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BACALAH, DAN TUHANMULAH YANG PALING 

PEMURAU. YANG MENGAJAR (MANUSIA) DENGAN 

PEltANTARAAN KALAM. DIA MENGAJARKAN KEPADA 

MANUSIA APA YANG TIDAK DlKETAHUINYA. 

(AI-Qgr'an, AJ..'Alaq a)'at 3,4,5) 
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GOOD THERAPEUTIC PRACTICE SHOULD ALWAYS BE BASED ON 


AN UNDERSTANDING OF PHARMACOKINETIC VARIABILITY. 


THIS ENSURES THAT DOSAGE ADJUSTMENTS CAN BE MADE 


TO ACCOMODATE DIFFERENCES IN PHARMACOKINETICS 


DUE TO GENETIC, ENVlROMENTAL, PHYSIOLOGICAL 


OR PATHOLOGICAL FACTORS 


( Brian Whiting, 1986) 

Para Pejabat Sip" dan Militer, 
Saudara Ketua dan Anggota 
Saodara Ketua dan Anggota Senal 
Saudara Rektor dan Pembantu 
Saudara-saudara Dekan dan 
eli nngkungan UoiYersitas AI..la

Sepoap Sivitas Akademika 
Para undangan dan badirln J8DI 

Assalamu'alaikum w.w. 

Terlebih dahulu saya pan~..tl-j 
melimpahkan rabmat dan kar'~ 
kita dapat berkumpul bersama 
Guru Besar dalam IImu Farmasi 
khususnya dalam IImu 

Sejak dahulu kala obat 
penycmbuhan suatu penyakit dan 
makoterapi yaitu disiplin ilmu 
tcrapi. 

Selama ini pengertian fa~ 
rasional masih merupakaD bahan eli 
farmakoterapi rasional merupakan 
didasarkan pada interpretasi yang' 
pengetahuan dan pemahaman yu 
untuk digunakan. DaIam konte. 
rasional berarti menggunakan car 
seeara ilmiah benar atau mendek~ 
rasional akan mengahasiIkanrepro 
dingkan dengan farmakoterapi tid 

Konsep farmakodinamika yat 
terhadap tubuh atau organ tubuh SI 

ilmu yangmempeIajari penggunaru 
yang menyangkut pengaruh tubul 
dalam tubuh kurang memperol 
makoterapi mempelajari kedua ~ 
bersisi dua. 
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VARIABILI'IY. 

CAN BE MADE 

( Brian Whiting, 1986) 

Para Pejabat Sipil dan Militer, 

Saudara Ketua dan Aoggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga, 

Saudara Ketua dan Aoggota Senat Universitas Airlangga, 

Saudara'Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Aidangga, 

Saudara-saudara Dekao dan Pembantu Dekan Fakultas-rakultas 

di lingkongan Universitas Airlangga, 

Segenap Si'ritas Akademika Universitas Airlangga,· 

Para undangan dan badirin yaDa saya muUauD. 


Assalamu'alallwm w.w. 

Terlebih dahulu saya panjatkan puji syukur ke badirat Allah swt yang telah 
melimpahkan rabmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga pada bari ini 
kita dapat berkumpol bersama meogikuti upaeara pengukuhan jabatan saya sebagai 
Guru Besar daiam I1mu Farmasi pada Fakoltas Farmasi Universitas Airlanga, 
khususnya dalam Ilmu Farmasetika. 

Hadlria JR.. saya mullakan, 

Sejak dabulu kala obat mempuDyai peran sentral dalam peogobatan dan 
penyembuban suatu penyakit dan pada prinsipnya sejak itu pula Iahir limu Far
makoterapi yaitu disiplin ilmu yang mempelajari aspek penggunaan obat dalam 
terapi. 

Selama ini pengertian farmakoterapi rasional atau penggunaan obat secara 
rasional masih merupakan baban diskusi dan perdebatan. Menurut Azarnoff (1976) 
farmakoterapi rasional merupakan suatu rancangan atau tindakan pengobatan yang 
didasarkan pada interpretasi yang benar tentang gejala suatu penyakit yang disertai 
pengetahuan dan pemahaman yang benar akan aksi fisiologik obat yang terpilih 
untuk digunakan. Dalam konteks pengobatan menurut Darmansyah (1988), 
rasional berarti menggunakan cara pengobatan yang telah diakui dan dibuktikan 
seeara Umiah benar atau mendekati kebenaran. Dengan demikian farmakoterapi 
rasional akan mengahasilkan reproducibility dan predictability yang tertinggi diban
dingkan dengan farmakoterapi tldak rasiooal. 

Konsep farmakodinamika yang lebih banyak menekankan kerja danefek obat 
terhadap tubuh atau organ tubuh sudah lama digunakan dalam farmakoterapi, yaitu 
Umu yang mempelajari penggunaan dan efek obatdalam terapi. Tampakoya konsep 
yang menyangkut pengaruh tubuh terhadap obat atau disposisi dan nasib obat 
dalam tubuh kurang memperoleh perhatian para klinisi, padahal ilmu far
makoterapi mempelajari kedua aspek tersebut. bagaikan mata uang coin yang 
bersisi dua. 
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Keputusan klinik yang menyangkut farmakoterapi merupakan hubungan yang 
dinamik antara penderita, penyakit dan obat. Obat dan permasalabannya tidak 
dapat dipisabkan dari sistem pengobatan. Oleh karena itu farmatoterapi rasional 
hanya dapat ditegakkan setelah faktor-faktor penderita, penyakit dan obat secara 
akurat dipelajari. 

Penggunaan obat secara rasional yang berdampak efektif, aman dan efisien 
memerlukan keikutsertaan berbagai disiplin atau subdisiplin ilmu, antara lain Ilmu 
Farmakokinetika yang peran dan fungsinya dalam farmakoterapi rasional hari ini 
saya paparkan kepada hadirin yang saya muliakan. 

ILMU FARMAKOKINETIKA 

Hadirin yang saya lDuliakan, 

Ilmu Farmakokinetika merupakan sUatu bidang studi yang relatif baru dan 
merupakan disiplin ilmu yang muda di antara jlmu-ilmu kesehatan yang akhlr-akhlr 
ini telah mulai memasuki dunia klinik. Sebagai ilmu, Farmakokinetika mempunyai 
kaitan yang erat dengan ilmu-ilmu Biofarmasetika, Farmakologi dan Terapetika. 

Pada tabun 1937, Teorell menerbitkan dua makalah yang menerangkan konsep 
apa yang dilakukan tubub terbadap obat, yang selanjutnya dikenal dengan istilah 
Farmakokinetik, bukan kebaIikannya apa yang dilakukan obat terbadap tubuh ini 
Jazim dikenal sebagai farmakodinami. Penemuan Teorell ini, kemudian 
diperkenalkan Dost (1953) dalam bukunya yang pertama dengan istilab far
makokinetik, dan digambarkan sebagai analisis matematik kuantitas dan aktifitas 
obat dalam tubuh. Definisi ini diperjeJas Greenblatt dan Koch-Weser (1975) 
sebagai defmisi berikut: Fannakokinetika ialah suatu stum kuantitatifproses meta
bolik dari absorpsi, distribusi, biotransfonnasi dan eliminasi obae. 

Model Farmakoldnetik 

Model merupakan salah satu alat dasar dari ilmu pengetabuan, sifatnya tiruan 
dan merupakan sisten riil yang sederhana. Model kompartemen daJam i1mu faal 
dan farmakokinetika sering dan larim digunakan uoluk menggambarkan perilaku 
zat-zat endogen atau eksogen, termasuk daJam hal ini ohat. Model farmakokinetik 
ini bertujuan untuk mendapatkan metode yang sesuai dalam menggambarkan dan 
menginterpretasikan satu data a~u beberapa set data yang diperoleh dan per
cobaan. Metodeini mengarab kepada pembuatan konsep secara matematik yang 
disebut model kompartemen. 

Prinsip dari model kompartemen ini menganggap tubuh terdiri dari kumpulan 
bagian-bagian atau disebut kompartemen yang satu sama lain saling berhubungan, 
di mana distribusi obat dalam bagian tubuh tesebut tidakIab sama. Hal ini disebab

kan perbedaan anatomi, faal 
terjadi. Perpindaban obat dari satu 
sikan mengikuti proses kinetika 
dilukiskan dengan volume tertentu 
obat yang terdapat dalam volume 

Peran Farmakoldnetika 

Penggunaan model matematill 
farmakokinetik seperti waktu-d 
(Cl),volume distri-busi (Vd) dan 
barkan dan meramalkan 
plasma/serum setiap saat sebagai 
berian obat. 

Karena perannya yang 
obat, maka farmakokinetika 
subdisiplin ilmu-ilmu baru yang 

hubung~ 

makogenetika, 
Obat dan Teknologi Penyam~ 
akhir-akhir io1 banyak dipakai 
ngaraban 5asamn kerja obat dan 
paian obat (drug delivery system) 

IToksikokinetika 

Terlibat GaJam 
praktek farmakoterapi 

Gambar 1. I1mu 

-' 
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rapi merupakan hubungan yang 
dan permasalahannya tidak 

DB itu farmakoterapi rasional 
erita, penyakit dan obat seeara 

pale efektif, aman dan efisien 
ubdisipJin ilmu, antara lain Umu 
farmakoterapi rasional hari ini 

g studi yang relatif baru dan 
ilmu kesehatan yang akhir-akhir 
, Farmakokinetika mempunyai 
Farmakologi dan Terapetika. 

ah yang menerangkan konsep 
l,anjutnya dikenal dengan istilah 
kobo obat terbadap tubuh ini 
van Teorell ini, kemudian 
pertama dengan istilah far

tematik kuantitas dan aktifitas 
blatt dan Koch-Weser (1915) 

slUm kuantitatifproses meta
. "nasi obar. 

u pengetahuan, sifatnya tiruan 
kompartemen dalam ilmu faal 
, tuk menggambarkan perilaku 
ini obat. Model farmakokinetik 
uai dalam menggambarkan dan 
data yang diperoleh dari per

Ikonsep secara matematik yang 

gap tubub terdiri dari kumpulan 
usama Jain saling berhubungan, 
t tidaklah sarna. Hal ini disebab

kan perbedaan anatomi, faal organ, media cairan tubuh serta proses difusi yang 
terjadi. Perpindahan obat dan satu kompartemen ke kompartemen lainnya diasum
sikan mengikuti proses kinetika orde kesatu. Kompartemen itu sendiri dapat 
dilukiskan dengan volume tertentu yang disebut volume distribusi (Vd) dan kadar 
obatyang terdapat dalam volume tersebut (C)" 

Peran Farmakoldnetlka 

! 
t Penggunaan model matematika dengan parameter-parameter penting dalam 

farmakokinetik seperti waktu-paroh eliminasi (tl/2) , total plasma klirens 
(CI),volume distri-busi (Vd) dan bioavailabilitas (F) suatu obat dapat menggam
barkan dan meramalkan hubungan antara waktu dan perubahan kadar obat dalam 
plasma/serum setiap saat sebagai fungsi dari dosis serta cara dan frekuensi pem
henan obat. 

Karena perannya yang penting dalam ilmu terapeutika dan pengembangan 
obat, maka farmakokinetika mempunyai kedudukan sentral sebagai pusat lahirnya 
sUbdisiplin ilmu-ilmu baru yang lebih spesialistis seperti Biofarmasetika, Far
makogenetika, Kronofarmakokinetika, Toksikokinetika, Monitoring Terapetik 
Obat dan Teknologi Penyampaian Obat. Juga prinsip-prinsip farmakokinetika 
akhir-akhir ini banyak dipakai dalam praktek farmakoterapi terutama dalam pe
ngarahan sasaran kerja obat dan dalam pengembangan sistem teknologi penyam
paian obat (dlUg delivery system) (Gambar 1.). 

Biofarmasetika I
IToksikokinetika I I I ~~.rmakogenetika ! 

omtormg 
Terapetik 

IObal 

Terltbat dalam IDlUg delivery system 
I praktek farmakoterapi 

Terlibat dalam 
pengarahansasaran 

kerja obat 

Gambar t. IImu Farmakokinetika sebagai pusat dari subdispilin ilmu-ilmu lainnya. 

(Welling PG, 1988). 

-
~ 

_I Kronofarmokokinetikai 

I 
~.......----.----------, 
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Hadirin yana saya muUakan, 

Biofarinasetika merupakan subdisiplin ilmu yang mempel8jari hubungan an· 
tara sifat·sifat flSika.kimia obat dan formulasinya dalam suatu bentuk sediaan dan 
pengaruhnya terhadap efek farmakologik, tobitologik atau respon·klinik setelah 
bentuk sediaan tersebut diberikan. 

