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Abstract

Introduction. Annually 239 TB new cases found in every 100.000 citizens with HIV prevalence among TB 
patients was estimated 0,8% nationwide.  Study of anti tuberculosis therapy success rate on co-infection TB-
HIV patient is lacking. Therefore, it is important to analyze proportion of positive or negative acid fast bacilli 
(AFB) test and multiple drug resistance (MDR) and also factors associated to success tuberculosis therapy on 
co-infection TB-HIV patients. 
Method. Cross sectional study was conducted using  medical record  of total sampling 83 co-infection TB-HIV 
patients of Persahabatan Hospital during January 2005 to December 2008
Result: Characteristic of co-infection TB HIV patients was 33,7% positive AFB; 86,7% with wide lesion; and 
98,8% infiltrate lesion. Only 7,2% patient with pleural effusion. Lesion at middle and lower lobes of lung found 
in 78,3%, and 41% at upper lobes. Success rate of tuberculosis therapy is 74,7%. Reggresion analysis found 
that factors associated to success tuberculosis therapy are total lymphocyte count, type of lesion, sex and 
smoking.
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PENDAHULUAN

 Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan 
masalah kesehatan masyarakat utama di dunia. 
Pada tahun 1992 World Health Organization (WHO) 
telah mencanangkan tuberkulosis sebagai Global 
Emergency. Setiap tahunnya sekitar 4 juta penderita 
baru TB yang yang menular di dunia, ditambah 
dengan tidak menular. Setiap detik ada satu orang 
yang terinfeksi tuberkulosis di dunia ini dan sepertiga 
penduduk dunia telah terinfeksi kuman tuberkulosis.1  
Laporan WHO  menyebutkan bahwa terdapat 8,8 juta 
kasus baru tuberkulosis pada tahun 2002 dan 3,9 
juta adalah kasus Human Immunodeficiency Virus 
(HIV) adalah masalah darurat global. Di seluruh 
dunia lebih dari 20 juta orang meninggal sementara 
40 juta orang telah terinfeksi HIV merupakan salah 
satu ancaman terbesar terhadap pembangunan 
sosial ekonomi, stabilitas dan keamanan pada 
negara-negara berkembang.2-5 Penyakit ini telah 
menyebabkan kemiskinan yang semakin parah. 
Fakta yang lebih memprihatinkan adalah bahwa di 
seluruh dunia setiap hari virus HIV menular kepada 
sekitar 2000 anak di bawah 15 tahun, terutama 
berasal dari penularan ibu-bayi, menewaskan 1400 
anak di bawah 15 - 24 tahun yang merupakan 
kebanyakan orang-orang yang hidup dengan HIV.6,7

 

 Perkembangan epidemi HIV di Indonesia 
termasuk yang tercepat di kawasan Asia meskipun 
secara nasional angka prevalensnya masih termasuk 
rendah dan pada tahun 2006 sekitar 0,16 % pada 
orang dewasa. Pada tahun 2006 di Indonesia 
diperkirakan ada 193.000 kasus HIV (169.000 - 
216.000)..7 Indonesia salah satu negara dengan 
masalah TB terbesar ketiga di dunia, setelah India 
dan Cina, tetapi prevalens HIV tidak terlalu tinggi dan 
tidak menyebar  merata di seluruh wilayah..4,6,7 Human 
Immunodeficiency Virus akan memperburuk infeksi 
TB dengan meningkatkan reaktivasi TB. Koinfeksi 
TB juga dapat mempercepat progresivitas individu 
yang baru terinfeksi HIV. Meningkatnya kasus HIV 
akan meningkatkan transmisi dan proliferasi kuman 
TB pada pasien yang sudah terinfeksi sebelumnya. 
Namun prevalens dan derajat infeksi pasien HIV 
dengan TB belum diketahui.7-9 

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian 
Penelitian dilakukan dengan metode cross sectional 

Tempat dan waktu penelitian 
Lokasi penelitian adalah poliklinik paru RSP, Jakarta 
dan dilakukan mulai Januari 2005 sampai Desember 
2008
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Populasi dan sampel
Populasi terjangkau adalah Pasien TB BTA +, BTA 
– dengan HIV di RSP mulai Januari 2005 sampai 
Desember 2008. Sampel penelitian diambil secara 
total sampling yaitu mengambil semua sampel yang 
memenuhi kriteria penerimaan 

Kriteria penerimaan
1. Pasien koinfeksi TB-HIV mendapat OAT kategori 

1 dan 2
2. Menjalani pengobatan lengkap antituberkulosis 

dan masuk program DOTS.
3. Usia > 14 tahun

Kriteria penolakan
1. Pasien hamil.
2. Pasien menyusui.
3. Tidak ada data hasil pemeriksaan CD4 dan 

limfosit total 

Cara kerja
1. Mengumpulkan status pasien koinfeksi TB-

HIV Januari 2005 – Desember 2008 secara 
retrospektif.

2. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan 
eksklusi.

3. Mencatat faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi efikasi terapi yang akan dianalisis 
dalam penelitian sesuai kerangka konsep.

