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ABSTRAK

Penyakit kusta adalah infeksi granulomatosa kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium
leprae. Pengendalian penyakit dengan multi-drug therapy  (MDT) mampu menurunkan angka
prevalensi, namun insidens cenderung menetap. Salah satu kemungkinan adalah adanya kusta
stadium subklinis yang sulit terdeteksi, tetapi pada saat tertentu dapat muncul secara klinis.

Kusta stadium subklinis adalah keadaan ditemukannya antibodi spesifik terhadap M. leprae
yang cukup tinggi di dalam darah, tanpa disertai gejala klinis kusta.Walaupun kuman M. leprae
tidak dapat dibiakkan pada media kultur, namun berbagai penelitian tentang pemeriksaan
diagnostik kusta terus dikembangkan. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan serologis,
yang meliputi uji Mycobacterium leprae particle agglutination, Uji Enzyme-linked immunosorbent
assay, uji  Mycobacterium leprae dipstick , uji  Fluorescent labelled antibody absorption,
Radioimmunoassay, uji inhibisi ELISA atau uji inhibisi monoklonal, dan Mycobacterium leprae
lateral flow assay.

Kemoprofilaksis adalah pengobatan yang dapat diberikan pada narakontak dengan penyakit
kusta stadium subklinis. Namun, pemberian kemoprofilaksis tersebut masih menjadi perdebatan.

Pengetahuan mengenai penyakit kusta stadium subklinis belum cukup memadai, sehingga
masih  perlu  dilakukan penelitian  mengenai cara penegakan diagnosis dan
penatalaksaannya.(MDVI 2014; 41/2:79 - 84)

Kata kunci: Kusta stadium subklinis, pemeriksaan serologis, kemoprofilaksis

ABSTRACT

 Leprosy is a chronic granulomatousdisease caused by Mycobacterium leprae (M. leprae).
Multidrug therapy decreased the prevalence of leprosy , although the incidence remains constant.
One of the problems is the existence of subclinical leprosy which is difficult to detect, altgough but
the clinical appearance can be detected later.

Subclinical leprosy is a condition which high titre of specific antibody to M. leprae  without
any clinical sign of leprosy. Although M. leprae can not be cultured in traditional culture media,
new diagnostic tools recently have been developed. Some of those diagnostic tools are serological
examination , including Mycobacterium leprae particle agglutination  test,  enzyme-linked
immunosorbent assay, Mycobacterium leprae dipstick test, fluorescent labelled antibody absorption
test, radioimmunoassay, and Mycobacterium leprae lateral flow assay.

Chemoprofilaxis can be given to subclinical leprosy household-contacts, eventhough these
treatment is still debatable. The knowledge on subclinical leprosy is not yet adequate, therefore the
further research on the methods of diagnostic and treatment is needed.(MDVI 2014; 41/2:79 - 84)
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PENDAHULUAN

Penyakit kusta adalah infeksi granulomatosa kronik
yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae .1,2

Pengendalian penyakit dengan multi-drug therapy (MDT)
mampu menurunkan angka prevalensi, namun insidens
penyakit cenderung konstan.3 Pada awal tahun 2009, tercatat
jumlah kasus kusta sebesar 213.036 kasus di seluruh dunia
dan selama tahun 2008 tercatat 249.007 kasus baru dari 121
negara.4 Hal ini menunjukkan program eliminasi kusta yang
dicanangkan tahun 1991, yaitu mengurangi prevalensi kusta
di bawah satu kasus per 10.000 populasi pada tahun 2000,5

belum tercapai.3

Cara penularan penyakit kusta masih belum diketahui
pasti. Penularan diperkirakan melalui saluran pernapasan,
intra-uterin, atau melalui kontak kulit.1 Kusta merupakan
penyakit yang dapat disembuhkan, namun keterbatasan alat-
alat diagnostik, strategi pencegahan dan pengobatan, serta
strategi pengendalian dan pengawasan pada populasi risiko
tinggi, menyebabkan kesulitan dalam eliminasi penyakit.3

Salah satu hal yang berperan pada eliminasi kusta adalah
deteksi terhadap penyakit kusta stadium subklinis.6