Dengan aplikasi prinsi~prinsip farmakokinetik yang berupa karakterisasi 
waktu perubaban kadar obat dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan 
ebkresi menyebabkan IImu Biofarmasetika akbir-akhir ini Makin berkembang. 
Ilmu Biofarmasetika sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi formulasi 
dan bentuk sediaan obat dengan sasaran utama agar obat secara utob dapat berada 
dalam sistem sirkulasi di tubuh, atau yang dikenal dengan istilah bioavallabilltas. 

Konsep tentang bioavaolabilitas obat pertama kali diperkenalkan oleh OSIer 
pada tahun 1945. la memakai istilahphysiologtcal availability. Biovailabilitas suatu 
obat alau sediaannya didefinisikan sebagai ukuran laju dan ter-sedianya sejumlah 
obat aktif seeara terapetik yang mencapai sirkulasi umwn (Shargel dan Yu, 1980) 
dengan parameter waktu kadar obat dalam plasma/serum mencapai puncak (tmax) 
dan luas area dibawah kurva (AUe). 

Hadirin yang saya muliakan, 

Masalah bioavailabilitas sesuatu obat mulai timbul setelah adanya keraguan 
dari para klinisi tentang bioekivalensi dan ekivalensi terapetik dari dua produk obat 
yangsama, meskipun dari segi farmasetik kedua produk tersebut seeara lovitro telah 
memenuhi persyaratan. Dua produk obat dikatakan bioekivalensi bila kedua bentuk 
sediaan produk tersebut (in-vivo) memberikan basil bioavailabilitas yang seband
log, bila sediaan obat tersebut diberikan kepada individu yang sama dan dosis yang 
sarna. 

Masalah bioavailabilitas ini menjadi topik menarik setelah Badan Pengawasan 
Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) pada tahun 1969 memlota delapan 
perusabaan farmasi di Amerika Serlkat menarik dari peredaran 40 jUla kapsul 
antibiotika Oxytetracylin, karena dianggap sceara terapetik kurang efektif. Mel1urut 
FDA kedelapan fabrik farmasi tersebut memproduksi kapsul Oxytetracyclin yang 
bioavailabilitasnya lebih rendah dibanding dengan produk yang sama (Terramycin) 
dari inovator fabrik farmasi Pfizer. 

Australia pada tabun 1971 mengalami keracunan epidemik dari produk 
sediaan obat Phenytoin dan Digoxin disebabkan fabrik farmasi yang memproduksi 
kedua jenis obat tersebut telah mengubab dan mengganti komponen tambahan 
dalam formulasi tanpa melakukan uji ulang bioavailabilitas sediaan tersebut 'ktelah 
reformulasi. Meskipun kadar/dosis per-tabletnya sama, ternyata bioavailabilitas 

sediaan dengan formulasi yang barll 
aman obat dalam plasma dan 

Dengan demikian dari dua 
akibat bioavallabilitas, obat dapat 
dosage. Oleh karen a itu mela1v.i 
Depkes RI mulai mengbimbau 
sediaan-sediaan obat yang 
sediaan obat dari suatu pabrik 

Hadlrl .. JaBg sftya lDuliakaR, 

Sejak tahun 1989 dalam 

masyarakat memperoleh obat 

Pemerintah melaJui Permenkes 

obat g.enerik berlogo dan mewaJ~ 
Pelayanan Kesehatan menggun 
oleh pabrik·pabrik farmasi yang 
buatan Obat yang Baik) alau GMP 
farmasetik produk generik ini 
klinisi masm meragukan mutu dan 
terutama aspek bioavailabilitasayal 
vator atau market leader. 

Menyadari hal ini Pemerintabl 
guruan Tmggi yaitu Fakultas 
MIPA, ITBj Lab. Farmakologi 
Klinik Fakultas Kedokteran . 
produk obat generik. Vatuk 
telah melakukanuji banding 
dengan tablet Valium 5 mg dari 

.. 	 dengan Digoxin 0,25 mg dari 
dengan rancangan cross over menl 
(p > 0,05) antara bioavailabilitas 

FARMAJ{OKINETIK DALAM p~ 

Radinn )'II" sa)'lllDullakaD, 

Keberhasilan suatu terapi de 
mana optimisasi keseimbangan an. 
samplogltoksik yang tidak diingiDJI 
yang optimal, pemilihan obat da 
dilakukan. 
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sediaan dengan formuJasi yang baru ini jaub meningkat, sebingga melampaui kadar 
aman obat dalam plasma dan berakibat toksik. 

yang mempelajari bubungan an~ 
DeDpD demikian dari dua Usus tersebut dapat diambil kesimpuJan, bahwadaIam suatu bentuk sediaan dan 

Jo&ik alau respon-k.linik setelah akihat bioavailabilitas, obat dapat menjadi under·dosage dan dapat puJa over~ 
dostlge. Oleb karena itu melaJui tulisan saya ini, saya menyarankan agar Dirjen POM 
Depkes RI muJai menghimbau dan menganjurkan adanya uji bioavailabilitas bagi

it yang berupa karakterisasi sediaan-sediaan obat yang beredar di Indonesia yang mungkin bioavailabilitas 
. distribus~ metabousme dan sediaan obat dari suatu pabrik diragukan . 


• -akhir ini Makin berkembang. 

agembangan telmologi formulasi Hadlrin)'Bog ,aya muliaun, 


obat seeara utub dapat berada 

Sejak tabun 1989 dalam usaha pemerataan di bidang kesehatan agar dengan istilah bloavallabilitas. 

masyarakat memperoleh obat yang efektif, aman dan terjangkau harganya, 
a kali diperkenalkan oleh Osser Pemerintah melalui Permenkes RI No. O85lMenkeslPerIIl1989 memperkenalkan 
availability. Biovailabilitas suatu obat generik berlogo dan mewajibkan semua Rumah Sakit Pemerintab dan Pusat 

laju dan ter-sedianya sejumlah Pelayanan Kesebatan menggunakan obat..ooat generik. Obat generik ini diproduksi 
i umum (Shargel dan Yo., 1980) . oleh pabrik~pabrik farmasi yangtelah mertIenuhi persyaratan CPOB (Cara Pem
serum meneapai puneak (tmax) 	 buatan Obat yang Baik) atau OMP dan ditunjuk oleh Pemerintah. Meskipun seeara 

farmasetik produk generik ini telah memenuhi persyaratan in-vitro, namun para 
klinisi masih meragukan mutu dan efektivitas obat generik tersebut seeara in~vivo, 
terutama aspek bioavailabilitasnya dibanding dengan obat serupa produksi ino
vator atau lfUlIket lesder.timbul setelah adanya keraguan 

. terapetik dari dua produk obat Menyadari hal ini Pemerintah c.q. Ditjen paM menunjuk empat sentra Per
uk tersebut seeara invitro telah guruan Tinggi yaitu Fakultas Farmasi Universitas Airlangga; Jurusan Farmasi 

bioekivalensi bila kedua bentuk MIPA, lTD; Lab. Farmakologi FakuJtas Kedokteran UI dan Lab. Farmakologi 
iJ bioavailabilitas yang seband Klinik Fakultas Kedokteran UGM untuk melakukan uji biovailabilitas beberapa 
°vidu yang sarna dan dosis yang produk obat generik. Untuk maksud ini FakuJtas Farmasi Universitas Airlangga 

telah melakukan uji banding bioavailabilitas tablet Diazepam .5 mg obat generik 
dengan tablet Valium 5 mg dari Roche serta tablet Digoxin 0,25 mg obat generikBatik setelab Badan Pengawasan 
dengan Digoxin 0,25 mg dari Sandoz. Hasi) uji biovailabilitas pada 12 subyek sehatrabun 1969 meminta delapan 
dengan rancangan cross over menunjukkan tidak. adanya perbedaan bermaknadari peredaran 40 juta kapsul 

(p > 0,05) antara bioavailabilitas produk generik dengan produk inovator.
erapetik kurang efektif. Menurut 

uk$i kapsul Oxytetracyclin yang 
FARMAf{OK.lNETIK DALAMPRAKTEKKLlNIKproduk yang sama (Terramycin) 

Ha~lIrin )'lUll sa)'ll mullaun, 

an epidemik dari produk 


KeberbasiJan suatu terapi. dengm obat terletak kepada pendekatan sejaubbrik farmasi yang memproduksi ! 
mana optUnisasi keseimbangan antara efek terapetik yang diinginkan dengan efekanti komponen tambaban 

. sampiogltoksik yang tidak diinginkan dapat dieapaio Untuk meneapai basil terapibilitas sediaan tersebut setelah 
yang optima~ pemilihanobat dan rancangan regimen-dosis yang tepat perlu sarna, ternyata bioavailabilitas dilakukan. . 

5 
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Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berapa besarnya dosis 
obat, berapa kali clan berapa lama obat harus diberikan kepada seorang penderita 
agar tujuan dan sasaran terapetik clapat dicapai. 

Ada dua pendekatan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu 
pendekatan secara empirik yang selama ini dipraktekan oleh klinisi clan pendekatan 
kinetikyang sekarang mulai memasuki area klinik. Pendekatan secara empirik lebih 
ditekankan kepada evaluasi respon terapetik at as dasar titrasi dosls atau titrasi 
klinik, atau atas dasar pengalaman trial and e"or yaitu setelah dilakukan 
penyesuaian dan perubahan baik besarnya dosis obat maupun interval dosisnya. 
Cara ini dikuatirkan akan dapat menimbulkan suatu problema terapetik dan 
kesukaran-kesukaran klinik. Problema tersebut dimulai dari respon terapetik yang 
tidak cukup/adekuat (kadar obat dalam plasma yang terlalu rendah) sampai reaksi 
samping obat yang gawat atau toksik (kadar obat dalam plasma yang keliwat tinggi). 
Pendekatan secara kinetik didasari oleh suatu hipotesis, bahwa respon terapetik 
dan toksik mempunyai hubungan dan berkaitan dengan jumlah obat yang berada eli 
dalam tubuh atau kadar obat dalam plasma. 

Konsep mengenai hubungan aktivitas obat dengan kadar obat dalam plasma 
pertama kali diperkenalkan oleh Marshall pada tahun 1940 dengan sulfonamida. 
Aplikasi dari konsep dasar ioi dalam menuju ke terapi obat yang rasional baru 
menjadi lebih nyata setelah Shanon et al (1946) melakukan skrining klinik obat -obat 
antimalaria, eli mana elitemukan, bahwa efek terapetik keempat alkaloida kina 
tersebut lebih sering berkaitan dengan kadar obat dalam plasma daripada dosis. 
Dalam waktu relatif singkat, yaitu antara 1970-1973 beberapa publikasi muncul 
(Brodie & Reed,1971; Koch-Weser, 1972; Marks et ai, 1973; Prescott,1972; Vessel 
& Passanti, 1971) yang kesemuanya berkesimpulan, bahwa efek klinik/terapetik 
sejumlah obat seperti Lithium, Phenytoin, Procainamid, Lignocain, Nortriptylin, 
Digoxin dan Theophyllin lebih baik korelasinya dengan kadar tunak (steady-state) 
obat dalam plasma daripada dengan dosis. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Berapa dosis obat Theophyllin atau Phenytoin harus diberikan kepada 
penderita asma atau untuk penderita epilepsi agar memperoleh efek terapetik 
optimal? Mengapa obat Theophyllin sebaiknya diberikan setiap 6 jam daripacla 

tI 
setiap 8 jam ? Haruskah anak-anak penderita asma yang diketahui metabolisme 
Theophyllin lebih cepat, menerima dosis rata-rata lebih besar untuk setiap 6 jam, 
atau menerima dosis lazim dalam waktu interval kurang dari 6 jam? Dapatkah obat 
Phenytoin diberikan setiap 24 jam (dosis tunggal) daripada setiap 8 jam? Mengapa 
obat Digoxin sebagai obat jantung cukup diberikan setiap 24 jam ? Berapa dosis 
Gentamicin Sulphat yang harus diberikan kepada penderita gagal ginjaI ? Dan 

IIIIIIII 


masih banyak lagi pertanyaan 
obat dan lain-lain. 

