
1 

 

RESISTENSI PRIMER FIRST – LINE ORAL AGENTS ISONIAZID (INH) 

PADA  PENDERITA TB PARU BTA (+) DENGAN TUJUAN gen katG 

MENGGUNAKAN NESTED PCR 

Maruni Wiwin Diarti,
1
 Pancawati Ariami,

1
 Yunan Jiwintarum

1
 

1
Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Jurusan Analis Kesehatan 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari dan mengetahui adanya mutasi gen katG 

Mycobacterium tuberculosis sebagai  sifat resistensi primer first – line oral agents isoniazid 

(INH) pada  penderita TB paru BTA (+).  Penelitian ini merupakan penelitian Observasional 

deskriptif yaitu mendeteksi adanya mutasi gen katG Mycobacteium tuberculosis sebagai  sifat 

resistensi primer first – line oral agents isoniazid (INH)  pada  penderita TB paru BTA (+).   

Jumlah sampel 50 sampel sputum yang diperoleh dari 16 puskesmas, dengan teknik acidental 

sampling. Metode pengumpulan data  menggunakan Nested PCR dengan target gen katG 

Mycobacterium tuberculosis. Hasil dari penelitian ini adalah analisis Nested PCR 

membuktikan terjadinya mutasi pada daerah komplementer primer yang merupakan target gen 

katG Mycobacterium tuberculosis sebanyak 11 sampel (22%) yang dinyatakan resisten atau 

terjadi mutasi dan 39 (78%) dinyatakan sensitif atau tidak terjadi mutasi. Sebelas (11) sampel 

yang terdeteksi terjadinya mutasi karena nucleotide mismatch.  

Kata Kunci :  Gen katG, Mycobacterium tuberculosis, Resistensi primer. 

 

 

FIRST-LINE ORALAGENTSISONIAZID(INH) PRIMARYRESISTANCE 

IN PATIENTSOF AFB(ACID FAST BACILLI)PULMONARY 

TUBERCULOSIS(+)BYUSINGkatG GENE NESTED PCR 

Abstract 

The aim of this research are to learn and find out the katG gene mutation of Mycobacterium 

tuberculosis as the primary resistence properties to the first-line oral agents isoniazid ( INH ) 

in patients with AFB ( Acid Fast Bacilli ) ( + ) pulmonary tuberculosis. This research applies 

descriptive observasional mode due to the detection of the presence of katG gene mutation of 

Mycobacterium tuberculosis as the primary resitance properties to the first-line oral agents 

isoniazid( INH ) in patients with AFB ( Acid Fast Bacilli ) ( + ) pulmonary tuberculosis. Fifty 

samples are obtained from 16 community health center by using accidental sampling 

technique. Nested PCR is the method to analyze the katG gene of Mycobacterium 

tuberculosis as the target in this research to collect data. The result of this research shows that 

a mutation presence  in the primer complimenter region of  katG gene of Mycobacterium 

tuberculosis as the target are found in 11 samples ( 22% ) wich are expressed as resistance 

and 39 ( 78% ) are expressed as sensitive or have no mutation. All the eleven mutation 

detected samples are caused by nucleotide mismatch. [JAMBS,2014;1(1):1-15] 

Keywords:  Primary Resistance,  katG gene,  Mycobacterium tuberculosis. 
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Pendahuluan 

Penyakit TB Paru merupakan penyakit 

infeksiyang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB 

Paru merupakan problema masyarakat 

dunia, khususnya di negara-

negaraberkembang termasuk Indonesia. 

Penyakit tuberculosis sebagai salah satu 

penyakit infeksi penyebab kematian 

terbesar di Indonesia. Sampai sekarang 

penyakit TB Paru belum ada satu negara 

yang menyatakan diri bebas dari penyakit 

ini. Belanda dan Skandinavia 

memperkirakan bahwa TB paru akan 

terbasmi pada tahun 2025. Amerika Serikat 

telah membuat program pada tahun 1988 

untuk bebas TB Paru pada tahun 2010. 

