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Tujuan Pembelajaran

Memahami tujuan uji 
toksikologi dan uji 
klinik obat tradisional

Menjelaskan aturan
terkait uji toksikologi 
dan uji klinik

Menjelaskan metode 
standar uji toksikologi 
dan uji klinik

Merancang uji 
toksikologi dan uji 

klinik untuk menjamin 
khasiat dan keamanan 

obat tradisional



Syarat Utama yang harus dipenuhi agar Obat 
Bahan Alam dapat diregistrasi di BPOM?

Berkhasiat
 Uji
Farmakologi

Aman
 Uji
Toksisitas



Pengelompokan Obat Bahan Alam

Obat bahan
alam

Obat bahan
alam Indonesia

Jamu

Obat herbal 
terstandar

Fitofarmaka
Obat bahan
alam asing



Obat Bahan Alam Indonesia

JamuFitofarmaka
Obat Herbal
Terstandar

RANTING DAUN 
TERLETAK DALAM 

LINGKARAN

JARI-JARI DAUN (3 PASANG) 
TERLETAK DALAM LINGKARAN

JARI-JARI DAUN (YANG KEMUDIAN 
MEMBENTUK BINTANG) TERLETAK 

DALAM LINGKARAN



Peletakan logo dan
tulisan Jamu/OHT/
Fitofarmaka

KELOMPOK

Logo dicetak dengan warna hijau di 
atas dasar putih atau warna lain yang 
menyolok kontras dengan warna logo 

Tulisan “JAMU/OBAT HERBAL 
TERSTANDAR/FITOFARMAKA” harus

jelas dan mudah dibaca, dicetak
dengan warna hitam di atas dasar
warna putih atau warna lain yang 
menyolok kontras dengan tulisan

“JAMU/OBAT HERBAL 
TERSTANDAR/FITOFARMAKA”  



(1) Kriteria Obat Bahan Alam Indonesia

a. Aman sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan

b. Klaim khasiat dibuktikan
berdasarkan data empiris

c. Memenuhi persyaratan mutu
yang berlaku

a. Aman sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan

b. Klaim khasiat dibuktikan
secara ilmiah/ pra klinik

c. Telah dilakukan standarisasi
terhadap bahan baku yang 
digunakan dalam produk jadi

d. Memenuhi persyaratan mutu
yang berlaku

a. Aman sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan

b. Klaim khasiat dibuktikan
secara uji klinik

c. Telah dilakukan standarisasi
terhadap bahan baku yang 
digunakan dalam produk jadi

d. Memenuhi persyaratan mutu
yang berlaku

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 00.05.4.2411 
tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia



Jamu

(2) Jenis klaim penggunaan sesuai dengan 
jenis pembuktian tradisional dan tingkat
pembuktiannya yaitu tingkat
pembuktian umum dan medium

(3) Jenis klaim penggunaan harus diawali
dengan kata- kata: "Secara tradisional
digunakan untuk ...", atau sesuai dengan 
yang disetujui pada pendaftaran. 



Komposisi:
- Curcuma Rhizoma 0.4g
- Zingeberis aromaticae Rhizoma 0.5g
- Myristicae Semen 0.05g
- Burmanni Cortex 0.05g
- Bahan-bahan lainnya hingga 7.3g yang terdiri dari
Curcumae domesticae Rhizoma, Zingiberis Rhizoma, 
Curcumae aeruginosae Rhizoma, Kaempferiae Rhizoma, 
Cymbopogonis nardis Folium, Pandanis Folium, Orange 
Flavour, Saccharum album in extract form

Komposisi: Ekstrak daun Jati Belanda dan Teh

Produk Jamu



Obat Herbal
Terstandar

(2) Jenis klaim penggunaan sesuai dengan 
tingkat pembuktiannya yaitu tingkat
pembuktian umum dan medium



Produk OHT

Tiap kaplet berisi:
- Valeriane Radix 250 mg
- Myristicae Semen 115 mg
- Acanthopanacis Senticosi Radix et Caulis 100 mg
- Polygalae Radix 135 mg

Tiap tablet berisi:
- Psidii Folium (daun jambu biji) 240mg
- Curcuma domesticare (rimpang kunyit) 204mg
- Chebulae Fructus (buah mojokeling) 84mg
- Granati pericarpium (kulit buah delima) 72gr



Produk OHT

Komposisi:
Curcumae domesticae Rhizoma (Kunyit) 30g
Tamarindi Pulpa (Asam Jawa) 6g
Kaempferiae Rhizoma (Kencur) 2g
Arengae pinnata Fructose (Gula Jawa) 2.5g
Zingiberis Rhizoma (Jahe) 0.8g
Paullinia Cupana (Paulinia) 0.23g
Cinnamomi Cortex (Kayu Manis) 0.1g



Produk OHT
Komposisi:
Foeniculi Fructus 10%
Kayu Ules (Isorae Fructus) 10%
Daun cengkeh (Caryophilili Folium) 10%
Jahe (Zingiberis Rhizoma) 10%
Daun Mint (Menthae arvensitis Herba) 10%
Madu
Bahan lain hingga 18,9 gram

Tiap kapsul PSIDII mengandung: 
Ekstrak daun jambu biji (Psidii folium) 
71.4% dan amilum sampai 100% (setara 
dengan ekstrak Psidii folium 500 mg)



