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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahan obat sukar larut memiliki permasalahan dalam sistem penghantaran obat,

karena efek terapi (efektivitas) suatu bahan obat ditentukan antara lain oleh

kemampuannya mencapai tempat aksi dalam jumlah yang cukup. Untuk mencapai

tempat aksi maka bahan obat yang digunakan peroral atau secara topikal harus melarut

terlebih dahulu, selanjutnya diabsorpsi/berpenetrasi melalui membran dan berdifusi

menuju tempat aksi. Pada bahan obat sukar larut, kelarutan merupakan rate limiting

step bagi proses absorpsi/penetrasi, maka diperlukan suatu sistem penghantaran obat

yang dapat meningkatkan kelarutan. Sistem penghataran obat sukar larut yang banyak

diteliti beberapa tahun terakhir antara lain adalah sistem nanoemulsi.

Nanoemulsi merupakan sistem penghantaran obat (Drug Delivery System, DDS)

adalah dispersi heterogen dari dua zat cair yang tidak saling campur, yaitu minyak

dalam air (tipe O/W) atau air dalam minyak (tipe W/O) dengan ukuran droplet berskala

nano (Lawrence et al, 2000). Ukuran droplet berskala nano tersebut dapat diperoleh

dengan bantuan surfaktan dan kosurfaktan dalam perbandingan tertentu antara minyak-

surfaktan-kosurfaktan-air. Perbandingan tertentu antara minyak-surfaktan-kosurfaktan-

air yang dapat membentuk sistem nanoemulsi umumnya ditunjukkan dengan diagram

fase pseudoternary (Kreilgaard, 2002; Shafiq et al, 2007). Pemilihan komposisi yang

tepat dari daerah nanoemulsi pada diagram fase harus dilakukan untuk menghindari

formula metastabil (Shafiq et al, 2007). Untuk menghindari formula metastabil pada

komposisi minyak-surfaktan-kosurfaktan-air yang membentuk sistem nanoemulsi
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dipengaruhi tiga faktor yaitu oleh 1) jenis minyak (sebagai fase minyak), 2) jenis

surfakta dan 3) jenis kosurfaktan.

Faktor pertama yang berpengaruh pada sistem nanoemulsi yaitu jenis minyak

yang dipergunakan sebagai fase minyak. Dalam sistem nanoemulsi fase minyak dapat

berasal dari hewani, tumbuhan, atau suatu asam lemak (fatty acid) tunggal yang sudah

dipisahkan. Minyak (lemak) hewani lebih sering menimbulkan alergi atau hipersensitif

dari pada minyak tumbuhan, sementara asam lemak (asam oleat, asam palmitat,

miristat dan sebagainya) harganya relatif lebih mahal. Jenis minyak tumbuhan

memiliki kandungan lipid bentuk mono-, di- atau trigliserid- dengan asam lemak yang

berbeda-beda sebagai contoh; virgin cocconut oil (VCO) mengandung lipid dengan

asam lemak terbanyak yang memiliki rantai atom C antara 12-14 (asam laurat dan

asam miristat), minyak jagung mengandung lipid dengan asam lemak terbanyak yang

memiliki rantai atom C 18 dengan struktur molekul menekuk dan lurus (asam linoleat

C 18:2 dan asam elaidat C 18:1) dalam jumlah seimbang, dan minyak kedelai

mengandung lipid dengan asam lemak terbanyak yang memiliki rantai atom C 18

dengan struktur molekul menekuk dan lurus (asam linoleat C 18:2 dan asam elaidat C

18:1) dengan jumlah asam linoleat lebih besar daripada asam elaidat. Panjang rantai

atom asam lemak akan berpengaruh pada lipofilitas minyak dan Hydrophilic-

Lipophilic Balance (HLB) butuh sistem. Semakin panjang rantai hidrokarbon dari

asam lemak maka lipofilitas minyak meningkat dan dapat meningkatkan kelarutan

obat yang bersifat lipofil, sehingga akan berpengaruh pada kapasitas loading

(melarutkan) sistem nanoemulsi. Diketahui pula asam lemak dengan rantai atom C

yang lebih pendek menghasikan ukuran droplet nanoemulsi yang lebih kecil (Wooster

et al, 2008), maka timbul dugaan pada jenis minyak dengan komposisi kandungan
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asam lemak berbeda akan menghasilkan ukuran droplet nanoemulsi yang berbeda pula.

