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 PENERAPAN NANOTECHNOLOGY   

DALAM BIDANG FORMULASI SEDIAAN OBAT 

 

Pendahuluan  
 

1. Nano Technologi 

Nanotechnology, menciptakan dan menggunakan material atau alat  dengan 

skalasangat  kecil. Material atau alat ini berukuran anatara 1 sampai 100 nanometer 

(nm). Satu nm sepadan dengan sepersejuta meter (0.000000001 m), 50,000 kali lebih 

kecil daripada diameter rambut manusia. Ilmuwan mengambil acuan pada dimensi 1-

100 nm sebagai nanoscale,  dan material dalam skala ini disebut nanocrystal atau 

nanomaterial. 

Nanoscale unik karena pada dasarnya tidak ada bahan padat yang dapat dibuat 

lebih kecil. Hal ini juga unik karena banyak dari mekanisme biologik dan fisik bekerja 

pada skala 0,1 - 100 nm. Pada ukuran ini memperlihatkan adanya fungsi fisiologi yang 

berbeda-bada; jadi ilmuwan mengharapkan bahwa banyak efek novel di nanoscale 

akan menjadi sebuah penemuan dan sebuah terobosan baru dalam teknologi.
[1]

 

Nanotechnology, biasa disingkat  "Nanotech", adalah  ilmu pengendalian dalam 

masalah skala atom dan molekul. Nanotechnology umumnya berkaitan dengan 

struktur  ‘nano’ yang bertujuan dalam pengembangan bahan atau alat. 

Nanoteknologi sangat beragam, mulai dari novel ekstensi konvensional perangkat 

fisika, untuk benar-benar baru berdasarkan pendekatan molekular diri assembly, untuk 

mengembangkan bahan-bahan baru dengan dimensi pada nanoscale, bahkan untuk 

spekulasi pada apakah kita dapat secara langsung masalah pada skala atom.
 [2]

 

2. Nano Biotecnologi 

Aplikasi nanotechnology pada bidang  biologi dan biokimia  yang digunakan bagi  

pengembangan bahan alam termasuk di dalamnya untuk menghasilkan sebuah 

bahan/alat yang baru. 

Istilah bionanotechnology sering digunakan  dalam bidang ini meskipun kadang-

kadang memiliki makna yang berbeda, nanobiotechnology biasanya merujuk kepada 

penggunaak nanotechnology untuk tujuan bioteknologi, sementara bionanotechnology 

http://64.233.189.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_device&prev=/search%3Fq%3DNanotechnology%2Bwikipedia%26hl%3Did%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall&usg=ALkJrhi-0XA8qW0p6yJyDUiajqZNi2mAdQ
http://64.233.189.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_device&prev=/search%3Fq%3DNanotechnology%2Bwikipedia%26hl%3Did%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall&usg=ALkJrhi-0XA8qW0p6yJyDUiajqZNi2mAdQ
http://64.233.189.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_device&prev=/search%3Fq%3DNanotechnology%2Bwikipedia%26hl%3Did%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall&usg=ALkJrhi-0XA8qW0p6yJyDUiajqZNi2mAdQ
http://64.233.189.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_self-assembly&prev=/search%3Fq%3DNanotechnology%2Bwikipedia%26hl%3Did%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall&usg=ALkJrhjuUniUk1BEPSDsv9aZCyLyApja6Q
http://64.233.189.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nanomaterials&prev=/search%3Fq%3DNanotechnology%2Bwikipedia%26hl%3Did%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall&usg=ALkJrhjWsnr9L1FJF2iLJ4yOMqKMzlBRyQ
http://64.233.189.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_nanotechnology&prev=/search%3Fq%3DNanotechnology%2Bwikipedia%26hl%3Did%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall&usg=ALkJrhhu8yAFUmI8hJWN1dCE9PBN-PYViQ
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merujuk kepada tumpang tindih anatara biologi dan nanotechnology, termasuk 

penggunaan biomolekul sebagai bagian dari perangkat untuk nanoteknologi. 

Salah satu contoh penelitian yang saat ini melibatkan nanobiotechnological 

nanospheres dilapisi dengan flourescence polimer. Peneliti sedang mencari untuk 

merancang polimer yang fluorescence ketika mereka menemukan molekul spesifik.  