4. Tabulasi data dan Analisis statistik.10

HASIL PENELITIAN

 Pengumpulan data melalui analisis data 
sekunder berhasil mengumpulkan 83 pasien yang 
memenuhi standar kelengkapan data penelitian ini. 
Sebagian besar berusia 20-29 tahun (61,4%) dan 
laki-laki (83,1%). Pasien dengan BTA positif adalah 
sebanyak 28 orang (33,7%) dan hanya 1 orang 
yang mengalami MDR. Pasien sebagian besar 
mendapatkan pengobatan antituberkulosis regimen 
1 (81,9%). Dengan kondisi tersebut, sebanyak 71,1% 
pasien masih merokok,meski sebagian besar hanya 
perokok ringan. Pasien yang terdiagnosis TB positif 
menurut hasil pemeriksaan klinis atau radiologis 
adalah sejumlah 61 orang (73,5%) sedangkan 
bakteriologis sebanyak 23 orang (27,7%). Terapi 
OAT mencapai keberhasilan pada 61 orang pasien 
(73,5%). 
 Mayoritas pasien mengalami lesi luas 
(86,7%). Pasien yang mengalami lesi paru dan 
ekstraparu sebanyak 34,9%. Bentuk lesi sebagian 
besar pasien mengalami infiltrat (98,8%), sedangkan 

beberapa pasien mengalami pula fibrosis atau 
kavitas (10,8%) dan hanya 7,2% yang mengalami 
efusi pleura. Sebanyak 78,3% pasien letak lesinya 
pada lobus tengah bawah sedangkan 41% pada 
lobus atas. Sebagian besar pasien limfosit totalnya 
di bawah 1200 (69,9%) atau CD4nya di bawah 
200 (78,3%). Hampir seluruh pasien menggunakan 
pengobatan antiretroviral (92,7%).  Pasien yang 
mengalami hepatitis imbas obat adalah sebanyak 
12 orang (14,5%) sedangkan yang mengalami efek 
samping yang lain sebanyak 11 orang. 

Perbandingan Hasil Terapi Berdasarkan Hasil 
Pemeriksaan (Klinis, Bakteriologis & Radiologis) 
serta Kategori Regimen OAT
 Berdasarkan pemeriksaan yang positif 
secara klinis maupun radiologis didapatkan hasil 
yaitu sebanyak 61 orang. Pasien yang menggunakan 
regimen OAT menunjukkan proporsi yang sama yaitu 
kategori 1 sebanyak 48 orang dan tipe 2 sebanyak 13 
orang. Meskipun demikian, pasien yang mengalami 
perbaikan secara klinis tidak selalu bisa dinilai secara 
radiologis. Berdasarkan pemeriksaan bakteriologis 
hanya 23 orang yang tercatat positif, sebagian besar 
mendapatkan regimen OAT kategori 1 yaitu sebesar 
82,6%.  
 Berdasarkan hasil terapi didapatkan 
bahwa seluruh pasien dengan perbaikan terapi 
berdasarkan kriteria klinis dan radiologis sebanyak 
58 orang, kategori 1 sebanyak 45 orang dan sisanya 
kategori 2. Sedangkan perbaikan terapi berdasarkan 
kriteria radiologis dan bakteriologis sebanyak 20 
orang, kategori 1 sebanyak 16 orang dan kategori 
2 sebanyak 4 orang.  Adapun perbaikan terapi 
berdasarkan kriteria klinis dan bakteriologis sebanyak 
22 orang, kategori I sebesar 18 orang dan kategori 2 
sebanyak 4 orang. Pasien dengan perbaikan terapi 
berdasar kriteria klinis radiologis yang tidak berhasil 
baik dengan OAT kategori 1 maupun 2 sebanyak 22 
orang. Angka tidak terjadi perbaikan paling tinggi 
adalah pada pasien dengan pemeriksaan negatif 
berdasarkan bakteriologis  yaitu 60 pasien. Data 
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7 dan tabel 8 
berikut.

Hubungan Hasil Pengobatan Dengan Berbagai 
Faktor Risiko
 Penelitian ini menganalisis berbagai faktor 
risiko yang diperkirakan berhubungan dengan hasil 
pengobatan OAT pada pasien koinfeksi TB-HIV 
yaitu jenis kelamin, usia, hasil pemeriksaan BTA, 
kadar limfosit total, CD4, penggunaan ARV, efek 
samping pengobatan, kategori regimen OAT, jenis 
lesi paru serta kategori merokok. Analisis yang 
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dilakukan dengan uji Chi kuadrat karena faktor telah 
dikategorikan, sehingga didapatkan bahwa faktor 
risiko yang berhubungan adalah jenis kelamin dan 
perilaku merokok. Sedangkan faktor yang masih 
memungkinkan untuk dianalisis secara multivariat (p 
<0,25) adalah  limfosit total dan jenis lesi.
 Khusus untuk faktor limfosit total dan 
CD4 dilakukan analisis dengan mempertahankan 
nilainya dalam jenis data numerik. Setelah dilakukan 
uji perbedaan 2 rerata tidak berpasangan Mann 
Whitney didapatkan hasil keduanya tidak bermakna, 
namun masih memenuhi syarat untuk dilakukan uji 
multivariat yaitu limfosit (p=0,230) dan CD4 (0,065). 
(Lihat Gambar 1)

Hasil Analisis Regresi untuk Uji Estimasi 
Keberhasilan Terapi OAT pada Pasien Koinfeksi 
TB-HIV
 Penilaian untuk estimasi keberhasilan 
terapi OAT pada pasien koinfeksi TB- HIV dilakukan 
analisis regresi logistik biner, sesuai dengan jenis 
data variabel keberhasilan terapi yang berupa data 
nominal. Berdasarkan analisis bivariat didapatkan 
beberapa variabel yang memenuhi syarat untuk 
dimasukkan dalam kalkulasi yaitu jenis kelamin 
(perempuan), perilaku merokok (tidak merokok), 
jenis lesi (infeksi paru tanpa ekstraparu) serta 
variabel jenis numerik yaitu hitung limfosit total.

