HATIP 133-1: Neuropati perifer pada Odha di rangkaian
terbatas sumber daya
Oleh: Theo Smart, 26 Maret 2009

Titik kunci
• Neuropati adalah gejala yang umum pada Odha. Hal itu mungkin disebabkan oleh ARV,
penyakit HIV, infeksi oportunistik, isoniazid, atau dampak kondisi yang terjadi secara
bersamaan misalnya diabetes, kecanduan alkohol, kusta.
• Neuropati yang berkembang cepat atau yang berpusat di satu tempat, biasanya terkait
dengan diabetes, infeksi misalnya CMV, limfoma, reaksi kekebalan otomatis atau penyebab
yang menular.
• Neuropati terkait obat atau HIV cenderung muncul secara perlahan, berdampak pada kedua
tungkai (walaupun diabetes atau kusta mungkin juga berdampak pada beberapa orang).
• Neuropati terkait obat disebabkan oleh d4T atau ddI.
• Neuropati terkait HIV muncul lebih sering pada orang dengan penekanan sistem kekebalan
berat, bahkan setelah mulai pengobatan dan walaupun mereka tidak memakai d4T.
• Kemungkinan mengembangkan neuropati perifer mungkin beragam berdasarkan kelompok
etnis, tetapi membutuhkan lebih banyak bukti.
• Ada bukti bahwa orang yang lebih tua berisiko lebih tinggi terhadap pengembangan neuropati
perifer, dan orang yang lebih tinggi juga lebih berisiko. d4T tampak memburukkan risiko itu
pada orang yang lebih tua dan lebih tinggi. Usia dan tinggi badan mungkin menjadi sebagai
alat skrining yang bermanfaat untuk menentukan apakah pasien harus menghindari d4T
sama sekali.
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Pendahuluan
Barangkali dimulai dengan sedikit kesemutan atau mati rasa di ibu jari kaki atau pergelangan kaki pada
masing-masing kaki – sesuatu yang begitu kecil sehingga kita tidak memedulikannya.
Kerusakan saraf perifer – neuropati perifer – baik disebabkan oleh HIV, kecanduan alkohol, diabetes atau
faktor lain, atau dampak toksik pengobatan (misalnya ddI atau d4T), dapat berbahaya. Justru, umumnya
orang menghubungkan gejala awal itu dengan peredaran darah yang buruk, kurang tidur, kedinginan atau
cedera saat bekerja atau berolahraga.
Orang yang berbeda mungkin mengalami gejala yang berbeda, beragam mulai kehilangan kepekaan,
hingga paraestesias (rasa kesemutan atau terbakar) dan kepekaan saat menyentuh yang meningkat secara
luar biasa. Namun sebagaimana itu kian memburuk dan menjalar dari telapak kaki ke pergelangan kaki
dan kaki, perubahan sensori menjadi kian bertahan. Namun demikian, reaksi yang paling umum terhadap
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gejala awal yang begitu ringan adalah mengabaikannya atau barangkali mengobatinya sendiri, memakai
obat penghilang nyeri (parasetamol), jamu atau minuman beralkohol.
Neuropati perifer adalah komplikasi neurologi yang paling sering terjadi pada infeksi HIV. Namun
semuanya terlalu lazim sehingga orang tidak mengobatinya atau memberi tahu dokter hingga keadaan
mulai menjadi melemahkan dan mengganggu tidur serta kemampuan bekerja. Dan karena berjalan dan
keseimbangan mungkin tetap normal hingga keadaan bertambah berat, petugas kesehatan yang tidak
menskrining hal itu secara rutin mungkin tidak menyadari bahwa pasiennya memiliki neuropati perifer
hingga menjadi sangat sulit untuk ditatalaksanakan, bila tidak dapat disembuhkan.
Hal itu bahkan dapat terjadi pada Odha yang sangat berpengetahuan, kemungkinan karena seharusnya
kesehatan mereka membaik dengan terapi antiretroviral (ART). Sebagai contoh, penelitian kasus berikut
ini menggambarkan pengalaman Zachie Achmat, dari Treatment Action Campaign di Afrika Selatan.
Saya merasa jauh lebih sehat, sakit kepala dan infeksi telah sembuh, tenaga saya menguat kembali,
jumlah CD4 meningkat dan viral load saya menurun. ART saya berhasil. Memasuki bulan kelima saya
mulai merasa kesemutan di telapak kaki saya. Mulanya, saya melupakannya, berpikir bahwa mungkin
karena saya baru selesai berolahraga.
Waktu akhirnya saya memberi tahu dokter tentang gejala itu, kaki saya begitu peka sehingga saya sulit
berjalan kaki. Sahabat dan dokter pernah mengingatkan saya tentang penggunaan d4T dalam kombinasi
saya, karena saya sudah memiliki neuropati perifer ringan sebelum mulai ART karena HIV...
Yang saya butuhkan hanyalah mengganti obat – dari d4T menjadi AZT. Saya tidak menggantinya dengan
segera dan itu justru hampir melumpuhkan saya selama dua hingga tiga bulan dan baru sekarang saya
mulai pulih.1
Namun, paling tidak dokter Achmat telah mengingatkan dia. Di banyak klinik, sepertinya tidak
diperhatikan.
“Kami mencoba menangani toksisitas d4T, dan pengalaman di Kinshasa adalah bahwa sebagian besar
pasien tidak mengeluh dan perawat tidak terlatih dengan baik untuk mengenalinya,” dikatakan oleh
Dr. Annelies van Rie dari Universitas North Carolina.
“Secara umum saya kira neuropati tidak begitu menjadi perhatian dokter – hingga baru-baru ini fokus
mereka hanya memberi obat agar orang tetap hidup,” Professor Bruce Brew, ketua Departemen Neurologi
di Universitas New South Wales, Australia mengatakan kepada HATIP. “Namun sekarang dengan obat
yang kian tersedia harus ada perubahan dalam cara berpikir. Selain itu, komplikasi neurologi termasuk
neuropati hanya mendapatkan sedikit perhatian – merupakan masalah pada penyakit apa pun yang
melibatkan beberapa keahlian.”
