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KARYA AKHIR PENGARUH SUPLEMENTASI NUTRIEN ... SARAH FIRDAUSA

ABSTRAK

Pengaruh Suplementasi Nutrien Propolis terhadap Peningkatan Rasio
CD4/CD8 pada Pasien HIV Yang Mendapat Terapi ARV

Sarah Firdausa

Latar Belakang: Infeksi HIV berdampak pada sistem imun yang menyebabkan
turunnya rasio CD4/CD8. Studi terdahulu melaporkan bahwa penggunaan
suplemen nutrien pada pasien HIV cukup tinggi. Propolis merupakan salah satu
suplemen nutrien yang dilaporkan bermanfaat pada sistem imun. Belum ada
penelitian mengenai pengaruh pemberian propolis terhadap rasio CD4/CD8 pada
pasien HIV, sehingga perlu diteliti manfaat klinis propolis dalam suatu uji klinis
dengan disain yang baik dan benar.

Tujuan: Mengetahui pengaruh suplementasi nutrien propolis terhadap peningkatan
rasio CD4/CD8 pada pasien HIV yang mendapat terapi ARV.

Metode: Desain studi adalahdouble blind - randomized controlled trial, pre and
post-test control group, diikuti 50 pasien HIV dengan terapi rutin ARV yang
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pasien dibagi menjadi dua kelompok yaitu
kelompok perlakuan (ARV + propolis) dan kelompok kontrol (ARV + plasebo).
Rasio CD4/CD8 diukur pada awal penelitian dan setelah intervensi 6 bulan.

Hasil: Empat puluh tiga subjek berhasil mencapai akhir penelitian, terdiri dari 19
subjek pada kelompok propolis dan 21 subjek pada kelompok plasebo. Usia rata-
rata adalah 37 tahun dengan rasio laki-laki dan perempuan 1: 1. Duviral-Neviral
merupakan rejimen ARV yang paling banyak digunakan (51,2%), diikuti oleh FDC
(23,3%), Duviral-Efaviren (16,3%) dan Tenofovir-Lamivudin-Nevirapin (9,3%).
Rerata rasio CD4/CD8 sebelum pengobatan adalah 0,45 pada kelompok propolis
dan 0,47 pada plasebo. Setelah 6 bulan mendapat perlakuan, terjadi peningkatan
rerata rasio CD4/CD8 pada kelompok propolis, namun tidak bermakna secara
statistik (p = 0,22). Menariknya, delta rasio CD4/CD8 antara propolis dan plasebo
berbeda bermakna (0,06 vs -0,01; p = 0,02). Terdapat efek samping ringan dan tidak
mengancam jiwa yang terjadi pada subjek kelompok propolis yaitu mual, muntah,
urtikaria, dan palpitasi, yang segera membaik setelah suplementasi nutrienpropolis
dihentikan.

Kesimpulan: Pengaruh suplementasi nutrien propolis terhadap peningkatan rasio
CD4/CD8 pada pasien HIV yang telah mendapat terapi ARV tidak bermakna secara
statistik.

Kata Kunci: HIV, Rasio CD4/CD8, ARV, Propolis
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