Jepang akan membasmi penyakit TB Paru 

sampai tahun 2058.
2 

 Menurut laporan 

WHO penyakit TB Paru di Indonesia 

tercatat 320 kasus per 100.000 penduduk 

pada tahun 1991, 300 per 100.000 pada 

tahun 1992 dan 247 kasus pada tahun 

1993. Perkiraan angka kejadian untuk 

semua golongan umur pada tahun 2000 

dan 2005 adalah 243 dan 247 per 100.000 

penduduk. Selanjutnya berdasarkan hasil 

Riskesdas tahun 2010 bahwa periode 

prevalence TB Paru 2009/2010 adalah 

sebesar 725/ 100.000 penduduk. Lima 

provinsi yang memiliki angka prevalensi 

TB Paru paling adalah : Papua 1.441 per 

100.000 penduduk, Banten 1.282 per 

100.000 penduduk, Sulawesi utara 1.221 

per 100.000 penduduk, Gorontalo 1.200 

per 100.000 penduduk dan DKI Jakarta 

1.032 per 100.000 penduduk.
2;10  

TB saat ini menyebabkan kematian 

tertinggi diantara penyakit infeksi dan 

merupakan pembunuh utama kelompok 

usia produktif. TB kembali merebak di 

awal tahun 1990 yang sebelumnya telah 

dapat dikontrol dengan menerapkan 

strategi DOTS yang diadopsi dari WHO 

oleh Program Gerakan Nasional TB 

(Gerdunas TB) dimana 98 % populasi telah 

dapat dijangkau pada tahun 2001. Di 

dalam buku Sistem Kesehatan Nasional 

disebutkan bahwa angka kesakitan TB 

Paru adalah sebesar 3 per mil. Hasil 

penelitian yang dilakukan di 15 provinsi di 

Indonesia (1979 – 1981) menunjukkan 

angka rata- rata kesakitan sebesar 2,55 per 

mil bagi seluruh Indonesia. Laporan 

Departemen Kesehatan dalam profil 

kesehatan Indonesia (1994) tercatat 

kematian karena TB paru di rumah sakit 

pada penderita rawat inap sebesar 3,6 % 

pada tahun 1991, 4 % pada tahun 119 dan 

4,9 % pada tahun 1993. Meningkatnya 

angka kematian di rumah sakit yang 

disebabkan karena TB Paru, 

kemungkinannya karena bakteri 

Mycobacteium tuberculosis telah 

mengalami resistensi terhadap Obat Anti 

Tuberculosis (OAT).  

Tiap proses dalam pengobatan yang 

tidak tuntas, gagal obat dan kelalaian 

dalam jadual minum obat menyebabkan 

perubahan pada mutasi kromosom baik 

berupa mutasi titik, dilesi ataupun insersi. 

Mutasi kromosom mengakibatkan 

perubahan struktur ribosim yang berfungsi 

sebagai target site, perubahan struktur 

dinding sel atau membran plasma bakteri 

menyebabkan bakteri tidak tertembus obat, 

perubahan reseptor permukaan dan 

hilangnya dinding bakteri menyebabkan 

perubahan bentuk L atau spheroplast dari 

basil Mycobacteium tuberculosis yang 

bersifat resisten. Resistensi obat primer 

dan acquired dapatdisebabkan karena 

pengobatan yang tidak adekuat, obatnya 

sub – standart, tidak sesuai atau “ mono 

terapy” (terapi satu obat). Proses biologik 

alamiah menyebabkan daya tahan mikroba 

melakukan upaya resistensi yang dapat 

ditransmisikan secara genetik ketika 

diobati dengan suatu antimikroba atau 

penolakan (ekspulsi) fisik obat tersebut.
7   

Program Pemberantasan TB Paru di 

Indonesia dilakukan oleh Direktorat 

tuberculosis, yang berada dibawah 

Direktorat Pemberantasan Penyakit 

Menular langsung (P2ML). Pengobatan 

diberikan secara gatis pada penderita TB 

Paru dengan BTA positif pada usia 

produktif 15 tahun ke atas. Angka 

kesembuhan selama pelita V antara 50 % 

s.d 80 %. Sebagian dari hasil penelitian 
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dengan tes kepekaan terhadap OAT 

menyatakan basil Mycobacteium 

tuberculosis telah mengalami resisten 

terhadap obat anti tuberculosis, antara lain 

oleh Kosasih yaitu INH 37,5 %, Rifamfisin 

5,6%, Kamamisin 48,28 %, Streptomysin 

62,5%, PAS 62,5 %, Etambuthol 0.86 % 

dan Pirazinamid 0,54%. Telenti 

melaporkan adanya spesies 

Mycobacterium yang mengalami resisten 

terhadap Rimfapicin yang diamati secara 

perubahan mutasi gen yaitu sebanyak 

22,7%. Zhang menemukan bahwa gen 

katG yang menyandi enzim katalase dan 

peroksidase berkaitan langsung dengan 

sifat resistensi M.tuberculosis terhadap 

isoniazid (INH).  

