
FARMAKOTERAPI PADA KASUS TB 
PARU



Masalah Tuberkulosis

• Diperkirakan sekitar 1/3 penduduk dunia telah 
terinfeksi oleh Mycobacterium tuberkulosis. 
Pada tahun 1995, diperkirakan ada 9 juta 
pasien TB baru dan 3 juta kematian akibat TB 
diseluruh dunia.  

• Diperkirakan 95% kasus TB dan 98% kematian 
akibat TB  didunia, terjadi  pada negara-negara 
berkembang. Demikian juga, kematian wanita 
akibat TB lebih banyak daripada kematian 
karena kehamilan, persalinan dan nifas.





SEJARAH PENGOBATAN TB
• Pengendalian Tuberkulosis (TB) di Indonesia 

sejak zaman penjajahan Belanda terbatas pada 
kelompok tertentu. Setelah perang kemerdekaan 
Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru (BP-4). 
Sejak tahun 1969 pengendalian dilakukan secara 
nasional melalui Puskesmas.

• Obat anti tuberkulosis (OAT) paduan standar 
INH, PAS dan Streptomisin selama satu sampai 
dua tahun. Asam Para Amino Salisilat (PAS) 
kemudian diganti dengan Pirazinamid.

• Sejak 1977 mulai digunakan paduan OAT jangka 
pendek yang terdiri dari INH, Rifampisin, 
Pirazinamid dan Ethambutol selama 6 bulan.



• Pada tahun 1995, program nasional 
pengendalian TB mulai menerapkan strategi 
DOTS dan dilaksanakan di Puskesmas secara 
bertahap. 

• Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan 
secara Nasional di seluruh Fasyankes terutama 
Puskesmas yang di integrasikan dalam 
pelayanan kesehatan dasar.



TB di Indonesia

• Tuberkulosis (TB) penyakit yang telah lama 
dikenal dan sampai saat ini masih menjadi 
penyebab utama kematian di dunia.

• Prevalensi TB di Indonesia dan negara-negara 
sedang berkembang lainnya cukup tinggi.

• Pada tahun 2006, kasus baru di Indonesia 
berjumlah >600.000 dan sebagian besar diderita 
oleh masyarakat yang berada dalam usia 
produktif (15–55 tahun). Angka kematian karena 
infeksi TB berjumlah sekitar 300 orang per hari 
dan terjadi >100.000 kematian per tahun.



Prinsip tatalaksana TB Anak
• Tatalaksana medikamentosa: terapi(pengobatan) 

dan profilaksis (pencegahan). Terapi TB diberikan 
pada anak yang sakit TB, sedangkan profilaksis TB 
diberikan pada anak yang kontak TB (profilaksis 
primer) atau anak yang terinfeksi TB tanpa sakit 
TB (profilaksis sekunder). 

• Beberapa hal penting dalam tatalaksana TB Anak 
adalah: 
- Obat TB diberikan dalam paduan 
obat tidak boleh diberikan sebagai 
monoterapi.

- Pemberian gizi yang adekuat. 
- Mencari penyakit penyerta, jika ada 
ditatalaksana secara bersamaan.



Panduan OAT

• OAT diberikan dalam bentuk kombinasi 
minimal 3 macam obat untuk mencegah 
terjadinya resistensi obat dan untuk 
membunuh kuman intraseluler dan 
ekstraseluler 

• Waktu pengobatan TB pada anak 6-12 bulan. 
pemberian obat jangka panjang selain untuk 
membunuh kuman juga untuk mengurangi 
kemungkinan terjadinya kekambuhan



• Pengobatan TB pada anak dibagi dalam 2 tahap:

I. Tahap intensif, selama 2 bulan pertama. Pada 
tahap intensif, diberikan minimal 3 macam obat, 
tergantung hasil pemeriksaan bakteriologis dan 
berat ringannya penyakit. 

II. Tahap Lanjutan, selama 4-10 bulan selanjutnya, 
tergantung hasil pemeriksaan bakteriologis dan 
berat ringannya penyakit.