Ukuran droplet juga berpengaruh pada viskositas sistem nanoemulsi, semakin kecil

ukuran droplet maka viskositas sistem akan menurun (Fumoto et.al, 2010). Viskositas

dari sistem akan berpengaruh pada laju pelepasan bahan aktif. Diketahui berdasarkan

rumus Stokes-Einstein, viskositas medium berbanding terbalik dengan laju pelepasan

obat, apabila viskositas semakin tinggi maka laju pelepasan akan semakin rendah

(Mullarney et al, 2006, dan Hagel et al., 2013)

Faktor kedua yaitu jenis surfaktan; pada jenis surfatan yang perlu diperhatikan

adalah golongan ionik-nonionik, memiliki HLB tertentu, serta kemampuannya dalam

membentuk emulsi tipe O/W atau W/O. Surfaktan nonionik lebih aman dibandingkan

surfaktan ionik, karena pada penggunaan surfaktan nonionik jarang menimbulkan

iritasi pada kulit. Surfaktan nonionik yang banyak digunakan antara lain, Span 80, Brij

35, Brij 85 (Santos et al., 2008), Tween 80 dan Tween 20 (Kumar et al., 2010).

Kemudian berdasarkan HLB, surfaktan digolongkan sebagai surfaktan yang memiliki

HLB rendah bersifat lebih lipofil dan surfaktan yang memiliki HLB tinggi bersifat

lebih hidrofil. Pada umumnya untuk mendapatkan HLB surfaktan yang sesuai dengan

HLB butuh sistem diperlukan kombinasi tertentu dari surfaktan yang memiliki HLB

rendah dan surfaktan yang memiliki HLB tinggi. Demikian juga untuk mendapatkan

nanoemulsi tipe O/W (yang lebih akseptabel pada penggunaan) diperlukan kombinasi

surfaktan yang menghasilkan HLB sistem lebih besar dari 8. Surfaktan yang berfungsi

untuk membentuk sistem nanoemulsi, merupakan salah satu faktor yang

menguntungkan karena dapat membantu meningkatkan kelarutan bahan obat serta

membantu proses penetrasi bahan obat yaitu sebagai enhancer dengan mekanisme

merubah struktur lipid bilayer membran kulit (Kreilgaard, 2002).
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Faktor ketiga yaitu jenis kosurfaktan; jenis kosurfaktan yang dapat dipergunakan

dalam nanoemulsi adalah golongan alkohol rantai pendek sebagai contoh; etanol,

isopropanol dan propanol (Kantarci et al., 2007). Kosurfaktan berfungsi untuk

membantu surfaktan menurunkan tegangan permukaan (Santos et al., 2008) dengan

mengisi celah-celah di antara molekul-molekul surfaktan pada permukaan droplet.

Untuk mengisi celah-celah diantara molekul-molekul surfaktan tersebut diperlukan

molekul yang relatif kecil sehingga tidak menimbulkan halang-ruang, oleh karena hal

tersebut alkohol yang sering dipergunakan sebagai kosurfatan umumnya memiliki

rantai atom C yang pendek. Adanya lapisan surfaktan dan kosurfaktan yang rapat pada

permukaan droplet akan menurunkan tegangan antar muka dari kedua cairan, sehingga

ukuran droplet dapat dipertahankan dalam skala nano. Agar diperoleh kemampuan

menurunkan tegangan permukaan yang optimal, diperlukan perbandingan tertentu

antara surfaktan dan kosurfaktan. Hasil penelitian Kantarci (2007), perbandingan

surfaktan Span 80-Brij 58 dan kosurfaktan 2-isopropanol yang menghasilkan

nanoemulsi dengan ukuran droplet kecil diperoleh perbandingan 5:1.

