
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh

mycobacterium tuberculosis (Price, 2006). Tuberkulosis merupakan masalah

kesehatan yang penting di Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan

prevalensi tuberkulosis tertinggi ke-5 di dunia setelah Bangladesh, China,

Korea, dan India. Jumlah pasien tuberkulosis di Indonesia adalah sekitar 5,8%

dari total jumlah pasien tuberculosis di dunia. Setiap tahunnya diperkirakan

terdapat 528.000 kasus tuberkulosis baru, dengan angka kematian sekitar

91.000 orang. Prevalensi tuberkulosis di Indonesia tahun 2009 adalah

100/100.000 penduduk dan 70% diantaranya merupakan pasien dalam usia

produktif (WHO, 2010).

Sejak tahun 1995, Indonesia menerapkan strategi pengobatan yang

direkomendasikan WHO, yaitu strategi Directly Observed Treatment

Shortcourse (DOTS). Implementasi strategi DOTS ini terbukti dapat

menurunkan angka kematian tuberkulosis (Depkes, 2010). Meskipun

pengobatan tuberkulosis yang efektif sudah tersedia, namun kasus tuberkulosis
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masih menjadi fokus perhatian dunia, ditunjukkan dengan dideklarasikannya

tuberkulosis sebagai Global Health Emergency (Pramastuti, 2011).

Terdapat dua prinsip dasar yang digunakan dalam terapi penyakit tuberkulosis,

yaitu :

1. Terapi tuberkulosis memerlukan dua macam obat dimana basil tuberkulosis

peka terhadap obat tersebut, dan salah satu obat harus memiliki sifat

bakterisid.

2. Perpanjangan lama pengobatan diperlukan untuk mengeliminasi basil yang

persisten (Amin dan Bahar, 2006).

Dengan adanya prinsip tersebut, terapi tuberkulosis pada umumnya adalah

dengan metode multidrug yang menggunakan isoniazid, rifampisin, etambutol,

pirazinamid, dan streptomisin. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) mempunyai efek

samping terhadap hepar, kulit, saraf, dan dapat menyebabkan kelainan

gastrointestinal. Efek serius yang menjadi fokus saat ini adalah efek obat anti

tuberkulosis terhadap hepar, yaitu menyebabkan hepatotoksik, yang dikenal

dengan istilah Antituberculosis Drug-induced Hepatotoxicity (ATDH)

(Tostmann dkk, 2008).

Hepatotoksik merupakan komplikasi potensial yang hampir selalu ada dalam

pengobatan tuberkulosis. Hal itu dikarenakan fungsi hati sebagai pusat

disposisi metabolik dari semua obat dan zat asing dalam tubuh. Dalam

hepatosit, obat diubah menjadi lebih hidrofilik, sehingga dapat larut dalam air
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dan dapat diekskresikan ke dalam urin atau empedu. Jejas hepar yang

ditimbulkan karena obat anti tuberkulosis merupakan reaksi hepatoseluler yang

mempunyai efek langsung, yaitu dengan produksi kompleks enzim-obat.

Kompleks ini kemudian akan menyebabkan disfungsi sel, disfungsi membran,

dan respon sitotoksik sel T (Bayupurnama, 2006).

Tes yang dapat dilakukan untuk menilai fungsi hepar terkait hepatotoksik

antara lain pengukuran kadar bilirubin serum, aminotransferase atau

transaminase, alkali fosfatase, γGT, dan albumin. Tes fungsi hepar yang

mengarah pada kerusakan hepatoseluler atau inflamasi adalah pemeriksaan

kadar transaminase (Amirudin, 2006). Peningkatan kadar transaminase tanpa

gejala merupakan hal yang umum pada pemakaian obat anti tuberkulosis,

namun efek ini dapat menjadi fatal jika tidak dikenali lebih awal (Tostmann

dkk., 2008).