Gambar 1. Diagram boxplot hubungan limfosit Total (LT) dan CD4 
terhadap hasil terapi

Tabel 1. Variabel yang memenuhi syarat (Variables in the Equation) 
untuk uji regresi logistik biner

PEMBAHASAN

 Penelitian ini dilakukan sesuai dengan 
desain metode yang direncanakan yaitu cross 
sectional, menggunakan data sekunder rekam medis 
yang tercatat di poliklinik paru RSP. Jumlah sampel 
yang berhasil dikumpulkan adalah 83 orang dengan 
1 orang mengalami MDR, dengan demikian masih 
memenuhi jumlah minimal yaitu 81 orang penderita 
tanpa kasus MDR. Meskipun desain awal yang 
direncanakan adalah cross sectional, namun  tidak 
menutup kemungkinan untuk melakukan uji analisis, 
yaitu dalam penelitian ini dilakukan analisis bivariat 
dan multivariat regresi.

Kesesuaian Pelaksanaan Metode dan 
Keterbatasan Penelitian
 Analisis regresi merupakan hasil uji analitik 
yang paling bisa dipertanggung jawabkan dalam 
penelitian ini karena masih memenuhi persyaratan 
jumlah sampel minimal. Adapun pemeriksaan bivariat 
lain seperti uji chi square, fisher dan perbedaan 
rerata dilakukan hanya sebagai tahap menuju 
seleksi variabel yang memenuhi syarat untuk regresi 
logistik. Hal ini dilakukan karena variabel-variabel 
tersebut tidak melalui penetapan besar sampel untuk 
tiap kelompok untuk power dan indeks kepercayaan 
yang disepakati. 
 Keterbatasan penelitian ini adalah hanya 
menggunakan data sekunder yang tercatat di poliklinik 
paru rawat jalan sehingga metode total sampling 
yang diterapkan disini hanya bisa mengarahkan 
pada kesimpulan proporsi dan belum memenuhi 
syarat untuk disebutkan sebagai prevalens data 
pasien di Jakarta. Namun apabila dicakupkan hanya 
untuk ruang lingkup pasien RSP maka data ini bisa 
dikategorikan sebagai prevalens meskipun tidak bisa 
digeneralisasi sebagai data prevalens untuk seluruh 
Jakarta atau se-Indonesia. 
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Karakteristik Dasar Pasien
 Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar pasien koinfeksi TB-HIV adalah berusia 
20 - 29 tahun (61%) dan laki - laki (83%). Hal ini 
sesuai dengan data pasien HIV secara umum yaitu 
sebagian besar laki-laki dan masih berusia produktif. 
Data yang mendukung hasil ini adalah laporan WHO 
dan CDC yang menyatakan umur usia produktif 
dengan perilaku berisiko tinggi seperti hubungan 
seksual dengan pasangan berisiko tinggi tanpa 
menggunakan kondom. Para pengguna narkotika 
intravena sering juga masih usia muda menjadi 
faktor risiko yang tinggi.11

 Hal lain yang patut diwaspadai adalah 
diantara pasien ini 71,1% masih merokok. Perilaku 
ini bisa terjadi akibat kurangnya edukasi dari dokter 
atau tenaga kesehatan kepada pasien, atau pasien 
telah mencapai tahap yaitu tidak terlalu peduli lagi 
terhadap kondisi perkembangan fisiknya. Studi lain 
yang menganalisis perihal ini adalah Holin dkkdikutip 

dari 12 tentang pengaruh kebiasaan merokok terhadap 
progresivitas TB mempunyai risiko relatif 1,5 dengan 
confidence interval (CI) 95 %. Selain itu mengurangi 
kebiasaan merokok diperkirakan mampu menurunkan  
insidens TB di China sebesar 14 - 52 %.  

Hasil Pemeriksaan Klinis, Radiologis & 
Bakteriologis
 Hasil pemeriksaan klinis atau radiologis 
mengkonfirmasi sebagian besar pasien yaitu 
73,5%. Pemeriksaan bakteriologis hanya 
berhasil mengkonfirmasi 27,7% pasien. Hal ini 
dipertimbangkan akibat status imunitas pasien 
HIV yang mempengaruhi turunnya kepositifan 
pemeriksaan sputum BTA. Begitu juga dengan 
gambaran foto toraks. Pasien dengan status 
imunitas normal biasanya memberikan gambaran 
infiltrat yang khas di apeks lobus atas. Hasil 
penelitian ini didapatkan persentase lesi lobus atas   
sebanyak 41%. Begitu juga dengan pasien HIV yang 
status imunitasnya masih baik. Apabila ketahanan 
tubuhnya sudah turun drastis akan cenderung 
memberikan gambaran lesi di lobus tengah dan 
bawah. Hasil penelitian ini didapatkan persentase 
lesi lobus tengah dan bawah sebanyak 78,3%. 
Sering juga memberikan manifestasi lesi ekstraparu 
seperti terlihat pada hasil penelitian ini didapatkan 
persentase sebesar 34,9%.
 Gambaran TB pada HIV infeksi dini 
biasanya ditemukan gambaran infiltrat di lobus 
atas, beberapa kavitas atau efusi pleura unilateral. 
Perbedaan gambaran radiologis yang berbeda 
dalam kondisi infeksi  lanjut seperti infiltrat di lobus 
tengah dan bawah, bentuk milier atau infiltrat difus 

