
PENDEKATAN KLINIS INTERAKSI OBAT 

DAN UPAYA MEMINIMALISASI EFEK 

MERUGIKAN AKIBAT INTERAKSI OBAT

Oleh : 

Aslida Satya Mirna

Eunike Victoria 

Evi Noviyanti

Farah Soraya

Happy Monda

Linnon Bastian

Rusman Edi

Sri Kurniawati

Teuku Mhd. Umri Ubit

Tri Wardhana Kesuma



Apa itu interaksi obat?

Interaksi obat adalah peristiwa dimana aksi suatu 
obat diubah atau dipengaruhi oleh obat lain 
yang diberikan bersamaan.

“Alteration either in the pharmaco-dynamics and/or 
kinetics of a drug, caused by concomitant drug 
treatment, dietary factors or social habits such 
as tobacco and alcohol” 
Iwan Darmansjah PUKO, Pusat Uji Klinik Obat FKUI/RSUPN-CM



• Tidak semua interaksi obat membawa 
pengaruh merugikan

• Interaksi Obat Justru ada yang diambil 
manfaatnya dalam pengobatan

• Secara  Ringkas dampak negatif IO Akan 
Timbul kejadian seperti :

• Terjadinya efek samping

• Tidak tercapainya Efek Terapetik



Precipitant Drug and Object Drug

Precipitant Drug

(Obat yang 

Mempengaruhi):

Contoh:

aspirin 

fenilbutazon 

sulfa

Object Drug

(Obat yang Dipengaruhi)

Contoh :

digoksin, gentamisin, 

warfarin, dilantin, 

obat sitotoksik, 

kontraseptif oral, dan 

obat-obat ssp. 



Mekanisme Interaksi Obat

Interaksi farmaseutik

Interaksi farmakokinetik

Interaksi farmakodinamik



Interaksi Farmaseutik

Interaksi yang terjadi di luar tubuh antara 

obat-obat yang tidak dapat dicampur 

(inkompatibel).

Contoh : 

penisillin G bila dicampur dengan vitamin 

C dan amfoterisin B akan mengendap 

dalam larutan garam fisiologis.



Interaksi Farmakokinetik

Interaksi famakokinetik : terjadi bila salah 

satu obat mempengaruhi ADME (absorpsi, 

distribusi, metabolisme dan ekskresi) obat 

lain.



Interaksi Absorpsi

Dapat mempengaruhi:

• Rate of absorption

• Fraction absorbed

• First-pass metabolism

perubahan bioavailability



Contoh : 

tetrasiklin + antasida          khelat sehingga 

menurunkan absorpsi tetrasiklin

Vitamin C + Fe          pH lambung      

Absorpsi Fe 

Interaksi Absorpsi



Interaksi Distribusi

Interaksi dengan ikatan protein plasma 

obat asam albumin

basa asam α1-glikoprotein

Contoh : 

Fenitoin + fenilbutazon       toksisitas fenitoin 



Interaksi Metabolisme

Contoh :

Omeprazole + diazepam

Omeprazole secara selektif menghambat 

isozym 2C19 CYP 450          metabolisme 

diazepam           [    ] diazepam 



Interaksi Ekskresi

Contoh :

Litium + tiazida             toksisitas litium 



Interaksi Famakodinamik

Interaksi dimana efek suatu obat diubah 

oleh obat lain pada tempat aksi.

Antagonisme terjadi jika aktivitas obat 1 

dikurangi atau ditiadakan oleh obat 2 yang 

memiliki efek farmakologis yang berbeda.

Contoh :

Fenobarbital + striknin



Sinergisme : kerjasama antara 2 obat atau 

lebih.

- Adisi : efek kombinasi sama dengan jumlah 

aktivitas masing-masing obat 

(1 + 1 = 2).

contoh : asetosal + parasetamol

- Potensiasi : efek kombinasi saling memperkuat 

khasiat obat (1 + 1 = 5).

Contoh : trimetoprim + sulfametoksazol



Interaksi obat dengan makanan

• Susu dan Produk susu + Antibiotika 

Tetrasiklin             efek tetrasiklin dapat 

berkurang

• Makanan Yang kaya Vitamin K + 

Antikoagulan Efek Antikoagulan 

berkurang



Dampak Klinik IO:

A. Efek samping yang dapat diperkirakan

1. Efek farmakologik yang berlebihan

2. Gejala penghentian obat

3. Efek samping yang tidak berupa efek   
farmakologik utama

B. Efek samping yang tidak dapat 
diperkirakan

1. Reaksi alergi

2. Reaksi karena faktor genetik

3. Reaksi idiosinkrasi



Penatalaksanaan Untuk 

Mengurangi Efek I.O

• Selalu harus ditelusur mengenai pemakaian 
obat oleh pasien baik yang diperoleh melalui 
resep dokter maupun swamedikasi

• Gunakan obat hanya bila ada indikasi yang 
jelas, dan bila tidak ada alternatif non 
farmakoterapi

• Jika harus memberikan obat gabungan pastikan 
tidak ada interaksi yang merugikan



• Jika ada interaksi, lakukan tindakan –

tindakan yang perlu untuk mencegah 

interaksi.

• Lakukan evaluasi sesudah pemberian obat 

secara bersamaan.

• Dilakukan perhatian khusus untuk 

pengobatan bayi, anak-anak dan usia lanjut



• Ditelusuri secara rinci mengenai 

pemakaian obat oleh pasien sebelumnya.

• Jika ada keluhan sewaktu pengobatan 

selalu dianalisa terlebih dahulu penyebab 

keluhan tersebut.

• Dihindari sedapat mungkin pemberian 

obat bersama-sama lewat infus.



• Jangan memberikan suntikan campuran 

obat kecuali kalau yakin betul bahwa tidak 

ada interaksi yang merugikan