Hasil Penelitian Salim dkk, 2010 

yang melakukan penelitian pola kepekaan 

kuman M.tuberculosis terhadap OAT 

menggunakan teknik PCR dari sampel 

sputum dan pleura penderita TB yang 

berobat di RSU Provinsi NTB dari 17 

isolat M.TBC yang diperiksa diperkirakan 

telah mengalami resistensi terhadap 

rimfapicin sebanyak 23,53 % (4 

isolat),etambuthol 29,4 %  (5 isolat) dan 

isoniazid 35,3% (6 isolat). Sebanyak 5 

isolat (29,4 %) dapat dikatagorikan sebagai 

isolat M. Tuberculosis MDR .
6;13;11  

Isoniazid (INH) termasuk obat lini pertama 

pengobatan TB selama lebih dari 40 tahun 

dengan cara memblok sintesis asam 

mikolat dinding sel yang merupakan 

komponen amplop Mycobacteium 

tuberculosis. INH saat ini juga 

direkomendasikan untuk mencegah TB 

pada kelompok pasien HIV dan anak–anak 

yang tinggal bersama penderit TB paru. 

Bukti-bukti genetik menunjukkan bahwa 

mutasi gen-gen katG, merupakan penyebab 

kekebalan INH, dengan persentase mutasi 

gen katG sebesar 60% - 70%. Modifikasi 

katG, baik sebagian atau delesi total, dan 

mutasi titik atau insersi menyebabkan 

penurunan aktivitas katalase dan tingginya 

resistensi terhadap INH. Katalase ini 

esensial untuk mengaktifkan INH menjadi 

derivat hidrazin yang aktif. Data dari RS 

persahabatan tahun 1993 menunjukkan 

resistensi Mycobacterium tuberculosis 

terhadap INH adalah 7,7 %, sedangkan 

penelitian di provinsi DKI, Sumatera Barat 

dan Sulawesi Selatan brkisar antara 11,9 % 

dan 15,6%.  

Hasil penelitian Syaifudin  dkk, 

tahun 2005 menemukan dari 70 sampel 

yang diuji sifat resistensi INH berdasarkan 

mutasi gen katG dengan menggunakan 

metode SSCP radioaktif didapatkan 12 

sampel (7,1%) telah mengalami mutasi 

pada gen katGnya atau bersifat resisten. 

Perbedaan angka rersistensi ini disebabkan 

karena sifat fenotipe dan genotipe dari 

Mycobacterium tuberculosis secara 

geografis yang berbeda. Frekuensi dan 

jenis mutasi pada gen katG juga spesifik 

karena perbedaan geografis sehingga 

sangat perlu dilakukan pemeriksaan sifat 

resistensi gen katG pada setiap daerah, 

terutama kasus suspek dan BTA (+) nya 

besar.
7  

Syaifudin dkk,2005, menyatakan 

bahwa resistensi Mycobacterium 

tuberculosis terhadap obat anti INH 

disebabkan karena mutasi beberapa gen 

seperti katG, inhA,kasA,ahpC, dan oxyR.  

Beberapa penelitian menyatakan 

bahwa frekuensi strain bakteri yang 

resisten INH mengalami mutasi pada gen 

katG sebesar 60-70%,selebihnya (30-40%) 

resistensi disebabkan mutasi pada gen lain 

seperti inhA dan kasA.Stella  L,2008 juga 

menulis bahwa insiden resistensi terhadap 

INH kebanyakan disebabkan pada mutasi 

asam amino 135 dari gen katG,inilah 

yangmenjadi dasar pemiihan gen katG 

untuk dijadikangen target dalam deteksi 

keberadaan resistensi 

primerMycobacterium tuberculosis 

dalampenelitian ini.
12 

Walaupun di Indonesia beberapa 

laporan penelitian resistensi 

Mycobacterium tuberculosis telah 

dilakukan dengan persentase (%) kasus 

yang berbeda setiap daerah. Perbedaan 

angka rersistensi ini disebabkan karena 

sifat fenotipe dan genotipe dari 

Mycobacterium tuberculosis secara 

geografis yang berbeda. Frekuensi dan 

jenis mutasi pada gen katG juga spesifik 
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karena perbedaan geografis sehingga 

sangat perlu dilakukan pemeriksaan sifat 

resistensi gen katG pada setiap daerah, 

terutama kasus suspek dan BTA (+) nya 

besar.   Menurut data Riskesdas 2010 

periode prevalence TB di NTB 0,927 % 

dan periode suspek TB adalah 2,877 %.   