Catatan:  

Selama tahap intensif dan lanjutan, OAT pada anak 
diberikan setiap hari untuk mengurangi 
ketidakteraturan minum obat yang lebih sering 
terjadi jika obat tidak diminum setiap hari.





Alur tatalaksana

• Dengan skoring TB



• Paduan OAT untuk anak yang digunakan oleh 
Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis di 
Indonesia : 

- Kategori Anak dengan 3 macam obat: 2HRZ/4HR 

- Kategori Anak dengan 4 macam obat: 
2HRZE(S)/4-10HR

• Paduan OAT Kategori Anak diberikan dalam 
bentuk paket berupa obat Kombinasi Dosis Tetap 
(OAT-KDT). Tablet OAT KDT ini terdiri dari 
kombinasi 2 atau 3 jenis obat dalam satu tablet. 
Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. 
Paduan ini dikemas dalam satu paket untuk satu 
pasien.



• OAT untuk anak juga harus disediakan dalam 
bentuk OAT kombipak untuk digunakan dalam 
pengobatan pasien yang mengalami efek 
samping OAT KDT.







Pemantauan dan hasil pengobatan
• Fase intensif: kontrol tiap minggu melihat 

kepatuhan, toleransi dan efek samping obat.

• Fase lanjutan: kontrol tiap bulan. 

• OAT selama 2 bulan: respon pengobatan 
pasien harus dievaluasi. 

• Respon pengobatan dikatakan baik  gejala 
klinis berkurang, nafsu makan meningkat, 
berat badan meningkat, demam menghilang, 
dan batuk berkurang. 

• respon pengobatan baikpemberian OAT 
dilanjutkan sampai dengan 6 bulan. 



• Setelah pemberian obat selama 6 bulan, OAT 
dapat dihentikan dengan melakukan evaluasi 
baik klinis maupun pemeriksaan penunjang 
lain seperti foto toraks





OAT





Tatalaksana pasien yang berobat tidak 
teratur

• Jika anak tidak minum obat >2 minggu di fase 
intensif atau > 2 bulan di fase lanjutan DAN 
menunjukkan gejala TB, beri pengobatan 
kembali mulai dari awal.

• Jika anak tidak minum obat < 2 minggu di fase 
intensif atau < 2 bulan di fase lanjutan DAN 
menunjukkan gejala TB, lanjutkan pengobatan



Prinsip tatalaksana TB dewasa

• Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan 
prinsip - prinsip sebagai berikut:

1. OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi 
beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan 
dosis tepat sesuai dengan kategori 
pengobatan.

2. Jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi)

3. Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT-
KDT) lebih menguntungkan dan sangat 
dianjurkan.



• Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan 
obat, dilakukan pengawasan langsung (DOT = 
Directly Observed Treatment) oleh seorang 
Pengawas Menelan Obat (PMO).

• Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu 
tahap intensif dan lanjutan.



• Tahap awal (intensif)
1. Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari 

dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah 
terjadinya resistensi obat.

2. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara 
tepat, biasanya pasien menjadi tidak menular dalam kurun 
waktu 2 minggu.

3. Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif 
(konversi) dalam 2 bulan.

• Tahap Lanjutan
1.  Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih 

sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama
2. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister 

sehingga mencegah terjadinya  kekambuhan



• Paduan OAT yang digunakan oleh Program 
Nasional Pengendalian
Tuberkulosis di Indonesia:

• Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3.
• Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3.
• Disamping kedua kategori ini, disediakan paduan 

obat sisipan (HRZE)
• Obat yang digunakan dalam tatalaksana pasien 

TB resistan obat di Indonesia terdiri dari OAT lini 
ke-2 yaitu Kanamycin, Capreomisin,Levofloksasin, 
Ethionamide, sikloserin dan PAS, serta OAT lini-1, 
yaitu pirazinamid and etambutol.



• Paduan OAT kategori-1 dan kategori-2 disediakan 
dalam bentuk paket berupa obat kombinasi dosis 
tetap (OAT-KDT). Tablet OAT KDT ini terdiri dari 
kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. 
Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. 
Paduan ini dikemas dalam satu paket untuk satu 
pasien.

