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Pengobatan infeksi tuberculosis laten (LTBI) 
(Pengobatan pencegahan) 

 

Mengapa saya perlu pengobatan untuk mencegah TBC? 

Hasil tes Mantoux (tes kulit tuberculin) Anda yang positif menunjukkan bahwa Anda telah tertular kuman 
tuberculosis (TBC) (Mycobacterium tuberculosis). Hasil ronsen dada dan pemeriksaan menunjukkan bahwa 
Anda TIDAK mengidap penyakit tuberculosis dan tidak dapat menularkan kuman tersebut kepada siapapun 
yang lain. Tertular atau mendapat infeksi TBC laten (LTBI) berarti Anda mungkin berisiko mengidap penyakit itu 
pada suatu saat dalam kehidupan Anda terutama jika ketahanan tubuh Anda melemah karena alasan apapun. 
Dengan minum tablet isoniazid (INH) selama 9 bulan, Anda dapat mengurangi kemungkinan infeksi 
berkembang menjadi penyakit TBC sebesar 92%.  

Risiko menderita penyakit TBC diuraikan di bawah  
 

Orang yang tertular  
(Mantoux positif) 

 
 
 
 Tidak ada penyakit 80-90% penyakit TBC 10-20% 
 
 TBC awal 5-10% TBC tahap lanjut 5-10% 
 (dalam waktu 2-5 tahun infeksi) (lebih dari 2-5 years pasca infeksi) 

 

Jadi kalau 100 orang tertular (Mantoux positif), 10 sampai 20 mungkin akan mengidap TBC nanti dalam kehidupan 
mereka dengan 5 sampai 10 dari kasus TBC ini terjadi dalam waktu 2-5 tahun infeksi. Jika semua 100 orang 
Mantoux positif minum INH maka kurang dari 1 sampai 2 orang akan mengidap TBC dikarenakan kemampuan 
INH menghilangkan infeksi tidak aktif itu.  

Obat apa yang perlu saya minum untuk mencegah TBC? 

Pemberian obat INH selama 9 bulan mencegah perkembangan penyakit TBC. Pengobatan INH diberi sesuai 
dengan berat badan Anda, dan bagi orang dewasa dosis harian adalah 300mg (X100mg tablet). Obat INH 
kadang-kadang diberi tiga kali seminggu, dengan dosis yang lebih tinggi, sebagai pengobatan yang dipantau 
langsung oleh seorang pekerja kesehatan. Vitamin B6 tambahan (pyridoxine) juga diberikan untuk mengurangi 
risiko efek-efek samping yang mungkin dapat muncul. 

Tes darah sebelum mulai minum INH 

Sesekali INH dapat menyebabkan hepatitis akibat obat (peradangan hati). Sebelum minum INH, fungsi hati 
Anda akan diperiksa untuk memastikan apakah hati Anda berfungsi dengan baik. Pemberian obat INH tidak 
dianjurkan untuk penderita penyakit hati atau peminum berat minuman keras. Sangat penting agar Anda 
menghindari/mengurangi minum minuman keras selama Anda minum obat INH karena minuman keras 
meningkatkan risiko keracunan hati berat.  
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Apakah INH aman? 

Obat INH telah diminum oleh jutaan orang di seluruh dunia dan umumnya dapat ditolerir dengan baik. Akan 
tetapi, sama seperti obat manapun yang lain, obat ini kadang-kadang dapat menimbulkan efek-efek samping. 
Harap beritahukan dokter, pekerja kesehatan Aborijin atau perawat TBC Anda segera jika Anda terserang 
penyakit tak jelas atau jika muncul gejala manapun dari daftar berikut: 

•  perut mules 
•  hilang nafsu makan  

 rasa mual 

 muntah-muntah 

 kulit berbintik-bintik/gatal  

 kulit menguning  

 air seni berwarna gelap (warna teh) 

 tangan atau kaki kesemutan atau sebar 

 demam selama 3 hari atau lebih  

 rasa kantuk pada bulan pertama (biasanya menghilang setelah itu). 

Pemeriksaan check-up bulanan  

Selama Anda minum obat INH, Anda perlu mengunjungi Klinik TBC sekali sebulan. Tujuan dari kunjungan ini 
adalah untuk:  

memeriksa berat badan dan kesehatan umum Anda  
memeriksa kalau-kalau ada efek-efek samping dari obat ini  
memastikan bahwa Anda minum obat dengan tepat dan supaya Anda dapat mengambil persediaan tablet 

satu bulan lagi.  

Apa yang terjadi jika saya lupa minum obat saya?  

JIka Anda lupa minum tablet Anda pada suatu hari jangan khawatir. Tetap minum dosis harian Anda pada hari 
berikutnya seperti biasa. Namun jika Anda terlalu sering lupa, obat tersebut tidak akan efektif.  

Lebih mudah ingat minum tablet Anda jika diminum pada waktu yang sama setiap hari. Juga lebih baik dinimum  
dengan perut kosong.  

Nasihat umum sementara minum obat INH 
Minumlah tablet INH Anda paling tidak setengah jam sebelum makan atau pada saat mau tidur. 
Minumlah tablet dengan susu, air atau segelas jus. 
Makanlah makanan sehat dan istirahat secukupnya. 
HIndari minum minuman keras. 
Beritahukan dokter, pekerja kesehatan Aborijin, atau perawat TBC Anda tentang obat apapun yang lain yang 

Anda minum dan sebelum mulai minum obat apapun yang baru. 
Perempuan yang minum INH harap menghindari kondisi hamil sampai pemberian obat itu selesai. Ini penting 

karena kehamilan dapat meningkatkan risiko efek samping yang berkaitan dengan hati. JIka kehamilan 
memang terjadi harap beritahukan klinik TBC secepat mungkin. 

Pil KB (oral contraceptive pill) dapat diminum dengan aman sementara Anda minum obat INH. 
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Bagaimana kalau saya terpapar penderita TBC aktif lagi setelah saya 
menyelesaikan pemberian INH 

Menyelesaikan pengobatan LTBI (pengobatan pencegahan) berarti kuman-kuman TBC tidak aktif dalam tubuh 
Anda dibunuh. Pada kemudian hari, JIka Anda terpapar lagi, risiko Anda akan mengidap penyakit itu jauh 
berkurang (kira-kira seperempat)*. Yang terpenting adalah pengobatan LTBI Anda yang awal. Namun jikakalau 
Anda terpapar ulang (dipastikan sebagai kontak TBC) dianjurkan agar Anda ditindak lanjuti dengan peninjauan 
kembali klinik dan ronsen dada. 

Informasi lanjut  
Untuk informasi lebh lanjut harap hubungi Klinik TBC di daerah Anda. 

Alice Springs  89517548 
Darwin  89228804 
Katherine  89739040 
Nhulunbuy  89870357 
Tennant Ck  89624259 

or www.nt.gov.au/health/cdc 

 

* Sutherland et al. The Development of Clinical Tuberculosis Following Infection with Tubercle bacilli. 
Tubercle. 63(1982) 255-268. 