Kusta stadium subklinis adalah keadaan antibodi spesifik
terhadap M. leprae yang cukup tinggi di dalam darah, tanpa
disertai gejala klinis kusta.7 Walaupun kuman M. leprae tidak
dapat dibiakkan pada media kultur, namun berbagai penelitian
mengenai pemeriksaan serologis diagnostik kusta terus
dikembangkan.6 Kemoprofilaksis adalah pengobatan yang
dapat diberikan pada narakontak dengan penyakit kusta sta-
dium subklinis. Namun, pengobatan dengan kemoprofilaksis
tidak dapat menjamin perlindungan dalam jangka waktu yang
lama dan menyeluruh.3 Pemberian kemoprofilaksis masih
menjadi perdebatan. Dikatakan bahwa pemberian pada kontak
pasien kusta dapat menurunkan insidens penyakit kusta
sebesar 30-72%.8

Pada tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai diag-
nosis dan pemberian kemoprofilaksis kusta stadium subklinis.

DIAGNOSIS

Pemeriksaan serologis terhadap narakontak kusta masih
diperdebatkan. Baumgart, dkk. (1993) meneliti pemakaian
MDT selama 5 tahun pada komunitas hiperendemik di Papua
Nugini. Terjadi pengurangan jumlah kasus anak seropositif
dan peningkatan umur yang seropositif pada anak, diikuti
dengan menurunnya detection rate dan perubahan tipe pada
kasus baru ke arah pausibasiler. Hal tersebut menunjukkan
penurunan transmisi dan hanya sedikit kasus seropositif
yang menjadi kusta klinis.9 Sedangkan pada penelitian
Kampirapap, dkk. Di koloni Phra-Pradaeng, bekas leprosa-
rium berpenghuni 1000 mantan pasien dengan sekitar 2500
anggota keluarganya, menunjukkan hanya 4,5% narakontak
yang seropositif, sehingga infeksi kusta subklinis belum
terbukti.10 Walaupun masih terdapat kontroversi, kasus

subklinis tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sumber
penularan penyakit kusta. Hal utama yang dihubungkan
dengan kecurigaan tersebut adalah riwayat kontak erat
dengan pasien kusta tipe multibasiler (MB).7 Penelitian
Bakker, dkk. di Flores, Indonesia, melaporkan bahwa
narakontak pasien kusta berisiko sepuluh kali lebih tinggi
berkembang menjadi bentuk klinis dibandingkan dengan
bukan narakontak.11

Sesuai definisi penyakit kusta subklinis, pada
pemeriksaan fisis pasien tidak menunjukkan kelainan klinis
kusta, namun dapat ditemukan titer antibodi yang cukup
tinggi dalam darah. Anamnesis menyeluruh tanpa temuan
klinis kusta merupakan langkah awal deteksi dini penyakit
kusta subklinis. Penentuan titer antibodi dapat diketahui
melalui pemeriksaan serologis. Jenis antibodi yang terbentuk
dapat bermacam-macam karena terdapat berbagai jenis anti-
gen pada M.leprae.7 Di samping itu, pemeriksaan
biomolekuler polymerase chain reaction (PCR) juga dapat
digunakan sebagai salah satu metode mendeteksi kasus
kusta stadium subklinis.12

Terdapat antigen M.leprae  spesifik yang
memungkinkan dikembangkan berbagai pemeriksaan
antibodi spesifik.13 Walaupun terdapat beberapa jenis anti-
gen, namun sebagian besar antigen yang digunakan pada
pemeriksaan kusta stadium subklinis menunjukkan
sensitivitas dan spesifisitas rendah.14 Sifat antigenisitas M.
leprae didominasi oleh antigen-antigen yang mengandung
karbohidrat oleh karena stabil secara fisikokimiawi.13 Tiga
jenis antigen akan dibahas pada tulisan ini:

