




Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah).





MANAJEMEN HIV/AIDS
Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

Editor: Afif Nurul Hidayati, dkk.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Manajemen HIV/AIDS: Terkini, Komprehensif, dan 
Multidisiplin/Editor: Afi f Nurul Hidayati, dkk. -- 
Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
xxviii, 877 hlm. ; 23 cm

ISBN 978-602-473-099-4

1. HIV - AIDS.   I. Judul.

616.979 2

Cetakan pertama — 2019

Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari
Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

Penerbit
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247 
Fax. (031) 5992248 
E-mail: adm@aup.unair.ac.id

AIRLANGGA UNIVERSITY PRESS 
No. IKAPI: 001/JTI/95 
No. APPTI: 001/KTA/APPTI/X/2012

AUP 828.2/04.19

Layout: Djaiful

Dicetak oleh:
Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP)
(OC 002/01.19/AUP-B5E) 



v

KONTRIBUTOR

ADHITYA ANGGA WARDHANA

KSM/Departemen Bedah
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

AFIF NURUL HIDAYATI

Kelompok Staf Medis/Departemen/Staf Medis 
Fungsional Dermatologi dan Venereologi

Rumah Sakit Universitas Airlangga
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

ALFIAN NUR ROSYID

KSM Paru Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya
Departemen/SMF Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

AMI ASHARIATI

KSM/SMF Ilmu Penyakit Dalam 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

vi

ANDINI DYAH SITAWATI

KSM/Departemen/ SMF Kedokteran Jiwa
Rumah Sakit Universitas Airlangga 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

ANGGRAINI DWI S.

Departemen/KSM/SMF Radiologi 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

ARGA PATRIANAGARA

KSM/SMF Departemen Bedah
Ilmu Penyakit Dalam

Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

ARIEF BAKHTIAR

KSM/Departemen/SMF Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

ARINA DERY PUSPITASARI

Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya

ARYATI

KSM/Departemen/SMF Patologi Klinik 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

ASDI WIHANDONO

KSM/Departemen Bedah
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

vii

ASTINDARI

Kelompok Staf Medis/Departemen/Staf Medis 
Fungsional Dermatologi dan Venereologi

Rumah Sakit Universitas Airlangga
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

AZRIL OKTA ARDHIANSYAH

KSM/Departemen Bedah
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

AZWIN MENGINDRA PUTERA

KSM/Departemen Ilmu Kesehatan Anak 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

BRIAN EKA RACHMAN

Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi
KSM/SMF Departemen Ilmu Penyakit Dalam
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

BRIHASTAMI SAWITRI

KSM/Departemen/SMF Kedokteran Jiwa 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

BUDI SUPRAPTI

Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

CAHYO WIBISONO NUGROHO

Departemen/KSM/SMF Ilmu Penyakit Dalam 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

viii

DIAH PUSPITA RINI

KSM/Departemen/SMF Patologi Klinik 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

DIAN PARAMITA KARTIKASARI

KSM/DepartemeN/SMF Kardiologi dan Kedokteran Vaskular 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

DITARUNI ASRINA UTAMI

KSM/Departemen/SMF Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

DJOKO AGUS PURWANTO

Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya
Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga, Surabaya

ERIKA MARFIANI

KSM/Departemen/Ilmu Penyakit Dalam
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

FIDIANA

KSM Ilmu Penyakit Saraf 
Rumah Sakit Universitas Airlangga

FIKRI RIZALDI

KSM/Departemen/SMF Ilmu Penyakit Dalam
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

ix

HAMZAH

KSM/Departemen/SMF Anestesiologi dan Terapi Intensif
Rumah Sakit Universitas Airlangga

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

HERDIANI SULISTYO

KSM/Departemen/SMF Anestesiologi dan Terapi Intensif
Rumah Sakit Universitas Airlangga

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

HERI SUBIANTO

KSM/Departemen/SMF Bedah Saraf 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

IMAM SUBADI

KSM/Departemen/SMF Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

INDRI LAKHSMI PUTRI

KSM/Departemen/SMF Bedah Plastik
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

IRWANTO

KSM/Departemen Ilmu Kesehatan Anak
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

x

ISMU NUGROHO

KSM/Departemen Bedah
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

IZZATUL FITHRIYAH

KSM/Departemen/SMF Kedokteran Jiwa 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

LENNY OCTAVIA

Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

LUCKY ANDRIANTO

KSM/Departemen/SMF Anestesiologi dan Terapi Intensif
Rumah Sakit Universitas Airlangga

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

M. AYODYA SOEBADI

KSM/Departemen/SMF Ilmu Penyakit Dalam
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

M. ROBIUL FUADI

KSM/Departemen/SMF Patologi Klinik
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

MAITRI ANINDITA

KSM/Departemen Medis Mata 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

xi

MAYLITA SARI

Kelompok Staf Medis/Departemen/Staf Medis 
Fungsional Dermatologi dan Venereologi

Rumah Sakit Universitas Airlangga
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

MEDHI DENISA ALINDA

KSM/Departemen/SMF Dermatologi dan Venereologi
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

MOCHAMAD YUSUF ALSAGAFF

KSM/DepartemeN/SMF Kardiologi dan Kedokteran Vaskular 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

MUHAMMAD AMIN

KSM/Departemen/SMF Pulmonologi 
Ilmu Kedokteran Respirasi Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

MUHAMMAD ILHAM ALDIKA AKBAR

KSM/Departemen/SMF Obstetri & Ginekologi
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

MUHAMMAD NOOR DIANSYAH

KSM/SMF Ilmu Penyakit Dalam 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

xii

MUTIARA RIZKI HARYATI

KSM/Departemen/SMF Penyakit Dalam 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

NASRONUDIN

Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi
KSM/Departemen Ilmu Penyakit Dalam

Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

NIA DYAH RAHMIANTI

KSM/Departemen/SMF Jantung
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedoketran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

NOVIANTI RIZKY REZA

KSM/Departemen/Dermatologi dan Venereologi
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

NUR SULASTRI

KSM/Departemen/SMF Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

NURDIN ZUHRI

KSM/Departemen/SMF Mata 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

xiii

PRADANA ZAKY ROMADHON

KSM/SMF Ilmu Penyakit Dalam 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

PRASTUTI ASTAWULANINGRUM

KSM Paru Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya
Departemen/SMF Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

PRIHATMA KRISWIDYATOMO

KSM/Departemen/SMF Anestesiologi dan Terapi Intensif
Rumah Sakit Universitas Airlangga

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

PUGUH SETYO NUGROHO

KSM/Departemen/SMF Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

RESTI YUDHAWATI

KSM Paru Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya
Departemen/SMF Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

RICKY WIBOWO

KSM/Departemen Bedah
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

xiv

ROSA FALERINA

KSM/Departemen/SMF Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

SETYA BUDI PAMUNGKAS

Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

SOEDARSONO

Departemen/SMF Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 

RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

TEDY APRIAWAN

KSM/Departemen/SMF Bedah Saraf 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

TRI PUDY ASMARAWATI

KSM/Departemen/SMF Penyakit Dalam 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

TUTIK KUSMIATI

Departemen/SMF Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 

RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

USMAN HADI

KSM/Departemen/SMF Penyakit Dalam 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

xv

WAHYU ENDAH PRABAWATI

KSM/Departemen/SMF Mata 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

WARDAH RAHMATUL ISLAMIYAH

KSM/Departemen/SMF Neurologi 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

WIWIN IS EFFENDI

KSM/Departemen/SMF Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

  
YESSY PUSPITASARI

KSM/Departemen/SMF Patologi Klinik
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

YUDHI ADRIANTO

KSM/Departemen/SMF Neurologi 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

YUDITH DIAN PRAWITRI

KSM/Departemen/SMF Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya



Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin

xvi

YULISTIANI

Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya

ZAMROTUL IZZAH

Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya



xvii

Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa laa haula walaa quwwata illa billahi. 
Allaahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi 
ajma’ien.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 
taufik, dan inayah-Nya, sehingga tersusun Buku “Manajemen HIV/AIDS: 
Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin”. 

Terima kasih kami sampaikan kepada para dosen di Rumah Sakit 
Universitas Airlangga yang telah menyusun buku ini. Buku ini sangat 
penting, karena penanganan kasus HIV/AIDS memerlukan pengembangan 
dan inovasi-inovasi baru. Bukan saja dari disiplin ilmu kedokteran, 
namun juga lintas ilmu, karena hal-hal di luar medis sangat menentukan 
keberhasilan penanganan kasus ini. 

Karena itulah, update berbagai lintas ilmu dalam penanganan kasus 
HIV/AIDS ini perlu disosialisasikan ke berbagai stakeholder HIV/AIDS, 
seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker. Bahkan, juga keluarga 
pasien HIV/AIDS. Diseminasi buku tentang manajemen HIV/AIDS 
yang komprehensif dan multidisplin ini bisa dipakai rujukan sehingga 
penanganan pasien akan lebih efektif dan efisien. Begitu juga upaya 
pencegahannya. 

Buku ini yang berisi tentang update ilmu pengetahuan terbaru 
dalam penanganan kasus HIV/AIDS, utamanya pasien, sangat baik 
untuk dipelajari agar membawa kemaslahatan yang besar. Semoga para 
pembaca yang berlatar belakang berbeda-beda bisa memanfaatkan buku 
ini dalam penanganan pasien HIV/AIDS yang jauh lebih maju dan dapat 
memberikan sumbangan besar kepada masyarakat. 

KATA PENGANTAR 
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
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Penanganan kasus HIV/AIDS ini memang harus komprehensif. Yaitu 
konsep perawatan yang menyeluruh membentuk suatu jejaring kerja di 
antara semua sumber daya yang ada dalam rangka memberikan pelayanan 
dan perawatan holistik, menyeluruh, dan dukungan yang luas bagi ODHA 
(orang dengan HIV/AIDS) dan keluarganya.

Banyak aspek dalam manajemen komprehensif, seperti VCT, tata 
laksana IO, asuhan keperawatan, perawatan di rumah, asupan gizi, KDS, 
menurunkan stigma, dan dukungan sosial. Karena itu, dalam manajemen 
komprehensif ini melibatkan banyak pihak yang harus saling mendukung. 
Diperlukan dokter, perawat, ahli gizi, farmasi, konselor, perawatan paliatif, 
dan bahkan relawan sosial. 

Di sini, diperlukan koordinasi dan harmonnisasi antar-stakeholder. 
Semua pihak harus menurunkan ego, karena diperlukan kesetaraan, 
ketersediaan, dan koordinasi-integrasi yang harmonis. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin, tentunya, 
diperlukan agar manajemen komprehensif dalam penanganan kasus HIV/
AIDS ini bisa efektif dan efisien. 

Semoga buku ini memberikan manfaat bagi umat. Semoga kita semua 
selalu dalam ridha Allah SWT.

Billahi taufiq wal hidayah
Wassalaamu’alaikum wr. wb.

Rektor,
 
Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., CMA.
NIP. 196508061992031002
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia 
dan rahmat-Nya sehingga buku Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, 
dan Multidisiplin yang disusun oleh para dosen/dokter/staf Rumah Sakit 
Universitas Airlangga dapat terwujud.

Rumah Sakit Universitas Airlangga sebagai Rumah Sakit Pendidikan 
bertekad untuk selalu mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
yaitu pendidikan, pelayanan, dan penelitian, selain itu juga pengabdian 
masyarakat. Buku Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif dan 
Multidisiplin ini merupakan salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi dari sisi pendidikan dan pelayanan. Buku ini diharapkan dapat 
menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dalam menimba ilmu maupun 
dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dengan infeksi 
HIV/AIDS.

Atas nama pimpinan Rumah Sakit Universitas Airlangga, kami 
memberikan apresiasi yang tinggi kepada para dosen/dokter/staf 
penulis buku ini serta para editor yang telah bekerja keras dalam 
mengharmonisasikan ilmu sehingga terwujud sebuah tulisan yang 
bermanfaat bagi para pembacanya.

Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga,

Prof. Dr. Nasronudin, dr., Sp.PD., K-PTI., FINASIM

KATA PENGANTAR
DIREKTUR RUMAH SAKIT 
UNIVERSITAS AIRLANGGA
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Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh, 

Puji syukur kepada Allah SWT atas perkenan dan petunjuk-Nya 
kepada kami para penulis dan editor yang telah berhasil menyusun buku 
Manajemen HIV/AIDS Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin.

Penyakit infeksi HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan 
yang terpenting di dunia termasuk di Indonesia pada khususnya. 
Perkembangan yang semakin pesat dalam pengetahuan dan riset 
mengenai penatalaksanaan HIV mengharuskan para tenaga medis 
maupun paramedis untuk mengikutinya. Manajemen infeksi HIV/AIDS 
yang terkini, komprehensif, dan multidisiplin penting untuk memperbaiki 
manajemen pasien dengan infeksi HIV/AIDS beserta masalah-masalah 
yang menyertainya. Atas dasar inilah, tim penyusun terdorong untuk 
menerbitkan buku ini.

Buku ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan yang terkini 
dan menyeluruh yang melibatkan multidisiplin mengenai penanganan 
infeksi HIV/AIDS, karena permasalahan yang dihadapi dalam infeksi ini 
seringkali melibatkan berbagai disiplin ilmu. Buku ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi para Sejawat yang terlibat dalam penanganan infeksi 
HIV/AIDS.

Kami harap buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam 
memberikan pelayanan dan perawatan pasien dengan infeksi HIV/AIDS 
dengan baik.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya, Februari 2019
Editor

PRAKATA
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1 INFORMASI DASAR HIV/AIDS

Mutiara Rizki Haryati, Tri Pudy Asmarawati, Usman Hadi

KSM/Departemen/SMF Penyakit Dalam 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya 

ABSTRACT

HIV infection is a spectrum of diseases that attack immune cells that include primary 
infection, with or without acute syndrome, asymptomatic to an advanced stage, and 
AIDS is the final stage of HIV infection. HIV itself is a cytopathic virus, belonging 
to the Retroviridae family, and its target cell is a cell capable of expressing CD4-
specific receptors that are mostly involved in the human immune system, so that although 
its manifestations are diverse it will eventually present as a secondary/opportunistic 
infection due to suppression of the immune system due to viral infection in the advanced 
stage. Management of HIV depends on the stage of the disease and any opportunistic 
infections that occur. In general, the goal of treatment is to prevent the body’s immune 
system from deteriorating to the point where opportunistic infections will emerge. The 
main strategy currently being carried out is the use of antiretroviral drugs that can 
suppress the HIV virus and extend life expectancy of people with HIV/AIDS. High 
coverage of HIV testing and active screening in high-risk populations can also find 
people with HIV/AIDS earlier and reduce further transmission with behavioral change 
counseling and adequate medical intervention.

ABSTRAK

Infeksi HIV adalah suatu spektrum penyakit yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh 
yang meliputi infeksi primer, dengan atau tanpa sindrom akut, stadium asimtomatik, 
hingga stadium lanjut, dan AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. HIV sendiri 
adalah virus sitopatik, termasuk dalam famili Retroviridae, dan sel targetnya adalah 
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sel yang mampu mengekspresikan reseptor spesifik CD4 yang kebanyakan terlibat 
dalam sistem imun manusia, sehingga manifestasinya meskipun beragam pada akhirnya 
hadir sebagai infeksi sekunder/oportunistik akibat tertekannya sistem imun oleh karena 
infeksi virus pada tahap lanjut. Penatalaksanaan HIV tergantung pada stadium penyakit 
dan setiap infeksi oportunistik yang terjadi. Secara umum, tujuan pengobatan adalah 
untuk mencegah sistem imun tubuh memburuk ke titik di mana infeksi oportunistik 
akan bermunculan. Strategi utama yang dilakukan saat ini adalah penggunaan obat 
antiretroviral yang dapat menekan virus HIV dan memperpanjang harapan hidup 
seseorang dengan HIV/AIDS. Cakupan tes HIV yang tinggi dan skrining aktif pada 
populasi berisiko tinggi juga dapat menemukan orang dengan HIV/AIDS lebih awal 
dan menurunkan penularan lebih lanjut dengan konseling perubahan perilaku dan 
intervensi medis yang memadai.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sejak tahun 1999 telah terjadi peningkatan jumlah 
Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) pada kelompok orang berperilaku 
risiko tinggi tertular HIV, yaitu para pekerja seks dan pengguna NAPZA 
suntikan (Penasun), kemudian diikuti dengan peningkatan pada kelompok 
lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) dan perempuan berisiko 
rendah. Saat ini dengan prevalensi rerata sebesar 0,4% sebagian besar 
wilayah di Indonesia termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat 
epidemi HIV terkonsentrasi. Sementara itu, Tanah Papua sudah memasuki 
tingkat epidemi meluas, dengan prevalensi HIV sebesar 2,3% (Permenkes, 
2014). Prevalensi global HIV meningkat dari 31,0 juta pada tahun 2002, 
menjadi 35,3 juta di tahun 2012, karena orang-orang yang menggunakan 
terapi antiretroviral hidup lebih lama, sedangkan insiden global telah 
menurun dari 3,3 juta pada tahun 2002, menjadi 2,3 juta pada tahun 
2012 (Maartens G et al., 2014). Pemahaman mengenai mekanisme infeksi, 
perjalanan klinis infeksi HIV dan pentingnya peran reservoir infeksi 
dalam penularan HIV diharapkan dapat terus menekan kejadian baru 
HIV di masyarakat.

DEFINISI

Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah suatu spektrum 
penyakit yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh yang meliputi infeksi 
primer, dengan atau tanpa sindrom akut, stadium asimtomatik, hingga 
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stadium lanjut. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) dapat diartikan 
sebagai kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya 
kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV, dan merupakan tahap 
akhir dari infeksi HIV (Fauci et al., 2009).

SEJARAH

Kasus pertama AIDS di dunia dilaporkan pada tahun 1981. Pada 
awal tahun 1982, sebelum menemukan agen penyebabnya, Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) telah mengembangkan definisi 
kasus AIDS dengan dasar diagnosis adanya ‘suatu penyakit yang cukup 
mengindikasikan adanya imunodefisiensi seluler pada seseorang tanpa 
penyebab yang diketahui’. Sebelumnya, sudah terdapat laporan kasus 
yang memenuhi definisi surveilans AIDS pada tahun 1950 dan 1960-an di 
Amerika Serikat. Virus penyebab AIDS diidentifikasi oleh Luc Montagnier 
pada tahun 1983, yang awal diberi nama LAV (lymphadenopathy virus), dan 
pada tahun 1984 Robert Gallo menemukan virus penyebab AIDS, yang 
saat itu diberi nama HTLV-III. Pada tahun 1984, istilah AIDS related complex 
(ARC) diciptakan untuk menggambarkan gejala imunodefisiensi yang 
dikenali seiring dengan peningkatan frekuensi risiko seseorang untuk 
terkena AIDS. Gejala tersebut adalah limfadenopati generalisata yang 
tidak dapat dijelaskan, trombositopenia idiopatik, kandidiasis oral, infeksi 
herpes zoster, dan sindrom wasting konstitusional. Istilah ARC ini sekarang 
sudah tidak dipakai lagi. Tes untuk memeriksa antibodi terhadap HIV 
sendiri baru tersedia pada tahun 1985. Kasus pertama AIDS di Indonesia 
dilaporkan secara resmi oleh Departemen Kesehatan tahun 1987, yaitu 
pada seorang warga negara Belanda di Bali. Pada tahun 1986–1987, CDC 
membuat sistem klasifikasi untuk mengakomodasi semakin banyaknya 
temuan klinis yang dikaitkan dengan infeksi kronik HIV, dan memperluas 
definisi AIDS untuk lebih efektif melacak morbiditas yang terkait dengan 
infeksi HIV, yang direvisi dan dikembangkan lebih lanjut pada 1993. Secara 
umum, AIDS sejak itu didefinisikan sebagai diagnosis laboratoris adanya 
infeksi HIV ditambah infeksi oportunistik atau jumlah CD4 di bawah 200/
μL (Levy, 1993; Djoerban et al., 2014).
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PATOGENESIS

HIV adalah virus sitopatik, termasuk dalam famili Retroviridae, 
subfamili Lentivirinae. Genus Lentivirus. HIV berbeda dalam struktur dari 
retrovirus lainnya. Virion HIV berdiameter ~100 nm, dengan berat molekul 
9.7 kb (kilobase). Wilayah terdalamnya terdiri dari inti berbentuk kerucut 
yang mencakup dua salinan genom ssRNA, enzim reverse transcriptase, 
integrase dan protease, beberapa protein minor, dan protein inti utama, 
seperti terlihat pada gambar 1.1. Genom HIV mengodekan 16 protein virus 
yang memainkan peran penting selama siklus hidupnya (Li et al., 2016).

Gambar 1.1 Struktur HIV (Sumber: Splettstoesser T. [www.scistyle.com]). 

HIV memiliki banyak tonjolan eksternal yang dibentuk oleh dua 
protein utama envelope virus, gp120 di sebelah luar dan gp41 yang 
terletak di transmembran. Gp120 memiliki afinitas tinggi terhadap 
reseptor CD4 sehingga bertanggung jawab pada awal interaksi dengan 
sel target, sedangkan gp41 bertanggung jawab dalam proses internalisasi. 
Termasuk retrovirus karena memiliki enzim reverse trancriptase, HIV 
mampu mengubah informasi genetik dari RNA menjadi DNA, yang 
membentuk provirus. Hasil transkrip DNA intermediet atau provirus 
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yang terbentuk ini kemudian memasuki inti sel target melalui enzim 
integrase dan berintegrasi di dalam kromosom dalam inti sel target. HIV 
juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan mekanisme yang sudah 
ada di dalam sel target untuk membuat kopi diri sehingga terbentuk virus 
baru dan matur yang memiliki karakter HIV. Kemampuan virus HIV 
untuk bergabung dengan DNA sel target pasien, membuat seseorang yang 
terinfeksi HIV akan terus terinfeksi seumur hidupnya (Li et al., 2016).

Hingga kini dikenal dua tipe IV, yaitu HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 
merupakan virus klasik pemicu AIDS, didapatkan pada sebagian besar 
populasi di dunia. HIV-2 merupakan virus yang diisolasi pada binatang 
dan beberapa pasien di Afrika Barat. Perbedaan keduanya terutama pada 
glikoprotein kapsul, dan virus HIV-2 umumnya kurang patogenik serta 
memerlukan waktu lebih lama untuk memunculkan gejala dan tanda 
penyakit (Maartens G et al., 2014).

HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, yaitu 
secara vertikal, horizontal, dan seksual. HIV dapat mencapai sirkulasi 
sistemik secara langsung dengan diperantarai benda tajam yang mampu 
menembus dinding pembuluh darah atau secara tidak langsung melalui 
kulit dan mukosa yang tidak intak seperti yang terjadi pada kontak 
seksual. Setelah sampai dalam sirkulasi sistemik, 4–11 hari sejak paparan 
pertama HIV dapat dideteksi di dalam darah (Nasronudin, 2014).

Setelah masuk dalam sirkulasi sistemik manusia, sel target utama 
dari HIV adalah sel yang mampu mengekspresikan reseptor spesifik 
CD4, seperti monosit-makrofag, limfosit, sel dendritik, astrosit, mikroglia, 
Langerhan’s yang kebanyakan terlibat dalam sistem imun manusia. Bila 
HIV mendekati dan berhasil menggaet sel target melalui interaksi gp120 
dengan CD4, ikatan semakin diperkokoh ko-reseptor CXCR4 dan CCR5, 
dan kemudian atas peran protein transmembran gp41 akan terjadi fusi 
membran virus dan membran sel target. Proses selanjutnya diteruskan 
melalui peran enzim reverse transcriptase dan integrase serta protease untuk 
mendukung proses replikasi (Maartens G et al., 2014; Nasronudin, 2014). 

Replikasi dimungkinkan melalui aktivitas enzim reverse transcriptase, 
diawali oleh transkripsi terbalik RNA genomik ke DNA. Kopi DNA 
yang terbentuk berintegrasi ke genom sel manusia untuk selanjutnya 
disebut proviral DNA. Komponen virus kemudian disusun mendekati 
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membran sel host, menembus membran keluar dari dalam sel sebagai 
virion matur, yang potensial penyebab infeksi pada sel lain, bahkan 
mampu memicu infeksi pada individu lain bila ditransmisikan. Dalam 
satu hari HIV mampu melakukan replikasi hingga mencapai 108–109 virus 
baru. Selama proses replikasi, HIV dapat mengalami perubahan karakter 
atau mutasi sehingga HIV yang beredar dalam sirkulasi tubuh otomatis 
bukan merupakan populasi homogen, melainkan terdiri dari berbagai 
kelompok varian sebagai spesies quasi. Variasi virus ini cenderung terus 
mengalami mutasi, terutama pada tekanan selektif di lingkungan mikro 
yang penuh stresor. Hal ini dapat memicu strain resisten terhadap obat 
maupun perubahan status imunologik (Levy, 1993). 

Secara perlahan seiring waktu, limfosit T yang menjadi salah satu 
sel target HIV akan tertekan dan semakin menurun melalui berbagai 
mekanisme, seperti kematian sel secara langsung akibat hilangnya 
integritas membran plasma oleh karena infeksi virus, apoptosis, maupun 
oleh karena respons imun humoral dan seluler yang berusaha melenyapkan 
virus HIV dan sel yang telah terinfeksi. Penurunan limfosit T dan CD4 
ini menyebabkan penurunan sistem imun sehingga pertahanan individu 
terhadap mikroorganisme patogen menjadi lemah dan meningkatkan 
risiko terjadinya infeksi sekunder sehingga masuk ke stadium AIDS (Levy, 
1993).

MANIFESTASI KLINIK

Infeksi HIV tidak akan langsung memperlihatkan tanda atau gejala 
tertentu. Dalam perjalanannya, infeksi HIV dapat melalui 3 fase klinis 
(Nasronudin, 2007).

Tahap 1: Infeksi Akut

Dalam 2 hingga 6 minggu setelah terinfeksi HIV, seseorang mungkin 
mengalami penyakit seperti flu, yang dapat berlangsung selama beberapa 
minggu. Ini adalah respons alami tubuh terhadap infeksi. Setelah 
HIV menginfeksi sel target, yang terjadi adalah proses replikasi yang 
menghasilkan berjuta-juta virus baru (virion), terjadi viremia yang memicu 
sindrom infeksi akut dengan gejala yang mirip sindrom semacam flu. 
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Gejala yang terjadi dapat berupa demam, nyeri menelan, pembengkakan 
kelenjar getah bening, ruam, diare, nyeri otot, dan sendi atau batuk. 

Tahap 2: Infeksi Laten

Setelah infeksi akut, dimulailah infeksi asimtomatik (tanpa gejala), 
yang umumnya berlangsung selama 8-10 tahun. Pembentukan respons 
imun spesifik HIV dan terperangkapnya virus dalam sel dendritik 
folikuler di pusat germinativum kelenjar limfe menyebabkan virion dapat 
dikendalikan, gejala hilang dan mulai memasuki fase laten. Meskipun 
pada fase ini virion di plasma menurun, replikasi tetap terjadi di dalam 
kelenjar limfe dan jumlah limfosit T-CD4 perlahan menurun walaupun 
belum menunjukkan gejala (asimtomatis). Beberapa pasien dapat menderita 
sarkoma Kaposi’s, Herpes zoster, Herpes simpleks, sinusitis bakterial, atau 
pneumonia yang mungkin tidak berlangsung lama. 

Tahap 3: Infeksi Kronis

Sekelompok kecil orang dapat menunjukkan perjalanan penyakit 
amat cepat dalam 2 tahun, dan ada pula yang perjalanannya lambat (non-
progressor). Akibat replikasi virus yang diikuti kerusakan dan kematian sel 
dendritik folikuler karena banyaknya virus, fungsi kelenjar limfe sebagai 
perangkap virus menurun dan virus dicurahkan ke dalam darah. Saat 
ini terjadi, respons imun sudah tidak mampu meredam jumlah virion 
yang berlebihan tersebut. Limfosit T-CD4 semakin tertekan oleh karena 
intervensi HIV yang semakin banyak, dan jumlahnya dapat menurun 
hingga di bawah 200 sel/mm3. Penurunan limfosit T ini mengakibatkan 
sistem imun menurun dan pasien semakin rentan terhadap berbagai 
penyakit infeksi sekunder, dan akhirnya pasien jatuh pada kondisi 
AIDS. 

Seiring dengan makin memburuknya kekebalan tubuh, ODHA 
mulai menampakkan gejala akibat infeksi oportunistik seperti berat 
badan menurun, demam lama, rasa lemah, pembesaran kelenjar getah 
bening, diare, tuberkulosis, infeksi jamur, herpes, dan lain-lain. Sekitar 
50% dari semua orang yang terinfeksi HIV, 50% berkembang masuk 
dalam tahap AIDS sesudah 10 tahun, dan sesudah 13 tahun, hampir semua 
menunjukkan gejala AIDS, kemudian meninggal.
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Gejala dan klinis yang patut diduga infeksi HIV adalah sebagai 
berikut (Kemenkes RI, 2012).
1. Keadaan umum, yakni kehilangan berat badan > 10% dari berat 

badan dasar; demam (terus menerus atau intermiten, temperatur 
oral > 37,5) yang lebih dari satu bulan; diare (terus menerus atau 
intermiten) yang lebih dari satu bulan; limfadenopati meluas.

2. Kulit, yaitu didapatkan pruritic papular eruption dan kulit kering yang 
luas; merupakan dugaan kuat infeksi HIV. Beberapa kelainan kulit 
seperti genital warts, folikulitis, dan psoriasis sering terjadi pada 
ODHA tapi tidak selalu terkait dengan HIV.

3. Infeksi jamur dengan ditemukan kandidiasis oral; dermatitis 
seboroik; atau kandidiasis vagina berulang.

4. Infeksi viral dengan ditemukan herpes zoster (berulang atau 
melibatkan lebih dari satu dermatom); herpes genital berulang; 
moluskum kontangiosum; atau kondiloma.

5. Gangguan pernapasan dapat berupa batuk lebih dari satu bulan; 
sesak napas; tuberkulosis; pneumonia berulang; sinusitis kronis atau 
berulang.

6. Gejala neurologis dapat berupa nyeri kepala yang semakin parah 
(terus menerus dan tidak jelas penyebabnya); kejang demam; atau 
menurunnya fungsi kognitif. 

Derajat berat infeksi HIV untuk keperluan surveilans dapat ditentukan 
sesuai stadium klinis dari WHO dan jumlah CD4 dari CDC, dapat dilihat 
pada tabel 1.1–1.4.

Tabel 1.1 Klasifi kasi Stadium Klinis HIV AIDS Menurut WHO 

Klasifi kasi Stadium Klinis WHO
Asimtomatik 1
Ringan 2
Sedang 3
Berat 4

Sumber: WHO (2007)
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Tabel 1.2 Stadium Klinis WHO untuk orang dewasa yang terinfeksi HIV 

Stadium klinis 1

Asimtomatik
Limfadenopati generalisata persisten

Stadium klinis 2

Penurunan berat badan derajat sedang yang tidak dapat dijelaskan 
(< 10% BB)

Infeksi saluran napas atas berulang (episode saat ini, ditambah 1 episode atau 
lebih dalam 6 bulan)

Herpes zoster
Keilitis angularis
Sariawan berulang (2 episode atau lebih dalam 6 bulan)
Erupsi papular pruritic
Dermatitis seboroik
Infeksi jamur pada kuku

Stadium klinis 3

Penurunan berat badan derajat berat yang tidak dapat dijelaskan 
(> 10% BB)

Diare kronik selama > 1 bulan yang tidak dapat dijelaskan
Demam persisten yang tidak dapat dijelaskan (> 37,6°C intermiten atau konstan, 

> 1 bulan)
Kandidiasis oral persisten
Oral hairy leukoplakia
TB Paru
Infeksi bakterial berat (seperti pneumonia, meningitis, empiema, piomiositis, infeksi 

tulang atau sendi, bakteremia, radang panggul berat)
Stomatitis, ginggivitis, atau periodontitis ulseratif nekrotikans akut
Anemi yang tidak dapat dijelaskan (< 8 g/dl), neutropenia (< 1000/mm3) dan/

atau trombositopenia kronik (< 50,000/mm3, > 1 bulan)

Stadium klinis 4

HIV wasting syndrome
Pneumonia Pneumocystis (PCP)
Pneumonia bakterial berulang (episode saat ini ditambah satu episode atau lebih 

dalam 6 bulan terakhir)
Infeksi herpes simpleks kronik (orolabial, genital atau anorektal) selama 

> 1 bulan, atau viseral tanpa melihat lokasi ataupun durasi
Kandidiasis esophageal
TB ekstra paru
Sarkoma Kaposi
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Infeksi sitomegalovirus (retinitis atau infeksi CMV pada organ lain kecuali liver, 
limpa, dan KGB)

Toksoplasmosis otak
Ensefalopati HIV
Kriptokokosis ekstrapulmonar (termasuk meningitis)
Infeksi mikobakteria non-tuberkulosis diseminata
Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)
Kriptosporidiosis kronik
Isosporiasis kronik
Mikosis diseminata (histoplasmosis, coccidiomycosis)
Septisemia berulang (termasuk Salmonella nontifoid)
Limfoma (sel B non-Hodgkin atau limfoma serebral) atau tumor solid terkait HIV 

lainnya
Karsinoma serviks invasif
Leishmaniasis diseminata atipikal
HIV-associated nephropathy (HIVAN) atau kardiomiopati terkait HIV simtomatis

Sumber: WHO (2007)

Tabel 1.3 Stadium Klinis WHO untuk Bayi dan Anak yang Terinfeksi HIV 

Stadium klinis 1

Asimtomatik
Limfadenopati generalisata persisten

Stadium klinis 2

Hepatosplenomegali persisten yang tidak dapat dijelaskan
Erupsi pruritik papular
Infeksi virus wart luas
Angular cheilitis

Moluskum kontagiosum luas
Ulserasi oral berulang
Pembesaran kelenjar parotis persisten yang tidak dapat dijelaskan
Eritema ginggival lineal
Herpes zoster
Infeksi saluran napas atas kronik atau berulang (otitis media, otorrhoea, sinusitis, 

tonsilitis)
Infeksi kuku oleh jamur

Stadium klinis 3

Malnutrisi sedang yang tidak dapat dijelaskan, tidak berespons secara adekuat 
terhadap terapi standar
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Diare persisten yang tidak dapat dijelaskan (14 hari atau lebih)
Demam persisten yang tidak dapat dijelaskan (lebih dari 37,5 °C intermiten atau 

konstan, >1 bulan)
Kandidosis oral persisten (di luar saat 6-8 minggu pertama kehidupan)
Oral hairy leukoplakia
Periodontitis/gingivitis ulseratif nekrotikans akut
TB kelenjar
TB Paru
Pneumonia bakterial yang berat dan berulang
Pneumonistis interstitial limfoid simtomatik
Penyakit paru-berhubungan dengan HIV yang kronik termasuk bronkiektasis
Anemia yang tidak dapat dijelaskan (< 8 g/dl ), neutropenia (< 500/mm3) atau 

trombositopenia (< 50 000/mm3)

Stadium klinis 4b

Malnutrisi, wasting, dan stunting berat yang tidak dapat dijelaskan dan tidak 
berespons terhadap terapi standar

Pneumonia pneumosistis
Infeksi bakterial berat yang berulang (misalnya empiema, piomiositis, infeksi tulang 

dan sendi, meningitis, kecuali pneumonia)
Infeksi herpes simpleks kronik (orolabial atau kutaneus > 1 bulan atau viseralis di 

lokasi mana pun)
TB ekstrapulmonar
Sarkoma Kaposi
Kandidiasis esofagus (atau trakea, bronkus, atau paru)
Toksoplasmosis susunan saraf pusat (di luar masa neonatus)
Ensefalopati HIV
Infeksi sitomegalovirus (CMV), retinitis atau infeksi CMV pada organ lain, dengan 

onset umur > 1 bulan

Kriptokokosis ekstrapulmonar termasuk meningitis
Mikosis endemik diseminata (histoplasmosis, coccidiomycosis)
Kriptosporidiosis kronik (dengan diarea)
Isosporiasis kronik
Infeksi mikobakteria non-tuberkulosis diseminata
Kardiomiopati atau nefropati yang dihubungkan dengan HIV yang simtomatik
Limfoma sel B non-Hodgkin atau limfoma serebral
Progressive multifocal leukoencephalopathy

Sumber: WHO (2007)
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Tabel 1.4  Perbandingan stadium HIV antara WHO dan CDC berdasar jumlah CD4 
dan persen CD4-limfosit totala 

Stadium WHOb Jumlah CD4 & 
persen limfosit total 
kriteria WHOc

Stadium 
CDCd

Jumlah CD4 & persen 
limfosit kriteria CDC

Stadium 1
(Infeksi HIV)

Jumlah CD4 
≥ 500 sel/mm3)

Stadium 1
(Infeksi HIV)

Jumlah CD4 
≥ 500 sel/mm3) atau 
persen CD4-limfosit total 
>29

Stadium 2
(Infeksi HIV)

Jumlah CD4 
350-499 sel/mm3)

Stadium 2
(Infeksi HIV)

Jumlah CD4 200-499 
sel/mm3) atau persen 
CD4-limfosit total 
14-29

Stadium 3
(advanced HIV)

Jumlah CD4 
250-359 sel/mm3)

Stadium 2
(Infeksi HIV)

Jumlah CD4 200-499 
sel/mm3) atau persen 
CD4-limfosit total 
14-29

Stadium 4
(AIDS)

Jumlah CD4 <200 
sel/mm3) atau 
persen CD4-limfosit 
total < 15

Stadium 3
(AIDS)

Jumlah CD4 
< 200 sel/mm3) atau 
persen CD4-limfosit total 
< 14

Sumber: WHO (2007)
a Hanya untuk keperluan pelaporan
b Pada dewasa dan anak ≥ 5 tahun
c Persen CD4 hanya tersedia pada stadium 4
d  Pada dewasa (umur ≥ 13 tahun). CDC juga membuat stadium ke-4, stadium unknown: 

konfi rmasi laboratoris HIV tanpa informasi mengenai CD4 dan kondisi klinis. 

KRITERIA DIAGNOSIS

Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. 
Pemeriksaan laboratorium HIV dilakukan pada semua orang dengan gejala 
klinis yang mengarah ke HIV/AIDS, dan dilakukan juga untuk menyaring 
HIV pada semua remaja dan orang dewasa dengan peningkatan risiko 
infeksi HIV, dan semua wanita hamil (Permenkes, 2014). 

Berikut jenis pemeriksaan laboratorium HIV (Fearon, 2005).
1. Tes cepat
 Tes cepat hanya dilakukan untuk keperluan skrining, dengan reagen 

yang sudah dievaluasi oleh institusi yang ditunjuk Kementerian 
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Kesehatan, dapat mendeteksi baik antibodi terhadap HIV-1 maupun 
HIV-2. Tes cepat dapat dĳ alankan pada jumlah sampel yang lebih 
sedikit dan waktu tunggu untuk mengetahui hasil kurang dari 20 
menit bergantung pada jenis tesnya dan dilakukan oleh tenaga medis 
yang terlatih.

2. Tes Enzyme Immunoassay (EIA) antibodi HIV
 Tes ini berguna sebagai skrining maupun diagnosis HIV (Gambar 

1.2) dengan mendeteksi antibodi untuk HIV-1 dan HIV-2. 
3. Tes Western Blot
 Tes ini merupakan tes antibodi untuk konfi rmasi pada kasus yang 

sulit.
4. Tes virologis terdiri atas:

a. HIV DNA kualitatif (EID)
 Tes ini mendeteksi keberadaan virus dan tidak bergantung pada 

keberadaan antibodi HIV. Tes ini digunakan untuk diagnosis 
pada bayi.

b. HIV RNA kuantitatif
 Tes ini untuk memeriksa jumlah virus di dalam darah, dan dapat 

digunakan untuk pemantauan terapi ARV pada dewasa dan 
diagnosis pada bayi jika HIV DNA tidak tersedia.

c. Tes virologis Polymerase Chain Reaction (PCR)
 Tes virologis direkomendasikan untuk mendiagnosis anak 

berumur kurang dari 18 bulan. Tes virologis yang dianjurkan: 
HIV DNA kualitatif dari darah lengkap atau Dried Blood Spot 
(DBS), dan HIV RNA kuantitatif dengan menggunakan plasma 
darah. Bayi yang diketahui terpajan HIV sejak lahir dianjurkan 
untuk diperiksa dengan tes virologis paling awal pada umur 6 
minggu. 