Pada pemeriksaan setelah 

pengobatan sering didapatkan bentuk 

fragmented yang sering disebut sebagai 

bangkai bakteri, namun walaupun dalam 

bentuk fragmented basil Mycobacterium 

belum bisa dikatakan mati karena DNA 

nya masih aktif atau masih terdapat mRNA 

pada intisel, kalau pengobatan dihentikan, 

bentuk ini bisa menjadi bentuk vegetatif 

basil yang utuh dan menyebabkan 

kekambuhan. Hal ini yang memicu 

terjadinya resistensi terhadap obat anti 

tuberculosis. Bila bentuk resistensi ini 

terdapat pada droplet sputum penderita dan 

terhirup oleh orang sehat dapat 

menyebabkan penularan infeksi 

Mycobacterium tuberculosis yang resisten, 

kondisi ini disebut penderita resistensi 

primer, karena mendapatkan infeksi 

pertama kali oleh bakteri Mycobacterium 

tuberkulosis yang resisten. Fenomena 

tersebut bisa dibuktikan dengan 

pemeriksaan biologi molekuler dengan 

menganalisis mutasi gen yang mengalami 

mutasi.  Mengetahui pola resistensi INH 

karena mutasinya gen katG sangatlah 

penting, karena dapat menyebabkan 

kekambuhan dan sifat kebal bakteri 

Mycobacterium tuberculosis terhadap INH 

dan bila basil ini menular pada orang lain 

dapat menyebabkan resistensi primer.  

Metode  

Penelitian ini merupakan penelitian 

Observasional deskriptif yaitu mendeteksia 

danya mutasi gen katGMycobacteium 

tuberculosis sebagai  sifat resistensi 

primerfirst – line oral agents isoniazid 

(INH) pada penderita TB paru BTA (+) 

dengan menggunakan metode Nested PCR. 

Jumlah sampel yang didapatkan adalah 50 

sampel sputum. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik non random 

accidental sampling yaitu sampel  sputum 

pagi hari dari penderita TB paru baru yang 

kebetulan datang memeriksakan diri ke 

puskesmas dengan hasil pemeriksaan 

mikroskopis BTA (+). Sampel sputum 

yang diambil adalah sampel sputum pagi 

hari dari penderita, ditampung dalam 

copok plastik steril. Dari sampel tersebut 

dibuat 2 buah hapusan dan dicat BTA 

metode Ziehln – Nelssen dan dilakukan 

pembacaan BTA. Sampel yang masih 

dalam copok plastik selanjutnya dilakukan 

analisa molekuler metode Nested PCR.   

Ekstraksi DNA dari sampel sputum 

dengan metode DNA-zol dengan cara 

dimasukkan 50 µl sampel ke tabung 

eppendroff yang telah berisi 200 µl larutan 

DNA-zol. Kemudian tabung dibolak-balik 

10 kali dan di vorteks 2 menit. Diputar 

10.000 g selma 10 menit. Supernatan 

dipindahkan ke tabung baru dan 

ditambahkan etanol absolut 200 ul dan 

diinkubai 1-3 menit suhu kamar. Dicampur 

bagian inversi sampel dan diputar 4000 g 

selama 5 menit.  Supernatan dibuang dan 

pellet dicuci 2 kali dengan etanol 80% 

kemudian diputar 4000 g selama 5 menit. 

Diresuspensikan pellet dengan 50 ul 

ddH2O. Dipisahkan supernatan (produk 

ekstraksi). Dilakukan amplifikasi hasil 

ekstraksi DNA dalam 50 µl volume reaksi 

yang terdiri dari : 
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Komponen Volume Komponen Konsentrasi final 

ddH20 

Buffer ( - ) Mg 10 X 

MgCl2 25 mM 

dNTP @ 10 mM 

Forward Primer  50 pmol 

Reverse Primer   50 pmol 

TaqPolymerase    5 U / µl 

Templete 

30,75 µl 

5 µl 

3 µl 

1 µl 

2,5 µl 

2,5 µl 

0,25 µl 

5 µl 

1 X 

1,5 mM 

@ 200 µM 

1,0 µM 

1,0 µM 

1,25 U / 50 µl 

< 0,5 µg / 50 µl 

Total 50 µl  

Tabel 1. Komposisi reaksi untuk amplifikasi hasilekstraksi DNA 
 

Kontrol positif (+),  DNA template sampel 

diganti dengan DNA isolat M. tuberculosis 

dan kontrol negatif (-) menggunakan 

aquabidest steril.Pencampuran bahan – 

bahan tersebut dilakukan pada eppendrof  

200 ml dalam box pendingin supaya DNA 

dan ensim yang digunakan tidak rusak. 