Pertanyaan tersebut tidak 
dekatan secara empirik saja 
Pertanyaan tersebut sudah 
pendekatan matematik-Iogik 
besar!banyak memberikan 
toksik) merupakan fungsi dari 
mempunyai makna pentingnya 
saran efek obat akan menurun 
Sedangkan berapa lama mpmhpril 
sisitas serta ekonomis pad a 

Dengan data 
kadar obat dalam tubuh pada 
dapat diperkirakan. Dengan 
regimen-dosis tertentu dapat 
dim ana sekaligus dikaitkan 
Akhir dari penilaian keberhasilan 
harus diukur atas dasar respon 
farmakokinetik saran a tercan :unt 

dipermudah dan dipercepat. 

Memilih obat alas dasar nertimb.l 

Hadirin yang saya muJiakan, 

Banyaknyajenis obat yang 
untuk memilih obat atau sediaaruj 
penyakit tertentu. Beberapa 
farmakologik sama atau ha 
makokinetiknya. Contoh klasik 
sama tetapi farmakokinetik 
Dicoumarol {Bishvdroxvcoumar 

tersedia. Karakteristik 
Tabel I. 
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pertanyaan berapa besarnya dosis 
rikan kepada seorang penderita 

anyaan-pertanyaan tersebut, yaitu 

ktekan oleh klinisi dan pendekatan 

. Pendekatan secara empirik lebih 

as dasar tltrasi dosis atau titrasi 

d e"or yaitu setelah dilakukan 


obat maupun interval dosisnya. 

suatu problema terapetik dan 


. u1ai dari respon terapetik yang 

ng terlalu rendah) sampai reaksi 


dalam plasma yang keliwat tinggi). 
'potesis, bahwa respon terapetik 
enganjumlah obat yang berada di 

dengan kadar obat dalam plasma 
tahun 1940 dengan sulfonamida. 
e terapi obat yang rasional baru 
elakukan skrining klinik obat -obat 
erapetik keempat a1kaloida kina 
at dalam plasma daripada dosis. 
1973 beberapa pUblikasi muncul 
et al, 1973; Prescott,1972; Vessel 

ulan, bahwa efek k1inik/terapetik 
'namid, Lignocain, Nortriptylin, 
ngan kadar tunak (steady-state) 

nytoin harus diberikan kepada 
agar mernperoleb efek terapetik 
diberikan setiap 6 jam daripada 
rna yang diketahui metabolisme 

ta lebib besar untuk setiap 6 jam, 
urang dari 6 jam? Dapatkah obat 
daripada setiap 8 jam? Mengapa 
an setiap 24 jam? Berapa dosis 
a penderita gagal ginjal ? Dan 

masih banyak lagi pertanyaan yang menyangkut farmakoterapi seperti interaksi 
obat dan lain-lain. 

Portanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab, kalau hanya dilakukan pen
dekatan secara empirik saja tanpa mengaplikasikan prinsip-prinsip kinetika obat. 
Pertanyaan tersebut sudah bersifat kuantitatif yang hanya dapat dijawab melalui 
pendekatan matematik-Iogik dari I1mu Farmakokinetika. Pertanyaan berapa 
besarlbanyak memberikan makna, bahwa besaran respon obat (terapetik atau 
toksik) merupakan fungsi dari dosis obat yang diberikan. Pertanyaan berapa kali 
mempunyai makna pentingnya arti waktu pemberian (interval dosis), dim ana be
saran efek obat akan menurun dengan waktu setelah pemberian dosis tunggal. 
Sedangkan berapa lama memberikan makna biaya dan beban efek' samping, tok
sisitas serta ekonomis pada pemberianjangka panjang. 

Dengan data farmakokinetik setelah pemberian dosis tunggal (single dose), 
kadar obat dalam tubuh pada pemberian dosis berulang (multiple dose) berikutnya 
dapat diperkirakan. Dengan demikian kelayakan dan ketepatan pengaturan 
regimen-dosis tertentu dapat dihubungkan dengan perjalanan obat dalam tubuh 
dimana sekaligus dikaitkan kadar obat dalam plasma, efek terapetik dan toksik. 
Akhir dari penilaian keberhasilan suatu terapi ialah pengaturan regimen-dosis obat 
harus diukur atas dasar respon terapetik yang dihasilkan. Oleh karena itu dengan 
farmakokinetik sarana tercapainya pengaturan regimen-dosis obat yang tepat 
dipermudah dan dipercepat. 

Memilih obat atas dasar pertimbangan rarmakokinetik 

"adirin yang saya .muJiakan, 

Banyaknyajenis obat yang beredar di pasaran menuntut ketelitian para klinisi 
untuk memilih obat atau sediaannya yang tepat dan rasional untuk suatu indikasi 
penyakit tertentu. Beberapa obat dalam kelas terapi yang sarna memiliki efek 
farmakologik sarna atau hampir sarna, tetapi berbeda dalam segi far
makokinetiknya. Contoh klasik dari obat yang memiliki efek farmakologik yang 
sarna tetapi farmakokinetik yang berbeda adalah obat antikoagulan Warfarin, 
Dicoumarol (Bishydroxycoumarin) dan Phenindione. Masalahnya Bagaimana 
memilih satu obat terbaik untuk penderita trombosis dari tiga pilihan obat yang 
tersedia. Karakteristik farmakokinetik dari ketiga obat tersebut dapat dilihat pada 
Tabell. 
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Tabe11. Memilih obat antikoagulan ora1 dengan dasar pertimbangan far
Hadirin yang saya muliakan, makokinetik 

Karakteristik Warfarin Oicoumarol Phenindione 

Farmakokinetik 
1 

1. 	absorpsi baik kurang baik cukup 

(erratic) I 
2. bioavailabilitas 100% 40-70% 	 +90% 

3. metabolisme 

- waktu-paroh 30-40 60-100 05-10 

eliminasi jam jam jam 


- kinetika orde kesatu dose-dependent orde kesatu 


- metabolit ada ? tidak ada 


aktif 

4. ikatan protein 99% 99% 	 ..............._... _--
5. efek toksik 	 jarang jarang dapat terjadi (skin 

rash, nekrasis pada 
tubular ginjal). 

Oicoumarol mempunyai sifat kelarutan Iipida yang rendah, karena itu absorpsinya 
lambat dan tidak merala (erratic), sehingga availabilitas sistemik dalam tubuh 
rendah. Selain itu obat tni menunjukkan kinetika yang dose-dependent atau non
linear kinetik, artinya perubahan alan kenaikan dosis sedikit saja akan menaikan 
kadar obat daIam plasma atau jaringan secara tidak proporsional, sehingga sukar 
dikontrol dan berakibat fatal. Oemikian pula waktu-paroh eliminasi yang terlalu 
panjang mempunyai konsekuensi klinik tersendiri. Phenindione mempunyai waktu· 
paroh yang pendek dan memiliki efek sampins, ini berarti obat terse but harns 
diberikan minima1 sehari dua kali dan ini mempunyai resiko insiden efek samping 
yang sukar ,dihindari. Sedangkan Warfarin ditinjau dari karakteristik far
makokinetiknya memiliki banyak keuntungan antara lain absorpsinya sempurna 
dengan waktu-paroh eliminasi yang cukup panjang, sehingga dosis cukup diberikan 
sehad dua kali dan kinetiknya linear. Karena itu Warfarin merupakan obat oral 
antikoagulan pilihan yang ban yak dipergunakan di beberapa negara. 

Seleksi obat yang bendak 
klinik yang dapat dipercaya dan 
salah satu pertimbangan dengan 
genetiklras dan lingkungan. 
dalam menyeleksi obat adalab 

1. 	 H ubungan struktur 
yang hampir sarna yang 

2. 	 Mekanisme kerja obat. 

3. 	 Indikasi yang jelas atas 
obat dari hasi1 uji klinik 

4. 	 Aspek Biofarmasetik 

a. 	 Segi farmasetik 

b. 	 Biovailabilitas obat. 

c. 	 Metabolisme ohat. 

- jalur dan kecepatait 
- metabolit aktif 
- kinetika obat 
- variabilitas 

d. 	 Ikatan obat dengan 

e. 	 Eliminasi. 

f. 	 Pengaturan 
makokinetik individu 

g. 	 Efek penyakit 

h. 
nya. 

5. 	 Kontra indikasi dan 

6. 	 Aspek farmakologi 
dingkan dengan oOOt 

7. 	 Harga obat yang 

Merancang regimen-dosis 

Dosage is the heart ofdlug 
final expression of 

............ 
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I dengan dasar pertimbangan far

arol Phenindione 

:raik 
~) 

cukup 

+ 90% 

:lendent 

5·10 

jam 

orde kesatu 

tidak ada 

dapat terjadi (skin 
rash, oekrosis pada 
tubular ginjal). 

rendah, brena itu absorpsinya 
fY<......"Ull'''' sistemik dalam tubuh 

yang dose-dependent atau noo
dosis sedikit saja akan menaikan 

proporsional, sehlngga sukar 
VHltu-[Iarc)h eliminasi yang terlalu 

Phenindione mempunyai waktu
ini berarti obat tersebut harus 

resiko insiden efek samping 
ditinjau dari karakteristik far

lain absorpsinya sempurna 
sebingga dosis cukup diberikan 
Warfarin merupakan obat oral 

di beberapa negara. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Seleksi obat yang hendak dipakai sebaiknya didasarkan pada dokumentasi 
klinik yang dapat dipercaya dan teruji di mana profil farmakokinetiknya merupakan 
salah satu pertimbangan dengan faktor-faktor yang menyertainya seperti faktor 
genetilc/ras dan lingkungan. Beberapa kriteria penting yang perlu dipertimbangkan 
dalam menyeleksi obat adaJah sebagai berikut. 

1. 	 Hubungan struktur formula dengan aktifitas obat (SAR) dengan obat-obat 
yang hampir sama yang beredar di pasaran. 

2. 	 Mekanisme kerja obat. 

3. 	 Indikasi yang jelas atas dasar bukti-bukti terpercaya mengenai efektivitas 
obat dari hasil uji klinik yang terkontrol. 

4. 	 Aspek Biofarmasetik dan Parmakokinetik. 

a. 	 Segi farmasetik (formulasi dan teknologinya) 

b. 	 Biovailabilitas obat. 

c. 	 Metabolisme obat. 


- ja]ur dan kecepatan metabolisme 

- metabolit aktif 

- kinetika obat (linear dan nonlinear) 

- variabilitas antar-dan intra-individu. 


d. 	 Ikatan obat dengan protein, jaringan dan distribusinya. 

e. 	 Eliminasi. 

f. 	 Pengaturan regimen-dosis yang rasionaJ (alas dasar perhitungan far
makokinetik individu dan pertimbangan farmakodinamik). 

g. 	 Efek penyakit terhadap kinetika obat. 

h. 	 Antisipasi terhadap kemungkinan adanya interaksi dengan obat lain
nya. 

5. 	 Kontra indikasi dan efek samping obat (alas dasar farmakokinetik) 

6. 	 Aspek farmakologi klinik dan khasiat obat yang sebanding, bila diban
dingkan dengan obat lainnya untuk indikasi yang sarna. 

7. 	 Harga obat yang sebanding dan terjangkau. 

Merancang regimen-dosis 

Dosage is the heart ofdrug therapy, it is therapy in action. Right or wrong,it is the 
final expression ofdiagnostic acumen 

H.C. Shirkey 
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Hadirin yang saya muliakan, 

Apa yang dikatakan oleh Shirkey, bahwa dosis obat merupakan jantung suatu 
terapi memang benar. Keberhasilan suatu terapi dengan obat sangat bergantung 
kepada rancangan regimen-dosis. Suatu rancangan regimen-dosis yang benar selalu l
diarahkan agar kadar obat dapat mencapai reseptor, sehingga diperoleh respon 
terapetik yang optimal dengan efek samping obat yang minimal. 

1Adanya variasi individu dalam farmakokinetik dan farmakodinamik 
menyebabkan rancangan regimen-dosis yang tepat menjadi sukar. Oleh karena itu 
aplikasi farmakokinetik dalam perencanaan regimen-dosis harus diikuti dengan 
evaluasi klinik yang memadai dan monitoring kadar obat dalam plasma. 

Bila obat dan sediaannya yang tepat telah dipilih, maka perlu dirancang 
regimen-dosis yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut (Gam
bar 2.): 

1. 	Profil farmakokinetik obat dari penderita (absorpsi, distribusi, metabolisme dan 
eliminasi). 

2. 	Fisiologi penderita seperti umur, ukuran tubuh (berat dan tinggi badan), kelamin 
dan status nutrisi. 

3. 	Kondisi patofisiologi penderita seperti gagal ginjal, penyakit hepar, penyakit 
kardiovaskular. Kelainan ini dapat mengubah profil normal kinetika obat dalam 
tubuh. 