Fitofarmaka

(2) Jenis klaim penggunaan sesuai dengan 
tingkat pembuktian yaitu tingkat
pembuktian umum dan medium



Tiap tablet berisi:
- Atapulgit 300 mg
- Ekstrak Psidii Folium 50 mg
- Ekstrak Curcuma domestica Rhizoma 7.5 mg

Tiap kapsul berisi:
- Ekstrak Ganoderma lucidum 150 mg
- Ekstrak Eurycomae Radix 50 mg
- Ekstrak Ginseng 30 mg
- Ekstrak Retrofracti Fructus 2,5 mg
- Royal jelly 5 mg

Produk Fitofarmaka



Tiap kapsul berisi:
- Ekstrak Curcumae domesticae Rhizoma 95 mg
- Ekstrak Zingiberis Rhizoma 85 mg
- Ekstrak Curcumae Rhizoma 120 mg
- Ekstrak Panduratae Rhizoma 75 mg
- Ekstrak Retrofracti Fructus 125 mg

Produk Fitofarmaka

Tiap kapsul Stimuno mengandung
Phyllanthus niruri 50 mg



Tiap kapsul berisi:
- Ekstrak Apii Herba 92mg
- Ekstrak Orthosiphon Folium 28mg

Produk Fitofarmaka



Jalan Menuju Pembuktian

1 bulan -1 tahun 3 – 20 tahun

 Sediaan masih simplisia
 Kemanan dan khasiat secara

empiris
 Disebut jamu jika sudah 

digunakan di masyarakat 
melewati 3 generasi atau
setara dengan 180 tahun

 Sediaan berupa ekstrak 
dari bahan dan proses 
yang terstandarisasi

 Melewati uji pre klinis (uji
toksisitas, kisaran dosis, 
Farmakologi dimanik, dam 
teratogenic)

Dosis pada hewan
dikonversi ke dosis
aman bagi Manusia 
sehingga diketahui

kesamaan efek pada 
hewan dan manusia



Uji Pre Klinik dari Jamu menuju OHT

Uji eksperimental in 
vitro

•Bersifat parsial
pada sebagian
organ diatas cawan
petri

•Tujuannya untuk 
mengklarifikasi/me
mbuktikan klaim
sebuah obat

•Ekstrak diberikan
kepada sebagian
organ yang 
terisolasi, kultur
sel, atau mikroba

•Pengamatan pada 
efek yang 
ditimbulkan

Uji eksperimental
in vivo

• Dilakukan pada 
hewan
percobaan
(mencit/tikus/k
elinci/Kucing/a
njing)

• Tujuannya
untuk 
membuktikan
klaim sebuah
obat

Uji toksisitas akut

• Tujuannya
untuk 
mengetahui
LD50 sebuah
obat

• Semakin tinggi
LD50 maka 
semakin aman, 
karena
dibutuhkan
dosis tinggi
untuk sampai
pada tahap
mematikan

Uji toksisitas
subkronik

• Tujuannya
untuk 
mengamati
kelainan akibat
konsumsi obat 
yang diamati

• Efek akumulasi
obat menjadi
fikus riset tahap
ini

• Setiap hari 
selama 3 bulan
berturut2 
hewan diberi
ekstrak

Uji toksisitas
khusus

• Tujuannya
untuk melihat
kemanan
konsumsi obat 
dalam jangka
panjang

• Apakah obat 
bersifat
karsinogenik, 
mutagenic, 
teratogenic, 
iritatif dan aman
untuk 
reproduksi?



Uji Klinik dari OHT menuju Fitofarmaka

Uji klinis fase 1

Untuk 
mengetahui
efek dan
farmakokinetik

Sukarelawan
sehat

Uji klinis fase 2

Diberikan pada 
orang yang sakit
sesuai klaim
obat

Kontrol berupa
placebo

Uji klinis fase 3

Jumlah
sukarelawan
diperbanyak
dan lokasi
diperluas

Kontrol berupa
obat inovator

Uji klinis fase 4

Post marketing 
surveillance



Uji eksperimental in vitro



Penyakit
kardiovaskuler

• Sel endotel kultur human umbilical vein 
endothelial cell (HUVEC)  dari plasenta
bayi

• Sel kardiomiosit

Fibrosis hati
• Sel fibroblast, sel stelata hepar (Hepatic 

stellate cell), sel hepatosit

Infeksi saluran
kemih

• Sel bakteri E.coli, Umbrella cell, sel podosit

Kultur sel
immortal
(lini sel/
cell line)

Kultur
primer



Contoh



Contoh

Ginkgo biloba extract inhibits oxidized low-density lipoprotein (oxLDL)-induced matrix metalloproteinase activation by 
the modulation of the lectin-like oxLDL receptor 1-regulated signaling pathway in human umbilical vein endothelial cells



Contoh

Ginkgo biloba extract inhibits oxidized low-density lipoprotein (oxLDL)-induced matrix metalloproteinase activation by 
the modulation of the lectin-like oxLDL receptor 1-regulated signaling pathway in human umbilical vein endothelial cells



Contoh

Ginkgo biloba extract inhibits oxidized low-density lipoprotein (oxLDL)-induced matrix metalloproteinase activation by 
the modulation of the lectin-like oxLDL receptor 1-regulated signaling pathway in human umbilical vein endothelial cells