• Paket Kombipak adalah paket obat lepas yang 
terdiri dari Isoniasid, Rifampisin, Pirazinamid dan 
Etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. 
Paduan OAT ini disediakan program untuk 
digunakan dalam pengobatan pasien yang 
mengalami efek samping OAT KDT.



• KDT mempunyai beberapa keuntungan dalam 
pengobatan TB:

1) Dosis obat dapat disesuaikan dengan berat 
badan sehingga menjamin efektifitas obat dan 
mengurangi efek samping.

2) Mencegah penggunaan obat tunggal sehingga 
menurunkan resiko terjadinya resistensi obat 
ganda dan mengurangi kesalahan penulisan resep

3) Jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit 
sehingga pemberian obat menjadi sederhana dan 
meningkatkan kepatuhan pasien



Paduan OAT lini pertama dan peruntukannya.

a. Kategori-1 (2HRZE/ 4H3R3)

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru:

• Pasien baru TB paru BTA positif.

• Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif

• Pasien TB ekstra paru











• Kategori -2 (2HRZES/ HRZE/ 5H3R3E3)

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA 
positif yang telah diobati sebelumnya:

1.  Pasien kambuh

2.  Pasien gagal

3.  Pasien dengan pengobatan setelah putus 
berobat (default)











• Penggunaan OAT lini kedua misalnya golongan 
aminoglikosida (misalnya kanamisin) dan 
golongan kuinolon tidak dianjurkan diberikan 
kepada pasien baru tanpa indikasi yang jelas 
karena potensi obat tersebut jauh lebih 
rendah daripada OAT lini pertama. 

• Disamping itu dapat juga meningkatkan 
terjadinya risiko resistensi pada OAT lini 
kedua.



Kombipak
paket obat lepas yang disusun dari 4 jenis obat, 
yakni: Isoniasid, Rifampisin, Pirazinamid, Etambutol 
yang terdiri dari:

• 1) Kombipak I (H @ 300 mg, R @ 450 mg, 3 
tablet Z @ 500 mg, 3 tablet E @ 250 mg);

• 2) Kombipak II (2 tablet H @ 300 mg, R @ 450 
mg);

• 3) Kombipak III (H @ 300 mg, R @ 450 mg, 3 
tablet Z @ 500 mg)

• 4) Kombipak IV (2 tablet H @ 300 mg, R @ 450 
mg, E @ 250 mg, 2 tablet E @ 500 mg),

• 5) Kombipak Anak



• Keuntungan OAT Kombipak yaitu lebih 
memudahkan pemberian obat pada pasien 
yang mengalami efek samping terhadap satu 
atau lebih jenis obat TB . 

• Kerugian OAT kombipak yaitu :  

1. Jumlah tablet banyak sehingga kepatuhan 
pasien meminum obat kurang 

2. Individualisasi dosis untuk mengobati pasien 
terbatas







Untuk pemberian kepada pasien, OAT tersebut dibagi 
dalam beberapa kategori, yang terdiri dari: 
• Kategori I : 2RHZE/4R3H3 Paket Kategori I terdiri dari : -

Kombipak I (H @ 300 mg, R @ 450 mg, 3 tablet Z @ 
500 mg, 3 tablet E @ 250 mg) : 56 blister - Kombipak II 
(2 tablet H @ 300 mg, R @ 450 mg) : 48 blister 

• Kategori II : 2RHZES/RHZE/R3H3E3 Paket Kategori II 
terdiri dari : - Kombipak I (H @ 300 mg, R @ 450 mg, 3 
tablet Z @ 500 mg, 3 tablet E @ 250 mg) : 94 blister -
Streptomicyn @ 1 gr : 56 vial - Kombipak IV (2 tablet H 
@ 300 mg, R @ 450 mg, E @ 250 mg, 2 tablet E @ 500 
mg) : 60 blister 

• Sisipan Untuk Sisipan digunakan Kombipak I 
• Kategori Anak : 2RHZ/4RH Paket Kategori Anak terdiri 

dari : - Kombipak Anak (H @ 100 mg, R @ 150 mg, Z@ 
300 mg) : 180 sachet



OAT

• Penggunaan Obat Anti TB  antibotik dan 
anti infeksi sintetis untuk membunuh kuman 
Mycobacterium. 