Polimer yang berbeda akan mendeteksi metabolit yang berbeda. Polimer yang dilapisi-

spheres bisa menjadi bagian dari baru bioassay dan teknologi ini suatu hari 

memungkinkan diperkenalkannya partikel yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia 

untuk melacak metabolites terkait dengan keberadaan tumor dan masalah-masalah 

kesehatan lainnya.
[3]

 

3. Nano Medicine 

Nanomedicine adalah salah satu penerapan nanotechnology. Pendekatan bidang 

ini didasarkan pada penggunaan nanomaterial bidang pengobatan sebagai 

nanoelektronik biosensor dan mungkin dimasa depan sebagai aplikasi dari molekular 

nanoteknologi. Saat ini masalah nanomedicine lebih diterapkan kepada masalah yang 

terkai dengan racun dan dampak lingkungan 

Nanomedicine berusaha untuk memberikan sesuatu yang berharga dalam 

penelitian klinis denga membantu penemuan perangkat nano dalam waktu dekat. 

Dengan demikinan akan ada aplikasi komersial baru di industri farmasi yang mungkin 

termasuk lanjutan sistem penghantaran obat, sistem terapi dan dalam tehnik in vivo. 

Neuro-elektronik dan perangkat lainnya seperti nanoelectronics berbasis sensor aktif 

yang lain untuk tujuan penelitian. Harapan pengembangan selanjutnya adalah sebuah 

harapan yang bersifat spekulatif bahwa untuk masa yang akan datang  bidang 

nanotechnology molekular mampu melakukan perbaikan sel secara mekanis sehingga 

ditemukan sesuatu revolusi dalam bidang kedokteran dan pengobatan. 

Nanomedical melakukan pendekatan pada sistem penghantaran obat dengan 

pengembangan partikel dalam skala nano, sehingga mampu meningkatkan 

bioavailabilitas dari obat. Bioavailabilatas mengacu kepada keberadaan molekul obat 

dalam tubuh dan hubungannya dengan nanotech diharapkan mampu untuk melakukan 

hal yang lebih baik. Sistem penghantaran obat dengan nanotech lebih mengacu pada 

http://64.233.189.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polymers&prev=/search%3Fq%3DNanotechnology%2Bwikipedia%26hl%3Did%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall&usg=ALkJrhhLC2-Fz8TwypO-CrmfNpGZYgBMDg
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology
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upaya memaksimalkan bioavailabilitas diantara reseptor spesifik dalam jangka waktu 

tertentu. Hal ini akan dicapai oleh target molekul dengan perangkat nanoengineered. 

Metode baru dalan nanoengineered adalah pegembangan material untuk perangkat 

ultrasonik dan MRI yang labih baik. Materi yang dikembangkan mungkin lebih efektif 

dalam merawat penyakit seperti kanker. 

Pada sistem penghantaran obat, lipid atau polimer berbasis nanopartikel, dapat 

dirancang untuk meningkatkan terapeutik pharmakologik berbagai obat. Kemampuan 

sistem penghantaran obat yang dapat merubah fase pharmakokinek dan biodistribusi 

dari obat. Nanopartikel memiliki kemampuan luar biasa yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemberian obat, dimana molekul yang lebih besar dapat dibersihkan 

dari tubuh, mengangkat sel-sel yang lebih kecil ukurannya. Mekanisme kompleks 

pemberian obat sedang berkembang, termasuk kemampuan untuk mendapatkan obat 

melalui membran sel dan masuk ke sel sitoplasma. Efisiensi sangat penting karena 

banyak penyakit tergantung pada proses yang ada di dalam sel dan hanya dapat 

dicegah oleh obat yang mampu masuk dan menembus kedalam sel. Adanya respon 

yang memicu pada molekul obat adalah salah satu yang cara lebih efisien untuk 

penggunaannya. Drugs are placed in the body and only activate on encountering a 

particular signal. Obat ditempatkan di dalam tubuh dan hanya mengaktifkan sinyal 

tertentu saja. Sebagai contoh pada obat yang sukar larut akan diganti dengan 

pemberian obat yang memiliki kemampuan pada kedua sistem hydrophilik dan 

hydrophobik, dengan jalan meningkatkan kelarutannya. Selain itu, obat yang dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan, dapat diatasi dengan pengaturan sistem pelepasan 