5. Tes antigen p24 HIV
 Tes antigen p24 dapat mendeteksi protein p24 rata-rata 10 hingga 

14 hari setelah terinfeksi HIV. Tes ini direkomendasikan oleh WHO 
dan CDC yang bertujuan untuk mengurangi waktu yang diperlukan 
untuk mendiagnosis infeksi HIV.
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Skrining untuk infeksi HIV adalah yang terpenting, karena seseorang 
yang terinfeksi mungkin tetap asimtomatik selama bertahun-tahun saat 
infeksi berlangsung. Cakupan tes HIV yang tinggi akan dapat menemukan 
orang dengan HIV/AIDS sehingga orang tersebut dapat diobati dengan 
antiretroviral sehingga risiko penularan HIV orang itu pada orang lain 
menjadi amat rendah. Faktor risiko infeksi HIV adalah sebagai berikut 
(Nasronudin, 2007).
1. Perilaku berisiko tinggi, seperti hubungan seksual dengan pasangan 

berisiko tinggi tanpa menggunakan kondom; pengguna narkotika 
intravena, terutama bila pemakaian jarum secara bersama tanpa 
sterilisasi yang memadai; hubungan seksual yang tidak aman seperti 
multipartner, pasangan seks individu yang diketahui terinfeksi HIV, 
kontaks seks peranal.

2. Mempunyai riwayat infeksi menular seksual (IMS).
3. Riwayat menerima transfusi darah berulang tanpa tes penapisan.
4. Riwayat perlukaan kulit, tato, tindik, atau sirkumsisi dengan alat 

yang tidak disterilisasi. 

Terdapat dua macam pendekatan untuk tes HIV:
1. Konseling dan tes HIV sukarela (VCT = Voluntary Counseling & 

Testing); dan
2. Tes HIV dan konseling atas inisiatif petugas kesehatan (PITC = 

Provider-Initiated Testing and Counseling).

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang 
Penanggulangan HIV dan AIDS ditambahkan dan ditegaskan indikasi 
tes HIV, yaitu:
1. Setiap orang dewasa, anak, dan remaja dengan kondisi medis yang 

diduga terjadi infeksi HIV terutama dengan riwayat tuberkulosis 
dan IMS;

2.  Asuhan antenatal pada ibu hamil dan ibu bersalin; dan
3. laki-laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan 

pencegahan HIV.
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Tes HIV juga harus ditawarkan secara rutin kepada (Permenkes, 2014):
1. Populasi kunci (pekerja seks, pengguna NAPZA suntikan, lelaki yang 

berhubungan seks dengan lelaki, waria) dan diulang minimal setiap 
6 bulan sekali;

2. Pasangan ODHA;
3. Ibu hamil di wilayah epidemi meluas dan epidemi terkonsentrasi;
4. Pasien TB;
5. Semua orang yang berkunjung ke fasilitas kesehatan di daerah 

epidemi HIV meluas;
6. Pasien IMS;
7. Pasien hepatitis;
8. Warga Binaan Pemasyarakatan; dan 
9. Lelaki Beresiko Tinggi (LBT).

PENATALAKSANAAN

Penatalaksanaan HIV tergantung pada stadium penyakit dan setiap 
infeksi oportunistik yang terjadi. Secara umum, tujuan pengobatan 
adalah untuk mencegah sistem imun tubuh memburuk ke titik di mana 
infeksi oportunistik akan bermunculan. Sindrom pulih imun atau Immune 
Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS) yang dapat muncul setelah 
pengobatan juga jarang terjadi pada pasien yang belum mencapai titik 
tersebut.

Untuk semua penderita HIV/AIDS diberikan anjuran untuk istirahat 
sesuai kemampuan atau derajat sakit, dukungan nutrisi yang memadai 
berbasis makronutrien dan mikronutrien untuk penderita HIV & 
AIDS, konseling termasuk pendekatan psikologis dan psikososial, dan 
membiasakan gaya hidup sehat. Terapi antiretroviral adalah metode 
utama untuk mencegah perburukan sistem imun tubuh. Terapi infeksi 
sekunder/oportunistik/malignansi diberikan sesuai gejala dan diagnosis 
penyerta yang ditemukan. Sebagai tambahan, profilaksis untuk infeksi 
oportunistik spesifik diindikasikan pada kasus-kasus tertentu (Maartens 
G et al., 2014).

Prinsip pemberian ARV adalah menggunakan kombinasi 3 jenis obat 
yang ketiganya harus terserap dan berada dalam dosis terapeutik dalam 
darah, dikenal dengan highly active antiretroviral therapy (HAART). Istilah 
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HAART sering disingkat menjadi ART (antiretroviral therapy) atau terapi 
ARV. Pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
no 87 Tahun 2014 menetapkan paduan yang digunakan dalam pengobatan 
ARV dengan berdasarkan pada 5 aspek, yaitu efektivitas, efek samping/
toksisitas, interaksi obat, kepatuhan, dan harga obat, sesuai tabel 1.5–1.7 
(Permenkes, 2014).

Tabel 1.5  Rekomendasi Inisiasi ART pada Dewasa dan Anak 

Populasi Rekomendasi

Dewasa dan anak 
≥ 5 tahun

Inisiasi ART pada orang terinfeksi HIV stadium klinis 3 dan 4, 
atau jika jumlah CD4 ≤ 350 sel/mm3

Inisiasi ART tanpa melihat stadium klinis WHO dan berapa 
pun jumlah CD4
– Koinfeksi TBa

– Koinfeksi Hepatitis B
– Ibu hamil dan menyusui terinfeksi HIV
– Orang terinfeksi HIV yang pasangannya HIV negatif 

(pasangan serodiskordan), untuk mengurangi risiko 
penularan

– LSL, PS, Waria, atau Penasunb

– Populasi umum pada daerah dengan epidemi HIV meluas

Anak < 5 tahun Inisiasi ART tanpa melihat stadium klinis WHO dan berapa 
pun jumlah CD4c

Sumber: Permenkes (2014)
a  Pengobatan TB harus dimulai lebih dahulu, kemudian obat ARV diberikan dalam 2-8 

minggu sejak mulai obat TB, tanpa menghentikan terapi TB. Pada ODHA dengan 
CD4 kurang dari 50 sel/mm3, ARV harus dimulai dalam 2 minggu setelah mulai 
pengobatan TB. Untuk ODHA dengan meningitis kriptokokus, ARV dimulai setelah 5 
minggu pengobatan kriptokokus.

b  Dengan memperhatikan kepatuhan.
c  Bayi umur < 18 bulan yang didiagnosis terinfeksi HIV dengan cara presumtif, 

maka harus segera mendapat terapi ARV. Bila dapat segera dilakukan diagnosis 
konfi rmasi (mendapat kesempatan pemeriksaan PCR DNA sebelum umur 18 bulan 
atau menunggu sampai umur 18 bulan untuk dilakukan pemeriksaan antibodi HIV 
ulang), maka perlu dilakukan penilaian ulang apakah anak pasti terdiagnosis HIV 
atau tidak. Bila hasilnya negatif, maka pemberian ARV dihentikan.
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Tabel 1.6  ART lini pertama untuk anak usia 5 tahun ke atas dan dewasa yang 
belum pernah mendapat ARV sebelumnya (naive ARV), termasuk ibu 
hamil dan menyusui, ODHA koinfeksi hepatitis B, dan ODHA dengan 
TB 

ARV lini pertama untuk dewasa

Paduan pilihan
Tenofovir (TDF)a + Lamivudin (3TC) (atau Emtricitabine [FTC]) 
+ Efavirenz (EFV) dalam bentuk Fixed Dose Combination 
(FDC)c

Paduan alternatif Zidovudin (AZT)b + 3TC + EFV (atau Nevirapin [NVP]) 
atau TDF a + 3TC (atau FTC) + NVP

Sumber: Permenkes (2014)
a  Jangan memulai TDF jika creatine clearance test (CCT) hitung < 50 ml/menit, atau 

pada kasus diabetes lama, hipertensi tak terkontrol dan gagal ginjal.
b  Jangan memulai dengan AZT jika Hb < 10 g/dL sebelum terapi.
c  Kombinasi 3 dosis tetap (FDC) yang tersedia: TDF + 3TC + EFV.

Tabel 1.7  ART lini pertama pada anak < 5 tahuna 

Pilihan NRTI ke-1 Pilihan NRTI ke-2 Pilihan NNRTI

Zidovudin (AZT)b

Lamivudin (3TC)

Nevirapin (NVP)

Stavudin (d4T)c
Efavirenz (EFV)e

Tenofovir (TDF)d

Sumber: Permenkes (2014)
a  Paduan ART lini pertama pada anak sama seperti orang dewasa, yaitu menggunakan 

kombinasi 2 NRTI dan 1 NNRTI. Jika berat badan anak memungkinkan, sebaiknya 
gunakan KDT.

b   Zidovudin (AZT) merupakan pilihan utama. Namun bila Hb anak < 7,5 g/dl maka 
dipertimbangkan pemberian Stavudin(d4T).

c  Dengan adanya risiko efek samping pada penggunaan d4T jangka panjang, maka 
dipertimbangkan mengubah d4T ke AZT (bila Hb anak > 10 gr/dl) setelah pemakaian 
6–12 bulan. Bila terdapat efek anemia berulang maka dapat kembali ke d4T.

d  TDF saat ini dapat digunakan pada anak usia di atas 2 tahun. Selain itu perlu 
dipertimbangkan efek samping osteoporosis pada tulang anak yang sedang 
bertumbuh karena penggunaan ARV diharapkan tidak mengganggu pertumbuhan 
tinggi badan.

e  EFV dapat digunakan pada anak ≥ 3 tahun atau BB ≥ 10 kg, jangan diberikan pada 
anak dengan gangguan psikiatrik berat. EFV adalah pilihan pada anak dengan TB.
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Setelah pemberian ARV diperlukan pemantauan dengan tujuan 
mengevaluasi respons pengobatan, pemantauan terhadap efek samping 
ARV dan substitusi ARV jika diperlukan, pemantauan sindrom pulih 
imun/IRIS, serta memantau apakah didapatkan kegagalan terapi ARV 
untuk memulai terapi lini berikutnya. 

SIMPULAN

Infeksi HIV adalah suatu spektrum penyakit yang menyerang sel-sel 
kekebalan tubuh yang meliputi infeksi primer, dengan atau tanpa sindrom 
akut, stadium asimtomatik, hingga stadium lanjut, dan AIDS merupakan 
tahap akhir dari infeksi HIV. HIV sendiri adalah virus sitopatik, termasuk 
dalam famili Retroviridae, dan sel targetnya adalah sel yang mampu 
mengekspresikan reseptor spesifik CD4 yang kebanyakan terlibat dalam 
sistem imun manusia, sehingga manifestasinya meskipun beragam pada 
akhirnya hadir sebagai infeksi sekunder/oportunistik akibat tertekannya 
sistem imun oleh karena infeksi virus pada tahap lanjut. Penatalaksanaan 
HIV tergantung pada stadium penyakit dan setiap infeksi oportunistik 
yang terjadi. Secara umum, tujuan pengobatan adalah untuk mencegah 
sistem imun tubuh memburuk ke titik di mana infeksi oportunistik akan 
bermunculan. Strategi utama yang dilakukan saat ini adalah penggunaan 
obat antiretroviral yang dapat menekan virus HIV dan memperpanjang 
harapan hidup seorang ODHA. Cakupan tes HIV yang tinggi dan skrining 
aktif pada populasi berisiko tinggi juga dapat menemukan orang dengan 
HIV/AIDS lebih awal dan menurunkan penularan lebih lanjut dengan 
konseling perubahan perilaku dan intervensi medis yang memadai.
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PENDAHULUAN

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah suatu retrovirus yang 
masih merupakan subgroup dari lentivirus serta merupakan etiologi dari 
AIDS. Setelah memasuki tubuh inang, HIV memengaruhi kondisi sistem 
imunitas sehingga memicu terjadinya infeksi oportunistik. Walaupun 
dalam beberapa tahun belakangan dilaporkan mengenai beberapa 
pengetahuan terbaru mengenai patofisiologi infeksi oportunistik pada 
pasien HIV, tidak semua diketahui sepenuhnya. Oleh karena ini, penting 
untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai patofisiologi dari HIV 
sampai dengan terjadinya infeksi oportunistik (Nasronudin, 2014).

TRANSMISI HIV 

Beberapa cara HIV untuk masuk ke dalam tubuh inang antara 
lain secara vertikal, horizontal, dan transeksual. Risiko terinfeksi HIV 
tersebut meningkat ketika terjadinya kontak dengan cairan tubuh yang 
terinfeksi melalui kulit dan mukosa yang tidak intak terutama adanya 
akses langsung menuju pembuluh darah. Setelah mencapai sirkulasi 
sistemik, dibutuhkan 4–11 hari sejak pajanan pertama HIV dapat dideteksi 
di dalam darah (Nasronudin, 2014). Beberapa risiko penularan berdasarkan 
transmisi dapat dilihat di Tabel 2.1 berikut.
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Tabel 2.1  Transmisi dan risiko infeksi HIV 

Jenis Pajanan
Kemungkinan infeksi 

setelah pajanan tunggal 
(%)

Total (%)

Hubungan seksual 0,0–1,0 70–80

Vagina reseptif 0,01–1,32 60–70

Anal reseptif -1,0 5–10

Anal insertif 0,06

Vagina insertif 0,01–0,1

Pengguna narkoba suntik 0,5–1,0 5–10

Transmisi Maternal

Kehamilan/persalinan 12–50 5–10

ASI 12 Tidak diukur

Intervensi Medis

Transfusi darah < 90 3 > 5

Produk darah Tidak diukur Tidak diukur

Transplantasi organ Tidak diukur Tidak diukur

Inseminasi buatan Tidak diukur Tidak diukur

Pekerjaan tenaga kesehatan 
(Jarum suntik)

0,1–1,0 < 0,01

Sumber: Levy (2007)

Setelah mencapai peredaran darah sistemik inang, HIV berusaha 
memperbanyak diri melalui siklus hidup berikut.
1. Viral binding
 HIV berikatan dengan setidaknya dua reseptor spesifi k pada sel inang, 

yaitu reseptor utama, yang disebut CD4 +, dan reseptor sekunder, suatu 
koreseptor kemokin, seperti CXCR4 atau CCR5. Reseptor kemokin 
CCR5 lebih sering ditemukan pada infeksi akut, sedangkan CXCR4 
lebih banyak ditemukan pada infeksi tahap lanjut. Beberapa reseptor 
lain yang juga berperan adalah CCR2b dan CCR3. Infeksi HIV pada 
limfosit diawali dengan kontak virus ke membran sel melalui gp120 
dengan reseptor CD4 sehingga menyebabkan terjadinya interaksi. 
Ikatan partikel virus yang melekat kepada reseptor membran sel 
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juga mengaktifk an protein lain yang memudahkan fusi virus dengan 
membran sel (Levy, 2007; Nasronudin, 2014; Silbernagl et al., 2016). 
Intensitas ikatan gpl120 HIV dengan reseptor CD4 ditentukan melalui 
peran regio V terutama V3. Stabilitas dan potensi ikatan diperkuat 
oleh koreseptor CCR5 dan CXCR4. Semakin kuat dan meningkatnya 
intensitas ikatan tersebut akan diikuti oleh proses interaksi lebih 
lanjut, yaitu terjadi fusi membran HIV dengan membran sel target 
atas peran gp41 HIV (Nasronudin, 2014).

2. Entry and uncoating
 Setelah terjadi fusi antara membran virus dengan sel inang, seluruh 

isi sitoplasma HIV termasuk enzim reverse transcriptase dan inti masuk 
ke dalam sitoplasma sel CD4+. Lapisan yang mengelilingi RNA, atau 
nukleokapsid mengalami pelarutan demi terjadinya reproduksi 
materi genetik virus. Terjadi pelarutan sebagian dari nukleokapsid 
sehingga terjadi pelepasan single strand RNA (ssRNA) virus ke 
dalam sitoplasma sel inang. Enzim sel CD4+ berinteraksi dengan inti 
virus dan menstimulasi rilis dari RNA virus dan enzim virus reverse 
transcriptase, integrase, dan protease (Levy, 2007; Nasronudin, 2014; 
Silbernagl et al., 2016).

3. Reverse transcription
 RNA virus harus dikonversi menjadi DNA sebelum bergabung 

dengan DNA dari sel CD4+. Enzim reverse transcriptase yang 
dihasilkan virus HIV dapat mengonversi bahan genetik virus (RNA) 
menjadi DNA dengan cara menjadikan RNA sebagai template. Enzim 
reverse transcriptase membaca urutan RNA virus yang memasuki sel 
inang dan mentranskripsikan urutan tersebut menjadi rangkaian 
DNA komplementer, yang kemudian memproduksi protein virus 
dan salinan tambahan RNA virus. Dengan melalui proses tersebut, 
virus dapat bereplikasi (Levy, 2007; Nasronudin, 2014; Silbernagl et 
al., 2016).

4. Integrasi dengan DNA kromosom inang 
 Setelah menjalani proses reverse transcription, DNA virus secara acak 

dimasukkan ke dalam nucleus dan disatukan dengan DNA sel inang 
oleh enzim integrase virus. Penggabungan ini menyebabkan provirus 
menjadi tidak aktif untuk melakukan transkripsi dan translasi. 
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Kondisi provirus yang tidak aktif ini disebut sebagai keadaan laten 
(Levy, 2007; Nasronudin, 2014; Silbernagl et al., 2016).

5. Sintesis DNA virus
 Agar terjadi aktivasi provirus dari keadaan laten tersebut memerlukan 

proses aktivasi dari sel host. Bila sel host ini teraktivasi oleh induktor 
seperti antigen, sitokin, atau faktor lain maka sel akan memicu nuclear 
factor ĸB (NF-ĸB) sehingga menjadi aktif dan berikatan pada 5’ LTR 
(Long Terminal Repeats) yang mengapit gen-gen tersebut. LTR berisi 
berbagai elemen pengatur yang terlibat pada ekspresi gen, NF-ĸB 
menginduksi replikasi DNA. Setelah sel yang terinfeksi mengalami 
aktivasi, DNA virus ditranskripsi bersama dengan DNA inang 
menjadi messenger RNA (mRNA). Kemudian mRNA mengodekan 
produksi protein dan enzim virus. Virus RNA yang baru juga 
berfungsi sebagai materi genetik untuk produksi virus berikutnya. 
Setelah diproduksi, mRNA virus diangkut keluar dari inti sel menuju 
sitoplasma sel inang (Levy, 2007; Nasronudin, 2014; Silbernagl et al., 
2016).

6. Translasi and produksi Proteins virus
 Kemudian enzim polymerase akan mentranskrip DNA menjadi RNA 

yang secara struktur berfungsi sebagai RNA genomik dan mRNA. 
RNA keluar dari nukleus, mRNA mengalami translasi menghasilkan 
polipeptida. Polipeptida akan bergabung dengan RNA menjadi inti 
virus baru (Levy, 2007; Nasronudin, 2014; Silbernagl et al., 2016).

7. Pengepakan virus dan budding dari sel inang 
 Pada tahap ini terjadi pembentukan partikel virus baru, atau virion, 

yang didahului dengan perakitan protein virus fungsional seperti 
envelope dan protein inti (gp120, gp 41, dan Gag) serta enzim virus 
(reverse transcriptase, protease, dan integrase). Polipeptida virus 
dipecah menjadi bagian yang lebih kecil oleh enzim protease virus. 
Setelah RNA dan protein virus dikemas, kemudian menempati dan 
membentuk tonjolan (budding) pada sebagian dari dinding sel inang 
dan selanjutnya dilepaskan dari permukaan sel sebagai partikel virus. 
Protein virus ini kemudian menjadi envelope dari partikel virus baru. 
Virus yang baru ini pergi meninggalkan sel CD4+ dengan membawa 
semua komponen yang dibutuhkan untuk menginfeksi sel CD4+ 
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selanjutnya. Jika proses replikasi virus pada limfosit CD4+ ini terjadi 
secara progresif dan tidak terkontrol, maka akan terjadi kematian 
sel limfosit CD4+ sehingga terjadi penurunan jumlah CD4+ yang 
beredar. Sel-sel CD4 yang terinfeksi ini juga mengalami gangguan 
fungsional dan mengalami gangguan dalam melaksanakan fungsi 
imunoregulasi. Konsekuensi lain dari deplesi sel CD4+ (terutama 
jumlah sel CD4+ kurang dari 200 sel/mm3) adalah munculnya infeksi 
oportunistik atau keganasan. HIV dapat bersifat sitotoksik terhadap 
limfosit CD4+ yang terinfeksi. Efek sitotoksik yang dimediasi sistem 
imun menyebabkan inhibisi regenerasi sel-T di timus. Sebagai 
contoh, tanggapan proliferatif sel T terhadap HIV cepat hilang dan 
repertoar pengenalan antigen berkurang seiring waktu (Levy, 2007; 
Nasronudin, 2014; Silbernagl et al., 2016).

8. Maturasi
 Pada langkah terakhir siklus hidup virus, proses maturasi diperlukan 

agar virus menjadi infeksius. Tidak lama setelah berkembang di dalam 
sel inang, enzim protease dalam partikel virus baru menjadi aktif 
dan memotong protein HIV yang panjang menjadi unit fungsional 
yang lebih kecil yang kemudian disusun ulang menjadi virus yang 
matur yang siap menginfeksi sel lain (Levy, 2007; Nasronudin, 2014; 
Silbernagl et al., 2016).

PENGARUH INFEKSI HIV TERHADAP LIMFOSIT T CD4 

Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa siklus hidup HIV 
memerlukan sel target, dalam hal ini limfosit T CD4 sehingga menyebabkan 
deplesi dari sel limfosit T CD4. Namun penurunan jumlah limfosit T CD4 
pada infeksi HIV dapat melalui beberapa mekanisme sebagai berikut 
(Nasronudin, 2014). 
1. Kematian sel secara langsung karena hilangnya integritas membran 

plasma akibat adanya penonjolan dan perobekan oleh virion, 
akumulasi DNA virus yang tidak berintegrasi dengan nukleus, dan 
terjadinya gangguan sintesis makromolekul.

2. Syncytia formation, yaitu terjadinya fusi antar membran sel yang 
terinfeksi HIV dengan limfosit T-CD4 yang tidak terinfeksi.
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3. Respons imun humoral dan seluler terhadap HIV ikut berperan 
melenyapkan virus dan sel yang terinfeksi virus melalui IgG anti-
gpl20+ komplemen; pengenalan virus peptida oleh sel T sitotoksik. 
Namun respons ini bisa menyebabkan disfungsi imun akibat 
eliminasi sel yang terinfeksi dan sel normal di sekitarnya (innocent-
bystander) (Nasronudin, 2014; Silbernagl et al., 2016).

4. Mekanisme autoimun dengan pembentukan autoantibodi yang 
berperan untuk mengeliminasi sel yang terinfeksi.

5. Kematian sel yang terprogram (apoptosis). Pengikatan antara gpl120 
di regio V3 dengan reseptor CD4 limfosit T merupakan sinyal pertama 
untuk menyampaikan pesan kematian sel melalui apoptosis. 

6. Kematian sel target juga terjadi akibat hiperaktifi tas Hsp70, sehingga 
fungsi sitoprotektif, pengaturan irama dan waktu folding protein 
terganggu, terjadi missfolding dan denaturasi protein, jejas, dan 
kematian sel (Nasronudin, 2014).

Gambar 2.1  Peran Caspase-3-Dependent Apoptosis dan Caspase-1-Dependent 
Pyroptosis terhadap kematian CD4 T selama Infeksi HIV (dikutip 
dari Doitsh et al., 2016).
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Berbicara lebih jauh mengenai kematian sel terprogram pada infeksi 
HIV, terdapat perbedaan jalur aktivasi antara sel T CD4 yang permisif dan 
non-permisif. Infeksi HIV-1 yang secara biologis serupa dengan sistem 
Human Lymphoid Aggregate Culture (HLAC) menunjukkan bahwa status 
permisivitas sel T CD4 target menentukan bagaimana sel T CD4 tersebut 
mengalami kematian. Selama infeksi kronis, sebagian besar proses 
replikasi HIV-1 dan penurunan sel T CD4 terjadi pada jaringan limfoid 
sekunder. Ketika virus menginfeksi sel yang aktif dan permisif (yaitu, 
5% dari total sel T CD4), maka akan terjadi infeksi produktif, dan sel 
mengalami kematian melalui proses apoptosis yang diperantarai caspase-3. 
Sebaliknya, jika virus menginfeksi sel yang resting dan non-permisif (yaitu 
> 95% dari sel T CD4 target), maka akan terjadi infeksi yang gagal sehingga 
selanjutnya menyebabkan akumulasi transkrip DNA virus yang tidak 
utuh di sitosol yang dapat dideteksi oleh IFI16. Sensor ini tersusun menjadi 
inflamasome di mana caspase-1 menjadi aktif, yang selanjutnya memicu 
piroptosis, yaitu merupakan bentuk peradangan hebat dari kematian sel 
terprogram. Proses piroptosis membutuhkan penyebaran virus dari sel ke 
sel, virion yang beredar bebas sel tidak dapat mengaktifkan respons ini 
(Doitsh et al., 2016). Proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Fakta menarik lainnya adalah perbedaan biologis antara sel T 
CD4 jaringan dengan CD4 darah ternyata memiliki implikasi penting 
terhadap patogenesis HIV. Sel T CD4 yang berasal dari jaringan limfoid 
yang mengalami kekebalan terhadap infeksi dan kematian sel piroptotik. 
Sel T CD4 darah perifer yang resting rentan terhadap fusi HIV-1 (dengan 
virus X4-tropik) dan menjadi kebal terhadap infeksi tetapi sangat resisten 
terhadap piroptosis. Resistensi intrinsik ini melibatkan faktor-faktor yang 
memengaruhi replikasi virus (misalnya, blokade awal dari transkripsi 
terbalik, uncoating yang terhenti atau tertunda sebagai akibat dari 
transkripsi terbalik yang gagal, DNA hasil transkripsi terbalik memiliki 
ukuran yang lebih pendek sehingga sukar dikenali), dan kemampuan sel 
T CD4 pada aliran darah perifer untuk mengeluarkan respons antiviral 
yang efisien (misalnya, ekspresi IFI16 dan PRR lainnya yang rendah, defek 
pada sistem imun innate sebagai respons terhadap DNA di sitosol (Berg 
et al., 2014; Doitsh et al., 2016). Virus menyebar secara ekstensif dari sel 
yang terinfeksi sehingga mengakibatkan deplesi sel T CD4 target dalam 
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kultur limfoid namun tidak demikian pada kultur sel darah tepi (Doitsh 
et al., 2016). Sel T CD4 darah resting menjadi sensitif terhadap kematian sel 
dan terjadi deplesi masif saat dikultur bersama sel limfoid (CD4 T, CD8 T 
atau sel B). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan mikro limfoid dapat 
memicu deplesi sel T CD4 melalui piroptosis yang diperantarai caspase-1. 
Dengan demikian, resistensi sel darah target terhadap piroptosis tidak 
terjadi karena tidak efisiennya produksi virus. Supernatan dari kultur 
tonsil tidak membuat sel T CD4 rentan terhadap piroptosis. Hal ini 
menunjukkan bahwa interaksi antara sel derivat limfoid dan sel derivat 
darah diperlukan untuk sensitisasi, seperti yang terjadi dalam sel T CD4 
pada aliran darah kembali ke jaringan limfoid (Doitsh et al., 2016).

Gambar 2.2  Mode penyebaran HIV-1 menentukan bentuk kematian sel 
terprogram dan memiliki peran utama dalam patogenesis HIV 
(dikutip dari Doitsh et al., 2016).
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Di sisi lain, mode penyebaran HIV-1 menentukan bentuk kematian 
sel terprogram juga berperan dalam patogenesis HIV seperti yang terlihat 
pada Gambar 2.2. Partikel HIV yang beredar bebas hanya membunuh sel 
T CD4 yang permisif, sehingga mengalami infeksi secara produktif, dan 
kemudian mati sel melalui proses apoptosis yang diperantarai caspase-3. 
Namun, pada jaringan limfoid manusia seperti tonsil dan lien, sel yang 
aktif dan permisif hanya < 5% dari semua sel T CD4. Partikel HIV-1 yang 
beredar bebas, meski dalam jumlah besar, tidak dapat secara langsung 
memicu pengenalan kekebalan innate dan piroptosis pada sel T CD4 target 
non pemisif, yang merupakan >95% sel T CD4 dalam jaringan limfoid. 
Demikian pula, infeksi dengan vektor lentiviral tidak membunuh sel T 
CD4 target nonpermisif (Doitsh et al., 2014). Dengan demikian, partikel HIV 
sendiri tidak memiliki pengaruh secara langsung pada patogenesis AIDS. 
Sebaliknya, fraksi kecil sel permisif yang terinfeksi secara produktif dan 
memperantarai penyebaran dari sel ke sel melalui sinaps virus berujung 
pada kematian sel T CD4 nonpermisif melalui proses piroptotik. Jadi, sel 
yang terinfeksi secara produktif (bukan partikel HIV yang beredar bebas) 
merupakan ‘unit pembunuhan’ utama sel T CD4 di jaringan limfoid. 
Infeksi produktif (direct) dan yang gagal (bystander) bukan merupakan 
jalur penyebab deplesi sel T CD4 yang berdiri sendiri, namun semua saling 
berkaitan dalam suatu cascade patogenik. Selain itu, interaksi antara LFA-1 
pada sel T dengan ICAM-1 juga memicu migrasi leukosit pada permukaan 
venula post kapiler di lokasi infeksi atau jejas, serta memicu keluarnya 
leukosit dari aliran darah melalui celah endotel dan menuju kelenjar 
getah bening. Selain itu, IL-1b dan sinyal inflamasi lainnya meningkatkan 
ekspresi molekul adhesi seperti ICAM-1 pada sel endotel. Pelepasan IL-
1b akibat dari proses piroptotik sel T CD4 pada jaringan limfoid yang 
terinfeksi HIV cenderung menarik lebih banyak sel dari peredaran darah 
menuju kelenjar getah bening untuk mati dan mencetuskan lebih banyak 
inflamasi. Dengan demikian, interaksi antara LFA-1 dengan ICAM-1 
berperan pada patogenesis HIV baik memicu deplesi sel T CD4 dan 
memicu kondisi inflamasi kronis sehingga mendorong perkembangan 
penyakit menuju AIDS (Silbernagl et al., 2016; Doitsh et al., 2016).
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DAMPAK PENURUNAN KADAR CD4 TERHADAP MANIFESTASI 
INFEKSI OPORTUNISTIK

Penurunan kadar sel T CD4 dan peningkatan viral load HIV-RNA 
memberikan gambaran klinis sindrom retroviral akut yang memiliki 
tanda dan gejala seperti infeksi virus akut. Pada awal infeksi, viral load 
tersebut akan meningkat dengan cepat, kemudian turun sampai pada 
suatu titik tertentu. Seiring dengan berlanjutnya infeksi, viral load secara 
perlahan cenderung terus meningkat. Keadaan tersebut akan diikuti 
penurunan hitung CD4 secara perlahan dalam waktu beberapa tahun 
dengan laju penurunan CD4 yang lebih cepat pada kurun waktu 1,5-2,5 
tahun sebelum akhirnya jatuh ke stadium AIDS. Perlahan-lahan limfosit 
T akan tersupresi dan jumlahnya semakin menurun dari waktu ke waktu 
(Nasronudin, 2014).

Pentingnya peran limfosit T CD4 di dalam sistem imun terlihat pada 
dampak penurunan kadarnya terhadap munculnya infeksi oportunistik. 
Beberapa referensi melaporkan bahwa kadar limfosit T CD4 tertentu 
memiliki keterkaitan dengan kekerapan munculnya infeksi oportunistik 
tertentu, seperti yang terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  Jenis risiko infeksi oportunistik berdasarkan kadar CD4 

Kadar CD4 Jenis Infeksi Oportunistik

<500 Dermatitis seboroik, oral hairy leukoplakia, limfoma, 
kandidiasis, HSV, VZV, TB paru, TB ekstraparu, neurosifi lis

<200 PCP, Toxoplasmosis, Bartonella, Kriptokokus, Histoplasmosis, 
Kokidiomikosis

<50-100 CMV, MAC, limfoma CNS, PML, aspergilosis invasive, 
angiomatosis basiler (disseminated Bartonella)

Sumber: Mala & Oberoi (2015); Bowen et al. (2016)

Dampak penurunan kadar limfosit T CD4 terhadap munculnya 
beberapa infeksi oportunistik secara lebih terperinci sebagai berikut.
1. Pneumocystis pneumonia
 Sampai saat ini transmisi pneumocystis pneumonia (PCP) tidak 

sepenuhnya dipahami. Sampai saat ini teori reaktivasi infeksi laten 
masih digunakan, yaitu di mana Pneumocystis bersifat laten di dalam 
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tubuh dan baru menyebabkan penyakit ketika terjadi kekebalan 
sistem imun. Meskipun ada laporan mengenai kemungkinan infeksi 
baru dapat melalui transmisi dari orang ke orang. Faktor risiko yang 
terkait dengan risiko tinggi untuk PCP antara lain adalah jumlah 
limfosit T CD4 + <14%, adanya riwayat infeksi PCP sebelumnya, 
kandidiasis oral, pneumonia bakteri yang berulang, penurunan berat 
badan dan kadar viral load HIV yang tinggi (Caceres et al., 2015).

 Pneumocystis jirovesi dapat berkoloni di saluran pernapasan tanpa 
menyebabkan tanda atau gejala infeksi; meskipun dampak klinis 
kolonisasi belum sepenuhnya dipahami dengan baik, pasien yang 
disertai koloni jamur dapat berfungsi sebagai reservoir patogen 
lain. Pasien berisiko mengalami pneumonia atau menularkan jamur 
ke orang lain. Pneumocystis memiliki masa inkubasi 3 hingga 12 
minggu. Pneumocystis memiliki fi tur tropisme yang unik pada paru-
paru, di mana dapat menjadi patogen seluler tanpa melakukan invasi 
inang. Infeksi dimulai oleh invasi fungic propagul pada pneumocytes 
tipe I di alveoli, menyebabkan pneumonitis intra-alveolar dengan 
menempati ruang udara dengan eksudat yang kaya protein dan 
trofozoit. Sehingga menyebabkan terjadinya intrapulmonary shunt 
arteriovenous, penebalan dan gangguan fungsi membran sel dan 
peradangan parenkim dengan infi ltrat mononuklear, edema alveolar 
dan fi brosis (Caceres et al., 2015).

Respons inflamasi pada saluran pernapasan bagian bawah jauh lebih 
rendah pada pasien AIDS bila dibandingkan dengan individu dengan 
imunosupresi tanpa AIDS, hal ini sesuai dengan fakta bahwa fungal 
load pada jaringan paru jauh lebih tinggi pada individu dengan AIDS 
bila dibandingkan bila dibandingkan dengan individu dengan kondisi 
imunosupresi tanpa AIDS. PCP ditandai dengan peradangan paru-paru 
neutrofilik yang berat yang dapat menyebabkan kerusakan alveolar 
yang difus, gangguan pertukaran gas dan gagal napas. Gagal napas dan 
kematian lebih terkait dengan derajat inflamasi paru dibandingkan beban 
mikroorganisme pada keradangan paru (Caceres et al., 2015).
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KANDIDIASIS

Kandida hidup sebagai ragi komensal di tubuh manusia. Namun, 
pada kondisi imuno kompromis sering menyebabkan infeksi yang bersifat 
simtomatik. Perlindungan terhadap perubahan dari kolonisasi ragi menjadi 
patogen invasif diperantarai oleh imunitas sistemik dan lokal. Imunitas 
Th-1 berupa limfosit T CD4 merupakan komponen perlindungan utama, 
diikuti pertahanan sekunder oleh limfosit T CD8 dan sel epitel mulut 
dengan berbagai mekanisme (Caceres et al., 2015).

Mekanisme perlindungan TCD4+ anti-candida pada tingkat mukosa, 
belum sepenuhnya dipahami. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 
sitokin-sitokin, terutama interferon gamma, dapat menghambat 
transformasi candida blastoconidea menjadi fase hyphae yang lebih invasif. 
Selain itu, berbagai peneliti lain melaporkan bahwa penurunan kadar 
E-cadherin dan hilangnya sel TCD4+ di mukosa terkait dengan episode 
akut OPC. Penyebab paling sering dari tingginya ragi pada saluran 
pencernaan dan terjadinya kandidiasis oral adalah penggunaan antibiotik 
(84,86). Eradikasi kompetisi bakteri, hampir pasti, merupakan mekanisme 
yang paling penting di mana antibiotik memengaruhi kuantitas kandida 
secara in vivo (Caceres et al., 2015).

Selama ini diketahui bahwa berbagai lini pertahanan sekunder 
penting untuk perlindungan terhadap candida ketika pertahanan primer 
oleh sel T CD4+ tidak mencukupi. Lini pertahanan sekunder ini termasuk 
sel T CD8+ dan sel-sel epitel mulut. Pada individu yang rentan terhadap 
OPC, migrasi sel T CD8+ ke luar jaringan epitel terhambat karena 
penurunan E-cadherin dengan diikuti penurunan aktivitas sel epitel 
terhadap candida, sehingga akan mengakibatkan penyakit. E-cadherin 
dengan jumlah normal mendorong migrasi TCD8+ ke luar jaringan epitel 
untuk melawan candida. Diyakini bahwa peningkatan kadar candida diikuti 
peningkatan degradasi E-cadherin, yang menciptakan lingkungan yang 
lebih sesuai untuk infeksi dan perkembangan kandidiasis (Caceres et al., 
2015).

Terdapat berbagai faktor virulensi yang berperan pada patogenisitas 
Candida spp. termasuk kemampuan untuk memodifikasi morfologi seluler, 
kemampuan adesi ke sel epitel dan kemampuan menyekresikan enzim 
ekstraseluler, seperti fosfolipase dan proteinase aspartil. Fosfolipase 
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berperan dalam degradasi fosfolipid di membran sel host sementara 
aspartil proteinase mendegradasi berbagai substrat penting secara 
fisiologis seperti protein albumin dan imunoglobulin kulit, berkontribusi 
pada penetrasi jaringan oleh Candida spp dan invasi host berikutnya 
selama proses infeksi (Caceres et al., 2015).

Berbeda dengan kandidiasis orofaringeal, masih tersedia sedikit data 
tentang faktor host dan ragi pada patogenesis kandidiasis esofagus dan 
belum ada data penelitian. Sampai saat ini diduga faktor virulensi ragi 
dan kerusakan mekanisme pertahanan host yang mungkin berperan. 
Kandidiasis esofagus pada pasien HIV positif dapat menjadi manifestasi 
AIDS pertama. Tingginya prevalensi esophagitis sehubungan dengan 
AIDS menunjukkan peran penting dari imunitas dimediasi sel untuk 
melindungi esofagus terhadap invasi Candida. Mengenai faktor 
predisposisi untuk kandidiasis orofaringeal pada pasien HIV+, penurunan 
CD4+ limfosit menjadi kurang dari 200 sel/mm3 terus menjadi faktor yang 
paling penting untuk kolonisasi oleh candida dan terbentuknya OPC. 
Namun, faktor-faktor lain dapat memengaruhi mekanisme pertahanan 
yang membatasi proliferasi Candida, di antaranya: terapi antijamur, jenis 
kelamin, penggunaan protesa gigi, penggunaan tembakau, penggunaan 
obat intravena, laju aliran saliva, komponen anti mikroba saliva, pelepasan 
lisozim dan sistem kekebalan mukosa mulut, penggunaan alkohol, gender 
feminin, dan viral load yang tinggi (Caceres et al., 2015).

