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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

 

 Interaksi antara obat dengan obat sudah banyak diungkapkan, namun 

pengetahuan antaraksi obat dengan makanan maupun minuman belum banyak 

yang dipelajari. Salah satu makanan maupun minuman yang belum diketahui 

pengaruhnya terhadap suatu obat yaitu buah mangga.  

Mangga selain sebagai buah juga bisa dijadikan jus maupun perasan. 

Mangga mengandung senyawa fenolik yaitu flavanoid. Kandungan flavanoid 

dalam buah mangga yang mempunyai gugus hidroksi bebas dapat menghambat 

aktivitas sitokrom P-450 (Sasongko, 2008). 

Parasetamol adalah obat yang mempunyai aktivitas sebagai analgetik dan 

antipiretik yang sekarang banyak beredar dipasaran dan banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat karena harganya yang sangat terjangkau. Obat parasetamol di 

metabolisme oleh enzim sitokrom P-450 sedangkan kandungan buah mangga 

dapat menghambat aktivitas sitokrom P-450. 

Penelitian Andayani (2003) melaporkan pemberian jus pisang bersama 

dengan parasetamol tidak mempengaruhi parameter farmakokinetik. Syafah 

(2007) melaporkan pemberian sediaan jus anggur bersama dengan parasetamol 

dapat mempengaruhi proses absorbsi yang ditunjukkan dengan bertambahnya 

AUC, meningkatnya Vd, dan menurunnya konstanta kecepatan eliminasi serta 

klirens sehingga waktu paro lebih lama.  
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Masih sedikitnya penelitian yang mengkaji interaksi antara obat dengan 

buah dan hubungan kandungan buah mangga yang dapat menghambat aktivitas 

parasetamol maka dengan pertimbangan tersebut akan dilakukan penelitian 

tentang interaksi obat antara buah mangga dengan obat analgetik yaitu 

parasetamol ditinjau dari profil farmakokinetiknya yang diberikan bersama secara 

oral pada kelinci jantan. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Dari uraian tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: apakah 

perasan buah mangga yang diberikan bersama secara oral dapat mempengaruhi 

parameter farmakokinetik parasetamol pada kelinci jantan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perasan buah 

mangga yang diberikan bersama secara oral terhadap farmakokinetik parasetamol 

pada kelinci jantan. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Parasetamol  

 Parasetamol atau asetaminofen adalah obat analgesik dan antipiretik serta 

obat anti-inflamasi nonsteroid (AINS) merupakan suatu kelompok yang heterogen 

(Wilmana, 1995). Obat ini termasuk dalam derifat-asetanilida, ini merupakan  

metabolit dari fenasetin yang dulu banyak digunakan sebagai analgetik. Pada 
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tahun 1978 obat ini telah ditarik dari peredaran, karena efek sampingnya 

(karsinogen dan nefrotoksisitas). Parasetamol mempunyai aktivitas sebagai 

analgesik dan antipiretik dengan sedikit efek anti-inflamasi. Parasetamol dianggap 

sebagai obat yang paling aman untuk swamedikasi (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Walaupun harus diperhatikan bahwa kelebihan dosis parasetamol dapat 

mengakibatkan nekrosis hati pada manusia dan hewan (Gibson dan Skett, 1991). 

 Parasetamol merupakan salah satu metabolit fenasetin, namun fenasetin 

menimbulkan gejala keracunan yang agak lain, yaitu methemoglobinemia, 

sedangkan kelainan pada ginjal lebih sering. Hati tidak bisa melakukan 

detoksifikasi parasetamol, karena jumlah obat yang besar itu menjadikan hati 

jenuh untuk kapasitas metabolisme normal. Keracunan serius bisa terjadi dengan 

kira-kira sedikatnya 12-20 tablet parasetamol, tergantung dari kapasitas individual 

setiap orang. Waktu paruh parasetamol dalam darah (normal 2 jam) juga sangat 

memanjang (lebih dari 4 jam), sehingga dipakai sebagai ukuran untuk menilai 

derajat keseriusan keracunan. Sebaiknya parasetamol tidak diberikan pada 

penderita yang mempunyai gangguan fungsi hati, misalnya hepatitis akut maupun 

kronik. Semua NSAID mempunyai efek samping keracunan kronis terjadi pada 

ginjal tapi sifat ini dimiliki semua NSAID disebut analgetic nephropathy. 

Nefropati baru terjadi, pemakaian terus-menerus selama bertahun-tahun sampai 

10-20 tahun. Ginjalnya menjadi sklerotik dan akhirnya harus dicangkok ginjal. 

Jadi, parasetamol merupakan bahan toksis hanya dalam jumlah yang besar. 

Fenomena ini tidak terlihat bila parasetamol digunakan dalam dosis terapi yaitu 3 

kali 1 tablet (orang dewasa) (Darmansjah, 2002). 
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 Parasetamol yang diberikan secara oral absorbsinya berhubungan dengan 

tingkat pengosongan lambung. Konsentrasi darah puncak biasanya tercapai dalam 

30-60 menit. Waktu paruh acetaminofen adalah 2-3 jam dan relatif tidak 

terpengaruh oleh fungsi ginjal (Katzung, 2004). 