Namun, data baru-baru ini memberi kesan bahwa sebagaimana Odha menua dan penggunaan ART yang
lebih lama, kian banyak Odha yang mengembangkan neuropati perifer, walau memakai ART secara
efektif. Walaupun data saat ini terbatas, keadaan itu terbukti memburuk di banyak rangkaian terbatas
sumber daya – yang pilihan ART-nya terbatas – dan orang sering memiliki beberapa faktor risiko untuk
neuropati termasuk gizi buruk, diabetes, dan dampak toksisitas dari ART yang umumnya dipakai.
Kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap neuropati perifer tampak mendesak, khususnya karena deteksi
dini dan intervensi dapat menolong mengurangi banyak rasa nyeri dan penderitaan yang tidak perlu. Saat
ini, mencari cara untuk mencegah neuropati perifer barangkali adalah cara terbaik untuk
menatalaksanakannya, karena pilihan pengobatan yang ada saat ini tampak sangat tidak cukup.

Latar belakang pandangan terhadap neuropati oleh Odha atau di rangkaian
terbatas sumber daya
Susunan saraf perifer terdiri dari saraf yang menghubungkan susunan saraf pusat (SSP) dengan saraf di
seluruh tubuh. Menurut pandangan umum, neuropati perifer dihubungkan dengan disfungsi atau
kerusakan satu saraf perifer atau lebih.
Pada penyakit HIV, apabila orang mengatakan neuropati perifer, biasanya mereka merujuk pada:
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•
•

distal symmetrical sensory polyneuropathy (DSPN), neuropati sensori yang mulai dengan sangat
kuat (menyebar dari ibu jari kaki dan jarang mulai dari jari-jari tangan) pada kurang lebih kedua
sisi tubuh secara seimbang dan/atau
antiretroviral toxic neuropathy (ATN), yang tidak dapat dibedakan secara klinis.

Namun, susunan saraf perifer dapat menjadi rusak akibat banyak penyebab, berkisar mulai dari neuropati
ringan dan sementara (misalnya salah satu kaki ‘jatuh tidur’) hingga kedaruratan neurologi yang dapat
mengakibatkan kelumpuhan, kehilangan fungsi tubuh yang penting lalu kematian.
Keadaan yang paling lazim adalah neuropati fokal atau mononeuropati (kerusakan saraf tunggal atau
sekelompok saraf) dan radikulopati (kerusakan yang berdampak pada akar saraf tulang belakang) yang
dapat mengakibatkan gangguan sensori dan/atau melemahnya salah satu bagian atau salah satu sisi tubuh,
termasuk mononeuropati terkait cedera misalnya carpal tunnel syndrome (tekanan saraf median di
pergelangan tangan).
Pada Odha, sejumlah kelainan susunan saraf perifer tampak disebabkan oleh virus, infeksi oportunistik
(IO) atau neoplasma, oleh obat yang umum dipakai atau oleh reaksi sistem kekebalan terhadap infeksi.
Hal itu dapat dibedakan berdasarkan tempat kejadian itu (apakah kelainannya fokal atau multifokal, dan
apakah simetris atau tidak), dan apakah sensori utama (misalnya DSPN atau ATN) dibandingkan apakah
juga menyebabkan kelemahan dan hilangnya fungsi gerak/otonomik – walaupun mungkin ada beberapa
keadaan yang saling tumpang tindih. [Peninjauan ini tidak akan membahas tentang masalah saraf tulang
belakang, mielopati atau miopati.]

Kerusakan fokal/simetris
Neuropati fokal adalah yang berpusat pada satu saraf atau satu bagian di dalam tubuh. Odha lebih rentan
terhadap pengembangan limfoma, yang dapat menekan saraf atau secara tidak langsung melibatkan akar
saraf, dan menyebabkan kerusakan saraf fokal yang berbeda tergantung tempat limfoma.2,3 Serupa dengan
itu, TB tampak menyebabkan neuropati fokal.4,5,6
Namun patogen yang paling menyasar pada susunan saraf adalah virus varisela zoster (VZV), yang
dapat menyebabkan neuralgia pascaherpetik dan radikulopati dengan nyeri asimetris yang bertahan dan
kesulitan bergerak serta kadang-kadang juga poliradikulopati yang lebih meluas.7,8 Namun, keadaan yang
terkait VZV pada umumnya dapat dikenali karena cenderung dikaitkan dengan ciri-ciri ruam herpes
zoster yang sangat nyeri.
Pada Odha, beberapa hal tampak menyebabkan mononeuritis multiplex (MM), neuropati perifer sensori
asimetris dan gerak yang menyakitkan termasuk kerusakan di tempat yang terisolasi daripada di satu
bagian saraf yang independen, biasanya akibat ketiadaan oksigen karena penurunan aliran darah atau
peradangan pembuluh darah. Sebagai contoh, hal itu sudah dilaporkan pada orang dengan hepatitis B dan
C baik dengan HIV maupun tidak.9,10,11
HIV itu sendiri juga dapat memicu MM; misalnya, sejumlah Odha dilaporkan mengembangkan brachial
neuritis, dicirikan dengan serangan nyeri akut pada bahu kemudian otot bahu kian melemah, biasanya
selama infeksi primer.12,13 Bentuk lain MM dapat muncul kemudian tetapi asalkan jumlah CD4 di atas
200, keadaan itu cenderung kurang berat dan reda dengan sendirinya.14,15 Palsi Bell dan palsi saraf
tengkorak/wajah lain yang terisolasi juga diamati muncul pada Odha pada stadium penyakit awal dan
lanjut.16,17,18
Namun, pada pasien dengan jumlah CD4 di bawah 50, sitomegalovirus (CMV) dapat menyebabkan jenis
MM yang membahayakan jiwa yang berdampak pada beberapa saraf dan otot, sering kali di sekeliling
dada.19,20
Begitu juga pada penyakit HIV stadium lanjut, CMV dapat menginfeksi dan menghancurkan akar saraf di
sekitar saraf tulang belakang yang mengakibatkan poliradikulopati CMV.21,22,23,24,25 Itu adalah
kedaruratan neurologi dengan pengembangan gejala secara cepat mulai dari kehilangan kepekaan dan
refleks di tungkai bagian bawah dan nyeri punggung hingga kelumpuhan, tidak dapat buang air, dan
kehilangan fungsi normal usus besar. Poliradikulopati CMV dapat mematikan dalam hitungan hari atau
minggu sejak kejadian apabila tidak diobati secara sesuai dengan gansiklovir empiris, yang juga dapat
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memulihkan secara sebagian. Kondisi itu biasanya diamati pada orang dengan beberapa penyakit CMV
kambuhan (misalnya retinitis, ensefalopati atau gastroenteritis). Namun, juga ada laporan poliradikulopati
yang disebabkan neurosifilis, VZV, dan limfoma.26,27,28

Polineuropati simetris sensori dan gerak
Neuropati simetris lain mungkin juga dimulai dengan kesemutan dan mati rasa di tangan atau kaki,
termasuk acute inflammatory demyelinating polyneuropathies (AIDP), misalnya Guillain-Barré
Syndrome (GBS), dan chronic inflammatory demyelinating polyneuropathies (CIDP) – tetapi keadaan itu
segera melanjut dengan pelemahan otot secara bermakna lalu kelumpuhan pada kaki, lengan, wajah,
bahkan infeksi sistem pernapasan (keadaan itu jarang, tetapi menunjukkan kedaruratan neurologi
lain).29,30
GBS adalah reaksi autoimun yang biasa muncul dalam satu atau dua minggu setelah penyakit lambung
usus atau infeksi pernapasan – dan kemungkinan HIV dapat memicu reaksi yang serupa pada orang yang
rentan. Dengan AIDP, pengembangan penyakit muncul dalam hitungan jam, hari atau minggu tetapi
paling lama dalam empat minggu; dengan CIDP kerusakan mungkin terus terjadi selama beberapa bulan.