Kelarutan bahan obat dalam nanoemulsi dan kemampuannya berpenetrasi

kedalam kulit dipengaruhi koefisien partisi bahan obat dalam air dan minyak. Bahan

obat yang memiliki log P diatas 2, lebih mudah larut didalam minyak, umumnya

mudah berpenetrasi kedalam kulit. Meningkatnya jumlah obat yang terlarut dalam

nanoemulsi maka jumlah obat yang siap untuk diabsorpsi atau berpenetrasi kedalam

membran juga semakin besar sehingga laju absorpsi/penetrasi meningkat. Beberapa

penelitian tentang penggunaan nanoemulsi diketahui dapat meningkatkan laju absorpsi

obat bersifat hidrofobik dalam saluran cerna pada penggunaan obat peroral (Özgüney

et al., 2006), dan penetrasi obat pada kulit untuk penggunaan transdermal (Santos et
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al., 2008). Pada penggunaan transdermal sistem nanoemulsi juga dilaporkan memiliki

efek reservoir pada fase internal yang dapat memberikan daya dorong konstan untuk

pelepasan ketoprofen dari fase eksternal, sehingga memperpanjang waktu penetrasi

obat dan berpotensi sebagai sistem controlled release yang menguntungkan (Santos et

al., 2008). Keuntungan lain sistem nanoemulsi dalam produk kosmetika kulit adalah,

sistem nanoemulsi dapat menurunkan trans-epidermal water loss/TEWL (Shah et al,

2010). Mekanisme tersebut diakibatkan oleh adanya komponen minyak dalam sistem

nanoemulsi yang dapat meningkatkan oklusivitas sediaan dan menekan kehilangan air

dari kulit. Adanya beberapa keuntungan dari sistem nanoemulsi tersebut maka

penggunaan nanoemulsi akan sangat bermanfaat utamanya pada obat yang dibatasi

oleh permeasi buruk dan mula kerja lambat yaitu obat kelompok Biopharmaceutics

Classification System II (BCS II, high permeability-low solubility) utamanya pada

penggunaan topikal/transdermal. Pemberian obat secara transdermal juga memiliki

keuntungan dapat menghindari metabolisme lintas pertama, mudah dalam pemakaian

(Kumar et al., 2010), dan mudah dihentikan bila terjadi reaksi yang tidak diinginkan

(Kreilgaard, 2002). Diketahui pula disamping keuntungan pada saat penggunaan

sistem nanoemulsi memiliki keuntungan pada proses pembuatannya yang tidak

memerlukan energi dari luar sehingga tidak merusak bahan obat yang thermo-labile.

Pembuatan nanoemulsi dapat dilakukan dengan mencampuran minyak, air, surfaktan,

dan kosurfaktan, dalam proporsi yang tepat, dengan agitasi ringan (Shafiq et al., 2007).

Pada penelitian ini dilakukan penentuan pengaruh jenis minyak dengan

komposisi kandungan asam lemak yang memiliki rantai atom C berbeda terhadap,

morfologi droplet, ukuran droplet, polydisperity index dan kemampuan melarutkan

bahan obat dari nanoemulsi yang terbentuk. Tiga minyak yang digunakan adalah VCO
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mengandung lipid dengan asam lemak terbanyak yang memiliki rantai atom C antara

12-14 (asam laurat dan asam miristat), minyak jagung mengandung lipid dengan asam

lemak terbanyak yang memiliki rantai atom C 18 dengan struktur molekul menekuk

dan lurus (asam linoleat C 18:2 dan asam elaidat C 18:1) dalam jumlah seimbang, dan

minyak kedelai mengandung lipid dengan asam lemak terbayak yang memiliki rantai

atom C 18 dengan struktur molekul menekuk dan lurus (asam linoleat C 18:2 dan

asam elaidat C 18:1) dengan jumlah asam linoleat lebih besar dari asam elaidat..

Surfaktan yang digunakan adalah kombinasi Tween 80 (Polyoxyethylene 20 sorbitan

monooleate, HLB = 15,0) dan Span 80 (Sorbitan monooleate, HLB = 4,3) tertentu.

