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ABSTRAK
Latar Belakang: Kusta adalah penyakit infeksi menahun yang sistemik, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae 
(M. leprae). Pemeriksaan Batang Tahan Asam (BTA) dan histopatologi belum dapat mendeteksi secara pasti viabilitas M. leprae, 
baik di kulit maupun darah. Metode terbaru untuk deteksi RNA saat ini adalah pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction (RT-PCR). Tujuan: Menentukan viabilitas (kepositifan RNA) M. leprae dalam jaringan biopsi kulit dan darah 
tepi penderita kusta MB baru dengan pemeriksaan RT-PCR. Metode: Dilakukan pengambilan Peripheral Blood Mononuclear 
Cell (PBMC) dan biopsi kulit dari 15 penderita kusta MB yang belum diobati MDT-WHO. Pada semua sampel dilakukan 
hapusan sayatan kulit, hapusan darah tepi, RT-PCR biopsi kulit serta RT-PCR darah tepi. Hasil: Dari 15 sampel didapatkan 
Indeks Morfologi (IM) hapusan sayatan kulit positif sebanyak 9 (60%) penderita, sedangkan RT-PCR biopsi kulitnya positif 
sebanyak 12 (80%) penderita. IM darah tepi seluruhnya negatif pada 15 penderita, sedangkan RT-PCR darah tepinya positif 
pada 2 (13,3%) penderita. Kesimpulan: Viabilitas (kepositifan RNA) M. leprae ditemukan baik pada kulit maupun darah dengan 
hasil pemeriksaan menggunakan RT-PCR lebih baik dibandingkan menggunakan hapusan sayatan kulit/darah. RNA M. leprae 
juga lebih banyak ditemukan pada kulit daripada darah. 

Kata kunci: viabilitas, Mycobacterium leprae, kusta, reverse transcriptase polymerase chain reaction

ABSTRACT
Background: Leprosy is systemic infection disease caused by Mycobacterium leprae. Acid fast bacilli (AFB) examination and 
histopathology could not detect viability of M. leprae. New methode for RNA detection is Reverse Transcriptase Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR). Purpose: To find out viability of M. leprae from skin biopsy and peripheral blood of new leprosy patient with 
RT-PCR. Methods: Skin biopsy and Peripheral Blood Mononuclear Cell (PBNC) were obtained from 15 newly diagnosed, untreated 
MB leprosy patient. All samples were performed slit skin smear, blood smear, RT-PCR from skin biopsy and PBMC. Results: 
From 15 samples, there were 9 patients with positive Morphological Index (MI) from slit skin smear, whereas 12 patients with 
positive RT-PCR from skin biopsy. There were all negative result of MI from blood smear, whereas 2 patients with positive RT-
PCR from PBMC. Conclusion: RNA M. leprae can be detected in skin biopsy and blood from MB leprosy. RT-PCR examination 
is better than AFB staining. RNA M. leprae also found more in skin than blood.
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PENDAHULUAN

Kusta adalah penyakit infeksi menahun yang 
sistemik, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium 
leprae (M. leprae).1 Penyakit kusta sampai saat ini 

masih merupakan masalah besar di beberapa negara 
berkembang, termasuk Indonesia. Pada pertengahan 
tahun 2000 WHO telah menetapkan eliminasi kusta, 
yaitu kurang dari 1 per 10.000 penduduk, tetapi sampai 
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akhir tahun 2002 masih ada 13 propinsi dan 111 
kabupaten yang belum mencapai tingkat eliminasi 
kusta di Indonesia.2,3,4

Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan 
Batang Tahan Asam (BTA) dan pemeriksaan 
histopatologi belum dapat mendeteksi secara pasti 
viabilitas M. leprae. Metode yang dapat dipercaya 
untuk menentukan viabilitas organisme tersebut 
adalah pertumbuhannya pada telapak kaki tikus, 
namun metode ini sangat mahal dan memakan waktu 
lama, sampai lebih dari 6 bulan.5

Untuk mendeteksi viabilitas M. leprae saat ini 
digunakan tekhnik biomolekuler yang baru yaitu 
Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-
PCR).6,7,8 RT-PCR adalah pemeriksaan yang mirip 
dengan PCR, kecuali yang diamplifikasi adalah RNA 
dan diharapkan dapat menggambarkan viabilitas 
organisme dengan lebih baik karena RNA umumnya 
didegradasi dalam beberapa menit setelah kematian 
sel.6,8 Pada RT-PCR ini, benang RNA pertama kali 
ditranskripsikan terbalik menjadi DNA komplemen 
(complementary DNA atau cDNA) menggunakan 
enzim reverse transcriptase, kemudian baru dilakukan 
proses PCR.