obat. Jika obat yang terlalu cepat dieliminasi dari tubuh, hal ini dapat memaksa 

seorang pasien untuk menggunakan dosis tinggi, tetapi dengan sistem clereance 

penghantaran obat, hal dapat dikurangi dengan mengubah yang aspek farmakokinetik 

dari obat. Biodistribusi yang rendah adalah masalah yang dapat mempengaruhi 

distribusi obat dalam jaringan secara luas, namun partikel obat dari sistem 

penghantaran yang bersifat nano mampu menurunkan volume distribusi dan 

mengurangi efek pada jaringan non-target. Potensi bahan panambah akan bekerja 

dengan sangat spesifik dan mekanismenya dipahami dengan baik, salah satu dampak 
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utama nanotechnology dan nanoscience akan terkemuka dalam pengembangan obat 

rasional dengan perilaku lebih bermanfaat dan kurang efek samping.
[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah gambaran skematis menunjukkan bagaimana nanopartikel obat kanker atau lainnya dapat 

digunakan untuk mengobati kanker 

 

Konsep 

1. Senyawa Kurkumin  

Suatu sistem cincin aromatis dengan polifenol yang dihubungakan oleh dua α,β gugus 

karbonil takjenuh-yang berasal dari rantai diketon. 

 

 

         Rumus struktur Curcumin 

 

  

 

Curcumin adalah senyawa polifenol berwarna kuning yang diperoleh dari ektrak 

rimpang kunyit   (Curcuma longa), memiliki potensi sebagai antikanker pada berbagai 
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jenis sel kanker pada manusia dan beberapa hewan coba dengan berbagai model 

senyawa karsinogen 
[5]
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2. Potensi Kurkumin  

Curcumin diketahui memiliki funsi sebagai  antitumor, antioxidant, antiarthritic, 

anti-amyloid, anti-ischemic dan anti-inflamasi. Anti-inflamasi disebabkan oleh 

penghambatan biosintesis eicosanoid. Sebagai tambahan curcumin juga efektif 

menobati malaria, mencegah kanker leher rahim dan mecegah replikasi virus HIV. 

Pada HIV, curcumin berinteraski dengan P300/CREB-binding protein (CBP). Pada 

tahun 2008 sebuah penelitian di Michigan State University memperligatkan bahwa 

curcumin juga menghambat replikasi virus Herpes simplex virus-1 (HSV-1). 

Penelitian yang sama juga memperlihatkan bahwa curcumin menghambat RNA 

polymerase II pada DNA virus, sehingga mengahambat transkripasi DNA virus. Efek 

independen ini memperlihatkan bahwa ada hubungan antara curcumin pada aktifitas 

histone acetyltransferase  dari p300/CBP. Sebelumnya di tahun 1999 sebuah penelitan 

di University of Cincinnati menunjukkan bahwa curcumin secara nyata mampu 

melindungi dari infeksi HSV-2  intravaginal pada hewan coba.  

Curcumin berfungsi sebagai anti radikal bebas dan anti oksidan, menghambat 

lipid peroxidation dan kerusakan oksidasi DNA. Curcuminoids menginduksi 

glutathione S-transferase dan memiliki potensi untuk menghambat cytochrome P450. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antitumor
http://en.wikipedia.org/wiki/Antioxidant
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthritis
http://en.wikipedia.org/wiki/Amyloid
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-inflammatory
http://en.wikipedia.org/wiki/Eicosanoid
http://en.wikipedia.org/wiki/P300/CBP
http://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_State_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Herpesviridae
http://en.wikipedia.org/wiki/RNA_polymerase_II
http://en.wikipedia.org/wiki/RNA_polymerase_II
http://en.wikipedia.org/wiki/RNA_polymerase_II
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cincinnati
http://en.wikipedia.org/wiki/Lipid_peroxidation
http://en.wikipedia.org/wiki/Glutathione_S-transferase
http://en.wikipedia.org/wiki/Cytochrome_P450
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Pada dekade terakhir ini telah dilakukan penelitian secara meluas mengenai aktifitas 

biologik dan farmakologik yang terdapat pada curcumin. Efek antikanker dan 

kemampuannya untuk mengindukksi apoptosis tanpa adanya efek sititoksik pada sel 

yang normal. Curcumin dapat mempengaruhi aktifitas trasnkripsi faktor NF-κB, yang 

mana hal tersebut berhubungan dengan tingkat inflamasi; termasuk didalammnya 

kanker. Bahkan ketika 0,2 % curcumin ditambahkan ke makanan yang diberikan pada 

tikus yang sebelumnya diberikan senyawa karsinogen, secara nyata mengurangi 

kanker colon (Data dari 16 artikel ilmiah pada Chemoprevention Database).
[6]