Candida albicans mengoksidasi etanol dalam saliva yang menyebabkan 
produksi asetaldehida dengan jumlah yang cukup tinggi. Asetaldehida 
memengaruhi mukosa mulut, meningkatkan permeabilitasnya, 
menyebabkan daerah atrofi di permukaan epitel yang telah kekurangan 
lipid ekstraseluler karena penggunaan alkohol. Pada konsentrasi glukosa 
18g/dL, biasanya pada minuman, meningkatkan pembentukan biofilm 
dan adhesi C. albicans, yang memfasilitasi terjadinya OPC. Korelasi antara 
jenis kelamin perempuan dan OPC masih belum dapat dipastikan. Selama 
ini diyakini bahwa deregulasi tingkat estrogen dapat memengaruhi fase 
kolonisasi mukosa mulut oleh C. albicans. Hormon ini akan bertindak 
sebagai faktor perlindungan untuk kandidiasis vagina dan mungkin, pada 
tingkat estrogen yang lebih rendah, memengaruhi baik jaringan oral dan 
vagina terus menjadi lebih rentan terhadap infeksi jamur (Caceres et al., 
2015).
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Dalam sebuah penelitian dengan 2.499 laki-laki dengan HIV dan 
baseline jumlah sel T CD4+ >200 sel/mikroliter, merokok meningkatkan 
risiko kandidiasis pseudomembranous sebesar 40% (p ≤ 0,01). Namun, 
penelitian lain (pada 139 subjek HIV) menunjukkan bahwa konsumsi 
tembakau bukan merupakan faktor risiko untuk individu dengan 
jumlah sel T CD4+ < 200 sel/mikroliter. Mekanisme pasti peran tembakau 
menyebabkan Candidiasis masih belum diketahui tetapi diyakini bahwa 
tembakau merusak sistem imunitas lokal, mendorong perubahan pada 
sitokin dan mengurangi aktivitas anit-kandida yang dimediasi sel epitel. 
Merokok memiliki efek jangka pendek dan panjang dalam banyak aspek 
penting dari respons inflamasi dan kekebalan dalam rongga mulut. Asap 
rokok menghentikan transmigrasi neutrofil melalui mikrovaskulatur oral 
dan periodontal, menekan difusi sel neutrofil, kemokinesis, kemotaksis 
dan fagositosis, dan menyebabkan rilis protease neutrofil, yang dapat 
menjadi mekanisme penting dalam pada destruksi jaringan (Caceres et 
al., 2015).

Pada kandidiasis esofagus, jumlah sel CD4+ T rendah dan viral load 
HIV-RNA yang lebih tinggi diidentifikasi sebagai faktor klinis yang terkait 
dengan OEC, sedangkan hasil endoskopi yang paling berat dikaitkan 
dengan jumlah sel CD4+ yang lebih rendah. Supresi farmakologis dari 
produksi asam lambung, riwayat vagotomi, penggunaan antibiotik, 
perubahan fungsional dan mekanis esofagus dan penyakit endokrin 
seperti diabetes melitus, hipotiroidisme, dan hipoparatiroidisme adalah 
salah satu faktor risiko untuk OEC. Malnutrisi, penggunaan alkohol, usia 
lanjut, dan terapi kortikosteroid juga disebutkan. IP, protease inhibitor, 
adalah salah satu komponen terapi antiretroviral utama, disebutkan dalam 
berbagai literatur berhubungan dengan dengan penurunan frekuensi 
kandidiasis oral karena efek langsung obat terhadap ragi. Penelitian in 
vitro menunjukkan bahwa IP dapat menghambat protease aspartat yang 
disekresikan oleh C. albicans dan sangat mengurangi adhesi kandida ke sel 
epitel, merusak integritas membran sel yeast dan mengurangi viabilitas 
candida. Hasil ini mendukung gagasan bahwa penurunan angka candida 
oral pada pasien terinfeksi HIV yang mendapat terapi antiretroviral 
mungkin tidak hanya disebabkan oleh pemulihan sistem kekebalan, tetapi 
juga dari efek penghambatan langsung pada protease aspartat oleh IP 
(Caceres et al., 2015).
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TOXOPLASMOSIS

Siklus hidup dari T. gondii ditandai dengan menjadi heteroxen, 
membutuhkan dua atau lebih host. Anggota famili Felidea merupakan 
host yang definitif, hal ini dikarenakan adanya siklus enteroepitelial, atau 
seksual, dan siklus ekstraintestinal atau aseksual. Semua hewan berdarah 
panas lainnya hanya menunjukkan siklus aseksual yang disebut sebagai 
host intermediet atau inkomplit (Caceres et al., 2015).

Pada golongan felines, sebagai akibat dari fase seksual, terjadi 
pembentukan oocysts yang dilepaskan dengan cara non-sporulasi ke 
lingkungan luar melalui faeces. Setelah 1 hingga 5 hari, ookista menjadi 
tersporulasi dan virulen. Golongan felines mengeliminasi oocysts di feses 
hanya pada waktu yang singkat dalam hidupnya. Setelah 2 minggu 
sejak kontak awal dengan parasit, felid memulai pembentukan imunitas, 
menurunkan laju multiplikasi dan pembuangan T. gondii. Namun, 
meskipun periode singkat eliminasi oocysts, sejumlah besar dari mereka 
dilepaskan ke lingkungan eksternal dan, di samping itu, oocyst sangat 
resisten terhadap agen kimia dan fisik di lingkungan, yang membuat 
mereka viabel selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun (Caceres et 
al., 2015).

Setelah ookista dilepaskan di lingkungan eksternal, host intermediet 
dapat terinfeksi lewat bahan tanah, air atau tanaman yang terkontaminasi. 
Setelah dicerna, ookis menjadi takizoit, yang berkembang biak dengan 
cepat sesuai ciri infeksi akut atau aktif. Organisme ini memiliki predileksi 
pada jaringan saraf dan otot, yang mana takizoit akan menghasilkan 
bradizoit yang berkembang biak perlahan dan membentuk kista, 
menunjukkan infeksi kronis (Caceres et al., 2015).

Dengan ini, di samping infeksi oleh konsumsi langsung oocysts, 
golongan feline dan manusia dapat terinfeksi dengan menelan kista 
bradizoit T. gondii dari hewan lain, dengan menelan daging mentah atau 
setengah matang. Selain itu, infeksi dapat terjadi melalui transfusi darah, 
transplantasi organ atau melalui plasenta. Suatu penelitian menunjukkan 
bahwa neurotoksoplasmosis pada individu dengan sistem imun yang 
terganggu, biasanya (95% kasus) berasal dari reaktivasi kista bradyzoit 
laten (Subauste et al., 2002; Caceres et al., 2015).
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Reaktivasi kista terjadi ketika seorang individu sudah dalam 
imunosupresi stadium lanjut. Neurotoksoplasmosis dapat terjadi pada 
individu dengan jumlah limfosit CD4+ < 200 sel/mikroliter. Risiko reaktivasi 
kista meningkat dengan jumlah CD4+ yang lebih rendah. Peningkatan 
risiko untuk menderita neruotoksoplasmosis terjadi ketika jumlah sel 
CD4+ T turun hingga < 50 sel/mikroliter (Caceres et al., 2015).

Pada keadaan imunosupresi, terjadi kerusakan kista jaringan yang 
dibentuk oleh protozoa dan pelepasan bradizoit, yang berkembang biak dan 
kemudian bermigrasi ke organ lain. Jejas karena infeksi Toxoplasma gondii 
disebabkan oleh invasi sel yang memulai proses lisis dan menyebabkan 
kerusakan sel dan jaringan (Caceres et al., 2015).

Reaktivasi kista menyebabkan konversi bradyzoit di tachyzoites. 
Pada individu dengan kekebalan normal dan dengan tachyzo ada pada 
limfosit darah CD4+ teraktivasi dan memungkinkan pelepasan molekul 
CD154 (juga disebut ligan CD40), yang menstimulasi sel dendritik dan 
makrofag untuk menyekresi Interleukin 12 (IL-12), yang memicu T-sel 
untuk menghasilkan interferon gamma (IFN-y), merangsang makrofag 
dan sel non fagositik lain untuk membentuk respons anti-toxoplasma. 
Faktor nekrosis tumor (TNF-α) juga telah terbukti penting dalam 
mengendalikan infeksi dengan membentuk respons yang intens dari sel 
T. Dengan respons imun yang memadai ini, tachyzoites akan menjadi 
bradyzoites. Namun, pada pasien HIV-positif, ekspresi CD154 sebagai 
respons terhadap T. gondii terganggu, sehingga seluruh kaskade respons 
terhadap parasit akan gagal. Sebuah penelitian yang dilakukan di São 
Paulo, Brasil, membandingkan tingkat IFN-γ, TNF- dan interleukin-10 
(IL-10) dalam empat kelompok pasien, di antaranya: (1) individu dengan 
AIDS dan neurotoksoplasmosis, (2) individu dengan toksoplasmosis 
okular, dan dua kelompok kontrol lainnya; (3) pasien yang terinfeksi 
kronis; dan (4) pasien sehat. Hasilnya adalah pasien dengan AIDS dan 
neurotoxoplasmosis dan pasien dengan Toksoplasmosis okular memiliki 
kadar TNF-α yang lebih tinggi daripada subjek kontrol dan kadar IL-
10 dan IFN-γ yang lebih rendah. IFN-γ diperlukan untuk pencegahan 
reaktivasi kista dorman selama infeksi kronis. TNF-α secara langsung 
terlibat dalam mengatur pertumbuhan tachizoit, seperti yang dijelaskan 
di atas, tergantung pada aksi sel T. Dengan demikian, kadar IFN-γ dan 
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TNF-α mencerminkan efisiensi fungsi perlindungan terhadap infeksi oleh 
T. gondii. Namun, pengetahuan tentang patofisiologi toksoplasmosis otak 
masih belum lengkap (Correia et al., 2013; Caceres et al., 2015).
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PENDAHULUAN

Situasi Epidemi HIV/AIDS di Indonesia

Sejak pertama kali ditemukan tahun 1987 sampai dengan Maret 
2016, HIV/AIDS tersebar di 407 (80%) dari 507 kabupaten/kota di seluruh 
provinsi di Indonesia. Bali merupakan provinsi pertama sedangkan 
Sulawesi Barat adalah provinsi terakhir yang melaporkan kejadian infeksi 
tersebut. Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan 
bulan Maret 2016 sebanyak 198.219 kasus. Di mana jumlah infeksi tertinggi 
terdapat di DKI Jakarta, diikuti berturut-turut Jawa Timur, Papua, Jawa 
Barat, dan Jawa Tengah. Jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai 
dengan Maret 2016 sebanyak 78.292 kasus dengan jumlah terbanyak 
terdapat di Jawa Timur. Kelompok umur tertinggi terjadinya kasus AIDS, 
yakni 20-29 tahun sebanyak 31,5%, dengan case rate bervariasi antara 0,95 
di Sulawesi Barat sampai 416,91 di Papua, dengan jumlah kematian akibat 
AIDS sampai dengan tahun 2016 sebesar 13.449. Hal ini menunjukkan 
beban terkait penanggulangan HIV-AIDS yang berbeda pada masing-
masing daerah (Kemenkes RI, 2016). Secara umum terdapat 3 pola epidemi 
terkait penyebaran HIV (Kemenkes RI, 2016).
1. Epidemi meluas (generalized epidemic)
 HIV sudah menyebar pada populasi umum, ditandai dengan 

prevalensi HIV lebih dari 1% di antara ibu hamil.
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2. Epidemi terkonsentrasi (concentrated epidemic) 
 HIV terjadi di kalangan subpopulasi tertentu, biasa disebut populasi 

kunci seperti kelompok LSL, pengguna narkoba suntik (penasun), 
pekerjan seks komersial (PSK) dan pelanggannya. Ditandai dengan 
prevalensi lebih dari 5% pada kelompok tersebut.

3. Epidemi rendah (low epidemic)
 HIV telah ada namun belum menyebar pada populasi kunci. Ditandai 

dengan prevalensi kurang dari 5% pada kelompok tersebut.

Indonesia termasuk ke dalam kelompok ekonomi terkonsentrasi, kecuali 
provinsi Papua dan Papua Barat yang tergolong epidemi meluas, di mana 
jalur hubungan seksual merupakan jalur penularan utama. Pengetahuan 
tentang pola epidemi serta prevalensi pada populasi kunci atau masyarakat 
umum ini penting dalam metode penanggulangan HIV/AIDS (Kemenkes 
RI, 2016).

Kebijakan Tentang Pengendalian HIV/AIDS di Indonesia

1. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan 
bahwa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-
diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan.

2. Peraturan Presiden no. 75 tahun 2006 mengamanatkan bahwa 
untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS 
yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, maka 
dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang 
bertanggung jawab langsung kepada presiden. 

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 1507 tahun 2005 tentang 
pedoman pelayanan konseling dan testing HIV/AIDS secara 
sukarela.

Periode Jendela

Periode jendela adalah periode antara masuknya virus HIV sampai 
terbentuknya antibodi yang dapat dideteksi melalui pemeriksaan 
laboratorium, lamanya sekitar 12 minggu. Selama periode jendela, meski 
hasil laboratoriumnya negatif namun pasien sangat infeksius sehingga 
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mudah menularkan ke orang lain. Gejala yang terjadi berupa gejala 
infeksi yang tidak spesifik meliputi demam, pembesaran kelenjar getah 
bening, keringat malam, ruam kulit, nyeri kepala, dll (Kemenkes RI, 2014). 
Bila pemeriksaan diagnostik HIV dilakukan pada periode jendela dan 
memberikan hasil yang negatif atau indeterminate maka hasil tersebut 
seharusnya diulang setelah masa periode jendela berakhir (Kemenkes 
RI, 2014).

Konseling dan Tes HIV/AIDS Sukarela (KTS)

1. Defi nisi KTS
 KTS terdiri dari 2 kegiatan utama, yakni proses konseling dan tes 

HIV. Konseling yang dimaksud di sini merupakan kegiatan konseling 
untuk memberi dukungan psikologis serta informasi terkait HIV/
AIDS, yang selanjutnya diikuti oleh tes HIV/AIDS. Kegiatan KTS 
ini juga mencakup pemberian informasi untuk mencegah penularan 
dengan mempromosikan perubahan perilaku yang bertanggung 
jawab, pemberian akses pengobatan anti-retroviral terapi (ART), 
perawatan terkait infeksi opportunistik yang timbul serta pemecahan 
masalah terkait status infeksi HIV/AIDS klien tersebut (Kemenkes 
RI, 2014).

2. Peran KTS
 KTS merupakan pintu masuk pada layanan HIV/AIDS berkelanjutan, 

yakni kegiatan pencegahan, pengobatan, perawatan serta dukungan 
(Gambar 3.1). Hal itu disebabkan karena (Kemenkes RI, 2014):
a. dengan semakin dininya seseorang mengetahui status infeksinya 

maka jangkauan ke arah pengobatan juga semakin tinggi 
sehingga dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas 
akibat infeksi opportunistic;

b. menurunkan angka penularan infeksi HIV dari ibu ke janin;
c. dengan mengetahui status infeksi, maka dapat mencegah 

penularan dari dan/atau kepada dirinya lewat perilaku seksual 
yang aman atau penggunaan jarum suntik yang steril;

d. mendukung program pemerintah dengan visi gett ing to zero, 
yakni zero infeksi baru, zero diskriminasi, dan zero kematian 
akibat AIDS; dan
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e. pemberian dukungan yang timbul baik secara moral maupun 
material akibat status HIV/AIDS klien.

 Berikut beberapa alasan individu melakukan pemeriksaan diagnosis 
HIV (Kemenkes RI, 2014).
a. Penegakan diagnosis klinis
 Berkaitan dengan penegakan diagnosis di rumah sakit, pada 

ibu hamil yang masuk dalam program Pencegahan Penularan 
HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) atau ingin mengetahui status 
infeksinya karena merasa perilakunya selama ini berisiko untuk 
terjadinya penularan tersebut, serta tata laksana pada Profi laksis 
Pascapajanan (PPP). 

b. Penapisan donor darah/organ.
c. Survei, surveilans atau kepentingan program.
d. Berkaitan dengan kasus perkosaan atau kejahatan seksual lain.

3. Prinsip Dasar KTS
 Prinsip pelayanan KTS mengacu pada 5C, yakni informed consent, 

confi dentiality, counseling, correct testing, dan connection/linkage to 
prevention serta care and treatment (Kemenkes RI, 2014).
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Gambar 3.1  Peran KTS sebagai pintu masuk pencegahan, perawatan, 
dukungan, dan pengobatan (Kemenkes RI, 2014).
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a. Informed consent 
 Keputusan untuk melakukan tes HIV sifatnya sukarela, tanpa 

paksaan atau tekanan, bukan mandatori. Sehingga setelah 
pelaksaan konseling pra-tes, klien berhak menolak atau 
menyetujui tes HIV tersebut tanpa mengurangi kualitas layanan 
HIV/AIDS lain yang dibutuhkan.

b. Confi dentiality
 Hasil konseling yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip 

kerahasiaan, artinya bahwa data apa pun yang berhubungan 
dengan klien tidak dapat diberitahukan kepada pihak mana pun 
tanpa persetujuan dari klien tersebut.

c. Counseling
 Konseling pasca dan/atau pra-tes yang berkualitas mutlak 

diperlukan dalam layanan pemeriksaan HIV/AIDS.
d. Corect testing and connection/linkage to prevention
 Layanan diagnostik HIV mutlak diperlukan dan harus sesuai 

dengan standar baku. Apabila status klien terbukti negatif maka 
konseling pasca tes dititikberatkan pada modifi kasi perilaku 
agar lebih bertanggung jawab.

e. Care and treatment
 Klien dengan status infeksi positif pasca tes maka akan 

dirujuk untuk mendapatkan ARV dan terapi terkait infeksi 
oportunistiknya serta layanan lain misalnya dukungan komunitas 
untuk mengatasi masalah sosial akibat status infeksinya.

4. Model Layanan KTS
a. Layanan KTS bergerak 
 Layanan ini diprakarsai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) ataupun layanan kesehatan. Biasanya dilakukan pada 
tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh populasi kunci 
seperti tempat hiburan malam, bar, karaoke, dll, dan dapat 
dilakukan secara reguler atau temporer.

 KTS diinisiasi oleh konselor di mana pemberian layanan 
dilakukan secara cepat dalam 1 kali kunjungan, diawali dengan 
konseling pra-tes, tes diagnostik, konseling pasca-tes dan 
diakhiri dengan rujukan ke fasilitas kesehatan pemberi layanan 
perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV/AIDS (PDP).
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b. Layanan KTS statis
 Terintegrasi dalam sarana kesehatan dan sarana kesehatan 

lainnya misalnya klinik Tuberculosis (TB), Infeksi Menular 
Seksual (IMS), Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Program Terapi 
Rumatan Metadon (PTRM), Layanan Alat Suntik Steril (LASS), 
dll.

 Pemeriksaan tes diagnostik pada layanan KTS yang terintegrasi 
dalam sarana kesehatan biasanya diinisiasi oleh pemberi 
layanan kesehatan (TIPK/Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Layanan 
Kesehatan dan Konseling). 

5. Tahapan Pelayanan KTS
a. Konseling pra-tes
 Konseling pra-tes ditujukan untuk membangun kepercayaan 

klien kepada konselor yang merupakan dasar bagi tahap tes 
dan konseling lanjutan. Konselor harus mampu menggali latar 
belakang dan alasan klien untuk mengikuti KTS, mampu menilai 
faktor risiko yang dimilikinya, motivasi untuk tes, implikasi 
hasil tes dan cara penyesuaian diri terhadap status infeksi serta 
penilaian sistem dukungan (Gambar 3.2)

 Elemen penting untuk menilai faktor risiko yang dimiliki terdiri 
dari (Kementerian Kesehatan RI, 2014):
1) dialog untuk menggali latar belakang mengikuti KTS;
2) dialog tentang pengetahuan klien terhadap HIV/AIDS;
3) dialog tentang perilaku berisiko yang dimiliki;
4) dialog tentang waktu kemungkinan terjadinya infeksi terkait 

perhitungan periode jendela;
5) dialog tentang pasangan, status HIV-nya dan kemungkinan 

penularan dari dan/atau terhadap pasangan serta tes 
terhadap pasangan;

6) dialog tentang perubahan perilaku yang bertanggung jawab, 
misalnya penggunaan kondom pada Pekerja Seks Komersial 
(PSK) atau penggunaan alat suntik steril pada pengguna 
narkoba suntik (penasun); dan

7) motivasi klien untuk tes.
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b. Alur Tes HIV
 Pemeriksaan darah untuk diagnosis HIV harus memperhatikan 

tingkat prevalensi HIV di wilayah tersebut. Untuk prevalensi 
HIV di atas 30% digunakan strategi I, prevalensi HIV antara 
10–30% menggunakan startegi II dengan 2 reagen yang berbeda 
sensitivitas dan spesifi tasnya, (Gambar 3.3) untuk prevalensi 
HIV di bawah 10% menggunakan tiga jenis reagen yang berbeda 
sensitivitas serta spesivitasnya, lihat Gambar 3.4 (Kementerian 
Kesehatan RI, 2005). Dalam melakukan tes HIV dianjurkan untuk 
menggunakan reagen sebagai berikut (Kementerian Kesehatan 
RI, 2010):
1) reagen pertama memiliki sensitivitas minimal 99%;
2) reagen kedua memiliki spesifi sitas minimal 98%; dan
3) reagen ketiga memiliki spesifi sitas minimal 99%.

  Pelaksanaan konseling 
lanjutan terkait PDP 

Pelaksanaan konseling 
pascates HIV  

Pelaksanaan konseling pra-tes HIV 

Keterampilan penilaian risiko klinis 

Keterampilan konseling komunikasi perubahan 
perilaku 

Keterampilan konseling menggali latar belakang dan 
alasan mengikuti KTS 

Pengetahuan dasar HIV/AIDS dan tes HIV 

Gambar 3.2  Komponen penting dalam konseling pra dan pasca tes HIV 
(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 
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A1 (Pemeriksaan I) 

A2 (Pemeriksaan II) 

A1 + A1 – 
Laporkan negatif 

A1 + A2 – A1 + A2 + 

Laporkan positif Diulang A1 dan A2 

A1 + A2 – 
Laporkan indeterminate 

A1 – A2 – 
Laporkan negatif 

A1 + A2 + 
Laporkan positif 

Gambar 3.3 Strategi II (Kementerian Kesehatan RI, 2005).

 Hasil yang tidak dapat ditentukan (indeterminate) perlu 
dilakukan konfi rmasi dengan pemeriksaan western blot. Bila 
hasil masih tetap merugikan maka dua minggu kemudian, bila 
tetap meragukan maka diulangi lagi sesudah empat minggu, 
tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Bila hasilnya tetap 
meragukan setelah dua belas bulan maka boleh dikatakan negatif 
(Kementerian Kesehatan RI, 2005).

c. Konseling Pascates
 Konseling pascates membantu klien untuk memahami dan 

menyesuaikan diri terhadap status infeksinya. Konselor 
membantu klien untuk menerima hasil tesnya, memberikan 
informasi yang dibutuhkan, menekankan ulang perubahan 
perilaku untuk mencegah penularan serta merujuk untuk 
layanan PDP.
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A1 (Pemeriksaan I) 

A2 (Pemeriksaan II) 

A1 + A1 – 
Laporkan negatif 

A1 + A2 + A1 + A2 – 

Ulangi A1 dan A2  

A1 –  A2 – 
Laporkan negatif 

A1 + A2 + A1 + A2 – 

A3 (Pemeriksaan III) 

A1 + A2 + A3 + 

Laporkan positif 

A1 + A2 + A3 – A1 + A2 – A3 + A1 + A2 – A3 – 

Indeterminate Risiko tinggi Risiko rendah 

Dianggap 
negatif 

Indeterminate 

Gambar 3.4 Strategi III (Kementerian Kesehatan RI, 2005).

 Untuk hasil seronegatif maka konselor juga mendorong perubahan 
perilaku ke arah yang positif untuk mencegah penularan terhadap 
klien, konselor juga perlu mempertimbangkan tes ulang apabila 
tes dilakukan pada masa periode jendela.
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6. Layanan Dukungan Berkelanjutan
a. Kelompok dukungan 
 Kelompok dukungan dapat dikembangkan oleh orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA), orang hidup dengan HIV/AIDS (OHIDHA), 
atau masyarakat yang peduli HIV/AIDS. Layanan ini terdapat 
di tempat layanan KTS atau di masyarakat untuk membantu 
individu baik seronegatif maupun seropositif.

b. Manajemen kasus
 Tujuannya untuk membantu klien agar mendapat layanan 

lanjutan yang dibutuhkan.
c. Pengobatan, perawatan, dan dukungan
 Bertujuan agar klien mendapat akses terhadap ART, terapi 

profi laksis, pengobatan terhadap infeksi oportunistik serta 
tindakan medik lainnya.

d. Layanan psikiatri
 Ada beberapa klien yang belum bisa menerima status infeksinya 

sehingga timbul gangguan psikologis berat seperti depresi, 
panik, cemas bahkan percobaan bunuh diri. Bila hal tersebut 
terjadi maka klien harus dirujuk ke layanan psikiatri. 

7. KTS dalam Manajemen Pajanan Okupasional
 Tenaga kesehatan sangat berisiko tertular infeksi HIV/AIDS 

akibat pajanan okupasional. Berikut adalah manajemen KTS pasca 
pajanan.
a. Pertolongan pertama
 Dilakukan segera sebelum konseling atau tes HIV, misalnya 

untuk luka tusukan jarum dilakukan pencucian luka dengan 
air dan sabun mandi atau dalam larutan hipoklorid, sedangkan 
untuk cipratan darah ke mata maka dilakukan cuci mata dengan 
cairan steril.

b. Penilaian risiko pajanan
 Dilakukan evaluasi secara rinci mengenai:

1) keparahan pajanan;
2) kedalaman luka;
3) lama pajanan;
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4) jenis instrumen misal bor atau jarum sutura; dan
5) status serologi sumber pajanan, jumlah viral load atau CD4 

serta stadium penyakitnya.
c. Konseling profi laksis pascapajanan (PPP) dan prates HIV
 Untuk memberi pengetahuan tentang pajanan okupasional, 

proses yang akan dilalui, periode jendela serta kepatuhan 
berobat.

d. Tes HIV serta infeksi lainnya
 Selain tes HIV juga dilakukan tes serologi lain, yakni hepatitis 

B dan C serta sifi lis. Tes awal HIV merupakan data dasar untuk 
mengetahui status infeksi sebelum pajanan.

e. Terapi pasca pajanan
 PPP harus dilakukan secepat mungkin dalam waktu 2–4 jam 

pertama (Kementerian Kesehatan RI, 2014) maksimal 72 jam 
setelah pajanan, diberikan selama 28 hari (WHO, 2013).

f. Follow up
 Follow up status infeksi dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah 

pajanan, apabila hasilnya positif maka segera dirujuk untuk 
mendapat layanan PDP.

8. TIPK (Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Layanan Kesehatan dan 
Konseling)

 Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Layanan Kesehatan dan Konseling 
adalah tes HIV yang diinisiasi oleh petugas kesehatan terhadap 
pasien yang mengakses layanan pada fasilitas kesehatan, dengan 
tujuan utama untuk menentukan pelayanan medis yang hanya bisa 
diberikan dengan mengetahui status infeksi seseorang, misalnya 
pemberian ART.

 Prinsip dasar TIPK dikenal dengan 3C, yakni informed consent, 
counselling, dan confi dentiality. Penerapan TIPK harus melihat pada 
tipe epidemi yang ada di suatu daerah.
a. Penerapan TIPK pada semua jenis epidemi

1) Petugas kesehatan menawarkan tes HIV kepada pasien baik 
dewasa maupun anak yang menunjukkan gejala AIDS atau 
kondisi khusus yang sering dikaitkan dengan HIV/AIDS 
misalnya TB.
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2) Bayi baru lahir dari ibu yang positif HIV
 Anak yang dibawa ke fasilitas kesehatan dengan gizi kurang 

dan tidak memberikan respons yang optimal terhadap terapi 
gizi (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

b. Penerapan TIPK di daerah epidemi meluas
 Daerah epidemi meluas dengan tersedianya layanan diagnostik 

serta PDP yang memadai maka tes diagnostik HIV dilakukan 
pada semua individu baik anak atau dewasa yang mengakses 
pelayanan kesehatan, baik layanan medis atau bedah, rawat inap 
atau rawat jalan, fasilitas kesehatan pemerintah atau swasta, 
layanan medis tetap atau bergerak. Prosedur ini dilakukan tanpa 
melihat apakah pasien tersebut menunjukkan gejala AIDS atau 
tidak (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

c. Penerapan TIPK di daerah epidemi terkonsentrasi atau tingkat 
rendah

 Hanya diprioritaskan pada pasien dewasa atau anak yang 
mengunjungi fasilitas kesehatan dan menunjukkan gejala terkait 
AIDS misalnya TB paru, pada bayi baru lahir yang lahir dari 
ibu dengan HIV positif atau pasien yang mengunjungi layanan 
kesehatan seperti klinik infeksi menular seksual (IMS), klinik TB, 
layanan KIA, layanan PTRM atau LASS (Kementerian Kesehatan 
RI, 2010).

 Pasien status infeksi positif selanjutnya dapat dirujuk ke klinik 
KTS untuk konseling lanjutan yang lebih mendalam.
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ABSTRAK

Jumlah ibu hamil yang terinfeksi HIV di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal 
ini berdampak pada meningkatnya bayi-anak dengan infeksi HIV. Tanpa metode 
pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) risiko transmisi vertikal berkisar 
antara 15-45%. Metode PPIA komprehensif meliputi: pencegahan infeksi HIV baru pada 
wanita usia reproduktif, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita 
dengan HIV, pencegahan transmisi vertikal ibu hamil dengan HIV ke bayinya, dan 
melakukan tata laksana adekuat, perawatan dan dukungan pada ibu dengan HIV, anak 
dan keluarganya. Langkah-langkah PPIA yang bisa dikerjakan saat kehamilan meliputi: 
skrining HIV universal pada semua ibu hamil di awal kunjungan, akses pada obat ARV 
pada semua ibu hamil dengan HIV, persalinan sesar elektif, dan menghindari pemberian 
ASI jika mampu memberikan susu formula secara AFASS. Setelah lahir bayi perlu 
mendapat imunoprofilaksis ARV jika terpapar HIV, yang diikuti dengan pemantauan 
ketat/diagnosis infeksi HIV pada bayi. Jika metode PPIA ini diterapkan dengan baik 
maka akan dapat menurunkan risiko transmisi vertikal sampai sebesar < 1–2% saja. 
Pengetahuan mengenai PPIA ini sangat penting bagi semua tenaga kesehatan dengan 
tujuan secara komprehensif menekan angka infeksi baru pada bayi-anak (WHO, 2016; 
Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

PENDAHULUAN

Lebih dari 90% bayi terinfeksi HIV tertular dari ibu yang menderita 
HIV positif selama kehamilan. Penularan tersebut dapat terjadi pada masa 
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kehamilan, saat persalinan dan selama menyusui, di mana penularan 
terbesar terjadi pada saat persalinan. Tanpa pengobatan yang tepat dan 
dini, risiko transmisi vertikal dari ibu ke bayi mencapai 25-30%, dan 
separuh dari anak yang terinfeksi HIV akan meninggal sebelum ulang 
tahun kedua. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) atau 
Prevention of Mother to Child HIV Transmission (PMTCT) merupakan 
intervensi yang sangat efektif untuk mencegah penularan tersebut. 
Skrining universal dan deteksi dini ibu hamil, konseling, terapi dengan 
obat antiretroviral (ARV), persalinan elektif dengan operasi sesar, dan 
tidak menyusui bayi adalah beberapa metode komprehensif PPIA. Dengan 
upaya PPIA maka risiko penularan HIV dari ibu ke bayi dapat diturunkan 
menjadi < 1–2% (Peterson et al., 2017; WHO, 2016; Kementerian Kesehatan 
RI, 2015). 

DEFINISI

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah retrovirus golongan 
RNA yang spesifik menyerang sistem imun/kekebalan tubuh manusia. 
Penurunan sistem kekebalan tubuh pada orang yang terinfeksi HIV 
memudahkan berbagai infeksi, sehingga dapat menyebabkan timbulnya 
AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan 
gejala/tanda klinis pada pengidap HIV akibat infeksi tumpangan 
(oportunistik) karena penurunan sistem imun (Kementerian Kesehatan 
RI, 2015).

EPIDEMIOLOGI

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 
melaporkan bahwa pada tahun 2017 sekitar 36,7 juta orang di seluruh dunia 
telah terinfeksi HIV, 1,8 juta di antaranya terinfeksi akut, dan 64% orang 
dengan HIV (ODHA) tinggal di daerah sub-sahara Afrika. Infeksi HIV 
akut menurun secara global karena berbagai program pencegahan dan 
penanganan HIV. Di seluruh dunia, infeksi baru pada anak-anak menurun 
47% sejak 2010, sebagai akibat peningkatan cakupan ARV setinggi 29% 
pada periode yang sama. Sayangnya, wanita usia reproduktif pada negara 
dengan prevalensi HIV yang tinggi, seperti Afrika sub-sahara, tetap 
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memiliki risiko tinggi terinfeksi HIV, 26% infeksi baru terjadi pada wanita 
usia 14–24 tahun meskipun kelompok ini hanya 10% populasi (UNAIDS, 
2017). 

Data di Amerika Serikat menunjukkan, bahwa 8500 ODHA 
melahirkan bayi/bersalin tiap tahunnya (dirata-rata sejak tahun 2006). 
Antara tahun 1994–2010, kurang lebih 21.956 kasus infeksi perinatal yang 
disebabkan oleh transmisi vertikal dapat dicegah. Dari penelitian ini 
juga didapatkan rata-rata infeksi perinatal berkisar antara 0,1–9,1/100.000 
kelahiran hidup, dengan didapatkan variasi antar etnis seperti yang 
terlihat di gambar di bawah ini (CDC, 2015).

Gambar 4.1  Angka infeksi perinatal HIV berdasarkan tahun kelahiran dan 
etnis/ras ibu, 2010-2014 (CDC, 2015).

Tanpa PPIA, risiko transmisi vertikal pada bayi dari ibu HIV sebesar 
15–45%. Dengan pemberian ARV dan metode PPIA lainnya risiko ini 
bisa diturunkan sampai < 1–5%. Sekitar 1,6 juta infeksi HIV baru pada 
anak-anak telah dapat dicegah sejak tahun 1995 dengan penerapan metode 
PPIA ini. Sejumlah 1,3 juta pencegahan kasus diperkirakan terjadi pada 
periode 5 tahun, 2010-2015.  Di Indonesia, jumlah ibu hamil yang terinfeksi 
HIV terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah ibu hamil 
dengan HIV sebanyak 534 orang yang kemudian meningkat menjadi 1.182 
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orang pada Januari–Juni 2014. Akibat peningkatan ini maka jumlah bayi 
dengan HIV juga meningkat, dari 71 bayi pada tahun 2011 menjadi 86 bayi 
pada bulan Januari–Juni 2014 (Kemenkes, 2015). 

Pada tahun 2016, Indonesia memiliki 48.000 infeksi HIV baru dan 
38.000 kematian terkait AIDS. Didapatkan 620.000 orang dengan HIV, 
di mana hanya 13% saja yang mendapatkan terapi ARV. Dari ibu hamil 
yang terinfeksi HIV, 14% mendapatkan terapi profilaksis untuk mencegah 
penularan ke bayi. Diperkirakan sekitar 3200 (2500-4000) anak terinfeksi 
HIV dari ibunya selama kehamilan (transmisi vertikal) (UNAIDS, 2018).

PATOGENESIS

Penderita HIV mudah terinfeksi berbagai penyakit karena imunitas 
tubuh yang sangat lemah, sehingga tubuh gagal melawan kuman yang 
biasanya tidak menimbulkan penyakit. Infeksi oportunistik ini dapat 
disebabkan oleh berbagai virus, jamur, bakteri, dan parasit serta dapat 
menyerang berbagai organ, antara lain kulit, saluran cerna/usus, paru-paru, 
dan otak. Berbagai jenis keganasan juga mungkin timbul. Kebanyakan 
orang yang terinfeksi HIV akan berlanjut menjadi AIDS bila tidak diberi 
pengobatan dengan antiretrovirus (ARV). Kecepatan perubahan dari 
infeksi HIV menjadi AIDS, sangat tergantung pada jenis dan virulensi 
virus, status gizi serta cara penularan. Dengan demikian infeksi HIV 
dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu a) rapid progressor, berlangsung 2-5 tahun; 
b) average progressor, berlangsung 7–15 tahun; dan c) slow progressor, lebih 
dari 15 tahun (UNAIDS, 2018; UNAIDS, 2017; WHO, 2016; Kementrian 
Kesehatan, 2015). 

Terdapat tiga fase perjalanan alamiah infeksi HIV (UNAIDS, 2018; 
UNAIDS, 2017; WHO, 2016; Kementrian Kesehatan, 2015). 
1. Fase I: masa jendela (window period). Tubuh sudah terinfeksi HIV, 

namun pada pemeriksaan darahnya masih belum ditemukan antibodi 
anti-HIV. Pada masa jendela yang biasanya berlangsung sekitar dua 
minggu sampai tiga bulan sejak infeksi awal ini, penderita sangat 
mudah menularkan HIV kepada orang lain. Sekitar 30–50% orang 
mengalami gejala infeksi akut berupa demam, nyeri tenggorokan, 
pembesaran kelenjar getah bening, ruam kulit, nyeri sendi, sakit 
kepala, bisa disertai batuk seperti gejala fl u pada umumnya yang 
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akan mereda dan sembuh dengan atau tanpa pengobatan. Fase fl u-like 
syndrome ini terjadi akibat serokonversi dalam darah, saat replikasi 
virus terjadi sangat hebat pada infeksi primer HIV. 

2. Fase II: masa laten yang bisa tanpa gejala/tanda (asimtomatik) 
hingga gejala ringan. Tes darah terhadap HIV menunjukkan hasil 
yang positif, walaupun gejala penyakit belum timbul. Pada fase ini, 
penderita tetap dapat menularkan HIV kepada orang lain. Masa 
tanpa gejala rata-rata berlangsung selama 2-3 tahun; sedangkan masa 
dengan gejala ringan dapat berlangsung selama 5-8 tahun, ditandai 
oleh berbagai radang kulit seperti ketombe, folikulitis yang hilang 
timbul walaupun diobati. 

3. Fase III: masa AIDS merupakan fase terminal infeksi HIV dengan 
kekebalan tubuh yang telah menurun drastis sehingga mengakibatkan 
timbulnya berbagai infeksi oportunistik, berupa peradangan berbagai 
mukosa, misalnya infeksi jamur di mulut, kerongkongan dan paru-
paru. Infeksi TB banyak ditemukan di paru-paru dan organ lain di 
luar paru-paru. Sering ditemukan diare kronis dan penurunan berat 
badan sampai lebih dari 10% dari berat awal. 

PENULARAN HIV 

Cara penularan HIV melalui alur sebagai berikut (UNAIDS, 2018; 
UNAIDS, 2017; WHO, 2016; Kementrian Kesehatan, 2015).
1. Cairan genital: cairan sperma dan cairan vagina pengidap HIV 

memiliki jumlah virus yang tinggi dan cukup banyak untuk 
memungkinkan penularan, terlebih jika disertai IMS lainnya. Karena 
itu semua hubungan seksual yang berisiko dapat menularkan HIV, 
baik genital, oral maupun anal. 

2. Kontaminasi darah atau jaringan: penularan HIV dapat terjadi 
melalui kontaminasi darah seperti transfusi darah dan produknya 
(plasma, trombosit) dan transplantasi organ yang tercemar virus 
HIV atau melalui penggunaan peralatan medis yang tidak steril, 
seperti suntikan yang tidak aman, misalnya penggunaan alat suntik 
bersama pada penasun, tato, dan tindik tidak steril.
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3. Perinatal: penularan dari ibu ke janin/bayi. Penularan ke janin terjadi 
selama kehamilan melalui plasenta yang terinfeksi; sedangkan ke 
bayi melalui darah atau cairan genital saat persalinan dan melalui 
ASI pada masa laktasi. 

FAKTOR RISIKO 

Risiko penularan HIV dari ibu ke anak tanpa upaya pencegahan 
atau intervensi berkisar antara 20–50% (Tabel 4.1). Dengan pelayanan 
pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang baik, risiko penularan 
dapat diturunkan menjadi kurang dari 2%. Pada masa kehamilan, plasenta 
melindungi janin dari infeksi HIV; namun bila terjadi peradangan, infeksi 
atau kerusakan barier plasenta, HIV bisa menembus plasenta, sehingga 
terjadi penularan dari ibu ke anak. Penularan HIV dari ibu ke anak lebih 
sering terjadi pada saat persalinan dan masa menyusui (Kementrian 
Kesehatan, 2015). 