serta adenopati. Hal ini kemungkinan berhubungan 
dengaan penurunan respons sel T. Hal ini sesuai 
yang dikemukakan Wallis dkk dikutip dari 13 yang  
menyatakan bahwa manifestasi klinis, radiologis dan 
bakteriologis pasien koinfeksi TB-HIV tergantung 
derajat imunosupresi.

Status Imunologis & Pengobatan HIV
 Sebagian besar pasien limfosit totalnya di 
bawah 1200 (69,9%) atau CD4nya di bawah 200 
(78,3%). Status imunologis yang memburuk ini 
sesuai dengan gambaran umum pasien koinfeksi TB 
HIV. Menurut penelitian Sungkanuparph dkkdikutip dari 14 
di Thailand, pemberian ARV harus diberikan sedini 
mungkin pada pasien koinfeksi TB-HIV dengan 
status imunosupresi yang buruk. Pemberian ARV 
diberikan dengan kadar CD4<200 setelah pemberian 
OAT 4 – 12 minggu dan hasilnya memberikan 
keberhasilan terapi 89%. Hasil yang mirip didapatkan 
dalam penelitian ini karena hampir seluruh pasien 
menggunakan pengobatan antiretroviral (92,7%) 
dan sesuai angka keberhasilan terapi. Sisanya yaitu 
7,3% tidak menggunakan obat ARV karena nilai 
CD4nya masih tinggi sehingga pemberian ARVnya 
menunggu terapi OAT selesai. 

Gambaran Radiologis (Letak Lesi, Fibrosis, 
Infiltrat, Efusi Pleura, Kavitas Pasien Koinfeksi 
TB-HIV)
 Data menunjukkan bahwa sebagian besar 
pasien mengalami lesi luas (86,7%) dan hal ini sesuai 
referensi yang ditulis Nasronudin yang menyatakan 
pada infeksi HIV lanjut dengan status imun yang 
memburuk memberikan gambaran infiltrat difus.11 
Dengan demikian sebagian pasien dengan tahap 
progresivitas penyakit seperti koinfeksi TB-HIV rata 
- rata memang telah gagal mempertahankan lesi 
seminimal mungkin. Data ini juga didukung dengan 
data status imunologis sebagian besar pasien yang 
telah memburuk.
 Bentuk lesi sebagian besar pasien 
mengalami infiltrat (98,8%) sedangkan beberapa 
pasien mengalami pula fibrosis atau kavitas (10,8%) 
dan hanya 7,2% yang mengalami efusi pleura. 
Sebanyak 78,3% pasien letak lesinya pada lobus 
bawah sedangkan 41% pada lobus atas. Gambaran 
letak lesi dan kavitas ternyata sesuai pula dengan 
status imunitas pasien koinfeksi TB-HIV. Analisis 
khusus pada penelitian ini menunjukkan bahwa jenis 
lesi,luas lesi tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. 
Namun hasil ini berbeda dengan hipotesis yang 
ditulis Hudelson dikutip dari 15 dalam makalahnya bahwa 
perempuan mempunyai angka progresivitas penyakit 
TB yang lebih besar akan tetapi belum ada penelitian 
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yang valid dalam hal ini.

Tuberkulosis BTA Positif, BTA Negatif dan MDR 
pada Pasien Koinfeksi TB-HIV
 Diantara semua pasien yang dikumpulkan, 
hasil terbanyak didapatkan adalah hasil BTA negatif. 
Hal ini diakibatkan oleh status imunitas yang turun 
pada pasien HIV. Banyaknya kasus BTA negatif 
sebesar 66% masih sesuai dengan beberapa 
kepustakaan yang menyatakan turunnya derajad 
imunosupresi akan mempengaruhi gambaran 
bakteriologis pasien koinfeksi TB-HIV sehingga 
sering memberikan hasil sputum BTA negatif pada 
pasien dengan status imunitas yang rendah. Menurut 
pozniak,dikutip dari 16 infeksi HIV bisa meningkatkan 
insidens MDR-TB berdasarkan penelitian di New 
York tahun 1987 sampai 1992. Sedangkan kasus 
MDR-TB secara kebetulan ditemukan  1 kasus 
pasien dengan sputum BTA positif.