Campuran tersebut diatas, kemudian di 

spin down dan selanjutnya di masukkan 

dalam  

mesin  PCR. Total volume reaksi menjadi 

50 µl dan  dimasukkan dalam thermal 

cycler.  Kondisi PCR dalam amplifikasi ini 

dituliskan pada tabel 2. Produk PCR (hasil 

amplifikasi) di analisis menggunakan 

elektroforesis gel agarose 2% 

menggunakan penyelator ethidium 

bromida dan dibaca dibawah sinar ultra 

violet. 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

Hot start  

Denaturasi ( pemisahan DNA ) 

Annealing ( penempelan primer ) 

Elongasi / Ekstensi ( pemanjangan DNA ) 

Elongasi  post  PCR 

94 
o
C selama 5 menit 

94 
o
C selama 40 detik 

64 
o
C selama 40 detik 

72
 o
C selama 1 menit 

72
 o
C selama 10 menit 

Tabel 2. Kondisi PCR pada proses amplifikasi 

 

Keterangan :Hot Start s/d 

Elongasidilakukansebanyak 35 siklus 

Susunan primer yang digunakan untuk 

mengetahui pola resistensi first – line oral 

agents isoniazid (INH) terhadap gen katG 

Mycobacterium tuberculosis  pada TB 

paru baru dengan BTA (+)  menggunakan 

teknik  

PCR dapat dilihat pada tabel 3. Nested 

PCR dilakukan pada sampel yang positif 

pada PCR tahap I / pemeriksan TB 

diagnostik. Pada Nested PCR ini dilakukan 

dua tahap dengan menggunakan 2 pasang 

primer gen katG. Adapunpasangan basa 

dari 2 pasang primer tersebutadalah : 

Pasangan primer 1 : 

KatG1R    

5’-TGGGCTGGAAGAGCTCGTAT-3’ 

KatG1F    

5’- GGAAACTGTTGTCCCATTTCG- 3’ 

Denganhasilproduk PCR 105 p 

Pasangan primer 2 : 

KatG2R    

5’-GAGCCCGATGAGGTCTATTG - 3’ 

KatG2F    

5’- CTCTTCGTCAGCTCCCACTC- 3’ 

Denganhasilproduk PCR 464 bp 

Kondisi Amplifikasi dan elektroforesis 

Nested PCR sama dengan PCR tahap 

pertama / pemeriksan TB diagnostik. Data 

yang diperoleh dianalisa secara deskriptif 

dengan kriteria : Jika sampel PCR positif 

(+) baik dengan primer diagnostik TB1-2 

dan  

 

primer katG1-2 maka isolat M. 

Tuberculosis pada sampel sputum 

penderita TB tersebut tidak mengalami 

mutasi pada daerah komplementer primer 
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atau urutan basa cocok dari target gen 

katGnya, sehingga bersifat sensitif 

terhadap masing–masing primer yang 

bersangkutan. Jika sampel PCR positif (+) 

dengan primer diagnostik TB1-2 tetapi 

negatif (-) dengan primer katG1-2 atau 

positif (+) dengan primer gen katG1 tetapi 

negatif (-) dengan primer gen katG2,  maka 

isolat M. Tuberculosis pada sampel sputum 

penderita TB tersebut mengalami mutasi 

pada daerah komplomenter primer atau 

urutan basa tidak cocok/nucleutida 

mismatch dari target gen katGnya, 

sehingga bersifat resisten terhadap 

masing–masingprimer yang 

bersangkutan.
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.Susunan primer yang digunakan untuk mengetahui pola resistensi first – line oral 

agents isoniazid (INH) terhadap gen katG Mycobacterium tuberculosis 

 

Hasil 

1. Hasil PCR diagnostik dari sampel 

sputum penderita TB Paru baru. 