Tabel 4.1  Risiko Penularan HIV dari Ibu ke Anak 

Selama kehamilan 5–10%

Saat persalinan 10–20%

Selama menyusui (rata-rata 15%) 5–20%

Risiko penularan keseluruhan 20–50%

(Sumber: Kementrian Kesehatan, 2015)

Ada tiga faktor risiko penularan HIV dari ibu ke anak (UNAIDS, 2018; 
UNAIDS, 2017; WHO, 2016; Kementrian Kesehatan, 2015). 
1. Faktor ibu

a. Kadar HIV dalam darah ibu (viral load) merupakan faktor paling 
utama terjadinya penularan HIV dari ibu ke anak. Semakin 
tinggi kadarnya, semakin besar kemungkinan penularannya, 
khususnya pada saat/menjelang persalinan dan masa menyusui 
bayi. 

b. Kadar CD4. Ibu dengan kadar CD4 yang rendah, khususnya bila 
jumlah sel CD4 di bawah 350 sel/mm3, menunjukkan daya tahan 
tubuh yang rendah karena banyak sel limfosit yang pecah/rusak. 
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Kadar CD4 tidak selalu berbanding terbalik dengan viral load. 
Pada fase awal keduanya bisa tinggi, sedangkan pada fase lanjut 
keduanya bisa rendah kalau penderitanya mendapat terapi anti-
retrovirus (ARV).

c. Status gizi selama kehamilan: berat badan yang rendah serta 
kekurangan zat gizi terutama protein, vitamin, dan mineral 
selama kehamilan meningkatkan risiko ibu untuk mengalami 
penyakit infeksi yang dapat meningkatkan kadar HIV dalam 
darah ibu, sehingga menambah risiko penularan ke bayi. 

d. Penyakit infeksi selama kehamilan, IMS, misalnya sifi lis, 
infeksi organ reproduksi, malaria, dan tuberkulosis berisiko 
meningkatkan kadar HIV pada darah ibu, sehingga risiko 
penularan HIV kepada bayi semakin besar. 

e. Masalah pada payudara misalnya puting lecet, mastitis dan 
abses pada payudara akan meningkatkan risiko penularan HIV 
melalui pemberian ASI.

2. Faktor bayi 
a. Usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir. Bayi prematur 

atau bayi dengan berat lahir rendah lebih rentan tertular HIV 
karena sistem organ dan kekebalan tubuh belum berkembang 
baik. 

b. Periode pemberian ASI: risiko penularan melalui pemberian ASI 
bila tanpa pengobatan berkisar antara 5–20%. 

c. Adanya luka di mulut bayi, risiko penularan lebih besar ketika 
bayi diberi ASI. 

3. Faktor tindakan obstetrik 
 Risiko terbesar penularan HIV dari ibu ke anak terjadi pada saat 

persalinan, karena tekanan pada plasenta meningkat sehingga bisa 
menyebabkan terjadinya hubungan antara darah ibu dan darah 
bayi. Selain itu, bayi terpapar darah dan lendir ibu di jalan lahir. 
Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV dari 
ibu ke anak selama persalinan adalah sebagai berikut. 
a. Jenis persalinan: risiko penularan pada persalinan per vaginam 

lebih besar daripada persalinan seksio sesaria; namun, seksio 
sesaria memberikan banyak risiko lainnya untuk ibu. 
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b. Lama persalinan: semakin lama proses persalinan, risiko 
penularan HIV dari ibu ke anak juga semakin tinggi, karena 
kontak antara bayi dengan darah/lendir ibu semakin lama. 

c. Ketuban pecah lebih dari empat jam sebelum persalinan 
meningkatkan risiko penularan hingga dua kali dibandingkan 
jika ketuban pecah kurang dari empat jam. 

d. Tindakan episiotomi, ekstraksi vakum, dan forsep meningkatkan 
risiko penularan HIV. 

MANIFESTASI KLINIS

Stadium Klinis Infeksi HIV Menurut WHO 

World Health Organization (WHO) menyatakan stadium klinis infeksi 
HIV yang dapat digunakan untuk memandu tata laksana penderita HIV 
secara komprehensif berkesinambungan jika tes cepat HIV (rapid test HIV) 
dengan metode tiga reagen secara serial (strategi tiga serial) menunjukkan 
hasil reaktif. Stadium klinis ini berguna untuk memandu tata laksana 
penderita HIV secara komprehensif dan berkesinambungan (lihat 
Tabel 4.2). 

Tabel 4.2 Stadium klinis infeksi HIV menurut WHO 

Stadium 1
Asimptomatik

Stadium 2
Sakit ringan

Stadium 3
Sakit Sedang

Stadium 4 
Sakit Berat

Berat 
Badan

Tidak ada 
penurunan BB

Penurunan BB 
5-10%

Penurunan BB > 
10%

Sindroma wasting 
HIV

Gejala

Tidak ada gejala, 
atau hanya 
limfadenopati 
generalisata 
persisten

Luka di sekitar 
bibir (keilitis 
angularis)
Ruam kulit 
yang gatal 
(Seborok atau 
prurigo)
Herpes Zoster 
dalam 5 tahun 
terakhir

Kandidiasis oral 
atau vaginal
Oral hairy 
leukoplakia 
Diare, demam 
yang tidak 
diketahui 
sebabnya lebih 
dari satu bulan

Kandidiasis 
esofageal
Herpes simpleks 
ulseratif lebih dari 
satu bulan
Limfoma
Sarkoma kaposi
Kanker serviks 
invasif
Retinitis 
cytomegalovirus
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ISPA berulang, 
misalnya 
sinusitis atau 
otitis
Ulkus mulut 
berulang

Infeksi bakterial 
berat (penumoni, 
piomiositis, dll)
TB paru dalam 
satu tahun 
terakhir
TB Limfadenopati
Gingivitis/
periodontitis 
ulseratif nekrotika 
akut

Pneumonia 
pnemosistis
TB esktra paru
Abses otak 
toksoplasmosis
Meningitis 
kriptokokus
Encefalopati HIV
Gangguan 
fungsi neurologis 
dan tidak oleh 
penyebab lain, 
sering kali 
membaik dengan 
ART

(Sumber: WHO, 2006)

PENDEKATAN KOMPREHENSIF PPIA

WHO mempromosikan pendekatan komprehensif untuk pencegahan 
penularan HIV ibu dan anak, yang terdiri dari:
a. mencegah infeksi HIV baru pada wanita usia reproduktif;
b. mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita dengan 

HIV; 
c. mencegah transmisi vertikal ibu hamil dengan HIV ke bayinya; dan
d. melakukan tata laksana adekuat, perawatan, dan dukungan pada 

ibu dengan HIV, anak, dan keluarganya. 

Pendekatan komprehensif ini sudah diterapkan di Indonesia 
sebagaimana pedoman PPIA yang dikeluarkan kementrian kesehatan 
seperti yang terlihat pada Gambar 4.2 (Kemenkes, 2015). 

Pendekatan penanganan HIV pada ibu hamil di indonesia mengacu 
pada pedoman yang dikeluarkan WHO pada tahun 2015, yang disebut 
option B+, yang menyatakan bahwa semua ibu hamil dengan HIV 
wajib mendapat ARV sejak terdiagnosa sampai seumur hidup, tanpa 
memperhitungkan kadar CD4 (Gambar 4.3). 
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Gambar 4.2  Alur Kegiatan PPIA Komprehensif dan Berkesinambungan dengan 
Pendekatan Prong 1–4 (Kemenkes, 2015).

Gambar 4.3  Pedoman Option B+ untuk ibu hamil dan menyusui dengan HIV 
(WHO, 2015).



BAGIAN 1 Informasi Umum

62

SKRINING DAN DIAGNOSIS

Skrining HIV pada kehamilan saat ini dianjurkan secara universal 
pada kunjungan pertama, dengan inisiatif dari pemberi pelayanan 
kesehatan, atau biasa disebut sebagai Tes atas Inisiatif Pemberi 
Pelayanan Kesehatan dan Konseling (TIPK) atau Provider Initiative 
Test and Counseling (PITC). The American Congress of Obstetrics and 
Gynecology (ACOG) juga merekomendasikan skrining HIV rutin pada 
semua ibu hamil pada trimester pertama saat kunjungan antenatal. TIPK 
adalah tes HIV atas inisiatif pemberi pelayanan kesehatan dan konseling 
kepada pasien untuk kepentingan kesehatan dan pengobatannya. TIPK 
dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan pada fasyankes. TIPK 
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 3C (confidential, consent, 
dan counseling) dan 2R (recording-reporting dan referral). Penawaran tes 
HIV pada ibu hamil dilakukan pada saat kunjungan antenatal pertama 
atau menjelang persalinan bersama pemeriksaan rutin lainnya. Bila 
ibu menolak untuk diperiksa dengan tes HIV, maka ia diminta untuk 
menyatakan ketidaksetujuannya secara tertulis (opt-out approach) (AVERT, 
2018; CDC, 2018; WHO, 2016).

Metode skrining paling sering adalah dengan menggunakan enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA), yang melihat adanya antibodi dalam 
darah ibu. Tes ini memiliki sensitivitas sangat tinggi (98%), karena itu 
digunakan sebagai alat skrining. Hasil negatif palsu bisa didapatkan jika 
pemeriksaan dilakukan terlalu awal, dan hasil positif palsu dilaporkan 
pada kondisi setelah mendapat vaksinasi tertentu. Sedangkan diagnosis 
HIV biasanya menggunakan tes western blot, di mana protein virus spesifik 
dipisah dengan elektroforesis, dan reaksi antibodi terhadap 3 protein harus 
muncul untuk bisa dikatakan hasilnya positif. Tes ini memiliki angka 
positif palsu sebesar 1:20.000 (AVERT, 2018; CDC, 2018; WHO, 2016). 

Diagnosis HIV yang asimtomatik menggunakan strategi tiga serial 
untuk daerah dengan prevalensi HIV di bawah 10%. Tiga reagen yang 
berbeda sensitivitas, spesifisitas, dan preparasi antigennya digunakan 
secara serial, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 241/2006 
tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pemeriksa HIV dan 
Infeksi Oportunistik. Diagnosis HIV yang asimtomatik menggunakan 
strategi tiga serial untuk daerah dengan prevalensi HIV di bawah 10%. Tiga 



PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE BAYI

63

reagen yang berbeda sensitivitas, spesifisitas, dan preparasi antigennya 
digunakan secara serial, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 241/2006 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan 
Pemeriksa HIV dan Infeksi Oportunistik. 

TERAPI

Merujuk pada pedoman muktahir, semua ibu hamil dengan HIV 
diberi terapi ARV, tanpa harus memeriksakan jumlah CD4 dan viral 
load terlebih dahulu, karena kehamilan itu sendiri merupakan indikasi 
pemberian ARV yang dilanjutkan seumur hidup. Pemeriksaan CD4 
dilakukan untuk memantau pengobatan –bukan sebagai acuan untuk 
memulai terapi. Pedoman untuk ARV perinatal telah direvisi pada tahun 
2017 dengan mengklasifikasikan ARV menjadi lebih disukai (preferred), 
alternatif (alternative), atau digunakan pada kondisi khusus (under special 
circumstances). Kombinasi regimen yang direkomendasikan meliputi: 2 
NRTIs (nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitors) dengan NNRTI 
(non-nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitors) atau 1 atau lebih PI 
(protease inhibitor). Beberapa agen ARV dalam kehamilan pada panduan 
terbaru dapat dilihat pada Tabel 4.3 (Panel on Treatment of HIV-Infected 
Pregnant Women and Prevention of Perinatal Transmission, 2017).

Pemilihan regimen harus mempertimbangkan terapi sebelumnya 
dan respons terhadap terapi tersebut, termasuk tes resistensi. Mekanisme 
aksi obat-obat ini dalam mengurangi risiko transmisi perinatal dengan 
menurunkan kadar virus dalam darah ibu, dan juga ada efek profilaksis 
prenatal karena obat ini dapat melewati sawar darah plasenta. Komponen 
ketiga, profilaksis bayi baru lahir, akan menurunkan risiko transmisi 
perinatal lebih lanjut (Panel on Treatment of HIV-Infected Pregnant Women 
and Prevention of Perinatal Transmission, 2017). 

Keamanan ARV pada Kehamilan

Dari data yang dikumpulkan oleh The Antiretroviral Pregnancy 
Registry, di mana dilaporkan 18.000 kasus kehamilan yang terpapar 
dengan obat ARV, disimpulkan bahwa tidak ada peningkatan risiko 
kelainan bawaan, bahkan pada trimester pertama, dengan perkecualian 
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paparan didanosine dan nelfinavir. Paparan trimester pertama dengan 
evafirenz sebelumnya dilaporkan berhubungan dengan risiko neural tube 
defect (NTD), namun meta analisis dan studi lanjutan menemukan hasil 
yang cukup baik, dan WHO merekomendasikan evafirenz sebagai obat 
ARV alternatif pada setting negara miskin-berkembang (Panel on Treatment 
of HIV-Infected Pregnant Women and Prevention of Perinatal Transmission, 
2017). 

Perencanaan Persalinan

Tujuan persalinan aman bagi ibu dengan HIV adalah menurunkan 
risiko penularan HIV dari ibu ke bayi, serta risiko terhadap ibu, tim 
penolong (medis/non-medis) dan pasien lainnya. Persalinan melalui 
bedah sesar berisiko lebih kecil untuk penularan terhadap bayi, namun 
menambah risiko lainnya untuk ibu. Risiko penularan pada persalinan per 
vaginam dapat diperkecil dan cukup aman bila ibu mendapat pengobatan 
ARV selama setidaknya enam bulan dan/atau viral load kurang dari 1000 
kopi/mm3 pada minggu ke 36. Strategi PPIA menyarankan operasi sesar 
elektif untuk menurunkan risiko penularan. Metode persalinan operasi 
sesar atau per vaginam memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing 
(WHO, 2016; WHO, 2015; Kementerian Kesehatan, 2015; Kementerian 
Kesehatan, 2014).

Persalinan per vaginam memiliki keuntungan mudah dilakukan di 
fasilitas kesehatan dengan sarana terbatas, pemulihan masa persalinan 
lebih singkat, dan biaya lebih murah. Namun ini diikuti dengan risiko 
penularan pada bayi yang relatif tinggi (10–20%), kecuali ibu telah 
meminum ARV teratur selama minimal 6 bulan, atau diketahui kadar 
viral load < 1000 kopi/mm3 pada saat aterm. Persalinan dengan operasi sesar 
memiliki keuntungan berupa risiko penularan HIV ke bayi yang rendah 
(2-4%), dan mengurangi risiko penularan sebesar 50–66%. Sedangkan 
kerugiannya adalah risiko bagi ibu yang lebih tinggi, lama perawatan dan 
pemulihan lebih lama, risiko pembedahan/anestesi/komplikasi yang lebih 
tinggi, dan biaya lebih mahal. Ibu hamil harus mendapatkan informasi 
yang jelas dan lengkap sebelum memilih metode persalinan terbaik, selain 
itu harus dipertimbangkan indikasi di bidang obstetrik. Persalinan pada 
ibu dengan HIV, baik secara per vaginam atau operasi sesar, perlu selalu 
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melakukan prosedur kewaspadaan standar (WHO, 2016; WHO, 2015; 
Kementerian Kesehatan, 2015; Kementerian Kesehatan, 2014).

Pemberian ARV dan Pemantauan pada Bayi 

Transmisi vertikal HIV sangat terkait dengan kadar virus dalam tubuh 
(viral load). Karena itu pemberian terapi ARV harus diberikan pada semua 
ibu hamil dengan HIV untuk mengurangi risiko transmisi sampai < 2% 
(Minkoff H, 2003). Pemberian ARV pada bayi mengikuti Pedoman HIV 
pada Anak. Sejak ARV dimulai, diperlukan kepatuhan terhadap aturan 
pemberian obat setiap hari, karena ketidakpatuhan merupakan penyebab 
utama kegagalan pengobatan. Persiapan amat penting dilakukan sebelum 
memulai pemberian ARV, yaitu persiapan pengasuh bayi dan faktor yang 
memengaruhi kepatuhan pengobatan. Semua bayi lahir dari ibu dengan 
HIV, baik yang diberi ASI eksklusif maupun susu formula, harus diberi 
zidovudin sejak hari pertama (umur 12 jam), selama enam minggu. Bila 
pada minggu keenam, bila diagnosis HIV belum dapat disingkirkan, maka 
diperlukan pemberian kotrimoksasol profilaksis sampai usia 12 bulan atau 
sampai dinyatakan HIV negatif/non-reaktif. Profilaksis kotrimoksazol 
dapat dihentikan pada bayi yang terpajan HIV sesudah dipastikan tidak 
tertular HIV (setelah ada hasil laboratorium baik PCR maupun antibodi 
pada usia sesuai). Pada anak umur 1 sampai 5 tahun yang terinfeksi HIV, 
kotrimoksazol profilaksis dihentikan jika CD4 >25% (WHO, 2016; WHO, 
2015; Kementerian Kesehatan, 2015; Kementerian Kesehatan, 2014).

Diagnosis HIV pada bayi dapat ditegakkan dengan pemeriksaan 
virologi pada usia sebelum 18 bulan, dan pemeriksaan serologi pada usia 
> 18 bulan. Hal ini disebabkan karena mulai kehamilan trimester ketiga, 
antibodi dari ibu (termasuk antibodi terhadap HIV) ditransfer secara 
pasif kepada janin, dan dapat terdeteksi sampai anak berumur 18 bulan. 
Oleh karena itu, pemeriksaan serologis HIV pada anak kurang dari 18 
bulan dapat menunjukkan hasil reaktif, walaupun anak tersebut tidak 
terinfeksi HIV. Sehingga pada usia anak < 18 bulan, diagnosis HIV lebih 
tepat ditegakkan dengan pemeriksaan virologis (PCR). Pemeriksaan pada 
bayi harus dilakukan secara berkala sejak usia 4–6 m inggu sampai 18 
bulan (WHO, 2016; WHO, 2015; Kementerian Kesehatan, 2015; Kementerian 
Kesehatan, 2014).
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Pemberian Makanan pada Bayi

ASI (Air Susu Ibu) mengandung kuman HIV, namun panduan 
pemberian makanan bayi tergantung pada sumber daya yang tersedia 
bagi ibu. Jika ibu memiliki akses untuk mendapatkan susu formula, 
air bersih, dan sanitasi yang baik secara teratur dan kontinus, maka 
direkomendasikan untuk tidak menyusui dan memberikan susu formula 
untuk bayi. Sedangkan jika ibu memiliki sumber daya yang terbatas/tidak 
memiliki akses ke susu formula dan air bersih, maka disarankan menyusui 
secara ekslusif dengan secara bersamaan ibu dan bayi mengonsumsi ARV. 
Pemberian susu formula harus memenuhi persyaratan AFASS (Affordable, 
Feasible, Acceptable, Sustainable, Safe). Di negara miskin dan berkembang 
syarat ini umumnya sulit dipenuhi, sehingga WHO tetap menyarankan 
ibu menyusui secara ekslusif. Jika ibu memutuskan untuk memberikan 
ASI, maka sebaiknya diberikan secara ekslusif secara 6 bulan dan tidak 
dicampur dengan susu formula (mixed breastfeeding). Pemberian kombinasi 
susu formula dan ASI meningkatkan risiko penularan HIV pada bayi. 
Pemberian makanan pada bayi dengan ibu HIV positif sangat bervariasi 
tergantung kasus dan sumber daya yang dimiliki ibu. Tugas dokter dan 
tenaga medis untuk memilihkan dan mengedukasi cara pemberian makan 
terbaik bagi bayi (AVERT, 2018; CDC, 2018). 

SIMPULAN

Metode PPIA wajib diketahui oleh seluruh petugas kesehatan dan 
juga ODHA, dalam rangka menekan angka kejadian infeksi baru HIV 
pada bayi baru lahir/anak. Metode PPIA komprehensif sangat signifikan 
menekan risiko transmisi vertikal sampai < 1% saja. 
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PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat 
kesehatan yang optimal salah satu upaya adalah dengan pencegahan 
penyebaran infeksi terutama Human Immunodeficiency Virus (HIV)/
Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) (Dirjen P2MPL, 2010). 
Peningkatan prevalensi HIV/AIDS meningkatkan risiko tenaga kesehatan 
yang bekerja di fasilitas kesehatan akan terpapar oleh infeksi yang 
secara potensial dapat membahayakan jiwanya. Hal ini dapat terjadi 
apabila tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan kesehatan tanpa 
memperhatikan dan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan.

Penyakit menular menjadi masalah kesehatan di dunia dan telah 
menjadi ancaman global karena dalam penyebarannya penderita tidak 
menampakkan gejala. Penyakit infeksi menular (HIV/AIDS, Hepatitis B, 
Hepatitis C) dan TB dapat disebabkan karena infeksi virus, bakteri, jamur 
atau parasit yang penularannya melalui keringat, udara, kotoran, dan 
media lainnya. Pada tahun 2013, di seluruh dunia ada 35 juta orang hidup 
dengan HIV yang meliputi 16 juta perempuan dan 3,2 juta anak berusia 
< 15 tahun sedangkan prevalensi TB di Indonesia menempati urutan ketiga 
setelah India dan China, yaitu hampir 700 ribu kasus (WHO, 2013). Jumlah 
kumulatif penderita HIV di Indonesia dari tahun 198 sampai 2014 sebanyak 
150.296 orang, sedangkan total kumulatif kasus AIDS sebanyak 55.799 
orang (Ditjen PP & PL, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa penyakit ini 
tergolong penyakit yang berbahaya.
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Dalam upaya menurunkan risiko terinfeksi HIV/AIDS maka 
diperlukan peran pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan 
upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya secara optimal sesuai amanat Undang-undang 
Kesehatan no. 36 tahun 2009 (Depkes RI, 2009). Sejak adanya pandemik 
AIDS, konsep universal precaution telah diterapkan pada semua pasien 
dan spesimen laboratorium tanpa memedulikan diagnosis. Semua pasien 
yang dirawat di fasilitas kesehatan dianggap berpotensi terinfeksi dan 
menularkan virus HIV dan Hepatitis. Tindakan kewaspadaan universal 
bertujuan untuk mencegah paparan tenaga kesehatan dan pasien terhadap 
darah dan cairan tubuh yang dianggap berpotensi terinfeksi dan dapat 
ditularkan melalui darah seperti virus HIV dan hepatitis B dan C (WHO, 
2011).

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, maka 
diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan 
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat, sehingga perlu sarana pelayanan kesehatan 
yang strategis dan terjangkau oleh masyarakat (Dirjen P2MPL, 2011). Oleh 
karena itu, diperlukan upaya peningkatan mutu fasilitas kesehatan yang 
menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan.

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan diperlukan 
tenaga kesehatan yang berkualitas, karena tenaga kesehatan mempunyai 
peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 
Tenaga kesehatan yang berkualitas tidak hanya memiliki etika dan moral 
yang tinggi tetapi juga upaya untuk meningkatkan keahliannya secara 
terus menerus melalui peningkatan pendidikan salah satunya. Pendidikan 
yang tinggi diharapkan mampu membuat tenaga kesehatan berperilaku 
positif dalam memahami dan melaksanakan prosedur universal precaution, 
selain ditunjang oleh sarana dan prasarana, serta Standard Operating 
Procedure (SOP) yang mengatur langkah langkah tindakan universal 
precaution.

Universal precaution merupakan pendekatan yang fokus pada tujuan 
untuk melindungi pasien dan petugas kesehatan dari semua cairan lendir 
dan zat tubuh (sekret dan ekskret) yang berpotensi menginfeksi bukan 
hanya darah (Permenkes 27, 2017). Tenaga kesehatan dalam memberikan 
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asuhan keperawatan kepada pasien terjadi kontak langsung dengan cairan 
tubuh atau darah pasien, sehingga dapat menjadi tempat di mana agen 
infeksius dapat hidup dan berkembang biak yang kemudian menularkan 
dari pasien satu ke pasien yang lainnya, khususnya bila kewaspadaan 
terhadap darah dan cairan tubuh tidak dilaksanakan terhadap semua 
pasien (Efstathiou et al., 2011).

Universal precaution merupakan metode yang efektif untuk melindungi 
petugas kesehatan dan pasien. Kemungkinan pasien menularkan HIV 
pada saat pelayanan kesehatan sangat rendah, yaitu sekitar 0,3% dan hal 
ini kebanyakan dari kecelakaan jarum suntik dari pasien yang terinfeksi 
HIV yang belum melalui proses dekontaminasi/desinfeksi atau sudah 
didesinfeksi namun tidak adekuat. Metode ini sebenarnya bukan hal 
khusus untuk mencegah infeksi HIV, melainkan prosedur yang sama 
untuk mencegah infeksi penyakit lainnya.

Penerapan universal precaution ini tidak lepas dari peran masing-
masing pihak yang terlibat di dalamnya seperti pelaksana pelayanan, 
mahasiswa/peserta didik di Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan dan 
para pengguna jasa, yaitu pasien dan pengunjungnya. Untuk dapat 
bekerja secara maksimal, tenaga kesehatan harus selalu mendapatkan 
perlindungan dari risiko tertular penyakit.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no. 27 tahun 2017 tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan telah menyebutkan bahwa infeksi dapat muncul setelah 
pasien pulang. Hal ini terkait dengan proses pelayanan yang dilakukan 
oleh tenaga kesehatan. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
Atlanta juga merekomendasikan bahwa seluruh petugas kesehatan harus 
melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah cedera yang disebabkan 
oleh jarum, pisau bedah, dan instrumen atau peralatan yang tajam. Data 
dari CDC memperkirakan setiap tahun terjadi 385.000 kejadian luka akibat 
benda tajam yang terkontaminasi darah pada tenaga kesehatan di rumah 
sakit di Amerika (Yusran, 2008).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di RS Karyadi Semarang 
menunjukkan angka kepatuhan tenaga kesehatan untuk menerapkan 
penerapan beberapa elemen universal precaution kurang dari 50 
persen (Khoidrudin, 2011). Adapun hasil penelitian jaringan epidemiologi 
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nasional tahun 1992 tentang pengetahuan, sikap, persepsi, dan perilaku 
petugas kesehatan dalam rangka penerapan universal precaution terutama 
yang berhubungan dengan potensi penyebaran HIV/AIDS dalam tingkat 
memprihatinkan. Hal ini merupakan kontribusi dari kelalaian tenaga 
kesehatan yang kurang, bahkan tidak melaksanakan protokol universal 
precaution. Di RS Dr. Soetomo dan rumah sakit swasta di Surabaya, 
terdapat 16 kasus kecelakaan kerja pada petugas kesehatan dalam dua 
tahun terakhir meskipun setelah dievaluasi dan ditindaklanjuti terbukti 
tidak terpapar HIV (Nasronudin, 2007).

Keberhasilan pelaksanaan program kewaspadaan standar/universal 
di Rumah Sakit sangat bergantung pada kepedulian dan peran aktif 
Direktur/Direksi Rumah Sakit dalam hal perencanaan program, pendanaan 
program, pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasi program.

PEMBAHASAN

UNIVERSAL PRECAUTION (KEWASPADAAN UNIVERSAL)

Untuk mencegah transmisi HIV/AIDS pada pelayanan kesehatan 
maka Center for Disease and Prevention (CDC) pada tahun 2007 membuat 
sebuah program pencegahan infeksi penyakit menular melalui darah, yaitu 
standard precautions. Standard precautions merupakan penyempurnaan dari 
program universal precautions (CDC, 2007). Di Indonesia melalui Direktorat 
Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 
dibentuklah suatu program kewaspadaan universal/standar.

Kewaspadaan standar/universal merupakan bagian dari upaya 
pencegahan dan pengendalian infeksi penyakit yang ditularkan melalui 
darah (HIV, HBV, dan HCV) di sarana pelayanan kesehatan. Prinsip 
penerapan kewaspadaan universal/standar didasarkan pada keyakinan 
bahwa darah dan cairan tubuh berpotensi menularkan penyakit baik yang 
berasal dari pasien maupun petugas kesehatan (CDC, 2011). 

DEFINISI

Kewaspadaan standar merupakan kewaspadaan yang terpenting, 
dirancang untuk diterapkan dalam perawatan seluruh pasien dalam 
rumah sakit, baik yang terdiagnosis infeksi, diduga terinfeksi atau 
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kolonisasi. Kewaspadaan standar merupakan strategi utama pencegahan 
dan pengendalian infeksi, yang menyatukan UP (Universal Precaution/
Kewaspadaan Universal) dan BSI (kewaspadaan terhadap darah dan cairan 
tubuh). Kewaspadaan standar merupakan kombinasi segi-segi utama dari 
kewaspadaan universal (dirancang untuk mengurangi risiko penularan 
patogen melalui darah dari darah dan cairan tubuh) dan isolasi zat tubuh 
(dirancang untuk mengurangi risiko penularan penyakit dari zat tubuh 
yang lembab). Diberlakukan terhadap setiap pasien, tidak tergantung 
terinfeksi atau terkolonisasi. Disusun untuk mencegah kontaminasi 
silang, sebelum didiagnosis diketahui beberapa merupakan praktik rutin 
(Maryunani, 2011).

Kewaspadaan standar, yaitu kewaspadaan yang utama, dirancang 
untuk diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di rumah 
sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik yang telah didiagnosis, 
diduga terinfeksi atau kolonisasi. Diterapkan untuk mencegah transmisi 
silang sebelum pasien didiagnosis, sebelum adanya hasil pemeriksaan 
laboratorium dan setelah pasien didiagnosis. Tenaga kesehatan seperti 
petugas laboratorium, rumah tangga, CSSD, pembuang sampah termasuk 
mahasiwa yang praktik di Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit juga berisiko 
besar terinfeksi. Oleh sebab itu penting sekali pemahaman dan kepatuhan 
petugas tersebut untuk juga menerapkan Kewaspadaan Standar agar tidak 
terinfeksi (CDC, 2007).

Pada tahun 2007, CDC dan HICPAC merekomendasikan 11 (sebelas) 
komponen utama yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam 
kewaspadaan standar, yaitu kebersihan tangan, Alat Pelindung Diri 
(APD), dekontaminasi peralatan perawatan pasien, kesehatan lingkungan, 
pengelolaan limbah, penatalaksanaan linen, perlindungan kesehatan 
petugas, penempatan pasien, hygiene respirasi/etika batuk dan bersin, 
praktik menyuntik/pengambilan darah yang aman, dan praktik pungsi 
lumbal yang aman (CDC, 2007). 

TUJUAN

Kewaspadaan standar diciptakan untuk mencegah transmisi silang 
sebelum diagnosis ditegakkan atau hasil pemeriksaan laboratorium 
belum ada. Kewaspadaan standar dimaksudkan untuk mengurangi risiko 
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penularan mikroorganisme dari kedua sumber dari infeksi di rumah sakit 
yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dalam prinsip kewaspadaan 
standar, semua darah dan cairan tubuh harus dipertimbangkan secara 
potensial terinfeksi dengan penyakit menular termasuk TB Paru, HIV, 
dan hepatitis B serta C, tanpa terkait dengan status atau pun faktor-faktor 
risiko seseorang (Maryunani, 2011).

Kewaspadaan standar diciptakan untuk menurunkan risiko transmisi 
mikroba dari sumber infeksi di sarana pelayanan kesehatan baik yang 
disadari maupun yang tidak (Maryunani, 2011).

Tujuan kewaspadaan isolasi, yaitu menurunkan transmisi mikroba 
infeksius di antara petugas dan pasien, mencegah terjadinya transmisi 
mikroorganisme patogen dari satu pasien ke pasien lain dan dari pasien 
ke petugas kesehatan, dan sebaliknya (Maryunani, 2011).

RUANG LINGKUP

Menurut Maryunani (2011), ruang lingkup universal precaution 
(kewaspadaan universal) melingkupi: 
a. kebersihan tangan;
b. Alat Pelindung Diri (APD);
c. dekontaminasi peralatan perawatan pasien;
d. kesehatan lingkungan;
e. pengelolaan limbah;
f. penatalaksanaan linen;
g. perlindungan kesehatan petugas;
h. penempatan pasien;
i. hygiene respirasi/etika batuk dan bersin;
j. praktik menyuntik yang aman; dan
k. praktik pungsi lumbal yang aman.

1. Kebersihan Tangan
 Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan 

sabun dan air mengalir bila tangan jelas kotor atau terkena cairan 
tubuh, atau menggunakan alkohol (alcohol-based handrubs) bila tangan 
tidak tampak kotor. Kuku petugas harus selalu bersih dan terpotong 
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pendek, tanpa kuku palsu, tanpa memakai perhiasan cincin. Cuci 
tangan dengan sabun biasa/antimikroba dan bilas dengan air 
mengalir, dilakukan pada saat: 
a. tangan tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien yaitu 

darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, ganti 
verband, walaupun telah memakai sarung tangan; dan 

b. tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area 
lainnya yang bersih, walaupun pada pasien yang sama.

 Indikasi kebersihan tangan: 
a. sebelum kontak pasien; 
b. sebelum tindakan aseptik; 
c. setelah kontak darah dan cairan tubuh;
d. setelah kontak pasien; dan
e. setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien.

 Kriteria memilih antiseptik: 
a. memiliki efek yang luas, menghambat atau merusak 

mikroorganisme secara luas (gram positif dan gram negative, 
virus lipofi lik, bacillus dan tuberkulosis, fungi serta endospore); 

b. efektivitas;
c. kecepatan efektivitas awal; 
d. efek residu, aksi yang lama setelah pemakaian untuk meredam 

pertumbuhan; 
e. tidak menyebabkan iritasi kulit; dan 
f. tidak menyebabkan alergi. 

 Hasil yang ingin dicapai dalam kebersihan tangan adalah mencegah 
agar tidak terjadi infeksi, kolonisasi pada pasien dan mencegah 
kontaminasi dari pasien ke lingkungan termasuk lingkungan kerja 
petugas.

2. Alat Pelindung Diri (APD)
 Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam APD.

a. Alat pelindung diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang 
dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fi sik, kimia, 
biologi/bahan infeksius.
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b. APD terdiri dari sarung tangan, masker/Respirator Partikulat, 
pelindung mata (goggle), perisai/pelindung wajah, kap penutup 
kepala, gaun pelindung/apron, sandal/sepatu tertutup (sepatu 
boot).

c. Tujuan Pemakaian APD adalah melindungi kulit dan membran 
mukosa dari risiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, 
kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir dari pasien ke petugas 
dan sebaliknya.

Gambar 5.1  Cara kebersihan tangan dengan sabun dan air (Diadaptasi dari 
WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global 
Patient Safety Challenge, World Health Organization, 2009).



UNIVERSAL PRECAUTION (STANDARD PRECAUTION) DAN DEKONTAMINASI

77

d. Indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan 
yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau 
terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien 
terkontaminasi dari petugas.

e. Melepas APD segera dilakukan jika tindakan sudah selesai 
dilakukan.

f. Tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai 
sarung tangan sambil menulis dan menyentuh permukaan 
lingkungan.

Gambar 5.2  Cara kebersihan tangan dengan antisepsik berbasis alkohol 
(Diadaptasi dari WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health 
Care: First Global Patient Safety Challenge, World Health 
Organization, 2009).
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 Berikut ini adalah jenis-jenis APD. 
a. Sarung tangan, terdapat tiga jenis sarung tangan, yaitu:

1) sarung tangan bedah (steril) digunakan waktu melakukan 
tindakan invasif atau pembedahan;

2) sarung tangan pemeriksaan (bersih) dipakai untuk 
melindungi petugas pemberi pelayanan kesehatan sewaktu 
melakukan pemeriksaan atau pekerjaan rutin; dan

3) sarung tangan rumah tangga dipakai sewaktu memproses 
peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan 
sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi.

b. Masker, terdapat tiga jenis masker, yaitu:
1) masker bedah untuk tindakan bedah atau mencegah 

penularan melalui droplet;
2) masker respiratorik untuk mencegah penularan melalui 

airbone; dan
3) masker rumah tangga digunakan di bagian gizi atau dapur.

c. Gaun Pelindung, terdapat empat jenis gaun pelindung, yaitu:
1) gaun pelindung tidak kedap air;
2) gaun pelindung kedap air;
3) gaun steril; dan
4) gaun non steril.

d. Goggle dan perisai wajah
 Harus terpasang dengan baik dan benar agar dapat melindungi 

wajah dan mata. Tujuan pemakaian Goggle dan perisai wajah 
adalah melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan 
tubuh, sekresi, dan ekskresi.

e. Sepatu pelindung
 Tujuan pemakaian sepatu pelindung adalah melindung kaki 

petugas dari tumpahan/percikan darah atau cairan tubuh 
lainnya dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam 
atau kejatuhan alat kesehatan, sepatu tidak boleh berlubang agar 
berfungsi optimal.

f. Topi pelindung
 Tujuan pemakaian topi pelindung adalah untuk mencegah 

jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala 
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petugas terhadap alat-alat/daerah steril atau membran mukosa 
pasien dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala/rambut 
petugas dari percikan darah atau cairan tubuh dari pasien.

3. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien
a. Buat aturan dan prosedur untung menampung, transportasi, 

peralatan yang mungkin terkontaminasi darah atau cairan 
tubuh. 

b. Lepaskan bahan organik dari peralatan kritikal, semi kritikal 
dengan bahan pembersih sesuai dengan sebelum di DTT atau 
sterilisasi. 

c. Tangani peralatan pasien yang terkena darah, cairan tubuh, 
sekresi, ekskresi dengan benar sehingga kulit dan mukus 
membran terlindungi, cegah baju terkontaminasi, cegah transfer 
mikroba ke pasien lain dan lingkungan. Pastikan peralatan 
yang telah dipakai untuk pasien infeksius telah dibersihkan dan 
tidak dipakai untuk pasien lain. Pastikan peralatan sekali pakai 
dibuang dan dihancurkan melalui cara yang benar dan peralatan 
pakai ulang diproses dengan benar.

d. Peralatan non-kritikal terkontaminasi didesinfeksi setelah 
dipakai. Peralatan semikritikal didesinfeksi atau disterilisasi. 
Peralatan kritikal harus didesinfeksi kemudian disterilkan. 
Peralatan makan pasien dibersihkan dengan air panas dan 
detergen. 

4. Kesehatan lingkungan
 Pastikan bahwa rumah sakit membuat dan melaksanakan prosedur 

rutin untuk pembersihan, desinfeksi permukaan lingkungan, 
tempat tidur, peralatan di samping tempat tidur dan pinggirannya, 
permukaan yang sering tersentuh, termasuk lantai, dan pastikan 
kegiatan ini dimonitor oleh IPCN.

5. Pengelolaan limbah benda tajam
a. Jangan menekuk atau mematahkan benda tajam.
b. Jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat.
c. Lakukan dekontaminasi pada limbah benda tajam dan sarung 

tangan sebelum dibuang.
d. Segera buang limbah benda tajam ke kontainer yang tersedia.
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e. Selalu buang sendiri oleh si pemakai.
f. Cara menyarungkan jarum suntik dengan satu tangan/tidak 

memegang sarung jarum suntik.
g. Kontainer benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan.

6. Penatalaksanaan linen
 Penanganan, transpor, dan proses linen yang terkena darah, cairan 

tubuh, sekresi, ekskresi dengan prosedur yang benar untuk mencegah 
kulit, mukus membran terekspos dan terkontaminasi linen, sehingga 
mencegah transfer mikroba ke pasien lain, petugas, dan lingkungan. 

7. Perlindungan kesehatan petugas
a. Berhati-hati dalam bekerja untuk mencegah trauma saat 

menangani jarum, scalpel, dan alat tajam lain yang dipakai setelah 
prosedur, saat membersihkan instrumen dan saat membuang 
jarum. 

b. Jangan ‘recap’ jarum yang telah dipakai, memanipulasi jarum 
dengan tangan, menekuk jarum, mematahkan, melepas jarum 
dari spuit. 

c. Buang jarum, spuit, pisau scalpel, dan peralatan tajam habis 
pakai ke dalam wadah tahan tusukan sebelum dibuang ke 
insenerator. 

d. Pakai mouthpiece, resusitasi bag atau peralatan ventilasi lain 
pengganti metode mulut ke mulut. 

e. Jangan mengarahkan bagian tajam jarum ke bagian tubuh, selain 
akan menyuntik. 

8. Penempatan pasien
 Tempatkan pasien yang potensial mengontaminasi lingkungan 

atau yang tidak dapat diharapkan menjaga kebersihan atau kontrol 
lingkungan ke dalam ruang rawat yang terpisah. Bila ruang isolasi 
tidak memungkinkan, konsultasikan dengan petugas pencegahan 
dan pengendalian infeksi mengenai cara penempatan sesuai dengan 
jenis kewaspadaan.