• Aktifitas obat TB didasarkan atas tiga 
mekanisme aktifitas membunuh bakteri, 
aktifitas sterilisasi, dan mencegah resistensi. 

• Obat yang umum dipakai adalah Isoniazid, 
Etambutol, Rifampisin, Pirazinamid, dan 
Streptomisin. Kelompok obat ini disebut 
sebagai obat primer



OAT

• Isoniazid : obat TB yang paling poten dalam 
hal membunuh bakteri dibandingkan dengan 
rifampisin dan streptomisin. Rifampisin dan 
pirazinamid paling poten dalam mekanisme 
sterilisasi. 

• Sedangkan obat lain yang juga pernah dipakai 
adalah Natrium Para Amino Salisilat, 
Kapreomisin, Sikloserin, Etionamid, Kanamisin, 
Rifapentin dan Rifabutin.



• Natrium Para Amino Salisilat, Kapreomisin, 
Sikloserin, Etionamid, dan Kanamisin 
umumnya mempunyai efek yang lebih toksik, 
kurang efektif, dan dipakai jika obat primer 
sudah resisten. 

• Sedangkan Rifapentin dan Rifabutin digunakan 
sebagai alternatif untuk Rifampisin dalam 
pengobatan kombinasi anti TB.



ISONIAZIDA (H)
• Sediaan dasarnya: tablet generik Isoniazida 100 mg dan 

300 mg / tablet Nama lain Isoniazida : Asam 
Nicotinathidrazida; Isonikotinilhidrazida; INH

• pencegahan, dewasa 300 mg satu kali sehari, anak 
anak 10 mg per berat badan sampai 300 mg, satu kali 
sehari. 

• pengobatan TB bagi orang dewasa sesuai dengan 
petunjuk dokter / petugas kesehatan lainnya. 
Umumnya dipakai bersama dengan obat anti 
tuberkulosis lainnya. 

• Dalam kombinasi biasa dipakai 300 mg satu kali sehari, 
atau 15 mg per kg berat badan sampai dengan 900 mg, 
kadang kadang 2 kali atau 3 kali seminggu. Untuk anak 
dengan dosis 10-20 mg per kg berat badan. Atau 20 –
40 mg per kg berat badan sampai 900 mg, 2 atau 3 kali 
seminggu.



• Indikasi: terapi semua bentuk tuberkulosis 
aktif, disebabkan kuman yang peka dan untuk 
profilaksis orang berisiko tinggi mendapatkan 
infeksi. Dapat digunakan tunggal atau 
bersama-sama dengan antituberkulosis lain.

• Kontra indikasinya: riwayat hipersensistifitas 
atau reaksi adversus, termasuk demam, 
artritis, cedera hati, kerusakan hati akut, tiap 
etiologi : kehamilan(kecuali risiko terjamin).



Kerja Obat: 

• Bersifat bakterisid, dapat membunuh 90% 
populasi kuman dalam beberapa hari pertama 
pengobatan. Efektif terhadap kuman dalam 
keadaan metabolik aktif, yaitu kuman yang 
sedang berkembang. Mekanisme kerja 
berdasarkan terganggunya sintesa mycolic 
acid, yang diperlukan untuk membangun 
dinding bakteri.



Dinamika/Kinetika Obat:

• mencapai kadar plasma puncak dalam 1 – 2 jam 
sesudah pemberian peroral dan lebih cepat sesudah 
suntikan im; kadar berkurang menjadi 50 % atau 
kurang dalam 6 jam. 

• Mudah difusi kedalam jaringan tubuh, organ, atau 
cairan tubuh; juga terdapat dalam liur, sekresi bronkus 
dan cairan pleura, serobrosfina, dan cairan asitik.

