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PENDAHULUAN  

Di Indonesia, TB merupakan masalah utama kesehatan masyarakat. Hasil surveilans 

secara global menemukan bahwa OAT yang resisten terhadap M. tuberculosis sudah menyebar 

dan mengancam program tuberkulosis kontrol di berbagai negara. Pada survei WHO dilaporkan 

lebih dari 90.000 pasien TB di 81 negara, ternyata angka TB-MDR lebih  tinggi dari yang 

diperkirakan. Enam negara dengan kekerapan TB-MDR tinggi di dunia adalah Estonia, 

Kazakhstan, Latvia, Lithunia, bagian dari federasi Rusia dan Uzbekistan. WHO memperkirakan 

ada 300.000 kasus TB--MDR baru per tahun. OAT yang resisten terhadap kuman tuberkulosis  

akan semangkin banyak, saat ini 79% dari TB-MDR adalah “ super strains” yang resisten paling 

sedikit 3 atau 4 obat  antituberkulosis  

Resisten ganda (multidrugs resistant tuberculosis/TB-MDR ) merupakan masalah terbesar 

terhadap pencegahan dan pemberantasan  TB dunia. Pada tahun 2003 WHO menyatakan 

insidens TB-MDR meningkat secara bertahap rerata 2% pertahun. Prevalens TB diperkirakan 

WHO meningkat 4,3% di seluruh dunia dan lebih dari 200 kasus baru terjadi di dunia. Di negara 

berkembang prevalens TB-MDR berkisar antara 4,6%-22,2%.5  Pola TB-MDR  di Indonesia 

khususnya RS Persahabatan tahun 1995-1997  adalah resistensi primer 4,6%-5,8% dan resistensi 

sekunder 22,95%-26,07%.6 Penelitian Aditama mendapatkan resistensi primer 6,86% sedangkan 

resistensi sekunder 15,61%. Hal ini patut diwaspadai karena prevalensnya cenderung 

menunjukan peningkatan. Penelitian di RS Persahabatan tahun 1998 melaporkan proporsi 

kesembuhan penderita TB-MDR  sebesar 72% menggunakan paduan OAT yang masih sensitif 

ditambah ofloksasin. 

Banyak negara sudah menerapkan strategi DOTS dalam penatalaksanaan TB hal ini 

tenyata sangat bermanfaat untuk meningkatkan angka kesembuhan sehingga mengurangi angka 

resitensi termasuk resitensi ganda.   
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TB-MDR 

DEFINISI 

Resistensi ganda adalah M. tucerkulosis yang resisten minimal terhadap rifampisin dan 

INH dengan atau tanpa OAT lainnya.  

Rifampisin dan INH merupakan 2 obat yang sangat penting pada pengobatan TB yang 

diterapkan  pada   strategi DOTS.  

Secara umum resitensi terhadap obat anti tuberkulosis dibagi menjadi : 

• Resistensi primer ialah apabila pasien sebelumnya tidak pernah mendapat pengobatan 

OAT atau telah mendapat pengobatan OAT kurang dari 1 bulan  

• Resistensi initial ialah apabila kita tidak tahu pasti apakah pasien sudah ada riwayat 

pengobatan OAT sebelumnya atau belum pernah 

• Resistensi sekunder ialah apabila pasien telah mempunyai riwayat pengobatan OAT 

minimal 1 bulan  

 

Kategori  TB-MDR  

Terdapat empat jenis kategori resistensi terhadap obat TB : 

• Mono-resistance: kekebalan terhadap salah satu OAT  

• Poly-resistance: kekebalan terhadap lebih dari satu OAT, selain kombinasi isoniazid dan 

rifampisin 

• Multidrug-resistance (MDR) :  kekebalan terhadap sekurang-kurangnya isoniazid dan 

rifampicin  

• Extensive drug-resistance (XDR) : TB- MDR ditambah kekebalan terhadap salah salah satu 

obat golongan fluorokuinolon, dan sedikitnya salah satu dari OAT injeksi lini kedua 

(kapreomisin, kanamisin, dan amikasin) 
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Klasifikasi Kasus TB 

Sesuai dengan pedoman penanggulangan TB Nasional   dibagi menjadi  

o Kasus kronik 

Pasien TB dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulang 

(kategori 2). Hal ini ditunjang dengan rekam medis sebelumnya dan atau riwayat 

penyakit dahulu. 

o Kasus gagal pengobatan  

Pasien TB yang hasil pemeriksaan dahaknya positif atau kembali positif pada bulan 

kelima atau lebih selama pengobatan  

o Kasus kambuh (relaps) 