Fig 3. Inhibitory effects of Gingko biloba extract (GbE) on oxidized low-density lipoprotein (oxLDL)-
induced reactive oxygen species (ROS) generation in HUVECs



Contoh

Ginkgo biloba extract inhibits oxidized low-density lipoprotein (oxLDL)-induced matrix metalloproteinase activation by 
the modulation of the lectin-like oxLDL receptor 1-regulated signaling pathway in human umbilical vein endothelial cells



Uji eksperimental
in vivo



Contoh



Contoh

Curcumin ameliorates intrahepatic angiogenesis and capillarization of the sinusoids in carbon 

tetrachloride-induced rat liver fibrosis



Contoh

Curcumin ameliorates intrahepatic angiogenesis and capillarization of the sinusoids in carbon 

tetrachloride-induced rat liver fibrosis



Contoh
Curcumin ameliorates intrahepatic angiogenesis and capillarization of the sinusoids in carbon 

tetrachloride-induced rat liver fibrosis



Contoh



Uji Toksisitas
Non Klinik
secara in vivo



Uji toksisitas Non Klinik secara in vivo

a. uji toksisitas akut oral
b. uji toksisitas subkronik oral
c. uji toksisitas kronik oral
d. uji teratogenisitas
e. uji sensitisasi kulit
f. uji iritasi mata
g. uji iritasi akut dermal
h. uji iritasi mukosa vagina
i. uji toksisitas akut dermal
j. uji toksisitas subkronik dermal

Pemilihan uji tergantung dari
tujuan penggunaan dan

kemungkinan terjadinya risiko 
akibat pemaparan pada manusia

Faktor yang berpengaruh pada keabsahan uji
toksisitas :
1. Sediaan uji
2. Penyiapan sediaan uji
3. Hewan uji
4. Dosis
5. Teknik dan prosedur pengujian
6. Kemampuan SDM

 suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data 
dosis-respon yang khas dari sediaan uji

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas Nonklinik Secara In Vivo



Faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas
secara in vivo adalah: 
1. Pemilihan spesies hewan uji

Tikus/kelinci/kucing
2. Galur dan jumlah hewan Tikus Wistar/Sprague 

Dawley
3. Cara pemberian sediaan uji IV, PO, IM
4. Pemilihan dosis uji
5. Efek samping sediaan uji
6. Teknik dan prosedur pengujian termasuk cara 

penanganan hewan selama percobaan



KETENTUAN2 UMUM PADA UJI TOKSISITAS

A. Ethical Clearance
B. Sediaan Uji
C. Penyiapan Sediaan Uji
D. Dosis Uji
E. Kelompok Kontrol
F. Cara Pemberian Sediaan Uji
G. Hewan Uji
H. Kondisi Ruangan dan Pemeliharaan Hewan Uji
I. Cara Mengorbankan Hewan Uji
J. Cara Penandaan Hewan Uji
K. Cara Memegang (Handling) Hewan Uji



A. Ethical Clearance

• setiap pengujian yang menggunakan sampel dari
hewan perlu dibuat ethical clearance dari komisi etik

Prinsip



B. Sediaan Uji

a. Nama latin dan nama daerah tanaman

b. Deskripsi daerah penanaman

c. Bagian tanaman yang digunakan

d. Pemerian simplisia

e. Cara pembuatan dan penanganan simplisia

f. Kandungan kimia simplisia

Sediaan uji yang berupa simplisia tanaman obat memerlukan informasi berikut:



C. Pembuatan Sediaan Uji

Sediaan dibuat seperti penggunaan pada manusia

Penyarian menggunakan air dengan cara diseduh, direbus, atau cara lain

Suhu pemanasan untuk pemekatan tidak boleh menyebabkan hilangnya zat berkhasiat

Simplisia yang mengandung minyak atsiri, penyiapan dan pemekatan sediaan uji dilakukan dalam wadah
tertutup dan dilakukan penyaringan setelah dingin

(1) Penyarian dengan menggunakan etanol dapat dilakukan dengan cara dingin, misalnya maserasi, perkolasi, 
atau dengan cara panas misalnya direbus, disoksletasi, direfluks

(2) disaring kemudian diuapkan untuk menghilangkan etanol

(3) sisa penguapan dilarutkan dalam air dan disuspensikan menggunakan tragakan 1-2%, CMC 1-2% (sesuai 
kebutuhan), atau bahan pensuspensi lain yang sesuai.



D. Dosis Uji

E. Kelompok Kontrol

Kontrol normal Kontrol positif Kontrol pelarut Perlakuan

Kontrol tanpa perlakuan Kontrol diberi pelarut/
pembawa sediaan uji

Dosis uji harus mencakup dosis yang setara dengan dosis penggunaan 
yang lazim pada manusia.

Dosis lain meliputi dosis dengan faktor perkalian tetap yang mencakup
dosis yang setara dengan dosis penggunaan lazim pada manusia sampai
mencapai dosis yang dipersyaratkan untuk tujuan pengujian atau sampai
batas dosis tertinggi yang masih dapat diberikan pada hewan uji.



Rute peroral (PO), topikal, injeksi intravena (IV), injeksi intraperitoneal (IP), 
injeksi subkutan (SK), injeksi intrakutan (IK), inhalasi, melalui rektal dll.