4. Faktor genetik. 

5. Lingkungan (antara lain merokok, polutan). 

............. 


Aktivitas-Toksisltas : 

Dosis terapetik minimum 

Oosis toksik 

Indeks terapetikobat 

Efek sampiDg obat 

Hubungan dosis-respon, 
Faktor klinik: ,/ 

Kondisi penderita 

- Umur, berat hadan. -

- Kondisi saat pem 

berian ohat 

- Adanya penyakit 

yang menyertai 

- pH urin 

Gambar 2. Faktor-faktor 

Dosls AwaIIMuatan 

Hadlrin yang saya mullakaD, 

Oosis muatan sebesar dua 
pada awal terapi untuk obat-obatl 
10 jam seperti Doxycyclin, 
ditujukan agar kadar obat 
dapat dicapai sehingga diperoleh 
dosis pemeliharaan sebesar 
berian sarna dengan waktu..pard 
kurang praktis dan cutup 
cenderung mempunyai karaltteril 
distribusinya kedalam jaringani 
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merupakan jantung suatu 
obat sangat bergantung 

I""""'''''''-'''U'''.:) yang benar selalu 
sehingga diperoleh respon 
minimal. 

,...........'.... sukar. Oleh karena itu 


maka perlu dirancang 
faktor-faktor berikut (Gam

distribusi, metabolisme dan 

dan tinggi badan), kelamin 

penyakit hepar, penyakit 
normal kinetika obat dalam 

Aktivitas-Toksisitas : Farmakokinetik : 

Dosis terapetik minimum Absorpsi 

Dosis toksik Distribusi 

Indeks terapetik obat Metab()1isme 

Efek samping obat Ekskresi 

Hubungan dosis-respon obat 

'......------,/ 

REGIMEN 


DOSIS 


Faktor klinik: ".,. 

Kondisi penderita Manajemen terapi - Toleransi-Keter

• Umur, berat hadan. - Terapi banyak obat. gantungan 

- Kondisi saat pem • Kecocokan regimen-dosis. - Farmakogenetik

berlan obat - Kepatuhan penderlta ldiosinkrasi 

- Adanya penyakit - Interaksi obat 

yang menyertai - Alergi 
. pH urin 

Gambar 2. Faktor-faktor yang menentukan pengaturan regimen-dosis. 

(Rowland &. Tozer, 1980) 

Dosls AwaIIMuatan 

Hadirin yanl saya mullakan, 

Dosis mualan sebesar dua kali dosis lazim kadang-kadang perlu diberikan 
pada awal terapi untuk obat-obat yang mempunyai waktu paroh eliminasi lebih dari 
10 jam seperti Doxycyclin, Digoxin dan lain-lain. Pemberian dosis muatan ini 
ditujukan agar kadar obat dalam plasma dalam kondisi tunak (steady state) segera 
dapat dicapai sehingga diperoleh efek klinik yang lebih cepat. Selanjutnya diberikan 
dosis pemeliharaan sebesar selengah dosis muatan dengan interval waktu pem
berian sarna dengan waktu-paroh eliminasi obat. Telapi dalam praktek hal ini 
kurang praktis dan cukup membahayakan terutama untuk obat-obat yang 
cenderung mempunyai karakteristik kinetika absorpsi yang reladf cepat sedangkan 
distribusinya kedalam jaringanl ekstravaskular lambat. Sebaiknya digunakan dosis 
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lazim dengan in-terval dosis yang biasa, sehingga akumulasi obat dibiarkan terjadi 
secara perlahan dan bertabap. . 

Interval dosis 

Hadirln yang saya muliakan 

Berapa waktu interval pemberian obat seharusnya ? Selama ini dosis obat 
hampir selalu diberikan tiga kali sehari. Ditinjau dari segi farmakokinetik pe
ngaturan interval dosis yang rasional untuk obat, interval waktu seharusnya sarna 
dengan waktu-paroh eliminasi dari obat tersebut. Dengan demikian carapemberian 
tradisional obat Phenytoin sehari tiga kali tidak diperlukan. Berdasatkan waktu
paroh eliminasi Phenytoin yang berkisar satu hari, maka dosis totalnya sehari dapat 
diberikan sekali atau dua kali sehari tanpa pengaruh yang berarti pada kadar tunak 
rata- rata Phenytoin dalam plasma, karena absorpsi Phenytoin relatif agak lambat. 

Untuk obat-obat dengan indeks terapetik yang luas seperti beberapa an
tibiotika, maka obat golongan Penicillin dapat diberikan dengan interval dosis 8kali 
lebili panjang dari waktu-paroh eliminasinya (0,75 - 1,00 jam), sedangkan Digoxin 
dengan indeks terapetik yang sempit diberikan dengan interval dosis hanya 0,59 kali 
daripada waktu-paroh eliminasmya (1,7 had). Hal ini dilakukan untuk mengurangi 
fluktuasi profil kadar obatdalam plasma, sehingga perbedaan kadar maksimum dan 
minimum tidak terlalu tajam. Pemberian obat sehari sekali tidak dapat diberikan 
kepada obat -obat yang diabsorpsi cepat sedangkan distribusinya ke jaringan relatif 
lambat. Hal ini dapat memberikan efek toksik, karena kadar puncak obat yang tinggi 
dalam plasma. Pemberian sediaan obat lepa! lambat (sustained-release) sehad 
sekali merupakan alternatif bagi obat-obat yang memiliki waktu-paroh eliminasi 
panjang. Demikian pula untuk obat-obat dengan waktu-paroh eliminasi yang relatif 
pendek dan memiliki indeks terapetik sempit seperti Theophyllin pemberian 
sediaan obat lepas lambat sehari dua kali lebih menguntungkan (convinience) bagi 
pender ita. 

FARMAKOKINETIK NONLINEAR 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada umumnya obat memiliki perilakulkarakteristik farmakokinetika linear 
(non-dose dependent). Hal ini berarti parameter penting farmakokinetik seperti 
klirens total plasma (CI), waktu-paroh eliminasi (t1/2), volume distribusi (Vd) dan 
area dibawah kurva (AUe) atau availabilitas sistemik tidak tergantung kepada 
besarnya dosis obat yang diberikan. Hal ini berarti bila dosis obat ditingkatkan 
sebesar dua kali, kadar tunak rata-rata obat dalam plasma juga meningkat sebesar 
dua kali atau sebanding. 

.. 

!. 

Beberapa obat tertentu 
karakteristik farmalcokinetika 
tikan adanya perubahanlk~ 
tunak rata-rata obat dalam 
lama suatu obat. Umumnya 
ialah timbulnya kecenc:lerunttd 
tribusi. Itlctabolisme dan 
mekanismc kejenuban dalam 

Penyebab 

- Kcjcnuhan transport 
pada dinding usus 

- Bcrkurangnya kelarutan 
- Kcjenuhan metabolismc 

pada dinding usus atau 
mctabolisme bepar pada 
first pass effect 

- Efek farmakologik ter
hadap motilitas saluran 
cerna 

- Kejenuban dalarnJarnbung 
-atau peruraian dalarn Peru 
saluran cerna 

2. Dlstrlbusi 

- Kejenuhan dalam ikatan 

protein plasma 


~ 


12 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR APLIKASI  ... ABDUL AZIZ HUBEIS



~Ul111UI~ISI' obat dibiarkan terjadi 

? Selama ini dosis obat 
dari segi farmakokinetik pe

waktu seharusnya sama 
lDlZ.an clemLikilm cara pemberian 

Berdasarkan waktu
dosis totalnya sehari dapat 

yang berarti pada kadar tunak 
Phenytoin refatif agak lambat. 

luas seperti beberapa an
dengan interval dosis 8 kali 

1,00 jam), sedangkan Digoxin 
interval dosis banya 0,59 kali 

dilakukan untuk mengurangi 
kadar maksimum dan 

sekali tidak dapat diberikan 
Hj"l!rihll~il'Vl'l ke jaringan relatif 

kadar puncak obat yang tinggi 
(sustained-release) sehari 
. waktu-paroh eliminasi 

...... -~.~1. eliminasi yang relatif 
TheophyUin pemberian 

KUlllLUUIw,l.~IU (convinience) bagi 

farmakokinetika linear 
farmakokinetik seperti 

volume distribusi (Vd) dan 
tidak tergantung kepada 

hila dosis obat ditingkatkan 
. juga meningkat sebesar 

Beberapa obat tertentu seperti Phenytoin, Acetosal dan Ethanol memiliki 
karakteristik farmakokinetika nonlinear atau dose- dependent kinetics, yang diar
tikan adanya perubaban/kenaikan yang tidak proporsional (sebanding) dari kadar 
tunak rata-rata obat dalam plasma pada peningleatan dosis atau pemberian janglea 
lama suatu obat. Umumnya penyebab terjadinya situasi dose-dependent kinetics ini 
iaIah timbulnya kecenderungan adanya keJenuhan dalam proses absorpsi, dis
tribusi, metabolisme dan ekskresi obat. Beberapa obat yang menunjukkan 
mekanisme krjenuhan dalam proses tersebut dapat dilibat dalam Tabel II. 

Tabel n. Penyebab timbulnya dose-and time-dependent 

kinetics beberapa obat dan parameter yang dipengarubinya. 

Penyebab Obat Parameter yang 
dipengarubi 

1.Abiorpsl 
- Kejenuhan transport Riboflavin Bioavailabilitas 
pada dinding usus tidak meningkat 

seeara proporsi
nal dengan pc
ni.atan dosis. 

- Berkurangnya kelarutan Griseofulvin - idem ditto 
- Kejenuhan metabolisme Propanofol - idem ditto 
pada dinding usus atau Salicylamid 
metabolismebepar pada 
first pass effect 

- Efekfarmakologik ter- Metoclopramid - idem ditto 
badap motilitas saluran SalicyJamid 
cerna 

- Kejenuhan dalam tambung Beberapa obat - idem ditto 
atau pcruraian dalam Penicillin 
saluran cerna 

, 
1. Dlstribusl 

- Kejenuhan dalam ikatan Disopyramid Peningleatan ka
protein plasma Pbenylbutazon dar obat dalam 

Salicylat plasma dan ja
ringan 
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Lanjutan Tabel Hadirin yang saya muliakan, 

- Kejenuhan dalam trans- Methotrexat - idem ditto· 
Suatu hal yang 

tunak rata-rata obat dalam 
port obat kedalam/kelu
ar dari jaringan. • 

sedikit dosis alau pada 
dkk (1988) di 

3. Metabolisme Vnwr terhadap 20 penderita 

• Keterbatasan kapasilas 
metabolisme (kejenuhan 
sistem enzim) 

Phenytoin 
Acid. Sallcyl 
Theophyllin 
Alcohol 

Peningkatan ka
dar obat dalam 
plasma dan ja
ringan pada ke
nman dosis. 

i katan dosis pemeliharaan 
(peningkatan 50%), secara 
dalam plasma sebesar .±.. 
dari 300 mglhari menjadi 400 
lunak rata-rata Phenytoin 

• Inloksikasi pada hepar 

-Inhibisi 

Acetaminophen 
(dosis tinggi) 
Lidocain 

- idem ditto -

Klirens mel abo-
Usme hepar me
nurun 

melaporkan juga, bahwa pada 
pada kondisi tertentu akan 
300%. Fenomena ini secara 
karena kenaikan kadar obat 
obat-obat dengan indeks 
Oleh karena itu untuk 

- Memperbesar aliran da
rah bepar 

• Otoinduksi enzim 

Propanolol 

Carbamazepin 

Peningkatan kli
rens hepar. 
Klirens hepar 
meningkat dengan 
waktu 

(dose-and time-dependent 
pada setiap 
Situasi klinik tertentu seperti 
kardiovaskular dan keadaan 
nonlinear. 

4. Ekskresl 
- Sekresi tubular aktif Penicillin Penurunan kadar VARIABILITAS ANTAR.INDIVi 

- Reabsorpsi tubular ak- Ac. Ascorbic 
obat dalam darah 
Peningkalan kadar 

Hadirin yang saya muliakan, 

lif obat daIam darah Pada pemberian obat deng. 
- Perubahan pH urin Ac. Salicyl pH asam, pening respon obat yang cukup besar di a 

kalan kadar obat yang sempit, dosis obat yang tech 
dalam plasma penderita, daIam kenyataannya d 

- lntoksikasi pada ginjal Gol. Amino- KIirens ginjal pok penderita yang lwnnya. Mel 
glycosid menurun dividu lerhadap respon obat lebi 
(dosis kro daripada faktor lainnya. 