Target yang banyak dipakai adalah 16S rRNA 
M. leprae. 16S rRNA M. leprae menunjukkan gen 
pengatur yang mengandung sequence 1170 nukleotida 
dan terdapat 1.000–10.000 copies dalam satu bakteri, 
dengan sifat spesifik dan dengan cepat berkurang 
setelah M. leprae mati, sehingga dapat merefleksikan 
viabilitas M. leprae dengan sensitivitas dan spesifisitas 
tinggi.6,9

Telah banyak dilakukan penelitian mengenai 
viabilitas M. leprae pada spesimen biopsi kulit 
menggunakan RT-PCR seperti yang dilakukan 
oleh Kurabachew dan kawan-kawan. (1998). RNA 
M. leprae terdeteksi pada 82% spesimen biopsi kulit 
pasien kusta baru yang belum diobati yang terdiri 
atas 96% (25 dari 26) dari pasien MB dan 67% 
(12 dari 18) dari pasien PB.7 Hirawati dan kawan-
kawan. (2006) menggunakan RT-PCR dengan target 
16S rRNA M. leprae pada spesimen biopsi pasien kusta 
midborderline (BB) dan BL yang belum diterapi dan 
didapatkan hasil positif pada 4 dari 7 spesimen.10

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan 
potensi kulit dan darah pasien kusta sebagai sumber 
penularan dengan membuktikan keberadaan RNA 
M. leprae yang menggambarkan viabilitasnya 
menggunakan teknik RT-PCR. 

METODE

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan 
bentuk cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui 
viabilitas (kepositifan RNA) M. leprae dari jaringan 
biopsi kulit dan darah tepi penderita kusta MB baru 
yang belum diobati MDT-WHO dengan pemeriksaan 
RT-PCR.

Pengambilan sampel dilakukan secara consecutive 
sampling, yang berdasarkan perhitungan didapatkan 
sebanyak 15 sampel. Pemeriksaan RT-PCR dilakukan 
di Tropical Disease Centre, Universitas Airlangga, 
Surabaya.

Populasi penelitian adalah semua penderita kusta 
baru tipe MB yang belum diobati MDT-WHO di Divisi 
Morbus Hansen Unit Rawat Jalan Ilmu Kesehatan 
Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Sampel penelitian adalah semua penderita kusta 
baru tipe MB, yang secara klinis memenuhi kriteria 
penerimaan sampel penelitian. Kriteria penerimaan 
sampel antara lain penderita berusia 15–59 tahun 
dengan diagnosa kusta tipe MB yang belum mendapat 
pengobatan dan hasil Indeks Bakteriologisnya positif, 
sedangkan kriteria penolakan sampel adalah penderita 
yang memiliki riwayat gangguan perdarahan yang berat 
pada anamnesis, sedang hamil, keadaan umumnya 
lemah atau menderita penyakit berat. 

Alur penelitian dimulai dengan pemilihan 
penderita berdasarkan kriteria penerimaan dan 
penolakan sampel. Penderita yang memenuhi kriteria 
penerimaan, diberikan penjelasan tentang tujuan dan 
manfaat penelitian untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 
Setelah penderita menyetujui turut serta dalam 
penelitian, maka dijadikan sampel penelitian dengan 
menandatangani surat persetujuan/informed consent. 
Pada penderita dilakukan anamnesis, pemeriksaan 
klinis dan pemeriksaan BTA untuk penegakan diagnosa 
kusta tipe MB. Setelah itu dilakukan hapusan sayatan 
kulit untuk pemeriksaan Ziehl Neelsen dan biopsi kulit 
untuk RT-PCR. Selain itu dilakukan pengambilan 
darah tepi (PBMC) untuk dibuat hapusan darah tepi 
serta RT-PCR. Data dan hasil yang didapat dimasukkan 
dalam lembar pengumpul data dan kemudian data 
disusun dalam bentuk tabel dan grafik.