Phenolic glycolipid (PGL)-1

Phenolic glycolipid-1 merupakan antigen spesifik
terhadap M. leprae.15 Molekul PGL-1 terdiri atas trisakarida
khas, yaitu 3,6-di-O-methyl--D-glucopyranosyl-(1    4)-
2,3-di-O-methyl--L-rhamnopyranosyl-(1    2)-3-O-methyl-
-L-rhamnopyranose.16 Trisakarida terminal ini menunjukkan
spesifisitas antigenik terhadap M. leprae.Trisakarida ini
digunakan pada pemeriksaan seroepidemiologis. Antigen
PGL-1 dapat ditemukan di semua jaringan yang terinfeksi M.
leprae dan menetap dalam waktu yang lama, walaupun
organisme tersebut telah mati.13

Lipoarabinomannan (LAM)

Lipoarabinomannan merupakan komponen utama
dinding sel M. leprae, yang bersifat stabil. Antigen ini dapat
bereaksi silang dengan mycobacteria lainnya, namun memiliki
epitop spesifik yang dapat menginduksi antibodi IgG.13

Antigen protein

Terdapat berbagai jenis antigen protein pada M. leprae.
Antigen protein ini berguna untuk uji kulit penyakit kusta,
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misalnya tes lepromin, walaupun bukan merupakan antigen
yang  spesifik untuk uji kulit tersebut.13

PEMERIKSAAN SEROLOGIS

Pemeriksaan serologis kusta berdasarkan atas antibodi
pada tubuh seorang yang terinfeksi oleh M. leprae. Jenis
antibodi yang terbentuk dapat berbagai macam sesuai
dengan antigennya, dapat bersifat spesifik dan nonspesifik.
Antibodi yang bersifat spesifik untuk M. leprae adalah
antibodi anti PGL-1 dan antibodi antiprotein 16kD, 35kD.
Antibodi nonspesifik antara lain antibodi anti
lipoarabinomannan (LAM), yang juga dihasilkan oleh My-
cobacterium tuberculosis.7

Uji MLPA (Mycobacterium leprae particle agglutination)

Uji MLPA adalah pemeriksaan aglutinasi partikel gelatin
menggunakan partikel gelatin dengan trisakarida. Pemeriksaan
MLPA, menggunakan serum pasien, memerlukan waktu 2 jam
bila inkubasi dilakukan pada suhu ruangan atau 1 jam bila
diinkubasi pada suhu 37°C setelah pencampuran partikel gela-
tin dan serum pasien. Uji MLPA merupakan uji yang mudah
digunakan khususnya di daerah endemis, dengan sensitivitas
dan spesifisitas setara dengan uji ELISA.17

Deteksi dini penyakit kusta stadium subklinis dapat
ditunjang oleh uji MLPA, melalui penentuan titer antibodi
IgM anti-PGL-1 M. leprae. Titer antibodi IgG anti-PGL-1 M.
leprae tidak dapat dideteksi oleh uji ini karena rendahnya
kemampuan aglutinasi antibodi IgG anti-PGL-1.17

Uji MLPA bersifat kualitatif, namun dapat dilanjutkan
sampai pada penentuan titer antibodi (semi-kuantitatif). Pada
uji kualitatif, hasil positif bila terjadi aglutinasi sampai pada
sumur ketiga. Pada uji semi-kuantitatif, hasil positif
dinyatakan dengan titer 1:32, 1:64, 1:128, dan seterusnya,
yang menyatakan derajat kepositivan pada pengenceran
serum. Semakin besar pengenceran berarti semakin tinggi
kadar antibodi tersebut dalam darah.7

Enzyme-linked immunosorbent assay (Uji ELISA)

Tabel 1. Berbagai antigen Mycobacterium leprae9

Antigen Berat Molekul Stabilitas Spesifsitas

Phenolic glycolipid 1 Stabil M. leprae
Mycosides lainnya Stabil Mycobacteria
Lipoarabinomannan 30-35kd Stabil dan dapat dicerna BCG(Bacille Calmette-Guerin) dan

M. leprae dengan epitop spesifik
Peptidoglycan ?
protein 65 kd labil Mycobacteria

36 kd Menyerupai mycobacterium lain,
28 kd namun memiliki epitop spesifik.
18 kd
12 kd