Pemilihan Tween 80 dan Span 80 selain dari nilai HLB Tween 80 tinggi maka lebih

suka air dan nilai HLB Span 80 rendah lebih suka minyak, dan karena asam lemak

pada struktur molekul dari kedua surfaktan sama yaitu oleat, diharapkan kedua

surfaktan lebih mudah bercampur. Disamping hal tersebut oleat pada molekul kedua

surfaktan dapat berfungsi sebagai enhancer yang dapat mempermudah penetrasi obat

kedalam kulit. Kosurfaktan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 96%

(dua atom C) dan 2-isopropanol (tiga atom C, gugus –OH pada atom C2 ), keduanya

merupakan alkohol rantai pendek. Tidak digunakan n-propanol karena pada n-propanol

gugus –OH berada pada atom C1 dari tiga atom C, sehingga konfigurasi molekulnya

lebih panjang dan lebih lipofil. Perbandingan antara fase minyak : surfaktan-kosurfaktan

: fase air diperoleh dari diagram fase pseudoternary. Prosedur pembuatan diagram fase

pseudoternary mengacu pada prosedur yang dilakukan oleh Shafiq et al., 2007.

Sebagai model bahan obat yang sukar larut digunakan asam p-metoksisinamat

(APMS) dengan nama kimia trans-4-methoxycinnamic acid dan rumus molekul:

CH3OC6H4CH=CHCO2H. Pada penelitian sebelumnya APMS diketahui memiliki
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efektivitas antiinflamasi topikal (Ekowati, 2009) dan dari hasil docking menggunakan

program MOE diperoleh interaksi APMS dengan protein reseptor memberikan dua

ikatan hidrogen (Leusin338 – COOH dan Glisin178 – COOH). Hal tersebut ditengarai

menggambarkan kekuatan interaksi antara obat-reseptor yang berdampak pada

efektivitas dari obat. Hasil penelitian Soeratri dkk, 2014 diketahui penetrasi APMS

sangat dipengaruhi oleh adanya stratum korneum. Sebagai analgesik dan antiinflamasi,

obat diinginkan memiliki mula kerja yang cepat sehingga dapat memberikan efek yang

cepat, dan memiliki efek yang diperpanjang untuk meredakan nyeri dalam jangka

waktu yang lebih lama (Reuben et al, 1999). Reseptor antiinflamasi topikal berada

pada viabel epidermis dan dermis (Hall et al, 2014), oleh sebab itu penggunaan bahan

aktif APMS sebagai antiinflamasi secara topikal harus dapat menembus kulit hingga

pada bagian dermis. Karena bahan obat yang digunakan sebagai model obat sukar larut

bersifat asam (dengan pKa 4,9), untuk memaksimalkan bentuk tak terionkan obat,

maka fase air didapar dengan dapar asetat pH 4,2 ± 0,2. Nilai pH tersebut masih berada

pada rentang pH kulit sehingga tidak menimbulkan iritasi.

Pada nanoemulsi yang dihasilkan dilakukan karakterisasi meliputi morfologi

droplet, ukuran droplet, Polydispersity index, pH, berat jenis, viskositas, konduktivitas,

zeta potensian dan kapasitas melarutkan APMS. Morfologi droplet diamati dengan alat

Transmissions Electron Microscope (TEM), ukuran droplet dan Polydispersity index

nanoemulsion ditentukan dengan Delsa™ Nano Submicron Particle Size and Zeta

Potential Dynamic Light Scattering. Penentuan tipe nanoemulsi yang terbentuk dan

stabilitasnya dilakukan pengamatan nilai konduktivitas dengan Eutech instruments con