F. Cara Pemberian Sediaan Uji

Sonde
(masuk ke lambung)



G. Hewan Uji

• Jelas (1) asal, (2) jenis, dan (3) galur, 
(4) jenis kelamin, (5) usia, (6) berat
badan

• Biasanya digunakan hewan muda
dewasa, dengan variasi bobot tidak 
lebih dari 20%.

Kriteria inklusi

• Dipertimbangkan berdasarkan (1) sensitivitas, (2) cara metabolisme
sediaan uji yang serupa dengan Manusia, (3) kecepatan tumbuh, (4) 
mudah tidaknya cara penanganan sewaktu dilakukan percobaan

Prinsip

Kriteria hewan uji yang digunakan dalam uji toksisitas



H. Kondisi Ruangan dan Pemeliharaan Hewan Uji (1)

suhu ruangan:
22° ± 3° C

Kelembaban:
relatif 30–70%,

Penerangan:
12 jam terang
12 jam gelap

Pakan sesuai standar, 
minum diberikan
tanpa batas (ad 

libitum)

kandang yang terbuat
dari material yang 
kedap air, kuat dan
mudah dibersihkan

Ruangan selalu bersih, 
tidak bising



H. Kondisi Ruangan dan Pemeliharaan Hewan Uji (2)

Mencit
(berat 15 – 25 g)

• luas alas kandang 
77,4 cm2, tinggi 
12,7 cm

Tikus
(berat 100 – 200 g)

• luas alas kandang 
148,4 cm2 , 
tinggi 17,8 cm

Kelinci
(berat 2 – 4 kg

• luas alas kandang 
270 cm2 , tinggi 
40,64 cm

Marmut
(berat 300 – 350 g)

• luas alas kandang 
387 cm2, tinggi 
17,18 cm

Luas area kandang per ekor hewan menurut Cage Space Guidelines For 
Animals Used In Biomedical Research (2008):



Eutanasia
•Hewan dibius (anastesi) terlebih dahulu, 

kemudian dipisahkan dari hewan lainnya

Teknik 
mengorbankan

hewan uji

•Cara dislokasi leher untuk hewan kecil
seperti mencit, tikus

•Cara anastesi  rute inhalasi atau
penyuntikan

•Cara pengeluaran darah melalui vena 
jugularis / arteri karotid

I. Cara Mengorbankan Hewan Uji



Tempat penandaan hewan uji

J. Cara Penandaan Hewan Uji

A

B

C

D
EF

G



K. Cara Memegang (Handling) Hewan Uji

Mencit

Tikus



PEDOMAN UJI TOKSISITAS

Toksisitas
akut oral

Prinsip

Tujuan

Metode

Metode
konvensional

Prosedur

Pengumpulan
data dan
analisis

Fixed dose 
method

Prinsip

Prosedur

Pelaporan
hasil

pengujian



TOKSISITAS AKUT ORAL
 untuk mendeteksi efek toksik
yang muncul dalam waktu singkat
setelah pemberian suatu zat dalam 
dosis tunggal atau dosis berulang
yang diberikan dalam waktu tidak 
lebih dari 24 jam; apabila 
pemberian dilakukan secara 
berulang, maka interval waktu 
tidak kurang dari 3 jam.

Hasil toksisitas akut dievaluasi berdasarkan kriteria bahaya
dari GHS (Globally Harmonised Classification System for 
Chemical Substances and Mixtures) yang tercantum dalam 
Thirteenth Addendum to The OECD Guidelines for The 
Testing of Chemicals (2001):



Sedangkan untuk obat, obat tradisional bahan lainnya (Generally Recognized As Safe/GRAS) seperti bahan
pangan, penentuan kategori toksisitas akut digunakan penggolongan klasifikasi seperti pada Tabel 4.



Prinsip

• Prinsip toksisitas akut yaitu pemberian secara oral suatu zat dalam beberapa tingkatan
dosis kepada beberapa kelompok hewan uji. 

• Penilaian toksisitas akut ditentukan dari kematian hewan uji sebagai parameter akhir.

• Hewan yang mati selama percobaan dan yang hidup sampai akhir percobaan diotopsi
untuk dievaluasi adanya gejala-gejala toksisitas dan selanjutnya dilakukan pengamatan
secara makropatologi pada setiap organ.

Tujuan

• Tujuan uji toksisitas akut adalah untuk mengidentifikasi bahan kimia yang toksik dan
memperoleh informasi tentang bahaya terhadap manusia bila terpajan. 

• Uji toksisitas akut digunakan untuk menetapkan nilai LD50 suatu zat.