9. Hygiene/etika batuk
 Diterapkan untuk semua orang terutama pada kasus infeksi dengan 

jenis transmisi airborne dan droplet. Fasilitas pelayanan kesehatan 
harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel dengan air 
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mengalir, tisu, sabun cair, tempat sampah infeksius, dan masker 
bedah. Petugas, pasien, dan pengunjung dengan gejala infeksi 
saluran napas, harus melaksanakan dan mematuhi langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a)  menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan atau 

lengan atas; dan 
b)  tisu dibuang ke tempat sampah infeksius kemudian mencuci 

tangan. 
 Edukasi/Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dan fasilitas 

pelayanan kesehatan lain dapat dilakukan melalui audio visual, 
leafl et, poster, banner, video melalui TV di ruang tunggu atau lisan 
oleh petugas.

Gambar 5.3  Etika Batuk (Sumber: Lintas Medika, h  ps://id.images.search.
yahoo.com).

10. Praktik menyuntik aman
a. Pakai jarum yang steril, sekali pakai, pada tiap suntikan untuk 

mencegah kontaminasi pada peralatan injeksi dan terapi. 
b. Bila memungkinkan sekali pakai vial walaupun multidose. 

Jarum atau spuit yang dipakai ulang mengambil obat dalam vial 
multidose dapat menimbulkan kontaminasi mikroba yang dapat 
menyebar saat obat dipakai untuk pasien lain. 
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11. Praktik pencegahan untuk prosedur pungsi lumbal 
 Pemakaian masker pada insersi kateter atau injeksi suatu obat 

ke dalam area spinal/epidural melalui prosedur pungsi lumbal. 
Misalnya, saat melakukan anestesi spinal dan epidural, myeologram, 
untuk mencegah transmisi droplet fl ora orafaring.

Pentingnya Universal Precaution/Standart Precaution

Kewaspadaan standar merupakan hal yang penting oleh karena 
hal-hal di bawah ini. 
a. Terpajan darah dan cairan tubuh dapat menyebarkan infeksi seperti 

hepatitis B dan C, bakteri, virus, dan HIV.
b. Pajanan ini dapat terlihat dengan jelas (seperti ketika menggunakan 

spuit untuk menusuk kulit) atau tidak kentara (saat darah atau 
cairan tubuh dari orang yang terinfeksi kontak dengan lecet keci 
pada petugas kesehatan, termasuk bidan).

c. Infeksi dapat ditularkan dari pasien ke pasien yang lain, dari pasien 
ke tenaga kesehatan atau dari tenaga kesehatan kepada pasiennya 
(meskipun hal ini jarang terjadi).

d. Semua pasien berpotensi terinfeksi dan menularkan virus HIV, 
Hepatitis B, dan C.

Tidak mengikuti kewaspadaan standar dapat meningkatkan kemungkinan 
terjadinya penularan infeksi yang sebenarnya dapat dihindari.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar universal precaution 
terjamin pelaksanaannya

1. Sebelum tenaga kesehatan dapat mematuhi prosedur kewaspadaan 
standar, otoritas nasional dan lembaga pelayanan kesehatan harus 
menjamin bahwa semua pedoman dan kebĳ akan mereka cocok 
diterapkan di lokasi dan bahwa peralatan dan persediaannya 
mencukupi.

2. Untuk memudahkan tenaga kesehatan mematuhi praktik 
pengendalian infeksi, kebĳ akan, dan pedoman tingkat nasional dan 
lembaga pemerintah harus: 
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a. Pendidikan Staf
 Harus terintegrasi dengan program pendidikan staf dan peserta 

didik/mahasiswa dan melalui proses TNA (Training Need 
Assessment) dan proses orientasi staf baru dan mahasiswa.
1) Memastikan bahwa stafnya telah dididik untuk 

memperlakukan semua zat/substansi tubuh sebagai bahan 
yang infeksius.

2) Tenaga kesehatan harus dididik mengenai risiko 
pekerjaannya dan harus memahami kebutuhan 
menggunakan kewaspadaan standar bagi semua orang, di 
setiap waktu, tanpa memandang diagnosisnya.

3) Pendidikan selama pelayanan secara reguler harus 
disediakan bagi semua tenaga medis maupun nonmedis 
di lingkungan perawatan kesehatan. Sebagai tambahan, 
pendidikan pra-pelayanan untuk semua tenaga kesehatan 
harus juga mengagendakan aspek kewaspadaan standar.

4) Mahasiswa dididik mengenai risiko penularan selama 
melakukan praktik pelayanan di Rumah Sakit.

5) Keterlibatan pasien dan keluarga dalam kewaspadaan 
standar.

b. Tersedianya sarana dan prasarana kewaspadaan standar
1) Memastikan bahwa tersedia para staf, pasokan, dan saran 

yang memadai. Sementara pendidikan bagi tenaga kesehatan 
adalah esensial, hal itu tidak cukup untuk menjamin bahwa 
kewaspadaan standar telah diperhatikan dengan baik.

2) Untuk mencegah bahaya dan infeksi kepada pasien dan 
karyawan, sarana kesehatan harus menyediakan bahan-
bahan yang diperlukan untuk perawatan klinis. Sebagai 
contoh, pasokan yang steril dan bersih, harus tersedia 
dengan cukup, walau di lingkungan dengan sumber daya 
yang terbatas.

c. Tersedianya barang alat injeksi disposible dan sarana cuci tangan 
1) Penggunaan peralatan injeksi sekali pakai, yang langsung 

dibuang harus tersedia dalam jumlah yang cukup bagi 
setiap obat-obat injeksi yang ada dalam persediaan. 
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2) Air, sarung tangan, bahan-bahan pencuci, alat-alat untuk 
dekontaminasi dan sterilisasi termasuk alat-alat untuk 
memantau dan mengawasi proses ulang yang harus 
dilakukan hendaknya tersedia. 

3) Persediaan air yang cukup dan mudah didapat adalah kunci 
bagi upaya pencegahan infeksi yang berkaitan dengan tempat 
pelayanan kesehatan. Walaupun air mengalir tidak tersedia 
di semua tempat, tetapi semua cara untuk mendapatkan air 
yang cukup harus terjamin. 

4) Alat-alat untuk pembuangan yang aman bagi limbah medis 
dan laboraturium, dan tinja harus tersedia.

d. Adopsi standar lokal demi patient safety dan keselamatan 
petugas 
1) Mengadopsi standar-standar lokal yang cocok untuk 

menjamin keselamatan pasien dan karyawan, merupakan 
upaya yang berdasarkan bukti dan efektif. 

2) Penggunaan yang tepat dari persediaan, kebutuhan 
pendidikan dan pengawasan staf, harus digambarkan 
dengan jelas dalam kebĳ akan dan pedoman lembaga, misal: 
peran aktif dari IPCN.

3) Lebih lanjut, kebĳ akan dan pedoman harus didukung oleh 
ketersediaan pasokan dan standar untuk memantau dan 
mengawasi upaya yang telah ditetapkan.

4) Prosedur penyerahan dan penerimaan alat tajam dari petugas 
instrumen ke operator dan sebaliknya selama proses operasi 
berlangsung. 

e. Pengawasan terhadap kewaspadaan standar
1) Pengawasan reguler pada lingkungan perawatan kesehatan 

dapat membantu menghambat atau mengurangi risiko 
bahaya yang berhubungan dengan perawatan kesehatan di 
tempat kerja. 

2) Jika terjadi cidera atau kontaminasi yang mengakibatkan 
terpajan dengan bahan yang telah terinfeksi HIV, konseling, 
pengobatan, tindak lanjut dan perawatan pasca pajanan 
harus tersedia (harus disertai dengan alur penanganan yang 
jelas).
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 f. Meminimalkan prosedur yang tidak penting
1) Mencari upaya untuk mengurangi prosedur-prosedur yang 

tidak digunakan lagi. 
2) Sarana kesehatan harus menentukan kapan prosedur 

berisiko telah terlihat, dan tenaga kesehatan butuh untuk 
dilatih untuk menjalankan prosedur yang hanya dilakukan 
saat benar-benar diperlukan. 

3) Sebagai contoh, pekerja harus menghindari transfusi darah 
saat tidak diperlukan dan harus mengganti dengan prosedur 
yang lebih aman jika memungkinkan (seperti penggunaan 
larutan pengganti). 

4) Injeksi yang tidak perlu harus juga dihilangkan. Bilamana 
pengobatan dibutuhkan, pedoman harus merekomendasikan 
penggunaan obat oral bila sesuai. 

g. Kepatuhan terhadap pedoman ini tetap harus dipantau 
1) Pembentukan kelompok pengevaluasi pelaksanaan 

kewaspadaan standar. 
2) Membentuk suatu kelompok multidisiplin untuk melihat 

dan mengagendakan penggunaan kewaspadaan standar. 
3) Sebuah kelompok multidisiplin harus disusun untuk 

menyampaikan masalah pencegahan, menilai cara dan 
sumber daya yang ada sekarang untuk pencegahan, 
membangun sistem surveilen untuk mendeteksi pasien dan 
tenaga kesehatan dari akuisisi infeksi, membangun kebĳ akan 
dan prosedur, mendidik personil dan memantau kepatuhan, 
bekerja sama dengan pelaksana program pengendalian 
infeksi (PPI).

h. Perhatian terhadap tuntutan konsumen 
1) Memperhatikan tuntutan konsumen terhadap praktik 

perawatan kesehatan yang lebih aman. 
2) Tuntutan untuk prosedur kerja yang aman, seperti 

penggunaan peralatan injeksi yang baru, langsung dibuang, 
sekali pakai dan pengobatan oral, dapat membantu 
mempercepat pelembagaan kewaspadaan standar 
(Maryunani, 2011). 
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i. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dengan 
memakai indikator-indikator dan pemantauan langsung di 
lapangan.
1) Proses monev ini harus terintegrasi dengan program 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP).

DEKONTAMINASI PERALATAN PERAWATAN PASIEN

Dekontaminasi alat kesehatan dilakukan untuk menjamin alat 
kesehatan dalam keadaan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi yang 
ditularkan melalui alat kesehatan. Proses dekontaminasi alat kesehatan 

Gambar 5.4.  Universal precaution (Canadian Public Health Association, 
2010).
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dilakukan melalui empat tahap kegiatan, yaitu dekontaminasi, pencucian, 
sterilisasi atau desinfeksi tingkat tinggi (DTT) dan penyimpanan (Dirjen 
P2MPL, 2010).

Dekontaminasi dan pembersihan merupakan dua tindakan 
pencegahan yang sangat efektif, untuk meminimalkan resiko penularan 
virus kepada petugas pelayanan kesehatan khususnya petugas yang 
menangani secara langsung. Proses pembersihan, pemilahan, dan 
transportasi sebelum dilakukan sterilisasi. Proses dekontaminasi 
digunakan untuk menghilangkan material organik dan untuk 
mengurangi jumlah mikroorganisme. Metode dekontaminasi bermacam-
macam tergantung bahan/alat yang akan didekontaminasi dan pada zat 
pencemarnya. Dalam praktiknya, pemilihan metode tergantung pada 
jenis kontaminannya, baik secara fisik, kimia atau mekanik. Proses 
dekontaminasi dilakukan sebelum desinfeksi atau sterilisasi.

Gambar 5.4 Bagan Arus Proses Dekontaminasi (Dirjen P2PML, 2010).
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DEFINISI

Dekontamniasi adalah menghilangkan mikroorganisme patogen dan 
kotoran dari suatu benda sehingga aman untuk pengelolaan selanjutnya 
dan dilakukan sebagai langkah pertama bagi pengelolaan alat kesehatan 
bekas pakai atau pengelolaan pencemaran lingkungan, misalnya 
tumpahan darah/cairan tubuh. Juga sebagai langkah pertama pengelolaan 
limbah yang tidak dimusnahkan dan juga alat-alat yang perlu dibersihkan 
dan dipilah-pilah sebelum dilakukan proses sterilisasi.

Dekontaminasi merupakan langkah pertama yang penting dalam 
menangani peralatan, perlengkapan, sarung tangan, dan benda-benda lain 
yang terkontaminasi. Dekontaminasi dilakukan segera setelah pemakaian 
benda yang terkontaminasi. Cara dekontaminasi, yaitu dengan segera 
merendam peralatan maupun perlengkapan ke dalam larutan klorin 0,5% 
selama ± 10 menit atau bahan lain seperti cairan enzymatic. Saat melakukan 
dekontaminasi, petugas kesehatan perlu memakai alat pelindung diri 
yang memadai (sarung tangan tebal/masker), melakukan prosedur kerja 
yang meminimalkan risiko pajanan terhadap lapisan mukosa dan kontak 
parenteral melalui bahan-bahan terkontaminasi (Dirjen P2MPL, 2010).

Proses fisika atau kimia untuk membersihkan benda-benda yang 
mungkin terkontaminasi oleh mikroba yang berbahaya bagi kehidupan, 
sehingga aman untuk proses selanjutnya, misalnya cairan enzymatic bisa 
berfungsi melarutkan darah dan matikan mikroba. Proses yang membuat 
benda mati lebih aman untuk ditangani oleh staf sebelum dibersihkan 
dan mengurangi, tetapi tidak menghilangkan jumlah mikroorganisme 
yang mengontaminasi.

TUJUAN

Dekontaminasi bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi 
melalui alat kesehatan atau suatu permukaan benda, misalnya HIV, HBV, 
dan kotoran lain yang tidak tampak sehingga dapat melindungi petugas 
maupun pasien.

Dekontaminasi dilakukan dengan menggunakan bahan desinfektan, 
yaitu suatu bahan atau larutan kimia atau cairan enzymatic yang digunakan 
untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati dan tidak digunakan 
untuk kulit dan jaringan mukosa.
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Dekontaminasi bertujuan untuk membuat benda-benda lebih aman 
untuk ditangani petugas pada saat dilakukan pembersihan (Dirjen 
P2MPL, 2010).

Tujuan dari dekontaminasi adalah melindungi pekerja yang 
bersentuhan langsung dengan alat-alat kesehatan yang sudah melalui 
proses dekontaminasi dan melindungi pekerja dari penyakit yang 
disebabkan m.o pada alat-alat kesehatan sebelum diproses sterilisasi.

Pada tahun 1968 Spaulding mengusulkan tiga kategori risiko 
berpotensi infeksi untuk menjadi dasar pemilihan praktik atau proses 
pencegahan yang akan digunakan (seperti sterilisasi peralatan medis, 
sarung tangan dan perkakas lainnya) sewaktu merawat pasien. Di bawah 
ini merupakan Kategori Spaulding. 
1. Kritikal
 Bahan dan praktik ini berkaitan dengan jaringan steril atau sistem 

darah sehingga merupakan risiko infeksi tingkat tertinggi. Kegagalan 
manajemen sterilisasi dapat mengakibatkan infeksi yang serius dan 
fatal.

2. Semikritikal
 Bahan dan praktik ini merupakan terpenting kedua setelah kritikal 

yang berkaitan dengan mukosa dan area kecil di kulit yang lecet. 
Pengelola perlu mengetahui dan memiliki keterampilan dalam 
penanganan peralatan invasif, pemrosesan alat, Desinfeksi Tingkat 
Tinggi (DTT), pemakaian sarung tangan bagi petugas yang 
menyentuh mukosa atau kulit tidak utuh.

3. Non-kritikal
 Pengelolaan peralatan/bahan dan praktik yang berhubungan dengan 

kulit utuh yang merupakan risiko terendah, misalnya tensimeter 
dan termometer. Walaupun demikian, pengelolaan yang buruk 
pada bahan dan peralatan non-kritikal akan dapat menghabiskan 
sumber daya dengan manfaat yang terbatas (contoh: membersihkan 
tensimeter dengan menggunakan larutan enzymatic).

Dalam dekontaminasi peralatan perawatan pasien dilakukan 
penatalaksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang 
terkontaminasi darah atau cairan tubuh (dekontaminasi, cleaning, dan 
sterilisasi) sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai berikut.
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Dekontaminasi menggunakan detergen 
atau cairan enzymatic, spons (Petugas 

dengan APD sesuai)

Pembersihan
(cuci bersih dan tiriskan)

Sterilisasi (peralatan kritis)
Masuk dalam pembuluh 

darah/jaringan tubuh
DESINFEKSI

Desinfeksi Tingkat 
Tinggi (DTT) 

(peralatan semi 
kritikal)

Masuk dalam 
mukosa tubuh ETT, 

NGT

Desinfeksi Tingkat 
Rendah (peralatan 

non kritikal) Hanya 
pada permukaan 

tubuh. Tensimeter 
dan termometer

Direbus Kimiawi

Bersihkan dengan 
air steril

Gambar 5.5  Alur dekontaminasi peralatan perawatan pasien (Depkes RI, 
2011).

Keterangan Alur
1.  Dekontaminasi: proses yang membuat benda mati lebih aman untuk ditangani oleh petugas 

sebelum dibersihkan (umpamanya menginaktivasi HBV, HBC, dan HIV) dan mengurangi, 
tapi tidak menghilangkan, jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi.

2.  Pembersihan: proses yang secara fi sik membuang kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya 
dari permukaan benda mati. Proses ini akan aman bagi petugas bila sebelumnya dilakukan 
dekontaminasi. Proses ini dilakukan dengan mencuci menggunakan sabun/detergen dan air 
atau menggunakan larutan enzymatic.

3.  Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT): proses menghilangkan semua mikroorganisme, kecuali 
beberapa endospora bakterial dari objek, dengan merebus, menguapkan atau memakai 
desinfektan kimiawi.

4. Sterilisasi: proses menghilangkan semua mikroorganisme (bakteria, virus, fungi, dan parasit) 
termasuk endospora menggunakan uap tekanan tinggi (otoklaf), panas kering (oven), 
sterilisasi kimiawi, atau radiasi. 

 a.  Sterilisator Uap Tekanan Tinggi (autoklaf) Sterilisasi uap tekanan tinggi adalah metode 
sterilisasi yang efektif, tetapi juga paling sulit untuk dilakukan secara benar. Pada 
umumnya sterilisasi ini adalah metode pillihan untuk mensterilisasi instrumen dan alat-
alat lain yang digunakan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Bila aliran listrik 
bermasalah, maka instrumen-instrumen tersebut dapat disterilisasi dengan sebuah 
sterilisator uap non-elektrik menggunakan minyak tanah atau bahan bakar lainnya 
sebagai sumber panas. Atur agar suhu harus berada pada 121°C; tekanan harus berada 
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pada 106 kPa; selama 20 menit untuk alat tidak terbungkus dan 30 menit untuk alat 
terbungkus. Biarkan semua peralatan kering sebelum diambil dari sterilisator. Set tekanan 
kPa atau lbs/in² mungkin berbeda tergantung pada jenis sterilisator yang digunakan. Ikuti 
rekomendasi pabrik, jika mungkin. 

 b.  Sterilisator Panas Kering (Oven) Baik untuk iklim yang lembab tetapi membutuhkan aliran 
listrik yang terus menerus, menyebabkan alat ini kurang praktis pada area terpencil atau 
pedesaan. Selain itu sterilisasi panas kering yang membutuhkan suhu lebih tinggi hanya 
dapat digunakan untuk benda-benda dari gelas atau logam–karena akan melelehkan 
bahan lainnya. Letakkan instrumen di oven, panaskan hingga 170 °C, selama 1 (satu) jam 
dan kemudian didinginkan selama 2-2,5 jam atau 160°C selama 2 (dua) jam. Perlu diingat 
bahwa waktu paparan dimulai setelah suhu dalam sterilisator telah mencapai suhu 
sasaran. Tidak boleh memberi kelebihan beban pada sterilisator karena akan mengubah 
konveksi panas. Sisakan ruang kurang lebih 7,5 cm antara bahan yang akan disterilisasi 
dengan dinding sterilisator.

a) Rendam peralatan bekas pakai dalam air dan detergen atau enzim 
lalu dibersihkan dengan menggunakan spons sebelum dilakukan 
desinfeksi tingkat tinggi (DTT) atau sterilisasi.

b) Peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksius harus 
didekontaminasi dan disterilisasi terlebih dahulu sebelum digunakan 
untuk pasien lainnya.

c) Pastikan peralatan sekali pakai dibuang dan dimusnahkan sesuai 
prinsip pembuangan sampah dan limbah yang benar. Hal ini juga 
berlaku untuk alat yang dipakai berulang, jika akan dibuang.

d) Untuk alat bekas pakai yang akan dipakai ulang, setelah dibersihkan 
dengan menggunakan spons, didekontaminasi dengan klorin 0,5% 
atau larutan enzymatic selama 10 menit.

e) Peralatan nonkritikal yang terkontaminasi, dapat didekontaminasi 
dan didesinfeksi menggunakan alkohol 70%. Peralatan semikritikal 
didekontaminasi atau disterilisasi, sedangkan peralatan kritikal 
harus didekontaminasi dan disterilisasi.

f) Untuk peralatan yang besar seperti USG dan X-Ray, dapat 
didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruangan 
isolasi.

RUANG LINGKUP DEKONTAMINASI

1. Menangani, mengumpulkan, dan transportasi benda-benda kotor
a) Sebaiknya petugas yang melakukan tindakan (petugas tangan 

pertama), mengumpulkan dan membawa alat-alat yang sudah 
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dipakai dikumpulkan dalam plastik kuning tertutup, petugas 
wajib memakai pelindung diri (APD).

b) Peralatan dan alat-alat yang sudah terkontaminasi harus 
ditangani, dikumpulkan, dan dibawa ke ruang dekontaminasi 
dan dilakukan dekontaminasi sebelum dibersihkan sebaiknya 
dipilah-pilah selanjutnya dilakukan sterilisasi untuk mencegah 
kontaminasi terhadap pasien, pekerja dan fasilitas lainnya.

2. Pembuangan limbah
 Limbah atau buangan harus dipisahkan dari alat-alat pakai ulang di 

tempat pemakaian (point of use), diidentifi kasi dan dibuang menurut 
kebĳ akan rumah sakit yang mengacu pada peraturan pemerintah 
(KepMenkes, nomor 1204/Menkes/SK/X/2004).

3. Mencuci (cleaning)
 Semua alat-alat pakai ulang harus dicuci bersih sebelum desinfeksi 

atau disterilisasi.
a) Alat yang terkontaminasi di point of use
 Dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah kotoran menjadi 

kering. Peralatan harus: 
1) langsung dibungkus dan dibawa ke ruang dekontaminasi; 

dan 
2) langsung dibungkus untuk menghindari cipratan, tumpahan 

atau penguapan, sampai dibawa ke ruang dekontaminasi 
untuk dilakukan dekontaminasi, setelah didekontaminasi 
dibersihkan/dicuci, dipilah-pilah selanjutnya dilakukan 
sterilisasi.

b) Alat yang terkontaminasi di ruang dekontaminasi 
4. Bahan pencuci (cleaning agent)
 Tahapan cleaning meliputi: penyortiran, perendaman, pencucian, 

pembilasan, dan pengeringan.

Bahan pencuci dapat menghilangkan residu kotoran organik tanpa 
merusak alat. Bahan cuci harus memenuhi kriteria:
a) Sesuai dengan bahan bahan, alat, dan metode mencuci yang 

dipilih.
1) Ikuti rekomendasi dari produsen alat, mengenai tipe bahan 

cuci yang dipakai
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2) Tentukan banyaknya detergen yang diperlukan, tergantung 
kadar garam mineral pada air (garam mineral sedikit dan 
detergen sedikit). 

b) Digunakan sesuai petunjuk produsen dan sesuai dengan bahan/
alat. 

 Karakteristik pembersih/detergen meliputi:
a) dapat menghilangkan kotoran organik dan inorganik;
b) dapat mencegah pengendapan deposit air;
c) pembentukan busa terkendali; dan 
d) mudah dibilas, bentuk fi sik yang sesuai.

5. Metode merendam/membilas
 Proses menghilangkan semua partikel yang kelihatan dan hampir 

semua partikel yang tidak kelihatan, menyiapkan permukaan dari 
semua alat-alat, agar aman untuk proses desinfeksi dan sterilisasi. 
Mencuci dapat dilakukan secara manual atau mekanikal atau 
kombinasi keduanya yang penting prinsipnya adalah memastikan 
kebersihan, tidak merusak alat dan aman buat pekerjanya.
a) Mencuci secara manual
 Beberapa alat/instrumen yang lembut atau rumit, perlu dicuci 

secara manual setelah direndam. Alat/instrumen harus: 
1) dicuci dalam air untuk mencegah penguapan (jika alat dapat 

tenggelam/terendam);
2) dicuci menurut aturan produsen (jika alat tidak dapat 

tenggelam/terendam); dan 
3) dicuci dengan alat anti gores bertujuan untuk mencegah 

kerusakan pada alat.
b) Mencuci secara mekanis

1) Menggunakan mesin cuci dapat meningkatkan produktivitas, 
lebih bersih dan lebih aman bagi pekerjanya. 

2) Mesin cuci dapat dipilih, sesuai kebutuhannya. 
3) Pembersih ultrasonic dapat melepaskan semua kotoran dari 

seluruh permukaan alat dan instrumen. 
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atau larutan enzymatic 

Gambar 5.6  Proses Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien (Dirjen P2PML, 
2010).

PENUTUP

Penerapan universal precaution ini tidak lepas dari peran masing-
masing pihak yang terlibat di dalamnya seperti pelaksana pelayanan, 
mahasiswa/peserta didik di Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan dan para 
pengguna jasa, yaitu pasien dan pengunjungnya.

Kewaspadaan standar/universal merupakan bagian dari upaya 
pencegahan dan pengendalian infeksi penyakit yang ditularkan melalui 
darah (HIV, HBV, dan HCV) di sarana pelayanan kesehatan. Prinsip 
penerapan kewaspadaan universal/standar didasarkan pada keyakinan 
bahwa darah dan cairan tubuh berpotensi menularkan penyakit baik yang 
berasal dari pasien maupun petugas kesehatan.

Universal precaution merupakan langkah yang sangat penting yang 
harus dilakukan Rumah Sakit untuk menurunkan kontribusi Rumah Sakit 
dalam menambah jumlah penderita HIV, Hepatitis, dll di masyarakat.
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ABSTRACT

Post-exposure prophylaxis (PEP) is a medical response given to prevent the transmission 
of pathogens after potential exposure. PEP for HIV refers to a comprehensive services 
to prevent HIV infection in exposed individuals including first aid care, risk assessment, 
counseling and HIV testing, the provision of short term (28 days) antiretroviral (ARV) 
drugs, with follow up and support. Post-exposure prophylaxis divided into two major 
groups, occupational exposure and nonoccupational exposure. Risk transmission of HIV 
may vary depend on the type and severity of the exposure. Evaluation of the exposure 
includes the type of exposure, person exposed and the source person. The use of ARV for 
post-exposure prophylaxis based on the guidelines from WHO and CDC which consist 
of first aid treatment, counseling, ARV prophylaxis treatment, evaluation for adherence, 
and monitoring. Prevention to re-exposure is also important to be done in individual 
with high risk of re-exposure to HIV. 

ABSTRAK 

Profilaksis pascapajanan adalah suatu tindak lanjut medis yang dilakukan untuk 
mencegah penularan patogen setelah pajanan yang potensial. Profilaksis pascapajanan 
untuk HIV dibagi menjadi dua, yaitu pajanan okupasional dan pajanan non-okupasional. 
Risiko transmisi HIV baik pada pajanan okupasional maupun non-okupasional bervariasi 
tergantung jenis dan beratnya pajanan. Evaluasi yang diperlukan meliputi tipe 
pajanan, individu yang terpajan, dan sumber pajanan. Penatalaksanaan profilaksis 
pascapajanan mengacu pada panduan dari WHO dan CDC terdiri dari pertolongan 
pertama, konseling, pemberian ARV profilaksis, evaluasi kepatuhan, dan pemantauan. 
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Pencegahan untuk terjadinya pajanan kembali juga perlu dilakukan pada individu 
tertentu yang berisiko mengalami pajanan berulang.

PENDAHULUAN

Profilaksis pascapajanan untuk HIV adalah suatu pelayanan 
komprehensif untuk mencegah infeksi HIV pada tiap individu yang 
terpapar. Pelayanan ini meliputi pertolongan pertama, konseling dan 
stratifikasi risiko, pemeriksaan HIV atas persetujuan, dan pemberian 
terapi antiretroviral jangka pendek (28 hari) tergantung pada hasil 
stratifikasi risiko. Dengan pemantauan dan dukungan (Communicable 
Disease Control, 2009). 

PAJANAN OKUPASIONAL

1. Defi nisi
 Defi nisi pajanan okupasional menurut panduan ILO/WHO adalah 

pajanan perkutaneus, membran mukosa atau kulit yang tidak 
intak terhadap darah atau cairan tubuh yang terjadi dalam lingkup 
pekerjaan individu yang terkena, termasuk di dalamnya tenaga 
kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Pajanan okupasional dapat 
menyebabkan suatu pekerja berisiko mengalami infeksi HIV melalui 
kecelakaan yang melibatkan jarum atau peralatan tajam yang 
terkontaminasi, serta akibat kontak dengan kulit yang tidak intak 
dan membran mukosa (World Health Organization, 2005).

2. Risiko transmisi
 Risiko transmisi HIV bervariasi tergantung jenis dan beratnya pajanan. 

Risiko rata-rata untuk transmisi HIV setelah pajanan perkutaneus 
dengan darah yang terinfeksi HIV diperkirakan sebesar 0,3% (95% 
confi dence interval [CI] = 0,2-0,5%). Risiko rata-rata setelah pajanan 
membran mukosa diperkirakan sebesar 0,09% (CI=0,006-0,5%). Faktor 
yang berkaitan dengan peningkatan risiko transmisi antara lain jejas 
intramuskular yang dalam, jejas yang disebabkan oleh peralatan 
yang menembus pembuluh darah, serta jejas yang disebabkan 
pajanan dengan jarum berongga dari sumber pasien yang memiliki 
viral load (VL) tinggi. Transmisi HIV juga bisa terjadi setelah pajanan 
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dengan kulit yang tidak intak. Risiko rata-rata melalui rute ini belum 
dapat ditentukan secara pasti, akan tetapi diperkirakan lebih kecil 
daripada risiko pajanan dengan membran mukosa. Risiko transmisi 
setelah pajanan terhadap cairan tubuh atau jaringan selain darah 
yang terinfeksi HIV juga belum dapat dipastikan, tetapi diperkirakan 
lebih kecil dibandingkan pajanan dengan darah (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2015).

3. Cairan tubuh yang berpotensi infeksius
 Darah dan cairan tubuh yang terlihat mengandung darah berpotensi 

menularkan penyakit. Risiko transmisi HIV dari cairan serebrospinal, 
synovial, pleura, peritoneal, perkardial, dan cairan amnion belum 
diketahui dengan pasti. Semen dan sekret vagina tidak dianggap 
berkaitan dengan transmisi dari pasien kepada tenaga kesehatan. 
Feses, sekret nasal, saliva, sputum, keringat, air mata, urin, dan 
cairan muntahan juga tidak dianggap berpotensi infeksius kecuali 
mengandung darah (Communicable Disease Control, 2009).

PAJANAN NON-OKUPASIONAL

1. Defi nisi
 Pajanan non-okupasional adalah kontak mukosa, perkutaneus atau 

intravena dengan cairan tubuh infeksius yang terjadi di luar proses 
perinatal atau situasi kerja. Pajanan non-okupasional ini merupakan 
semua kejadian di mana kontak dengan darah atau cairan tubuh 
lainnya (semen, sekresi vagina, dan lain-lain) yang berpotensi 
menyebabkan risiko infeksi HIV. Kejadian yang dimaksud di sini 
antara lain pajanan seksual tanpa pengaman, pajanan seksual dengan 
kondom yang robek atau terlepas, penggunaan peralatan suntik 
narkoba bersamaan, kejadian tertusuk jarum, luka gigitan, pajanan 
mukosa, dan lain-lain. Pajanan nosokomial juga bisa termasuk dalam 
pajanan non-okupasional apabila seorang pasien terpapar HIV dari 
tenaga kesehatan atau pasien lainnya. Skenario kejadian yang dapat 
menyebabkan seorang pasien dapat terpapar dengan HIV secara 
nosokomial antara lain (Medical Care Criteria Committ ee, 2018): 
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a. saat tenaga kesehatan yang terinfeksi HIV tetapi tidak 
mengetahui status HIV-nya melakukan prosedur yang berisiko 
kepada pasien;

b. saat tenaga kesehatan yang terinfeksi HIV melakukan prosedur 
yang tidak berisiko kepada pasien akan tetapi ada kejadian 
misalnya epistaksis spontan atau adanya serangan fi sik terhadap 
tenaga kesehatan; dan

c. kejadian di mana peralatan invasif yang terkontaminasi dengan 
HIV secara tidak sengaja digunakan kembali pada pasien lain.

2. Risiko transmisi
 Perkiraan risiko transmisi tiap kejadian dari pajanan dengan individu 

terinfeksi HIV adalah rendah, meskipun demikian besarnya risiko 
bervariasi tergantung jenis pajanan. Estimasi risiko tertular HIV pada 
pajanan non-okupasional dapat dilihat pada Tabel 6.1 (Roland et al., 
2004). 

Tabel 6.1  Estimasi risiko tertular HIV dari tiap kejadian berdasarkan rute 
pajanan 

Rute pajanan
Risiko tiap 10.000 
pajanan terhadap 
sumber terinfeksi

(%)

Transfusi darah 9250 92,5

Transmisi dari ibu ke anak 1500-3000 15-30

Penggunaan jarum suntik 
bersamaan 80 0,8

Receptive anal intercourse 50 0,5

Tertusuk jarum perkutan 30 0,3

Pajanan membran mukosa 10 0,1

Hubungan seksual vaginal 1-15 0,01-0,15

Insertive anal intercourse 6,5 0,065

Receptive oral intercourse 1 0,01

Incertive oral intercourse 0,5 0,005

Sumber: Communicable Disease Control, 2009
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EVALUASI 

Tipe Pajanan

Setiap kejadian pajanan harus dievaluasi akan adanya kemungkinan 
transmisi HIV berdasarkan jenis cairan tubuh yang terlibat, rute transmisi, 
dan keparahan pajanan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 
dalam melakukan evaluasi risiko transmisi antara lain (Communicable 
Disease Control, 2009):
1. jenis pajanan: jejas perkutan, pajanan membran mukosa, paparan 

luka terbuka;
2. jenis dan jumlah cairan atau jaringan: darah, cairan tubuh yang 

mengandung darah, cairan yang berpotensi infeksius (misalnya 
cairan semen, vagina, serebrospinal, synovial, pleura, peritoneal, 
pericardial, amnion) atau jaringan, virus yang terkonsentrasi (kontak 
langsung); dan

3. lama kejadian pajanan.

Sumber Pajanan

Seseorang atau pasien yang mana darah atau cairan tubuhnya 
merupakan sumber pajanan harus dievaluasi untuk HIV apabila 
memungkinkan. Jika sumber pajanan diketahui dan ada, maka pada 
sumber pajanan tersebut direkomendasikan untuk tes HIV secepatnya, 
atau tes pada material pajanan yang diduga (darah, jaringan, dan lain-lain) 
jika individu sumber pajanan tidak ada (Communicable Disease Control, 
2009). Prosedur yang harus dilakukan setelah melakukan pemeriksaan 
pada individu sumber antara lain mendapatkan informed consent, konseling 
pre dan pasca tes, dan jika ada hasil positif dirujuk kepada layanan 
konseling pasca tes, perawatan dan pengobatan (WHO, 2014a).

Tes HIV rapid lebih disarankan pada situasi di mana pemeriksaan 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) tidak dapat dilakukan dalam 
waktu 24-48 jam. Dua hasil positif dari ELISA atau tes antibodi HIV rapid 
sangat mencurigakan suatu infeksi, di mana hasil yang negatif merupakan 
indikator yang baik untuk menunjukkan tidak adanya antibodi terhadap 
HIV (Communicable Disease Control, 2009). Pemberian profilaksis 
pascapajanan terhadap individu yang terkena tidak sebaiknya ditunda 
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sambil menunggu hasil pemeriksaan HIV. Penggunaan rutin pengukuran 
virus direk (misalnya HIV p24 antigen enzyme immunoassay [EIA] atau tes 
RNA HIV) untuk mendeteksi infeksi pada sumber pajanan biasanya tidak 
direkomedasikan karena jarangnya timbul serokonversi pada pajanan 
okupasional dan besarnya biaya yang diperlukan serta cukup tingginya 
hasil positif palsu yang dalam hal ini dapat berakibat kecemasan dan 
terapi yang tidak diperlukan (Quinn et al., 2000).

Pemeriksaan virus hepatitis C dan hepatitis B pada sumber pajanan 
juga perlu dilakukan. Informasi yang perlu digali dari individu sumber 
pajanan antara lain mengenai hasil tes HIV sebelumnya, gejala klinis 
(sindroma akut pada infeksi HIV primer dan riwayat pajanan HIV 
dalam tiga bulan terakhir) atau riwayat pengobatan, lama pengobatan, 
keberhasilan pengobatan, jenis regimen dan kepatuhan pengobatan 
(WHO, 2014a).

Pada kondisi di mana sumber pajanan tidak diketahui, tidak 
dapat dilakukan pemeriksaan atau tidak bersedia untuk diperiksa, 
maka risiko transmisi HIV harus dievaluasi berdasarkan epidemiologis 
apabila memungkinkan. Informasi yang relevan dalam hal ini antara lain 
jenis pajanan dan prevalensi HIV dalam populasi asal sumber pajanan. 
Apabila individu sumber pajanan diketahui mengalami infeksi HIV, 
informasi yang harus diketahui dalam menentukan regimen profilaksis 
pascapajanan yang sesuai yaitu stadium klinis HIV, kadar CD4, dan viral 
load, di mana viral load yang tinggi meningkatkan risiko transmisi pada 
semua kasus pajanan. Informasi lain yang harus diketahui termasuk 
riwayat pengobatan antiretroviral, hasil resistensi virus (apabila tersedia). 
Pada pajanan kasus seksual, adanya ulkus regio genito-oral atau penyakit 
menular seksual dan apakah sedang menstruasi pada saat kejadian perlu 
diketahui informasinya. Pada kejadian tertusuk jarum, perlu diketahui 
apakah terpapar dengan darah segar dan apakah jejasnya dalam atau 
saat melakukan injeksi intravena di mana ketiga hal ini meningkatkan 
risiko transmisi. Apabila semua informasi ini tidak bisa didapatkan, 
pemberian profilaksis pascapajanan harus segera dimulai jika ada indikasi. 
Penyesuaian regimen profilaksis dapat diubah apabila ada informasi baru 
yang mendukung. Apabila pasien sumber seronegatif HIV setelah evaluasi 
pascapajanan dan tidak menunjukkan tanda klinis infeksi HIV/AIDS, 
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tidak ada pemeriksaan lanjutan yang diperlukan. Kemungkinan suatu 
periode jendela infeksi HIV pada individu sumber tanpa adanya gejala 
sindroma akut retroviral sangat kecil pada situasi ini (Communicable 
Disease Control, 2009; International AIDS Society-USA, 2010; Wyżgowski 
et al., 2016).

Individu yang Terpajan

Evaluasi pada individu yang terpajan (baik kejadian okupasional 
maupun non-okupasional) harus dilakukan sesegera mungkin dan dalam 
satu jam pertama setelah terpajan. Evaluasi yang diperlukan antara lain:
1. tes serologi HIV untuk menentukan status infeksi pada saat pajanan, 

dengan konseling pre dan post tes, dengan informed consent;
2. pengukuran virus langsung terhadap individu terpajan 

yang mengalami keluhan sindroma retroviral akut, tanpa 
mempertimbangkan waktu kejadian pajanan; dan

3. evaluasi keluhan, kondisi klinis dan pengobatan yang kemungkinan 
memengaruhi pemilihan obat untuk profi laksis pascapajanan 
(misalnya kehamilan atau ibu menyusui).

Pemeriksaan dasar rutin juga perlu untuk dilakukan apabila sarana 
memenuhi. Pemeriksaan laboratorium untuk memonitor efek samping 
obat misalnya darah lengkap dengan hitung jenis, tes faal hati, urea, 
kreatinin serum, dan pemeriksaan dasar serologis hepatitis B dan C (Anti-
HCV dan HBsAg) (Centers for Disease Control and Prevention, 2016). 

