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Analisis Rancangan Formula  

Obat Herbal Untuk Penyakit Venous Insufficiency 

 

1. Rancangan Formula 

 Sediaan tablet herbal mengandung : 

 Esktrak Hippocastani Semen 600 mg 

 Ekstrak Myrtilli Fructus  400 mg 

Ekstrak Rusci Rhizoma  300 mg 

Bahan tambahan  tablet         

Dosis 1 (satu) tablet setiap hari  

2. Uraian Simplisia/Ekstrak simplisia  

    1 . Hippocastani Semen (Horse Chesnut) 

         Tanaman Asal  :  Aesculus hippocastaneum L  

         Sinonin :  Hippocastanum vulgare Gaertn 

         Familia : Hippocastanaceae 

 

Gambar 1. Buah & Biji Horse Chesnut 

 

     Komponen Kimia : 

  Biji Horse chestnut mengandung campuran komleks glikosida saponin 

triterpenoid yang disdebut aescin. Senyawa ini dapat difraksinasi dan mudah untuk di 

kristalkan. Campuran antara ß-aescin dan komponen kimia yang larut dalam air α-

aescin. Selain itu juga mengandung flavonoid, termasuk quercetin dan kaempferol, dan  

coumarin aesculetin juga ditemukan dalam biji.
[1] , serta sterol dan triterpena lain 

seperti friedelin, taraxerol dan spina sterol. 
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                        (Sumber : The Merck’s Index CD-ROM) 

 

  Khasiat Farmakologi : 

    Mengurangi efek oedema  kelas II pada pasien dengan gejala kronis venous 

insufficiency.
[3]

  Secara tradisional juga digunakan untuk mengobati varicose veins, 

haemorrhoids, phlebitis, diarrhoea, demam dan  pembesaran kelenjar prostat . Komisi 

E Jerman menyatakan bahwa aescin dapat diguakan untuk pengobatan venous 

insufficiency  kronis pada betis
[4] . Aescin juga berkhasiat mengurangi permeabilitas 

kapiler dan meningkatkan tonisitas vena. 

  Dosis : 

  Efek mengurangi eudema kelas II pada pasien penderita venous insufficiency 

kronis hasilnya telah dibandingkan dengan placebo terhadap HSCE (dried 

horsechestnut seed extract) yang mengandung aescin 50 mg, dua kali sehari. Setelah 12 

pekan masa pengobatan, HSCE menunjukkan adanya perubahan volume pada betis 

secara berturut-turut 44 dan 47 ml), ini berarti lebih besar 10 ml dibandingkan pada 

kelompok pasien yang diberikan plasebo.
[3]
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  Uji klinis pada pasien yang menderita venous insufficiency dengan pemberian 

dosis tungga HSCE, secara doble blind tes setelah 3 jam pemberian secara oral 600 mg 

HSCE yang setara dengan 100 mg aescin menunjukkan peningkatan koefisien filatrasi 

kapiler secara signifikan yaitu 22%
[5]

. 

  Uji keefektifan dan keaman pada ekstrak biji Horse Chestnut, dalam bentuk 

sediaan Venostasin lepas lambat (50 mg aescin) dua kali sehari, telah dibandingkan 

dengan mekanisme kompressi pada vena menggunakan pembalut dan stocking secara 

acak disertai pengujian terhadap efek placebo dalam studi klinik. Pengujian ini 

melibatkan 240 pasien  dengan keluhan venous insufficiency kronik selama 12 pekan. 

Hasilnya menunjukkan ada penurunan volume betis kira-kira 25% dan mengurangi rasa 

tidak nyaman pada pasien pada saat menggunakan pembalut pada betisnya
 [6]

.  

 

 2 . Myrtilli Fructus (Bilberry) 

         Tanaman Asal  : Vaccinium myrtillus L.  

                                              Sinonim: Myrtilus niger Gilib.
 

                                                                    Vaccinium angulosum Dulac. 

                                                                    Vaccinium montanum Salisb
[4]

.
  