Metode Uji Toksisitas Akut Oral

Metode konvensional
(-): Membutuhkan banyak hewan uji

Fixed dose method
(+): Hanya menggunakan jenis kelamin betina karena
tidak ada perbedaan LD50 jantan dan betina



Prosedur Uji Toksisitas Akut Oral - Metode Konvensional (1)

Hewan Uji dan Jumlah

• Hewan rodensia tikus putih (strain Sprague Dawley/Wistar) / mencit (strain ddY atau
BALB/c dan lain-lain

• Syarat sehat, umur 5-6 minggu untuk mencit, 8-12 minggu untuk tikus

• Minimal ada 3 kelompok  masing-masing kelompok terdiri atas 5 ekor dengan jenis 
kelamin sama (jantan/betina)

• Pengelompokan harus diacak (randomisasi)  variasi berat badan tidak melebihi 20% dari 
rata-rata berat badan

• Hewan betina harus nullipara dan tidak sedang bunting

• Aklimatisasi minimal 5 hari sebelum pemberian perlakuan

Dosis

• Minimal 3 dosis u/ memperoleh suatu kurva dosis-respon (menghitung nilai LD50)

• Dosis terendah dosis tertinggi yang sama sekali tidak menimbulkan kematian

• Dosis tertinggi dosis terendah yang menimbulkan kematian 100 %

1



Prosedur Uji Toksisitas Akut Oral - Metode Konvensional (2)

Batas Uji

• Bila hingga dosis 5000 mg/kg BB (pada tikus) tidak menimbulkan kematian, maka uji tidak 
perlu dilanjutkan dengan menggunakan dosis bahan uji yang lebih tinggi

Penyiapan Sediaan Uji

• Sediaan uji dilarutkan dengan bahan pembawa yang sesuai (misalnya aquadestilata, 
minyak nabati) sesuai dengan dosis yang dikehendaki.

• Pemilihan cairan untuk suspensi/emulsi yang aqueous lebih dianjurkan dari pada yang 
larut dalam minyak (minyak jagung)

• Pelarut non aqueous  karakteristik toksisitas cairan pembawa sudah harus diketahui

Volume Pemberian Sediaan Uji

• Umumnya volume yang tetap (konsentrasi berbeda)

• Jika bahan uji berupa cairan/campuran cairan, sebaiknya digunakan dalam bentuk tidak 
diencerkan (konsentrasi tetap)

• Jumlah cairan maksimal yang dapat diberikan tergantung pada ukuran hewan uji

• Pada rodensia, jumlah normalnya tidak melampaui 1 mL/ 100 g BB

• Jika pelarutnya air (aqueous)  dapat diberikan hingga 2 mL/ 100 g BB



Prosedur Uji Toksisitas Akut Oral - Metode Konvensional (3)

Batas Uji

• Tikus dipuasakan selama 14-18 jam, mencit selama 3-4 jam, boleh diberi
air minum

• Setelah dipuasakan, hewan ditimbang dan diberikan sediaan uji. 

• Sediaan uji diberikan dalam dosis tunggal dengan menggunakan sonde. 

• Pada keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan dosis dengan 
satu kali pemberian, sediaan uji dapat diberikan beberapa kali dalam jangka
waktu pemberian zat tidak boleh melampaui 24 jam.

• Setelah diberikan perlakuan, pakan boleh diberikan kembali setelah 3-4 
jam untuk tikus dan 1-2 jam untuk mencit. 

• Bila sediaan uji diberikan beberapa kali, maka pakan boleh diberikan
setelah perlakuan tergantung pada lama periode pemberian sediaan uji
tersebut.



Prosedur Uji Toksisitas Akut Oral - Metode Konvensional (4)

Pengamatan

• Pengamatan dilakukan tiap hari selama sekurang-kurangnya 14 hari 
terhadap sistem kardiovaskuler, pernafasan, somatomotor, kulit dan bulu, 
mukosa, mata dsb. 

• Perhatian khusus diberikan akan adanya tremor, kejang, salivasi, diare, 
letargi, lemah, tidur dan koma. Pengamatan meliputi waktu timbul dan
hilangnya gejala toksik serta saat terjadinya kematian.

• Hewan uji yang sekarat dikorbankan dan dimasukkan dalam perhitungan
sebagai hewan yang mati. 

• Hewan ditimbang sedikitnya 2 kali dalam 1 minggu.



Pengumpulan Data Uji Toksisitas Akut Oral - Metode Konvensional

Pengumpulan Data

• Data diringkas dalam bentuk tabel yang menunjukkan:

• (1) Dosis uji yang digunakan; 

• (2) Jumlah hewan yang menunjukkan gejala toksisitas; 

• (3) Jumlah hewan yang ditemukan mati selama uji dan yang mati karena sekarat 
(keadaan moribound).

Analisis Data

• Nilai LD50 dihitung dengan metode Thompson & Weil, Litchfield & Wilcoxon, 
Miller & Tainter, regresi linear/probit atau metode statistik lainnya. 

• Semua hewan yang mati, baik yang mati dengan sendirinya atau yang mati dalam 
keadaan moribound digabungkan jumlahnya untuk penghitungan nilai LD50.



Prosedur Uji Toksisitas Akut Oral – Fixed Dose Method

Prinsip

•Sekelompok hewan uji dengan jenis kelamin yang sama diberikan
dosis bertingkat menggunakan metode fixed doses antara lain: 5, 50, 
300 dan 2000 mg/kg (dosis dapat ditambah hingga 5000 mg/kg). 

•Dosis awal dipilih berdasarkan uji pendahuluan sebagai dosis yang 
dapat menimbulkan gejala toksisitas ringan tetapi tidak 
menimbulkan efek toksik yang berat atau kematian.