 

Selain potensi aplikasi dalam terapi kanker, kajian dalam berbagai percobaan 

(kimia) carcinogenesis model dan lebih baru-baru ini dalam percobaan klinis 

dilakukan pada pasien dengan keluarga adenomatous polyposis  telah mengkonfirmasi 

bahwa curcumin yang juga dapat memperbaiki untuk kemajuan kanker di berbagai 

situs organ
[5]

. 

 Namun demikian, kendatipun aplikasi klinis sudah cukup luas dan dikenal 

manjur sebagai bahan antikanker dan penyakit lainnya, curcumin memilki sifat yang 

terbatas dari segi kelarutan, dan akibatnya memilki bioavailabiltas sistemik yang 

minim. Nanopartikel berbasis sistem penghantaran obat memiliki potensi pendekatan 

untuk memecahkan sifat hydrophobik dari curcumin menjadi sebuah nano partikel 

yang dapat didispersikan kedalam media yang berupa cairan
[5]

.  

3. Micro-encapsulation 

Micro-encapsulation adalah proses pelapisan disekeliling partikel atau tetesan-

tetesan keci oleh lapisan mikrokapsul dengan fungsi tertentu. Dalam bentuk yang 

elatif sederhana, mikrokapsul adalah bulatan kecil dengan permukaan yang seragam. 

Materi didalam mikrokapsul disebut sebagai inti, fase internal atau pengisi, sedangkan 

permukaannya sering disebut sebagai shell, penyalut atau membran. whereas the wall 

is sometimes called a shell, coating, or membrane. Kebanyakan mikrokapsul memiliki 

diameter anatara beberapa mikrometer. 

Defenisi di atas semaki  meluas, bahkan sampai mencakup ke bidang makana. 

Sebagian besar bahan makanan telah dibentuk dalam enkapsulasi. Tehnik 

http://en.wikipedia.org/wiki/NF-%C3%8E%C2%BAB
http://www.inra.fr/reseau-nacre/sci-memb/corpet/indexan.html
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mikroenkapsulasi tergantung pada bentuk fisika kimia dari bahan yang akan 

dienkapsulasi.
[8] 

Nanoparticles sebagai bahan penghantar obat pertama kali dijelaskan oleh Speiser 

dan rekan kerjanya pada tahun 1970-an. Sejak itu telah banyak yang memulai bekerja 

dengan nanopartikel dan sampai sekarang masih dilakukan diseluruh dunia bahkan 

telah masuk dalam bidang penghantaran obat ataupun material genetik dan beberapa 

nanomedicine telah memasuki tahap pengujian klinik atau telah mencapai persetujuan 

dalam bentuk produk obat jadi. Obat ataupun molekul aktif biologik lainnya 

dilarutkan, disalut atau dienkapsulasi dalam bentuk nanopartikel atau bahan kimia 

yang melekat pada obat ataupun dengan polimer adsorbed yang melapisi 

permukaannya. 

Seleksi yang tepat untuk ‘memuat’ obat dalam nanopartikel tergantung dari sifat 

fisikokimia dari polimer dan bahan obatnya. Disisi lain, prosedur dan kondisi 

formulasi juga akan menentukan struktur pada sistem polimer koloidal. Dua  jenis 

sistem yang berbeda dapat berupa : 

 1) Sebuah sistem matrik yang tersusun dari oligomer atau unit polimer yang 

didefenisikan sebagai nanopartikel atau nanospher. 