Sampel sputum sebanyak 50 dieksraksi 

dengan menggunakan metode DNAzol, 

dilakukan PCR diagnostik dengan 

menggunakan pasangan primer Tb 1 

dan Tb 2. PCR ini digunakan untuk 

mendeteksi DNA Mycobacterium 

tuberculosis. Hasil analisis PCR TB 

pada 50 sampel sputum dari penderita 

TB Paru BTA (+) dinyatakan 50  

(100%)  positif (+), ini membuktikan 

bahwa pada sampel sputum tersebut 

terdapat DNA Mycobacterium 

tuberculosis. Gambar hasil analisis PCR 

terlihat pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Hasil analisa PCR diagnostik 

menggunakan pasangan primer Tb1 dan 

Tb 2. 

 

2. Hasil PCR  gen katGMycobacterium 

tuberculosis dengan metode Nested 

PCR. 

Nested PCR dilakukan pada 50 sampel 

yang positif pada PCR tahap I / 

pemeriksan TB diagnostik untuk 

mempelajari dan mengetahui adanya 

mutasi gen katGMycobacterium 

tuberculosis sebagai  sifat resistensi 

primer first – line oral agents isoniazid 

(INH)  pada  penderita TB paru BTA 

(+).  Nested PCR dilakukan dua tahap 

dengan menggunakan 2 pasang primer 

gen katG. Adapunpasangan basa dari 2 

pasang primer tersebutadalah : 

No. Nama primer dan susunan basa 

oligonukleutida 

Panjang Produk (bp) 

1. Tb1   5’ – TACTACGACCACATCAACCG 

– 3’ 

Tb2   5’ – GGGCTGTGGCCGGATCAGCG 

– 3’ 

390 

2. KatG1R   5’- 

TGGGCTGGAAGAGCTCGTAT- 3’ 

KatG1F   5’- 

GGAAACTGTTGTCCCATTTCG- 3’ 

105 

3. KatG2R   5’-

GAGCCCGATGAGGTCTATTG - 3’ 

KatG2F   5’- 

CTCTTCGTCAGCTCCCACTC- 3’ 

464 

390 BP 
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Pasangan primer 1 : 

KatG1R    

5’-TGGGCTGGAAGAGCTCGTAT-3’ 

KatG1F    

5’-GGAAACTGTTGTCCCATTTCG-

3’        dengan produk PCR 105 bp 

Pasangan primer 2 : 

KatG2R    

5’-GAGCCCGATGAGGTCTATTG-3’ 

KatG2F    

5’-CTCTTCGTCAGCTCCCACTC-3’          

dengan produk PCR 464 bp 

Kondisi Amplifikasi dan 

elektroforesis Nested PCR sama dengan 

PCR tahap pertama / pemeriksan TB 

diagnostik. Analisis nested PCR untuk 

mengetahui terjadinya mutasi pada 

daerah komplemener primer yang 

merupakan target gen 

katGMycobacterium tuberculosis 

terdapat 11 sampel (22%) yang 

dinyatakan resisten atau terjadi mutasi 

dan 39 (78%) dinyatakan sensitif atau 

tidak terjadi mutasi. Sebelas (11) 

sampel yang terdeteksi terjadinya 

mutasi pada daerah komplementer 

primer karena ketidak cocokan urutan 

basa atau terjadinya nucleotide 

mismatch. Gambar hasil analisis nested 

PCR terlihat pada gambar 2 dan3. 

 

 

 
Gambar 2. Hasil analisa PCR  

menggunakan pasangan primer gen 

katG1 

 

 

Gambar 3. Hasil analisa PCR  

menggunakan pasangan primer gen 

katG2 

Pembahasan 

Pengobatan dan kontrol terhadap penyakit 

TBC telah dilakukan, tetapi sudah lama 

dilaporkan adanya resistensi primer pada 

Mycobacterium tuberculosis. 

Aditama,dkk,1995 melaporkan bahwa 

resistensi primer terhadap INH sebesar 

2,16%, Streptomycin 1,23%, rifampisin 

0,50%,etionamid 0,16%,kanamisin 0,08% 

dan pirazinamid 0,04%.
1   

Resistensi primer adalah keadaan 

resistensi terhadap OAT pada penderita 

yang belum pernah mendapat pengobatan 

dengan OAT sebelumnya. Faktor resiko 

terjadinya resistensi primer OAT adalah 

kasus infeksi oleh Mycobacterium 

tuberculosis yang resistensi OAT. Keadaan 

resistensi primer ini dijumpai secara 

geografis pada tempat yang mempunyai 

resiko tinggi untuk resistensi OAT. 