GBS dapat dipicu pada orang hanya dengan infeksi yang relatif kecil, tetapi sudah diamati pada orang
segera setelah terinfeksi HIV, termasuk pada sekelompok orang dari Zimbabwe.31
Yang serupa dengan sindrom neuropati sensori dan kelemahan otot, sekarang disebut gejala sindrom
melemahnya otot saraf terkait HIV, juga dikaitkan dengan toksisitas mitokondria setelah memakai analog
nukleosida, khususnya d4T, dan merupakan gejala asidosis laktik yang umum.32,33 Sebagai catatan,
antibiotik dapson juga dapat mengakibatkan neuropati sensori/gerak dengan atropi otot yang bermakna
tetapi yang mulai lebih lambat.34,35,36

Polineuropati sensori distal (akson)
Biasanya sebagian besar neuropati tersebut di atas dapat dibedakan dengan neuropati sensori bilateral
yang lebih umum misalnya DSPN atau ATN (yang keduanya terutama berdampak pada akson atau
ganglion) berdasarkan tampilan klinis.
Apabila neuropati adalah asimetris, atau apabila ada pengembangan kelemahan dan kehilangan fungsi
gerak atau otonomik secara bermakna atau cepat, lalu berdasarkan definisi, itu bukan neuropati sensori.
Stadium penyakit HIV waktu gejala muncul juga merupakan pertimbangan yang penting.37
Neuropati sensori terkait HIV (DSPN HIV) dapat mulai berkembang saat jumlah CD4 lebih tinggi,
tetapi lebih umum tampak pada orang dengan jumlah CD4 di bawah 200 (lihat di bawah).
Neuropati ini cenderung mulai secara bertahap, biasanya dimulai dengan mati rasa, rasa kesemutan atau
nyeri di bagian paling distal (jauh dari pusat) di saraf terpanjang, dengan kata lain di ibu jari kaki atau
telapak kaki setiap kaki, yang kemudian menyebar ke seluruh bagian dari masing-masing kaki,
pergelangan kaki dan selanjutnya.38 Rasa yang serupa juga dapat berkembang di ujung jari tangan dan
tangan, pada waktu yang hampir sama nyeri mulai mencapai bagian tengah kaki, maka neuropati sensori
disebut penyebaran kaos stoking dan sarung tangan.39
Orang yang kehilangan sensori dengan tingkat yang serupa (dapat diukur) mungkin memiliki pandangan
rasa nyeri yang sangat berbeda, mulai dari ketidaknyamanan yang menusuk-nusuk atau kesemutan,
hingga keram dan nyeri, rasa terbakar, serangan secara sporadis, nyeri yang menusuk atau bahkan
serangan kesetrum.40
Nyeri itu dapat terjadi secara spontan atau tanggapan terhadap sentuhan. Beberapa orang dengan
neuropati sensori menjadi begitu peka terhadap sentuhan sehingga tidak tahan memakai sepatu atau kaos
kaki atau berselimut. Nyeri sering lebih buruk pada malam hari dan mengganggu tidur. Di saat yang
sama, kemampuan untuk merasakan panas dan getaran secara tepat juga dapat rusak – yang tampak
mendukung teori bahwa nyeri itu sesungguhnya berasal dari saraf yang tidak mengalami cedera setelah
cedera pada serat di sekitarnya.41
Fungsi gerak dipertahankan di sebagian besar tubuh, dan berjalan kaki serta keseimbangan dapat tampak
normal. Apabila gaya berjalan kaki diubah, biasanya karena berusaha menghindari rasa nyeri. Kelemahan
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tidak biasa, walaupun kadang dapat mengurangi atau tidak ada refleks urat daging bagian dalam terhadap
hentakan pergelangan kaki.
Studi kasus (paraestesias)
Seorang laki-laki berusia 42-tahun sudah memakai ddI, d4T dan nevirapine selama lima bulan. Dia juga
memakai kotrimoksazol 960mg setiap hari. Berat badannya bertambah dan dia senang dengan
perkembangannya.
Selama beberapa bulan, dia sudah mengalami kesemutan, mati rasa dan nyeri di kedua kakinya,
terutama pada ibu jari kaki. Pada mulanya dia memakai obat penghilang rasa nyeri (parasetamol), yang
sedikit meredakan nyerinya. Pada kunjungan terakhir, sebulan lalu, rejimennya ditambahkan dengan
amitriptilin. Sekarang, dia hampir tidak dapat berjalan kaki karena kakinya nyeri. Dia menyatakan
bahwa nyeri itu membuatnya tidak dapat tidur.