•Prosedur ini dilanjutkan hingga mencapai dosis yang menimbulkan
efek toksik atau ditemukan tidak lebih dari 1 kematian, atau tidak 
tampak efek toksik hingga dosis yang tertinggi atau adanya
kematian pada dosis yang lebih rendah.

 digunakan untuk bahan uji dengan derajat toksisitas sedang dan dosis yang dipilih adalah yang tidak 
menimbulkan kematian, nyeri hebat atau iritatif/ korosif

2



Prosedur Uji Toksisitas Akut Oral - Fixed Dose Method (1)

Penyiapan Hewan Uji

• Umumnya digunakan tikus betina karena sedikit lebih sensitivf dibandingkan
tikus jantan. 

• Namun bila bahan uji (menurut literatur) secara toksikologi atau toksikokinetik
menunjukkan bahwa tikus jantan lebih sensitif, maka jenis kelamin jantan harus
digunakan untuk uji Secara prinsip jika hewan jantan digunakan maka 
diperlukan alasan yang kuat.

• Kriteria lain sama dengan metode konvensional

Penyiapan Sediaan Uji, Pemberian Sediaan Uji, Volume Pemberian

• Sama dengan metode konvensional



44wUji Pendahuluan

• Untuk mencari
dosis awal yang 
sesuai untuk uji
utama

• Dosis awal
dapat dipilih dari
tingkatan fixed 
dose: 5, 50, 300 
dan 2000 mg/kg 
BB sebagai dosis
yang diharapkan
dapat 
menimbulkan
efek toksik

Uji Utama

• Uji utama dilakukan 
dengan memperhatikan
tingkat dosis dimana terjadi
kematian pada uji
pendahuluan. 

• Penentuan dosis antara
setiap tingkatan didasarkan
pada waktu terjadinya
gejala toksik.

• Pengujian tidak diteruskan
pada dosis selanjutnya
sampai diketahui apakah 
hewan masih bertahan
hidup atau mati

Uji Batas

• Jika pada uji
pendahuluan tidak 
ada kematian pada 
tingkat dosis 2000 
mg/kg dan pada uji
utama hanya 1 ekor
atau tidak ada
hewan yang mati
pada tingkat dosis
2000 mg/kg, maka 
tidak perlu
diberikan dosis
melampaui 2000 
mg/kg.



Bagan uji pendahuluan dengan starting dose 5 dan 50 mg/kg bobot badan (OECD, 2001)

Uji
Pendahuluan

1 ekor



Bagan uji pendahuluan dengan starting dose 300 dan 2000 mg/kg bobot badan (OECD, 2001)



Bagan uji utama dengan starting dose 5 dan 50 mg/kg bobot badan (OECD, 2001)

Uji
Utama

5 ekor:
1 UP, 4 
tambahan

Interval 3-4 hari



Bagan uji utama dengan starting dose 300 dan 2000 mg/kg bobot badan (OECD, 2001)



Pengamatan

• Observasi minimal 30 menit pertama pasca pemberian, secara
periodik setiap 4 jam selama 24 jam  Setelah itu sehari sekali, 
selama 14 hari

• Durasi dapat bervaruasi & diperpanjang tergantung dari rx toksik
& onset serta lama waktu kesembuhan

• Waktu timbul / hilangnya gx toksisitas, kematian hewan wajib
dicatat secara sistematis

Pengamatan yang dilakukan termasuk pada: kulit, bulu, mata, membran mukosa 
dan juga sistem pernafasan, sistem syaraf otonom, sistem syaraf pusat, aktivitas
somatomotor serta tingkah laku. 
Selain itu, perlu juga pengamatan pada kondisi: gemetar, kejang, salivasi, diare, 
lemas, tidur dan koma.



Pengumpulan data

Dosis uji yang digunakan;

Jumlah hewan yang menunjukkan gejala toksisitas; 

Jumlah hewan yang ditemukan mati selama uji dan yang mati karena 
dikorbankan; 

Waktu kematian masing-masing hewan; 

Gambaran dampak toksik dan waktu dampak toksik; 

Waktu terjadinya reaksi kesembuhan; dan

Penemuan nekropsi.



Pelaporan Hasil Pengujian

3. Hasil:

a. Data pengamatan

b. Efek toksik yang terjadi untuk setiap
dosis dan jenis kelamin

c. Waktu terjadinya gejala-gejala toksik, 
tingkah laku hewan dan kematian

d. Data berat badan

e. Penemuan hasil pemeriksaan
makropatologi dan histopatologi (bila
diperlukan).

f. Data LD50

4. Pembahasan

5. Kesimpulan dan saran

6. Daftar Pustaka

1. Pendahuluan

2. Metode

a. Jenis hewan, jumlah dan galur yang 
digunakan

b. Nama, bentuk, kemurnian dan cara
pemberian sediaan uji

c. Zat pembawa: air atau zat lainnya

d. Kondisi pemeliharaan hewan: ukuran
kandang, jumlah hewan perkandang, 
bahan pembuat kandang (alumunium, 
fiber atau bahan lain

e. Kondisi pengujian: pemilihan dosis
awal, formulasi sediaan uji, dosis dan
volume sediaan uji serta waktu
pemberian



TOKSISITAS SUBKRONIK ORAL

Prinsip

• Sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari pada beberapa kelompok 
hewan uji. 

• Selama waktu pemberian sediaan uji, hewan harus diamati setiap hari untuk menentukan
adanya toksisitas.