HASIL 

Usia paling muda dari penderita kusta yang 
menjadi sampel penelitian adalah 19 tahun dan yang 
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paling tua 54 tahun. Kelompok usia 25–44 tahun 
menunjukkan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 
6 orang (40%). 

Pada penelitian ini menunjukkan sebagian besar 
penderita berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 
12 orang (80%) dan berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 3 orang (20%).

Lama keluhan kelainan kulit yang dirasakan 
oleh penderita pertama kali, yang terbanyak adalah 
2–3 tahun yaitu sebanyak 6 penderita (40%) dan 
yang paling sedikit adalah > 3 tahun yaitu sebanyak 
1 penderita (6,7%). (Tabel 1) 

Pada penelitian ini didapatkan mayoritas adalah 
penderita tipe kusta BL dan LL, yaitu masing-masing 
60% dan 26,7%. (Tabel 2)

Indeks Bakteri (IB) dalam sediaan hapusan 
sayatan kulit dari 15 orang penderita kusta baru yang 
diteliti terdapat 15 orang dengan IB positif (100%) 
sesuai kriteria penerimaan sampel, yang terdiri atas 
2 orang positif 1 (13,3%), 5 orang positif 2 (33,3%) 
dan 8 orang positif 3 (53,4%). 

Indeks Morfologi (IM) dalam sediaan hapusan 
sayatan kulit dari 15 penderita kusta baru terdapat 
9 orang dengan IM positif (60%) yang terdiri atas 
4 orang (26,7%) IM 1%, 1 orang (6,7%) IM 2%, 
2 orang (13,3%) IM 3% dan 2 orang (13,3%) IM 5%. 
(Tabel 3).

Berdasarkan ada tidaknya BTA dalam sediaan 
hapusan darah tepi (IB/IM) dari 15 orang penderita 
kusta baru yang diteliti terdapat 15 penderita dengan 
BTA negatif (100%).

Pada pemeriksaan RT-PCR dari biopsi kulit 
pada 15 penderita kusta baru tipe MB, didapatkan 
hasil RNA M. leprae positif pada 12 penderita (80%) 
dan RNA M. leprae negatif pada 3 penderita (20%). 
(Tabel 4).

Pada pemeriksaan RT-PCR dari darah tepi pada 
15 penderita kusta baru, didapatkan hasil RNA 
M. leprae positif pada 2 penderita (13,3%) dan RNA 
M. leprae negatif pada 13 penderita (86,7%). 
(Tabel 5).

Dari 15 penderita kusta baru yang diteliti, pada 
2 orang penderita tipe BB tidak ditemukan BTA 
(IM) dalam pemeriksaan hapusan sayatan kulit dan 
100% penderita adalah RT-PCR biopsi kulit positif. 

Tabel 3. Distribusi hasil pemeriksaan hapusan 
sayatan kulit (IM) penderita kusta baru 
yang diteliti di Divisi MH URJ Kesehatan 
Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo

Hapusan sayatan kulit (IM) Jumlah
0

1%
2%
3%
5%

 6 (40%)
 4 (26,7%)
 1 (6,7%)
 2 (13,3%)
 2 (13,3%)

Jumlah 15 (100%)

Tabel 4. Hasil pemeriksaan RT-PCR dari biopsi 
kulit penderita kusta baru yang diteliti 
di Divisi MH URJ Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo

RT-PCR Biopsi Kulit Jumlah
Negatif
Positif 

 3 (20%)
12 (80%)

Jumlah 15 (100)

Tabel 5. Hasil pemeriksaan RT-PCR dari darah tepi 
(PBMC) penderita kusta baru yang diteliti 
di Divisi MH URJ Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo

RT-PCR Darah Tepi (PBMC) Jumlah
Negatif
Positif 

13 (86,7%)
 2 (13,3%)

Jumlah 15 (100)

Tabel 1. Distribusi lama keluhan kelainan kulit 
penderita kusta baru di Divisi MH URJ 
Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD 
Dr. Soetomo

Lama keluhan kelainan kulit Jumlah (%)
< 6 bulan
7 bulan–1 tahun
2–3 tahun
> 3 tahun