2. Interaksi Obat 

 Obat dapat berinteraksi dengan makanan, zat kimia yang masuk dari 

lingkungan, atau dengan obat lain. Pengobatan dengan beberapa obat sekaligus 

yang menjadi kebiasaan para dokter memudahkan terjadinya interaksi obat. 

Interaksi obat dianggap penting secara klinik bila berakibat meningkatkan 

toksisitas atau mengurangi efektivitas obat yang berinteraksi (Setiawati, 1995). 

 Obat-obat yang besar kemungkinannya terlibat dalam interaksi obat 

adalah: obat-obat yang rentang terapinya sempit, obat yang memerlukan 

pengendalian dosis dan obat yang menginduksi atau menghambat sistem enzim 

mikrosom hepatik sitokrom P450 monooksigenase. Efek dan keparahan interaksi 

obat dapat sangat bervariasi antara pasien satu dengan pasien yang lain. Terutama 

pada lanjut usia, pasien yang menerima beberapa obat, maupun orang yang 

mempunyai ganguan fungsi ginjal dan hati merupakan orang yang rentan terhadap 

interaksi obat. Interaksi obat paling mungkin terjadi bila obat yang menyebabkan 

interaksi mulai diberikan atau dihentikan. Jika resiko interaksi pemakaian obat 

lebih besar dari pada manfaatnya, maka harus dipertimbangkan untuk memakai 

obat pengganti. Tindakan lain yang dapat dilakkan meliputi penyesuaikan dosis 

satu atau lebih obat yang menyebabkan interaksi obat (Fradgley, 2003). 
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Interaksi obat parasetamol dengan non narkotik: parasetamol dengan 

Alkohol seperti bir, anggur, minuman keras (Harkness, 1989). 

3. Interaksi Obat Dengan Makanan   

Pengetahuan mengenai pengaruh makanan terhadap kerja obat masih 

sangat kurang. Pada sejumlah senyawa makanan juga dapat menyebabkan 

penundaan absorbsi karena perubahan harga pH dalam lambung serta motilitas 

usus (Mutscher, 1986). 

Obat yang kita diminum melalui oral akan diserap dan masuk ke aliran 

darah. Kebanyakan obat diserap lebih cepat jika perutnya kosong. Penyerapan 

lebih cepat adalah baik untuk beberapa obat, tetapi juga dapat mengakibatkan efek 

samping yang lebih berat. Beberapa obat harus dipakai dengan makanan agar 

diuraikan lebih lambat atau untuk mengurangi efek samping. Beberapa obat dapat 

melarut dalam lemak, sehingga diserap lebih cepat. Oleh karena ini, ada obat yang 

harus dipakai dengan makanan berlemak agar cukup diserap. Namun hal ini juga 

dapat mengakibatkan efek samping yang lebih berat (Fradgley, 2003). 

Berdasarkan jenis atau bentuknya interaksi obat diklasifikasikan atas: 

a. Interaksi secara kimia / farmasetis 

b. Interaksi secara farmakokinetik 

c. Interaksi secara fisiologi 

d. Interaksi secara farmakodinamik 

Interaksi secara kimia / farmasetis terjadi apabila secara fisik atau kimia 

suatu obat inkompatibel dengan obat lainnya. Pencampuran obat yang 

inkompatibel akan mengakibatkan inaktivasi obat. Interaksi ini sering terjadi pada 



 6

cairan infus yang mencampurkan berbagai macam obat. Interaksi secara 

farmakokinetik terjadi apabila suatu obat mempengaruhi absorbsi, distribusi, 

biotransformasi /metabolisme, atau ekskresi obat lain. Secara fisiologi interaksi 

terjadi apabila suatu obat merupakan aktivitas obat lain pada lokasi yang terpisah 

dari tempat aksinya. Sedangkan interaksi secara farmakodinamik terjadi apabila 

suatu obat mempengaruhi aktivitas obat lain pada atau dekat sisi reseptornya. 

Pada kenyataannya banyak obat yang berinteraksi tidak hanya dengan satu 

mekanisme tetapi melibatkan dua atau lebih mekanisme. Akan tetapi secara umum 

mekanisme interaksi obat dalam tubuh dapat dijelaskan atas dua mekanisme 

utama, yaitu interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik 

Interaksi obat dengan makanan yaitu parasetamol dengan makanan 

berkarbohidrat (Harkness, 1989). 

4. Farmakokinetik 

 Obat yang masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara pemberian 

umumnya mengalami absorbsi, distribusi dan pengikatan untuk sampai di tempat 

kerja dan menimbulkan efek. Selanjutnya dengan atau tanpa biotransformasi obat 

dieksresi dari tubuh. Seluruh proses ini yang disebut dengan proses 

farmakokinetik dan berjalan secara serentak. 