Resistensi obat anti tuberculosis (OAT) 

disebabkan oleh mutasi khromosomal 

terhadap masing – masing OAT.  Pengaruh 

terhadap derajat mutasi dalam kasus klinik 

terletak pada proporsi kuman yang resisten 

dan perkembangbiakan kuman yang 

resisten. Proses resistensi ini dimulai 

dengan mutasi genetik, diikuti 

perkembangbiakan populasi yang resisten, 

kemudian menimbulkan bakteri yang 

menjadi resisten terhadap OAT. 
8  

Resistensi obat primer dan acquired dapat 

disebabkan karena pengobatan yang tidak 

adekuat, obatnya sub – standart, tidak 

sesuai atau “ mono terapy” (terapi satu 

obat). Proses biologik alamiah 

menyebabkan daya tahan mikroba 

melakukan upaya resistensi yang dapat 

ditransmisikan secara genetik ketika 

diobati dengan suatu antimikroba atau 

penolakan (ekspulsi) fisik obat tersebut.
7 

  

Hasil penelitian ini dengan 

menggunakan metode Nested PCR pada 

target mutasi gen katGMycobacterium 

tuberculosis membuktikan bahwa telah 

terdapat resistensi primer Mycobacterium 
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tuberculosis terhadap obat Isoniazid 

(INH). Dari 50 sampel sputum terdapat11 

sampel (22%) yang dinyatakan resisten 

atau terjadi mutasi pada gen katG dan 39 

(78%) dinyatakan sensitif atau tidak terjadi 

mutasi. Sebelas (11) sampel yang 

terdeteksi terjadinya mutasi pada daerah 

komplementer primer karena ketidak 

cocokan urutan basa atau terjadinya 

nucleotide mismatch. Timbulnya resistensi 

terhadap obat anti tuberculosis di Mataram, 

NTB telah di laporkan oleh 

Salim,dkk,2010 yang membuktikan telah 

terjadi resistensi  terhadap OAT pada 

sampel cairan pleura dari pasien dengan 

diagnosis TB paru berdasarkan hasil 

pemeriksaan radiologi, dari 17 cairan 

pleura yang diperiksa dengan teknik PCR 

didapatkan 35,5% telah resisten terhadap 

isoniazid, 23,5% mengalami resisten 

terhadap rifampicin dan 29,4% mengalami 

resisten terhadap etambutol dan sebanyak 

5 sampel pleura dapat dikatagorikan 

sebagai MDR.  

Pada simposium resistensi 

antimikroba di Indonsia, Ida Parwati,dkk 

dalam penelitiannya di Jawa Barat 

menyatakan bahwa pada kasus tuberculosis 

baru (n=644) sebanyak 50 pasien resisten 

terhadap isoniazid, 43 pasien (67%) 

resisten rifampisin, 28 pasien (4,3%) 

resisten terhadap etambutol,44 pasien 

(6,8%) resisten terhadap streptomisin dan 

24 orang (3,7%) mengalami Multi Drug 

Resistant Tuberculosis (MDR TB).
12  

Isoniazid adalah derivat nikotinamid yang 

juga dikenal dengan isonikotinic 

acidhydrazide (INH) dengan rumus kimia 

4-pyridinecarboxylic acid hidrazide. 

Target kerja isoniazid sebagai anti 

tuberculosis adalah dengan menghambat 

enoyl-acyl carrier protein reduktase, yang 

diperlukan dalam biosintesa asam mikolat 

dinding sel Mycobacterium tuberculosis. 

Isoniazid menghambat pembentukan 

dinding sel bakteri dalam bentuk isoniazid 

aktif yaitu setelah mengalami oksidas. 

Aktivasi isoniazid memerlukan enzim 

catalase – peroksidase (gen katG) dan 

hidrogen peroksidase yang dihasilkan 

Mycobacterium tuberculosis. Gen  katG 

adalah satu – satunya enzim yang dapat 

mengaktifkan isoniazid, dengan demikian 

mutasi gen katG strain Mycobacterium 

tuberculosis menyebabkan Mycobacterium 

tuberculosis menjadi resisten terhadap 

isoniazid. Selain itu masih terdapat gen 

lain yang dapat menyebabkan resistensi 

terhadap isoniazid seperti gen inhA yang 

diperlukan Mycobacterium tuberculosis 

dalam pembentukan asam mikolat pada 

Mycobacterium tuberculosis.
5
Isoniazid 

bersifat bakterisidal yang menghinhibisi 

sintesa mikolat pada dinding sel 

Mycobacterium tuberculosis. Absorbsi 

sempurna pada keadaan perut kosong dan 

berkurang setelah makan.  