Pada pajanan non-okupasional, informasi yang harus digali dari 
individu yang terpajan antara lain frekuensi terpajan HIV, riwayat perilaku 
seksual, penggunaan obat injeksi dan lain-lain yang dapat meningkatkan 
risiko terinfeksi HIV (Medical Care Criteria Committee, 2018). Pada 
pajanan tertusuk jarum digali apakah terdapat darah segar, ada tidaknya 
luka yang dalam, atau saat injeksi intravena. Pada kasus pajanan seksual 
digali mengenai penggunaan kondom, ada tidaknya penyakit menular 
seksual (dengan pemeriksaan), perlu atau tidaknya kontrasepsi darurat 
atau tes kehamilan (untuk perempuan) serta apakah sedang menstruasi 
saat terpajan (Kuhar et al., 2013; Medical Care Criteria Committee, 2018; 
Wyżgowski et al., 2016).
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PENATALAKSANAAN 

Pertolongan Pertama

Pertolongan pertama yang dimaksud dalam hal ini adalah 
semua tindakan yang harus dilakukan segera setelah kejadian. Tujuan 
pertolongan pertama adalah mengurangi waktu kontak dengan cairan 
tubuh dan jaringan sumber untuk membersihkan serta dekontaminasi 
lokasi pajanan untuk menurunkan risiko infeksi. Beberapa langkah yang 
harus diambil ketika kulit mengalami jejas setelah terkena jarum atau 
peralatan tajam lainnya, yaitu (International Committe of The Red Cross, 
2001):
a. segera bersihkan dengan sabun;
b. biarkan luka tusukan mengeluarkan darah selama dibilas dengan air 

mengalir untuk beberapa menit sampai perdarahan berhenti;
c. jika tidak tersedia air mengalir, bersihkan lokasi jejas dengan larutan 

pembersih tangan;
d. jangan menggunakan larutan keras seperti alkohol, pemutih atau 

iodine karena dapat mengiritasi luka dan memperburuk kondisi;
e. jangan memencet atau menggosok lokasi jejas; dan
f. jangan menghisap luka tusukan.

Langkah yang harus dilakukan setelah terpercik darah atau cairan tubuh 
antara lain sebagai berikut.
a. Percikan pada kulit yang utuh: bilas segera area yang terpercik, 

apabila tidak tersedia air mengalir maka bersihkan area dengan 
larutan atau jel pembersih tangan. Jangan menggunakan larutan 
keras seperti alkohol, pemutih atau iodine karena dapat mengiritasi 
kulit. Gunakan desinfektan ringan seperti klorheksidin glukonas 
2–4%. Jangan menggosok area yang terkena dan jangan diberikan 
dressing.

b. Percikan pada mata: segera irigasi mata yang terpajan dengan air 
atau larutan garam fi siologis. Posisi duduk di kursi, angkat kepala 
dan meminta partner untuk menuangkan air atau larutan garam 
fi siologis pada mata, angkat kelopak mata ke atas dan ke bawah 
untuk memastikan semua area mata terbilas secara merata. Apabila 
menggunakan lensa kontak, biarkan tetap berada pada posisinya 
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selama irigasi karena lensa kontak dapat menjadi penghalang yang 
melindungi mata. Ketika mata telah dibersihkan, lepas lensa kontak 
dan bersihkan seperti biasa sehingga aman untuk dipakai kembali. 
Jangan menggunakan sabun atau desinfektan pada mata.

c. Percikan pada mulut: segera diludahkan, bilas mulut secara 
menyeluruh menggunakan air atau larutan garam fi siologis 
kemudian diludahkan lagi. Ulangi proses ini untuk beberapa kali. 
Jangan menggunakan sabun atau desinfektan pada mulut.

Konseling 

Tenaga kesehatan harus menyediakan layanan konseling setelah 
melakukan evaluasi pascapajanan untuk menurunkan perilaku berisiko 
pada individu yang terpajan. Konseling ini tidak memandang bagaimana 
cara individu tersebut terpajan dan apakah pemberian obat antiretroviral 
direkomendasikan atau tidak, sehingga dapat menurunkan risiko untuk 
terpajan di kemudian hari (WHO, 2014a). 

Konseling harus menekankan bahwa pemberian profilaksis 
pascapajanan tidak selalu harus diperlukan. Formulir persetujuan 
tindakan harus ditandatangani apabila individu yang terpajan memilih 
untuk mendapatkan profilaksis pascapajanan. Informasi tambahan yang 
harus ditekankan pada individu yang mendapatkan profilaksis antara 
lain menghindari kehamilan dan memilih alternatif lain selain menyusui, 
menghindari untuk donasi darah, jaringan maupun sperma, menggunakan 
kondom selama hubungan seksual sampai hasil tes 6 bulan setelah pajanan 
menunjukkan hasil seronegatif, menerapkan kewaspadaan standar pada 
individu yang berisiko saat bekerja, dan pentingnya pengawasan klinis 
dan serologis (Centers for Disease Control and Prevention, 2015; WHO, 
2014a).

Dukungan psikologis harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam 
konseling, termasuk di dalamnya sistem rujukan apabila diperlukan. 
Konseling untuk menurunkan risiko akibat perilaku setelah pajanan non-
okupasional sebaiknya ditekankan pada individu yang bersangkutan, 
seperti misalnya praktik penggunaan suntikan yang aman, disertai 
rujukan pada layanan terapi ketergantungan obat, tata laksana penyakit 
menular seksual disertai rujukan pada layanan yang sesuai, penggunaan 
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kontrasepsi dan kondom. Konseling untuk pelecehan seksual juga harus 
dilakukan apabila diperlukan, dengan diarahkan kepada layanan hukum 
yang sesuai (Kuhar et al., 2013).

Pemberian Profilaksis Pascapajanan

Pemberian inisiasi ARV untuk tujuan profilaksis terkadang tidak 
diperlukan pada beberapa kondisi. Kondisi yang dimaksud antara lain 
apabila individu yang terpajan sudah pernah melakukan tes dengan hasil 
yang positif, apabila pajanan bersifat kronis (terjadi secara teratur dan 
bukan hanya terkadang) misalnya pada pasangan diskordan yang jarang 
menggunakan kondom atau pada pengguna suntikan obat yang berbagi 
alat suntik. Profilaksis ARV juga tidak diperlukan apabila pajanan tidak 
berisiko untuk transmisi misalnya paparan kulit yang utuh dengan cairan 
tubuh yang infeksius, hubungan seksual dengan kondom, pajanan dengan 
cairan tubuh yang non-infeksius (feses, saliva, urin, keringat) tanpa adanya 
kontaminasi darah, pajanan dengan cairan tubuh dari seseorang yang 
diketahui HIV seronegatif kecuali diidentifikasi adanya risiko tinggi 
infeksi baru yang dalam periode jendela, dan jika pajanan terjadi lebih 
dari 72 jam sebelumnya (Communicable Disease Control, 2009; Kuhar et 
al., 2013; WHO, 2014a).

Hal yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan memberikan 
profilaksis pascapajanan adalah berdasarkan evaluasi risiko, hubungan 
pasien-dokter yang baik, dan penekanan bahwa pemberian profilaksis 
pascapajanan bukanlah strategi pencegahan yang utama. Saat menginisiasi 
profilaksis pascapajanan idealnya dilakukan dalam 2 jam dan tidak lebih 
dari 72 jam pascapajanan serta tidak ditunda menunggu hasil tes. Durasi 
yang optimal untuk pemberian profilaksis tidak diketahui dengan pasti. 
Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa pemberian zidovudin 
selama empat minggu cukup protektif pada studi okupasional dan pada 
hewan coba. Profilaksis pascapajanan sebaiknya diberikan selama empat 
minggu apabila dapat ditoleransi dengan baik (WHO, 2014a).
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Pemilihan Regimen ARV untuk Profilaksis

Panduan dari WHO yang terkini menyebutkan bahwa pemberian 
profilaksis dengan dua kombinasi ARV cukup efektif, akan tetapi 
kombinasi tiga ARV lebih dianjurkan. Rekomendasi ini berbeda dengan 
panduan WHO sebelumnya, yang menyebutkan bahwa dua kombinasi 
ARV untuk profilaksis dianggap cukup (WHO, 2005). Pertimbangan 
penggunaan tiga kombinasi ARV untuk profilaksis adalah agar pemilihan 
obat lebih mudah dan seragam, selain itu karena ketersediaan obat dengan 
profil toksisitas yang rendah dan kesulitan untuk mengidentifikasi adanya 
resistensi obat (Kuhar et al., 2013).

Beberapa kondisi di mana hanya diperlukan dua kombinasi ARV, 
yaitu ketika risiko toksisitas meningkat dengan penambahan regimen 
obat melebihi manfaat yang diperoleh. Kombinasi dua regimen ARV juga 
dianggap cukup pada pencegahan transmisi ibu dan anak dan profilaksis 
sebelum pajanan (Okwundu et al., 2012; Siegfried et al., 2011). 

Tenofovir (TDF) ditambah lamivudin (3TC) (atau emtricitabin [FTC]) 
merupakan regimen utama yang direkomendasikan untuk profilaksis 
HIV pascapajanan untuk dewasa dan dewasa muda, sedangkan 
Lopinavir/ritonavir (LPV/r) atau ATV/r direkomendasikan sebagai obat 
ketiga yang disarankan untuk ditambahkan dalam regimen profilaksis. 
Raltegravir (RAL), darunavir/ritonavir (DRV/r) atau efavirenz (EFV) dapat 
pula dipertimbangkan sebagai pilihan lainnya apabila tersedia (WHO, 
2014a). Beberapa macam ARV yang dapat digunakan pada profilaksis 
pascapajanan disebutkan dalam Tabel 6.2.

Tenofovir lebih mudah ditoleransi, selain itu juga jarang dikaitkan 
dengan toksisitas ginjal, khususnya pada individu dengan penyakit ginjal 
sebelumnya atau adanya faktor risiko untuk penyakit ginjal. Sebagai terapi 
antiretroviral, TDF sebaiknya dihindari bila estimasi laju filtrasi glomerulus 
<50 ml/menit, pada individu dengan diabetes melitus, hipertensi tidak 
terkontrol, atau gagal ginjal (WHO, 2013). Pertimbangan ini tidak terlalu 
penting pada pemberian untuk profilaksis karena pemberiannya hanya 
selama 28 hari (WHO, 2014a). Nevirapin sebaiknya tidak digunakan untuk 
profilaksis pascapajanan pada dewasa, dewasa muda dan remaja karena 
adanya risiko serius yang mengancam jiwa pada individu dengan HIV 
negatif (United States Centers for Disease Control and Prevention, 2001).
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Tabel 6.2  Dosis ARV untuk profi laksis pascapajanan HIV pada dewasa dan 
dewasa muda 

Nama Generik Dosis

Tenofovir (TDF) 300 mg sehari sekali

Lamivudin (3TC) 150 mg sehari dua kali atau 300 mg sehari sekali

Emtricitabin (FTC) 200 mg sehari sekali

Lopinavir + ritonavir (LPV/r) 400 mg/100 mg sehari dua kali atau 800 mg/200 
mg sehari sekali

Atazanavir + ritonavir 
(ATV/r) 300 mg/100 mg sehari sekali

Raltegravir (RAL) 400 mg sehari dua kali

Darunavir + ritonavir 
(DRV/r)

800 mg/100 mg sehari sekali atau 600 mg/100 mg 
sehari dua kali

Efavirenz (EFV) 600 mg sehari sekali

Sumber: WHO (2014a)

Evaluasi Kepatuhan 

Kepatuhan terhadap konsumsi ARV profilaksis selama 28 hari 
sangatlah penting untuk efektivitas penanganan pascapajanan. Review 
sistematik pada studi profilaksis pascapajanan menunjukkan bahwa 
tingkat pemenuhan durasi kebanyakan rendah (sekitar 56%) dari semua 
populasi, khususnya pada dewasa muda dan individu setelah mengalami 
pelecehan seksual (Ford et al., 2014). Maka dari itu, intervensi untuk 
mendukung kepatuhan dan pemenuhan durasi profilaksis sangat penting 
dilakukan. Panduan dari WHO tahun 2007 menyebutkan bahwa konseling 
merupakan komponen minimal yang harus dilakukan pada tata laksana 
profilaksis pascapajanan. Konseling kepatuhan merupakan cara yang 
telah terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pada individu dengan HIV 
yang memulai ART. Hambatan pemenuhan durasi sering disebabkan oleh 
adanya efek samping, akan tetapi hambatan lain yang potensial belum 
diteliti lebih jauh (Chaiyachati et al., 2014). 
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Pemantauan

Seseorang yang diberikan profilaksis pascapajanan harus dijadwalkan 
untuk mengulangi pemeriksaan HIV tiga bulan setelah pajanan. Setiap 
individu yang mendapat profilaksis ARV harus diinformasikan untuk 
segera memeriksakan diri apabila merasakan adanya efek samping terkait 
obat atau jika ada masalah kepatuhan. Apabila individu sumber telah 
diketahui status HIV negatif selama periode pemberian profilaksis maka 
ARV dapat dihentikan (WHO, 2014a). 

Pemeriksaan lanjutan setelah tiga bulan dianjurkan pada individu 
tanpa infeksi HIV dengan kondisi antara lain berisiko tinggi terkena 
HIV, dapat jelas mengidentifikasi terpajan HIV dalam tiga bulan terakhir, 
sedang hamil dan tinggal di daerah endemis HIV, atau jika status HIV 
indeterminate (WHO, 2014a).

Pencegahan

Pajanan berulang terhadap HIV dapat terjadi pada beberapa kondisi. 
Pada kondisi ini pola pajanan tiap individu harus dievaluasi dan penting 
untuk dilakukan pencegahan primer. Pemberian profilaksis sebelum 
pajanan juga diperlukan pada beberapa situasi. Panduan dari WHO 
menyarankan pemberian profilaksis sebelum pajanan pada pria yang 
berhubungan seks dengan pria sebagai bagian dari strategi pencegahan 
(WHO, 2014b).

Konseling untuk menurunkan risiko transmisi HIV sangat penting 
untuk mencegah penularan dari pasangan seksual dan pada ibu 
menyusui. Penggunaan kondom dan peralatan menyuntik yang aman 
untuk mencegah transmisi sekunder harus ditekankan kembali. Donasi 
darah harus dihindari apabila sedang mendapat profilaksis dan ketika 
dalam periode jendela (WHO, 2014a).

Petugas kesehatan mempunyai risiko terinfeksi HIV, Hepatitis B, 
dan Hepatitis C yang tinggi dalam pekerjaannya. Frekuensi pajanan 
terkadang tidak dilaporkan sehingga setiap pekerja harus diupayakan 
untuk melaporkan setiap pajanan kepada atasannya. Pencegahan primer 
meliputi kewaspadaan universal, praktik menyuntik yang aman untuk 
mencegah kecelakaan kerja dan penularan penyakit. Pemantauan tenaga 
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kesehatan harus memperhatikan kerahasiaan, pelaporan insiden harus 
sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan (WHO, 2014a).

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual dengan pasangannya 
harus mendapatkan profilaksis pascapajanan sebagai bagian dari 
perawatan, termasuk di dalamnya pertolongan pertama, kontrasepsi 
darurat dan profilaksis untuk infeksi menular seksual, dikombinasi 
dengan intervensi psikologis, demikian juga untuk individu yang 
mengalami pelecehan seksual termasuk laki-laki, anak-anak dan remaja 
(Hardip Sohal and James Hanman, 2013).
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PENDAHULUAN

Tujuan dari pemberian terapi antiretroviral antara lain untuk 
mencapai dan mempertahankan supresi viral load, mengembalikan fungsi 
imunitas, menurunkan kejadian infeksi terkait HIV dan morbiditas 
noninfeksi, memperpanjang usia harapan hidup, memperbaiki kualitas 
hidup, mencegah transmisi HIV dan mengurangi efek samping terapi. 
Semua dari tujuan ini dapat dicapai dengan menekan supresi replikasi 
virus selama mungkin dengan menggunakan obat-obatan yang dapat 
ditoleransi dengan baik dan kepatuhannya baik (Meintjes et al., 2017). 
Kadar CD4 biasanya meningkat seiring dengan supresi virus yang terus 
menerus, ditandai dengan perbaikan sistem imun pasien. Kebanyakan 
pasien akan mengalami penurunan morbiditas dan mortalitas yang 
signifikan dengan terapi yang adekuat. Penelitian kohort jangka panjang 
menunjukkan bahwa pasien yang patuh mengonsumsi terapi antiretroviral 
(ARV) dapat memiliki usia harapan hidup mendekati normal seperti pada 
individu tanpa HIV (Johnson et al., 2013).
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PERSIAPAN PEMBERIAN ANTIRETROVIRAL

Sebelum memulai terapi antiretroviral, setiap petugas kesehatan 
harus melakukan konseling secara menyeluruh mengenai kemauan 
dan kesiapan pasien untuk memulai terapi antiretroviral, mengenai 
regimen obat, dosis, penjadwalan minum obat, manfaat, efek samping 
yang mungkin muncul, serta perlunya pemantauan pada tiap kunjungan. 
Pemeriksaan ulang pada semua individu dengan HIV perlu dilakukan 
sebelum memulai ARV untuk memastikan diagnosis dengan benar. Hal 
lainnya yang perlu dipertimbangkan antara lain status nutrisi, adanya 
komorbiditas dan pengobatan lain yang diterima pasien untuk menentukan 
adanya interaksi obat, adanya kontraindikasi dan penyesuaian dosis 
(World Health Organization, 2016).

Pilihan untuk menerima atau menolak pemberian ARV mutlak 
tergantung pada kemauan pasien, apabila pasien menolak untuk menerima 
ARV, maka dapat ditawarkan kembali pada setiap kunjungan berikutnya. 
Dukungan sangat diperlukan pada pasien yang mengalami gangguan 
kesehatan mental atau adanya hambatan dalam memulai ARV. Penting 
untuk diketahui bahwa penundaan ARV pada kondisi tertentu dapat 
berakibat tidak baik terhadap pasien, khususnya pada pasien dengan 
tuberkulosis atau kondisi imunosupresif berat. Pasien yang menerima 
terapi ARV dan pendamping juga harus ditanya mengenai penggunaan 
obat-obatan lainnya termasuk ramuan herbal ataupun suplemen nutrisi 
(World Health Organization, 2016).

Pemeriksaan yang perlu dilakukan sebelum menginisiasi ARV antara 
lain kadar hemoglobin sebelum memulai terapi dengan zidovudin, tes 
kehamilan pada wanita, pengukuran tekanan darah, kreatinin serum 
dan estimasi laju filtrasi glomerulus (LFG) sebelum memulai tenofovir, 
alanine transferase (ALT) sebelum memulai dengan nevirapin, dan hitung 
CD4 baseline (World Health Organization, 2016).

TERAPI ANTIRETROVIRAL

Obat-obatan antiretroviral dikelompokkan berdasarkan tahap 
penghambatan siklus hidup virus. Awal mula dikenalkannya kombinasi 
terapi antiretroviral dimulai pada tahun 1995–1996. Sampai pada tahun 
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2010, lebih dari 20 jenis obat antiretroviral telah disetujui untuk digunakan, 
berdasarkan tidak hanya pada penelitian efikasi klinis tetapi juga 
berdasarkan efeknya terhadap konsentrasi HIV-RNA, yang mana merupakan 
pertanda pasti aktivitas HIV (Palmisano and Vella, 2011). Saat ini terdapat 
lima kelas obat antiretroviral yang telah tersedia (Tabel 1). Jenis yang paling 
sering digunakan adalah yang menghambat satu dari tiga enzim HIV kunci 
yang diperlukan untuk replikasi intraseluler, yaitu reverse transcriptase 
yang penting untuk menyelesaikan tahap awal replikasi, integrase yang 
diperlukan untuk integrasi DNA proviral ke dalam kromosom DNA pejamu, 
dan protease yang diperlukan untuk penggabungan dan maturasi progeny 
virus infeksius (Meintjes et al., 2017).

Tabel 7.1  Kelas obat antiretroviral 

Kelas Nama Obat Mekanisme 
kerja Efek spesifi k

Nucleoside 
and nucleotide 
reverse 
transcriptase 
inhibitors (NRTI 
dan NtRTI)

Zidovudin, 
Didanosin, 
Abacavir, 
Stavudin, 
Lamivudin, 
Emtricitabin, 
Tenofovir

Penghambatan 
enzim reverse 
transcriptase

Analog asam nukleat 
menyerupai cetakan normal 
DNA, mencegah transkripsi 
RNA virus menjadi DNA

Non-nucleoside 
reverse 
transcriptase 
inhibitors 
(NNRTI)

Nevirapin, 
Efavirens, 
Etravirin, 
Rilpivirin

Penghambatan 
enzim reverse 
transcriptase

Mengubah konformasi tempat 
katalitik reverse transcriptase 
dan menghambat prosesnya 
secara langsung

Protease 
inhibitors
(PI)

Ritonavir, 
Lopinavir, 
Indinavir, 
Atazanavir, 
Darunavir

Penghambatan 
protease

Menghambat tahap akhir 
replikasi virus, menyebabkan 
terbentuknya partikel virus 
noninfektif

Integrase 
inhibitors
(InSTIs)

Raltegravir Penghambatan 
integrasi virus

Mencegah transfer untaian 
DNA provirus ke dalam 
kromosom DNA pejamu

Entry inhibitors Maraviroc, 
Envuvirtide

Penghambatan 
entry

Terikat pada komponen virus 
gp41 atau gp120 atau sel 
CD4 pejamu atau reseptor 
kemokin (CCR5)

Sumber: Arts and Hazuda (2012)
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INDIKASI MEMULAI TERAPI

Terapi ARV sebaiknya dimulai pada semua individu dewasa dengan infeksi 
HIV, tanpa memandang stadium klinis WHO dan hitung CD4. Sebagai 
prioritas, ARV harus diberikan pada semua individu dewasa dengan 
gambaran klinis berat (stadium klinis WHO 3 atau 4) dan individu dengan 
hitung CD4 ≤350 sel/mm3 (World Health Organization, 2016). Beberapa 
bukti dari berjalannya program terapi ARV sejak tahun 2013 menunjukkan 
manfaat dari inisiasi ARV lebih dini karena dapat menurunkan mortalitas, 
morbiditas, dan transmisi HIV. Hasil dari beberapa analisis kohort dan 
review sistematik juga menunjukkan bahwa infeksi HIV yang tidak diterapi 
berakibat pada munculnya komorbid lain di luar perjalanan AIDS seperti 
penyakit kardiovaskuler, gangguan ginjal dan hati, beberapa jenis kanker 
dan kelainan neurokognitif. Inisiasi ARV lebih awal mengurangi kejadian 
kondisi ini dan memperbaiki sintasan (The Antiretroviral Therapy Cohort 
Collaboration, 2011). Berdasarkan analisis data dari penelitian tunggal 
terkontrol acak (TEMPRANO) menunjukkan bahwa inisiasi terapi ARV 
pada saat kadar CD4 di atas 500 sel/mm3, tanpa adanya indikasi terapi 
yang lain, menyebabkan morbiditas HIV yang lebih ringan dibandingkan 
dengan inisiasi terapi ARV saat CD4 500 sel/mm3 atau lebih rendah (The 
TEMPRANO ANRS 12136 Study Group, 2015).

Manfaat inisiasi ARV lebih besar dirasakan pada individu dengan 
penyakit HIV simtomatis atau yang mempunyai hitung CD4 lebih rendah. 
Beberapa bukti dari dua penelitian terkontrol acak dan studi observasional 
menunjukkan bahwa inisiasi ARV saat hitung CD4 350 sel/mm3 atau lebih 
rendah secara signifikan menurunkan mortalitas, progesifitas penyakit 
dan insiden infeksi oportunistik, khususnya TB dan kondisi selain AIDS 
(Anglemyer et al., 2014). 

Terapi antiretroviral harus diinisiasi pada semua wanita hamil dan 
menyusui dengan infeksi HIV tanpa memandang stadium klinis WHO 
dan kadar CD4, dan dilanjutkan selama seumur hidup. Pada dewasa muda 
dengan HIV, ARV juga harus diinisiasi tanpa memandang stadium klinis 
WHO dan hitung CD4. Sebagai prioritas pada populasi dewasa muda, 
ARV diberikan pada individu dengan penyakit HIV berat (stadium klinis 
WHO 3 atau 4) dan kadar CD4 ≤ 350 sel/mm3. Pada semua individu dengan 
TB dan HIV tanpa memandang CD4 harus diberikan terapi ARV. Terapi TB 
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diberikan dahulu, diikuti dengan ARV sesegera mungkin (dalam 8 minggu 
pertama). Pasien HIV dengan TB yang mengalami imunusupresif berat 
(hitung CD4 kurang dari 50 sel/mm3) harus mendapatkan ARV dalam dua 
minggu pertama dimulainya terapi TB. Terapi ARV harus diberikan pada 
semua anak HIV dengan penyakit TB aktif sesegera mungkin dan dalam 
8 minggu setelah inisiasi terapi TB, tanpa memandang jumlah CD4 dan 
stadium klinis (World Health Organization, 2016).

PEMILIHAN ARV

Paduan ARV lini pertama mengacu pada Permenkes no. 87 tahun 2014 
ditampilkan pada Tabel 2, paduan ini berlaku untuk ODHA yang belum 
pernah mendapatkan ARV. Paduan regimen ARV pada Permenkes ini 
tidak banyak berbeda dengan panduan yang dikeluarkan WHO, hanya 
disesuaikan dengan ketersediaan obat di Indonesia.

PEMANTAUAN TERAPI

Pemantauan terapi ARV penting untuk menentukan keberhasilan terapi, 
mengidentifikasi masalah kepatuhan dan menentukan apakah regimen ARV 
perlu diganti pada kondisi kegagalan terapi. Pemeriksaan viral load dapat 
memberikan informasi lebih dini dan lebih akurat pada kegagalan terapi dan 

Tabel 7.2 Regimen ARV lini pertama 

Populasi Paduan pilihan Paduan alternatif

Dewasa, termasuk wanita hamil 
dan menyusui
Anak usia 5 tahun ke atas
ODHA dengan koinfeksi TB
ODHA dengan koinfeksi hepatitis B

TDF + 3TC (atau FTC)+ 
EFV dalam bentuk KDT

AZT + 3TC + EFV 
(atau NVP)
TDF + 3TC (atau 
FTC) + NVP

Anak usia kurang dari 5 tahun

Menggunakan kombinasi 
2 NRTI dan 1 NNRTI.
NRTI: AZT, d4T, TDF
NNRTI: NVP, EFV

NRTI: 3TC
NNRTI: NVP, EFV

Keterangan: TDF= tenofovir, 3TC= lamivudin, FTC= emtrisitabin, EFV= efavirens, KDT= 
Kombinasi Dosis Tetap, AZT = zidovudin, NVP= nevirapin, d4T= stavudin. Sumber: 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014)



BAGIAN 1 Informasi Umum

118

perlunya mengganti obat dari lini pertama menjadi lini kedua, dibandingkan 
dengan pemantauan klinis dan imunologis. Pemeriksaan viral load juga dapat 
membedakan kegagalan terapi dan ketidakpatuhan terapi, selain itu juga dapat 
sebagai indikator untuk menentukan risiko transmisi dan efektivitas intervensi 
pencegahan pada ibu hamil dan pada populasi (Warszawski et al., 2008; 
Miller et al., 2015).

Pemeriksaan viral load dilakukan secara rutin pada 6 bulan, 12 
bulan, dan selanjutnya tiap 12 bulan setelahnya jika pasien stabil dalam 
terapi ARV untuk mendeteksi kegagalan terapi lebih dini dan akurat. 
Pada kondisi di mana terdapat keterbatasan pemeriksaan viral load, 
strategi pemeriksaan viral load adalah untuk mengonfirmasi kecurigaan 
kegagalan terapi berdasarkan kriteria imunologis dan klinis, untuk 
mencegah penggantian ARV lini kedua yang tidak perlu. Pemeriksaan 
viral load tertarget seperti ini memerlukan biaya lebih sedikit akan tetapi 
berpotensi untuk memperlambat penggantian ke ARV lini kedua sehingga 
dapat meningkatkan risiko perburukan penyakit, resistensi ARV dan 
meningkatkan transmisi penyakit (World Health Organization, 2016). 

PENENTUAN KEGAGALAN TERAPI

Batas optimal untuk menentukan kegagalan virologis dan untuk 
mengganti regimen ARV belum dapat dipastikan. Rekomendasi dari WHO 
menetapkan batas 1000 kopi/ml berdasarkan fakta bahwa risiko transmisi 
HIV dan perburukan penyakit sangat rendah ketika viral load lebih rendah 
dari 1000 kopi/ml, dan jumlah di bawah batas tersebut dapat terjadi selama 
terapi yang efektif tetapi tidak berkaitan dengan peningkatan risiko 
kegagalan terapi (Havlir et al., 2001; Ford et al., 2015). Definisi kegagalan 
terapi menurut panduan WHO dijelaskan pada Tabel 3.
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Tabel 7.3  Defi nisi kegagalan klinis, imunologis, dan virologis untuk menentukan 
pergantian regimen ARV

Kegagalan Defi nisi Keterangan

Kegagalan 
klinis

Dewasa dan dewasa muda
Munculnya kejadian baru atau berulang 
yang menunjukkan proses imunodefi siensi 
(stadium klinis WHO 4) setelah terapi efektif 
6 bulan.

Anak
Munculnya kejadian baru atau berulang 
yang menunjukkan proses imunodefi siensi 
(stadium klinis WHO 3 atau 4, kecuali TB) 
setelah terapi efektif 6 bulan.

Kondisi harus 
dibedakan dengan 
sindroma pulih imun 
setelah inisiasi terapi 
ARV.
Pada dewasa, 
munculnya kondisi 
stadium klinis 3 
(TB dan infeksi 
bakteri berat) 
juga menandakan 
kegagalan terapi.

Kegagalan 
imunologis

Dewasa dan dewasa muda
Hitung CD4 250 sel/mm3 atau lebih rendah 
disertai kegagalan klinis, atau Hitung CD4 
menetap di bawah 100 sel/mm3 

Anak
Lebih muda dari 5 tahun
Hitung CD4 menetap di bawah 200 sel/
mm3 

Lebih tua dari 5 tahun
Hitung CD4 menetap di bawah 100 sel/
mm3 

Tanpa adanya 
infeksi penyerta 
yang menyebabkan 
penurunan sementara 
nilai CD4.
Kriteria klinis dan 
imunologis ini 
memiliki sensitifi tas 
dan nilai prediktif 
positif yang rendah 
untuk mengidentifi kasi 
individu dengan 
kegagalan virologis

Kegagalan 
virologis

Viral load di atas 1000 kopi/ml pada 
dua pengukuran berurutan dalam 3 bulan, 
dengan dukungan kepatuhan setelah 
pemeriksaan viral load yang pertama.

Individu harus sudah 
mendapatkan terapi 
ARV paling tidak 6 
bulan sebelum dapat 
ditentukan kegagalan 
regimen.

Sumber: World Health Organization (2016)

MONITORING TOKSISITAS TERAPI ANTIRETROVIRAL

Regimen ARV yang saat ini direkomendasikan secara umum mudah 
ditoleransi oleh pasien. Kebanyakan reaksi simpang obat yang timbul 
ringan dan terjadi pada beberapa minggu pertama terapi. Apabila toksisitas 
obat tidak membaik atau berat, maka obat yang dicurigai harus diganti. 
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Penghentian disarankan hanya pada obat yang dicurigai dan melanjutkan 
regimen lainnya. Penghentian seluruh regimen ARV karena toksisitas 
sangatlah jarang, kecuali pada kondisi toksisitas yang mengancam jiwa 
(seperti hepatitis dengan kegagalan hati). Berikut di bawah ini akan 
dijelaskan toksisitas ARV pada beberapa sistem organ.
1. Toksisitas hematologi
 Sitopeni sering terjadi pada infeksi HIV bahkan tanpa paparan 

dengan ARV. Pasien yang mendapatkan zidovudin, stavudin atau 
kotrimoksazol dapat mengalami abnormalitas pada komponen 
hematologinya. Toksisitas sumsum tulang akibat kotrimoksazol 
seringkali terjadi pada penggunaan dosis tinggi untuk terapi infeksi 
oportunistik, sedangkan untuk penggunaan profi laksis jarang 
timbul toksisitas. Pemantauan hemoglobin dan neutrofi l penting 
pada penggunaan zidovudin, harus dilakukan setiap bulan pada tiga 
bulan pertama, berikutnya setelah enam bulan terapi dan kemudian 
jika secara klinis diperlukan. Makrositosis sering pada penggunaan 
stavudin dan zidovudin, akan tetapi pengukuran konsentrasi folat 
dan vitamin B12 tidaklah diperlukan kecuali apabila ada indikasi 
lain seperti kecurigaan defi siensi. Pure red cell aplasia, yang ditandai 
dengan anemia berat dan rendahnya indeks retikulosit kadang 
dikaitkan dengan penggunaan lamivudin dan emtrisitabin meskipun 
jarang. Pada kondisi ini pemeriksaan sumsum tulang diperlukan 
untuk menentukan diagnosis (Meintjes et al., 2017).

2. Hepatotoksisitas
 Alanine transaminase (ALT) harus diperiksa pada saat inisiasi terapi 

ARV dan dilakukan pemeriksaan ulang jika pasien mengalami 
tanda dan gejala hepatitis. Semua kelas ARV dapat menyebabkan 
hepatotoksisitas, khususnya golongan NNRTI. Golongan NNRTI 
sangat jarang menyebabkan hepatitis akut. Peningkatan ALT ringan 
cukup sering terjadi. Peningkatan ALT lebih dari lima kali batas atas 
nilai normal (BANN) dikatakan signifi kan meskipun tidak ada gejala. 
Apabila ada gejala hepatitis, peningkatan ALT di atas 2,5 kali BANN 
dikatakan signifi kan. Penghentian obat hepatotoksik harus dilakukan 
apabila peningkatan ALT signifi kan dan diberikan substitusi obat 
lainnya (World Health Organization, 2016).
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 Nevirapin (NVP) merupakan obat ARV yang paling sering 
menyebabkan drug-induced liver injury (DILI) dan kebanyakan kasus 
muncul pada tiga bulan pertama dimulainya obat. Pada pasien yang 
memulai konsumsi NVP, pengukuran ALT sebaiknya dilakukan 
pada minggu ke 2, 4, 8, dan 12 minggu setelah inisiasi. Pasien 
yang mendapatkan NVP perlu untuk diberikan edukasi mengenai 
munculnya gejala hepatitis (mual, muntah, penurunan nafsu makan, 
lemah, ikterus, dan nyeri perut kanan atas) dan munculnya ruam 
kulit. Apabila gejala tersebut terjadi, maka pemeriksaan ALT harus 
segera dilakukan (Jong et al., 2013).

 Efavirenz akhir-akhir ini diketahui dapat menyebabkan DILI 
meskipun jarang. Gambaran patologis DILI akibat EFV menunjukkan 
suatu nekrosis submasif dan berkaitan dengan ikterus berat dan 
peningkatan INR, dengan mortalitas 11%. Diagnosis DILI akibat 
EFV biasanya dibuat setelah durasi penggunaan EFV yang lebih 
lama dibandingkan dengan akibat NVP atau OAT, yaitu sekitar 3-6 
bulan setelah mendapat EFV. DILI ini tidak menunjukkan gambaran 
hipersensitivitas (misalnya ruam obat) dan seringkali gejala yang 
pertama muncul adalah ikterus, bukan gejala abdominal. Setelah 
penggantian EFV, perbaikan fungsi hati membutuhkan waktu sekitar 
beberapa bulan. Banyak obat yang dapat bersifat hepatotoksik, 
terutama OAT (termasuk isoniazid sebagai profi laksis) dan golongan 
azol. Kotrimoksazol jarang menyebabkan hepatitis, seringkali timbul 
sebagai bagian dari reaksi hipersensitivitas sistemik (Jong et al., 2013; 
Sonderup et al., 2016).

 3. Dislipidemia
 Inhibitor protease dapat menyebabkan hipertrigliseridemia dan 

peningkatan low-density lipoprotein (LDL). Boosted ATV dan boosted 
DRV sehari sekali (800 mg DRV/100 mg RTV sehari sekali) dikaitkan 
dengan efek samping dyslipidemia yang lebih ringan daripada 
boosted PI lainnya. Zidovudin dan stavudin dapat menyebabkan 
hipertrigliseridemia, dan EFV menyebabkan peningkatan kolesterol 
total dan hipertrigliseridemia ringan. Pasien harus selalu dikonseling 
mengenai modifi kasi diet dan gaya hidup sehat. Diet lebih baik 
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untuk mengendalikan hipertrigliseridemia dibandingkan dengan 
hiperkolesterolemia (Meintjes et al., 2017).

 Lipodistrofi  dapat ditandai dengan akumulasi lemak (obesitas viseral, 
pembesaran payudara, buff alo hump atau lipomata), hilangnya lemak 
subkutan (lipoatrofi , sering tampak pada wajah, anggota gerak, dan 
gluteus), atau keduanya. Golongan NRTI analog timidin (zidovudin 
dan khususnya stavudin) dapat menyebabkan hilangnya lemak. 
Lipoatrofi  dapat membaik jika stavudin/zidovudin diganti dengan 
tenofovir atau abacavir, meskipun prosesnya lambat dan tidak 
komplit (de Waal et al., 2013).

4. Hipersensitivitas 
 Ruam kulit yang disebabkan oleh golongan NNRTI cukup sering 

dĳ umpai (khususnya NVP) dalam enam minggu pertama terapi. 
Apabila ruam disertai dengan gejala sistemik seperti demam, 
peningkatan ALT atau hepatitis, keterlibatan mukosa atau erosi, 
maka NNRTI harus dihentikan segera dan tidak dilakukan rechallenge 
karena reaksi yang timbul dapat mengancam jiwa. Sedangkan 
apabila ruam yang timbul ringan dan tanpa disertai gejala sistemik 
maka obat dapat dilanjutkan dan ruam diatasi secara simtomatis 
dengan antihistamin atau steroid topikal. Steroid sistemik sebaiknya 
dihindari (Meintjes et al., 2017).

5. Nefrotoksisitas
 Pada minoritas pasien, tenofovir dapat menyebabkan tubular wasting 

syndrome (termasuk hilangnya fosfat dan kalium. Apabila pasien 
yang mendapatkan tenofovir mengalami kelemahan otot atau 
gangguan otot lainnya, maka kadar kalium dan fosfat harus diukur. 
Tenofovir juga dapat menyebabkan gagal ginjal akut meskipun 
jarang. Pada kondisi ini, tenofovir harus segera diganti dengan 
abacavir (atau NRTI lainnya). Klirens kreatinin harus ditentukan 
sebelum memulai terapi tenofovir, di mana ketika klirens kreatinin 
<50 ml/menit tenofovir sebaiknya tidak digunakan. Pada pasien yang 
mendapatkan tenofovir, kreatinin harus dimonitor pada bulan ke-3, 
ke-6, kemudian setiap 6 bulan. Pasien yang berisiko tinggi (misalnya 
dengan komorbid hipertensi atau diabetes), kreatinin sebaiknya 
dimonitor setiap satu atau dua bulan. Penggunaan tenofovir 
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jangka panjang bersama dengan obat nefrotoksik seperti golongan 
aminoglikosida atau NSAID sebaiknya dihindari (Lucas et al., 2014).

6. Toksisitas neuropsikiatrik
 Zidovudin dan raltegravir dapat menyebabkan nyeri kepala pada 

saat awal terapi, tetapi biasanya akan membaik dengan sendirinya. 
Efavirens sering menyebabkan efek neuropsikiatrik pada beberapa 
minggu pertama terapi, seringkali berupa insomnia, mimpi-mimpi, 
dan pusing. Disforia, euphoria maupun psikosis dapat pula terjadi. 
Meskipun demikian, efek ini dapat membaik pada kebanyakan 
pasien dalam 4–6 minggu kemudian. Apabila efek neuropsikiatrik 
akibat efavirens tidak dapat ditoleransi pasien, maka sebaiknya 
diganti dengan raltegravir, dolutegravir, efavirens-dosis rendah atau 
nevirapin (jika hitung CD4 < 250 sel/μl pada wanita atau < 400 sel//μl 
pada laki-laki). Apabila virus telah tersupresi, efavirens dapat diganti 
menjadi nevirapin ketika hitung CD4 sudah lebih tinggi karena pada 
kondisi ini risiko hepatitis akibat ruam obat lebih ringan. Pasien yang 
memulai terapi efavirens harus diberi peringatan akan gejala efek 
samping ini dan diyakinkan bahwa pada kebanyakan orang akan 
membaik dengan sendirinya, apabila tidak membaik maka obat dapat 
diganti. Dolutegravir dan raltegravir dapat menyebabkan insomnia, 
sakit kepala, efek neuropsikiatrik (Meintjes et al., 2017).

