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Menurut KeputL5an Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No. 393/Men.Kes/X/80, Injeksi Gentamicin di.ma·sukkan ke 

dalam Oaf tar Ob~t Esensial Nasional (OOEN). karena itu 

injeksi Gentamic:i,> diperlukan untuk pelayanan kesehatan 

~agi masyarakat, terutama banyak digunakan di rumah-rumah 

sakit di Indonesia. 

Selama ini di Indonesia pengobatan dengan Gentamicin 

didasarkan pad a cara kcnvensional yaitu berdasarkan 

)Jl~IHjek2.tan secar-a	 empit"is deng..irJ menggunakan Ci,.l,"a "lit.r-ilni 

t .. I in i :5" .. Dengan co ar a ini dikhawati,-kan dapat menimbulkan 

berbagai kesulit·~n klinis. Apalagi batas pengamanan 

(margin of safety) Gentamicin dalam darah adalah sempit. 

Kadar Gentamicin jalam darah sekitar 10-12 mcg/ml, bila 

kadarnya melibihi akan terjadi ototeksisitas. Oleh sebab 

i tu, efekti vi tas " ..latu obat dapat di tunjukkan dengan desi s 

regimennya .. Dos i s obat yang dibutuhkan untuk efek terapi 
p
 
yang optimal sangct bervariasi antar penderita.
 

i 
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Dengan' demiki ..n I,,,,. ,,,. Quat clalam~'p.l.,»ma aapat. diliyn .. hilrl 

sebagai pedoma.n ter.:tpi .. 

Pada saat ini f,engaturan dosis obat dalam b ....ku-buku 

r~smi di Indonesia masih menggunakan ukuran orang Barat_ 

Per-bedaan etni k sr.an mempengar-uhi timbulnya per-bedaan 

far-makokinetik'dari berbagai obat. aleh karema itu, diduga 

bahwa farmakokinet~k Gentamicin dari populasi subyek 

Indonesia berbeda dengan populasi negara-negara lain 

.Bar-at). 

Tujuan penelit an ini adalah untuk meneliti nasib 

G2ntamicin dalam t .buh, serta diharapkan dapat diper-oleh 

data mengenai perub,han kadar- Gentamicin setiap saat yang 

terjadi dalam tubuh. 

Subyek terdir-l dar-i 50r-ang sukarelawan, pr-ia, 

be" b ad an sehat deng,<n fungsi ginjal faal hati nor-mal, umur

anlin'a 25-40 tahun, ber'at badan sekitar 50-70 Kg. Subyek 

disuntik Gentamicin dengan dosis 1 mg/kg ber-at badan, 

seCdf a intr"amuskuler". Kemudi an dar'ah diambil dalam 

inte~val waktu mul~ ~ dari 5 menit sampai dengan 480 menit. 

Selanjutnya 'Kadar Gentamicin dite'tapkan dengan Radio

immuno~ssay {RIA). 

Hasil 'yang didapat adalah kadar puncak Gentamicin berkisar

antar'". : 4,6 - ~, 7 meg/mI. Waktu-par-uh biologis adalah 

berkisar' 2,42 - :::,,25 jam. Sedangkan Clearance kreatinin 

adalah antar-a 75,81 - 125,04 ml/menit. 
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