 2) Sistem wadah (tipe system reservoir) yang terdiri dari inti lipofilik dikelilingi 

oleh polimer didefenisikan sebagai nanokapsul 

Berbagai sistem koloidal nanopartikel digunakan untuk penghantaran obat atau 

material genetik dapat dilihat pada gambar di bawah
 [9]

. 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Micro-encapsulation#cite_note-cat-0
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Polymeric Nanoparticle-Encapsulated Curcumin ("nanocurcumin") 

 

Metode 

1. Skema Pembuatan 

 

2. Persiapan Pembuatan Polimer Nanopartikel 

A co-polymer N-isopropylacrylamide (NIPAAM) dengan N-vinyl-2-pyrrolidone (VP) 

poly (ethyleneglycol) monoacrylate (PEG-A) telah melalui synthesized radikal bebas 

polymerization seperti dalam mendampingi flowchart (seperti gambar di atas) 

NIPAAM, VP dan PEG-A yang diperoleh dari Sigma kimia (St Louis, MO). NIPAAM 

telah recrystallized menggunakan hexane, VP distilled sebelum itu baru saja 

digunakan, dan PEG-A telah dicuci dengan n-hexane tiga kali untuk menghapus setiap 

inhibitors; Millipore air dan bahan kimia yang digunakan sebagai apa adanya. 

Polymerization yang telah dilakukan dengan menggunakan ammonium persulphate 

(APS, Sigma) sebagai inisiator dalam nitrogen (N 2) suasana. Ferrous ammonium 

sulfat (FAS, Sigma) telah ditambahkan untuk mengaktifkan polymerization reaksi, dan 
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juga untuk memastikan lengkap polymerization dari monomers. Dalam sebuah 

percobaan khas protokol, 90 mg NIPAAM, 5 μ l distilled baru VP, dan 500 μ l PEG-A 

(1% w / v) telah ditambahkan pada 10 ml air. Untuk menghubungkan antar rantai 

polimer, 30 μ l N, N'-Methylene bis acrylamide (MBA, Sigma, 0,049 g / ml) telah 

ditambahkan ke Aqueous solusi dari monomers. Larut oksigen yang dikeluarkan oleh 

lewat gas nitrogen selama 30 menit. Setelah itu, dari 20 μ l FAS (0,5% w / v), 30 μ l 

dari APS dan 20 μ l dari TEMED (Invitrogen, Carlsbad CA, USA) telah ditambahkan 

untuk memulai polymerization reaction.. Polymerization yang dilakukan pada 30 ° C 

selama 24 jam dalam suasana N 2. Polymerization setelah itu selesai, total Aqueous 

solusi dari polimer yang dialyzed semalam menggunakan Spectrapore 
®
 selaput 

dialysis tas (12 kd memotong) untuk menghapus semua sisa monomers. Dialyzed 

solusi yang kemudian lyophilized segera untuk mendapatkan bubuk kering untuk 

kemudian digunakan, yang dengan mudah kembali dispersible Aqueous di media. 

Hasil yang telah dibuat dr polimer nanoparticles biasanya lebih dari 90% dengan 

protokol ini. 

3. Loading of curcumin 

Curcumin diperoleh dari Indsaff, Inc (Batala, Punjab, India). Curcumin dimuat di 

dibuat dr polimer nanoparticles telah dilakukan dengan menggunakan metode pasca 

polymerization. Dalam proses ini dimuat, obat dibubarkan setelah co-polymer formasi 

telah terjadi. Fisik entrapment dari curcumin dalam NIPAAM / VP / PEG-A dibuat dr 

polimer nanoparticles dilakukan sebagai berikut: 100 mg dari bubuk lyophilized telah 

buyar dalam 10 ml distilled air dan diaduk untuk kembali merupakan micelles. 

Curcumin bebas dibubarkan di khloroform (CHCl 3; 10 mg / ml) dan obat solusi  

CHCl3 telah ditambahkan ke solusi yang dibuat dr polimer dengan perlahan dan 

konstan vortexing ringan sonication. Curcumin yang diambil langsung ke dalam inti 

hydrophobic oleh nanoparticles fisik entrapment. Obat-load nanoparticles kemudian 

lyophilized kering bubuk untuk kemudian digunakan. 
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Perbandingan 
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Efisiensi 
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Kesimpulan 

Nanocurcumin memberikan kesempatan dalam penggunaan secara luas dalam bidang 

pengobatan terkhusus bagi jenis obat dalam bentuk nanopartikulat mikrodispersi yang 

pada masa akan datang nanocurcumin dapat digunakan dalan uji praklinik secara in vivo 

pada beberapa model sel kanker ataupun penyakit lain sehingga menambah data 

mengenai khasiat curcumin.  
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