- Efek diuresis 

nisyang 
linggi) 

Tbeophyllin 
Alcohol 

KIirens ginjal 
meningkat pada 
awal pemberian 
dosis tunggal 

Secara umum dapat dilcatab 
dapat meliputi perbedaan dalam 
obat. Tetapi dari kesemuanya ill 
utama adanya variasi antar·indivi 
dan kapasitas seseoran, dalam PI 

Variabilitas antar-individu d 
subyek sehat/normal seperti terte 

t 
14 t 
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c 


- idem ditto -

Peningkatan ka
dar obat dalam 
plasma dan ja
ringan pada lee
nmkan dosis. 

)hen - idem ditto 
) 

Klirens metabo
Usmc bepar me
nmun 

Peningkatan kli
rens hepar. 

in 	 Klirens hepar 
meningkat dengan 
waktu 

Penurunan kadar 
obat dalam daru 
Peningkatan kadar 
obat dalam daru 
pH asam, pening
katan kadar obat 
dalam plasma 
Klirens ginjal 
menurun 

Klirens ginjal 
meningkat pada 
awal pemberian 
dosis tunggal 

Hadirin yang saya muliakan, 

Suatu hal yang paling dikuatirkan ditinjau dari segi klinik, ialu kenaikan kadar 
tunak. rata-rata obat dalam plasma secara rnendadak hanya karena perubahan 
sedikit dosis atau pada pengobatan kronik. Sebagai contob, basil penelitian penulis 
dkk (1988) di UPFIlrnu Penyakit Syaraf RSUD Dr. Soetomo - Fakultas Kedokteran 
Unair terhadap 20 penderita epilepsi ringan menunjukkan, bahwa pada pening 
katan dosis pemeliharaan Phenytoin dan 200 mg/han. menjadi 300 mglhari 
(peningkatan 50%), secara nyata menaikkan kadar tunak rata-rata Phenytoin 
dalam plasma sebesar ..±.92,45%. Sedangkan pada peningkatan dosis pemeliharaan 
dari 300 mglhari menjadi 400 mglhari (kenaikan 33%) telah meningkatkan kadar 
tunak rata-rata Phenytoin dalam plasma sebesar ..±. 74,29% Pauius et al (1971) 
melaporkan juga, bahwa pada kenaikan dosis Pemeliharaan Aspirin sebesar 50% 
pada kondisi tertentu akan meningkatkan kadar tunak rata-rata Ac. Salicyl sebe~ 
300%. Ferromena ini secara tidak langsung akan dapat menimbulkan efek toksik 
karen a kenaikan kadar obat dalam plasma seeara mendadak, terutama untuk 
obat-obat dengan indeks terapetik yang sempit seperti Phenytoin atau Theophyllin. 
Oleh karena itu untuk obat-obat dengan karakteristik farmakokinetik nonlinear 
(dose-and time-dependent kinetics) diperlukan monitoring kadar obat dalam plasma 
pada setiap perubahanlkenaikan dosis atau pada pemakaian obat yang panjang. 
Situasi klinik tertentu seperti hypothermia, metabolic acidosis, gangguan fungsi 
kardiovaskular dan keadaan coma dapat mengubah farmakokinetik obat menjadi 
nonlinear. 

VARIABILITAS ANTAR-INDIVIDU 

Hadirin yang saya muUakan, 

Pada pember ian obat dengan dosis yang sama diketahui adanya variabilitas 
respon obat yang cUkup besar di antara penderita. U ntuk obat dengan indeks terapi 
yang sempit, dosis obat yang terbukti kurang atau tidak efektif terhadap beberapa 
penderita, dalam kenyataannya dapat sangat efektif bahkan toksik untuk sekelom
pok penderita yang lainnya. Menurut Breimer dan Danhof (1980) variabilitas in
dividu terhadap respon obat lebih banyak ditentukan oleh fa.ktor farmakokinetik 
daripada faktor lainnya. 

Secara umum dapat dikatakan, bahwa perbedaan kinetika obat pada seseorang 
dapat meliputi perbedaan dalam hal absorpsi, distribus~ metabolisme dan ekskresi 
obat. Tetapi dari kesemuanya ini yallS paling besar pengaruhnya dan penyebab 
utama adanya variasi antar-individu ialah adanya perbedaan dalam hal kecepatan 
dan kapasitas seseorang dalam proses metabolisme obat. 

Variabilitas antar~individu dalam metabolisme obat banyak ditemukan pada 
subyek sehat/nomW seperti tertera dalam Tabel III. 
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Hadirin yang saya muliakan. 

Hasil penelitian penulis (Hubeis, 1983) mengenai farmakoJdnetik Theopbyllin 
pada 30 subyek sehat menunjukkan adanya perbedaan antar-individu dalam 
eliminasi obat, waktu-paroh eliminasi 1,5 - 8,0 jam dan klirens total plasma 

TabeUlI. Variabilitas antar-individu waktu-paroh eliminasi beberapa obat pada , ~ subyek sehat yang metabolismenya melalui oksidasi mikrosoma 

Antipyrin 5 - 45 jam Bishydroxycoumarin 7 -74jam 

Phenylbutazon 30 -175jam Warfarin 15 -70jam 

Illdomethazin 4 - 12jam Nortriptylin 15 - 90jam 

Phenytoin 10 - 42jam Diazepam 9- 53 jam 

Carbamazepin 18 - 55jam 

0,37 - 2,68 mI/kg/menit. HasiJ penelitian inijuga mengungkap, bahwa dibanding 
dengan subyek populasi orang Barat (Kaukasian), subyek Indonesia rata-rata me
ngeliminasi Theophylli~ relatif Jebih cepat. 

Beberapa fungsi organ seperti kardiovaskular, hati dan ginjal mempunai peran 
yang penting dalam farmakokinetik. Kurang berfungsinya organ tersebut karena 
penyakit dan lain-lain akan dapat mengubah kinetika obat terutama dalam hal 
eliminasinya. Demikian pula pengaruh genetik dan lingkungan seperti baham kimia 
polutan (asap rokok, pestisida dan lain-lain) akan dapat mengubah pola kinetika 
obat seseorang. terutama eliminasinya. 

Antara faktor Iingkungan dan genetik ada kaitan yang erat, disini terdapat 
interaksi hubungan dinamik yang disebut ecogenetic seperti terlihat dalam Gambar 
3. Faktor ecogenetic merupakan sumber variabilitas yang besar dalam disposisi obat 
di antara subyek normal termasuk pula di antara penderita. 

Adanya pengaruh genetik terhadap metabolisme obat telah dibuktikan oleh 
Vessel dan Page (1968) dalam studinya pada subyek kembar identik (monozygotic) 
dan kembar fraternal (dizygotic) dari obat -obat Antipyrin, Dicoumarol, Ethanol dan 
Halothan oleh Cascorbi et al (1971). Hasilnya menyimpulkan, bahwa subyek kem
bar identik mengeliminasi obat dengan kecepatan yang bampir sarna sedangkan 
subyek kembar fraternal mengeliminasi obat dengan kecepatan metabolisme yang 
berbeda. Hal ini memberikan petunjuk, bahwa pengaruh turunan (inheritance) 
merupakan salahsatu faktor yang cukup dominan sebagai penyebab terjadinya 
perbedaan metabolisme obat baik untuk tingkat individu, kelompok etnik maupun 
kelompok ras. 

j 

! 
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Rokok/MariYU8Da 
Alkobol 

Ke'apar8a 
DemaIn 

raaceraa 
Stress 

Funpikar
dJoVBllkular ...-.... 

Fuopi hati 

Fuogsi glnJal 

Gambar 3. Hubungan dan 
tor genetik 

Keterangan : 

Gambar diatas menunj~ 
dapat merubah dan 
eliminasi obat. 
petunjuk, bahwa moditikaA 
genetik dapat terjadi 
tersebut lebih bersifat 

Contoh klinik adanya 
obat Isoniazid (INH), Pl'nl'!l;nd 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR APLIKASI  ... ABDUL AZIZ HUBEIS



U1 

farmakokinetik Theophyllin 
i>rt1 ... rl,,<>n antar-individu dalam 

dan klirens total plasma 

7 -74jam 

15 -70jam 

15 - 90 jam 

9 -53 jam 

mengungkap, bahwa dibanding 

subyek Indonesia rata-rata me

i 

hati dan ginjal mempunai peran 
JUIlgslllya organ tersebut karena 

obat terutama dalam hal 

yang erat, disini terdapat 

seperti terlihat dalam Gambar 


yang besar dalarn disposisi obat 


obat telab dibuktikan oleh 

kembar identik (monozygotic) 


Dicoumarol, Ethanol dan 

bahwa subyek kem


yang hampir sarna sedangkan 

kecepatan metabolisme yang 


peogaruh turunan (inheritance) 
 ! 
sebagai penyebab terjadinya 

.IUO"IUU. kelompok etnik maupun 

Demam 

raneerna 
Stress 

Fungsi kar
diovaskular 

Latihan 

Fungsi hati 

Debidrasi 

Sirkadlan 

terhadap: 

Rokok/Marlyuana 
Alkohol 

Kelaparan 

Umnr Seks 
Kehamilan 

Obat-obat 

Occupational exposure 

1. logam berat 

2..insektisida 

dan variasi 3. pelarut organik 

musim 4. vinil klorida 

Fungsi glnJaJ Fungsi Faktor dllt : S. inhalasi 

saluran 1. protein anestitika 
cerna rendah, 

karbohidrat tinggi 
2. protein tinggi, 

karbohidrat 
rendah 

3. sayuran cTUciferous 

Gambar 3. Hubungan dan interaksi dinamik antara faktor lingkungan dengan fak
torgenetik 

(Vessel dan Penno, 1983) 

Keterangan : 

Garnbar diatas menunjukkan adanya pengaruh aneka ragam lingkungan yang 
dapat merubah dan memodifikasi kontrol genetika terhadap kecepatan 
eliminasi obat. Garis-garis berombak pada tmp faktor lingkungan memberi 
petunjuk, babwa modifikasi kecepatan metabolisme yang dikontrol oleh faktor 
genetik dapat terjadi pada tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Hubungan 
tersebut lebih bersifat inter-dependent daripada independent. 

Hadlrin yang 5818 muliakan, 

Contob klinik adanya perbedaan metabolisme antara individu penderita ialab 
obat Isoniazid (INH), Procainamid HCI dan Hydralazin HO. Karena eliminasi 
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obat-obat tersebut lebih banyak melalui asetilasi. Disini diklasifikasikan atas dua 
tipe asetilator, yaitu asetilator cepat (rapid acetylator) dan asetilator lambat (slow 
acetylator). Ternyata menurut Hughes et at (1954) penderita dengan tipe asetilator 
lambat lebih sering mengalami neuritis perifer dari obat INH dan lupus like 
syndrome karena obat Hydralazin. Hal ini dapat disebabkan kadar tunak obat dalam 
plasma yang lebih tinggi pada penderita asetilasi lambat. 

Seeara ringkas dapat disebutkan ada beberapa faktor yang dapat mengubah 
kinetika atau disposisi obat dalam tubuh yaitu : 

- genetik - interaksi dengan obat lain atau 

- umur dan seks makanan. 

- lingkungan (asap rokok, - pengaruh kinetika obat : 

diit, polutan dsb.) - first pass effect 
- penyakit yang menyertai - kejenuhan sistem enzim 

(kardiovaskular, hati, 
ginjal, tiroid, paru) 

PEMANTAUAN KADAR ORAT DALAM CAIRAN TURUH 

Hadirio yang saya muliakan, 

Karena adanya variabilitas antar-individu dalam disposisi obat dan eliminasi 
obat, maka terapi rasional menuntut perlunya dosis obat yang tepat dan benar bagi 
setiap penderita. Penyesuaian atau tailoring dosis obat. untuk setiap penderita 
dikenal dengan nama terapi individualisasi. Hal ini perlu dilakukan untuk obat. 
obat dengan indeks terapetik yang sempit. Penentuan kadar obat dalam cairan 
biologik (darah, plasma, serum, urin, saliva dan lain-lain). akan sangat membantu 
untuk mengetahui sejauh mana dosis obat yang diberikan telah mencapai kadar 
terapetik optimal. Reberapa obat dengan indeks terapetik sempit dan rentang 
kadar terapetik obat optimal dalam plasma dapat dilihat pada Tabel IV. 

