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Interaksi Farmakodinamik antara Clopidogrel dengan 
Obat Golongan PPI Tidak Bermakna Secara Klinik

Sebuah penelitian memperlihatkan 
bahwa interaksi farmakodinamik 
antara clopidorel dengan obat-obat 

golongan PPI (Proton Pump Inhibitor) tidak 
bermakna secara klinik seperti yang telah 
diduga oleh banyak ahli sebelumnya. Selain 
itu, pemberian PPI potensial menurunkan 
perdarahan gastrointestinal pada pasien 
yang menggunakan clopidogrel. Simpulan ini 
merupakan hasil analisis oleh Dr. Rhanderson, 
dkk. dari University of Miami/Jackson 
Memorial Hospital, Florida, Amerika Serikat. 
Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam 
jurnal Open Heart bulan Juni 2015.

Sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya, 
FDA Amerika telah mengeluarkan peringatan 
adanya interaksi potensial antara clopidogrel 
dengan PPI, terutama omeprazole dan 
ezomeprazole. Pada pasien-pasien yang di-

terapi dengan clopidogrel, PPI digunakan 
untuk mengurangi risiko perdarahan saluran 
cerna bagian atas. Potensi interaksi antara PPI 
dan clopidogrel tergantung pada sitokrom 
P450, yang dapat dihambat dengan obat 
golongan PPI.

Peringatan FDA ini dikeluarkan karena 
beberapa penelitian memperlihatkan bahwa 
interaksi PPI dengan clopdiogrel. Belakangan 
ini juga ada metaanalisis yang memperlihat-
kan bahwa pasien yang diterapi dengan PPI 
bersamaan dengan clopidogrel mengalami 
peningkatan risiko kejadian kardiovaskuler, 
termasuk di antaranya kematian karena 
semua sebab, infark miokard, sindrom 
koroner akut, kejadian serebrovaskuler, 
trombosis karena stent, dan perlunya 
tindakan revaskulerisasi. Walau demikian, 
ada beberapa ahli yang tidak langsung 

mempercayai informasi ini. Para ahli melaku-
kan analisis ulang terhadap metaanalisis 
tersebut dan secara sistematis melakukan 
pencarian di Pubmed, Scopus, Central 
Register of Controlled Trials untuk penelitian-
penelitian RCT (randomized controlled trials) 
dan penelitian-penelitian observasional yang 
terkontrol, yang melibatkan pasien-pasien 
yang diterapi dengan clopidogrel dan PPI.

Heterogenisitas diperiksa dengan meng-
gunakan Cochran Q test dan statistik I2. Nilai p 
inferior terhadap 0,10 dan I2 >25% dianggap 
bermakna untuk heterogenisitas. Para ahli 
memasukkan data dari 39 penelitian dengan 
total 214.851 pasien, yang dari semuanya 
itu 73.731 pasien (34,3%) diterapi dengan 
kombinasi clopidogrel plus PPI.

Hasil penelitian dalam pooled analisis 
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Tabel. Penelitian-penelitian RCT dan propensity-matched studies meneliti outcome antara pasien yang diterapi dengan PPI plus clopidogrel degan pasien yang hanya diterapi dengan 

clopidogrel.

baseline, karena para ahli tidak menemukan 
dalam skor acak/propensitas yang disesuaikan 
dengan populasi (randomized/propensity 
score matched population).

Para ahli menyimpulkan bahwa interaksi 
farmakodinamik antara clopidorel dengan 
obat-obat golongan PPI tidak bermakna 
secara klinik sebagaimana yang telah diper-
kirakan sebelumnya. Lebih lanjut pemberian 
PPI potensial menurunkan per darahan 
gastrointestinal pada pasien pengguna 
clopidogrel. Para ahli lebih percaya bahwa PPI 
lebih merupakan marker peningkatan risiko 
dibandingkan dengan merupakan penyebab 
utama outcome buruk. � (YYA)

RCT dan propensity-matched studies tidak ada 
perbedaan bermakna dalam hal kematian 
atau kejadian iskemik antara kelompok pasien 
terapi kombinasi dengan kelompok yang 
diberi clopidogrel saja. Dalam penelitian ini 
juga diketahui bahwa pemberian clopidogrel 
dan PPI berhubungan dengan penurunan 
kejadian perdarahan pencernaan yang lebih 
bermakna dibandingkan dengan pemberian 
clopidogrel saja.

Para peneliti memperkirakan bahwa laporan 
metaanalisis terdahulu mengenai kejadian 
infark pada pasien yang diterapi dengan 
PPI dan clopidogrel dipengaruhi bias selektif 
dan karakteristik pasien yang berbeda pada 

memperlihatkan bahwa kematian karena 
semua sebab (OR 1,39; 95% CI: 1,19 s/d 1,61; 
p<0,001), infark miokard (OR 1,41; 95% CI: 
1,20 s/d 1,65; p<0,001), trombosis karena 
stent (OR 1,30; 95% CI: 1,05 s/d 1,63; p=0,02), 
dan kejadian serebrovaskuler (OR 1,66; 95% 
CI: 1,40 s/d 1,97; p<0,001) lebih banyak 
terjadi pada pasien yang diterapi dengan 
clopidogrel dan PPI. Namun, karena banyaknya 
penelitian non-RCT dalam penelitian ini, 
dan karena besarnya variasi karakteristik 
pada baseline yang mungkin terjadi, para 
ahli melakukan subanalisis yang hanya 
melibatkan data dari penelitian RCT dan 
propensity-matched studies. Hasilnya adalah 
di antara 23.552 pasien dalam 8 penelitian 