Keberhasilan Terapi OAT pada Pasien Koinfeksi 
TB-HIV dan Faktor - Faktor yang Berhubungan
 Keberhasilan terapi pada penelitian ini 
adalah  73,5%. Angka ini lebih besar dibandingkan 
penelitian lain oleh Harries dkk di Malawi yaitu 
sebesar 69%. Akan tetapi angka kegagalan terapi 
justru lebih banyak pada pasien koinfeksi TB-HIV 
dengan sputum BTA positif daripada BTA negatif.17 
Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang 
didapatkan dalam penelitian ini karena pasien 
koinfeksi TB-HIV yang menjalani pengobatan rata-
rata status imunitasnya turun ditandai dengan kadar 
CD4<200 dan hasil sputum BTA yang negatif. Hasil 
regresi logistik biner mendapatkan bahwa faktor 
- faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi 
adalah jenis kelamin, perilaku merokok, jenis lesi 
serta kadar limfosit total. Namun seluruh faktor 
tersebut hanya mencakup tingkat akurasi sebesar 
39%, sehingga dipertimbangkan faktor lain yang 
berpengaruh namun belum tercakup dalam analisis 
adalah status gizi dan kadar CD4.
 Jenis kelamin perempuan ditemukan memiliki 
keberhasilan terapi jauh lebih baik dibandingkan laki-
laki. Hal ini dipertimbangkan karena berbagai hal 
yaitu lebih rendahnya perilaku merokok dibanding 
laki-laki, faktor compliance, pajanan dari tempat 
lingkungan kerja dan lain-lain. Perempuan lebih 
fokus dalam menjalani terapi dan waktunya tidak 
banyak tersita secara sia – sia dalam pekerjaan. Hal 
ini sesuai yang dikemukakan oleh Hudelson dalam 
makalahnya yang berjudul gender differentials in 
tuberculosis.15    
 Penelitian sejenis pernah dilakukan Abal 
dkk secara retrospektif antara 1998 – 2000 di Kuwait 

mengenai pengaruh merokok, jenis kelamin, perilaku 
dan status imun terhadap konversi BTA sputum. 
Abal dkkdikutip dari 18 menyimpulkan bahwa kebiasaan 
merokok tidak mempengaruhi terapi OAT pada 
pasien TB-HIV. Namun pasien dengan lesi luas pada 
gambaran radiologisnya derajat kepositifan yang 
tinggi pada hasil pemeriksaan bakteriologis ternyata 
kebiasaan merokok akan memperlambat konversi 
sputum secara signifikan. Penelitian lain oleh Telzak 
dkkdikutip dari 19 menemukan bahwa terdapatnya lesi 
kavitas akan mempengaruhi terapi. Hal ini juga 
sesuai dengan International Standar for Tuberculosis 
Care yaitu standard 17. Perilaku merokok tidak 
diragukan lagi sangat mempengaruhi keberhasilan 
terapi, yaitu merupakan faktor dengan pengaruh 
terbesar di penelitian ini. Hal ini terjadi karena 
merokok meningkatkan  reactive oxygen species 
(ROS) seperti anion superoksid, radikal hidroksil dan 
peroksida hidrogen.11,20-3 
 Pasien HIV sendiri sudah terjadi proses 
stres oksidatif sehingga beratnya indeks brikman 
merokok akan memperhebat stres oksidatif akhirnya 
mempercepat progresifitas pasien koinfeksi TB-HIV. 
Secara normal, 1 - 2 % dari oksigen (O2) total yang 
diguanakan untuk fosforilasi oksidatif di mitokondria 
diubah menjadi radikal bebas. Dalam kondisi normal 
tubuh masih mampu mengatasi oksidan ini. Namun 
dalam kondisi terinfeksi HIV radikal bebas atau zat-
zat oksidan yang dihasilkan meningkat, antioksidan 
menurun apalagi diperparah dengan pajanan asap 
rokok. Pada infeksi HIV terjadinya peningkatan 
kadar ROS mempunyai peran penting dalam 
stimulasi replikasi HIV dan perkembangan ke arah 
imunodefisiensi. 
 Reactive oxygen species yang semakin 
bertambah mencetuskan timbulnya krisis scavenger 
enzyme akibat defisiensi berbagai mikronutrien 
seperti zat besi (Fe), seng (Zn), selenium (Se), 
mangan (Mn), vitamin C, vitamin B6, vitamin E atau 
ketidakseimbangan beberapa zat makanan seperti 
asam amino esensial yang dapat menyebabkan 
rusaknya komponen sistem imun tubuh.11,22,24-6 
Berdasarkan analisis penulis, menurunnya 
mikronutrien antioksidan pada pasien koinfeksi TB-
HIV apalagi dengan kebiasaan merokok akan sangat 
berbahaya karena semakin mendorong terjadinya 
apoptosis pada berbagai sel serta membuka peluang 
tumbuh kembangnya berbagai mikroorganisme 
yang bisa mendorong progresifitas infeksi HIV ke 
AIDS dan atau sepsis. Hal ini dapat menyebabkan 
stres oksidatif semakin berat di tingkat sel yang 
mempengaruhi penurunan produktivitas mitokondria 
memproduksi adenosin triphosfat (ATP) sebagai 
sumber energi.  
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 Jenis lesi dan kadar limfosit total mewakili 
kondisi fisik serta kemampuan imunologi seseorang 
dalam menangani penyakitnya. Kumarasamy dkk dikutip 