Pemakaian isoniazid untuk terapi tuberkulosis paru dapat menyebabkan

kerusakan hepar karena terjadi nekrosis multilobular. Gangguan fungsi hepar

diperlihatkan oleh peningkatan enzim transaminase yang terjadi pada 4-8

minggu pengobatan. Peningkatan enzim transaminase hingga 4 kali nilai

normal terjadi pada 10 – 20 % pasien. Peningkatan kadar enzim ini juga

dipengaruhi oleh umur penderita, dimana semakin tua penderita, maka risiko

peningkatan ini semakin besar. Kerusakan fungsi hepar ini jarang terjadi pada

usia di bawah 35 tahun (Istiantoro dan Setiabudy, 2007).
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Rifampisin dapat menyebabkan perubahan hepatoseluler, nekrosis

sentrilobuler, dan terkait dengan kolestasis (Tostman dkk.,2007). Dengan

pemakaian rifampisin intermiten, dapat terjadi kenaikan kadar enzim

transaminase, namun kejadian hepatitis karena pemakaian rifampisin jarang

ditemukan (Istiantoro dan Setiabudy, 2007).

Efek samping dari pirazinamid yang paling serius adalah kerusakan hepar. Bila

pirazinamid diberikan 3 g/hari, maka kelainan hepar yang muncul adalah

sebesar 3 % (Istiantoro dan Setiabudy, 2007). Peningkatan kadar enzim

transaminase dalam plasma merupakan abnormalitas awal yang diakibatkan

oleh pemberian pirazinamid (Gilman, 2008).

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya, dari 339 pasien yang diberi

pengobatan dengan anti tuberkulosis, 67 pasien mengalami kenaikan SGOT

dan SGPT. Dari 67 pasien tersebut, 38 pasien mengalami peningkatan kadar

SGOT 3-5 kali batas normal, 15 pasien meningkat 10-15 kali batas normal, dan

14 pasien meningkat lebih dari 10 kali batas normal. Sedangkan pada kadar

SGPT sebanyak 38 pasien meningkat 2-5 kali batas normal, 15 pasien

meningkat 5-10 kali batas normal, dan 14 pasien meningkat lebih dari 10 kali

batas normal (Mahmood dkk., 2007).

Dari uraian latar belakang sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengetahui

hubungan antara lamanya penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan

kadar SGPT pada pasien tuberkulosis di RSUDAM Bandar Lampung.
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B. Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan antara lamanya penggunaan Obat Anti

Tuberkulosis (OAT) dengan kadar SGPT pada pasien tuberkulosis paru di

RSUDAM Bandar Lampung?

C. Tujuan

Mengetahui apakah ada hubungan antara lama penggunaan Obat Anti

Tuberkulosis (OAT) dengan kadar SGPT pada pasien tuberkulosis paru di

RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan data untuk dapat

mengambil langkah pencegahan sedini mungkin terhadap kasus

hepatotoksik pada pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk

pasien tuberkulosis.

2. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan penulis terutama

tentang hubungan antara pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT)

dengan kadar SGPT pada pasien tuberkulosis.

3. Bagi Peneliti Lain

Membantu memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya untuk bisa

melakukan penelitian yang lebih baik dan lebih mendalam terutama

tentang efek Obat Anti Tuberkulosis (OAT).
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E. Kerangka Penelitian

1. Kerangka Teori

Gambar 1. Kerangka Teori ( Pramastuti, 2011)
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Gambar 1 memperlihatkan Obat Anti Tuberkulosis seperti isoniazid,

rifampisin, pirazinamid, streptomicin, dan etambutol. Pada penggunaan

streptomicin dan etambutol tidak menimbulkan efek hepatotoksik, namun

isoniazid, rifampisin, dan pirazinamid memiliki efek terjadinya kematian

sel hepar yang akan meningkatkan kadar enzim transaminase.

2. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka kerangka konsep penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Kerangka Konsep
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