TabeiIV. 	 Kadar plasma 

terapetik scmpit 

Obat 

A. AnUkonvulsu 

1. Phenytoin 10 

2. Phenobarbital 20 

3.Primidon 6 

4. Carbamazepin 4 

5. EthosllXimid 10 

6. Clonazepam 

7. Ac. Valproic 50 

B. Bronkodllator 

1. Theophyllin 5 

C. A.ntlaritmik 

1. Lidocain 

2. Propanolol 

3. Quinidin 

1,2 

4 

2 

D. Kardlotonik 

1. Digoxin 

2. Digitoxin 

O,9! 

14,0 

.: 

E. A.ntidepresan 

1. Lithium 

2. Nortriptylin 

3. Amitriptylin 

(Nortriptylin) 
4. Desipramin 

5. Imipramin 

6. Protriptylin 

0,7 

50 

100 

70 

150 

70 

~ 
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. Disini diklasifikasikan atas dua Tabel IV. Kadar plasma terapetik obat -obat dengan indeks 
ator) dan asetilator lambat (slow 

terapetik sempit 
I penderita dengan tipe asetilator 
dari obat INH dan lupus like 

Obat Rentana kadar plasma sebabkan kadar tunak obat dalam 
lerapetiklambat. 

A. Antlwvulsan 
tpa faktor yang dapat mengubab 

1. Phenytoin 10 20 uglml· 
interaksi dengan obat lain atau 2. Phenobarbital 20 · 40 uglml 

nakanan. 3. Primidon 6 · 12 uglml 

pengaruh kinetika obat : 4. Carbamazepin 4 · 10 uglml 

• first pass effect S. Ethosuximid 10 • 100 uglml 

kejenuban sistem enzim 6. Clonazepam 0,025 • 0,075 uglml 

7. Ac. Valproic SO • 100 ugml 

B. Bronkodilator 
NTUBUH 1. Theophyllin 5 20 uglml 

C. Antlaritmik 

disposisi obat dan eliminasi 1. Lidocain 1,2 6,0 uglml 
obat yang tepat dan benar bagi 2. Propanolol 4 8 uglml 
obat untuk setiap penderita 3. Quinidin 2 8 uglml

ini perlu dilakukan untuk obat
kadar obat dalam cairan D. Kardiotonik 


akan sangat membantu 

1. Digoxin 0,95 - 2,53 nglml 

p.V\O.llI\CUl telab mencapai kadar 
2. Digitoxin 14,0 30,0 nglmlterapetik sempit dan rentang 

pada Tabel IV. 
E. Antldepresan 

1. Lithium 0,7 1,5 mEq/ml 

2. Nortriptylin SO - 150 uglml 

3. Amitriptylin 100 • 200 uglml 

(Nortriptylin) 
4. Desipramin 70 - 200 uglml 

.., i S. Imipramin 150 • 300 uglml 

6. Protriptylin 70 - 200 uglml 
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Kadar plasma terapetik suatu obat diartikan sebagai batas kadar terapetik 
optimal. Sebagai contob, obat bronkodilator Tbeopbyllin mempunyai rentang kadar 
plasma terapetik 5 - 20 ugfml. Kadar Tbeopbyl1in dalam plasma dibawab 5 ugfml 
secara klinik akan memberikan efek bronkodiJator minimal atau subterapetik, 
sedangkan kadar diatas 20 ugfml gejala-gejala toksik TbeophyUin sudab tampak 
seperti anoreksia, pusing, mual dan tumpab. Di atas kadar 40 ugfml gejala toksik 
yang lebib gawat dapat timbul (tachycardi, cardiac arrhythmia, bahkan seizure). Oleh 
karena itu pengaluran regimen-dosis obat diusabakan agar kadar obat dalam 
plasma berada di antara baw kadar plasma terapetik. Melalui pendekatan far
makokinetik dosis individu yang tepat dapat dihitung setelab parameter far
makokinetik individu penderita diketabui. (Ubat skema farmakoterapi rasional 
menurut konsep farmakokinetik. Gambar 4.) 

U 

M 

P 
A 

N 


B 

A 

L 

I 

K 


DIAGNOSE 


SELEKSIOBAT
• 

PREDIKSI MODEL FARMAKOKINETIK INDIVIDU •

(Atas dasar data klinik penderita), 
PERHlTUNGAN OOSIS 

(Dirancang agar mencapai sasaran 

kadar plla tcrapetik ) 

PEMBERIAN OBAT 

*f 1 
PENGAMATAN MONITORING KADAR 
EFEKKLINIK OBAT DALAM PLASMA 

I •KOREKSI MODEL 

J 

FARMAKOKINETIK INDIVIDU 


Gambar 4. Skema farmakoterapi rasional menurut konsep farmakokinetik 

Hadirin yang saya muliakan, 

Secara ringkas dapat 

tauan/monitoring kadar obat 


1. 	Obat-obat di mana kadar 
bedaan antar-individu yang 

2. Obat -obat dengan indeks 

4. 	U ntuk penderita dengan 
eliminasinya terbesar via 
Sulphat). 

5. 	Untuk penderita dengan 
obat yang rute eliminasinya 
Phenytoin). 

6. 	Beberapa obat yang dlbenkat 
interaksi obat (Cimetidine 

7. 	Untuk mencek kepatuh 
pemakaian obat seperti yang 

8. 	Merupakan senjata terakhir 
samping obat yang ...."....,.;1,,,...1 

Hadirin yang saya mulikan, 

HARAPAN DAN TANTANGAN 

Dari apa yang telah saya 
peran, fungsi dan manfaat Dmu 
Saya mempunyai harapan yang 
ngan, bagaimana agar 
pengobatan di RSUO Dr, 
RSUO DR. Soetomo sebagai 
Unair dan Fakultas Farmasi 

Selama ini sudah pernab 
(Theophyllin, Phenytoin, 
Soetomo, bekerjasama dengan 
Sayangnya hal ini baru 
sekelompok subyek sehat dan 

~ 
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r 

I 
I 
I 

isebagai batas kadar terapetik 
Hadirin yang saya muliakan, 

mempunyai rentang kadar 
plasma dibawah 5 uglml Secara ringkas dapat dinyatakan disini, bahwa pengukuran dan peman· 

minimal atau subterapetik, tau an/monitoring kadar obat dalam plasma mempunyai arti klinik, terutama untuk. 
lbeopbyUin sudah tampak 

1. Obat-obat di mana kadar tunak obat dalam plasma menunjukkan adanya perbdar 40 uglml gejala tobile 
bedaan antar·individu yang besar. WtVf'hmi'a. bahkan seizure). Oleh 

agar kadar obat dalam 2. Obat-obat dengan indeks terapi yang sempit. 
Melalui pendekatan far

3. Obat-obat yang secara klinik sukar atau tidak mungkin dibedakan antara dosis
setelab parameter far

lebih (over-dose) dan dosis kurang (under-dose), misalnya obat ,,:nti-kanker.
skema farmakoterapi rasional 

4. 	Untuk penderita dengan gagal ginjal, terutama untuk obat di mana ruteI 
eliminasinya terbesar via ginjal dan bersifat nefrotoksik (misal Gentamycin 
Sulphat). 

5. 	Untuk penderita dengan penyakit hepar (hepatitis, cir-rhosis), terutama untuk 
obat yang rute eliminasinya terbesar melalui metabolisme hepar (Theophyllin, 
Phenytoin). 

INDIVIDU 6. Beberapa obat yang diberikan secara simultan dapat diharapkan akan terjadi 
interaksi obat (Cimetidine dengan Theophyllin). 

7. 	Untuk mencek kepatuhan penderita (compliance) mengenai cara-cara 
pemakaian obat seperti yang dianjurkan oleh dokter. 

8. 	Merupakan senjata terakhir dokter untuk menghindari dan mencegah efek 
samping obat yang merugikan. 

Hadirin yang saya mulikao, 

HARAPAN DAN TANTANGAN 

Dari apa yang telah saya uraikan sebelumnya, maka tampak jelas bagaimana 
peran, fungsi dan manfaat llmu Farmakokinetika dalam Farmakoterapi rasional. 
Saya mempunyai harapan yang besar dan sekaligus juga hal ini merupakan tanta
ngan, bagaimana agar farmakokinetik klinik dapat diaplikasikan dalam sistem 
pengobatan di RSUD Dr, Soetomo ? Hal ini merupakan suatu tantangan bagi 
RSUD DR. Soetomo sebagai rumah sakit pendidikan tipe A, Fakultas Kedokteran 
Unair dan Fakultas Farmasi Unair. 

Selama ini sudah pernah dilakukan penelitian farmakokinetik beberapa obat 
(Theophyllin, Phenytoin, Digoxin, Diazepam) di beberapa UPF RSUD Dr. 
Soetomo, bekerjasama dengan Jurusan Farmasetika Fakultas Farmasi Unair. 

koauep farmakolOnetik Sayangnya hal ini baru merupakan taraf penelitian yang sifatnya terbatas hanya pada 
sekelompok subyek sehat dan sekelompok kecil penderita, selain itu pula sifat 
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penelitiannya juga terbatas hanya pada uji bioavailabilitas dan menentukan prom 
Carmakokinetika suatu obat. 

Vntuk lebih melembagakan ide aplikasi farmakokinetik klinik dalam sistem 
pengobatan yang utuh di RSVD Dr. Soetomo diperlukan unit penunjang baru, yaitu 
Laboratorium Farmakoldnetik Kllnlk yang nantinya mempunyai peran dan Cungsi 
antara lain sebagai berikut : 

1. Melayani permintaan dokter di ruangan untuk meraneang regimen dosis obat 
bagi penderita tertentu, meliputi dosis, interval dosis, rute pemberian dan 
bentuk sediaan obat yang paling cocok. 

2. 	Mengatur dan menyesuaikan kembali regimen dosis suatu obat, bila dianggap 
perlu. Hal ini dianggap perlu sete lab penilaian kembali melalui observasi klinik, 
monitring kadar obat dalam plasma atau eairan biologik lainnya atau pen
gamatan tentang perubahan C;lktor-Caktor biokimiawi tertentu. 

3. Diagnostik Carmakokinetik, yaitu mendeteksi seeara kuantitatif respon klinik 
yang tidak wajar, misalnya efektivitas obat yang kurang (subterapetik), karena 
faktor farmasetika (mutu obat atau sediaannya yang substandar), faktor biofar
masetika (biavailabilitas sediaan obat yang rendah), faktor penderita (penderita 
yang non-compliance) atau faktor farmakokinetik (profil individu sebagai 
eliminator cepat). Mendeteksi seeara dini efek sam ping obat yang merugikan, 
karena kesalahan pengobatan (dosis lebih), interaksi-obat, adanya perubahan 
kinetika (distribusi dan eliminasi) karena kelainan organ atau penyakit yang 
menyertainya (kardiovaskular, hati, ginjal dan paru) atau kelainan far
makogenetik. 

4. Tempat konsultasi dalam keadaan darurat, di mana diperlukan penyesuaian 
regimen dosis untuk penderita bemodialisis atall dialisis peritoneal dan 
manajemen intoksikasi akut karena obat. 

S. 	Berpartisipasi dengan para klinisi dalam evaluasi retrospektif maupun prospektif 
studi penggunaan obat (Drug Utilization Study - DUS) di rumah sakit. 

6. Ikut <lalam k,egiatan program pendidikan dan penelitian di rumah sakit yang 
menyangkut masalah obat dan pengobatan antara lain Uji Klinik; Formularium 
Rumah Sakit, Pedoman Diagnose dan Terap~ Pedoman Penggunaan An
tibiotika. 

7. Berfungsi sebagai Bagian dati P'usat dan PeJayanan Informasi Obat <Ii rumah 
sakit yang menyangkut aspek farmasetik,biofarmasetik, farmakokinetik dan 
terapetik. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Dalam menunjang dan 
kesejahteraan penderita, 
sama dengan Fakultas Farmasi 
wujudnya gagasan ini, yaitu 
Laboratorium Farmako" 
Laboratorium ini nantinya 
pengendali dan pelaksana 
TDR. 

Laboratorium ini nanunyaUJ 
yang memiliki pengalaman 
farmakokinetik (S-2 atau S-3) 
farmakologi klinik. 

Setiap ada harapan 
Laboratorium Farmakokinetik 
Amien. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada akbir penyampaian 
syukur kehadirat Allah swt yang 
saya dan keluarga, sehingga 
kebahagiaan berdiri dihadapan 
ini dengan senantiasa memohonI 

Pada kesempatan ini 
tah Republik Indonesia yang 
mengangkat saya sebagai Guru 
silas Airlaogga. 