                                                   Familia  : Ericaceae           

 

  Gambar 2. Tanaman Bilberry 
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Komponen Kimia: 

- Glikosida flavanoid berupa ;Anthocyanin (delphinidin,   cyanidin, petunidin, peonidin, 

malvidin),
 
quercetin–3–glucuronide dan  hyperoside. 

- Polifenol; berupa Catechin, epicatechin dan tannin. 

- Komponen kimia lain seperti; Pektin dan vitamin C
[4]

. 
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Malvidin 3-O-glikosida     OCH3      OCH3
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Anthocyanin

 

  Khasiat Farmakologi  : 

  Anthocyanin di dalam buah Bilberry berfungsi melindungi pembuluh darah 

vascular dan antioedema juga memperbaiki gangguan pada pembuluh darah kapiler 

Ekstraknya mempunyai aktivitas antioksidan, menyembuhkan luka, antiplatelet. 

Beberapa aktifitas farmakologi telah didokumentasikan termasuk efek memperbaiki 

kemampuan indra penglihatan dan antiinflamasi, mengobati luka, antiulcer, anti 

aterosklerosis dan aktifitas vasoprotektif. Efek biokimia, farmakologi dan klinis pada 

Bilberry telah banyak ditelaah. 

  Bilberry  juga memiliki peranan dalam meningkatkan daya astrigen pada kulit, 

juga berfungsi sebagai tonik, antiseptic dan secara tradisional telah digunakan dalam 

pengobatan diare, disentri, haemoroid, pembengkakan pada lambung, infeksi pada 

mulut, sariawan dan keluhan pada sistim perkemihan; juga telah digunakan untuk 

pengonbatan diabetes, gout, dan rematik serta untuk penggunaan lokal mengobati 

inflamasi yang terjadi pada mata, kulit terbakar dan infeksi pada kulit
 [4]

. 

  Dosis : 

   Pengujian dengan metode double-blind,  menggunakan plasebo pada 47 

pasien penderita kelaianan pada sistem vascular perifer menunjukkan berkurangnya 

keluhan pada pasien dan mampu mengobati oedema seperti pada pasien yang diberi 

pengobatan Anthocyanin (480 mg/hari) selama 30 hari.
[7]
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  Pengujian dengan metode  single–blind yang melibatkan 60 pasien dengan 

keluhan venous insufficiency yang diberikan Anthocyanin (480 mg/hari) atau placebo 

selama 30 hari dilaporkan secara signifikan mampu mengobati oedema, paraesthesia, 

rasa kesemutan dan sensasi tekanan pada vena.
 [7] 

Standar Preparasi untuk ektrak Bilberry mengandung 36% Anthocyanin adalah 320 -

480 mg/hari
[5]

.  

 

 3. Rusci Rhizoma (Butcher’s broom) 

         Tanaman Asal  : Ruscus aculeatus L. 

                                                  Familia : Liliaceae 

 

Gambar 3. Tanaman Butcher’s broom Beserta Akarnya 

 

  Komponen Kimia: 

  Herba Butcher’s broom mengandung campuran saponin steroid, yang secara 

biogenetic berubah menjadi turnan-turan senyawa kolesterol seperti ruscogenin dan 

neoruscogenin
[1]

. Juga mengandung minor constituents berupa flavanoid, 

antrhraquinon, benzofuran dan minyak atsiri
[5] 
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  Khasiat Farmakologi  : 

    Rimpang dan akar Ruscus aculeatus L. telah lama digunakan untuk 

pengobatan varicose vein syndrome.
[1]

. Juga mendukung pada pengobatan venous 

insufficiency kronis,  termasuk rasa sakit, lelah dan betis yang terasa berat, kesemutan 

dan bengkak
[5]

. 

  Dosis : 

  Di Eropa Ruscus aculeatus L tersedia dalam bentuk kapsul atau tablet yang 

mengandung 300 mg ektrak kering. Salep dan suppositoria untuk pengobatan 

hemorrhoids juga tersedia. Ruscus aculeatus dalam bentuk kapsul juga tersedia di 

Amerika. Kendatipun tidak ada laporan mengenai efek toksik yang ditimbulkannya 

hendaknya tetap berhati-hati dalam mengkonsumsi obat herbal ini
 [1]

. 