 Di dalam tubuh manusia obat harus menembus sawar (barrier) sel di 

berbagai jaringan. Pada umumnya obat melintasi lapisan sel ini dengan 

menembusnya, bukan dengan melewati celah antar sel, kecuali pada endotel 

kapiler (Setiawati, 1995). 
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 Pada pemberian obat secara oral, obat harus mengalami proses sebagai 

berikut antara lain: 

a. Absorbsi 

 Absorbsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian 

menyangkut kelengkapan dan kecepatan proses tersebut. Absorbsi kebanyakan 

obat melalui saluran cerna pada umumnya terjadi secara difusi pasif, karena itu 

absorbsi mudah terjadi bila obat dalam bentuk non ion dan mudah larut dalam 

lemak (Setiawati, 1995). Kecepatan absorbsi dan hubungan dalam yang diabsorbsi 

terhadap jumlah yang diberikan bergantung pada faktor bentuk dan cara 

pemberian serta sifat kimia fisika obat. Untuk dapat diabsorbsi, bahan obat harus 

berada dalam bentuk terlarut. Umumnya, kecepatan larut bahan aktif (dalam 

saluran cerna atau dalam tempat intramuskular) menentukan laju absorbsi 

(Mutshler, 1986). Pada obat yang diberikan per oral, absorbsinya di saluran 

pencernaan kompleks, dan berfariasi, sehingga  menyebabkan interaksi obat yang 

sulit diperkirakan. Obat-obat yang diberikan secara oral diabsobsi secara normal 

dalam duodenal dari usus halus dan ditransport melalui pembuluh mesenterika 

menuju vena porta hepatik dan kemudian kehati sebelum ke sirkulasi sistemik. 

 Absorbsi sistemik suatu obat dari saluran cerna maupun tempat 

ekstravaskuler yang lain bergantung pada bentuk sediaan, anatomi dan fisiologi 

tempat absorbsi. Faktor-faktor seperti luas permukaan dinding usus kecepatan 

pengosongan lambung, pergerakan saluran cerna dan aliran darah ketempat 

absorbsi, semuanya mempengaruhi laju dan jumlah absorbsi obat. Meskipun ada 

variasi, keseluruhan laju absorbsi obat dapat digambarkan secara matematik 
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sebagai suatu proses order kesatu atau order nol. Sebagian besar absorbsi 

mengikuti order kesatu, kecuali anggapan absorbsi order nol memperbaiki model 

secara bermakna atau telah teruji dengan percobaan (Shargel, dkk, 2005) 

b. Distribusi 

 Obat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Selain 

tergantung dari aliran darah, distribusi obat juga ditentukan oleh sifat 

fisikokimianya. Distribusi obat dibedakan atas dua fase berdasarkan 

penyebarannya di dalam tubuh. Distribusi fase pertama terjadi segera setelah 

penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik misalnya: jantung, hati, 

ginjal, dan otak. Selanjutnya, distribusi fase dua jauh lebih luas yaitu mencakup 

jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ pada distribusi fase pertama 

misalnya: otot, visera, kulit, dan aringan lemak. Distribusi ini baru mencapai 

keseimbangan setelah waktu yang lama (Setiawati, 1995). 

 Sebelum mencapai kesetimbangan distribusi, distribusi sebagian besar 

ditentukan oleh pasokan darah dari organ dan jaringan. Akibat aliran darah yang 

cepat dan dengan demikian jangka waktu kontaknya yang singkat dalam kapiler 

maka, bagian obat yang dapat berdifusi kedalam organ dari pembuluh darah 

makin tinggi apabila pasokan darahnya makin besar. Ini akan berakibat, obat yang 

mempunyai banyak kapiler untuk memulai proses distribusi mengambil jumlah 

obat yang lebih besar dibanding daerah yang pasokan darahnya kurang. Pada 

akhir proses distribusi, kesetimbangan distribusi sudah tidak bergantung pada 

pasokan darah (Mutschler, 1986). 
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c. Eliminasi 

Eliminasi sebagian besar obat dari tubuh terdiri dari dua proses yaitu 

metabolisme (biotransformasi) dan ekskresi (Shargel, dkk, 2005). Seperti halnya 

biotransformasi, ekskresi suatu obat dan metabolitnya menyebabkan penurunan 

konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh. Ekskresi dapat terjadi bergantung 

kepada sifat fisikokimia (bobot molekul, harga pKa, kelarutan, tekanan uap) 

(Mutschler, 1986). Obat yang dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ 

ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau masih dalam bentuk 

asalnya. Obat atau metabolit polar diekskresi lebih cepat daripada obat larut 

lemak, kecuali pada ekskresi melalui paru (Setiawati, 1995). 

 Organ utama yang bertanggung jawab dalam biotransformasi obat adalah 

hati. Akan tetapi, jaringan intestinal, paru dan ginjal juga mengandung sejumlah 

enzim biotransformasi. Untuk beberapa obat rute pemakaian mempengaruhi 

kecepatan metabolismenya. Obat-obat yang diberikan secara oral diabsorbsi 

secara normal dalam duodenal dari usus halus dan ditranport melalui pembuluh 

mesenterika menuju vena perta hepatik dan kemudian kehati sebelum ke sirkulasi 

sistemik (Shargel, dkk, 2005). 

Pada proses biotransformasi molekul obat akan diubah menjadi lebih polar 

artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larau dalam lemak sehingga lebih 

mudah diekskresi melalui ginjal. Selainitu obat menjadi inaktif, sehingga 

biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Tetapi ada obat 

yang metabolitnya sama aktif (seperti: klorpromazin, efedrin dan senyawa 

benzodiazepie), lebih aktif (seperti: fenasetin, dan kloralhidrat (menjadi 
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parasetamol dan dikloroetanol)), atau lebih toksik. Ada obat yang merupakan 

calon obat justru diaktifkan oleh enzim biotransformasi ini (Setiawati, 1995) 

Perubahan-perubahan biokimia yang terjadi dalam lingkup biotransformasi 

dapat digolongkan menjadi 2: yaitu reakse fase I dan reaksi fase II (Schunack, 

1990). Fase II atau reaksi asintetik meliputi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis 

sedangkan fas II atau reaksi sintetik meliputi konjugasi. Beberapa obat yang 

mempunyai molekul biokimia alami dapat menggunakan jalur metabolisme untuk 

senyawa normal dalam tubuh. Umumnya reaksi biotransformasi fase I terjadi dan 

menghasilkan suatu gugus fungsi pada molekul obat (Shargel, dkk 2005). 

