
Asparaginase merupakan obat yang 

digunakan untuk pengobatan jenis Leu-

kemia. 

Asparginase  adalah suatu enzim yang 

membantu penguraian asparagin, yaitu 

zat yang banyak dibutuhkan dalam 

pertumbuhan sel kanker. Penggunaan 

asparaginase dalam kemoterapi dimak-

sudkan agar sel kanker kekurangan zat 

asparagin sehingga pertumbuhannya 

terganggu dan sel kanker mati. 

Satu vial sediaan mengandung 10.000 unit as-

paraginase  

Apa itu Asparaginase? 

 

 Asparaginase akan 

diberikan setiap 

hari atau selang 

satu hari sesuai 

aturan dokter. 

 Sediaan Asparaginase berupa serbuk 

yang dilarutkan dalam pelarut yang 

sesuai dan diberikan secara suntikan 

melalui pembuluh darah atau ke 

dalam otot tubuh. dalam pemberian 

lebih dari 30 menit oleh dokter atau 

perawat. 

  

Bagaimana cara penggunaan 
 Asparaginase yang aman? 
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Asparaginase merupakan senyawa pro-

tein enzim sehingga disimpan dalam 

kemasan tertutup rapat, pada suhu 2-8 C dan 

dan terhindar dari cahaya matahari 

langsung, Asparaginase yang sudah 

dilarutkan harus digunakan dalam waktu 8 
jam. Perlu dipastikan bahwa larutan obat 
jernih dan bebas dari endapan.  

 

 Asparaginase dapat berinteraksi 

dengan cytarabin, methotrexat, 

serum tyroksin dan  vinkristin. 

Konsultasikan kembali kepada dokter 

apabila mendapatkan obat ini secara 

bersamaan. 

 

 

 
 

Interaksi Asparaginase dengan 
obat lain 
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Asparaginase hanya digunakan 

untuk pengobatan leukemia 

limfoblastik akut pada anak dan 

leukimi akut. 

Apa efek samping dari          
Asparaginase dan bagaimana 

mengatasinya? 

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di 
Apotek, jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
 
Segera ke Dokter/Puskesmas /Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

EFEK 

SAMPING 

PENYELESAIAN 

Sakit kepala Untuk nyeri ringan, minum paracetamol 

tiap 4-6 jam sekali. Jika nyeri belum 

hilang segera hubungi dokter. 

Mual dan 

muntah 

Minum obat mual dan muntah yang telah 

diresepkan dokter sebelum makan. 

Merasa letih 

dan lemah 

Segera istirahat total jika merasa letih 

dan lemah setelah menerima pengobatan 

asparaginase 

Nafsu 

makan 

berkurang 

Pasien harus berusaha tetap makan agar 

tidk memperburuk kondisi fisik. Jika 

nafsu makan tetap tidak baik siasati 

dengan makan buah, jus atau susu. 

Terjadi 

peradangan 

pada mulut 

Jaga kebersihan mulut dengan rajin 

sikat gigi dan menggunakan obat kumur, 

laporkan pada  dokter jika mengalami 

sariawan yang tak kunjung sembuh. 

Peradangan 

pada 

pankreas 

Hubungi dokter jika terjadi nyeri perut 

yang sangat hebat. 

Merusak sel 

saraf (tidak 

permanen) 

Hubungi dokter apabila badan sering 

kesemutan, nyeri atau mati rasa. 

Bagaimana cara menyimpan  
Asparaginase  
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