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ABSTRAK
Sediaan transdermal merupakan sediaan yang penghantaran obatnya terjadi dengan
berpenetrasi melalui kulit untuk memberikan efek sistemik. Keterbatasan penetrasi obat
melalui kulit karena adanya barrier stratum korneum perlu dipertimbangkan. Salah satu cara
untuk meningkatkan penetrasi obat melalui kulit adalah dengan menambahkan peningkat
penetrasi kimia (chemical penetration enhancers). Penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi potensi dimetil sulfoksida sebagai peningkat penetrasi pada sediaan
transdermal, serta mengetahui efek kombinasi dimetil sulfoksida dengan peningkat penetrasi
lainnya dalam bentuk systematic literature review. Hasil penelitian menunjukkan dimetil
sulfoksida dapat meningkatkan penetrasi obat, namun peningkatan yang dihasilkan berbedabeda karena dipengaruhi beberapa faktor seperti konsentrasi peningkat penetrasi dalam
sediaan, koefisien partisi obat, berat molekul obat, dan kombinasi dengan peningkat penetrasi
lainnya. Kombinasi dimetil sulfoksida dengan peningkat penetrasi lain tidak selalu
menghasilkan efek sinergis, tetapi ada juga yang menurunkan penetrasi obat.
Kata Kunci: Transdermal, peningkat penetrasi kimia, dimetil sulfoksida, systematic literature
review.
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ABSTRAK

METODE

Lapisan epidermis kulit terutama sekali stratum korneum merupakan barrier
penetrasi obat, sehingga beberapa zat aktif sulit untuk berdifusi masuk dan
menyebabkan tidak tercapainya konsentrasi terapeutik. Salah satu cara untuk
meningkatkan penetrasi obat melalui kulit adalah dengan menambahkan zat
peningkat penetrasi atau “skin penetration enhancer”. Propilen glikol dan
etanol merupakan peningkat penetrasi kimia golongan alkohol. Alkohol
biasanya dianggap sebagai pelarut dalam transdermal patch yang multifungsi
baik sebagai pembawa, maupun peningkat penetrasi bahan obat ke dalam
kulit (stratum korneum) pada sistem penghantaran transdermal. Penelitian ini
bertujuan untuk memberikan informasi pengaruh penambahan propilen glikol
dan etanol ataupun kombinasinya terhadap penetrasi obat hidrofilik dan
lipofilik pada sediaan transdermal. Metode penelitian ini menggunakan
systematic literature review (SLR). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa
propilen glikol dan etanol dapat meningkatkan penetrasi dari zat aktif yang
memiliki lipofilisitas tinggi dengan permeabilitas tinggi pada penggunaan
tunggal dan bersifat sinergis pada obat hidrofilik pada penggunaan kombinasi.
Mekanisme kerja keduanya adalah dengan mengekstraksi lemak dan protein,
swelling pada stratum korneum serta meningkatkan partisi dan kelarutan obat
dalam formulasi.

PENDAHULUAN

Enhancer PPG dan Etanol serta Kombinasinya

Penelitian dilakukan dengan metode Systematic Literature Review
Database Searched: PubMed
Kata Kunci: penetration enhancer for transdermal*,chemical penetration enhancer*,
propylene glycol as enhancer*, ethanol as enhancer*.
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Propilen glikol dan etanol dapat meningkatkan penetrasi obat yang
memiliki lipofilisitas sedang (3.0-4.5) hingga tinggi (log>5)dan pada
obat-obatan dengan permeabilitas tinggi pada sediaan transdermal baik
sebagai pembawa, pelarut maupun sebagai peningkat penetrasi.
Keduanya memiliki mekanisme kerja yang hampir sama yakni
mempengaruhi struktur lipid bilayer. Kombinasi dari penggunaan
keduanya dapat bersifat sinergis pada obat hidrofilik.
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Kriteria Inklusi : Literatur dipublikasikan dalam 15 tahun terakhir (2006-2020), literatur
memuat informasi pengaruh penambahan propilen glikol dan etanol
terhadap penetrasi obat pada sediaan transdermal, literatur
memiliki abstrak dan full-text serta berbahasa inggris
Kriteria Ekslusi : Literatur memiliki informasi yang tidak lengkap, literatur tidak
membahas Propilen glikol dan Etanol sebagai enhancer
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