Uji ELISA adalah uji laboratoris yang memerlukan
peralatan khusus serta ketrampilan tinggi.7 Uji ELISA
merupakan metode kuantifikasi antigen di atas permukaan
solid menggunakan antibodi spesifik dengan pasangan enzim
kovalennya. Jumlah antibodi yang berikatan dengan anti-
gen sebanding dengan jumlah antigen dan ditentukan oleh
pengukuran spektrofotometri terhadap perubahan substrat,
yaitu dari tidak berwarna menjadi produk berwarna oleh enzim
pasangannya.18 Uji ELISA merupakan pemeriksaan dengan
sensitivitas  (>99%) dan spesifisitas (>99%) yang tinggi.19

Berbagai keuntungan uji ELISA meliputi kemudahan
penggunaan dan  pembacaan, cepat, sensitif, reagen mudah
diperoleh, dapat digunakan untuk uji berbagai antibodi
karena dapat menggunakan berbagai antigen, dan aman.20

Pada penyakit kusta, uji ELISA dapat digunakan untuk
mengukur titer antibodi terhadap M. leprae, misalnya
antibodi anti PGL-1 dan antibodi anti protein 35kD. Kelas
antibodi yang diperiksa juga ditentukan, misalnya IgM anti
PGL-1 dan IgG anti PGL-1. Untuk antibodi anti PGL-1
biasanya IgM lebih dominan dibandingkan dengan IgG,
sedangkan antibodi terhadap protein biasanya didominasi
oleh IgG. Untuk menentukan nilai ambang batas (cut off point)
hasil uji ELISA ini, biasanya ditentukan setelah mengetahui
kesetaraan individu yang menderita kusta dan yang tidak.
Namun untuk daerah endemis kusta, banyak orang sehat
juga menunjukkan titer antibodi anti PGL-1 yang cukup
tinggi, sehingga penentuan nilai ambang menjadi bervariasi
di tempat yang berbeda. Di daerah Jawa Timur, nilai ambang
untuk antibodi IgM anti PGL-1 sekitar 600u/mL atau setara
titer 1/128 pada uji MLPA. Bila digunakan untuk memantau
hasil pengobatan, dapat dilakukan secara berkala setiap tiga
bulan7

Mycobacterium leprae dipstick (Uji ML dipstick)

Uji ML dipstick merupakan pemeriksaan yang mudah
untuk mendeteksi antibodi IgM PGL-1 M. leprae dengan
sensitivitas yang hampir sama dengan uji ELISA, namun
tidak memerlukan berbagai peralatan serta ketrampilan
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khusus.21 Reagen yang digunakan pada uji ML dipstick
stabil dan tidak memerlukan alat pendingin.22 Hasil uji ML
disptick terdiri atas dua pita horizontal. Satu pita di bawah
mengandung epitop imunodominan M. leprae yang spesifik,
yaitu PGL-1 dan pita kedua berada di atas sebagai kontrol.
Pengukuran ini menunjukkan ikatan antara antibodi IgM M.
leprae yang spesifik terhadap antigen  M. leprae. Ikatan
antibodi IgM dapat dideteksi secara spesifik dengan anti
human dye conjugated. Dipstick yang mengandung anti-
gen dicelupkan dalam serum yang diencerkan 1:50 dan
dicampur dengan reagen, selanjutnya diinkubasi selama 3
jam. Pewarnaan pada pita antigen menunjukkan antibodi IgM
spesifik terhadap M. leprae. Pita kontrol digunakan untuk
melihat integritas reagen. Walaupun secara teori uji ini dapat
digunakan untuk mendeteksi kusta stadium subklinis, namun
masih perlu penelitian lebih lanjut.7 Data mengenai
sensitivitas dan spesifisitas uji ini pada penyakit kusta sta-
dium subklinis belum pernah dilaporkan. Sekula dkk.
menyatakan bahwa kombinasi uji ini dengan perhitungan
jumlah lesi klinis dapat meningkatkan nilai sensitivitas dari
85% menjadi 94%.22

 Fluorescent labelled antibody absorption (Uji FLA-ABS)

Uji FLA-ABS merupakan uji imunofluoresens tidak
langsung menggunakan antibodi anti-human gamma globu-
lin fluorecent dan serum pasien setelah adsorpsi dengan
kardiolipin, lecithin, BCG, dan Mycobacterium vaccae.23 Uji
FLA-ABS dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit
kusta stadium subklinis, dengan sensitivitas 81.8%.24