Waktu diperiksa, kakinya tampak normal. Denyut dorsalis pedis dan posterior tibial terjadi secara
bilateral. Refleks hentakan pergelangan kaki hilang secara bilateral.42
Laki-laki dalam studi kasus di atas memiliki ATN, yang secara klinis tidak dapat dibedakan dengan
neuropati sensori terkait HIV.43,44 Namun, serangan awal mungkin lebih akut, dan nyeri itu agak lebih
berat; misalnya, mungkin ada lebih banyak laporan tentang nyeri berat, khususnya di punggung kaki.45
Satu-satunya cara paling benar untuk membedakan ATN dengan neuropati sensori terkait HIV adalah
bahwa ART muncul satu minggu hingga enam bulan setelah mulai rejimen ART yang mengandung d4T
atau ddI (khususnya apabila dua-duanya dipakai bersamaan) – dan pada akhirnya mungkin pulih pada
sampai dengan dua pertiga pasien setelah menghentikan obat yang merusak itu.46 Sekali lagi, kondisi
klinis yang paling bermakna adalah nyeri – apabila sebaliknya ada kelemahan yang berkembang secara
cepat dan asam laktat tinggi dokter harus waspada terhadap sindrom kelemahan otot saraf dan asidosis
laktik terkait HIV.

Neuropati sensori akibat zat toksik lain
Banyak zat racun, zat pelarut, pembasmi serangga, dan obat-obatan juga dapat menyebabkan neuropati
perifer. Barangkali yang terpenting untuk Odha, obat itu termasuk isoniazid yang tidak diberikan bersama
suplemen vitamin B6 (piridoksin), tetapi juga etambutol, etionamid, vinkristin, talidomid, metronidazol,
vitamin B6 takaran tinggi dan obat-obatan lain. Panduan Merck di internet memiliki daftar zat racun
penyebab neuropati, digolongkan berdasarkan jenis neuropati yang disebabkan oleh setiap jenis obat.
Sebagian besar obat yang mungkin dipakai oleh Odha menyebabkan neuropati sensori, walaupun
sebagaimana disebutkan sebelumnya, masalah gerak adalah bagian terbesar neuropati akibat penggunaan
dapson.
“Walaupun [d4T dan obat ‘d’ lain] jelas pemeran utama pada risiko PN, ada penyokong lain,” Dr. John T
Brooks, dari Centers for Disease Control AS mengatakan pada HATIP. “Penyalahgunaan alkohol atau zat
pelarut (misalnya menghirup lem aibon) adalah penyebab yang sangat dikenal dan perilaku itu sering
ditemukan di antara Odha. Justru, orang yang mencari pereda gejala neuropati perifer mungkin
berperilaku demikian, yang justru memburukkan neuropati perifernya.”
Memang, riwayat penggunaan alkohol secara berlebihan dikaitkan dengan neuropati sensori gerak yang
berkembang secara bertahap, kemungkinan karena dampak toksik etanol dan metabolitnya, serta karena
kekurangan gizi yang sering dikaitkan dengan kecanduan alkohol (khususnya karena kekurangan
tiamin).47,48 Kekurangan gizi – baik asupan gizi yang tidak sesuai atau ketidakmampuan menyerap atau
memanfaatkan secara benar gizi tertentu misalnya vitamin B, khususnya vitamin B12 – juga dikaitkan
dengan neuropati.49
Selain itu, banyak hal lain yang biasa menyebabkan atau memburukkan neuropati sensori di rangkaian
terbatas sumber daya. Sebagai contoh, diabetes (tipe I dan II) dikaitkan dengan berbagai jenis neuropati
yang berbeda (mononeuropati, neuropati yang menyebar, kehilangan fungsi gerak atau otonomik, serta
polineuropati sensori distal, dll) yang dapat mengakibatkan nyeri berat, cedera/borok di kaki (begitu berat
sehingga harus diamputasi), dan kematian pada kasus neuropati otonomik.50,51 Di seluruh dunia, kurang
lebih 10% populasi dengan diabetes sudah mengembangkan neuropati bergejala. Gejala lebih mungkin
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muncul pada orang yang diabetes dengan pengendalian glisemik yang buruk, dan sering ada bukti
komplikasi diabetes yang terjadi secara bersamaan, misalnya nefropati, retinopati dll. Walaupun otot yang
lemah dan kehilangan refleks cenderung lebih umum pada orang dengan neuropati diabetik, banyak kasus
dapat sulit dibedakan dengan neuropati terkait HIV.
Di rangkaian terbatas sumber daya, kusta tetap salah satu penyebab neuropati yang paling umum dengan
serangkaian bentuk klinis.52,53 Karena gejala neuropati dapat muncul tanpa lesi di kulit, mungkin perlu
melakukan biopsi saraf agar dapat mendiagnosis kusta secara tepat.54,55
Harus dicatat bahwa walaupun keadaan lain itu menyebabkan neuropati sensori primer yang dikaitkan
dengan kerusakan akson, tidak semuanya menyebabkan kerusakan dengan cara yang sama. Justru, ada
lebih banyak teori tentang bagaimana HIV dan setiap penyakit itu dapat menyebabkan neuropati sensori
daripada gagasan tentang bagaimana mengobatinya. Adalah aman untuk mengatakan bahwa patogenesis
neuropati sensori adalah karena beragam faktor. Namun demikian, memiliki salah satu keadaan dengan
HIV secara bersamaan dapat meningkatkan kemungkinan pengembangan DSPN atau ATN terkait HIV.56

Epidemiologi dan faktor risiko neuropati sensori (DSPN dan ATN)
Sulit untuk menentukan seberapa umum DSPN dan ATN terkait HIV yang benar-benar disebabkan oleh
perubahan pada layanan yang baku, perbedaan pada populasi yang terlibat dalam penelitian, dan
bagaimana neuropati diukur dalam penelitian.