 4 (26,7%)
 4 (26,7%)
 6 (40%)
 1 (6,6%)

Jumlah 15 (100%)

Tabel 2. Distribusi tipe kusta baru yang diteliti 
berdasarkan hasil pemeriksaan klinis di 
Divisi MH URJ Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo

Tipe kusta Jumlah
BB
BL
LL

 2 (13,3%)
 9 (60%)
 4 (26,7%)

Jumlah 15 (100%)
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Pada 9 orang penderita tipe BL, 5 (55,6%) penderita 
ditemukan BTA (IM) pada hapusan sayatan kulit 
dan 66,7% adalah penderita dengan RT-PCR biopsi 
kulit positif. Pada 4 penderita tipe LL, semuanya 
ditemukan BTA (IM) pada hapusan sayatan kulit dan 
semua RT-PCR biopsi kulitnya positif. (Tabel 6).

Dari 15 penderita kusta baru yang diteliti, 
pada 2 penderita tipe BB dan 9 penderita tipe BL, 
semuanya tidak didapatkan BTA (IM) dari hapusan 
darah tepi dan semua RT-PCR darah tepinya juga 
negatif. Pada 4 penderita tipe LL semuanya tidak 
didapatkan BTA (IM) pada hapusan darah tepi dan 
50% adalah penderita dengan RT-PCR darah tepi 
positif. (Tabel 7).

Pada 2 penderita kusta tipe BB, hasil RT-PCR 
biopsi kulitnya positif 100% tetapi hasil RT-PCR 
darah tepinya seluruhnya negatif. Pada 9 penderita 
kusta tipe BB, hasil RT-PCR biopsi kulitnya positif 
sebanyak 6 penderita (66,7%) tetapi hasil RT-PCR 
darah tepinya seluruhnya negatif, sedangkan pada 

4 penderita kusta tipe LL, seluruh hasil RT-PCR biopsi 
kulitnya positif (100%) dan 50% nya adalah penderita 
dengan RT-PCR darah tepi positif. (Tabel 8)

PEMBAHASAN

Meskipun penyakit kusta dapat menyerang kedua 
jenis kelamin, tetapi jumlah laki-laki yang terserang 
lebih banyak daripada perempuan dengan rasio 2:1.11 
Pada penelitian ini perbandingan penderita laki-laki 
dengan perempuan adalah 4:1. Hasil penelitian ini lebih 
besar dari biasanya mungkin karena waktu penelitian 
yang relatif pendek dan jumlah sampel yang tidak 
banyak. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan 
karena laki-laki biasanya memiliki aktivitas atau 
mobilitas yang lebih tinggi, sehingga kemungkinan 
terjadinya kontak dengan sumber penularan kuman 
kusta lebih besar. Terdapat juga pengaruh faktor 
lingkungan seperti cara berpakaian.11  

Penyakit kusta dapat terjadi pada semua umur 
dan sering terjadi dengan bertambahnya usia.11,12,13 

Tabel 6. Hasil pemeriksaan hapusan sayatan kulit (makula) dan RT-PCR dari biopsi kulit pada tipe kusta 
klinis

Tipe Kusta Klinis
IM hapusan sayatan kulit RT-PCR biopsi kulit

Jumlah
Positif Negatif Positif Negatif

BB 0 (0%) 2 (100%)  2 (100%) 0 (0%) 2 (100%)
BL 5 (55,6%) 4 (44,4%)  6 (66,7%) 3 (33,3%) 9 (100%)
LL 4 (100%) 0 (0%)  4 (100%) 0 (0%) 4 (100%)
Jumlah 9 (60%) 6 (40%) 12 (80%) 3 (20%) 15 (100%)

Tabel 7.  Hasil pemeriksaan hapusan darah tepi (PBMC) dan RT-PCR dari darah tepi (PBMC) pada tipe 
kusta klinis

Tipe Kusta Klinis
IM hapusan darah tepi (PBMC) RT-PCR darah tepi (PBMC)

Jumlah
Positif Negatif Positif Negatif

BB 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%)
BL 0 (0%) 9 (100%) 0 (0%) 9 (100%) 9 (100%)
LL 0 (0%) 4 (100%) 2 (50%) 2 (50%) 4 (100%)
Jumlah 0 (0%) 15 (100%) 2 (13,3%) 13 (86,7%) 15 (100%)