• Metabolisme dihati, terutama oleh karena asetilasi dan 
dehidrazinasi(kecepatan asetilasi umumnya lebih 
dominan ). 

• Waktu paro plasma 2-4 jam diperlama pada insufiensi 
hati, dan pada inaktivator ”lambat”. Lebih kurang 75-95 
% dosis diekskresikan di kemih dalam 24 jam sebagai 
metabolit, sebagian kecil diekskresikan di liur dan tinja. 
Melintasi plasenta dan masuk kedalam ASI



Interaksi.
• inhibitor kuat untuk cytochrome P-450 

isoenzymes, tetapi mempunyai efek minimal 
pada CYP3A. 

• Pemakaian bersamaan dengan obat-obat 
tertentu, mengakibatkan meningkatnya 
konsentrasi obat tersebut dan dapat 
menimbulkan risiko toksis.

• Antikonvulsan seperti fenitoin dan karbamazepin 
adalah yang sangat terpengaruh oleh isoniazid. 
Isofluran, parasetamol dan Karbamazepin, 
menyebabkan hepatotoksisitas, antasida dan 
adsorben menurunkan absopsi, sikloserin 
meningkatkan toksisitas pada SSP, menghambat 
metabolisme karbamazepin, etosuksimid, 
diazepam, menaikkan kadar plasma teofilin





RIFAMPISIN
• Sediaan: tablet dan kapsul 300 mg, 450 mg, 600 

mg 
• Dosis Untuk dewasa dan anak yang beranjak 

dewasa 600 mg satu kali sehari, atau 600 mg 2 –
3 kali seminggu. 

• Rifampisin harus diberikan bersama dengan obat 
anti tuberkulosis lain. 

• Bayi dan anak anak, dosis diberikan dokter / 
tenaga kesehatan lain berdasarkan atas berat 
badan yang diberikan satu kali sehari maupun 2-3 
kali seminggu. Biasanya diberikan 7,5 – 15 mg per 
kg berat badan. 

• Anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah 75 
mg untuk anak < 10 kg, 150 mg untuk 10 – 20 kg, 
dan 300 mg untuk 20 -33 kg. 



Indikasi

• obat antituberkulosis yang dikombinasikan 
dengan antituberkulosis lain untuk terapi awal 
maupun ulang

Kerja 

• Obat Bersifat bakterisid, dapat membunuh 
kuman semi-dormant yang tidak dapat 
dibunuh oleh isoniazid. Mekanisme kerja, 
Berdasarkan perintangan spesifik dari suatu 
enzim bakteri Ribose Nukleotida Acid (RNA)-
polimerase sehingga sintesis RNA terganggu. 



Dinamika / Kinetika Obat
• mencapai kadar plasma puncak (berbeda beda dalam 

kadar) setelah 2-4 jam sesudah dosis 600 mg, masih 
terdeteksi selama 24 jam. Tersebar merata dalam 
jaringan dan cairan tubuh, termasuk cairan 
serebrosfinal, dengan kadar paling tinggi dalam hati, 
dinding kandung empedu, dan ginjal. 

• Waktu paruh plasma lebih kurang 1,5- 5 jam( lebih 
tinggi dan lebih lama pada disfungsi hati, dan dapat 
lebih rendah pada penderita terapi INH). Cepat 
diasetilkan dalam hati menjadi emtablit aktif dan tak 
aktif; masuk empedu melalui sirkulasi enterohepar. 
Hingga 30 % dosis diekskresikan dalam kemih, lebih 
kurang setengahnya sebagai obat bebas. 

• Meransang enzim mikrosom, sehingga dapat 
menginaktifkan obat terentu. Melintasi plasenta dan 
mendifusikan obat tertentu kedalam hati.





Efek Samping 

• pada Saluran cerna ; rasa panas pada perut, sakit 
epigastrik, mual, muntah, anoreksia, kembung, kejang 
perut, diare, SSP: letih rasa kantuk, sakit kepala, 
ataksia, bingung, pening, tak mampu berfikir, baal 
umum, nyeri pada anggota, otot kendor, gangguan 
penglihatan, ketulian frekuensi rendah sementara ( 
jarang). 