Pasien TB yang sebelumnya pernah mendapatkan pengobatan TB dan telah dinyatakan 

sembuh atau pengobatan lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif (dahak atau 

kultur) 

o Kasus gagal 

Pasien TB yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali positif atau 

kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan 

 

Suspek  TB-MDR 

Pasien yang dicurigai kemungkinan TB-MDR adalah : 

1. Kasus TB paru kronik  

2. Pasien TB paru gagal pengobatan kategori 2 

3. Pasien TB yang pernah diobati TB termasuk OAT lini kedua seperti kuinolon dan 

kanamisin  

4. Pasien TB paru yang gagal pengobatan kategori 1 

5. Pasien TB paru dengan hasil pemeriksaan dahak tetap positif setelah sisipan dengan 

kategori 1  

6. TB paru kasus  kambuh 

7. Pasien TB  yang kembali setelah lalai/default  pada pengobatan kategori 1 dan atau 

kategori 2 

8. Suspek TB dengan keluhan, yang tinggal dekat dengan pasien TB-MDR  konfirmasi, 

termasuk petugas kesehatan yang bertugas dibangsal TB-MDR 
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Pasien yang memenuhi ‘kriteria suspek’ harus dirujuk secara  ke laboratorium dengan jaminan 

mutu eksternal yang ditunjuk untuk pemeriksaan biakan  dan uji kepekaan obat. 

 

Diagnosis TB MDR 

o Diagnosis TB-MDR dipastikan berdasarkan uji kepekaan 

o Semua suspek TB-MDR  diperiksa dahaknya untuk selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan biakan dan uji kepekaan. Jika hasil uji kepekaaan terdapat M. 

tuberculosis  yang rrsisten minmal terhadap rifampisi dan INH maka dapat 

ditegakkan diagnosis TB-MDR  

 

Diagnosis dan pengobatan yang cepat dan tepat untuk TB-MDR didukung oleh 

- pengenalan factor risiko untuk TB-MDR  

- pengenalan kegagalan obat secara dini 

- uji kepekaan obat 

 

Pengenalan kegagalan pengobatan secara dini : 

- Batuk tidak membaik yang seharusnya membaik dalam waktu 2 minggu pertama setelah 

pengobatan 

- Tanda kegagalan : sputum tidak konversi , batuk tidak berkurang , demam , berat badan 

menurun atau tetap  

 

Hasil uji kepekaan diperlukan : 

- Untuk diagnosis resistensi 

- Sebagai acuan pengobatan  

Bila kecurigaan resistensi sangat kuat kirim sampel sputum ke laborstorium untuk uji resitensi 

kemudian rujuk ke pakar.  
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LIMA CELAH PENYEBAB TERJADINYA TB-MDR (“SPIGOTS” ) 

1. Pemberian terapi TB yang tidak adekuat akan menyebabkan mutants resisten. Hal ini 
amat ditakuti karena dapat terjadi resisten terhadap OAT lini pertama  

2. Masa infeksius yang terlalu panjang akibat keterlambatan diagnosis akan menyebabkan 
penyebaran galur resitensi obat. .Penyebaran ini tidak hanya pada pasien di rumah sakit 
tetapi juga pada petugas rumah sakit, asrama, penjara dan keluarga pasien  

3. Pasien dengan TB-MDR diterapi dengan OAT jangka pendek akan tidak sembuh dan 
akan menyebarkan kuman. Pengobatan TB-MDR sulit diobati serta memerlukan 
pengobatan jangka panjang dengan biaya mahal   

4. Pasien dengan OAT yang resisten terhadap kuman tuberkulosis yang mendapat 
pengobatan jangka pendek dengan monoterapi akan menyebabkan bertambah banyak 
OAT yang resisten  ( ’’The amplifier effect”). Hal ini menyebabkan seleksi mutasi 
resisten karena penambahan obat yang tidak multipel dan tidak efektif  

5. HIV akan mempercepat terjadinya terinfeksi TB mejadi sakit TB dan akan 
memperpanjang periode infeksious 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TB-MDR 

Kegagalan pada pengobatan poliresisten TB atau TB-MDR akan menyebabkan lebih banyak 

OAT yang resisten terhadap kuman M. tuberculosis. Kegagalan ini bukan hanya merugikan 

pasien tetapi juga meningkatkan penularan pada masyarakat. 