Faktor yang mempengaruhi laju dan jalur metabolisme obat, dan 

pengaruh-pengaruh utamanya dibagi menjadi: faktor internal (fisiologis dan 

patologis) dan faktor eksternal (eksogen). Pada eliminasi parasetamol dalam dosis 

terapetik normal umumnya dianggap sebagai salah satu minor analgesik yang 

paling aman, walaupun harus diperhatikan bahwa kelebihan dosis parasetamol 

dapat mengakibatkan nekrosis hati pada manusia maupun hewan (Gibson dan 

Skett, 1991). 

Pada proses ekskresi obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ 

ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi maupun dalam bentuk 

asalnya. Obat atau metabolit polar diekskresikan lebih cepat daripada obat larut 

lemak, kecuali ekskresi melalui paru. Ginjal merupakan organ ekskresi yang 

terpenting. Ekskresi disini merupakan resultan dari 3 proses, yakni filtrasi di 

glomerulus yang merupakan jaringan kapiler dapat melewatkan semua zat yang 

lebih kecil dari lbumin melalui celah antarsel endotelnya sehingga semua obat 
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yang tidak terikat protein plasma mengalami filtrasi di ginjal, sekresi aktif di 

tubuli proksimal asam organik (penisilin, probenesid, salisilat, konjugat 

glukoronid, dan asam urat), dan reabsorpsi pasif di tubuli proksimal untuk bentuk 

non ion. Oleh karena itu untuk obat berupa elektrolit lemah proses reabsorpsi ini 

bergantung pada pH lumen tubuli yang menentukan derajat ionisasinya. Pada 

ekskresi melalui ginjal menurun pada gangguan fungsi ginjal sehingga dosis perlu 

diturunkan atau interval pemberian diperpanjang (Mutschler, 1986).  

5. Model Farmakokinetik  

 Yang dimaksud dengan model farmakokinetik adalah suatu hubungan 

matematik yang menggambarkan perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam 

sistem yang diperiksa (Mutscler, 1986). Efek obat terhadap tubuh pada dasarnya 

merupakan akibat interaksi obat dengan reseptornya, maka secara teoritis 

intensitas efek obat, baik efek terapi maupun efek toksik, tergantung dari kadar 

obat di tempat kerjanya. Oleh karena kadar di tempat kerja belum dapat diukur, 

maka sebagai penggantinya diambil kadar obat dalam plasma yang umumnya 

dalam keseimbangan dengan kadarnya di tempat kerja (Setiawati, 1995). 

Dalam praktek, parameter farmakokinetik tidak ditentukan secara lngsung 

tetapi ditentukan melalui percobaan dari sejumlah variable tergantung dan bebas. 

Dari data ini dapat diperkirakan model farmakokinetik yang kemudian diuji 

kebenarannya, dan selanjutnya dipeoleh parameter-parameter farmakokinetiknya. 

Jumlah parameter yang diperlukan untuk menggambarkan model bergantung pada 

kerumitan proses dan rute pemberian obat. Dengan model farmakokinetik yang 
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kompleks, dapat digunakan program komputer untuk menghitung semua 

parameter (Shargel, dkk, 2005). 

Faktor yang mempengaruhi laju dan jalur metabolisme obat, dan 

pengaruh-pengaruh utamanya dibagi menjadi : faktor internal (fisiologis dan 

patologis)  dan faktor eksternal (eksogen). Faktor fisiologis meliputi: spesies, 

genetik, seks, umur, jenis kelamin. Faktor patologis meliputi: kehamilan, 

penyakit. Sedangkan faktor eksternal meliputi makanan: lemak, protein, 

karbohidrat, vitamin, alkohol; lingkungan: produk minyak bumi, logam berat, 

insektisida, polutan, herbisida (Gibson dan Skett, 1991). 

Model farmakokinetik ini berguna untuk: memprakirakan kadar obat 

dalam plasma, jaringan dan urin pada berbagai pengaturan dosis; menghitung 

pengaturan dosis optimum untuk tiap penderita secara individual; memperkirakan 

kemungkinan akumulasi obat dan metabolit-metabolit; menghubungkan 

konsentrasi obat dengan aktifitas farmakokinetik atau toksikologik; menilai 

perubahan laju atau tingkat availabilitas antar formulasi (bioekivalensi); 

menggambarkan perubahan faal atau penyakit yang mempengaruhi absorbsi, 

distribusi, atau eliminasi obat; menjelaskan interaksi obat  (Shargel, dkk, 2005). 

6. Model Kompartemen 

  Tubuh dapat dinyatakan sebagai suatu susunan atau sistem dari 

kompartemen-kompartemen yang berhubungan secara timbal balik satu dengan 

yang lain. Suatu kompartemen bukan suatu daerah fisiologik atau anatomik yang 

nyata tetapi dianggap sebagai suatu jaringan atau kelompok jaringan yang 

mempunyai aliran darah dan afinitas obat yang sama. Untuk menginterpretasikan 
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data yang diperoleh dari percobaan maka sistem multi kompartemen tersebut 

disederhanakan menjadi sistem dua kompartemen terbuka (Shargel, dkk, 2005). 