dari 20 menyatakan bahwa status imunitas yang jelek 
ditandai rendahnya kadar CD4 akan meningkatkan 
kematian pasien koinfeksi TB-HIV. Turunnya kadar 
CD4 dan limfosit total sesuai dengan progresivitas 
perburukan gejala pasien koinfeksi TB-HIV. Seperti 
yang terlihat dalam tabel 9, setelah dilakukan uji 
multivariat didapatkan nilai tengah dan sebaran 
kadar CD4, hitung limfosit total pasien koinfeksi TB-
HIV yang berhasi dalam pengobatan ataupun tidak 
berhasil meskipun secara statistik tidak didapatkan 
hasil secara signifikan. Nilai tengah dan sebaran 
yang didapatkan dalam penelitian ini bisa dijadikan 
sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya. 
Paling tidak sudah tergambar bahwasannya semakin 
tinggi nilai CD4 dan limfosit total akan mempengaruhi 
keberhasilan terapi pasien koinfeksi TB-HIV dengan 
tetap memperhatikan faktor - faktor yang lain.  
 Indeks massa tubuh biasanya diukur untuk 
menilai status gizi pasien. Status gizi ini penting 
untuk menilai status imun pasien. Pasien koinfeksi 
TB-HIV sering ditandai oleh penurunan berat badan 
sekitar 46% kasus.11,26-30 Penurunan berat badan 
ini merupakan petunjuk akan munculnya sindrom 
wasting.  Kejadian sindrom wasting pada pasien 
koinfeksi TB-HIV yang dirawat di ruang perawatan 
penyakit infeksi RS dr. Soetomo hingga tahun 
2006 mencapai 79 - 100%.11,31 Hasil penelitian ini 
penulis tidak bisa menilai hubungan IMT dengan 
hasil pengobatan karena data rekam medis pasien 
poliklinik paru tidak diukur tinggi badan sehingga 
IMT tidak bisa dihitung. 

Temuan Penelitian
 Berdasarkan data yang didapat ternyata 
kadar CD4 akan memberikan hasil berbeda terhadap 
letak lesi, jenis lesi dan status bakteriologis. Status 
bakteriologis juga memberikan perbedaan luas lesi 
pada foto toraks. Namun hanya kadar CD4 dan letak 
lesi yang menunjukkan hubungan signifikan secara 
statistik (p<0,01). Pasien dengan CD4<200 lebih 
banyak terjadi lesi di lobus tengah bawah namun 
CD>200 lebih banyak lesi di lobus atas. Garcia 
dkkdikutip dari 32 dalam penelitiannya menemukan hasil 
yang sama dan menyimpulkan status imunitas pasien 
koinfeksi TB-HIV yang rendah akan memberikan 
gambaran radiologis berbeda dibandingkan orang 
TB dengan imunokompeten.
 Mugusi dkkdikutip dari 33 dalam penelitiannya 
menemukan terdapat hubungan status imunitas 
(kadar CD4) dengan status BTA pasien koinfeksi 
TB-HIV. Pasien dengan kadar CD4 rendah akan 

sulit didapatkan BTA sputum positif. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian yang kami dapatkan 
meskipun secara statistik tidak bermakna secara 
signifikan. Pasien koinfeksi TB-HIV stadium lanjut 
yang ditandai dengan kadar CD4 rendah lebih sering 
menimbulkan lesi ekstraparu dan menimbulkan 
lesi yang minimal pada gambaran radiologisnya. 
Peneliti mendapatkan hasil yang sama meskipun 
secara statistik juga tidak berhubungan bermakna. 
Beberapa kepustakaan menyatakan bahwa status 
imunitas yang mempengaruhi perbedaan gambaran 
radiologis maupun BTA pada pasien koinfeksi TB-
HIV.
 Temuan lain dalam penelitian ini adalah 
mengenai kejadian hepatitis imbas obat. Analisis 
khusus pada penelitian ini menunjukkan bahwa 
kejadian hepatitis imbas obat tidak dipengaruhi 
oleh jenis kelamin, golongan umur maupun status 
imunitas secara signifikan. Hal ini berbeda dengan 
hasil penelitian Rusmawati yang menyimpulkan 
bahwa  kejadian hepatitis imbas obat lebih banyak 
dipengaruhi status gizi pada pasien anak yang 
mendapat terapi antituberkulosis.34 Kejadian  hepatitis 
imbas obat yang ditemukan dalam penelitian ini 
mungkin bisa disebabkan akumulasi beberapa faktor 
seperti interaksi OAT-ARV, malnutrisi, infeksi HIVnya 
itu sendiri dan genetik. Faktor genetik merupakan 
faktor risiko terpenting terjadinya hepatotoksisitas. 
Metabolisme obat sangat dipengaruhi oleh 
polimorfisme genetik.35

