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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakter 

Mycobacterium tuberculosis, Penyakit ini umumnya menyerang paru dan dapat 

ditularkan melalui droplet penderita (WHO 2015). Indonesia sekarang berada 

pada ranking ketiga negara dengan beban tuberculosis tertinggi di dunia. Dengan  

prevalensi TB semua kasus adalah 660.000 dan estimasi insidensi berjumlah 

322.000 kasus pertahun. Jumlah kematian akibat TB diperkirakan 41.000 

kematian pertahunnya (WHO TB REPORT 2015) 

 Berdasarkan rekomendasi CDC (2015), tatalaksana pada penderita 

tuberkulosis diawali dengan pemakaian rifampisin, isoniazid, pirazinamid dan 

etambutol selama 2 bulan, setelah itu akan dilakukan pemeriksaan penunjang 

berupa radiografi daerah thoraks dan pemeriksaan bakteri tahan asam. Hasil dari 

pemeriksaan tersebut akan menentukan penatalaksanaan lanjutan. Namun OAT 

tersebut dapat menimbulkan berbagai macam efek samping, salah satunya yang 

terberat adalah efek hepatotoksiksitas 

 Berdasarkan penelitian Nicolas Vuilleumier et al (2006) ditemukan bahwa 

polimorfisme pada NAT2 menyebabkan perbedaan hasil akhir pada metabolisme 

isoniazid di dalam tubuh. Hasil akhir dari metabolisme isoniazid tersebut dapat 

berupa efek terapeutik yang berguna untuk penanganan tuberkulosis pada 

penderita. Namun, hasil akhir lainnya dapat berupa zat yang membentuk metabolit 

yang bersifat hepatotoksiksitas sehingga menimbulkan efek samping pada 

penderita. 

 Menurut Deguchi (1992) NAT2 memiliki beberapa allele yang berbeda 

dikarenakan adanya polimorfisme pada coding region yang terdapat pada rantai 

DNA sehingga menghasilkan variasi pada aktifitas NAT2 sebagai asetilator, 

variasi tersebut antara lain Asetilator tipe cepat (RA), Asetilator tipe sedang (IA) 

dan Asetilator tipe lambat (SA). Huang et al (2002) mengatakan bahwa NAT2 tipe 

SA merupakan penyebab munculnya hepatotoksisitas terinduksi isoniazid 

dibandingkan dengan NAT2 tipe RA.Polimorfism pada enzim NAT2 tidak 

terbatas pada coding region saja. Berdasarkan penelitian Yuliwulandari et al 

(2006), selain polimorfisme pada coding region, ditemukan juga 17 polimorfisme 

di promoter region pada enzim NAT2 pada penduduk Indonesia. Salah satu 

polimorfisme pada promoter ini dinamakan SNP rs4646267 

 Efek samping isoniazid yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi 

fisiologis dari organ hati, oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan 

peninjauan terhadap hukum berobat dari pandangan islam. Peninjauan ini 

dilakukan dengan tujuan kedepannya tidak ada penundaan dalam pengobatan 



 2 

sebuah penyakit dikarenakan perbedaan pendapat dari penggunaan obat dengan 

efek samping tertentu dari segi agama dan dari segi ilmu kedokteran 

 Dari uraian diatas, peneliti bermaksud mencari korelasi antara polimorfisme 

pada regio promotor khususnya pada SNP rs4646267 terhadap efek 

hepatotoksisitas pada penderita tuberculosis yang menggunakan isoniazid sebagai 

OAT di Indonesia. Diharapkan setelah penelitian ini, peneliti dapat menentukan 

jenis Asetilator pada enzim NAT2 pada SNP rs4646267. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Pada penelitian sebelumnya telah ditemukan bahwa variasi pada gen NAT2 

terdapat pada polimorfisme di promotor region dan coding region. Penelitian 

lainnya juga membuktikan bahwa polimorfisme pada coding region 

mempengerahi aktifitas enzim NAT2. Namun belum diketahui pengaruh dari 

polimorfisme pada promotor region. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah melihat adanya hubungan 

antara polimorfisme rs4646267 pada promoter region enzim NAT2 terhadap 

munculnya efek hepatotoksisitas pada pengguna isoniazid di Indonesia. 

1.3 Pertanyaan penelitian 

1. Apakah polimorfisme rs4646267 pada promoter region enzim NAT2 

berpengaruh terhadap efek hepatotoksik pada pengguna isoniazid di 

Indonesia? 

2. Bagaimana pandangan islam mengenai resiko hepatotoksiksitas akibat 

izoniazid berdasarkan polimorfisme rs4646267 di promotor N-

Acetyltranferase 2 (NAT2) pada penderita tuberkulosis? 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan umum: 

 Mengetahui  hubungan antara polimorfisme rs4646267 pada promotor 

NAT2 terhadap timbulnya hepatotoksiksitas pada pengguna isoniazid. 

Tujuan khusus: 

1. Mengetahui peran dari SNP rs4646267 pada promotor NAT2 

terhadap timbulnya hepatotoksiksitas 

2. Mempersiapkan data awal dalam membuat kit diagnostic untuk 

mengurangi efek hepatotoksiksitas pada pengguna isoniazid. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

 1. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh polimorfisme 

rs4646267 pada enzim NAT2 terhadap efek hepatotoksik pada 

penggunaan isoniazid di Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

Menjadi data awal untuk pembuatan kit diagnostik yang bertujuan 

mengurangi insidens hepatotoksiksitas terinduksi isoniazid dengan 

melakukan skrining genetik sebelum pemberian isoniazid pada pasien TB 

yang pada akhirnya dapat dilakukan penyesuaian dosis isoniazid 

3. Manfaat bagi umum : 

1 Membantu mengidentifikasi pasien tuberkulosis yang berpotensi 

menyebabkan hepatotoksisitas akibat isoniazid. 

2 Mempermudah pengaturan dosis obat isoniazid untuk mengurangi efek 

hepatotoksisitas. 

 

 

Manfaat bagi institusi : 

1. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat 

mengembangkan penelitian tentang peran gen NAT2 dan DILI (Drug 

Induce Liver Injurie). 

2. Dapat melengkapi koleksi bahan pembelajaran di kampus Universitas 

Yarsi Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