 Model kompartemen dibagi menjadi dua yaitu:   

a. Model Kompartemen Satu Terbuka  

Kompartemen kesatu dikenal sebagai kompartemen sentral, yaitu darah, 

cairan ekstra-selluler dan jaringan-jaringan dengan perfusi tinggi, kompartemen-

kompartemen ini secara cepat terdifusi oleh obat. Model kompartemen satu 

terbuka mengangkap bahwa berbagai perubahan kadar obat dalam plasma 

mencerminkan perubahan yang sebanding dengan kadar obat dalam jaringan. 

Tetapi model ini tidak menganggap bahwa konsentrasi obat dalam tiap jaringan 

tersebut adalah sama pada berbagai waktu. Di samping itu DB juga tidak dapat 

ditentukan secara langsung, tetapi dapat ditentukan konsentrasi obatnya dengan 

menggunakan cuplikan cairan tubuh (seperti darah). Volume distribusi, Vd adalah 

volume darah tubuh di mana obat terlarut (Shargel, dkk, 2005). 

b. Model Kompartemen Dua Terbuka 

 Model kompartemen dua dianggap bahwa obat terdistribusi ke dalam dua 

kompartemen. Kompartemen kesatu dikenal sebagai kompartemen sentral, yaitu 

darah, cairan ekstra-selluler dan jaringan-jaringan dengan perfusi tinggi. 

Kompartemen ini secara cepat terdifusi oleh obat. Kompartemen kedua 

merupakan kompartemen jaringan yang berisi jaringan-jaringan yang 

berkesetimbangan secara lebih lambat dengan obat (Shargel, dkk, 2005). 
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7. Model Non Kompartemen  

 Untuk memeperkirakan nilai parameter farmakokinetik dapat dilakukan 

dengan yaitu dengan model non kompartemen. Metode ini dikerjakan atas dasar 

perkirakan luas daerah di bawah kurva (AUC) obat dalam darah terhadap waktu. 

Model ini tidak perlu adanya asumsi tentang model kompartemen sehingga dalam 

semua proses harus mengikuti kinetika orde satu harus dipenuhi yang berarti 

farmakokinetiknya harus linier. 

Model non kompartemen digunakan untuk menghitung parameter 

absorbsi, distribusi, dan eliminasi berdasarkan teori momen statistik. Penaksiran 

AUC tidak hanya digunakan untuk menghitung bioavailabilitas, tapi dapat juga 

digunakan untuk menghitung clearance obat yang sama pada perbandingan dosis 

intravena, dengan AUC. Semua parameter farmakokinetik,clearance kebanyakan 

digunakan dalam aplikasi klinik dan juga digunakan untuk evaluasi mekanisme 

eliminasi. Pada pemberian obat dosis tunggal, sampel darah hanya diambil sampai 

waktu tertentu (t*) dan  pada konsentrasi tertentu (t*), oleh karena itu pada 

perhitungan AUC dari t sampai t ~ (AUC0) mengikuti dua langkah, pada 

perhitungan AUC dari t sampai t* dengan menggunakan metode trapezoid 

merupakan langkah pertama, langkah kedua yaitu menghitung dari t* sampai t ~.  

Persamaan sebagai berikut: 

∫
∞

=
*t K

*CC.dt  ................................................... (1) 

harga K sama dengan 2,303 x slope fase terminal kurva logaritma kadar versus 

waktu.  
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 Pada metode non kompartemen untuk menghitung AUC dari t* sampai t~ 

adalah: 

∫
∞

+=
*

2K
*C

K
*.C*tCt.dt

t

 ....................... (2) 

Klirence sebagai fungsi dan kemampuan intrinsik dari organ khusus 

seperti ginjal dan hati, digunakan untuk mengeluarkan dari metabolisme suatu 

obat dan aliran darah dalam organ. Skema eliminasi obat oleh organ tunggal 

konsep ini adalah sebagai berikut: 

   

QxCA QxCV 

 

   Metabolisme atau ekskresi 

Gambar I. Skema Eliminasi Obat Oleh Organ Tunggal (Gibaldi,1984) 

Q merupakan aliran darah melalui organ, sedangkan CA merupakan konsentrasi 

obat yang masuk dalam organ, dan CV konsentrasi obat yang keluar dari organ, 

disini CV lebih kecil dari CA(CV<CA) (Gibaldi, 1984). 

 Kecepatan obat masuk dalam organ sama untuk memproduksi aliran darah 

dan konsentrasi vena, perbedaan antara kecepatan input dan kecepatan akut adalah 

kec eliminasi obat oleh organ. 

 Kecepatan eliminasi = Q (CA-CV) ............... (3) 

Perbandingan kecepatan eliminasi dengan kecepatan obat-obat yang masuk (QCA) 

adalah istilah ratio (ER) dan dituliskan dengan 

 ER = (CA-CV)/CA ............................................................ (4) 

Organ eliminasi 



 16

 Ratio ekstraksi dari jarak obat 0-1 tergantung dari bagaimana organ 

mengeliminasi atau mengekstraksi obat-obatan kemudian CV = CA dan ER=0; jika 

organ senang mengekstraksi obat-obatan maka CV ≈ 0 dan ER=1. 