Kepada Saudara 
Prof. dr. Soedarso Djojonegoroj 
Airlangga saya mengucapkan 
kesediaan Saudara-saudara 
terhormat ini yang menuntut 

Banyak terimakasihjuga 
Apoteker, Dekan Fakultas 
anggotaSenat FakultasFarmasi 

~ 
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liJal)ilit,as dan menentukan profd 

lQaJ(OKlll1etllC k1inik dalam sistem 
unit penunjang baru, yaitu 

mcmpunyai peran dan fungaj. 

mcrancang regimen dosis obat 
dosis, rute pemberian dan 

dosis suatu obat, bila dianggap 
Ikernballi melalui observasi klinik, 

biologik lainnya atau pen
tertentu. 

kuantitatif respon klinik 
kurang (subterapetik), karena 

yang sUbstandar), faklor biofar
faklor penderita {penderita 

(profil individu sebagai 
samping ohat yang merugikan. 

. adanya perubahan 
organ alau penyakil yang 

paru) atau keJainan far

mana diperlukan penyesuaian 
atau dialisis peritoneal dan 

retrospektif maupun prospektif 
DUS) di rumah sakit. 

penetitian di romah sakit yang 
lain Uji Klinik, Formularium 
Pedoman Penggunun An

JaIIl18S4:tlk, farmakokinetik dan 

Hadirin yang saya muliakan, 

Dalam menunjang dan menuju ke penggunaan obat secara rasional dan demi 
kesejahteraan penderita, sekarang sudah saatnya RSUD Dr. Soetomo bersama
sarna dengan Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Unair memikirkan ter
wujudnya gagasan ini, yaitu dibentuknya Unit Pelayanan Fungsional (UPF) 
Laboratorium Farmakokinetik Klinik di Lingkungan RSUD Dr. Soetomo. 
Laboratorium ini nantinya akan melaksanakan tugas-tugas operasional sebagai 
pengendali dan pelaksana therapeutic drug monitoring atau lebih dikenal sebagai 
TOR. 

Laboratorium ini nantinya dikelola dan dipimpin oleh seorang"Sarjana Fannasi 
yang memiliki pengalaman klinik dan memiliki keahlian khusus dalam bidang 
farmakokinetik (S-2 atau S-3) dan dibantu oleh tenaga ahli kimia dan tenaga ahli 
farmakologi klinik. 

Setiap ada harapan selalu ada tantangan, semoga harapan terwujudnya 
Laboratorium Farmakokinetik Klinik di RSUD Dr. Soetomo menjadi kenyataan, 
Amien. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada akhir penyampaian orasi saya ini, sekaU lagi saya memanjatkan rasa 
syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya ataS diri 
saya dan keluarga, sehingga dengan rahmat dan ridhoNya saya memperoleh 
kebahagiaan berdiri dihadapan sidang cendekiawan dan ilmiawan yang terhormat 
ini dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridhoNya. 

Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerin
tah Republik Indonesia yang telah memberi kepercayaan kepada saya dengan 
mengangkat saya sebagai Guru Besar lImu Farmasi pada Fakultas Farmasi Univer
sitas Airlangga. 

Kepada Saudara Reklor I Ketua Senal Universitas Airiangga, 
Prof. dr. Soedarso Djojonegoro, dan para anggota Senat Guru Besar Universitas 
Airlangga saya mengucapkan banyak terima kasih atas usuVpengangkatan serla 
kesediaan Saudara-saudara menerima saya di kalangan Saudara dalam jabatan 
terhormat ini yang menuntut pengabdian dan tanggungjawab besar. 

Banyak tcrima kasih juga saya sampaikan kepada Sauda ra Prof. Drs. Soemad~ 
Apoteker, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan Saudara-saudara 
anggotaSenat FakuJtas Farmasi U niver-sitas Airlangga yang telah mengusulkan saya 
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untuk jabatan Guru Besar, dan at as kepercayaan serta kerjasama yang balk selama 
~ . 

Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih dan rasa bormat saya kepada guru
guru saya di Sekolah Dasar AI Irsyad, SekoJah Menengah ~egeri dan dosen-dosen 
saya di Institut Teknologi Bandung, atas jasa-jasanya mengajar dan mendidik saya, 
sehingga dapat menyelesaikan pendidikan saya dan berhasil meraih jenjang pen
didikan tertinggi dalam Ilmn Farmasi. 

Banyak terima kasih, tidak lupasaya sampaikan kepada Prof. ~anizar Zaman
Joenoes, Pharm.D. yang se1aku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 
pada tabun 1973, bersedia menerima kepindahan saya dari Dosen di Departemen 
Farmasi MIPA ITB menjadi star pengajar Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. 

Lebih lanjut, juga banyak terima kasib saya sampai kan kepada Prof. Nanizar 
Zaman-Joenoes, Pbarm.D. selaku Promotor dan Prof. dr. Sitiawan selaku 
Kopromotor atas kesediaan beliau membimbing disertasi saya. 

Kiranya tidaklab berlebihan, apabila saya sampaikan pula banyak terima kasih 
kepada Prof. Dr. D.O. Breimer, Guru Besar Farmakologi Rijkuniversiteit Leiden, 
~ederland, Kopromotor dan guru saya dalam bidang I1mu Biofarmasetika dan 
Farmakokinetika, yang memberikan dorongan dan bimbingan pada diri saya selama 
studi di Leiden tahun 1976 dan 1983. 

Rasanya tak rnungkin untuk dilupakan kenangan pada al rnamater saya, ITB, 
umtuk itu kepada para ternan sejawat saya, seluruh sivitas akademika di lingkungan 
Departernen Farrnasi MIPA, ITB, saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama 
yang telah terjalin dengan baik selama saya menjadi staf pengajar di sana. 

Kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo, Kepala-kepala UPF di lingkungan 
rumah sakit dan teman-teman di Instalasi Farmasi Rumah Sakit, saya sampaikan 
banyak terima kasih atas kerja samanya yang baik selama ini. Banyak penelitian 
penelitian yang menyangkut farmakokinetik klinik (bio availabilitas obat, monitor
ing kadar obat dalam plasma) dan Drug Utilization Study saya lakukan di rumah 
sakit ini. Berkat 'kerja sama antara Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan 
RSUD Dr. Soetomo, insyaallah dalam tahun ini Program Pendidlkan Spesialis I 
Farmasi Rumah Sakit segera terwujud, Amien. 

Terima kasih saya sampaikan pula kepada semua staf pengajar di Iiogkungan 
Fakultas Farmasi Universitas Air langga; para tenaga nonedukatif atas kerjasama 
yang sangat baik selama ini. Kepada sejawat Drs. Moegihardjo, Apoteker; 
Drs. Roesjdi Gawai, Apoteker, SU; Drs. Sadono, Apoteker dan teman sejawat 
lainnya dalam kepanitiaan pengukuhan saya ini sekali lagisaya sampaikan banyak 
terima wih. 

Kepada :sauoara-saUdara 
semua untuk ikut berbahagial 
terima kasih dari lubuk hati 
dan selalu berada di samp~ 
mengemban ilmu manpun 
betapa besar partisipa si 

~amnn,alhamd~ab 

tersayang dalam usia 7S 
bungsunya di sidang yang 
payah dan do'a Ibunda, yang 
ananda harapkan. Dari bati 

Khusus kepada isteri saya 
kasib dan pengbargaan yang 
mendampingi saya dalam 
pengorbananmu ..... rlln<.1r.... .....1 

Dalam mengakhiri 
ucapan terima kasih yang 
mendengarkan pidato saya ~ 

............. 
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erta kerjasama yang baik selama 

1 rasa hormat saya kepada guru
neogah Negeri dan dosen-dosen 
lya mengajar dan mendidik saya, 
an berhasil meraih jenjang pen

lin kepada Prof. Nanizar Zaman
;Farmasi Universitas Airlangga 
saya dari Dosen di Departemen 
. Farmasi Universitas Airlangga. 

kan kepada Prof. Nanizar 
Prof. dr. Sitiawan selaku 

saya. 

pula banyak terima kasih 
~1C)OIOl~ Rijkuniversiteit Leiden, 

IImu Biofarmasetika dan 
UIU',UUI;!!oau pada diri saya selama 

pada al mamater saya, ITB, 
sivitas akademika di Iingkungan 

tcrima kasih atas kerjasama 
staf pengajar di sana. 

..,.....'-"t;;I"<UQ. UPF di Iingkungan 
Rumah Sakit, saya sampaikan 
selama ini. Banyak penefitian 

(bio availabilitas obat, monitor
Study saya lakukan di rumah 

Universitas Airlangga dan 
IPrt........ m Pendidikan Spesialis I 

staf pengajar di Iingkungan 
oonedukatif atas kerjasama 

Drs. Moegihardjo, Apoteker; 
Apoteker dan teman sejawat 

Iagi saya sampaikao banyak 

Kepada Saudara-saudara kandung saya, yang pada pagi hari ini dapat hadir 
semua untuk ikut berbabagia dengan saya sekeluarga, saya sampaikan banyak 
terima kaslh dari lubuk bati saya. Mereka selalu memberikan dorongan tepada saya 
dan selalu OOrada di samping saya dalam keadaan suka maupuo duka, dalam 
mengemban ilmu maupun dalam kebidupan saya. Kiranya sukar saya ungkapkan 
betapa besar partisipa si dan rasa ukhuwab mereka pada diri saya sekeluarga. 

Kepada keluarga isteri saya. yang pada hari ini juga dapat hadir semua untuk 
turut berbahagia dengan saya sekeluarga, saya sampaikan ucapan banyate terima 
kasih. Mercka. sangat dekat, rasa kekeluargaan, bantuan dan dorongan mereka 
sangat besar artinya basi diri saya sekeluarga. 

Alangkab lebih berbahagianya saya, andai kata pada hari yang berbahagia ini 
Almarhum Ayabanda dapat hadir di sini bersama kami sekeluarga, untuk meoyak
sikan keberhasilan puteranya. Meskipuo beliau. tidak clapat menyaksikan basil 
didikannya dan telah kembali berpulang menghadap Allah swt pada tahun 1979 
dalam usia 79 tabuo, namun. usaba beliau mendidik putera-puteranya tidak sia-sia. 
Sebagai ayab, ustad dan pendidik, Almarhum inerupakan panutaD bagi saya. Untuk 
kesemuanya ini, beribu·ribu terima kasih saya persembabkan untuk beliau atas 
asuhan, kasih sayang dan bimbingan deDgaD iringan do'a semoga Almarbum diberi 
kelapangan dan magfirah oleb Allah swt. Amien. 

Namun, a1bamdulillah bati saya masih terhibur dan beruntung, karena Ibunda 
tersayang dalam usia 75 tabun masih dapat menyaksikan keberbasilan putera 
bungsunya di sidang yang megab dan bersejarah ini. lnilah salah satu hasil jerih 
payab dan do'a Ibunda, yang untuk seterusnya do'a dan nasebat Ibunda selalu 
ananda harapkan. Dari bati yang tulus, terimalab rasa syukur ananda. 

Khusus kepada isteri saya Muznah Baridwan, ingin saya menyampaikan cinta 
kasib dan penghargaan yang setinggi tingginya, sebab Anda selama 24 tabun selalu 
mendampingi saya dalam euaca suka maupun duka, dorongan, do'a, pengertian dan 
pengorbananmu merupakan paeu yang tidak ternilai. 

Kepada anak-anakku yang kueintai, Conyta, M. Haykel, Haniyah dan Umar, 
kalian tclah menunjukkan penub pengertian. pengorbanan dan pengabdian kepada 
kedua orang tuarnu. Kalian tidak akan sia-sia, Ayah-Ibumu selalu berdo'a untuk 
kebahagiaanmu dan tercapainya ata-atamu menjadi anak yang sholela, berakhlak 
lubul' daD berilmu. Sub dan duka kalian berarti suka dan duka Ayab dan Ibumu: 
Semoga Allah swt senantiasa melindungi, mcmberi tauflk dan hidayahNya kepada 
KaIian. Amicn. 

Dalam mengakhiri pidato pengukuhan saya ini, saya ingin menyampaikan 
ucapan tcrima kasib yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesabaran badirin 
mendengarkan pidato saya inl, dan saya awali jabatan Guru Besar saya ini dengan 
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ucapan Bismiliahirabmanirrahim, dengan iringan do'a semoga dalam menempuh 
karier saya yang baru ini Allah swt memberikan tambahan i1mu, t,auflk dan hidaya
Nya, serta selalu berada dibawah Iindungan,Nya. Amien ya rabbal'alamien. 

WassaIamuaIaikum w.w. 