7. Disglisemia
 Efavirens, zidovudin, dan stavudin dikaitkan dengan peningkatan 

ringan risiko disglisemia. Peningkatan lemak viseral, yang terjadi 
pada semua golongan ARV, berkaitan dengan resistensi insulin. 
Kadar glukosa darah sebaiknya dimonitor secara regular sebagai 
bagian dari asesmen risiko kardiovaskuler (de Waal et al., 2013).
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PENDAHULUAN

Interaksi obat perlu menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan yang 
terlibat dalam pengobatan pasien dengan infeksi HIV. Terapi HIV yang 
berlaku saat ini menggunakan terapi kombinasi, minimal tiga obat 
antiretroviral (ARV). Di samping obat untuk mengobati infeksi HIV, pasien 
sering menerima terapi untuk kondisi komorbid dan untuk profilaksis 
infeksi oportunistik (Highleyman, 2005; Patel and Louie, 2018). Oleh karena 
itu, kerentanan terjadinya interaksi obat pada pengobatan pasien dengan 
infeksi HIV cukup besar. Luaran interaksi obat dapat membahayakan 
bila interaksi menyebabkan peningkatan toksisitas obat. Interaksi obat 
dapat menyebabkan penurunan kemanjuran, sebagai contoh bila suatu 
obat digunakan bersama rifampisin yang merupakan penginduksi enzim 
pemetabolisme, sehingga menyebabkan kegagalan mempertahankan 
kadar terapi (Baxter and Preston, 2010). 

Interaksi obat dinyatakan terjadi saat efek obat berubah oleh 
adanya obat lain, obat herbal, makanan, minuman atau oleh bahan 
kimia lingkungan (Baxter and Preston, 2010). Pada bab ini akan dibahas 
interaksi obat yang diketahui dan potensial pada penggunaan ARV. 
Bahasan mencakup pendahuluan, klasifikasi interaksi obat yakni interaksi 
pada fase farmakokinetika dan farmakodinamika, dilanjutkan interaksi 
obat-obat baik antar obat ARV maupun dengan obat lain yang banyak 
digunakan di klinik, serta interaksi obat dan makanan.
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KLASIFIKASI INTERAKSI OBAT

Interaksi obat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok besar, 
yakni 1) interaksi yang memengaruhi parameter farmakokinetika, dan 2) 
interaksi yang memengaruhi farmakodinamika (Baxter and Preston, 2010). 
Walaupun kedua kelompok interaksi tersebut memiliki potensi untuk 
terjadinya problema pada pasien penerima ARV, interaksi farmakokinetika 
yang sulit untuk diprediksi adalah interaksi terkait metabolisme obat yang 
sifatnya kompleks. Tabel 8.1 mencantumkan ringkasan klasifikasi interaksi 
obat dan contoh pendukungnya.

Interaksi Farmakokinetika

Interaksi farmakokinetika adalah interaksi yang dapat memengaruhi 
proses absorpsi, distribusi, metabolisme atau eliminasi obat lain (disebut 
interaksi ADME) (Baxter and Preston, 2010). Interaksi farmakokinetika 
terkait obat-obat pada infeksi HIV dapat terjadi pada semua fase 
farmakokinetika. Interaksi obat pada fase absorpsi terjadi bila satu obat 
menurunkan absorpsi obat kedua. Penurunan absorpsi dapat disebabkan 
oleh satu atau lebih dari lima mekanisme berikut: 1) perubahan pH 
lambung yang disebabkan oleh antasida, antagonis reseptor H-2, 
atau penghambat pompa proton; 2) mekanisme adsorpsi, khelasi, dan 
pembentukan kompleks obat disebabkan oleh ion kalsium, aluminium 
magnesium, besi dan bismuth; 3) perubahan motilitas saluran cerna, 
sebagian besar obat diabsorpsi di usus, untuk itu obat-obat yang mengubah 
laju pengosongan lambung akan memengaruhi absorpsi; 4) penghambatan 
oleh P-glikoprotein atau transpoter yang lain; dan 5) malabsorpsi oleh 
karena obat lain (Baxter and Preston, 2010).

Interaksi pada fase distribusi terjadi melalui (1) interaksi ikatan-
protein. Setelah proses absorpsi obat didistribusikan ke seluruh tubuh 
melalui sisrkulasi. Beberapa obat memiliki ikatan protein tinggi, untuk 
itu penggunaan bersama obat lain yang memiliki tempat ikatan sama 
akan dapat menyebabkan pendesakan obat pertama dari ikatannya 
yang menyebabkan kadar obat bebas meningkat. Penggunaan warfarin 
yang memiliki ikatan protein 99% bersama NSAID dapat meningkatkan 
peluang efek samping warfarin karena pendesakan dari ikatannya. (2) 
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Tabel 8.1  Deskripsi dan contoh mekanisme lazim dari interaksi obat

Jenis 
Interaksi Deskripsi Contoh

Farmakokinetika

Absorpsi

Penggunaan bersama obat 
atau makanan mengakibatkan 
peningkatan atau penurunan 
absorpsi obat, sehingga 
meningkatkan atau menurunkan 
bioavailabilitas

Atazanavir Indinavir digunakan 
bersama antasida yang 
mengandung magnesium/
aluminium dapat menurunkan 
atazanavir1

Distribusi

Penggunaan bersama obat 
mengakibatkan pendesakan 
ikatan protein, mengubah 
aktivitas obat yang lain

Sulfametoksazol/trimetoprim 
dapat mendesak warfarin dari 
site ikatan-protein, meningkatkan 
INR2

Metabolisme

Obat menginduksi atau 
menghambat enzim CYP-450 
sehingga meningkatkan atau 
menurunkan konsentrasi obat

Rifampisin dapat menginduksi 
CYP3A4 dan menyebabkan 
penurunan konsentrasi saquinavir 
dan ritonavir3

Ekskresi

Penggunaan bersama obat 
mengakibatkan peningkatan 
atau penurunan ekskresi renal 
obat

Dolutegravir menghambat 
ekskresi metformin sehingga 
meningkatkan AUC metformin 
1,8-2,5 kali dan Cmaks 1,7-2,1 
kali1

Farmakodinamika

Aditif Penggunaan bersama obat 
menyebabkan efek obat aditif

Penggunaan bersama indinavir 
dan zidovudin memberikan 
interaksi aditif4

Sinergistik
Penggunaan bersama obat 
menyebabkan peningkatan 
eksponensial dari efek obat

Penggunaan bersama lamivudin, 
dan zidovudin mengakibatkan 
efek kombinasi yang lebih besar 
dari penjumlahan efek individual4

Antagonistik
Penggunaan bersama 
mengakibatkan penurunan efek 
dari kedua obat

Penggunaan bersama zidovudin 
dan stavudin menurunkan efek 
antiretroviral5

Sumber: 1Patel and Louie (2018); 2Bungard et al. (2011); 3Ribera et al. (2007); 
4Snyder et al. (2000); 5Havlir et al. (2000).
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Induksi atau inhibisi protein pentranspor obat. Saat ini telah banyak 
dikenali obat ke berbagai organ dibatasi oleh aksi protein pentranspor 
obat seperti P-glikoprotein. Obat-obat yang merupakan penghambat 
transporter tersebut dapat meningkatkan ambilan obat ke dalam jaringan 
(Baxter and Preston, 2010). 

Interaksi obat yang melibatkan metabolisme sering terjadi dan sulit 
untuk diprediksi. Obat-obat nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors 
(NNRTIs) dan protease inhibitors (PIs) dimetabolisme melalui sistem 
enzim sitokrom P450 (CYP450). Sistem enzim CYP450 bertanggung jawab 
untuk metabolisme obat, lebih dari 8 famili enzim teridentifikasi. Enzim 
yang bertanggung jawab pada sebagian besar metabolisme obat adalah 
CYP3A4, yang lain CYP1A2, 2B6, 2C19, dan 2D6. Obat berinteraksi dengan 
enzim CYP450 melalui satu dari tiga cara: 1) melalui penghambatan, 2) 
induksi, atau 3) bertindak sebagai substrat. Suatu obat dapat bertindak 
sebagai substrat dengan menempati site aktif dari suatu enzim CYP450 
tertentu. Selanjutnya metabolisme obat dipengaruhi oleh obat lain baik 
melalui induksi atau inhibisi sistem enzim CYP450. Beberapa obat dapat 
berinteraksi melalui lebih dari satu cara dan bertindak sebagai penghambat 
atau induser enzim CYP450 yang berbeda. Tabel 8.2 mencantumkan 
protease inhibitor sebagai penghambat, induser dan substrat utama enzim 
CYP450 yang terlibat dalam metabolisme obat (Baxter and Preston, 2010; 
Shargel, Yu and Wu-Pong, 2012; Cirrincione and Scarsi, 2018).

Pemahaman pengaruh induksi dan penghambatan CYP450 
penting untuk memprediksi interaksi obat. Obat-obat yang melakukan 
penghambatan sistem enzim CYP450 akan menyebabkan suatu penurunan 
dalam klirens obat-obat lain yang dimetabolisme oleh enzim yang sama. 
Penurunan klirens dapat menyebabkan kadar obat yang lebih tinggi dan 
meningkatkan potensi toksisitas. Induksi enzim biasanya memerlukan 
waktu untuk sintesis protein enzim. Sebagai contoh rifampisin butuh waktu 
2 hari, fenobarbital butuh waktu 1 minggu. Penghambatan metabolisme 
obat cenderung terjadi secara cepat (didasarkan pada waktu paruh obat), 
dengan pengaruh maksimal terjadi saat konsentrasi penghambat yang 
sangat tinggi dicapai (Shargel, Yu and Wu-Pong, 2012). 

Induksi sistem CYP450 mengakibatkan peningkatan klirens obat 
lain yang dimetabolisme oleh sistem enzim yang sama. Bila obat yang 
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Tabel 8.2 Jalur metabolisme, induksi dan inhibisi PIs dan NNRTIs 

Antiretroviral Substrat CYP Substrat 
UGT

Inhibisi 
CYP

Induksi 
CYP/UGT

PIs

Amprenavir CYP3A4 CYP3A4

Atazanavir CYP3A4 CYP3A4

Darunavir CYP3A4 CYP3A4

Indinavir CYP3A4 CYP3A4

Lopinavir CYP3A4 CYP3A4

Nelfi navir
CYP3A4, CYP 
2C19, CYP2C9, 
CYP2D6

CYP3A4

Ritonavir CYP3A4, CYP2D6 CYP3A4, 
CYP2D6 CYP3A4

Saquinavir CYP3A4 CYP3A4

Tipranavir CYP3A4 CYP3A4, 
CYP2D6 CYP3A4

NNRTIs

Efavirenz
Utama: CYP2B6
Minor: CYP2A6, 
CYP3A4

Langsung: 
UGT2B7

CYP3A4,
CYP2C8,
CYP2C9,
CYP2C19

CYP3A4,
CYP2B6
UGT1A1
UGT1A4

Etravirine Utama: CYP3A4, 
CYP2C9, CYP2C19

Metabolit: 
UGT1A3, 
UGT1A8

CYP2C9,
CYP2C19 CYP3A4

Nevirapine
Utama: CYP3A4
Minor: CYP2B6, 
CYP2D6

CYP1A2 
(lemah)

CYP2B6,
CYP3A4
(lemah)

Rilpivirine

Utama: CYP3A4
Minor: CYP1A1/2, 
CYP3A5, CYP3A7, 
CYP1B1,
CYP2C8/9/10/
18/19

Langsung: 
UGT1A4
Metabolit: 
UGT1A1

CYP-sitokrom P450, NNRTI-nonnucleotide reverse transcriptase inhibitor, UGT-uridine5’-
diphosphate glucuronosyltransferase

Sumber: Baxter and Preston (2010); Cirrincione and Scarsi (2018).
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menginduksi enzim CYP450 diberikan kepada seorang pasien, tubuh 
merespons dengan meningkatkan produksi enzim pemetabolisme. 
Peningkatan enzim pemetabolisme dapat menyebabkan peningkatan 
metabolisme dan penurunan kadar obat yang dimetabolisme melalui jalur 
yang sama (Shargel, Yu and Wu-Pong, 2012). Induksi dapat menjadi masalah 
selama penggunaan ARV sehubungan dengan kegagalan virologis jika 
konsentrasi PIs dan/atau NNRTIs menurun secara bermakna. Auto-induksi 
merupakan suatu fenomena di mana suatu obat menginduksi metabolisme 
obat itu sendiri. Suatu contoh dari auto induksi adalah nevirapine yang 
melibatkan CYP3A and CYP2B6 dan mengakibatkan klirens oral nevirapin 
meningkat 1,5-2 kali. Untuk itu pendosisan nevirapine 200 mg sekali sehari 
selama 14 hari pertama menjadi dua kali sehari 200 mg setelah hari ke 14 
terapi (FDA, 2011).

Interaksi Farmakodinamika

Interaksi farmakodinamika terjadi bila efek suatu obat berubah oleh 
karena adanya obat lain pada tempat aksi obat (Tabel 8.1). Bila dua obat 
digunakan bersamaan, respons farmakologik dapat antagonistik, aditif, 
atau sinergistik, tanpa perlu mengubah konsentrasi obat dalam plasma. 
Suatu hasil efek antagonistik terjadi bila suatu efek farmakologik turun 
sehubungan dengan terapi bersamaan. Suatu contoh lazim dari interaksi 
obat antagonistik adalah pengaruh penggunaan bersama zidovudine dan 
stavudine. Efek aditif terjadi bila penggunaan dua obat mengakibatkan 
peningkatan aktivitas farmakologik. Sinergistik terjadi bila dua atau 
lebih obat digunakan bersamaan mengakibatkan efek yang lebih besar 
dibanding penjumlahan semua obat (yakni efek eksponensial, bukan 
aditif) (Baxter and Preston, 2010). 

INTERAKSI OBAT ANTIRETROVIRAL

Pemahaman interaksi obat yang umum terjadi, bermakna secara klinis, 
dan strategi manajemen sangat diperlukan bagi profesional kesehatan yang 
memberikan asuhan pada pasien HIV untuk mengoptimalkan pemilihan 
ARV dan obat lain yang diperlukan (Cirrincione and Scarsi, 2018). Berikut 
disajikan bentuk interaksi obat tiap golongan ARV dan obat lain yang 
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lazim digunakan pada pasien HIV/AIDS dengan infeksi oportunistik di 
Indonesia.

Nucleoside dan Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors 
(NRTIs)

Bahasan NRTIs mencakup emtricitabine, lamivudine, stavudine, 
tenofovir disoproxil fumarate, dan zidovudine yang umum digunakan pada 
pengobatan HIV di Indonesia. Seluruh NRTIs terabsorpsi sempurna di 
saluran cerna dan dapat digunakan sebelum atau sesudah makan. Obat 
mencapai kadar maksimum dalam darah (Cmaks) dalam waktu 2 jam 
setelah penggunaan per oral. Tenofovir berada dalam bentuk dianion pada 
pH fisologis yang menyebabkan bioavailabilitas oral rendah, sehingga 
tenofovir diformulasikan dalam bentuk prodrug sebagai tenofovir 
disoproxil fumarate atau tenofovir alafeamide fumarate. Keduanya 
dapat digunakan sebelum atau setelah makan. Obat NRTIs memiliki 
ikatan protein plasma yang kecil, emtricitabine, tenofovir, dan stavudine 
(<5%), serta lamivudine dan zidovudine (<40%) (Cirrincione and Scarsi, 
2018). Sebagian besar obat NRTIs dieliminasi melalui sekresi tubular 
aktif dan filtrasi glomerulus ginjal dalam bentuk utuh, sehingga kecil 
kemungkinan mengalami interaksi obat-obat dibandingkan golongan ARV 
lainnya. Mekanisme interaksi NRTIs diketahui melalui aktivitas fosforilasi 
intraseluler, gangguan transpor obat, dan kompetisi eliminasi melalui 
ginjal (Cirrincione and Scarsi, 2018).
a. Emtricitabine
 Interaksi farmakokinetika yang terjadi pada penggunaan bersamaan 

antara emtricitabine dan obat lain dapat dilihat pada Tabel 8.3. 
Interaksi farmakodinamika antara emtricitabine dan tenofovir 
disoproxil fumarate dapat menghasilkan efek sinergis dalam menekan 
replikasi HIV, sehingga kombinasi kedua obat digunakan sebagai 
pengobatan pencegahan pra pajanan atau pre-exposure prophylaxis 
(PrEP) pada pasien berisiko tinggi terinfeksi HIV. Namun, interaksi 
farmakodinamik kombinasi ARV juga dapat menghasilkan luaran 
yang berpotensi meningkatkan toksisitas (Kiang, Wilby and Ensom, 
2016). Emtricitabine dan lamivudine sebaiknya tidak dikombinasi 
karena kedua obat merupakan analog cytidine, dan tidak ada bukti 
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klinis yang mendukung penggunaan bersamaan (World Health 
Organization, 2016). 

b. Lamivudine
 Interaksi farmakokinetika yang terjadi pada penggunaan bersamaan 

antara lamivudine dan obat lain dapat dilihat pada Tabel 8.4. 
Transporter infl uks dan efl uks menjadi salah satu mekanisme 
interaksi lamivudine dengan obat lain yang menggunakan jalur 
transpor yang sama. Transporter ginjal yang terlibat pada sekresi 
tubular lamivudine adalah transporter organik anion kation 
(OCT). Penggunaan bersamaan lamivudine dan kotrimoksazol 
menyebabkan peningkatan kadar lamivudine karena trimethoprim 
merupakan substrat dan penghambat OCT2 (Cirrincione and Scarsi, 
2018). Namun interaksi ini tidak bermakna secara klinis pada pasien 
dengan gangguan fungsi ginjal.

c. Stavudine
 Interaksi stavudin dengan obat lain (± 130 macam obat) meliputi 

interaksi obat pada derajat berat, menengah, dan ringan (hasil 

Tabel 8.3  Interaksi farmakokinetika emtricitabine dan obat lain yang digunakan 
bersamaan

Obat Pengaruh pada farmakokinetika Rekomendasi

Famciclovir Tidak ada perubahan bermakna pada 
parameter farmakokinetika

Tidak terjadi 
interaksi obat

Indinavir Tidak ada perubahan bermakna pada 
parameter farmakokinetika

Tidak terjadi 
interaksi obat

Tenofovir Tidak ada perubahan bermakna pada 
parameter farmakokinetika

Tidak terjadi 
interaksi obat

Stavudine Tidak ada perubahan bermakna pada 
parameter farmakokinetika

Tidak terjadi 
interaksi obat

Zidovudine
Emtricitabine (200mg per hari) ↑ AUC 13% 
dan ↑ Cmaks 17% zidovudine (300 mg sehari 
dua kali, N=27)

Interaksi minimal 
dan tidak 
memerlukan 
pengaturan dosis

AUC area-under-the curve = bioavailabilitas, Cmaks kadar obat maksimum dalam 
darah.

Sumber: Kiang, Wilby, and Ensom (2016).
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penelusuran IBM Micromedex Drug Interactions, 2018). Hasil interaksi 
stavudin dengan obat yang umum digunakan (seperti: didanosin, 
efavirenz, zidovudin dan atorvastatin) dapat menimbulkan supresi 
sumsum tulang, hepatotoksisitas, pankreatitis, neuropati perifer dan 
disfungsi renal (Tabel 8.5).

d. Tenofovir
 Tenofovir berinteraksi dengan obat lain dapat mengubah parameter 

farmakokinetika dan farmakodinamika (Kellerman and Bope, 2018). 
Kombinasi tenofovir dan didanosine menyebabkan peningkatan 
kadar didanosine dalam darah, oleh karena itu sebaiknya tidak 
diberikan bersamaan khususnya pada pasien dengan viral load tinggi 
dan CD4 rendah. Perhatian juga perlu diberikan pada penggunaan 
bersama dengan lopinavir/ritonavir. Selain itu, interaksi tenofovir 
dengan didanosine dapat meningkatkan efek samping serius 
seperti pankreatitis, laktat asidosis dan neuropati perifer (tingkat 
interaksi berat). Tenofovir juga berinteraksi dengan antiviral 
asiklovir dan gansiklovir. Tenofovir tidak berinteraksi dengan 
metadon, buprenorfi n, dan ribavirin. Tenovir tidak dimetabolisme 
di hati namun diekskresi melalui ginjal sehingga interaksi pada fase 
metabolisme dengan banyak obat lain minimal.

Tabel 8.4  Interaksi farmakokinetika lamivudine dan obat lain yang digunakan 
bersamaan 

Obat Pengaruh pada farmakokinetika Rekomendasi

Interferon 
alpha

Tidak ada perubahan bermakna pada 
parameter farmakokinetika

Tidak terjadi interaksi 
obat

Kotrimoksazol

Kotrimoksazol (trimethoprim 160mg/
sulfamethoxazole 800mg per hari) ↑ 
AUC 44% dan ↓ klirens renal 30% 
lamivudine (300 mg tiap 12 jam, 
N=14)

Tidak digunakan 
bersamaan pada satu 
waktu, pemberian jeda 
minimal 2 jam

Zidovudine Tidak ada perubahan bermakna pada 
parameter farmakokinetika

Tidak terjadi interaksi 
obat

AUC area-under-the curve = bioavailabilitas. 

Sumber: Kiang, Wilby, and Ensom (2016).
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Tabel 8.5  Interaksi farmakokinetika stavudine dan obat lain yang digunakan 
bersamaan

Obat lain Tingkat 
interaksi Hasil interaksi Mekanisme 

interaksi Saran

Didanosin

Berat Peningkatan kadar 
obat dalam darah 
dan efek samping 
obat (pankreatitis, 
neuropati perifer, 
hepatotoksisitas)

Kerusakan 
mitokondria, 
laktat asidosis 

Pemantauan 
secara ketat, 
penurunan 
dosis, 
penghentian 
obat

Efavirenz

Menengah Peningkatan 
SGOT/
SGPT > 5 kali 
(hepatotoksisitas)

Kerusakan 
hepatosit

Pemantauan 
fungsi hati, 
penghentian 
obat

Zidovudin

Menengah ↓ 41% metabolit 
aktif stavudin

Kompetisi 
enzim 
fosforilasi 
untuk aktivasi 
nukleosida

Hindari 
penggunaan 
bersamaan

Tenofovir Menengah ↑ sindroma 
rekonstitusi imun

Belum 
diketahui

Perlu 
pemantauan

Atorvastatin

Menengah Peningkatan kadar 
atorvastatin sampai 
5 kali 

 Belum 
diketahui

Penggunaan 
dosis 
atorvastatin 
paling rendah, 
hindari 
penggunaan 
bersamaan

Sumber: Havlir et al. (2000); Havlir et al. (2001); Moore et al. (2000); Moore et al. 
(2001); Aberg (2009); Elsharkawy et al. (2013); Kellerman and Bope (2018).

e. Zidovudine
 Hasil penelusuran IBM Micomedex Drug Interactions (2018) 

menunjukkan sebanyak ±300 obat dapat berinteraksi dengan 
zidovudin dengan derajat interaksi: (i) berat (9%), (ii) menengah 
(45%), dan (iii) ringan (46%). Hasil interaksi dapat berupa perubahan 
parameter farmakokinetika maupun farmakodinamika (Tabel 8.6).
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Tabel 8.6  Interaksi farmakokinetika zidovudine dan obat lain yang digunakan 
bersamaan 

Nama Obat Hasil Interaksi Uraian/Saran

Klaritromisin ↓ absorpsi zidovudine Pemberian kedua obat dipisah 
berselang ± 2 jam

Flukonazol Flukonazol memengaruhi 
metabolisme dan klirens 
zidovudine

↑ kadar puncak (79%) dan jumlah 
zidovudin dalam darah (70%) 
serta waktu paro zidovudin (38%), 
penurunan dosis zidovudin 

Gansiklovir ↑ resiko toksisitas 
hematologik

↓ dosis gansiklovir dan zidovudin

Fenitoin ↓ klirens zidovudine Tidak ada perubahan kinetika 
fenitoin tetapi klirens zidovudin ↓, 
pemantauan kinetika kedua obat 

Stavudin Menghambat fosforilasi 
intraseluler zidovudine

Hindari kombinasi ini

Probenesid ↑ kadar zidovudin dalam 
darah

↓ metabolisme dan ekskresi 
zidovudin, timbul gejala seperti 
fl u (demam, mialgia, kelelahan, 
dan lain-lain), perlu pemantauan 
terhadap efek yang tidak 
diinginkan 

Asiklovir Neurotoksisitas Pemantauan efek yang tidak 
diinginkan 

Sumber: Havlir et al. (2000); Kellermen (2018).

Nonnucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs)

Bahasan NNRTIs mencakup efavirenz, nevirapine, dan rilpivirine 
yang umum digunakan pada pengobatan HIV di Indonesia. NNRTIs 
dimetabolisme oleh satu atau lebih isoenzim sitokrom P50 (CYP) di 
hati menjadi metabolit inaktif dan dieliminasi minimal melalui ginjal. 
Sebagian besar NNRTIs menginduksi, atau beberapa menghambat, 
enzim CYP. Oleh karena itu, interaksi obat-obat pada golongan ini terjadi 
sebagai konsekuensi pada proses metabolisme NNRTIs dan obat lain yang 
digunakan bersamaan. Berbeda dengan NRTIs, interaksi obat NNRTIs 
tidak diperantarai protein transpor.
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NNRTIs mencapai Cmaks dalam waktu 5 jam setelah penggunaan per 
oral (Cirrincione and Scarsi, 2018). Sebagian besar NNRTIs membutuhkan 
kondisi gastrik khusus untuk absorpsi optimal, kecuali nevirapine yang 
memiliki bioavailabilitas oral tinggi (> 90%) pada saat perut kosong atau 
ada makanan. Sebaliknya, penggunaan efavirenz bersamaan dengan 
makanan tinggi lemak dan kalori dapat meningkatkan Cmaks 39% 
dibandingkan saat perut kosong. 

Seluruh NNRTIs memiliki volume distribusi tinggi dan terikat kuat 
pada albumin plasma (> 99%), kecuali nevirapine yang memiliki ikatan 
protein sedang (62%). Waktu paruh eliminasi NNRTIs cukup panjang 
antara 30–50 jam dan mengalami biotransformasi ekstensif oleh enzim 
CYP (Cirrincione and Scarsi, 2018). Setelah dimetabolisme, NNRTIs 
dieliminasi melalui jalur ginjal dan hati dalam bentuk metabolit inaktif. 
a. Efavirenz
 Efavirenz memiliki bioavailabilitas sekitar 50% dan mencapai kadar 

terapetik yang adekuat bila digunakan tanpa makanan, sehingga 
efavirenz sebaiknya digunakan pada saat perut kosong atau 
dengan makanan rendah kalori untuk menurunkan potensi efek 
samping yang muncul. Interaksi farmakokinetika yang terjadi pada 
penggunaan bersamaan antara efavirenz dan obat lain dapat dilihat 
pada Tabel 8.7. 

 Pengaruh efavirenz pada farmakokinetika beberapa antimikroba 
(azithromycin, clarithromycin, fl uconazole, rifampicin, dan 
voriconazole) telah dilakukan pada manusia. Dosis tunak 
efavirenz tidak memiliki pengaruh bermakna pada dosis tunggal 
azithromycin (600 mg, N=14). Namun sebaliknya, dosis tunak 
efavirenz (400 mg sehari, N=11) menurunkan Cmaks (26%) dan 
AUC (39%) dari clarithromycin. Hasil ini menunjukkan bahwa 
efi avirenz menginduksi CYP3A4 dan menghasilkan peningkatan 
klirens intrinsik clarithromycin. Enzim CYP3A4 bertanggung jawab 
terhadap oksidasi clarithromycin, dan berkontribusi sedikit pada 
metabolisme azithromycin. Oleh karena itu, azithromycin sebaiknya 
dipertimbangkan menjadi obat pilihan bila antibiotik makrolida 
diperlukan pada pengobatan infeksi pasien yang menggunakan 
efavirenz.
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Tabel 8.7  Interaksi farmakokinetika efavirenz dan obat lain yang digunakan 
bersamaan 

Obat Pengaruh pada 
farmakokinetika Rekomendasi

Atorvastatin Efavirenz menurunkan AUC 
43%

Pemantauan profi l lipid serum 
dan pengaturan dosis bila 
diperlukan

Azithromycin
Tidak ada perubahan 
bermakna pada parameter 
farmakokinetika

Tidak terjadi interaksi obat

Carbamazepine

Efavirenz menurunkan AUC 
27% carbamazepine, dan 
carbamazepine menurunkan 
AUC 36% dan Cmaks 21% 
efavirenz

Pemantauan viral load, kendali 
kejang, dan kadar plasma 
carbamazepine atau efavirenz

Clarithromycin

Efavirenz menurunkan AUC 
39% dan Cmaks 26%, dan 
clarithromycin meningkatkan 
Cmaks 11% efavirenz

Penggunaan makrolida 
lain yang tersedia, seperti 
azithromycin

Cetirizine Cetirizine menurunkan AUC 
8% efavirenz

Tidak memerlukan pengaturan 
dosis

Darunavir/
ritonavir

Darunavir/ritonavir 
meningkatkan AUC 21% dan 
Cmaks 15-17% efavirenz

Tidak memerlukan pengaturan 
dosis

Ethinyl estradiol Efavirenz meningkatkan AUC 
37%

Penggunaan kontrasepsi 
tambahan

Fluconazole Fluconazole meningkatkan 
AUC 16% efavirenz

Tidak memerlukan pengaturan 
dosis

Lamivudine
Tidak ada perubahan 
bermakna pada parameter 
farmakokinetika

Tidak terjadi interaksi obat

Levonorgestrel Efavirenz menurunkan AUC 
56% dan Cmaks 41%

Penggunaan kontrasepsi 
tambahan

Lopinavir/
ritonavir

Efavirenz menurunkan AUC 
19% lopinavir/ritonavir, dan 
lopinavir/ritonavir menurunkan 
AUC 16% efavirenz

Dosis lopinavir/ritonavir 
ditingkatkan menjadi 
500mg/125mg dua kali 
sehari bila dikombinasi 
dengan efavirenz 600mg per 
hari
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Obat Pengaruh pada 
farmakokinetika Rekomendasi

Methadone Efavirenz menurunkan AUC 
52% dan Cmaks 45%

Pemantauan gejala putus obat 
dan naikkan dosis methadone 
bila diperlukan

Paroxetine
Tidak ada perubahan 
bermakna pada parameter 
farmakokinetika

Tidak terjadi interaksi obat

Rifampicin
Rifampicin menurunkan 
AUC 26% dan Cmaks 20% 
efavirenz

Dosis rifampicin ditingkatkan 
menjadi 450-600mg per hari

Sertraline Efavirenz menurunkan AUC 
39% dan Cmaks 29%

Pemantauan efek terapetik 
sertraline dan pengaturan 
dosis bila diperlukan

Simvastatin Efavirenz menurunkan AUC 
58%

Pemantauan profi l lipid serum 
dan pengaturan dosis bila 
diperlukan

Voriconazole

Efavirenz menurunkan 
AUC 77% dan Cmaks 
61% voriconazole, dan 
voriconazole meningkatkan 
AUC 44% dan Cmaks 38% 
efavirenz

Kontraindikasi pada dosis 
lazim. Bila dikombinasi, dosis 
voriconazole ditingkatkan 
menjadi 400mg setiap 12 jam 
dan dosis efavirenz diturunkan 
menjadi 300 mg per hari

Zidovudine
Tidak ada perubahan 
bermakna pada parameter 
farmakokinetika

AUC area-under-the curve = bioavailabilitas, Cmaks kadar obat maksimum dalam 
darah. Sumber: Kiang, Wilby, and Ensom (2016); Cirrincione and Scarsi (2018).

 Pada kondisi tunak, efavirenz (400 mg sehari) tidak berpengaruh 
pada Cmaks atau AUC fl uconazole (200 mg sehari, N=10). Hal ini 
berkebalikan dengan penurunan bermakna pada Cmaks (61%) dan 
AUC (77%) voriconazole (400 mg tiap 12 jam) ketika efavirenz (400 
mg sehari) digunakan bersamaan saat mencapai kondisi tunak. 
Voriconazole merupakan substrat dan penghambat enzim CYP2C19, 
CYP3A4 dan CYP2C9, sehingga efek induksi efavirenz pada 
enzim CYP3A4 berperan penting pada metabolisme voriconazole 
dibandingkan fl uconazole (Tseng and Foisy, 2012). Oleh karena itu, 
fl uconazole sebaiknya menjadi obat pilihan untuk digunakan pada 
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pasien yang menggunakan efavirenz bila antĳ amur azole dibutuhkan 
untuk pengobatan infeksi. 

 Quinine merupakan substrat utama CYP3A4, sehingga efavirenz dan 
nevirapine dapat menurunkan konsentrasi quinine dalam darah. 
Sebaliknya hasil berbeda ditunjukkan pada penggunaan doxycycline 
untuk pencegahan malaria pada pasien HIV dengan rejimen ARV 
efavirenz (N=17) dan nevirapine (N=10). Interaksi obat-obat tersebut 
tidak menunjukkan pengaruh bermakna pada perubahan konsentrasi 
ARV dalam darah setelah 15 hari penggunaan doxycycline, dan 
tidak ada pasien yang dinyatakan terinfeksi malaria (Tseng and 
Foisy, 2012). Interaksi farmakodinamika antara amodiaquine dan 
efavirenz dapat menghasilkan efek hepatotoksik dan neutropenia, 
sehingga pemantauan fungsi hati secara rutin diperlukan bila kedua 
obat digunakan bersamaan selama beberapa waktu (Kiang, Wilby, 
and Ensom, 2016). Interaksi farmakodinamika antara efavirenz dan 
isoniazid memicu terjadi toksisitas pada sistem saraf pusat, serta 
efavirenz atau zidovudine dan rifampicin memicu supresi sumsum 
tulang belakang (Kiang, Wilby, and Ensom, 2016). Oleh karena itu, 
penggunaan bersamaan kedua obat tersebut harus dipantau rutin 
dan diperiksa potensi terjadinya toksisitas. 

b. Nevirapine
 Interaksi farmakokinetika yang terjadi pada penggunaan bersamaan 

antara nevirapine dan obat lain dapat dilihat pada Tabel 8.8. 
Pengaruh nevirapine pada farmakokinetika beberapa antimikroba 
(clarithromycin, fl uconazole, ketoconazole, dan rifampicin) telah 
diteliti pada pasien HIV (Kiang, Wilby, and Ensom, 2016). Dosis 
tunak nevirapine (200mg per hari) menurunkan secara bermakna 
Cmaks (23%) dan AUC (31%) clarithromycin (500mg dua kali sehari, 
N=15). Hal ini terjadi karena induksi enzim CYP3A4 oleh nevirapine 
yang menyebabkan peningkatan klirens intrinsik clarithromycin 
(dimetabolisme oleh CYP3A4) dan peningkatan pembentukan 
metabolit 14-hydroxy-clarithromycin. 

 Sebaliknya, pada kondisi tunak nevirapine (200mg per hari) tidak 
memengaruhi Cmaks atau AUC fl uconazole (200mg per hari, N=19), 
namun menurunkan secara bermakna Cmaks (44%) dan AUC 
(72%) ketoconazole (400mg per hari). Perbedaan derajat interaksi 
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farmakokinetika kedua obat dapat disebabkan karena efek induksi 
nevirapine pada enzim CYP3A4 yang berperan lebih besar pada 
metabolisme ketoconazole dibandingkan fl uconazole. Meskipun 
nevirapine tidak berpengaruh pada farmakokinetika fl uconazole, 
namun fl uconazole dapat meningkatkan kadar nevirapine dalam 
darah sehingga penggunaan kedua obat bersamaan tersebut tidak 
direkomendasikan. Nevirapin (200mg per hari) juga meningkatkan 
AUC (11%) rifampicin (600mg per hari, N=14) secara bermakna. 
Rifampicin dimetabolisme utama di hati melalui enzim CYP3A4 
yang diinduksi oleh nevirapine.

 Nevirapine menurunkan AUC ethinyl estradiol dan norethindrome 
sebesar 29% dan 18%, sehingga metode kontrasepsi lain termasuk 
penggunaan kondom dianjurkan pada kelompok pasien ini (Tseng 
and Foisy, 2012). Interaksi farmakodinamika antara nevirapine 
dan isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide memicu kulit gatal 
kemerahan, sehingga perlu pemantauan keluhan pasien dan 
penggunaan antihistamin untuk mengurangi kemerahan yang 
muncul.

c. Rilpivirine
 Bioavailabilitas absolut rilpivirine tidak diketahui, namun obat 

tersebut sebaiknya digunakan bersama makanan karena absorpsi 
menurun pada saat perut kosong dan bioavailabilitas menurun 
bila pH lambung meningkat (Crauwels et al., 2013). Obat penurun 
asam lambung seperti penghambat pompa proton dan reseptor 
histamin-H2 memiliki efek bervariasi pada rilpivirine (Lewis et al., 
2016). Penelitian terkait interaksi obat antara rilpivirine dan obat 
lain telah dilakukan pada subjek manusia namun dalam dosis 
rilpivirine lebih tinggi dari dosis lazim, yaitu 75 atau 150mg sekali 
sehari. Relevansi hasil sulit digunakan langsung pada aplikasi klinis, 
namun informasi terkait interaksi farmakokinetika rilpivirine dapat 
menjadi bahan pertimbangan pada pemilihan obat terutama yang 
mengalami metabolisme di hati melalui jalur enzim CYP3A4 dan 
UGT1A (Kiang, Wilby, and Ensom, 2016). Interaksi farmakokinetika 
yang terjadi pada penggunaan bersamaan antara rilpivirine dan obat 
lain dapat dilihat pada Tabel 8.9. 
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Tabel 8.8  Interaksi farmakokinetika nevirapine dan obat lain yang digunakan 
bersamaan

Obat Pengaruh pada 
farmakokinetika Rekomendasi

Clarithromycin Nevirapine menurunkan AUC 
31% dan Cmaks 23%

Menghindari penggunaan 
bersamaan dan pemilihan 
makrolida lain seperti 
azithromycin

Darunavir/
ritonavir

Nevirapine meningkatkan 
AUC 24% dan Cmaks 40%

Tidak memerlukan pengaturan 
dosis

Ethinyl estradiol Nevirapine menurunkan AUC 
20%

Penggunaan kontrasepsi 
tambahan

Fluconazole Fluconazole meningkatkan 
AUC 100% nevirapine

Penggunaan alternatif terapi 
dan pemantauan efek samping 
hepatotoksik 

Ketoconazole Nevirapine menurunkan AUC 
72% dan Cmaks 44% Penggunaan alternatif terapi

Lopinavir/
ritonavir

Nevirapine menurunkan AUC 
27% dan Cmaks 19%

Peningkatan dosis lopinavir/
ritonavir menjadi 500 
mg/125mg dua kali sehari 
bila dikombinasi dengan 
nevirapine

Methadone
Nevirapine menurunkan AUC 
37-51% dan meningkatkan 
klirens 3 kali

Pemantauan gejala putus obat 
dan naikkan dosis methadone 
bila diperlukan

Rifampicin

Rifampicin menurunkan 
AUC 50% nevirapine, dan 
nevirapine meningkatkan AUC 
11% rifampicin

Penggunaan alternatif terapi 
dan pemantauan efek samping 
hepatotoksik

Stavudine
Tidak ada perubahan 
bermakna pada parameter 
farmakokinetika

Tidak terjadi interaksi obat

Zidovudine Nevirapine menurunkan AUC 
28% dan Cmaks 30%

Tidak memerlukan pengaturan 
dosis

AUC area-under-the curve = bioavailabilitas, Cmaks kadar obat maksimum dalam 
darah. Sumber: Kiang, Wilby, and Ensom (2016); Cirrincione and Scarsi (2018)
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Tabel 8.9  Interaksi farmakokinetika rilpivirine dan obat lain yang digunakan 
bersamaan

Obat Pengaruh pada 
farmakokinetika Rekomendasi

Atorvastatin Atorvastatin menurunkan AUC 
10% rilpivirine

Pemantauan profi l lipid serum 
dan pengaturan dosis bila 
diperlukan

Darunavir/
ritonavir

Darunavir/ritonavir 
meningkatkan AUC 130% dan 
Cmaks 79% rilpivirine

Penggunaan dosis lazim

Ethinyl estradiol Rilpivirine meningkatkan AUC 
14% dan Cmaks 17%

Penggunaan kontrasepsi 
tambahan

Famotidine

Famotidine menurunkan AUC 
76% dan Cmaks 85% bila 
digunakan 2 jam sebelum 
rilpivirine, meningkatkan 
AUC 13% dan Cmaks 21% 
bila digunakan 4 jam setelah 
rilpivirine

Penggunaan diberi jeda 
12 jam sebelum atau 4 jam 
sesudah rilpivirine

Ketoconazole

Ketoconazole meningkatkan 
AUC 49% dan Cmaks 30% 
rilpivirine, dan rilpivirine 
menurunkan AUC 24% dan 
Cmaks 15% ketoconazole 

Tidak memerlukan pengaturan 
dosis dan pemantauan efek 
samping rilpivirine

Lopinavir/
ritonavir

Lopinavir/ritonavir 
meningkatkan AUC 52% dan 
Cmaks 29% rilpivirine

Tidak memerlukan pengaturan 
dosis

Methadone Rilpivirine menurunkan AUC 
16%

Pemantauan gejala putus 
obat dan peningkatan dosis 
methadone bila diperlukan

Omeprazole

Omeprazole menurunkan 
AUC 40% dan Cmin 33% 
rilpivirine, dan rilpivirine 
menurunkan AUC 14% dan 
Cmaks 14% omeprazole

Tidak digunakan bersamaan

Rifampicin
Rifampicin menurunkan 
AUC 80% dan Cmaks 69% 
rilpivirine

Dosis rilpivirine ditingkatkan 
menjadi 50mg per hari

Parasetamol
Parasetamol meningkatkan 
AUC 16% dan Cmaks 9% 
rilpivirine

Tidak memerlukan pengaturan 
dosis
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Obat Pengaruh pada 
farmakokinetika Rekomendasi

Tenofovir Rilpivirine meningkatkan AUC 
23% dan Cmaks 19%

Tidak memerlukan pengaturan 
dosis

AUC area-under-the curve = bioavailabilitas, Cmaks kadar obat maksimum 
dalam darah, Cmin kadar obat minimum dalam darah. Sumber: Kiang, Wilby, 
and Ensom (2016); Cirrincione and Scarsi (2018).