  Pengujian dengan hewan menggunakan hewan menunjukkan adanya aktifitas 

saponin yang memberikan efek stimulasi pada postjunctional reseptor adrenergic α1 

dan α2 yang menyebabkan meningkatnya kelenturan pada sel-sel otot vascular, 

sehingga tonus vena juga turut meningkat
 [1]

.
 

 

3. Pembahasan Analisis Rancangan Formula 

Varicose vein syndrome (chronic venous insufficiency) 

   Kelainan pada vena telah banyak diakui pengobatannya dengan mengguakan 

terapi herbal termasuk pada pengobatan yang berhubungan dengan varicosities. Gejala 

yang dapat timbul pada penyakit ini adalah pelebaran vena yang tidak normal sehingga 

akan nampak tonjolan vena yang bentuknya berliku-liku. Keadaaan ini terjadi pada vena 

yang letaknya dipermukaan superficial veins (vena superficial) pada organ ekstermitas 

(pada tungkai dan lengan). Gejala ini biasa diikuti oleh rasa sakit atau perasaan tidak 

nyaman dengan gejala lanjutan berupa timbulnya tonjolan yang merupakan akibat dari 

pembengkakan, hilangnya endotel dan oedema. Hal ini lebih sering terjadi pada vena di 

betis karena adanya efek grafitasi  yang menekanan vena. Hampir 20% gejala ini timbul 

pada orang dewasa terutama lagi pada wanita yang hamil.  

   Gejala ini sekarang telah diketahui penyebabnya, yang merupakan hasil dari 

aktifitas enzim lysosomal yang menghambat kerja dari proteoglycan  pada jaringan elastis 

yang terdapat pada vena. Proteoglycan berperan dalam proses transport elektrolit, protein 

dan air, sehingga apabila ia terhambat maka akan menyebabkan oedema. Enzi mini tidak 

hanya mengurangi kekuatan dari dinding vena, akan tetapi juga menyebabkan pelebaran 

pada vena. Hasil dari keadaan ini adalah aliran daran menjadi terganggu dan cenderung 
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tidak dapat untuk kembali sehingga akan terjadi komplikasi lebih lanjut berupa 

thrombophlebitis dan ulcer
[1]

. 

   Berdasarkan uraian di atas maka tujuan obyektif yang akan dicapai pada 

pengobatan penyakit ini adalah : 

• Menghilangkan oedema 

• Mencegah oedema dengan cara mengurangi permeabilitas pembuluh darah 

• Menormalkan aliran darah dengan cara meningkatkan tonus pada kapiler 

• Menghambat aksi enzim lysosomal  

• Menghilangkan pembengkakan dan proses sklerosis
[1]

. 

   Tujuan obyektif pengobatan di atas mendasari formula tablet herbal yang 

dibuat dengan menggabungkan 3 jenis ekstrak yaitu; esktrak Hippocastani Semen, ekstrak 

Myrtilli Fructus dan ekstrak Rusci Rhizoma. Penggabungan ketiga ekstrak ini bertujuan 

untuk menggabungkan masing-masing efek dari komponen kimia yang terdapat pada 

ekstrak sehingga diperoleh efek yang sinergi. 

   Sediaan herbal dibuat dalam formulasi tablet dengan dosis 1 (satu) tablet 

setiap hari. Jumlah ekstrak yang diformulasi pada tablet didasarkan pada hasil data 

pengujian masing-masing ekstrak.  

  Esktrak Hippocastani Semen 600 mg setara dengan kandungan kimia aescin 

100 mg yang berguna untuk memberikan efek  peningkatan koefisien filtrasi kapiler secara 

signifikan yaitu 22%
[5]

. Selain itu aescin juga berguna untuk meningkatkan tonisitas 

kapiler.  

  Ekstrak Myrtilli Fructus_400 mg,  dosis ini didasarkan pada standar preparasi 

untuk ektrak Bilberry mengandung 36% Anthocyanin adalah 320 -480 mg/hari
[5]

, efek 

yang diharapkan pada ekstrak ini adalah mengobati oedema, sebagai antiinflamasi dan anti 

aterosklerosis
[1]

.  