• Hewan yang mati selama periode pemberian sediaan uji, bila belum melewati periode rigor 
mortis (kaku) segera diotopsi, organ dan jaringan diamati secara makropatologi dan 
histopatologi. 

• Pada akhir periode pemberian sediaan uji, semua hewan yang masih hidup diotopsi
selanjutnya dilakukan pengamatan secara makropatologi pada setiap organ maupun jaringan, 
serta dilakukan pemeriksaan hematologi, biokimia klinis dan histopatologi.

Tujuan

• 1. Efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut.

• 2. Efek toksik setelah pemaparan sediaan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu.

• 3. Dosis yang tidak menimbulkan efek toksik (No Observed-Adverse Effect-Level/NOAEL).

• 4. Mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas setelah pemaparan sediaan uji
secara berulang dalam jangka waktu tertentu.



Jenis Uji Toksisitas Subkronik Oral

Uji Toksisitas Subkronis Singkat
Oral 28 hari pada Rodensia

• Untuk menguji sediaan uji
yang penggunaannya secara
klinis apakah:

• a. dalam bentuk sekali pakai.

• b. berulang dalam waktu 
kurang dari satu minggu

Uji Toksisitas Subkronis Oral 90 
hari pada Rodensia

• Untuk menguji sediaan uji
yang penggunaannya secara
klinis berulang dalam waktu
1-4 minggu.



Pelaporan Hasil Pengujian
4. Hasil:

a. Efek toksik yang terjadi untuk setiap dosis
dan jenis kelamin

b. Waktu terjadinya gejala-gejala toksik dan 
kematian

c. Data berat badan (dua titik tiap minggu) 
dan makanan yang konsumsi

d. Hasil pemeriksaan hematologi

e. Hasil pemeriksaan biokimia klinis

f. Penemuan hasil pemeriksaan
makropatologi dan histopatologi

g. Bobot organ absolut dan relatif

h. Analisis statistik menggunakan ANOVA

5. Pembahasan

6. Kesimpulan 7. Daftar Pustaka

1. Pendahuluan

2.Tinjauan Pustaka

3. Metode

a. Jenis hewan dan galur yang 
digunakan

b. Nama, bentuk dan cara 
pemberian sediaan uji

c. Kondisi pemeliharaan hewan: 
ukuran kandang, jumlah hewan
perkandang, bahan pembuat
kandang (alumunium, fiber atau
bahan lain).



Pemeriksaan

Hematologi

• konsentrasi hemoglobin,

• jumlah eritrosit (RBC/Red 
Blood Cell), 

• jumlah leukosit
(WBC/White Blood Cell), 

• diferensial leukosit, 

• hematokrit, 

• jumlah platelet (trombosit),

• perhitungan tetapan darah
yaitu: MCV, MCH, 
MCHCpenetapan
deferensial leukosit

Biokimia Klinis (OECD)

• natrium, kalium, glukosa, 
total-kolesterol, trigliserida, 
nitrogen urea, kreatinin, 
total-protein, albumin, 

• GOT (glutamate 
oksaloasetat transaminase), 

• GPT (glutamat piruvat
transaminase), 

• total bilirubin,

• alkaline fosfatase, 

• gamma glutamil trans-
peptidase, LDH (laktat

• dehidrogenase), 

• asam empedu (bile acids). 

Biokimia Klinis (WHO)

• fungsi hati (GOT, GPT, 
Gamma GT)

• fungsi ginjal (nitrogen urea, 
kreatinin, total-bilirubin).

• Parameter utama minimal 
yang harus diperiksa adalah 
nitrogen urea, kreatinin, 
GOT dan GPT.



Pemeriksaan
Pemeriksaan
hematologi

• Hb, RBC, WBC, 
Ht, Trombosit, 
MCV, MCH, 
MCHC  alat
hematoanalyzer

Pemeriksaan
diferensial

leukosit

• Pewarna
Wright-Giemsa 
apda preparat
apusan darah

Penetapan kadar 
protein total

• Pada serum & 
urinMetode
colorimetric test 
biuret

Penetapan kadar 
albumin

• Pada serum  
metode
Colorimetric 
test bromcresol
green method

Penetapan kadar 
nitrogen urea

• Pada serum 
metode
Enzymatic UV 
test, Urease -
GLDH

Penetapan kadar
kreatinin

• Pada serum 
metode kinetic 
test without 
deproteinisation
Jaffe

Penetapan kadar
bilirubin total

• Pada serum 
metode
colorimetric test 
DCA 2,4 
dichloroaniline

Penetapan kadar
glukosa

• Pada serum
metode
enzymatic 
colorimetric 
test, GOD –
PAP

Penetapan kadar
kolesterol total

• Pada serum  
metode
colorimetric 
enzymatic test, 
CHOD–PAP

Penetapan kadar
trigliserida

• Pada serum 
metode
colorimetric 
enzymatic test, 
“GPO”



Pemeriksaan
Penetapan γ-

glutamyltransferase (γ
GT)

• Pada serum 
metode Szasz (kinetic 
photometric test)

Penetapan kadar
fosfatase alkali

• Pada serum 
metode kinetic 
colorimetric test

kadar GOT (Glutamat
Oksaloasetat

Transaminase).

