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Pendahuluan

 Interaksi Obat : Hubungan/ikatan obat 

dengan senyawa/bahan lain

 Diantara berbagai faktor yang 

mempengaruhi respon tubuh terhadap 

pengobatan terdapat faktor interaksi obat.

 Obat dapat berinteraksi dengan: makanan, 

zat kimia yang masuk dari lingkungan, obat-

obat lain.



Interaksi Obat yang Menguntungkan

 Penisilin + Prebenesid = Terapi gonorhe

Prebenisid sekresi penisilin di Tubuli ginjal
sehingga kadar penisilin di darah

 Kombinasi obat pada terapi hipertensi

Meningkatkan efektivitas dan ESO

 Kombinasi Obat pada terapi kanker

 Kombinasi obat pada terapi TBC

Memperlambat timbulnya resistensi

 Penisilin + Prebenesid = Terapi gonorhe

 Antagonis efek toksik obat oleh antidotumnya



Interaksi Obat penting secara klinik 

bila:

 Meningkatkan Toksisitas

 Mengurangi efektivitas obat yang 

berinteraksi, terutama pada obat yang 

batas keamanannya sempit, seperti:

- Glikosida jantung

- Antikoagulan

- Obat-obat sitostatik



Insiden IO sukar diperkirakan 

secara klinik sebab:

 Dokumentasinya sangat kurang

 Lolos dari pengamatan karena lemahnya 

SDM



MEKANISME IO

 Interaksi Farmasetik atau inkompatibilitas

 Interaksi Farmakokinetik

 Interaksi Farmakodinamik



Inkomtabilitas/Farmasetik

 Terjadi diluar tubuh (sebelum obat diberikan) antara obat 
yg tak dpt bercampur

 Pencampuran menyebabkan interaksi langsung secara 
fisika/kimia yang menghasilkan : warna, endapan = 
inaktivitas obat

 Pencampuran yang perlu diperhatikan:

- Interaksi antar obat suntik

- Interaksi Obat suntik + larutan Infus

Contoh:

Pencampuran gentamisin + Karbensilin  Inaktivasi

Pencampuran Penisilin G + Vit C  Inaktivasi

Pencampuran Amfoterisin + NaCl Fisiologis Me( ↓ )



Interaksi Farmakokinetik

 Terjadi pada tahap-tahap:

- Adsorbsi - Metabolisme

- Distribusi - Ekskresi

 Yang dapat mengakibatkan kadar plasma 

meningkat/menurun, menyebabkan:

- Pe(↑) toksisitas

- Pe(↓) efektivitas Obat



Interaksi pada Adsorbsi di saluran 
cerna

 Interaksi Lambung

 Terjadi sebelum adsorbsi  Menggangu Adsorbsi Obat. Cnth : 
Tetrasiklin + Logam  Khelat

Glik. Digitalis (GD) + Kolesteramin  GD ↓

 Perubahan PH cairan saluran cerna

Sal. Pencernaan cairan asam, akibat antasid yang dapat 
meningkatkan obat yang bersft asam (aspirin)

 Perubahan waktu pengosongan lambung

Usus halus = tempat adsorbsi tercepat (utama)

Obat yang memperpendek waktu pengosongan lambung spt 
METOKLOPRAMID akan mempercepat adsorbsi obat lain di Usus



Interaksi Obat pada Distribusi

Distribusi obat pada sirkulasi darah = 

IO + Plasma darah

 Zat yang sangat hidrofil spst senyawa 
terionisasi yang (-) terikat pada protein, Vol. 
distribusi (Vd) = Vol. Ekstra sel (Ves)

 Zat terionisasi = byk terikat pada protein, Vd 
mendekati Ves

 Zat lifofil yang tertimbun di jaringan Vd 
mencapai harga tinggi



• Obat yang bersifat asam terutama 
berinteraksi pada albumin

• Obat yang besifat basa terutama 
berinteraksi di asam glukoprotein

Karena terbatasnya protein plasma, terjadi 
kompetisi antara asam + basa untuk 
berikatan dengan protein plasma

Yang menentukan ikatan obat + protein:

- Kadar Obat

- Afinitas terhadap protein



Interaksi Obat pada Metabolisme

• Metabolisme dipercepat

Obat yang larut dalam lemak dapat

menginduksi sintesis enzim mikrosom hati

Cnth: Luminal, Fenitoin, Rifampisin,

etanol, karbamazepin, fenilbutazon

• Metabolisme obat dihambat

Penghambatan menyebabkan Pe(↑) kadar

plasma obat = toksisitas (↑)



Interaksi Farmakodinamik

Terjadi IO yang bekerja pada sistem 
reseptor = interaksi penting pada 
klinik

 Interaksi pada reseptor

Antagonisme antara agonis + 
antagonis

 Interaksi fisiologis

akibat peningkatan/penurunan respon