Radioimmunoassay (Uji RIA)

Uji RIA merupakan pemeriksaan yang sangat sensitif
dan dapat digunakan untuk menilai secara kuantitas berbagai
substansi yang dapat ditandai dengan isotop radioaktif.19

Pada uji ini digunakan antigen 7 yang merupakan salah satu
komponen antigenik M. leprae, serta dapat bereaksi silang
dengan antigen BCG 60. Percobaan pada armadilo
menunjukkan bahwa titer antibodi berkolerasi dengan gejala
klinis penyakit kusta. Spesifisitas uji ini rendah sehingga
penggunaannya sangat terbatas.25

Uji inhibisi ELISA atau uji inhibisi monoklonal (serum
antibody competition test/SACT atau monoclonal anti-
body competition test /MACT)

Uji ini merupakan uji inhibisi kompetitif oleh antibodi
serum manusia yang berikatan dengan antibodi monoklonal
terhadap M. leprae yang ditandai dengan enzim. Antigen
yang dapat dikenali pada uji ini adalah protein 36kD. Anti-
gen ini merupakan bagian dari membran sel M. leprae dan
diduga sebagai antigen yang imunodominan.26

Di samping itu, uji inhibisi ELISA /SACT dapat juga
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mengidentifikasi epitop spesifik antigen 35kD M.
leprae.Penilaian sensitivitas dan spesifisitasnya pada kasus
kusta stadium subklinis belum dilaporkan. Pemeriksaan ini
dapat mendeteksi hampir 100% pasien kusta tipe borderline
lepromatous. Namun, lebih dari 50% pasien kusta tipe
tuberkuloid/ borderline tuberculoid menunjukkan hasil
negatif.25

Mycobacterium leprae lateral flow assay (Uji ML Flow)

Uji ML Flow adalah pemeriksaan yang mudah untuk
mendeteksi antibodi IgM anti-PGL-1 M. leprae.10 Uji ML
flow merupakan pemeriksaan imunokromatografi yang terdiri
atas strip nitroselulosa. Pada salah satu ujung strip terdapat
bagian yang terbuat dari serat wool mengandung antibodi
anti human IgM yang dilabel dengan koloid emas kering,
dan di sisi lainnya terdiri atas bagian yang berfungsi untuk
absorpsi.27 Bahan yang digunakan sebagai sampel adalah
darah atau serum. Apabila ditemukan antibodi IgM spesifik,
maka akan terjadi ikatan dan tampak garis kemerahan.10

Penilaian sensitivitas dan spesifisitas uji ini pada penyakit
kusta stadium subklinis belum pernah dilaporkan. Namun,
terdapat laporan bahwa bila uji ML flow digunakan untuk
deteksi dini kusta tipe MB disertai gejala klinis, pemeriksaan
BTA, serta histopatologi, menunjukkan sensitivitas 97.4%.28

TATALAKSANA

Narakontak pasien kusta, khususnya kusta tipe MB,
berrisiko lebih besar berkembang ke arah kusta stadium
klinis.29 Pemberian profilaksis pada narakontak diharapkan
dapat memutus rantai penularan penyakit kusta. Awalnya
digunakan profilaksis berupa kemoprofilaksis dengan
dapson. Kemudian, berbagai penelitian terhadap jenis
kemoprofilaksis lain dan imunoprofilaksis dengan BCG juga
telah mulai dikembangkan.30  Di samping itu, narakontak yang
menunjukkan hasil positif pada pemeriksaan DNA M. leprae
dari sediaan apus hidung, mukosa hidung, dan darah,
sebaiknya mendapatkan pengobatan profilaksis.3

Kemoprofilaksis

Kemoprofilaksis dapat diberikan pada narakontak
dengan penyakit kusta stadium subklinis. Namun pemberian
kemoprofilaksis ini tidak dapat menjamin perlindungan dalam
jangka waktu lama dan menyeluruh. 3 Pemberian
kemoprofilaksis pada kontak pasien kusta dapat menurunkan
insidens penyakit kusta sebesar 30-72%.8