 Menurut devinisi, bersiahan total (Cl) dari sebuah obat memberikan 

volume darah bersih per unit itu mungkin menunjukkan sebagai sebuah proporsi 

konstans yang berkaitan dengan eliminasi tingkat pengeluaran obat-obatan ke 

konsentrasi obat-obatan dalam darah, ditunjukkan dengan persamaan: 

 
AC

du/dtCl = ........................................... (5) 

 
A

VA

C
)C(C

Q.Cl
−

= ................................ (6) 

 Q.ERCl = ................................................ (7) 

Clearance sama pada produksi aliran darah dan perbandingan ekstraksi. 

Sejak itu tingkat  pengeluaran ditunjukkan dalam satuan jumlah per unit waktu, 

dan konsentrasi diperlihatkan dalam satuan jumlah per unit volume. Sehingga 

clearance mempunyai satuan volume per unit waktu. Persamaan tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur eliminasi obat dalam tubuh. Jadi klirens tubuh total 

sama dengan rasio kecepatan eliminasi total obat dengan konsentrasi obat dalam 

darah, dimana kecepatan eliminasi total adalah jumlah dari proses eliminasi yang 

terjadi di seluruh organ. Rasio dari kecepatan eliminasi total obat dengan 

konsentrasinya dalam darah sama dengan rasio dari jumlah obat yang tereliminasi 

dengan luas daerah di bawah kurva konsentrasi versus waktu (Gibaldi, 1984). 
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8. Orde Reaksi 

 Laju reaksi kimia atau proses kimia diartikan sebagai kecepatan terjadinya 

suatu reaksi kimia. Untuk reaksi berikut: 

Obat A Obat B 

Bila jumlah obat A berkurang dengan bertambahnya waktu (reaksi berjalan searah 

dengan tanda ), maka laju reaksi dapat dinyatakan sebagai : 
dt
dA

− . Dengan  

demikian, apabila jumlah obat B bertambah dengan bertambahnya waktu, maka 

laju reaksi dapat pula dinyatakan sebagai: 
dt
dB

+ . Pada umumnya hanya obat 

induk (obat yang aktif farmakologik) yang ditentukan dalam percobaan. 

Sedangkan metabolit obat atau hasil urai obat tidak dapat atau sangat sukar 

ditentukan secara kuantitatif. Oleh karena itu, laju reaksi ditentukan melalui 

percobaan dengan mengukur obat A dalam jarak waktu yang ditetapkan. Order 

reaksi menunjukkan cara bagaimana konsentrasi obat atau pereaksi 

mempengaruhi laju suatu reaksi kimia. Tetapi laju reaksi terdiri atas:  

a. Reaksi Orde Nol 

 bila jumlah obat A berkurang dalam suatu jarak waktu yang tetap, maka 

laju hilangnya obat A dinyatakan sebagai 0K
dt
dA

−= . K0 adalah tetapan laju 

reaksi order nol dan dinyatakan dalam satuan massa/waktu (misal: mg/menit). 

Integrasi persamaan diatas menghasilkan persamaan berikut: A= - K0 t + A0. A0 

adalah jumlah obat A pada t = 0. Berdasarkan persamaan di atas dapat dibuat 

suatu grafik hubungan antara A terhadap t yang menghasilkan suatu garis lurus. 
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b. Reaksi Orde Kesatu 

 Bila jumlah obat A berkurang dengan laju yang sebanding dengan jumlah 

obat A yang tersisa, maka laju hilangnya obat A dinyatakan sebagai : 

 AK
dt
dA

−= ......................... ..(8) 

K adalah tetapan laju reaksi order kesatu dan dinyatakan dalam satuan waktu-1 

(misal : jam-1). Integritas persamaan diatas menghasilkan persamaan berikut: 

 kt
0eAA −= ........................... (9) 

Bila ln = 2,3 log, persamaan diatas menjadi: 

 0
t logA

2,3
k

logA +
−

= .............. (10) 

 Waktu paruh (t½) menyatakan waktu yang diperlukan oleh sejumlah obat 

atau konsentrasi obat untuk berkurang menjadi separuhnya. Harga t½ untuk reaksi 

order kesatu dapat diperoleh dari persamaan berikut: 

 
K
693,0

1/2t = ............................(11) 

Sedangkan untuk reaksi orde nol persamaan waktu paruhnya adalah: 

 
0

0
1/2 K

A5,0
t = ............................(12) 

 Dari persamaan tersebut tampak bahwa untuk reaksi order kesatu, t½ 

adalah konstan. Tanpa perlu diperhatikan berapa jumlah atau konsentrasi obat 

pada keadaan awal. Berbeda dengan waktu paruh orde nol, waktu paruhnya 

berubah secara berkala dengan berkurangnya konsentrasi obat. Oleh karena itu 

reaksi orde nol hanya sedikit penggunaannya (Shargel, dkk, 2005). 
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9. Parameter Farmakokinetik 

 Parameter farmakokinetik adalah besaran yang diturunkan secara 

matematis dari model berdasarkan hasil pengukuran kadar obat utuh atau 

metabolitnya dalam darah, urin atau cairan hayati lainnya. Adapun fungsi dari 

penetapan parameter farmakokinetik suatu obat adalah untuk memperoleh 

gambaran yang dapat dipergunakan untuk mengukur absorbsi, distribusi, dan 

eliminasi obat dalam tubuh. Farmakokinetik suatu obat dapat disimpulkan dengan 

mengkaji waktu perjalanan perubahan dalam konsentrasi obat. Konsentrasi obat 

dalam plasma atau urin pada tiap waktu setelah pemberian suatu dosis yang 

diketahui atau regimen dosis adalah hasil akhir dari absorbsi, distribusi, 

metabolisme dan ekskresi (Kwan, 1989). Proses absobsi menyebebkan 

peningkatan kadar obat dalam plasma darah pada waktu-waktu tertentu. 