Tabel 8.  Hasil pemeriksaan RT-PCR biopsi kulit dan RT-PCR dari darah tepi (PBMC) pada tipe kusta 
klinis

Tipe Kusta Klinis
RT-PCR biopsi kulit RT-PCR darah tepi (PBMC)

Jumlah
Positif Negatif Positif Negatif

BB  2 (100% 0 (0%) 0 (0%)  2 (100%) 2 (100%)
BL  6 (66,7% 3 (33,3%) 0 (0%)  9 (100%) 9 (100%)
LL  4 (100% 0 (0%) 2 (50%)  2 (50%) 4 (100%)
Jumlah 12 (80% 3 (20%) 2 (13,3%) 13 (86,7%) 15 (100%)
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Pada penelitian ini didapatkan kelompok usia 25–44 
tahun menunjukkan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 
6 orang (40%). Data tersebut hampir sesuai dengan 
data epidemiologik kusta, yaitu rentang usia terbanyak 
pada kelompok 35–44 tahun.14 

Berdasarkan anamnesis adanya gejala bercak 
putih yang mati rasa, benjolan atau bercak kemerahan, 
dan rasa kesemutan dirasakan penderita berkisar 
antara 3 bulan sampai 4 tahun. Dengan lama sakit 
terbanyak antara 2 sampai 3 tahun (tabel 1). Dari data 
tersebut tampak bahwa ada keterlambatan penderita 
memeriksakan diri, kemungkinan karena kurangnya 
pengetahuan penderita tentang penyakit kusta.

Tipe kusta terbanyak adalah tipe BL sebanyak 
9 orang (60%), diikuti LL dan BB (tabel 2). Pada 
penelitian ini hanya terdapat 3 tipe kusta tersebut 
di atas karena sampel yang dipilih adalah penderita 
Kusta tipe MB dan mereka yang pada pemeriksaan 
BTA masih positif.

Indeks morfologis adalah prosentase basil kusta, 
bentuk utuh (solid) terhadap seluruh BTA.13,15 Pada 
penelitian ini didapatkan hasil IM hapusan kulit 
positif sebanyak 9 orang (60%). Semua sampel dalam 
penelitian ini adalah penderita kusta yang belum 
diobati sehingga angka IM nya juga masih tinggi. 

Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan 
hapusan darah tepi untuk mendeteksi adanya BTA 
(IB dan IM). Dari 15 orang penderita kusta baru yang 
diteliti, seluruhnya (100%) ditemukan BTA negatif 
(Tabel 3). Kemungkinannya adalah hasil negatif 
palsu dari pemeriksaan hapusan pada penelitian ini 
akibat jumlah M. leprae viabel yang beredar dalam 
darah tidak banyak, pulasan preparasi yang terlalu 
tipis atau tebal, pemanasan berlebihan saat fiksasi, 
atau fiksasi yang kurang baik, cara pewarnaan yang 
salah dan pembacaan yang tidak adekuat.

Dari 15 penderita kusta baru dari berbagai tipe 
klinis yang dilakukan pemeriksaan RT-PCR dari 
biopsi kulit didapatkan hasil positif pada 12 penderita 
(80%) dan hasil negatif pada 3 orang penderita (20%) 
pada tabel 4. 

Pada penelitian didapatkan hasil RT-PCR atau 
RNA M. leprae positif pada 13,3% darah tepi (PBMC) 
pasien kusta baru tipe MB (2 dari 15 pasien) pada 
tabel 4. Dengan ditemukannya RNA M. leprae pada 
darah tepi, menunjukkan adanya proses sistemik atau 
proses bakteremia pada kusta. Pada jaringan saraf 
tepi M. leprae difagosit dalam fagosom sel Schwann 
tanpa ada enzim lisosom sehingga M. leprae dapat 
bermultiplikasi dan terlindungi terhadap antibodi dan 
anti mikroba, hal ini menyebabkan perjalanan kusta 

menjadi kronis. Replikasi bakterial menyebabkan 
terjadinya migrasi perineural memasuki aliran darah 
dan terjadi bakteremia.16

