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Learning outcome

Mahasiswa mampu menguraikan terjadinya 
degradasi obat secara oksidasi, hidrolisis, dan 
fotolisis.
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Stabilitas kimia obat

Obat 

Degradasi 

Potensi Farmakologi
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Pengertian Oksidasi

 Ada tiga definisi yang dapat digunakan untuk oksidasi, 

yaitu kehilangan elektron,  memperoleh oksigen, atau 

kehilangan hidrogen. 





Pengertian oksidasi

 Dalam arti sempit, yang dimaksud dengan oksidasi adalah 

pengambilan oksigen dari udara. 

 A + O2 produk

 Reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan electron oleh 

suatu zat.
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Jenis reaksi oksidasi

 Jenis:

Oksidasi memiliki dua jenis

 Auto-oksidasi

 Foto-oksidasi

10/16/20137



Auto-oksidasi

 "Oksidasi di mana oksigen hadir di udara yang 

terlibat."

Proses ini berlangsung perlahan-lahan di bawah 

pengaruh oksigen atmosfer

 misalnya Minyak, lemak tak jenuh & senyawa dapat 

mengalami auto-oksidasi
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Auto-oksidasi 

OXIDATION OF FATS AND OILS
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Foto-oksidasi

 "Oksidasi di mana penghapusan elektron yang terlibat 

dengan kehadiran diluar dari O2."

Tipe ini lebih jarang ditemui
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Reaksi oksidasi obat

 Molekul yang banyak mengalami oksidasi adalah :

 Fenolic  morphin and phenilephrine

 Katekolamin  isoprenaline and adrenaline

 Thiol  captopril

 Vitamin

 Oils and fats
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Fenolic 

morphine

semiquinon

quinon
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Katekolamin 

Isoprenalin 

10/16/201313



Katekolamin

L-Adrenalin

Leucoadrenosom

Adrenosom
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Thiol 

R R-SH

R-SH + O2 RS-SR + H2O

Kaptopril
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Vitamin

Asam ascorbat Dehodroascorbic acid
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INISIASI OKSIDASI

 Ion logam

contoh : Fe3+  , Cu2+

 Cahaya

saat dipaparkan cahaya molekul organik menyerap energi

 Sinar UV (λ 200 – 400) energinya 140 – 70 kcal/mol

dapat merusak ikatan kovalen antaratom

 Sinar tampak (λ 400 – 700) energinya 70 – 40 

kcal/mol tidak cukup untuk merusak ikatan

kovalen antaratom
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 Panas

Untuk yang punya ikatan relatif rendah  ikatan yang 

mempunyai O – O (peroksida)  energinya = 40 

kcal/mol  ikatan kovalen yang lemah

Biasanya ikatan kovalen antaratom energinya = 180 

kcal/mol

INISIASI OKSIDASI



STABILISASI OKSIDASI

 Eksklusi oksigen

 Obat suntik: menghilangkan oksigennya diganti dengan gas inert

 Kapsul/tablet: memasukkan pada strip yang kedap cahaya

 Mengubah pH larutan

 Obat dengan gugus fenol lebih mudah teroksidasi pada suasana 

Netral-alkali sehingga untuk menghambat oksidasi pH dibuat 

asam misan 3

 Dihindarkan dari cahaya

 Dibuat wadah berwarna
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STABILISASI OKSIDASI

 Menggunakan chelating agent dan antioksidan

 Bahan-bahan yang bersifat cherlat logam logam inisiator 

oksidasi

Contoh: asam sitrat, asam tatrat

 Bahan pereduksi

contoh: natrium tiosulfat, asam ascorbat

 Bahan yang mudah mengalami oksidasi daripada bahan yang 

ingin dilindungi

contoh: natrium bisulfat
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ANTI OKSIDAN

 Antioksidan merupakan zat yang mampu memperlambat 

atau mencegah proses oksidasi

 Antioksidan juga sesuai didefinisikan sebagai senyawa-

senyawa yang melindungi sel dari efek berbahaya radikal 

bebas oksigen reaktif jika berkaitan dengan penyakit, 

radikal bebas ini dapat berasal dari metabolisme tubuh 

maupun faktor eksternal lainnya.

 Radikal bebas adalah spesies yang tidak stabil karena 

memiliki elektron yang tidak berpasangan dan mencari 

pasangan elektron dalam makromolekul biologi
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SUMBER ANTIOKSIDAN

 Komponen kimia yang berperan sebagai antioksidan 

adalah senyawa golongan fenolik dan polifenolik.

 Senyawa-senyawa golongan tersebut banyak terdapat 

dialam, terutama pada tumbuh-tumbuhan, dan memiliki 

kemampuan untuk menangkap radikal bebas.

 Antioksidan yang banyak ditemukan pada bahan pangan, 

antara lain vitamin E, vitamin C, dan karotenoid
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Penggolongan Antioksidan 

 Antioksidan alami

biasanya lebih diminati, karena tingkat keamanan yang 

lebih baik dan manfaatnya yang lebih luas dibidang 

makanan, kesehatan dan kosmetik.

 Antioksidan alami dapat ditemukan pada sayuran, buah-

buahan, dan tumbuhan berkayu.