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian
kemoprofilaksis, meliputi: narakontak disarankan untuk
melakukan pemeriksaan penyaring kusta dan tuberkulosis
sebelum pemberian kemoprofilaksis. Kemoprofilaksis
diberikan dalam pengawasan petugas kesehatan langsung,
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disertai sistem pencatatan dan pelaporan penggunaan obat.
Petugas kesehatan perlu mendapat pelatihan/informasi
mengenai ketentuan pemberian kemoprofilaksis, dan
pelatihan mengenai pemilihan narakontak yang akan diberi
kemoprofilaksis. Narakontak yang menerima kemoprofilaksis
mendapat informasi yang tepat mengenai manfaat dan efek
simpang obat yang diberikan. Terdapat sistem pengawasan
resistensi antibiotik, serta pembahasan dan persetujuan
dengan pelaksanaan program lainnya.3

Pada kemoprofilaksis, obat dosis tunggal lebih dipilih,
sehingga diperlukan obat yang bersifat bakterisidal terhadap
M. leprae. Kemoprofilaksis yang optimal sebaiknya
menunjukkan efikasi obat yang maksimal dan efek simpang
serta kejadian resistensi minimal.3 Pilihan jenis antimikroba
yang dapat digunakan sebagai kemoprofilaksis adalah yang
memiliki kemampuan absorpsi cepat per oral tanpa interaksi
gastro-intestinal, penetrasi intraselular yang cepat ke dalam
jaringan yang terinfeksi, eliminasi obat lambat (waktu paruh
panjang) sehingga dapat memperpanjang efek dan berupa
regimen dosis tunggal.3,29

Berbagai penelitian mengenai kemoprofilaksis pada
narakontak pasien kusta telah dilakukan sejak tahun 1960.
Berdasarkan atas berbagai penelitian tersebut dilaporkan
penggunaan beberapa jenis antimikroba dan dosis yang
digunakan, di antaranya rifampisin 2-4 kapsul dosis 150 mg
selama 24-40 bulan, kombinasi rifampisin 600 mg-Ofloxacin
400 mg-minosiklin 100 mg selama 1-2 tahun, atau Dapson
setiap 2 minggu selama 2 tahun, atau dapson 10-75 mg 2 kali
per minggu selama 3 tahun, dapson setiap minggu selama 2
tahun, dan atau acedapson setiap 10 minggu selama 7 bulan.
Berbagai penelitian tersebut memberikan hasil yang
bervariasi.8Terdapat empat obat antimikroba yang masuk
dalam kriteria menunjukkan aktivitas bakterisidal dengan
dosis tunggal, yaitu rifampisin, rifapentin, moksifloksasin,
dan R207910 (diarylquinoline). Keempat antimikroba ini,
rifampisin merupakan pilihan obat yang mudah diperoleh,
diberikan dengan dosis 600 mg untuk dewasa, atau 10 mg/
kgBB untuk anak-anak.3 Moet, dkk. menyatakan bahwa
pemberian rifampisin dosis tunggal pada narakontak pasien
baru, efektif selama 2 tahun setelah pemberian obat, namun
efektivitasnya setelah 2 tahun tidak menunjukkan perbedaan
antara pemberian rifampisin dosis tunggal dibandingkan
dengan plasebo.31 Reveiz, dkk. menyatakan bahwa rifampisin
dosis tunggal yang diberikan pada narakontak pasien kusta
menunnjukkan efektivitas sebesar 57% dalam mencegah
perkembangan penyakit dalam 2 tahun.8

 Walaupun kombinasi rifampisin-ofloksasin-minosiklin
(ROM) per bulan telah digunakan dalam penatalaksanaan
kusta dengan hasil yang menjanjikan, namun pada kasus
penyakit kusta stadium subklinis, pemberian dosis tunggal
ROM ternyata tidak lebih efektif dibandingkan dengan
rifampisin dosis tunggal. Pemberian ROM juga dapat
meningkatkan risiko efek simpang dan biaya yang
dikeluarkan.Sehingga diharapkan ROM tidak digunakan lagi
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