RINGKASAN

 Subjek penelitian yang terkumpul berjumlah 
83 orang yang kontrol berobat mulai januari 2005 
sampai dengan Desember 2008. Sebagian besar 
berusia 20-29 tahun (61,4%) dan laki-laki (83,1%) . 
Pasien dengan BTA positif adalah sebanyak 28 orang 
(33,7%) dan hanya 1 orang yang mengalami MDR. 
Pasien sebagian besar mendapatkan pengobatan 
antituberkulosis regimen 1 (81,9%). Dengan kondisi 
tersebut, sebanyak 71,1% pasien masih merokok. 
Pasien yang terdiagnosis TB positif menurut hasil 
pemeriksaan klinis atau radiologis adalah sejumlah 
61 orang (73,5%) sedangkan bakteriologis sebanyak 
23 orang (27,7%). Terapi OAT mencapai keberhasilan 
pada 61 orang pasien (73,5%).    
 Mayoritas pasien mengalami lesi luas 
(86,7%). Pasien yang mengalami lesi paru dan 
ekstraparu sebanyak 34,8%. Bentuk lesi sebagian 
besar pasien mengalami infiltrat (98,8%), sedangkan 
beberapa pasien mengalami pula fibrosis atau 
kavitas (10,8%) dan hanya 7,2% yang mengalami 
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efusi pleura. Sebanyak 78,3% pasien letak lesinya 
pada lobus tengah bawah sedangkan 41% pada 
lobus atas, dengan demikian terdapat pasien yang 
mengalami lesi di kedua lobus tersebut. Sebagian 
besar pasien kadar limfosit totalnya dibawah 
1200 (69,9%) atau CD4nya dibawah 200 (78,3%). 
Hampir seluruh pasien menggunakan pengobatan 
antiretroviral (92,7%). Pasien yang mengalami 
hepatitis imbas obat adalah sebanyak 12 orang 
(14,5%) sedangkan yang mengalami efek samping 
yang lain sebanyak 11 orang.
 Analisis bivariat yang dilanjutkan 
dengan multivariat regresi  mendapatkan bahwa 
keberhasilan terapi OAT pada pasien HIV koinfeksi 
TB akan meningkat apabila pasiennya berjenis 
kelamin perempuan dan tidak merokok (OR sangat 
besar mencapai jutaan) serta jenis lesi hanya di 
paru & tanpa ekstraparu (OR = 2,49). Sedangkan 
untuk limfosit total, kenaikan limfosit 1 digit akan 
meningkatkan keberhasilan terapi dengan OR = 
1,001 kali. Tingkat akurasi persamaan regresi hanya 
sebesar 39%.

KESIMPULAN

1. Pasien dengan BTA positif sebesar 33,7%.
2. Pasien dengan BTA negatif sebesar 66,3%.
3. Pasien yang mengalami MDR hanya 1 orang 

(1,2%). 
4. Jumlah pasien dengan hepatitis imbas obat yaitu 

14,5% pada penderita koinfeksi HIV-TB.
5. Keberhasilan terapi pada penelitian ini adalah  

73,5%.
6. Hasil regresi logistik biner mendapatkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi 
adalah kadar limfosit total, jenis lesi di paru, jenis 
kelamin serta perilaku merokok.

7. Sebagian besar pasien mengalami lesi luas 
(86,7%). Bentuk lesi infiltrat (98,8%), fibrosis atau 
kavitas (10,8%) dan hanya 7,2% yang mengalami 
efusi pleura. Sebanyak 78,3% pasien letak lesinya 
pada lobus tengah bawah sedangkan 41% pada 
lobus atas. 

 

DAFTAR PUSTAKA

World Health Organization. Guidelines for 1. 
establishing DOTS-Plus pilot projects for the 
management of multidrug-resistant tuberculosis. 
Geneva: WHO; 2000.  
Aditama TY, Soepandi PZ. Tuberkulosis, 2. 
terapi dan masalahnya. Edisi III. Jakarta: 

Lab. Mikrobiologi RSUP Persahabatan/
WHO Collaborating Center for Tuberculosis; 
2000.p.31-47.
World Health Organization. Treatment 3. 
of tuberculosis. Guidelines for national 
programmes. Geneva: WHO; 1993.  
World Health Organization. Global tuberculosis 4. 
programme: Global tuberculosis control. WHO 
report ; 2000.
Dye, Scheele S, Dolin P, Pathana V, Raviglione 5. 
MC. Global burden of tuberculosis. Estimated 
incidence and mortality by country. JAMA 1999; 
282:677-86.
Aditama TY. MOTT dan MDR. J Respir Indo 6. 
2004; 24: 157-9.
World Health Organization. TB/HIV a clinical 7. 
manual. 2nd. Geneva: WHO press; 2004.p.1-56.
Crofton J, Chaulet P, Maher D. Guidelines for 8. 
management of drug resistant tuberculosis. 2nd 

ed. Geneva: WHO; 1997.
Aditama TY, Soepandi PZ. Tuberkulosis 9. 
diagnosis, terapi dan masalahnya. Edisi 3. 
Jakarta: Laboratorium Mikrobiologi RSUP 
Persahabatan/WHO Collaborating Center for 
Tuberculosis; 2000.p.1-4.
Norusis MJ. SPSS statistics 17. In statistical 10. 
procedural companion. Editor : Norusis MJ. 
Prentice Hall Inc, Chicago, 2008.p.22-9.
Nasronudin. HIV & AIDS : Pendekatan biologi 11. 
molekuler klinis dan sosial. Airlangga University 
Press:  2007.p.1-309.
Holin H, Murray M, Cohen T, Colijn C, Ezzati M. 12. 
Effect of smoking and solid-fuel use on COPD, 
lung cancer and tuberculosis in China: a time-
based multiple based factor, modelling study. 
Lancet 2008; 372:1473-83.
Wallis RS, Helfand MS, Whalen CC, Johnson 13. 
JL, Mugerwa RD, Vjecha M, et al. Immune 
activation, allergic drug toxicity and mortality in 
HIV positif –tuberculosis. Tuber Lung Dis 1996; 
77:516-23.
Sungkanuparph S, Manosuthi W, Kiertiburanakul 14. 
S, Vibhagool A. Initiation of antiretroviral therapy 
in advanced AIDS with active tuberculosis: 
clinical experiences from Thailand. Int J Infect 
Dis 2006; 52:188-94. 
Hudelson P. Gender differentials in tuberculosis: 15. 
the role of socio-economic and cultural factor. 
Tuber Lung Dis 1996; 77:391-400.
Pozniak A. Multidrug resistance tuberculosis in 16. 
HIV positive patients. AIDS Rev 1999; 1:109-
15.
Harries AD, Nunn P, Maher D, Glynn JR, Banda 17. 
H, Wirima JJ, et al. Treatment outcome of an 