TB resistensi obat anti TB (OAT) pada dasarnya adalah suatu fenomena buatan manusia, 

sebagai akibat dari pengobatan pasien TB yang tidak adekuat yang menyebabkan terjadinya 

penularan dari pasien TB-MDR ke.orang lain / masyarakat.  Faktor penyebab resitensi OAT 

terhadap kuman M. tuberculosis  antara lain : 

 

1.  FAKTOR MIKROBIOLOGIK 

- Resisten yang natural  

- Resisten yang didapat 

- Ampli fier effect 

- Virulensi kuman  

- Tertular  galur kuman -MDR  
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2. FAKTOR KLINIK 

    A.  Penyelenggara kesehatan  

          a. Keterlambatan diagnosis 

          b. Pengobatan tidak mengikuti guideline 

          c. Penggunaan paduan OAT yang tidak adekuat yaitu karena jenis obatnya yang kurang  

              atau karena lingkungan tersebut telah terdapat resitensi yang tinggi terhadap OAT    

              yang digunakan misal rifampisin atau INH 

           d..Tidak ada guideline 

           e. Tidak ada / kurangnya pelatihan TB 

           f. Tidak ada pemantauan pengobatan  

           g. Fenomena addition syndrome yaitu suatu obat yang ditambahkan pada satu  paduan  

                yang telah gagal. Bila kegagalan ini terjadi karena kuman tuberkulosis telah resisten  

      pada paduan yang pertama maka ”penambahan” 1 jenis obat tersebut akan menambah  

                panjang daftar obat yang resisten. 

            h. Organisasi program nasional TB yang kurang baik 

    B. Obat 

a. Pengobatan TB jangka waktunya lama lebih dari 6 bulan sehingga membosankan 

pasien 

b. Obat toksik menyebabkan efek samping sehingga pengobatan kompllit atau sampai 

selesai gagal 

c. Obat tidak dapat diserap dengan baik misal rifampisin diminum setelah makan,  

atau ada diare  
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d. Kualitas obat kurang baik misal penggunaan obat kombinasi dosis tetap yang mana 

bioavibiliti rifampisinnya  berkurang 

e. Regimen / dosis obat yang tidak tepat  

f. Harga obat yang tidak terjangkau 

g. Pengadaan obat terputus  

  C. Pasien  

a. PMO idak ada / kurang baik 

b. Kurangnya informasi atau penyuluhan  

c. Kurang dana untuk obat,  pemeriksaan penunjang dll 

d. Efek samping  obat 

e. Sarana dan prasarana transportasi sulit / tidak ada  

f. Masalah sosial 

g. Gangguan penyerapan obat  

3. FAKTOR PROGRAM 

a.  Tidak ada  fasiliti untuk biakan dan uji kepekaan  

b. Ampli fier effect 

c.    Tidak ada program DOTS-PLUS 

d. Program DOTS belum berjalan dengan baik  

e.  Memerlukan biaya yang besar  
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4. FAKTOR  AIDS–HIV 

a. Kemungkinan terjadi TB-MDR  lebih besar 

b. Gangguan penyerapan 

c. Kemungkinan terjadi efek samping lebih besar 

5. FAKTOR KUMAN 

      Kuman M. tuberculosis  super strains  

• Sangat virulen 

• Daya tahan hidup lebih tinggi  

• Berhubungan dengan TB-MDR 

 

STRATEGI  DOTS 

Pengobatan jangka pendek untuk TB-MDR tidak tepat .Merupakan  suatu kenyataan 

bahwa pengobatanTB apapun, tulang punggungnya  adalah penetrapan strategi  DOTS . Strategi 

DOTS diperlukan untuk mencegah resistensi dan pengobatan TB. Pada penatalaksanaan TB-

MDR yang diterapkan adalah strategi DOTS- plus. “S” diartikan strategi bukan Short –course 

therapy , “Plus” yang dimaksud adalah menggunakan OAT lini kedua dan kontrol infeksi.  

PENUTUP 

Penatalaksanaan TB harus sesuai dengan guideline; dosis,  regimen dan lama 

pengobaatan yang tepat serta jangan lupa menerapkan strategi DOTS. Hal ini akan meningkatkan 

angka kesembuhan serta mencegah resistensi. Jika ditemukan kasus yang dicurigai resisten 

segera lakukan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan. Pada pengobtan TB-MDR harus 

menerapkan strategi DOTS-PLUS.   
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Program TB Nasional harus meliputi  penemuan kasus secara agresif, diagnosis secara 

cepat dan tepat, serta penyedian OAT lini kedua secara berkesinambungan . Sarana dan 

prasarana untuk pemeriksaan  penunjang terutama biakan dan uji kepekaan  harus tersedia  di 

berbagasi daerah. Peningkatan kasus TB-MDR menunjukkan kegagalan program TB Nasional. 
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