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PZA adalah salah satu obat andalan yang direkomendasikan WHO untuk terapi 
TB. Munculnya resistensi PZA pada isolat-isolat klinis M. tuberculosis sering 
dihubungkan dengan terjadinya mutasi gen pncA penyandi PZase. Identifikasi jenis dan 
posisi mutasi pncA pada M. tuberculosis resisten PZA dari isolat klinis lokal sangat 
diperlukan, terutama dalam upaya untuk pemetaan biomarker genetik bagi resistensi PZA 
isolat-isolat klinis lokal tersebut. Selain itu, identifikasi mutasi pncA juga sangat 
diperlukan untuk mengungkap hubungan antara mutasi pncA terhadap tingkat resistensi 
PZA pada isolat-isolat klinis M. tuberculosis. Hal ini penting untuk penyusunan konsep 
mekanisme resistensi PZA.  

Tujuan unggulan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep mekanisme 
resistensi pirazinamid berdasarkan analisis mutasi gen pncA dari isolat klinis M. 
tuberculosis resisten PZA dan model struktur protein PZase mutan. Secara garis besar 
rincian tujuan penelitian yang akan dicapai adalah : menskrining isolat klinis M. 
tuberculosis resisten PZA dari penderita TB, menentukan tingkat resisten PZA pada 
beberapa isolat klinis M. tuberculosis, mengisolasi DNA genom M. tuberculosis resisten 
dan sensitif PZA, mengamplifikasi gen pncA dari isolat M. tuberculosis sensitif dan 
resisten PZA pada nilai KHM rendah (≤ 10 µg/mL) dengan PCR menggunakan primer 
spesifik hasil perancangan, Menentukan urutan nukleotida gen pncA hasil PCR, dan 
menentukan jumlah, posisi dan jenis mutasi gen pncA pada isolat M. tuberculosis resisten 
PZA melalui analisis pesejajaran. 

Identifikasi isolat klinis M. tuberculosis yang telah dilakukan di BPLK didapatkan 
sebanyak 14 isolat M tuberculosis resisten PZA. Hasil uji resistensi PZA pada isolat-
isolat tersebut menunjukkan tingkat resistensi PZA dari 10- 40 µg/mL. Pemetaan gen 
pncA kelima isolat klinis tersebut telah dilakukan dengan tahapan: isolasi DNA genom, 
amplifikasi  gen pncA dengan tenik PCR dan penentuan urutan nukleotida. Amplifikasi 
daerah pengkode gen pncA telah dilakukan dengan sepasang primer : pncAF: 5’-
GAGCATATGCGGGCGTTGATCATC-3’ dan pncAR : 5’-GAAGATCTGGAGCTGCAA 
ACCAACTC-3’. Hasil amplifikasi daerah pengkode pncA M. tuberculosis sensitif dan 
resisten PZA menunjukkan adanya pita fragmen DNA berukuran 0,6 kb. Karakterisasi 
gen pncA hasil PCR dengan sekuensing dan analisis pensejajaran menunjukkan bahwa 
urutan nukleotida pncA isolat klinis M. tuberculosis resisten PZA isolat P6 yang 
dibandingkan dengan gen pncA M. tuberculosis H37Rv sensitif PZA dan GenBank 
menunjukkan adanya sebuah perbedaan nukleotida pada posisi 511 (G→A). Mutasi ini 
mengubah asam amino Ala171Thr. Perbedaan nukleotida juga ditemukan pada gen pncA 
dari isolat klinis  M. tuberculosis resisten PZA P7. Variasi nukleotida  pada pncA isolat 
klinis M. tuberculosis resisten PZA (P7) terletak pada posisi 231 dengan adanya insersi 
A. Delesi nukleotida G posisi 81 ditemukan pada gen pncA isolat P14. Sementara itu, 
pada P3 dan P9 tidak ditemukan adanya mutasi gen pncA. 

Dasar resistensi PZA pada tingkat genotipe menunjukkan adanya mutasi pncA 
pada tiga isolat klinis M. tuberculosis yang dipelajari (P6, P7 dan P14). Mutasi pncA ini 
selanjutnya dinyatakan sebagai salah satu penyebab munculnya resistensi PZA pada 
isolat-isolat klinis tersebut 
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