Obat didistribusikan dengan luas dan 

melewati blood brain barrier.  Enzim 

utama yang mengkatalisasi 

metabolismenya adalah asetil transferase, 

yang mempunyai ekspresi yang variabel, 

menyebabkan variasi yang luas pada masa 

paruhnya. Obat ini diindikasikan untuk 

semua bentuk tuberculosis dengan kuman 

yang sensitif baik untuk pencegahan 

maupun pengobatan. Insiden resistensi 

terhadap INH kebanyakan disebabkan pada 

mutasi asam amino 135 dari gen katG.
12  

Resistensi terhadap obat anti tuberkulosis 

(OAT) ada 3 macam yaitu (1) mutan yang 

resisten, (2) resistensi sekunder/resistensi 

yang diperoleh, dan (3) resistensi primer. 

Resistensi terhadap OAT dapat timbul 

karena beberapa faktor antara lain 

pemberian terapi TB yang tidak adekuat 

akan menyebabkan mutants resisten. Hal 

ini amat ditakuti kaena dapat terjadi 

resisten terhadap OAT lini pertama, masa 

infeksius yang terlalu panjang akibat 

keterlambatan diagnosis akan 

menyebabkan penyebaran galur resisten 

obat. Penyebaran ini tidak hanya pada 

pasien di rumah sakit tetapi juga pada 

petugas rumah sakit, asrama, penjara dan 

keluarga pasien, pasien dengan TB –MDR 

diterapi dengan OAT jangka pendek akan 

tidak sembuh dan akan menyebarkan 

kuman yang resisten, pasien dengan OAT 

yang resisten terhadap kuman tuberkulosis 
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yang mendapat pengobatan jangka pendek 

dengan monoterapi akan menyebabkan 

bertambah banyaknya OAT yang resisten 

hal ini menyebabkan seleksi mutasi 

resisten karena penambahan obat yang 

tidak multiple dan tidak efektif .
9;13;3   

Pada pemeriksaan setelah 

pengobatan sering didapatkan bentuk 

fragmented yang sering disebut sebagai 

bangkai bakteri, namun walaupun dalam 

bentuk fragmented basil Mycobacterium 

belum bisa dikatakan mati karena DNA 

nya masih aktif atau masih terdapat mRNA 

pada intisel, kalau pengobatan dihentikan, 

bentuk ini bisa menjadi bentuk vegetatif 

basil yang utuh dan menyebabkan 

kekambuhan. Hal ini yang memicu 

terjadinya resistensi terhadap obat anti 

tuberculosis. Bila bentuk resistensi ini 

terdapat pada droplet dahak penderita dan 

terhirup oleh orang sehat dapat 

menyebabkan penularan infeksi 

Mycobacterium tuberculosis yang resisten, 

kondisi ini disebut penderita resistensi 

primer, karena mendapatkan infeksi 

pertama kali oleh bakteri Mycobacterium 

tuberkulosis yang resisten. Fenomena 

tersebut bisa dibuktikan dengan 

pemeriksaan biologi molekuler dengan 

menganalisis mutasi gen yang mengalami 

mutasi. 

Kesimpulan  

1. Sampel sputum dari penderita TB paru 

BTA (+) sebanyak 50 (100%) sampel 

dinyatakan positif dengan menggunakan 

PCR diagnostik Tb1 dan Tb2. 

2. Analisa Nested PCR membuktikan 

terjadinya mutasi pada daerah 

komplemener primer yang merupakan 

target gen katGMycobacterium 

tuberculosis sebanyak 11 sampel (22%) 

yang dinyatakan resisten atau terjadi 

mutasi dan 39 (78%) dinyatakan sensitif 

atau tidak terjadi mutasi.  

Saran 

Perlu dilakukan penelitian pemetaan 

mutasi gen resisten primer dari 

Mycobacterium tuberculosis dari berbagai 

daerah Nusa Tenggara Barat untuk 

mendapatkan informasi mutasi gen 

Mycobacterium tuberculosis yang berguna 

bagi program pemberantasan TBC. 
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