• Hipersensitifitas: demam, pruritis, urtikaria, erupsi 
kulit, sariawan mulut dan lidah, eosinofilia, hemolisis, 
hemoglobinuria, hematuria, insufiensi ginjal, gagal 
ginjal akut( reversibel). 

• Hematologi: trombositopenia, leukopenia transien, 
anemia, termasuk anemia hemolisis.Intoksikasi lain: 
Hemoptisis, proteinurea rantai rendah, gangguan 
menstruasi, sindrom hematoreal.



PIRAZINAMIDA
• Sediaan dasar Pirazinamid adalah Tablet 500 

mg/tablet.

• Dosis Dewasa dan anak sebanyak 15 – 30 mg 
per kg berat badan, satu kali sehari. Atau 50 –
70 mg per kg berat badan 2 – 3 kali seminggu. 
Obat ini dipakai bersamaan dengan obat anti 
tuberkulosis lainnya

• Indikasi Digunakan untuk terapi tuberkulosis 
dalam kombinasi dengan anti tuberkulosis lain

• Kontraindikasi terhadap gangguan fungsi hati 
parah, porfiria, hipersensitivitas



• Kerja Obat Bersifat bakterisid, dapat membunuh 
kuman yang berada dalam sel dengan suasana 
asam. Mekanisme kerja, berdasarkan 
pengubahannya menjadi asam pyrazinamidase 
yang berasal dari basil tuberkulosa.

• Dinamika / Kinetika cepat terserap dari saluran 
cerna. Kadar plasma puncak dalam darah lebih 
kurang 2 jam, kemudian menurun. Waktu paro 
kira-kira 9 jam. Dimetabolisme di hati. 
Diekskresikan lambat dalam kemih, 30% 
dikeluarkan sebagai metabolit dan 4% tak 
berubah dalam 24 jam. Interaksi bereaksi dengan 
reagen Acetes dan Ketostix yang akan 
memberikan warna ungu muda – sampai coklat.



Efek Samping 

• hepatotoksisitas, termasuk demam anoreksia, 
hepatomegali, ikterus; gagal hati; mual, muntah, 
artralgia, anemia sideroblastik, urtikaria. 
Keamanan penggunaan pada anak-anak belum 
ditetapkan. Hati-hati penggunaan pada: 
penderita dengan encok atau riwayat encok 
keluarga atau diabetes melitus; dan penderita 
dengan fungsi ginjal tak sempurna; penderita 
dengan riwayat tukak peptik.



ETAMBUTOL
Sediaan 
• tablet dengan nama generik Etambutol-HCl 250 

mg, 500 mg/tablet. 
Dosis
• Untuk dewasa dan anak berumur diatas 13 

tahun, 15 -25 mg mg per kg berat badan, satu kali 
sehari. Untuk pengobatan awal diberikan 15 mg / 
kg berat badan, dan pengobatan lanjutan 25 mg 
per kg berat badan. Kadang kadang dokter juga 
memberikan 50 mg per kg berat badan sampai 
total 2,5 gram dua kali seminggu. Obat ini harus 
diberikan bersama dengan obat anti tuberkulosis 
lainnya. Tidak diberikan untuk anak dibawah 13 
tahun dan bayi .



Indikasi

• Etambutol digunakan sebagai terapi kombinasi 
tuberkulosis dengan obat lain, sesuai regimen 
pengobatan jika diduga ada resistensi. Jika 
risiko resistensi rendah, obat ini dapat 
ditinggalkan. Obat ini tidak dianjurkan untuk 
anak-anak usia kurang 6 tahun, neuritis optik, 
gangguan visual.

Kontraindikasi

• Hipersensitivitas terhadap etambutol seperti 
neuritis optik.