Sedangkan proses  distribusi dan eliminasi menyebabkan penurunan kadar obat 

dalam darah pada waktu tertentu. Dengan kata lain proses absorbsi, distribusi, dan 

eliminasi tergantung pada waktu, oleh karena itu dalam perhitungan parameter 

farmakokinetik perlu diketahui ordo reaksinya (Rowland & Towzer, 1980). 

 Pada hakekatnya terdapat tiga jenis parameter farmakokinetik yaitu 

parameter primer, sekunder dan turunan. Parameter farmakokinetik primer adalah 

parameter farmakokinetik yang harganya dipengaruhi oleh perubahan salah satu 

atau lebih ubahan fisiologi yang terkait. Termasuk dalam parameter tersebut 

adalah Ka (konstanta kecepatan absorbsi), Fa ( fraksi obat terabsorbsi), Vd 

(volume distribusi), CLT (Clirens hepatik), dan Clr (klirens renal).  
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 Parameter sekunder adalah parameter farmakokinetik yang harganya 

tergantung pada harga parameter farmakokinetik primer. Termasuk parameter 

farmakokinetik sekunder adalah t½ (waktu paruh eliminasi), Ke (konstanta 

kecepatan eliminasi) dan Fe (fraksi obat yang terekskresi).  

 Sedangkan parameter farmakokinetik turunan harganya semata-mata tidak 

tergantung dari harga parameter farmakokinetik primer tetapi tergantung dari 

dosis atau kecepatan pemberian obat terkait (Rowland & Towzer, 1980). 

 Berikut ini beberapa parameter farmakokinetik: 

a. Parameter farmakokinetik data plasma 

 Tetapan laju eliminasi (K)adalah suatu tetapan laju eliminasi orde kesatu 

dengan waktu-i (misalnya: jam-1). Eliminasi obat secara total dari dalam tubuh 

dipengaruhi oleh proses biotransformasi dan ekskresi sehingga tetapan laju 

eliminasi menyatakan jumlah dari laju tiap proses : 

 K= Km + Ke.......................................(13) 

 Km = laju proses metabolisme order kesatu dan Ke= laju proses ekskresi 

orde kesatu. Adapun persamaan matematis untuk parameter K adalah: 

 D log
2,3
KtD log B += .......................(14) 

 Bioavailabilitas suatu sediaan obat (preparat dagang) disebut 

bioavailabilitas produk yang bersangkutan. Ini ditentukan selain oleh bahan baku 

obatnya, juga oleh formulasi obat tersebut; besarnya dibandingkan dengan 

bioavailabilitas produk penemunya, sehingga merupakan bioavailabilitas relative 

dari produk tersebut. Bioavailabilitas suatu produk x = bioavailabilitas produk 

standart. 
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standartproduk  oral

produk oral

AUC
AUC

F = ......................(15) 

 Volume distribusi (Vd) berguna dalam menghubungkan konsentrasi obat 

dalam plasma dengan jumlah obat dalam tubuh pada suatu waktu tertentu. 

Parameter ini ditunjukkan dalam satuan volume (Kwan, 1989). Parameter ini 

menunjukkan volume penyebaran obat dalam plasma atau serum. Vd tidak perlu 

menunjukkan volume penyebaran obat yang sesungguhnya ataupun volume secara 

anatomi, tetapi hanya volume imajinasi dimana tubuh dianggap sebagai satu 

kompartemen yang terdiri dari plasma atau serum, dan Vd menghubungkan 

jumlah obat dalam tubuh dengan kadarnya dalam plasma atau serum. 

 Distribusi obat dalam tubuh dihitung sebagai berikut: 

(mg/l) plasma dalamobat Kadar 
(mg) tubuh dalamobat jumlah Vd =  ................(16) 

 Besarnya VD ditentukan oleh ukuran dan komposisi tubuh, fungsi 

kardiovaskular, kemampuan molekul obat memasuki berbagai kompartemen 

tubuh, dan derajat ikatan obat dengan protein plasma dan derajat ikatan obat 

dengan protein plasma dan dengan berbagai jaringan. 

 Bersihan total (Total Body Clearance = Cl) adalah volume plasma yang 

dibersihkan dari obat persatuan waktu oleh seluruh tubuh (mL/menit). Parameter 

ini menunjukkan kemampuan tubuh untuk mengeliminasi obat. Untuk obat 

dengan kinetika first order, Cl merupakan bilangan konstan pada kadar obat yang 

biasa ditemukan dalam klinik. Bersihan total merupakan hasil penjumlahan 

bersihan berbagai organ dan jaringan tubuh, terutama hepar dan ginjal. 
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 Bersihan hepar (Clearance hepar = Clh) adalah volume plasma yang 

dibersihkan dari obat per satuan waktu oleh hepar (mL/menit). Besarnya Clh 

ditentukan oleh aktivitas enzim metabolisme (Cli), ilakatan protein plasma (fu) 

dan aliran darah hepar (QH). 