Sebagai contoh, beberapa penelitian mengamati gejala klinis yang dapat diukur secara mudah, penelitian
lain mengukur hilangnya getaran atau rasa panas dan refleks yang mungkin tidak disadari oleh pasien,
dan ada penelitian lain yang memakai elektromiografi (EMG), dan penelitian konduksi saraf yang dapat
mendeteksi kerusakan saraf subklinis. Pada penilaian sementara yang mencakup beberapa penelitian
otopsi menemukan bukti kerusakan saraf perifer pada hampir setiap orang dengan HIV – walaupun hanya
40% yang memiliki gejala.57,58
Berdasarkan kebanyakan pada penelitian dari AS, umumnya diduga bahwa paling sedikit sepertiga orang
dengan penyakit HIV lanjut mengembangkan DSPN bergejala terkait HIV.59 Ada tambahan 15-30%
orang yang memakai ddI, d4T atau ddC tampak mengembangkan ATN.60,61 Namun, dengan berhentinya
produksi ddC (sejauh ini merupakan analog nukleosida yang paling toksik) dan usulan agar tidak
memakai ddI dan d4T secara bersamaan, angka itu mungkin lebih kecil.
Pada laporan awal era pra-ART, bukti klinis dan EMG terhadap polineuropati simetris distal ditemukan
pada 35% (13/37) pasien rawat inap tanpa faktor risiko neuropati lain. Namun, sebagian besar gejala
adalah ringan.62 Sebuah penelitian prospektif lain dari era pra-ART pada orang dengan jumlah CD4 di
bawah 200 melaporkan 36% mengembangkan neuropati sensori bergejala dalam tahun pertama masa
tindak lanjut, 52% dalam 24 bulan.63 Segera setelah ART ditemukan, kejadian neuropati perifer per tahun
dilaporkan menurun menjadi kurang lebih 21%. Namun, tidak jelas apakah hal itu juga tetap berhasil
untuk orang dengan ART yang diperpanjang.
Bukti baru-baru ini dari dua penelitian utama dari AS, dipresentasikan dalam Conference on Retroviruses
and Opportunistic Infections (CROI) 2009 memberi kesan bahwa tingkat penekanan kekebalan waktu
mulai ART tetap merupakan prediktor penting terhadap neuropati sensori – sementara jumlah CD4
dan/atau viral load terakhir tidak.
Waktu mulai masuk penelitian pertama yang disebut CHARTER, 57% dari 1.539 peserta dilaporkan
memiliki paling sedikit satu tanda DSPN (dan/atau ATN).64,65 Tanda DSPN termasuk kehilangan
kemampuan untuk mengenali getaran pada ibu jari kaki, penurunan kemampuan untuk membedakan
tajam dari tumpul di tungkai kaki bagian bawah, kaki dan jari kaki, serta hilang atau melemahnya refleks
bilateral pada pergelangan kaki dibandingkan lutut sebagaimana dinilai oleh petugas klinis yang terlatih
dengan memakai tata cara uji coba yang dibakukan. Namun, hanya 61% yang sesungguhnya melaporkan
mengalami gejala – dengan kata lain, sepertiga kohort secara keseluruhan. Hanya 15% di antara yang
memiliki paling sedikit satu tanda DSPN melaporkan nyeri sedang atau berat, walaupun mutu hidup yang
menurun dilaporkan oleh beberapa peserta yang hanya merasakan sedikit nyeri dan ringan (secara
keseluruhan, 23% di antara yang memiliki tanda DSPN).
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Penting untuk mencatat bahwa CHARTER telah berupaya mendaftarkan pengunjung klinik yang khas di
enam klinik di AS. Pada awal, peserta penelitian itu berusia 43 tahun, 77% adalah laki-laki; 49% warga
AS keturunan Afrika; 63% sudah didiagnosis AIDS, 37% memiliki riwayat infeksi oportunistik (tetapi
tidak saat itu), 26% HCV-positif. Jumlah CD4 pada awal 420 (256-603), tetapi nadir CD4 (jumlah CD4
terendah sebelum mulai ART) kurang lebih 174 (49-300). Median viral load HIV dalam darah 2,3 log
(1,7-4,0), tetapi 59% memiliki viral load terdeteksi di atas 50, 71% sedang memakai ART.
Dalam analisis multivariat, faktor risiko yang bermakna terhadap DSPN (sesuai urutan kepentingan)
adalah usia lebih tua, penggunaan obat ‘d’ (d4T, ddI atau ddC) sebelumnya, sedang memakai ART
(biasanya tanda pernah memiliki penyakit yang lebih berat), riwayat penggunaan atau kecanduan
narkoba, dan memiliki jumlah CD4 yang sangat rendah sebelum mulai ART.
Faktor tidak bermakna dalam penekanan multivariat adalah jenis kelamin, peningkatan jumlah CD4, viral
load dalam darah, dan riwayat penggunaan atau kecanduan alkohol, dan, yang menarik, sedang memakai
obat ‘d’ (walaupun harus dicatat bahwa penggunaan seluruh obat ‘d’ itu, termasuk d4T sudah kurang
diminati di AS dan sebagian besar negara maju).
Namun demikian, dikhawatirkan bahwa dampak DSPN dan ATN tampak bertahan, khususnya pada
peserta yang lebih tua yang pernah memiliki penyakit yang lebih lanjut. Sementara 20% peserta berusia
20-29 tahun memiliki paling sedikit satu gejala DSPN, proporsi itu meningkat menjadi 60% pada peserta
usia 40-49 tahun dan 75% pada peserta usia 50-59 tahun.
Dan apa yang tampak jelas dari analisis AIDS Clinical Trials Group (ACTG) kohort Longitudinal Linked
Randomized Trials (ALLRT) adalah bahwa DSPN dan/atau ATN berkembang lebih umum walau dengan
penekanan viral load, jumlah CD4 yang lebih tinggi dengan ART – dan penurunan penggunaan obat ‘d’.66
Dalam salah satu subpenelitian ALLRT, petugas non-neurologis yang terlatih memakai alat skrining
neuropati perifer singkat (Brief Peripheral Neuropathy Screen/BPNS), yang menilai tanda (sensasi getar
dan refleks pergelangan kaki) dan gejala (nyeri, “kesemutan”, dan mati rasa) pada peserta penelitian
setiap 48 minggu. Neuropati perifer didefinisikan sebagai paling sedikit kehilangan sensasi getaran ringan
pada kedua ibu jari kaki secara bilateral, atau ketiadaan refleks atau refleks pergelangan kaki yang sangat
rendah daripada lutut. Neuropati perifer bergejala didefinisikan sebagai neuropati perifer plus gejala
bilateral.