 Metabolit sekunder dalam tumbuhan yang berasal dari 

golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, 

steroid/triterpenoid
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Penggolongan Antioksidan 

 Antioksidan primer

 Antioksidan primer berperan untuk mencegah 

pembentukan radikal bebas baru dengan memutus reaksi 

berantai dan mengubahnya menjadi produk yang lebih 

stabil

 Contoh antioksidan primer, ialah enzim superoksida 

dimustase (SOD), katalase, dan glutation dimustase
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Penggolongan Antioksidan 

 Antioksidan Sekunder

 Antioksidan sekunder berfungsi menangkap senyawa 

radikal serta mencegah terjadinya reaksi berantai

 Contoh antioksidan sekunder diantaranya yaitu vitamin E,  

Vitamin C, dan β-karoten.
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Penggolongan Antioksidan 

 Antioksidan Tersier

 Antioksidan tersier berfungsi memperbaiki kerusakan sel 

dan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas.

 Contohnya yaitu enzim yang memperbaiki DNA pada inti 

sel adalah metionin sulfoksida reduktase.
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Pengertian HIDROLISIS

 Hidrolisis adalah salah satu penyebab terjadinya degradasi,

sebab di dalam sediaan farmasi, air seringkali digunakan

sebagai pelarut dan beberapa obat yang mengandung

gugus ester ataupun amida dalam air.

 Hidrolisis merupakan suatu proses solvolisis dimana

molekul obat berinteraksi dengan molekul-molekul air

menghasilkan produk pecahan dan konstitusi kimia yang

berbeda

 Penguraian oleh air yang dikatalisis oleh ion hidrogen (H+)

atau ion hidroksil (OH-)



Pengertian Hidrolisis

Golongan obat yang mengalami hidrolisis :

Ester

Amida

lactam



Hidrolisis Ester

 2 tempat pemutusan ikatan pada hidrolisis ester

R – CO – O – R 

 Hampir semua peristiwa hidrolisis adalah pemutusan Asil –

Oksigen

 Ada 2 mekanisme pemutusan Asil – Oksigen yang mungkin

terjadi:

1. Substitusi

2. Adisi



Hidrolisis Ester

 Contoh:

1. Procain

2. Cocain

3. Physostignine

4. Aspirin

5. Lakton



HIDROLISIS PROKAIN

+



Hidrolisis Amida

 Hydrolysis of amides involves cleavage of amide linkage

 Contoh :

1. Dibucain

2. Asetaminofen

3. Ergometrin

4. Chloramphenicol



ASETAMINOFEN

+



Hidrolisis Lactam 
 Nitrazepam

 Clordiazepoxid

 Benzodiazepin

 Penicilin

 Cepalosporin 



METODE STABILISASI

1.    Determinasi pH optimum  memformulasi produk 

pada pH tersebut

Menyesuaikan pH larutan yang mempunyai konstanta 

laju reaksi yang paling rendah, sehingga harus memilih 

dapar yang hati-hati, harus dapat memberikan pH 

optimum untuk memperoleh kestabilan dan aktivitas 

terapi obat maksimum



Cont…

Dekomposisi  Aspirin dalam berbagai macam pH

pH K(days-1) pH K(days-1)

0.53

1.33

1.80

2.48

2.99

4.04

5.03

0.578

0.0835

0.045

0.0267

0.0343

0.088

0.130

6.0

6.98

8.00

9.48

10.5

11.29

12.77

0.120

0.10

0.13

0.321

1.97

13.7

530



METODE STABILISASI

2. Menekan kelarutan

Dengan menekan kelarutan obat maka akan menurunkan

konsentrasi obat dalam larutan. Contoh: laju degradasi

penisilin dalam larutan prokain, menunjukkan laju hanya

dipengaruhi pada bagian obat yang dalam bentuk larutan.

Mengurangi kelarutan dengan menggunakan bermacam-

macam: sitrat, dekstrosa, sorbital danglukonat

Mengganti media, mengatur pH



METODE STABILISASI

3. Membatasi kemungkinan obat berhubungan dengan air 

obat dalam bentuk sediaan solid

 Perlindungan terhadap hidrolisis dapat dilakukan dengan 

cara menghilangkan air, sehingga obat disimpan dalam 

bentuk kering atau pun disuspensikan dalam bubuk yang 

tidak larut dalam pembawa yang sesuai bila akan 

digunakan. Contoh: amox dry sirup



FOTOLISIS 

 Attention is given to light stability in the 1993 ICH 

guidelines… “light testing should be an integral part of 

stress testing”

 In photolysis, ligth is absorb by the solution and 

activates a species in it.



Fotolisis 

 Beberapa obat seperti fenotiazin, klorpromazin,

hidrokorison, prednisolon, riboflavin, dan asam folat,

merupakan obat obat yang light sensitive.

 Contoh:

 Fenotiazin dan klorpromazin merupakan contoh obat 

yang cepat terdegradasi dibawah pengaruh UV.

 Degradasi ditandai dengan perubahan warna pada larutan 

obat



Klorpromazin 

photochemical decomposition of chlorpromazine 
under ultra violet light

chlorpromazine Chlorpromazine sulphoxide



 Pharmaceutical products can be adequately protected 

from photo-induced decomposition by the use of 

coloured glass and storage in the dark

 Coating tablets with polymer film coating 

ultraviolet absorber has been suggested as an 

additional method for ptotection from the light.

Fotolisis 



Hatur nuhun
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