• Pada serum 
metode optimized 
UV test

Penetapan kadar GPT 
(Glutamat Piruvat 

Transaminase)

• Pada serum 
metode optimized 
UV test

Penetapan kadar 
LDH (Laktat 

Dehidrogenase)

• Pada serum 
metode optimized 
UV test

Penetapan kadar
natrium

• Pada serum 
metode
colorimetric 
method endpoint

Penetapan kadar
kalium

• Pada serum 
metode
colorimetric 
method endpoint

Penetapan kadar
asam empedu

• Pada serum 
metode
colorimetric 
method endpoint



TOKSISITAS KRONIK ORAL

Prinsip

• Sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari pada beberapa kelompok 
hewan uji selama tidak kurang dari 12 bulan. 

• Pengamatan setiap hari untuk menentukan adanya toksisitas. 

• Hewan yang mati selama periode pemberian sediaan uji, bila belum melewati periode rigor 
mortis (kaku) segera diotopsi, organ dan jaringan diamati secara makropatologi dan
histopatologi. 

• Pada akhir periode pemberian sediaan uji, semua hewan yang masih hidup diotopsi
selanjutnya dilakukan pengamatan secara makropatologi pada setiap organ maupun jaringan, 
serta dilakukan pemeriksaan hematologi, biokimia klinis, histopatologi.  

Tujuan

• 1. Efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas subkronis.

• 2. Karakterisasi toksisitas dari suatu sediaan uji yang dipaparkan dalam waktu lama & 
berulang

• 3. Untuk menentukan NOAEL yaitu dosis yang tidak menimbulkan efek toksik



Pelaporan Hasil Pengujian
4. Hasil:

a. Efek toksik yang terjadi untuk setiap dosis
dan jenis kelamin

b. Waktu terjadinya gejala-gejala toksik dan 
kematian

c. Data berat badan (dua titik tiap minggu) 
dan makanan yang konsumsi

d. Hasil pemeriksaan hematologi

e. Hasil pemeriksaan biokimia klinis

f. Penemuan hasil pemeriksaan
makropatologi dan histopatologi

g. Bobot organ absolut dan relatif

h. Analisis statistik menggunakan ANOVA

5. Pembahasan

6. Kesimpulan 7. Daftar Pustaka

1. Pendahuluan

2.Tinjauan Pustaka

3. Metode

a. Jenis hewan dan galur yang 
digunakan

b. Nama, bentuk dan cara 
pemberian sediaan uji

c. Kondisi pemeliharaan hewan: 
ukuran kandang, jumlah hewan
perkandang, bahan pembuat
kandang (alumunium, fiber atau
bahan lain).



Uji Klinis



JENIS UJI KLINIS

FASE I
• Keamanan & toleransi obat 
• 20-50 orang

FASE II
• Sistem/dosis obat yang paling efektif 
• 100-200 orang

FASE III
• evaluasi efektivitas obat/cara pengobatan baru
• minimal 500 orang

FASE IV (post marketing surveilance)
• Evaluasi obat yang sudah dipakai lama (> 5 tahun)



DESAIN UJI KLINIS

SUBYEK

kelompok

perlakuan

kelompok

kontrol

efek

efek

SUBYEK

kelompok

perlakuan

kelompok

kontrol

efek

efek

kelompok

perlakuan

kelompok

kontrol

efek

efek

1. PARALEL

2. CROSSING OVER

R

R



KEUNTUNGAN & KERUGIAN

KEUNTUNGAN
• Randomisasi bias terkendali
• Kriteria inklusi, perlakuan & hasil ditentukan dulu
• Statistik lebih efektif
• Statistik mudah karena random
• Kelompok sebanding

KERUGIAN
• Desain & pelaksanaan kompleks & mahal
• Seleksi tertentu tidak sesuai populasi target
• Masalah etik
• Kadang tidak praktis



PERAN UJI KLINIK DALAM EBM

Expert opinion, clinical experience

Uji invitro

Observational study

Quasi experimental

Non-randomized trial

Randomized controlled trial (RCT)

Metaanalysis & systematic review

Uji praklinik

Ia

Ib

IIa

IIb

III

IV



Prinsip Uji Klinik yang Baik

1. Sesuai deklarasi Helsinski

2. Risiko & ketidaknyamanan diperhitungkan

3. Hak, keamanan, kesejahteraanpenting

4. Informasi produk memadai

5. Landasan ilmiah kuat protokol

6. Dilaksanakan ~ protokol disetujui KE

7. Pelayanan & keputusan medik dr./drg.

8. Individu yang terlibat memenuhi syarat

9. Informed consent tanpa tekanan

10. Semua data direkam, ditandatangani, & disimpan

11. Kerahasiaan rekaman terjamin

12. Produk memenuhi CPOB

13. Sistem dengan prosedur yang menjamin mutu setiap aspek



PIHAK YANG TERLIBAT

Peneliti

Komisi etik

Komisi ilmiah

Sponsor

Punya kualifikasi, wewenang, 
dan tanggung jawab masing-

masing



PENYEBAB
KETIDAKJUJURAN

Tidak cukup
waktu

Tidak cukup
staf

Kurang
Faham

GCP

Tekanan
publikasi

Uang, 
serakah

Kelalaian
peraturan

Malas, 
Tidak minat
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