Saat ini, penelitian itu melibatkan 2.135 peserta yang belum pernah memakai ART (naif ART) waktu
mulai penelitian: 81% laki-laki, 44% berkulit putih, 32% berkulit hitam, median usia 39 tahun, median
viral load 4,9 log dan median jumlah CD4 206 saat mulai ART. Yang penting, analisis berikut yang
dipresentasikan dalam CROI hanya melaporkan peserta yang menanggapi ART dengan baik (jumlah CD4
di atas 350 dan viral load di bawah 400 (tidak terdeteksi untuk penelitian itu)).
Sebagai contoh, pada minggu 48, 29,5% peserta dengan viral load tidak terdeteksi (n = 1.253) memiliki
neuropati perifer, 10,1% memiliki neuropati perifer bergejala (sedikit lebih rendah dibandingkan peserta
dengan jumlah CD4 di atas 350). tetapi neuropati lebih buruk setelah setiap 48 minggu masa pengobatan.
Pada minggu 384, data tindak lanjut tersedia untuk 331 peserta dengan viral load tidak terdeteksi: 44,4%
memiliki neuropati perifer, 14,2% memiliki neuropati perifer bergejala.
Yang harus dicatat, penggunaan obat ‘d’ dalam kohort tertinggi pada minggu 144 (25%) turun menjadi
10,9% pada minggu 384. Walaupun demikian, neuropati perifer tampak semakin meningkat beberapa
waktu setelah mulai ART. Penelitian mencatat bahwa sebagian besar neuropati perifer itu tidak
menyebabkan sangat nyeri (walaupun kurang lebih 15% peserta dengan neuropati perifer melaporkan
nyeri sedang hingga berat). Namun, layak diulangi, itu hanya pada orang dengan tanggapan virologi
yang baik terhadap ART-nya.
Dalam analisis multivariat, penggunaan obat ‘d’ dan viral load pada awal secara bermakna dikaitkan
dengan kemungkinan neuropati perifer dan neuropati perifer bergejala.

Neuropati pada populasi bukan kulit putih
Temuan lain dari penelitian CHARTER dan ALLRT adalah bahwa ras tampak tidak berdampak pada
kemungkinan mengembangkan neuropati perifer.
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Hal itu bertentangan dengan temuan dari penelitian sebelumnya, HIV outpatient study (HOPS) di
Amerika Utara, dengan 490 (22,5%) di antara 2.178 Odha memiliki neuropati perifer, dan data memberi
kesan bahwa ras kulit putih meningkatkan risiko neuropati perifer (rasio odds yang disesuaikan (aOR)
1,26; CI: 95%; 1.02-1.56; p = 0,033).67
Namun, faktor lain yang dikaitkan lebih erat dengan neuropati perifer dalam HOPS, termasuk (sekali lagi)
usia di atas 40 tahun, nadir jumlah CD4 < 50, nadir CD4 50-199, viral load >10.000 (semuanya p <
0,001) dan diabetes (p = 0,012).
Namun, mungkin terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa risiko neuropati sensori akan sama di seluruh
dunia, tanpa perbedaan yang bermakna di antara populasi. Ada sejumlah warisan ciri-ciri yang berdampak
pada kerentanan terhadap penyakit, metabolisme obat dan toksisitas. Sebagai contoh, beberapa penelitian
baru-baru ini meneliti apakah warisan perbedaan dalam gen hemokromatosis, yang terlibat dalam
penyerapan dan pengaturan zat besi dalam tubuh, dan polimorfisme genetik (mutasi) berdampak pada
produksi sitokin peradangan misalnya TNF-alfa atau interleukin-12B mungkin terlibat dalam kerentanan
terhadap neuropati.68,69,70
Para peneliti juga sudah mengusulkan bahwa perbedaan turunan dalam DNA mitokondria (mtDNA, DNA
di dalam mitokondria yang diwariskan oleh ibu, organel yang terlibat dalam produksi tenaga sel (sintesa
ATP), menatalaksanakan tekanan oksidan dan apoptosis) mungkin juga berperan terhadap kerentanan
terhadap toksisitas mitokondria terkait obat ‘d’ dan oleh karena itu, kemungkinan, neuropati perifer.71
Dalam CROI 2009, Dr. Todd Hulgan dari Universitas Vanderbilt mempresentasikan data pertama dari
warga AS keturunan Afrika dengan HIV yang memberi kesan bahwa orang dari satu subkelompok
mtDNA (L1c) dapat tiga kali lebih mungkin mengembangkan neuropati perifer dibandingkan warga AS
keturunan Afrika lain, apabila memakai rejimen yang mengandung obat ‘d’.72 Dr. Hulgan memiliki data
yang diterbitkan sebelumnya yang memberi kesan bahwa orang dengan mitochondrial haplogroup T (satu
dari sepuluh mitochondrial haplogroup ditemukan di Eropa), adalah hampir lima kali lebih mungkin
mengembangkan neuropati perifer dibandingkan peserta berkulit putih dalam penelitian ACTG 384,
apabila memakai rejimen ART yang mengandung ddI/d4T.73
Dr. Hulgan mengingatkan bahwa ukuran sampel penelitian agak kecil, dan bahwa mekanisme yang jelas
belum ditentukan yang mungkin dapat menjelaskan peningkatan kerentanan neuropati perifer.
“Penelitian untuk meniru hubungan itu pada warga AS keturunan Afrika lain – dan populasi di Afrika,
diperlukan dan juga pada fenotipe toksisitas terkait ART,” dia mengatakan.
Sesungguhnya, tidak ada pengganti selain melakukan penelitian di Afrika. Sejumlah penelitian
melaporkan beban DSPN dan neuropati perifer secara bermakna di Afrika dan sebagian besar rangkaian
terbatas sumber daya – tetapi jumlahnya memang sedikit berbeda dan sulit membandingkan penelitian
yang memakai cara yang berbeda untuk menilai neuropati.