510. Uji pelepasan APMS dalam sistem nanoemulsi dilakukan menggunakan membran

selofan dan uji penetrasi in vitro menggunakan kulit abdomen tikus Wistar jantan
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dengan alat Franz Diffusion cell. Uji efektivitas antiinflamasi topikal APMS dalam

sistem nanoemulsi dilakukan dengan pengamatan histologi kulit telinga mencit.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Komponen nanoemulsi terdiri dari minyak, surfaktan, kosurfaktan dan air

dengan perbandingan tertentu. Pada nanoemulsi dengan minyak tumbuhan, setiap jenis

minyak memiliki kandungan lipid dengan asam lemak (fatty acid) yang memiliki

panjang rantai atom C berbeda dan ada tidaknya ikatan rangkap pada rantai

hidrokarbon. Panjang rantai atom C pada asam lemak akan mempengaruhi lipofilitas

dan HLB butuh sistem, dan dapat menghasilkan ukuran droplet nanoemulsi yang

berbeda. Ukuran droplet dapat mempengaruhi viskositas sistem, dan akan

mempengaruhi laju pelepasan. Lipid dengan asam lemak yang memiliki rantai atom C

lebih pendek dan rantai atom C tak jenuh semakin banyak akan memberikan ukuran

droplet yang lebih kecil. Ukuran droplet lebih kecil akan menurunkan viskositas,

sedangkan viskositas dapat mempengaruhi laju pelepasan obat. Pada penelitian ini,

akan dibuktikan peranan perbedaan kandungan asam lemak pada lipid dalam tiga jenis

minyak tumbuhan yaitu minyak kedelai, minyak jagung, dan VCO, terhadap

karakteristik (morfologi droplet, ukuran droplet dan viskositas) nanoemulsi,

peningkatan kelarutan, peningkatan laju pelepasan, peningkatan laju penetrasi dan

efektivitas obat sukar larut sebagai model digunakan asam para-metoksisinamat

(APMS) dalam sistem penghantaran nanoemulsi untuk aplikasi topikal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh perbedaan panjang rantai atom C dan ikatan rangkap dari

kandungan asam lemak pada lipid dalam minyak kedelai, minyak jagung, VCO
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terhadap karakteristik nanoemulsi utamanya terhadap morfologi, ukuran droplet

dan viskositas nanoemulsi?

2. Apakah sistem nanoemulsi minyak tumbuhan (minyak kedelai, minyak jagung,

VCO), surfaktan (Tween80 - Span 80) - kosurfaktan (etanol 96%) dan air (dapar

asetat pH 4,2  0,2) dapat meningkatkan kelarutan, laju pelepasan, laju penetrasi

dan efektivitas APMS?

3. Bagaimanakah pengaruh ukuran droplet, viskositas, laju pelepasan dan laju

penetrasi terhadap efekivitas APMS dalam nanoemulsi menggunakan minyak

kedelai, minyak jagung dan VCO?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan membuktikan peranan jenis minyak tumbuhan sebagai

fase minyak dalam sistem nanoemulsi untuk mengatasi permasalahan penghantaran

bahan aktif sukar larut (sebagai model digunakan asam p-metoksisinamat) untuk

aplikasi topikal.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Membuktikan adanya pengaruh perbedaan panjang rantai atom C dan ikatan

rangkap dari kandungan asam lemak pada lipid dalam minyak tumbuhan (minyak

kedelai, minyak jagung, VCO) terhadap ukuran droplet dan viskositas nanoemulsi.

2. Membuktikan adanya peningkatan; kelarutan, laju pelepasan, laju penetrasi dan

efektivitas antiinflamasi APMS dalam sistem nanoemulsi menggunakan minyak

tumbuhan (minyak kedelai, minyak jagung, VCO).
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3. Membuktikan adanya pengaruh ukuran droplet, viskositas nanoemulsi, laju

pelepasan dan laju penetrasi terhadap efekivitas APMS dalam sistem nanoemulsi

menggunakan minyak tumbuhan (minyak kedelai, minyak jagung, VCO).

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat

yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diperoleh data ilmiah tentang peranan jenis minyak tumbuhan dalam sistem

penghantaran obat nanoemulsi dan kemampuannya dalam meningkatkan kelarutan,

laju pelepasan dan laju penetrasi serta efektivitas bahan obat sukar larut (sebagai model

obat sukar larut digunakan APMS).

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan penelitian tentang peranan jenis minyak tumbuhan dalam sistem

nanoemulsi dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk memformulasi sistem

penghantaran obat sukar larut khususnya sediaan nanoemulsi topikal yang aman, stabil,

efektif dan akseptabel.
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