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Untuk mengetahui oejauh aana pengaruh konpooici
diet terhadap motaboliciae teofilina dalam hubungannya de
ngan aktifitaa enaia mikrosoma hepar, telah dilakukan ponelitian terhadap k orang oubyek cohat,, bukan perokok,
dan bukan peminum ninuman beralkohol*
Ke empat cubyek tereebut diberi diot dengan konpoaisi :
I* Karbohidrat 81 %» protein 3
XI* Karbohidrat 60 %f protein 29
XII* Karbohidrat

lemak 11 %
lemak 11 %

protein i*Q c
£t leaak 11 %

Macing - macing komposisi diet diberikan selama 3 faari,
dan pada tiap - tiap akhir pemberian diet, subyek dibori
laratan teofilina dengan tnk&ran 5 mg/k,g BB, yang dilanjutkan dengan pengamatan*
Kadar teofilina di dalam plasma ditotapkan dengan
metoda Shack dan Waxier yang tolah dimodifikaoi oleh Kappac
dkk.(1976)*
Pendekatan cecara otatiotik haoil penelitian ini
memang tidak menunjukkan beda yang berraakna antara diet I,
diot II, dan diet III torhadap harga * \/z teofilina* Akan
totapi apabila dianati kecendorungannya, menunjukkan ftahwk.
harga

teofilina pada diet I lebih kocil dibandingkan

dengan harga tjy2 teofilina pada diet II raaupun diet III*
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Ini berartl bahwa akibat pemberian diet protein tlnggl dan
karbohldrat rendah selama 8 hari dapat monyebabkan turun-*
nya aktifitas ensslm mikrocoaa hepar dibandingkan dengan
pemberian diet karbohldrat tinsgi dan protein rendah dalam
wektu yang cana*
Adanya pengaruh kompoclci diet terhadap motabolio*0

v-oofilinu diharapkan dapat meabantu dalam pengafcuran

docis regimon obat, Dan leblh Jauh pada pemberian obat te»>
tentu kepada seorang pendorita,hondaknya faktor makanan
tercebut juga mendapat porhatian*
Agar dldapatkan hacil yang leblh baik dan dapat
aongetahui leblh jauh pengaruh konpociei diet torhadap do *
tabollome teofilina, maka sebalknya :
- Dilakukan pengamatan pemberian diet lobih darl 8 hari#
- Bahan makanan penyucun diet yang dlberlkan leblh celektlf.
- Pemerikeaan laboratorik koohatan subyek tidak hanya ditujukan pada organ - organ yang torlibat langaung proces
metabolleae, akan tetapi juga dilakukan terhadap bagianbaglan tubuh lain yang dapat monggambarkan keadaan keochatan tubuh g o cara umum*
- Digunakan cubyek yang lebih banyak* apablla faktor teknic dan finansial memungkinkan*
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