Berdasarkan penelitian pra-ART dari Zimbabwe 60% Odha memiliki neuropati perifer, 37% bergejala,
tetapi itu termasuk beberapa neuropati yang bukan DSPN (misalnya AIDP).74,75 Dalam penelitian yang
lebih baru di Uganda, 47% Odha melaporkan memiliki tanda neuropati perifer, walaupun hanya 9% yang
bergejala.76 Dalam laporan yang lebih baru dari kohort yang sama, gejala neuropati berkembang pada
38% pasien HIV yang sebelumnya tanpa gejala setelah mulai ART yang mengandung d4T.77
Juga di Uganda, Forna dkk melaporkan bahwa neuropati perifer merupakan toksisitas yang paling umum
dilaporkan di antara 1.029 peserta yang menerima ART berbasis rumah di wilayah Tororo, dengan 36%
mengembangkan ATN, 9% berat.78 Neuropati berat didefinisikan sebagai mengalami nyeri, kelemahan
tingkat sedang pada kaki, kelemahan tingkat ringan pada tangan, atau kehilangan sensori yang berat pada
kaki, mengakibatkan gangguan tingkat sedang saat berjalan kaki. Harus dicatat bahwa analisis tidak
memasukkan 135 pasien (13,1%) yang memiliki DSPN sebelum memakai ART. Dalam analisis
multivariat, usia > 35 tahun dikaitkan dengan peningkatan rasio hazard pada segala jenis neuropati
perifer. Usia > 35 tahun dan pengobatan TB pada awal dikaitkan dengan peningkatan rasio hazard pada
neuropati perifer berat. Harus juga dicatat bahwa pengobatan TB diberi dengan piridoksin.
“Kami berpendapat bahwa dokter harus lebih memperhatikan neuropati, khususnya pada orang di atas
usia 35 tahun dan orang yang memakai obat TB,” Forna dkk menulis.
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Di Zambia, 32,2% pasien HIV-positif di klinik mengaku mengalami gejala neuropati perifer (kesemutan,
rasa terbakar, atau mati rasa di kaki atau tangan) sebelum mulai ART berdasarkan laporan Dr. Gretchen
Birbeck, dari Chikankata Epilepsy Care Team, Mazabuka, Zambia.79 Lebih dari 17,3% melaporkan
mengembangkan gejala baru setelah mulai ART (d4T, 3TC + nevirapine atau versi kombinasi takaran
tetap, yaitu Triomune).
HATIP bertanya pada Dr. Birbeck mengapa tingkat neuropati bergejala tampak jauh lebih tinggi
dibandingkan yang dilaporkan di tempat lain di Afrika.
“Triomune baku dipakai di sana tanpa penyesuaian takaran d4T, walaupun indeks massa tubuh (IMB)
populasi pasien relatif cukup kecil dibandingkan penelitian di AS. Sepengetahuan kami, sama sekali tidak
ada data berbasis populasi terkait dengan prevalensi kekurangan gizi. Kami menerbitkan penelitian
prevalensi jangka waktu neurologi berdasarkan rumah sakit dan memiliki tingkat yang serupa yang
hampir siap untuk diajukan dari University Teaching Hospital di Lusaka yang memiliki 24,1% kunjungan
rawat jalan untuk neurologi adalah karena neuropati – satu alasan yang paling umum untuk konsultasi
neurologi.
“Masalah kuncinya adalah bahwa neuropati sudah lazim, tetapi orang sering memiliki beberapa penyebab
neuropati sehingga etiologi sulit ditemukan tanpa biopsi. Sebagai contoh, orang mungkin memiliki status
gizi buruk tetapi juga memakai isoniazid (INH) tanpa vitamin B6 – yang tidak tersedia secara rutin untuk
kasus TB yang memakai INH jangka panjang yang sudah berstatus gizi buruk. Diabetes cukup umum di
sini. Kusta juga masih menjadi masalah.‘”
Dia mencatat bahwa alat EMG/NCV yang baru kini tersedia di wilayah tetangga Malawi, dan bahwa dia
akan melakukan “upaya yang tepat tentang masalah ini di masa yang akan datang.”
Di Afrika Selatan, secara mengejutkan hanya ada sedikit data. Satu penelitian melaporkan bahwa 6%
pasien yang diberi rejimen berbasis d4T diganti karena neuropati perifer.80 Dalam sebuah penelitian baru
di klinik HIV di Rumah Sakit Kalafong di Pretoria, 354 pasien diberi angket, 20,9% di antaranya
melaporkan mengalami nyeri neuropati sebelum mulai ART.81 Nyeri itu secara bermakna lebih sering
terjadi pada pasien laki-laki, dengan jumlah CD4 yang lebih rendah atau viral load yang lebih tinggi, dan
memakai pengobatan TB. Ada 80% yang melaporkan nyeri yang bermakna. Harus dicatat bahwa angka
itu dinilai berdasarkan angket dan bukan diagnosis DSPN, karena neuralgia pascaherpetik dan keadaan
lain juga dapat menyebabkan nyeri neuropati. Namun, nyeri itu terpusat di kaki pada 84% pasien dan oleh
karena itu kemungkinan besar adalah neuropati perifer.
Pasien dengan jumlah CD4 lebih rendah (p = 0,009) dan pasien dengan viral load yang lebih tinggi (p =
0,006) menunjukkan prevalensi nyeri neuropati yang lebih tinggi secara bermakna, sebagaimana juga
pasien dengan riwayat baru atau sedang memakai pengobatan TB (p < 0,001). Para penulis
menyimpulkan bahwa prevalensi nyeri neuropati “20,9% adalah lebih rendah daripada diperkirakan
dibandingkan penelitian sebelumnya di Afrika dan AS.” Walau begitu, 20% memiliki nyeri sebelum
mulai ART bukan masalah kecil. Lebih lanjut, sulit untuk membandingkan kohort penelitian secara
langsung, misalnya, sekadar memiliki kohort yang lebih muda dapat menghasilkan nyeri bergejala yang
lebih sedikit.
Memang, Profesor Gabriel Anabwani dari Fakultas Kedokteran Baylor dan Direktur Botswana-Baylor
Children’s Clinical Center of Excellence mengatakan pada HATIP: “Kami memiliki kurang lebih 600
anak yang diobati dengan rejimen yang mengandung d4T selama sampai dengan enam tahun dalam RCT
yang sedang berjalan. Hanya sejumlah kecil yang memiliki lipodistrofi dan kemungkinan tidak ada yang
pernah mengalami neuropati perifer.”