  Ekstrak Rusci Rhizoma 300 mg, dosis ini didasarkan pada sedian kapsul atau 

tablet yang beredar di Eropa
[1]

, efek yang diharapkan dari ektrak ini adalah meningkatkan 

kelenturan pada sel-sel otot vascular, sehingga tonus vena juga turut meningkat
 [1]

. Lama 

pemakaian obat ini minimal 30 hari, hal ini didasarkan pada penelitian terhadap 

penggunaan Anthocyanin (480 mg/hari) pada pengujian dengan menggunakan metode 

double-blind terhadap pasien yang mengalami oedema
[7]

. 
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   Alasan penggunaan ekstrak dalam hal mencapai tujuan obyektif pengobatan 

dapat dilihat secara lengkap pada table di bawah ini : 

No Tujuan Obyektif Pengobatan A B C 

1. Menghilangkan Oedema - + + 

2. Meningkatkan Tonus Kapiler + - + 

3. Menghilangkan Pembengkakan - + - 

4. Menghilangkan Sklerosis - + - 

5. Menghambat Aksi Enzim Lysosomal - - - 

  

Keterangan : 

A = Esktrak Hippocastani Semen 

B = Ekstrak Myrtilli Fructus 

C = Ekstrak Rusci Rhizoma 

+ = Memenuhi Tujuan Pengobatan 

-  = Tidak Memenuhi Tujuan Pengobatan 

Tabel di atas didasarkan pada data hasil pengujian masing-masing ekstrak dan tidak 

berdasarkan pada penggunaan secara empiris. 

   Dari tabel di atas ada satu tujuan pengobatan yang sama sekali tidak dipenuhi 

oleh setiap ekstrak yaitu kemampuan untuk menghambat aksi enzim lysosomal. Hal ini 

dapat menjadi fokus pada pengujian secara in vitro pada masa-masa yang akan datang, 

sehingga efektifitas kandungan kimia yang terdapat pada ekstrak lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

4. Kesimpulan 

Penggunaan beberapa jenis ekstrak pada simplisia yang berbeda dalam formulasi obat 

herbal untuk penyakit venous insufficiency mampu memenuhi sebagian besar dari tujuan 

obyektif pengobatan. 

 

 

 

 

 

 

 



http://nadjeeb.wordpress.com 
 Page 9 
 

Daftar Pustaka 

 

1.   Awang, Dennis.V.C. Tyler’s Herbs Of Choice : The Therapeutic Use of 

Phytomedicinals. 3
rd

 ed 2009. CRC Press. United States of America. 109-111. 

2.   Capman & Hall. The Merck Index 12
th

  ed. 2000. Ver 12:3. CD-ROM .Whitehouse  

Station. New Jersey. United States of America.   

3.   Ebadi. M. S. Pharmacodynamic Basis of Herbal Medicine. 2002. . CRC Press. United 

States of America. 146. 

4.   Fritzweiss. Rudolf.  Volker Fritelmaan. Herbal Medicine 2
nd

 Ed. 2000. Geurg thieme 

Verlag. 

5.   ESCOP Monographs. The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products. 

Thieme. 2003. United Kingdom.  248,345, 437. 

6.   Fleming. T. (ed). PDR For Herbal Medicine. 2000. Medical Economics Company. 

New Jersey. United States of America. 656 

7.   Morazzoni P, Bombardelli E. Vaccinium myrtillus L. Fitoterapia 1996. 66: 3–29. 

8.   http://www.fourlangwebprogram.com/fourlang/afbeeldingen/Vaccinium_myrtillus.jpg 

(29/10/09) 

9.   http://www.ubcbotanicalgarden.org/potd/aesculus.jpg (29/10/09) 

10. http://www.figsan.com.tr/ruscus.html (29/10/09) 

11. http://www.burncoose.co.uk/site/img/products/large/ruscus_aculeatus.jpg (29/10/09) 

 