J Respir Indo Vol. 31, No. 1, Januari 2011 21

unselected cohort of tuberculosis patients 
in relation to human immunodeficiency 
virus serostatus in Zombia hospital, Malawi. 
Transactions of the royal society 1998; 
92:343-7.
Abal AT, Jayakrishnan B, Parwer S, El Shamy A, 18. 
Abahussain E, Sharma PN. Effect of cigarette 
smoking on sputum smear conversion in adults 
with active pulmonary tuberculosis. Respir Med 
2005; 99:415-20.
Telzak EE, Bazal BA, Pollard CL, Turett GS, 19. 
Justman JE, Blum S. Factors influencing time to 
sputum conversion among patients with smear-
positif pulmonary tuberculosis. Clin Infect Dis 
1997; 25:666-70. 
Kumarasamy N, Pradeep A, Solomon S, Mayer 20. 
KH, Flanigan T, Yephthomi T. et al. Factors 
associated with mortality among HIV-infected 
patients in the era of highly active antiretroviral 
therapy in southern India. Int J Infect Dis 2009; 
30;1-5.
Gallant JE, Chaisson RE. Respiratory Infections in 21. 
Persons Infected  with Human Immunodeficiency 
Virus. In: Respiratory Infection, Editor : 
Niederman, Sarosi, Glassworth, WB. Saunders 
Company, USA, 1993.p.199-208.
Gordin FM. The Impact of Human 22. 
Immunodeficiency Virus Infection on Drug 
Resistent Tuberculosis, Am J respir Crit Care 
Med 1996; 154;1478-83.
Havlir DV, Barnes PF. Tuberculosis in Patients 23. 
with Human Immunodeficiency Virus Infection. 
N Engl J Med 1999; 5:367-73.
Hopewell PC, Bloom BR. Tuberculosis and 24. 
Other Mycobacterial Diseases. In : Textbook 
of Respiratory Medicine. Editors : Murray JF, 
Nadel JA, Mason RJ, Boushey HA. 3rd ed. WB 
Saunders Co Philadelphia, 2000.p.1043-73.
Hopewell PC, Chaisson RE. Tuberculosis and 25. 
Human Immunodeficiency Virus Infection. In : 
Tuberculosis A Comprehensive International 
Approach. Editors : Reichman LB, Hershfield ES. 
2rd ed. Marcel Dekker Inc New York, 2000.p.525-
47.
Huang L, Stan Sell JD. Pulmonary Complications 26. 
of Human immunodeficiency Virus Infection. 
In : Textbook of Respiratory Medicine. Editors 
: Murray JF, Nadel JA, Mason RJ, Boushey 
HA. 3rd ed. WB Saunders Co Philadelphia, 
2000.p.2171-85.
Mayaud C, Cadranel J. Tuberculosis in AIDS 27. 
: Past or New Problems. Respir Med 1999; 
208:567 – 71.

Murray JF. Tuberculosis and HIV Infection : 28. 
Global Perspectives. Respir Med 1996; 2:209-
13.
Nakata K. Mycobacterium Tuberculosis 29. 
Enhances Human Immunodeficiency Virus-I 
Replikacation in the Lung. Am J respir Crit Care 
Med 1997; 155:996-1003.
Noskin GA, Phair JP. Host Impairments in 30. 
Human Immunodeficiency Virus Infection. In: 
Respiratory Infections, Editors : Niederman, 
Sarosi, Glassroth, WB Saunders Company 
USA, 1994.p.57-62.
Haar CH, Cobelens, kalisvaart NA, Gerven 31. 
PJHJV, Have VD. HIV-related mortality among 
tuberculosis patients in the Netherlands, 1993-
2001. Int J Tuberc Lung 2007; 11:1038-41.
Garcia GF, Moura AS, Ferreira CS,Rocha MOC. 32. 
Clinical and radiographic features of HIV-related 
pulmonary tuberculosis according to the level 
of immunosupression. Brassileira de Medicina 
Tropical 2007; 40:622-26.
Mugusi F, Villiamor E, Urassa W, Saathoff E, 33. 
Bosch RJ, Fawzi WW. HIV co-infection, CD4 cell 
counts and clinical correlates of bacillary density 
in pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 
2006; 10:663-9.
Rusmawati. Gizi kurang sebagai faktor 34. 
risiko hepatitis drug induced karena obat 
antituberkulosis. Tesis. Departemen Ilmu 
Kesehatan Anak FKUGM. Jogyakarta, 2006. 
Navarro VJ, Senior JR. Current concept: drug-35. 
related hepatotoxicity. N Eng J Med 2006; 
354:731-9.