Lebih lanjut, sebuah analisis tentang toksisitas dua analog nukleosida di atas pada 2.233 anak dengan HIV
di bawah usia 13 tahun dalam penelitian di AS, AIDS Clinical Trials Group 219C, melaporkan bahwa
kurang dari 1% yang mengembangkan neuropati perifer – walau memakai ddI/d4T.82 Pertanyaannya
adalah, apakah mereka akan mulai mengembangkan neuropati apabila tetap memakai rejimen yang sama
saat mereka lebih tua.
Namun, memang tampak ada beberapa perbedaan yang bermakna berdasarkan populasi.
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Lektor Somnuek Sungkanuparph dari Universitas Mahidol, di Bangkok mengatakan pada HATIP: “Saya
selalu berpendapat, tetapi tidak ada waktu untuk membuktikannya, bahwa etnisitas berpengaruh besar
terhadap neuropati perifer. Saya telah merawat pasien terinfeksi HIV selama lebih dari delapan tahun dan
sekarang memiliki kohort HIV besar di rumah sakit saya [ > 2.000 pasien]. Kami menemukan bahwa
tingkat neuropati perifer sangat rendah (2-3%), dibandingkan yang dilaporkan pada pasien kulit putih dan
pasien Afrika, walaupun kami terus mengamatinya. Sebagian besar kasus neuropati perifer juga memiliki
diabetes melitus (terkendali secara cukup hingga tidak terkendali) dan usia lebih tua (di atas 40 tahun).”
Dia mencatat bahwa mereka memiliki tingkat yang sedikit lebih tinggi, 5-8%, apabila memakai ddI/d4T,
yang sudah tidak lagi dipakai.
Penelitian yang diterbitkan dari Thailand menunjukkan tingkat neuropati perifer yang agak lebih rendah.83
Sebagai contoh, penelitian dari Bangkok melaporkan frekuensi kemungkinan DSPN terkait HIV secara
keseluruhan 10% (bergejala) dan kemungkinan DSPN 28% di antara Odha yang berkunjung ke klinik
penyakit menular rawat jalan di Bangkok, Thailand.

Apakah orang pendek lebih baik?
Namun, barangkali perbedaannya bukan secara genetik. Barangkali sesuatu yang jauh lebih dasar,
misalnya tinggi badan.
Sebuah penelitian lain yang dipresentasikan dalam CROI melaporkan bahwa, sejalan dengan usia dan
peningkatan pajanan pada pengobatan, tubuh yang lebih tinggi membuat seseorang lebih berisiko
mengembangkan ATN – baik yang berasal dari Australia, Indonesia atau Malaysia (dan waktu akan
menunjukkan apakah pengamatan itu terbukti di rangkaian lain misalnya di Afrika).84
Dr. Catherine Cherry dari Universitas Monash di Melbourne, Australia, mempresentasikan temuan dari
penelitian, yang berupaya menentukan faktor risiko yang dikaitkan dengan neuropati sensori di antara
pasien HIV di wilayah Asia-Pacific – dan untuk menilai apakah faktor risiko itu dapat dipakai untuk
memprediksi neuropati sensori pada pasien tanpa gejala sebelum pajanan d4T. Gagasannya adalah bahwa
apabila tidak ada pilihan selain memberi d4T pada sebagian besar pasien, pasien yang paling mungkin
mengembangkan neuropati sensori dapat ditawarkan rejimen pengganti – apabila mereka dapat ditentukan
terlebih dahulu.
Oleh karena itu program skrining terhadap neuropati sensori dibentuk di Melbourne (yang sekarang
sangat jarang memakai d4T dan jarang ada kasus TB sehingga penggunaan isoniazid tidak umum), Kuala
Lumpur (yang kurang lebih separuh pasiennya memakai d4T, TB adalah infeksi oportunistik yang umum
sehingga isoniazid masih dipakai secara luas), dan Jakarta (penggunaan d4T secara rutin dan TB adalah
infeksi oportunistik yang paling umum). Brief Peripheral Neuropathy Screen (BPNS) ACTG dipakai
untuk mengamati gejala dan tanda keberadaan neuropati sensori, dan tinggi badan, usia, berat badan
peserta dicatat bersamaan dengan data demografi, laboratorium dan pengobatan yang didapatkan dari
arsip rekam medis. Hampir 100 peserta didaftarkan di setiap tempat.
“Yang kami temukan adalah bahwa secara keseluruhan, neuropati sangat prevalen di seluruh wilayah,
berkisar dari yang rendah yaitu 19% di Kuala Lumpur hingga sampai dengan 42% di Melbourne dan 34%
di Jakarta,” dikatakan oleh Dr. Cherry. Selain pajanan pada pengobatan, penambahan usia (p = 0,002) dan
tinggi badan (p = 0,001) secara independen dikaitkan dengan risiko neuropati sensori.
Sebuah analisis terhadap ciri-ciri peserta mengusulkan “batas” tinggi badan ≥ 170 cm dan usia ≥ 40 tahun
mungkin berguna untuk menduga pasien yang berisiko terhadap neuropati. Batas itu diterapkan secara
retrospektif pada 181 pasien yang terpajan d4T dan tanpa gejala sebelum mulai d4T. Pasien yang lebih
muda dan yang lebih pendek memiliki 20% risiko neuropati sensori. Sepertiganya lebih muda dan lebih
tinggi, mengembangkan neuropati, dibandingkan 38% pasien yang lebih tua dan lebih pendek.
“Namun apa yang saya temukan sebagai paling menakutkan adalah bahwa di antara pasien yang tidak
memiliki gejala neuropati, tetapi usianya di atas 40 tahun dan tinggi badannya di atas 170 cm, seluruhnya
dua pertiga – 66% – mengembangkan neuropati apabila diberi d4T,” dikatakan oleh Dr. Cherry.
Penelitian itu adalah konsisten di seluruh tempat – baik berat badan maupun etnisitas tidak berdampak
terhadap risiko.
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“Oleh karena itu pesan yang diperoleh dari penelitian itu adalah kita seharusnya dapat memakai data usia
dan tinggi badan untuk menduga risiko neuropati, sebelum penggunaan d4T, di negara yang kita amati.”
Dr. Cherry saat ini sedang melakukan proyek penelitian di Afrika Selatan untuk menyelidiki apakah
pengamatannya juga berlaku di rangkaian Afrika.
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