Kerja Obat

• Bersifat bakteriostatik, dengan menekan pertumbuhan 
kuman TB yang telah resisten terhadap Isoniazid dan 
streptomisin. Mekanisme kerja, berdasarkan 
penghambatan sintesa RNA pada kuman yang sedang 
membelah, juga menghindarkan terbentuknya mycolic 
acid pada dinding sel. 

Dinamika/Kinetika Obat

• Obat ini diserap dari saluran cerna. Kadar plasma 
puncak 2-4 jam; ketersediaan hayati 77+ 8%. Lebih 
kurang 40% terikat protein plasma. Diekskresikan 
terutama dalam kemih. Hanya 10% berubah menjadi 
53 metabolit tak aktif. Klearaesi 8,6% + 0,8 % 
ml/menit/kg BB dan waktu paro eliminasi 3.1 + 0,4 
jam. Tidak penetrasi meninge secara utuh, tetapi dapat 
dideteksi dalam cairan serebrospina pada penderita 
dengan meningetis tuberkulosa



Efek Samping

• gangguan penglihatan dengan penurunan 
visual, buta warna dan penyempitan lapangan 
pandang. Gangguan awal penglihatan bersifat 
subjektif; bila hal ini terjadi maka etambutol 
harus segera dihentikan. Bila segera 
dihentikan, biasanya fungsi penglihatan akan 
pulih. Reaksi adversus berupa sakit kepala, 
disorientasi, mual, muntah dan sakit perut.



STREPTOMISIN
Sediaan 

• serbuk Streptomisin sulfat untuk Injeksi 1,5 gram / vial 
berupa serbuk untuk injeksi yang disediakan bersama 
dengan Aqua Pro Injeksi dan Spuit. Dosis Obat ini 
hanya digunakan melalui suntikan intra muskular, 
setelah dilakukan uji sensitifitas.

Dosis

• dewasa adalah 15 mg per kg berat badan maksimum 1 
gram setiap hari, atau 25 – 30 mg per kg berat badan, 
maksimum 1,5 gram 2 – 3 kali seminggu. Untuk anak 
20 – 40 mg per kg berat badan maksimum 1 gram satu 
kali sehari, atau 25 – 30 mg per kg berat badan 2 – 3 
kali seminggu. Jumlah total pengobatan tidak lebih dari 
120 gram.



Indikasi

• Sebagai kombinasi pada pengobatan TB bersama 
isoniazid, Rifampisin, dan pirazinamid, atau untuk 
penderita yang dikontra indikasi dengan 2 atau 
lebih obat kombinasi tersebut. 

Kontraindikasi 

• hipersensitifitas terhadap streptomisin sulfat atau 
aminoglikosida lainnya.

Kerja Obat 

• Bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman yang 
sedang membelah. Mekanisme kerja berdasarkan 
penghambatan sintesa protein kuman dengan 
jalan pengikatan pada RNA ribosomal.



Dinamika / Kinetika
• kadar plasma dicapai sesudah suntikan im 1 – 2 jam, 

sebanyak 5 – 20 mcg/ml pada dosis tunggal 500 mg, dan 25 
– 50 mcg/ml pada dosis 1. Didistribusikan kedalam jaringan 
tubuh dan cairan otak, dan akan dieliminasi dengan waktu 
paruh 2 – 3 jam kalau ginjal normal, namun 110 jam jika 
ada gangguan ginjal. 

Interaksi 
• dengan kolistin, siklosporin, Sisplatin menaikkan risiko 

nefrotoksisitas, kapreomisin, dan vankomisin menaikkan 
ototoksisitas dan nefrotoksisitas, bifosfonat meningkatkan 
risiko hipokalsemia, toksin botulinum meningkatkan 
hambatan neuromuskuler, diuretika kuat meningkatkan 
risiko ototoksisitas, meningkatkan efek relaksan otot 56 
yang non depolarising, melawan efek parasimpatomimetik 
dari neostigmen dan piridostigmin. 

Efek Samping 
• meningkat setelah dosis kumulatif 100 g, yang hanya boleh 

dilampaui dalam keadaan yang sangat khusus
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