KEPUSTAKAAN 

Azarnoff DL. Handbook of clinical pharmacology. Boston: Little Brown Co. 
1975. 

Breimer DO, Danhof M. Interindividual differences in phannacokinetics and 
drug metabolism. In: D.O. Breimer (Ed). Towards better safety of drugs and 
pharmaceutical product. Amsterdam: ElsevierINorth HoUand.1980:117-42. 

Brodie SB, Reid WO. The value of determining the plasma concentration of 
drugs in animals and man. In: B.N. LaDu, H.G. Mandel and E.L. Way (Eds). 
Fundamentals of drugs me tabolism and drug disposition. Baltimore: Wil
liams & Wilkins. 1971: 328-39. 

Cascorbi HF, Vessel ES; Blake DA, Helrich M. Genetic and enviromental 
influence on Halothane metabolism in twins. CUn Pbarmacol Ther. 

1971;12:5(}.5. 

Darmansyah I. Penggunaan obat secata rasional untuk menun jang pelayanan 
kesehatan yang efektif dan efisien di Indonesia. Majalab Kedokteran lin
donesla, 1988;38:555-9. 

DOlt FH. Der Blutspiegel: Kinetlk der kODzentration sabia nfe in der kreislen 
fussigkeit Leipzig: Thieme, 1953. 

Greenblatt OJ, Koch-Weser J. Clinical pharmacokinetiCs I. N Engl J Med 
1975;290:702-5. 

Hubeis AA. Teofilina, studi eksperimental profilfarmako kinetik. Disertasi 
Doktor, 1983:65-77. 

Hubeis AA. Perbedaan etnik dan disposisi obat. Disajikan daJam Kongre~lImu 
Pengetahuan Nasiooal ke IV. Jakarta, 8·12 September 1986. 

1954,70:266-13. 

Koch-Weser J. Drug 
guides. N Eog J Med 

Marshall EK Experimental 
infections. Bull NY .\cad 

Matzke GR and St Peter 
macokinet. 1990;18(1):1-19. 

Nuraini Farida, Hubeis AA, 
beberapa penderita epilcpstl 
Nasional XII & Kongres It 
1989. 

Prescott LF. Plasma coneen~ 
J.I972j12:101-8. 

Paulus HE, Siegal M, Monganl 
half-life of salicylate in 
971;14:527-32. 

Shanon JA. The study of 
malarials. In: O.S. Davies 
drugs in relation to their 

1913:1·11. 

Shargel L, Yu ABC. Applied 
neeticut: Apleton Century Cr, 

Shirkey HC. Drug dosage .: 

.... 

26 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR APLIKASI  ... ABDUL AZIZ HUBEIS



semoga dalam menempuh 
ilm.u, taufik dan hidaya

ya rabbal'alamien. 

Boston: Little Brown Co. 

in phannacokinetics and 
better safety of drugs and 

Holland. 1980:117-42. 

the plasma concentration of 
Mandel and E.L. Way (Eds). 
disposition. Baltimore: Wit-

Genetic and enviromental 
Pbarmacol 'I1Ier. 

uutuk menun jang pelayanan 
MaJalah Kedokteran Iin

sabia ufe in der kreislen 

tlaC()lOnc~tlcs I. N Eng! J Med 

fannako kinetik. Disertasi 

Disajikan dalam Kongres Ilmu 
k~nllhe.r 1986. 

Hugbes HB, Biehl JR, Jones AP,. et al. Metabolism of isoni arid in man as 
related to the occurance of peripheral neuritis. Am Rev Tuberc. 

1954,10:266-73. 

Koch-Weser J. Drug therapy: Serum drug concentrations as therapeutic 
guides. N Eng J Med 1972;187:227-31. 

Marshall EK. Experimental basis of chemotherapy in the treatment of bacterial 
infections. Bull NYAcad Med.1940; 16:722-31. 

Matzke GR and St Peter WL. Clinical Pharmacokinetics 1990. Clin Phar
macokinet. 199O;18(1}:1-19. 

Nuraini Farida, Hubeis AA, Zainuddin M. Farmakokinetik klinik fenitoin pada 
beberapa penderita epilepsi di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Kongres 
Nasional XII & Kongres II miah VII ISFI, Surabaya, 29 Oktoberl November 
1989. 

Prescott Lt:. Plasma concentrations in the control of drug therapy. Precribers 
J.I972;1l:101-8. 

Paulus HE, Siegal M, Mongan E et al. Variations of serum concentrations and 
half-life of salicylate in patients with rheimatoid arthritis. Arthritis Rheum. 
971;14:527-32. 

Rowland M, Tozer Th. Clinical Pharmacokinetics. Concept and Applications. 
Pbiladelphia: Lea & Febiger. 1980:229-79. 

Shanon JA. The study of antimalarials and antimalarial ac tivity in the human 
malarials. In : D.S. Davies and B.N.C. Prichard (Eds). Biological effects of 
drugs in relation to their plasma concentration. London: Macmillan. 

Im:l-11. 

Shargel L, Yu ABC. Applied Biopbarma«utics and Pharmac::o kinetics. Con
necticut: Apleton Century Crofts/Norwalk. 1985:229-79. 

Shirkey HC. Drug dosage in infants and children. JAMA. 1965;193:443-6. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR APLIKASI  ... ABDUL AZIZ HUBEIS



',. 


Teorell T. Kinetics of distribution of substances adminis tered in the body: The 
extravascular modes ofadministration. In: B. Widdop (Ed).1)erapeutlc Drug 
MonJtorlng. Edinburgh: Churchill Uvingstone. 1985:3-15. 

Wagner JG. Pharmacokinetics: Past developments, presents issue, future 
challenges. In: P.G. Welling and P.L.S. Tse (Eds). Pharmacokinetics : 
Regulatory, Industrial, Academic Perspecdves. New York: Marcel Dekker 
Inc. 1988:2-22. 

WhittingB, Kelman AW, GrevelJ. Population pharmacokine tics: Theory and 
clinical applications. CllnPhannacokinet 1986;11:387- 401. 

Vessel ES, Passananti GT. Utility of clinical chemical de termination of drug 
concentrations in biological fluids. Cli Chem. 1971;17:851-66. 

Vessel ES, Page JG. Genetic control of drug levels in man: Phenylbutazone. 
Science. 1968;159:1479-80. 

Vessel ES, Page IG. Genetic control of coumarollevels in man. J Clinlnvest 
1968;47:2657-63. 

Vessel ES, Penno MB. Assesment of methods to identify sources of Interin
dividual pharmacokinetic variations. Clln PbarlR8cokinet. 1983;8:378-409. 

1. Data Pribadi 

Nama 

Tempat " tanggaJ labir 

Agama 

Jabatan 

Pangkat/Golongan 

NIP 

Status keJuarga 

2. Pendldlkan 

PendidikaQ Dasar 
Sekolah Dasar 

Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah Menengah Atas 

Pendidikan Tiuggi 

Sarjana Farmasi : I 
Apoteker : t 
Doktor (8-3) :P 

frJ 
LuarNegeri 
1976 -1977 Certificate 

Leiden,~ 

1983 (3 bulan) Trainias-c 

28 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR APLIKASI  ... ABDUL AZIZ HUBEIS



ldminis tered in the body : The 
ddop(Ed}. 'lberapeudc DnII 
1985:3-15. 

mcmts, presents issue. future 
~ (Ids). Pharmacokinetics : 
i. New York: Marcel Dekker 

,barmacokine tics: Theory and 
;11:387- 401. 

lemica1 de termination of drug 
971;17:851-66. 

evels in man: Phenylbutazone. 

rollevels in man. J CUn Invest. 

I 
to identify sources of [nterin

j'DIaCOkllnet.1983;8:378-409. 

RlWAYAT HIDVP 

1. Data Pribacli 

Nama : Abdul Aziz Umar Hubeis 

Putera kelima AIm. Umar Hubeis, 

Mantan Anggota KNIP. K'Oastituante dan DPR RI. 

Tempat It. tanaaJ Iahir : Surabaya 14 Jull 1938. 

Agama : Islam. 

Jabatan : Ketua Jurusan Farmasetika. Fatultas Facmasi 
Universitas Airlangga 

Pangkat/Golongan : Guru Besar MadyalGolongan IVc. 

NIP 1300287034 

Status keluarga Isteri : Muznab Baridwan. 

ADak : 1. Conyta 

2. M.Haykel 

3. Haniyah 

4. Umar 

2. Pendidlkan 

Pendidikan Dasar 
Sekolah Dasar 1951 

Sekolah Menengab Pertama 1954 

Sekolah Menengah Atas 1957 

Pendlclikan Tin. 

Sarjana Farmasi : Departemen Farmas~ lTD - 1965. 
Apoteker 	 : Departemen Parmasi, lTB - 1966. 

Doktor (S-3) 	 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan Rij
kuniversiteit Leiden, 1983. 

LuarNegeri 
1976-1977 Certificate, Parmakologiscb Laboratorium Rijkuniversiteit 

Leiden, Nederland. 

1983 (3 bulan) . TrainiDg-course~ Rijkuniversiteit Leiden Nederland. 

29 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR APLIKASI  ... ABDUL AZIZ HUBEIS



orang Indonesia, 1975. 
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13. 	 Reaksi dan Interaksi obat. Medika, Agustus,1980; VlIl(6):479. 
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1980. 
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plasma. Simposium 
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ngetrapan sistem 
5 November 1986. 
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1987;18:24-41. 
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The xuth International 
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larutan i.v. infus. Majalah 
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Penataran PPOS I 
Desember 1988. 
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1985, BandllD& 2.4-28 Februari 1985. 

19. 	 Bioavailabilitas dan bioekuivaJen ~at. Penataran Instalasi Farmasi dan 
Penataran Dokter dalam Bidang limn Kedokteran Rehabilitasi di RSUD 
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Surabaya, 27 Januari - 6 Februari 1986. 

22. 	 Peningkatan kemampuan Farmasis di romah sakitmelalui penataran/pen
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ngetrapan sistem pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Snrabaya, 3 
5 November 1986. 

23. 	 O\:>at dan keselamatan kerjallalu Iintas. BulllSFI Jatim, 1986;17:33~43. 

24. 	 Perbedaan etnik dan disposisi obat. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional 
(KIPNAS) ke IV. Jakarta, 8 - 12 September 1986. 

25. 	 Profil farmakokinetik tablet Aminofilin lepas lambat pada· lima· pasien 
asmatis. Kongres I1miah VI ISFI. Yogayakarta,10 -13 November 1986. 

26. 	 Pelayanan dan Pusat lnformasi Obat di Rnmah Sakit Bull PERSl, 1987;18
19 :10-5. 

27. 	 Pelayanan dan Pusat Informasi Obat di Rumah Sakit Bull PERSl, 1987;20 
:5-7. 

28. 	 Nasib obat daJam saluran cerna dan pengaruh makanan. Bnll ISFI Jatim, 
1987;18:24-41. 
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The xnth International Congress FAPA, Bali, September, 12-16,1988. 
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Penataran PPDS I Fakultas Kedokteran Unair - RSUD Dr. Soetomo, 17 
Desember 1988. 
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33. 	 Farmakokinetik Gembfibrozil. Simposium Nasiona} Penatalaksanaan 
Hiperlipidemi, Surabaya, 29 Juli 1989. 

34. 	 Farmakokinetik Asam Mefenamat. Seminar Apoteker, Pendidikan 
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3. 	 Penyesuain d.......men beberapa Antibiotika secara pendekatan far
makokinetik. Simposium Antibiotika. Surabaya, 16-17 Februari 1979. 
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6. 	 A study of clinical pharmacokinetics of Phen~oin in epileptic patients at 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. The xnth International Congress 
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7. 	 Farmakokinetik obat asma. Seminar obat asma. ISFI - Fakultas Farmasi 
Unair. Surabaya, 17 JUDi 1989. 
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Nasiooal 


Anggota Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI). 


Anggola Ikalan Ahli Farmakologi Indonesia (IKAFI). 
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1. Ketua Yayasan Rumah 

2. Ketua Divisi IPTEK, Ikatan 

~ 
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Nasional Penatalaksanaan 

Apoteker, Pendidikan 

and clinical implication. 

of several combination of 
Acta Pharmaceutica, Dec. 

dan peranannya dalam 
Xdan Kongres Ilmiah IIIISFL 

Jd)lotiIca seeara pendebtan far
16 -17 Februari 1979. 

belllvtO,in in epileptic patients at 
International Congress 
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(PERHIPBA). 
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1. Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam AI-Irsyad. 

2. Ketua Divisi IPTEK, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) J atim. 
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