Pada tabel 6 didapatkan kepositifan RNA pada 
RT-PCR biopsi kulit yang lebih tinggi daripada dengan 
hapusan sayatan kulit. Hal ini mungkin disebabkan 
karena hasil negatif palsu dari pemeriksaan IM. Alasan 
lain adalah kemungkinan adanya perbedaan densitas 
kuman pada hapusan sayatan kulit dan biopsi. Pada 
penelitian ini tidak dilakukan pemeriksaan PCR 
untuk melihat seberapa banyak kuman pada jaringan 
biopsi. Penelitian Torres dan kawan-kawan tahun 
2002 mendapatkan M. leprae dengan urutan terbanyak 
adalah melalui biopsi kulit disusul hapusan sayatan 
kulit, cuping telinga, dan terakhir swab hidung.17 

Pada tabel 7 terlihat bahwa hasil RT-PCR PBMC 
menunjukkan peningkatan bila dibandingkan hasil 
pemeriksaan IM hapusan darah tepi. Dari hasil 
tersebut juga tampak bahwa RT-PCR PBMC yang 
positif seluruhnya adalah penderita kusta tipe LL. 
Pada penderita kusta tipe LL ini densitas bakterinya 
lebih tinggi dan jumlah M. leprae yang viabel juga 
semakin banyak.

Pada penelitian ini hasil kepositifan RNA M. 
leprae pada darah tepi (PBMC) tidak setinggi hasil 
kepositifan RNA M. leprae pada biopsi kulit (tabel 8). 
Hal ini menunjukkan meski terjadi proses bakteremia, 
jumlah mikroba yang terdeteksi di jaringan jumlahnya 
lebih banyak daripada mikroba yang bersirkulasi 
pada darah tepi. Densitas kuman pada darah tepi 
yang tidak sebanyak pada jaringan ini juga didukung 
oleh penelitian Santos dan kawan-kawan, dengan 
menggunakan PCR yang menunjukkan bahwa 
M. leprae pada darah tepi tidak sebanyak pada lokasi 
sampel lain yaitu cairan limfe dan biopsi kulit.18

Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah 
bahwa pemeriksaan viabilitas M. leprae pada biopsi 
kulit ataupun darah tepi menggunakan RT-PCR 
lebih baik daripada pemeriksaan Indeks Morfologi 
dari hapusan sayatan kulit ataupun darah tepi 
menggunakan Ziehl Neelsen. Pemeriksaan viabilitas 
M. leprae dari biopsi kulit juga lebih baik daripada 
pemeriksaan viabilitas M. leprae dari darah tepi, 
dengan menggunakan pemeriksaan RT-PCR.

Namun deteksi BTA dari hapusan sayatan kulit 
menggunakan pemeriksaan Ziehl Neelsen masih 
diperlukan sebagai penunjang pemeriksaan klinis 
penderita yang diduga kusta terutama di daerah 
endemis kusta. Pada kasus kusta baru yang meragukan 
atau berulang di mana hasil BTA (IM) nya negatif, 
fasilitas RT-PCR melalui biopsi kulit dan darah tepi 
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merupakan pilihan untuk penentuan viabilitas kuman 
M. leprae.

Mengingat viabilitas M. leprae penting dari 
segi penularan, maka bila didapatkan penderita 
kusta dengan RT-PCR positif baik itu dari kulit 
maupun darah menunjukkan bahwa penderita itu 
masih berpotensi untuk menularkan M. leprae. Dari 
penelitian ini terlihat bahwa di dalam darah penderita 
kusta pun bisa didapatkan M. leprae yang viabel yang 
berarti bisa dipindahkan melalui transfusi darah. 
Untuk itu mungkin perlu dipikirkan kemungkinan 
penularan kusta melalui donor darah.

Penggunaan RT-PCR juga dapat dipakai pada 
studi yang lebih luas, seperti menentukan distribusi 
berbagai kemungkinan sumber penularan M. leprae 
selain manusia (hewan, sumber air di lingkungan 
sekitar tempat tinggal penderita di daerah endemis 
kusta dan lain-lain).

Viabilitas (kepositifan RNA) M. leprae 
ditemukan baik pada kulit maupun darah dengan 
hasil pemeriksaan RT PCR lebih baik dibandingkan 
menggunakan hapusan sayatan kulit atau darah. 
RNA M. leprae juga lebih banyak ditemukan pada 
kulit daripada darah.
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