 Bersihan ginjal (Clr) adalah volume plasma yang dibersihkan dari obat per 

satuan waktu oleh ginjal (mL/menit). Laju filtrasi obat ditentukan oleh alir darah 

ginjal, fungsi ginjal dan ikatan obat dengan protein plasma. Laju sekresi aktif 

ditubuli biasanya tergantung dari alir darah ginjal dan ada atau tidaknya kompetisi 

dengan zat-zat lain, dan tidak tergantung dari ikatan protein. Sedangkan laju 

reabsorpsi ditentukan oleh kelarutan bentuk non ion dalam lemak, pH urin dan 

laju aliran urin. 

 Waktu paruh eliminasi (t½) ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu 

konsentrasi obat dalam plasma tertentu menjadi separuhnya. Untuk turunnya 

kadar obat dalam plasma atau serum pada fase eliminasi (setelah fase absorbsi dan 

distribusi) menjadi separuhnya. Untuk obat-obat dengan kinetika first order, t½ ini 

merupakan bilangan konstan, tidak tergantung dari besarnya dosis, interval 

pemberian, kadar plasma maupun cara pemberian (Ganiswara, 1995). 

10. Buah Mangga 

Mangga (Mangifera indica) merupakan tanaman buah tahunan berupa 

pohon mengandung gula dan sedikit asam. Mangga mengandung sejumlah asam 

galat yang baik bagi isi saluran pencernaan. Mangga tergolong kelompok buah 

berdaging dengan bentuk, ukuran, warna, dan citarasa (aroma-rasa-tekstur) 

beraneka ragam. Bentuk mangga ada yang bulat penuh, seperti mangga gedong, 
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dan bulat panjang, seperti mangga arumanis dan mangga manalagi. Dua jenis 

mangga ini mungkin yang paling mudah kita jumpai di masyarakat, karena 

rasanya yang manis, daging buahnya yang lembut, dan kemudahannya untuk 

tumbuh dan berkembang (Pradyamitha, 2008) 

Buah mangga mempunyai kemampuan antioksidatif yang dihasilkan oleh 

berbagai senyawa yang terdapat di dalamnya, yaitu betakaroten senyawa yang 

dapat memberikan perlindungan terhadap kanker karena dapat menetralkan 

radikal bebas. Senyawa fenolik, lupeol, karbohidrat, vitamin E. Vitamin C untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh serta memperkecil kemungkinan-kemungkinan 

terjangkitnya berbagai bakteri dan kuman, serta beberapa mineral seperti Cu, Zn 

yang baik untuk pembentukan hemoglobin, Mn, dan Se. Senyawa-senyawa 

tersebut dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, seperti 

kanker. 

Mangga mengandung senyawa fenolik yaitu flavanoid. Kandungan 

flavanoid dalam buah mangga yang mempunyai gugus hidroksi bebas dapat 

menghambat aktivitas sitokrom P-450 (Sasongko, 2008). 

Selain itu mangga terdiri dari tepung dan gula sederhana (Sukrosa, 

glukosa, fruktosa) yang dapat menjadikan tubuh bertenaga. Kandungan gula tinggi 

dan asam dapat merangsang nafsu makan. Selulosa dan pektin mangga dapat 

memperlancar pembuangan kotoran. Kandungan vitamin dan mineral yang 

optimal terdapat dalam buah mangga yang sudah masak. 
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 Kandungan asam galat pada mangga sangat baik untuk saluran 

pencernaan. Sedangkan kandungan riboflafinnya sangat baik untuk kesehatan 

mata, mulut, dan tenggorokan (Darmansjah, 2002 ) 

E. Landasan Teori 

Penelitian yang mengkaji interaksi buah dengan obat kimia masih sedikit 

diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2003) yang mengkaji 

interaksi antara parasetamol dengan pemberian jus pisang ambon bersama dengan 

parasetamol tidak mempengaruhi parameter farmakokinetik. Syafah (2007) 

melaporkan pemberian sediaan jus anggur bersama dengan parasetamol dapat 

mempengaruhi proses absorbsi yang ditunjukkan dengan bertambahnya AUC, 

meningkatnya Vd, dan menurunnya konstanta kecepatan eliminasi serta klirens 

sehingga waktu paro lebih lama.  

Mangga mengandung senyawa fenolik yaitu flavanoid. Kandungan 

flavanoid dalam buah mangga yang mempunyai gugus hidroksi bebas dapat 

menghambat aktivitas sitokrom P-450 (Sasongko, 2008). 

Parasetamol merupakan obat analgetik antipiretik yang di metabolisme 

oleh enzim sitokrom P-450 sedangkan kandungan dalam buah mangga dapat 

menghambat aktivitas enzim tersebut. Sehingga dapat terjadi interaksi antara 

parasetamol dengan buah mangga.   

F. Hipotesis 

Pemberian perasan buah mangga bersama parasetamol diduga akan 

mempengaruhi parameter farmakokinetik parasetamol pada kelinci jantan.  

 