Protease Inhibitors (PIs)

a. Lopinavir/ritonavir
 Kombinasi lopinavir dan ritonavir dosis rendah secara bermakna 

memperbaiki karakteristik farmakokinetika dan aktivitas lopinavir 
terhadap HIV-1 protease. Lopinavir dan ritonavir dimetabolisme 
melalui jalur enzim CYP dan berpotensi interaksi secara luas dengan 
obat lain. Koformulasi lopinavir/ritonavir dapat bertindak sebagai 
penginduksi dan penghambat enzim CYP3A4 dan penghambat 
isoenzim CYP2D6 di hati. Ritonavir juga dapat meningkatkan 
biotransformasi beberapa obat yang dimetabolisme melalui jalur 
glukoronidasi. Tabel 8.10 memperlihatkan interaksi lopinavir/
ritonavir dengan obat lain yang memengaruhi sifat farmakokinetika 
dan farmakodinamika.

b. Darunavir
 Darunavir adalah obat dengan mekanisme inhibitor protease HIV 

untuk jenis virus HIV-1 yang resisten terhadap inhibitor protease. 
Darunavir terutama dimetabolisme oleh sitokrom P450 isoenzim 
CYP3A. Apabila darunavir dipakai bersama dengan ritonavir 
dosis rendah maka ritonavir dapat menghambat isoenzim CYP3A 
sehingga meningkatkan kadar darunavir dalam darah, maka secara 
farmakologi efek darunavir meningkat. Kombinasi ini memungkinkan 
untuk penggunaan dosis darunavir yang lebih rendah. Waktu paruh 
eliminasi darunavir adalah 15 jam, bila dikombinasi dengan ritonavir 
dapat meningkatkan waktu paro darunavir sehingga dapat diberikan 
sehari satu kali (Back et al., 2008). Efek yang sama juga diperoleh 
bila darunavir dikombinasi dengan cobicistat. Sebaliknya obat yang 
dapat meningkatkan aktivitas isoenzim CYP3A seperti antagonis 
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Tabel 8.10  Interaksi farmakokinetika lopinavir/ritonavir dan obat lain yang 
digunakan bersamaan 

Golongan obat Rekomendasi

Antiaritmia (amiodaron, 
lidokain, kuinidin)

Pemantauan kadar terapetik obat dalam 
darah

Imunosupresan (siklosporin, 
takrolimus)

Pemantauan kadar terapetik obat dalam 
darah

Antibiotika (klaritromisin) Penyesuaian dosis pada pasien Penyakit 
Ginjal Kronik

Penghambat kanal kalsium 
dihidropiridin (nifedipin, 
nikardipin) 

Pemantauan efek yang tidak dikehendaki, 
penyesuaian dosis

Penghambat HMG CoA/lipid 
lowering agent (atorvastatina)

Penggunaan dosis terapetik paling 
rendahb atau pertimbangkan penggunaan 
pravastatin dan pemantauan efek yang tidak 
dikehendaki

Antijamur (ketokonazola, 
itrakonazol)

Dosis > 200 mg sehari sekali tidak 
dianjurkanc

Keterangan:
a.  Berdasarkan efek pada kadar puncak maksimal (Cmaks) dan jumlah obat terabsorpsi 

atau dalam darah (AUC/area-under-the-curve) studi pada 12 sukarelawan sehat 
yang menerima dosis lopinavir/ritonavir 400/100 mg sehari dua kali

b.  Mulai dengan dosis atorvastatin ≤ 10 mg sehari
c.  Lopinavir/ritonavir menginduksi peningkatan jumlah obat terabsorpsi atau dalam 

darah (AUC) ketokonazol 3 kali pada dosis tunggal 200 mg meskipun perubahan 
Cmaks tidak bermakna. Sumber: Cvetkovic and Goa (2003); Aberg (2009).

reseptor H2 dan penghambat pompa proton dapat menurunkan efek 
darunavir karena terjadi peningkatan metabolismenya (Kakuda et al., 
2014). Sedangkan untuk lipid lowering agent (simvastatin, atorvastatin 
dan rosuvastatin), penggunaan kombinasi dengan darunavir 
dapat meningkatkan kadar obat ini dalam darah sampai 5 kalinya 
sehingga perlu kewaspadaan terhadap efek tidak dikehendaki, 
yaitu rhabdomiolisis, oleh karena itu perlu dihindari kombinasi ini 
(terutama simvastatin) atau penggunaan dosis rendah lipid lowering 
agent bila dikombinasi dengan darunovir (Aberg, 2009).
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SIMPULAN

Bahasan pada bab ini menitikberatkan pada interaksi obat-obat pada 
tiga golongan ARV, NRTIs, NNRTIs, dan PIs. Penggunaan ARV kombinasi 
dan obat lain bersamaan dapat berpotensi memunculkan interaksi obat 
secara farmakokinetika dan farmakodinamika. Interaksi farmakokinetika 
sebagian besar terjadi pada jalur metabolisme yang melibatkan enzim 
CYP450, sedangkan interaksi farmakodinamika memicu potensi 
peningkatan toksisitas karena efek tidak diinginkan obat-obat yang saling 
tumpang tindih atau menambahkan. Pasien yang menggunakan ARV 
dan obat lain untuk pengobatan kondisi akut maupun kronis sebaiknya 
dipantau oleh tenaga kesehatan. Apoteker dapat berperan dengan 
mengidentifikasi terjadinya interaksi obat-obat terutama yang bermakna 
secara klinis dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada dokter 
untuk mengatasi interaksi tersebut.
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PENDAHULUAN

Pada pasien terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) 
sering didapatkan gejala yang identik dengan gejala alergi, di mana 
hipersensitivitas obat termasuk salah satu di antaranya (Vanker, 2009; 
Linhar, 2014). Seperti kita ketahui bahwa pengobatan HIV memerlukan 
lebih dari satu macam obat, di mana obat-obatan tersebut dapat 
menimbulkan reaksi hipersensitivitas pada penggunanya (David, 2008; 
Yunihastuti, 2014). Reaksi yang terjadi ini dapat memengaruhi kepatuhan 
dalam konsumsi obat terutama pada anak-anak (Ejeliogu, 2014; Priya, 2017), 
sehingga reaksi hipersensitivitas obat merupakan salah satu penyebab 
morbiditas, bahkan mortalitas pada beberapa kasus pasien terinfeksi HIV 
(David, 2008; Yunihastuti, 2014). Walaupun sampai saat ini kaitan antara 
manifestasi akibat hipersensitivitas dan perubahan imunologi karena 
HIV masih belum dimengerti secara pasti (Vanker, 2009), dikarenakan 
manajemen pasien terinfeksi HIV sangat penting, maka jika terdapat 
gangguan pengobatan seperti timbulnya reaksi hipersensitivitas dalam 
penggunaan obat-obatan akan menyebabkan manajemen tersebut tidak 
optimal. Sehingga diperlukan diagnosis dan tata laksana yang tepat untuk 
menangani reaksi hipersensitivitas ini, karena berpengaruh terhadap 
perawatan klinis pasien terinfeksi HIV. Maka sudah seyogianya kita 
sebagai klinisi mengetahui mekanisme terjadinya reaksi hipersensitivitas, 
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gejala yang timbul, dan penanganan yang tepat pada pasien HIV (David, 
2008; Yunihastuti, 2014).

DEFINISI

Reaksi hipersensitivitas obat merupakan suatu respons abnormal 
seseorang terhadap bahan obat atau metabolitnya melalui reaksi imunologi 
yang dikenal sebagai reaksi hipersensitivitas, yang terjadi selama atau 
setelah pemakaian obat (Akib, 2010).

EPIDEMIOLOGI

Semenjak dimulainya terapi antriretroviral pada tahun 1990 (David 
CM, 2008; Vanker A, 2009) ditemukan kejadian reaksi simpang terhadap 
obat 10-20% dari pasien di rumah sakit, dan mengenai sekitar 7% populasi 
(Vanker, 2009). Terjadi peningkatan reaksi hipersensitivitas terhadap 
obat antiretroviral (David, 2008; Vanker, 2009). Pada anak terinfeksi 
HIV mempunyai potensi untuk terjadi hipersensitivitas terhadap 
erupsi obat. Pada dua studi, ruam pada kulit terkait obat pada anak 
terinfeksi HIV terjadi sekitar 12% dan 16% (Navaifar, 2014). Pemberian 
nucleoside reverse transcryptase inhibitor seperti abacavir dapat memberikan 
reaksi hipersensitivitas pada berbagai organ dan 5-8% reaksi tersebut 
mengancam nyawa baik pada anak maupun dewasa (David, 2008). Studi 
oleh Manglani dan kawan-kawan di Mumbai, India, didapatkan 2% pasien 
hipersensitivitas abacavir dari 11% anak terinfeksi HIV dengan HLA-B*5701 
(Manglani, 2018), sedangkan studi oleh Puthanakit dan kawan-kawan 
di Thailand dan Cambodia anak yang terinfeksi HIV dan mendapatkan 
abacavir didapatkan reaksi hipersensitivitas sebanyak 0,3% (Puthanakit, 
2013). Pada pemberian non nucleoside reverse transcriptase seperti niverapine 
13% mengalami ruam yang ringan. Ruam yang mengancam nyawa pada 
pemberian niverapine sekitar 0,5-1%, dengan lebih dari 40 kasus pada 
literatur. Pada studi lain dilaporkan kejadian ruam dengan berbagai 
severitas sekitar 19,8% dan Steven Johnsons syndrome (SJS) 0,3% dari populasi 
dewasa (David, 2008). Prevalensi ruam kulit pada anak terdapat sekitar 
20%, namun yang membutuhkan penghentian obat niverapine karena 
kasus berat hampir 35% (Anteneh, 2010). Studi oleh Dziuban dan kawan-
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kawan di Mbabane, Swaziland, didapatkan frekuensi anak terinfeksi 
HIV dengan pemberian niverapine 0,3-1,5% mengalami SJS (Dziuban, 
2013). Studi di Mbabane, Swaziland didapatkan hanya 1 kasus dengan 
SJS yang berkaitan dengan penggunaan efavirenz dari 225 pemberian 
inisiasi antiretroviral yang mengandung efavirenz pada saat bersamaan, 
ini mengarah ke estimasi angka 0,4% kejadian SJS pada studi ini (Dziuban, 
2013).

ETIOLOGI

Peningkatan kejadian hipersensitivitas obat pada pasien terinfeksi 
HIV dikaitkan dengan disregulasi sistem imunitas yang menjadi rentan 
terhadap stres oksidatif. Faktor-faktor penyebab kerentanan ini masih 
belum diketahui dengan jelas, namun diduga terdapat keterlibatan 
beberapa faktor seperti status imunologi, infeksi, genetik, dan penggunaan 
obat-obatan (Vanker, 2009; Yunihastuti, 2014). 

Hiperaktifasi imunitas terjadi karena infeksi HIV. Nilai IgE 
meningkat seiring dengan progresivitas penyakit HIV pada dewasa dan 
anak (Vanker, 2009; Linhar, 2014), juga pada penurunan jumlah sel CD4 
(David, 2008; Vanker, 2009; Linhar, 2014). Peningkatan IgE terjadi karena 
perubahan profil sel T, yaitu sel Th1 ke Th2 disertai sitokin-sitokinnya 
seperti interleukin (IL) 4 dan IL5 disertai penurunan interferon gama. 
Sitokin yang dikeluarkan Th2 menghambat sel Th1 untuk memproduksi 
sintesa IL-2, IL-12, dan interferon (IFN)-gamma (Stokes, 2011; Linhar, 2014; 
Minhajat, 2017).

Faktor kimia dan administrasi obat seperti berat molekul yang 
besar, struktur imunologi yang spesifik, metabolit reaktif, administrasi 
topikal maupun parenteral, paparan lama dan/atau berulang berpengaruh 
terhadap kejadian hipersensitivitas obat (David, 2008; Thong, 2010).

Predisposisi genetik, yaitu terdapat kaitan human leucocyte antigen 
(HLA) dengan hipersensitivitas obat, di mana molekul HLA berfungsi 
sebagai presenter antigen pada sel T melalui reseptor sel T (David, 2008; 
Thong, 2010).
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PATOGENESIS

Reaksi hipersensitivitas obat memperlihatkan keterlibatan imunologi 
melalui keterlibatan sel T, begitu juga analisa histokimia dari lesi kulit 
(Chaponda, 2011). Sensitisasi terjadi pada pajanan awal dan memerlukan 
waktu beberapa lama sebelum timbul reaksi hipersensitivitas. Substansi 
obat biasanya mempunyai berat molekul rendah, maka tidak dapat 
secara langsung merangsang sistem imun (tidak bersifat imunogenik), 
namun dapat menjadi reaktif setelah mengalami metabolisme, yaitu 
menjadi hapten yang mampu berikatan secara kovalen dengan protein 
host (bergabung dengan karier yang mempunyai berat molekul besar) 
yang bersifat stabil yang berikutnya akan difagosit makrofag, selanjutnya 
akan dipresentasikan melalui HLA lalu mengalami interaksi dengan sel 
T dan membentuk jalur reaksi imunologi, ini disebut sebagai teori hapten 
dependent. Sebagian obat mempunyai berat molekul besar (insulin, ekstrak 
organ, antisera) dan bersifat imunogenik sehingga dapat merangsang 
sistem imun secara langsung. Namun ada juga beberapa obat yang berat 
molekulnya rendah tapi bersifat imunogenik tanpa perlu bergabung 
dengan karier, di mana mekanismenya belum jelas tapi diduga membentuk 
rantai polimer panjang, sehingga ada yang menyebutnya sebagai teori 
hapten independent. Teori jalur hapten independent menyatakan bahwa obat 
itu sendiri berinteraksi dengan sel T terbatas melalui major hystocompability 
complex (MHC), maka beberapa obat dapat mengaktifkan sel T secara 
langsung melalui interaksi baik dengan peptida MHC atau reseptor sel T. 
Kemampuan sel T berproliferasi in vitro pada subjek alergi ketika terpapar 
obat saat tidak didapatkan metabolisme menyokong teori ini (Akib, 2010; 
Chaponda, 2011; Yunihastuti, 2014).

Selain kedua teori ini, didapatkan juga mekanisme bahwa respons 
imun terhadap antigen yang berasal dari obat membutuhkan adanya 
sinyal-sinyal ko-stimulator, termasuk sitokin yang menyebabkan reaksi 
hipersenstitivitas. Kerusakan sel oksidatif akibat metabolit-metabolit 
reaktif obat menyebabkan pelepasan sitokin, menyebabkan respons 
imunologi untuk eradikasi sel-sel yang dianggap berbahaya/dangerous ini, 
sehingga dinamakan danger hypothesis (Vanker, 2009; Chaponda, 2011).

Reaksi hipersensitivitas yang terjadi digolongkan menjadi 4 tipe 
sesuai Gell dan Coombs. Reaksi dapat berdiri sendiri/hanya 1 tipe atau 
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terjadi bersamaan. Reaksi tipe 1 diperantarai immunoglobulin (Ig) E, 
merupakan reaksi hipersensitivitas tipe cepat. Reaksi tipe 2 merupakan 
reaksi sitotoksik oleh kompleks komplemen oleh IgG atau IgM. Reaksi tipe 
3 merupakan kompleks imun. Reaksi tipe 4 merupakan hipersensitivitas 
tipe lambat, limfosit langsung bereaksi dengan antigen (Vanker, 2009; 
Akib, 2010; Chaponda, 2011; Yunihastuti, 2014).

MANIFESTASI KLINIS

Gejala sangat bervariasi, di mana satu macam obat dapat memberikan 
gejala berbeda pada individu berbeda (Akib, 2010). Erupsi kulit merupakan 
gejala yang paling sering pada hipersensitivitas obat (Vanker, 2009; Akib, 
2010; Chaponda, 2011; Yunihastuti, 2014), bahkan erupsi kulit yang berat 
seperti SJS atau toxic epidermal necrolysis (TEN) terjadi sekitar 0,5% dari 
erupsi dari pasien hipersensitivitas obat (Vanker, 2009; Chaponda, 2011). 
Berikut beberapa contoh manifestasi gejala klinis pada hipersensitivitas 
obat.
1. Erupsi kulit: pruritus, urtika/angioedema, ruam maculopapular, 

morbiliformis, fi xed drug eruption (lesi papul eritematosa/area 
pigmentosa sampai lesi papulovesicular bulosa), dermatitis kontak 
(lesi papulovesicular dan berskuama), SJS (target sel, lesi membran 
mukosa), TEN, eritema multiformis, dan lain-lain.

2. Anafi laksis: hipotensi, sesak (edem laring, mengi), bronkospasme.
3. Kelainan pulmonal: mengi, pneumonitis.
4. Kelainan hepatik: kolestasis, destruksi hepatoselular.
5. Kelainan hematologi: anemia hemolitik, trombositopenia (purpura, 

ptekiae), netropeni.
6. Demam.
7. Serum sickness (bengkak, artralgia, demam, artralgia, mialgia, neuritis, 

erupsi makulopapular) (Akib, 2010; Ejeliogu, 2014; Gomes, 2016).

Untuk menegakkan diagnosis hipersensitivitas obat pada pasien terinfeksi 
HIV sangat sulit, karena pengobatan HIV menggunakan berbagai regimen 
medikamentosa yang diperlukan dalam menangani infeksi ini (David, 
2008). Diperlukan anamnesa yang cermat tentang riwayat perjalanan 
timbulnya gejala penyakit, terapi apa saja yang diberikan, waktu timbul 
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gejala setelah minum obat, lama pemberian obat, dosis obat, reaksi 
berulang dengan obat yang sama, pemberian makanan sebelum konsumsi 
obat, apakah ada penyakit yang mendasari (Vanker, 2009; Akib, 2010; 
Gomes, 2016).

PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. In vivo
a. Uji kulit: uji tusuk kulit dan/atau intradermal tes untuk 

mengonfi rmasi reaksi immediate, sedangkan patch test untuk 
mengetahui reaksi non-immediate.

b. Uji provokasi obat, merupakan standar emas. Dilakukan setelah 
eliminasi obat, namun merupakan kontraindikasi untuk alergi 
berat. Uji ini dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas 
gawat darurat.

2. In vitro
a. Uji radio allegro sorbent (RAST), serum tryptase, basophil activation 

test (BAT)(Akib, 2010; Romano, 2011; Markovic, 2012; Gomes, 
2016).

b. Darah lengkap. 
c. Uji laju endap darah (LED), C-reactive protein (CRP), biopsi 

jaringan, imunofl uoresensi (Akib, 2010).
d. Pemeriksaan proliferasi limfosit (untuk reaksi non-immediate) 

(Akib, 2010; Romano, 2011; Markovic, 2012; Gomes, 2016).
e. ELISPOT untuk mengukur kuantitas sitokin dan sel T/B di darah 

perifer (non-immediate) (Gomes, 2016).

TERAPI

Manajemen hipersensitivitas obat harus tepat, dan dideteksi juga 
didiagnosa secara dini. Pasien dengan gejala ruam ringan tanpa keterlibatan 
organ maupun gejala sistemik tidak memerlukan penghentian obat, tata 
laksana dapat dilakukan secara suportif saja dan dapat meneruskan obat 
dengan pengawasan ketat (Chaponda, 2011; Yunihastuti, 2014). 
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1. Penghentian obat
Pada anak penghentian obat lebih sulit dilakukan dibanding dengan 

dewasa, karena pilihan alternatif pengganti obat pada anak amat terbatas 
(Gomes, 2016). Obat harus dihentikan jika terdapat keterlibatan pada 
mukosa, kulit melepuh/blister, pengelupasan kulit, peningkatan faal hati 
> dari lima kali angka normal atau peningkatan faal hati disertai gejala 
seperti jaundice atau nyeri perut kanan atas, pruritus yang hebat, dan 
panas lebih dari 39°C. Obat yang dicurigai dihentikan, dan dapat diganti 
obat lain (Chaponda, 2011). Pada hipersensitivitas terhadap abacavir 
memerlukan penghentian obat secara absolut (Davis, 2008; Chaponda, 
2011), juga pada hepatotoksik karena niverapine, dan pada obat yang 
menyebabkan SJS dan/atau TEN (Davis, 2008).

Jika tidak ada pilihan karena obat sangat penting untuk diberikan, 
namun dengan syarat reaksi ruam alergi ringan tanpa didapatkan gejala 
keterlibatan organ lain (Chaponda, 2011), maka obat dapat diteruskan 
dengan persetujuan keluarga dan supervisi yang ketat, atau bisa diberikan 
dengan cara desensitisasi (Akib, 2010; Gomes, 2016). Sekitar 50% kasus 
hipersensitivitas terhadap antiretroviral dengan ruam ringan dapat 
menghilang spontan walaupun terapi dilanjutkan (Chaponda, 2011). 

a. Medikamentosa
Terapi simtomatis dan suportif diperlukan dengan cepat dan 

tepat. Pada pasien dengan gejala ringan, cukup dengan terapi suportif 
dan simtomatis seperti antipiretik dan antipruritus dan berbagai obat 
simtomatis lainnya (Chaponda, 2011). Pemberian injeksi adrenalin 
intramuskular untuk anafilaksis; antihistamin untuk pruritus, urtikaria, 
dan angioneurotik edem; steroid topikal untuk deskuamasasi dan 
steroid sistemik untuk gejala berat (Davis, 2008; Akib, 2010). Pemberian 
imunoglobulin intravena pada SJS-TEN/TEN disertai terapi suportif dan 
simtomatik seperti pemberian oksigen, cairan dan nutrisi, perawatan 
mata dan mukosa, ruang isolasi khusus akan memberikan hasil yang 
baik (Chaponda, 2010).
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b. Desensitisasi
Desensitisasi dapat dipertimbangkan pada pasien yang terbukti 

(dengan tes kulit positif atau tes in vitro) atau diduga kuat memiliki alergi 
obat yang IgE mediated dan untuk pasien ini tidak ada obat alternatif 
pengganti lain yang dapat diberikan. Desensitisasi tidak boleh dilakukan 
pada pasien dengan riwayat reaksi non-IgE-mediated berat seperti SJS atau 
TEN karena beberapa dosis kecil obat dapat menginduksi reaksi progresif 
yang berat (Groot, 2010).

Pemberian berbagai obat antiretroviral dengan desensitisasi 
berdasarkan protokol yang sudah terpublikasikan sering digunakan dalam 
tata laksana pasien terinfeksi HIV dewasa (Yunihastuti, 2014). Namun pada 
pasien terinfeksi HIV yang terdapat hipersensitivitas terhadap abacavir, 
desensitisasi merupakan kontraindikasi absolut, meskipun didapatkan 
hasil patch tes yang negatif dan tidak didapatkan hasil positif HLA-B*5701 
(Chaponda, 2011). Pada anak terinfeksi HIV masih sangat terbatas protokol 
desensitisasi untuk pasien yang mempunyai reaksi hipersensitivitas 
terhadap antiretroviral, namun dalam kasus tertentu desensitisasi dapat 
dipertimbangkan, meskipun pengalaman pada anak-anak lebih terbatas 
dibandingkan dengan orang dewasa. Memang masih belum didapatkan 
kesepakatan tentang prosedur desensitisasi pada usia anak, padahal 
perlakuan ini juga diperlukan, karena kadang-kadang tidak didapatkan 
terapi alternatif atau terapi lain kurang efektif sehingga memengaruhi 
outcome pada manajemen pasien. Diperlukan banyak studi multisenter 
dengan protokol standar untuk berbagai macam obat pada anak (Gomes, 
2016), terutama pada hipersensitivitas terhadap antiretroviral, namun itu 
memerlukan studi yang membutuhkan waktu cukup panjang, sehingga 
diperlukan langkah cepat dengan pertimbangan tercapainya manfaat yang 
lebih besar, seperti terdapat pada laporan kasus dari Iran yang melakukan 
desensitisasi pada anak dengan hipersensitivitas terhadap antiretroviral, 
namun memakai protokol dewasa, dan ternyata memberikan hasil yang 
memuaskan (Farokhnia, 2013). 
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PENCEGAHAN

a. Skrining tes
1) Pemeriksaan HLA-B*5701 pada pasien terinfeksi HIV yang akan 

diberikan abacavir terbukti menurunkan insiden hipersensitivitas 
di beberapa negara (Jesson, 2016; Manglani, 2017). 

2) Pemeriksaan jumlah sel CD4. Hipersensitivitas terkait 
dengan niverapine biasanya terjadi pada pasien dengan hasil 
laboratorium CD4 yang tinggi, dan direkomendasikan pada 
jumlah CD4 kurang dari 400 (Chaponda, 2011).

b. Tidak mengonsumsi obat dengan risiko tinggi menyebabkan alergi 
dan diganti obat lain.

c. Pemberian obat sesuai indikasi.
d. Cara pembuatan obat dengan mengurangi atau menghilangkan 

bahan-bahan potensial yang dapat menyebabkan alergi (Akib, 2010)
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PENDAHULUAN

Sejak HIV berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, akan berusaha 
mempertahankan kelangsungan hidup melalui usaha menghindar dari 
benturan dan cengkeraman sistem imun, berusaha memperbanyak diri, 
melakukan mutasi, serta menghasilkan berbagai varian. Munculnya 
berbagai varian HIV menghadirkan masalah baru terutama dalam 
pengobatan. Varian baru terkait dengan munculnya strain resistan obat 
anti retroviral (ARV) pada HIV (Nasronudin, 2014; Rachman, 2018). 

Munculnya resistansi obat anti HIV, menyebabkan obat ARV bekerja 
kurang efektif. Obat anti HIV kurang mampu menghambat laju replikasi 
HIV dari strain resistan. Hal ini mengakibatkan kegagalan dalam terapi 
ARV. Kegagalan terapi, termasuk individu yang awalnya memang 
terinfeksi HIV oleh strain resistan atau pada awalnya tidak resistan lalu 
berkembang menjadi resistan selama berlangsung pemberian ARV (Kotaki, 
2015; Dwi Wahyu Indriati, 2018).

Guna mencegah dan mengetahui potensi atau status resistan maka 
pasien terinfeksi HIV perlu dilakukan pemeriksaan drugs naïve terutama 
pada pasien yang belum pernah mendapat terapi ARV. Pemeriksaan drugs 
resistan bagi pasien yang telah mendapat terapi ARV selama 6 bulan 
atau lebih. Pemeriksaan status resistan ini penting bagi praktisi, klinisi, 
akademisi, peneliti, dan bagi pasien maupun keluarganya. Penetapan 
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status resistan atau tidak sangat penting guna menetapkan kebijakan 
strategi pengobatan. Pasien diusahakan agar mendapatkan obat yang 
sesuai, terutama ARV yang memiliki efikasi bagus dan menghindari 
resistan ARV (Nasronudin, 2014; Dwi Wahyu Indriati, 2018).

Kepatuhan pasien dalam mengonsumsi ARV setiap hari juga penting, 
dan cara mendapatkan atau perolehan ARV juga harus melalui resep dari 
dokter. Hal ini juga sangat penting guna mengendalikan dan mencegah 
terjadi risiko resistansi ARV.

EPIDEMIOLOGI DAN RESISTANSI

Di Indonesia penyakit HIV/AIDS pertama kali dilaporkan di Bali 
tahun 1987, kemudian juga dilaporkan di berbagai daerah di Indonesia. 
Sampai Maret 2016, 407 (80%) dari 507 kabupaten/kota di seluruh provinsi 
di Indonesia melaporkan adanya infeksi ini. Jumlah sebaran HIV/AIDS 
di Indonesia terus bergerak bertambah. Jumlah kasus HIV tahun 2005 
sebanyak 859, tahun 2006 (7.195), tahun 2007 (6.048), tahun 2008 (10.362), 
tahun 2009 (9.793), tahun 2010 (21.591), tahun 2011 (21.031), tahun 2012 (21. 
511), tahun 2013 (29.037), tahun 2014 (32.711), tahun 2015 (30.935), dan tahun 
2016 (198.219) (Kemenkes RI, 2016).

Jumlah kasus AIDS pada tahun 2005 sebanyak 5.231, tahun 2006 
(3.679), tahun 2007 (4.809), tahun 2008 (5.278), tahun 2009 (6.713), tahun 2010 
(7.418), tahun 2011 (8.177), tahun 2012 (10.763), tahun 2013 (11.682), tahun 2014 
(7.864), tahun 2015 (6.373), dan tahun 2016 (78.292) (Kemenkes RI, 2016).

Infeksi HIV yang pada awalnya merupakan infeksi akut, pada 
perjalanannya berkembang kronis menjadi AIDS. Guna menanggulangi 
AIDS diperlukan berbagai langkah strategis yaitu mengatasi kegawatan, 
pemulihan nutrisi, pemulihan ketahanan tubuh, pemberian antiretroviral, 
menanggulangi infeksi sekunder, mempertahankan stabilitas psikologis 
dan psikososial, meningkatkan kualitas hidup serta upaya memperpanjang 
umur harapan hidup, mencegah resistansi (Nasronudin, 2014; Fauci, 
2017).

Perjalanan infeksi HIV menjadi AIDS di picu oleh infeksi sekunder, 
atau disertai malignansi dan atau CD4 terus menurun hingga kurang 
dari 200 sel per mcL. Di Indonesia infeksi HIV berkembang menjadi AIDS 
pada umumnya karena mengalami infeksi sekunder. Infeksi sekunder bisa 
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karena virus lain, bakteri, protozoa, maupun jamur. Infeksi tuberkulosis, 
pneumonia, toksoplasmosis, jamur, dan lain-lain menjadi pemicu AIDS 
pada kebanyakan pasien (Nasronudin, 2014; Katz, 2017; Rachman, 2018).

Hadirnya antiretroviral (ARV) untuk menghadang progresivitas 
HIV terbukti dapat menurunkan morbiditas akibat HIV dan menurunkan 
mortalitas akibat AIDS. Meskipun upaya menumpas HIV/AIDS dengan 
ARV dinilai hasilnya cukup memuaskan para pihak, tetapi di sisi lain 
timbul masalah antara lain kebosanan dan kejenuhan, muncul efek 
samping. Masalah baru yang cukup serius adalah munculnya resistansi 
terhadap ARV (Kotaki, 2015; Katz, 2017). 

Guna mengantisipasi potensi terjadi resistansi ARV pada HIV/AIDS, 
diperlukan langkah strategis melalui pendekatan penelitian. Penelitian 
sangat penting dan menjadi bagian dari solusi guna mendeteksi potensi 
resistansi baik pada pasien HIV/AIDS yang baru terdeteksi dan belum 
memperoleh ARV. Hal ini dilakukan penelitian melalui pemeriksaan 
genotype drug naïve. Bagi pasien yang sudah mendapatkan ARV 6 bulan 
atau lebih dapat dilakukan penelitian transmitted drug resistance (TDR). 
Penelitian tersebut dapat menentukan apakah ARV yang akan dikonsumsi 
maupun ARV yang sudah dikonsumsi masih sensitif atau justru sudah 
resistan (Kotaki, 2015; Katz, 2017). 

RISIKO TERJADI RESISTAN

Pada pasien AIDS faktor risiko terjadi resistan antara lain ARV 
dikonsumsi tidak dalam bentuk kombinasi, dikonsumsi kurang teratur, 
ketidakpatuhan waktu dan kemauan mengonsumsi ARV jangka lama, 
berbagai infeksi sekunder, menurunnya status imun dan rendahnya 
jumlah CD4, beban virus, tertular dari gen HIV resistan. 

Resistansi tersebut menjadi ancaman serius bagi tata kelola HIV/
AIDS dan tata kehidupan manusia di masa mendatang. Infeksi HIV/
AIDS menjadi sulit dikendalikan, sehingga angka kematian di masa-
masa mendatang akibat resistansi, tidak menutup kemungkinan potensi 
melampaui kematian akibat penyakit lain seperti malignasi maupun 
diabetes mellitus di berbagai belahan dunia (Nasronudin, 2014).

Upaya penting yang harus dilakukan secara terus menerus mulai saat 
ini adalah mencegah terjadi resistansi ARV dan antimikroba. Resistansi 
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ARV dan antimikroba tidak saja dapat meningkatkan morbiditas dan 
mortalitas pada pasien AIDS tetapi juga memperlama perawatan dan 
meningkatkan biaya perawatan di rumah sakit. 

Implikasi mencegah dan menanggulangi resistansi ARV termasuk 
melakukan budaya penelitian drug naïve dan drug resistance pada calon 
pengguna ARV maupun yang telah mendapat ARV 6 bulan atau lebih; 
pemberian ARV mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi 
kesehatan dunia; diberikan konseling sebelum memulai pemberian 
ARV; memberikan KIE berkesinambungan kepada para pengguna ARV; 
melakukan pemantauan dan evaluasi berkala secara klinis dan laboratoris 
terhadap pengidap HAD; secara aktif mencari penyebab penurunan berat 
badan, sindrom wasting; munculnya infeksi sekunder baru, tidak kunjung 
bertambahnya jumlah CD4, terus naiknya beban virus selama pengobatan 
(Nasronudin, 2014; Kotaki, 2015; Rachman, 2018). 

Sekali individu terpapar HIV, virus akan memulai melakukan 
replikasi dengan cara membentuk kopi dari dirinya sendiri di dalam 
tubuh manusia. Selama terjadi perbanyakan diri tersebut bisa terjadi 
perubahan bentuk, terjadi mutasi, terbentuk varian baru. Varian baru 
ini juga bisa terjadi pada saat berlangsungnya konsumsi ARV dari strain 
yang sebelumnya tidak resistan. Pada situasi ini ARV menjadi kurang 
efektif dalam mengendalikan HIV yang mengalami resistansi obat dan 
menyebabkan kegagalan terapi (Nasronudin, 2014; Siti Qomariyah, 2018).

HIV resistan obat dapat disebarluaskan dari orang ke orang. Individu 
terinfeksi HIV resistan obat memiliki resistan terhadap satu atau lebih jenis 
ARV, bahkan bisa dialami bagi individu yang belum memulai penggunaan 
ARV.

KETIDAKPATUHAN KONSUMSI ARV MENINGKATKAN RESISTAN 

Individu yang telah diputuskan memulai mengonsumsi ARV harus 
patuh dalam penggunaan ARV setiap hari, dan diyakinkan bahwa ARV 
yang diperoleh berdasarkan resep dokter. Obat ARV, bekerja meredam 
perkembangbiakan HIV, mencegah mutasi virus namun keadaan ini tidak 
selalu sepenuhnya berhasil, bahkan bisa terjadi perubahan variasi strain 
yang menghasilkan HIV resistan obat. Pada HIV resistan obat, kinerja 
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ARV satu atau lebih resimen tidak lama bekerja efektif, selanjutnya kurang 
efektif karena resistan.

Resistansi silang mungkin terjadi bila satu resimen ARV menyebabkan 
resistan pada resimen ARV lainnya pada ARV dengan lini yang sama. 
Resistansi silang terjadi bila individu yang mengonsumsi ARV kemudian 
individu tersebut memberhentikan secara sepihak penggunaan ARV. 

Tes resistan ARV penting dilakukan untuk mengidentifikasi pasien 
yang pada evaluasi tidak menunjukkan kemajuan selama terapi. Pada 
situasi ini indikasi dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menguji 
resistansi melalui pemeriksaan darah (AIDS, 2018). 

GENOTIPE HIV DAN PENELITIAN RESISTANSI DRUG NAÏVE DAN 
DRUG RESISTANCE

Genotipe HIV dibagi dalam 4 kelompok, yaitu M (Major), O (outlying), 
N (new atau non-M, non-O), dan P. Kelompok M hingga kini masih 
penyebab dominan infeksi HIV-1 (Kotaki, 2015; Katz, 2017). HIV kelompok M 
selanjutnya di sub klasifikasi menjadi sub tipe circulating recombinant forms 
(CRFs) dan unique recombinant forms (URFs) yang prevalensinya meliputi 
area geografik tertentu. HIV-1 sub tipe B merupakan sub tipe dominan 
di Amerika, Eropa, dan Australia. Sub tipe non-B dan CRFs berkembang 
epidemik di Afrika dan Asia (Hamelaar, 2011; Fauci, 2017). CRF01_AE 
merupakan CRF utama di negara-negara Asia Tenggara termasuk 
Indonesia (Hamelaar, 2011; Kotaki, 2015). Sub tipe circulating HIV-1 pada 
58 sampel di Surabaya, 50 (86,3%) terdiri dari CRF01_AE, 5 (8,6%) sub tipe 
B, 2 (3,4%) B/CRF01_AE dan 1 (1,7%) A/G/CRF01_AE. Meskipun resistansi 
ARV pada pasien AIDS di Indonesia menjadi salah satu masalah serius, 
namun belum banyak laporan yang membuktikan kejadian resistansi ARV 
tersebut berbasis penelitian (Siti Qamariyah, 2014). 

Data yang menyatakan transmitted drug resistance (TDR) pada pasien 
ARV-naïve masih jarang dilaporkan di Indonesia (Kotaki, 2015). Penelitian 
di Surabaya dengan melibatkan 66 pasien AIDS yang telah mendapat terapi 
ARV selama 24 bulan. Rerata pasien mendapat terapi ARV kombinasi 2 
nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) dan nucleoside 
reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Selain pengambilan sampel untuk 
pemeriksaan darah, juga di peroleh informasi tentang resimen ARV 
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yang dikonsumsi, lama mengonsumsi ARV, efek samping, dan infeksi 
oportunistik. Pemeriksaan darah PBMCs dilakukan guna pemeriksaan 
protease pengoding gen pol HIV (gen PR) dan reverse transcriptase (gen 
RT) di amplifikasi secara polymerase chain reaction (PCR) menggunakan Ex 
Taq (Takara Bio, Shiga, Japan).

Penetapan mutasi resistan obat ditetapkan sesuai dengan International 
AIDS Society United States (IAS-USA). Mutasi resistan major terutama pada 
gen PR atau CRF01_AE gen PR, mutasi minor pada M361 (77,6%), H69K 
(77,6%) dan L89M (75,9%) yang resistan pada ritonavir-indinavir, atazanavir, 
dan tipranavir. Penentuan subtipe HIV dan mutasi resistansi ARV pada 
HIV-1 gen pol pengkode protease (gen PR) dan reverse transcriptase (gen RT) 
pada pasien AIDS yang mendapat terapi ARV lebih 24 bulan di Surabaya 
(Siti Qamariyah, 2014; Muhammad, 2018).

Pada penelitian drug-naïve pada individu terinfeksi HIV tapi belum 
mendapat ARV di Surabaya, menunjukkan tidak didapatkan mutasi 
primer pada drug resistance terhadap integrase inhibitors. Tetapi terdapat 
mutasi sekunder V721, L741M, V1651, V2011, 1203M, dan S230N terdapat 5% 
sampel (Kotaki, 2014; Rachman, 2018). 

Terkait potensi terjadi resitensi, sub tipe HIV perlu dilakukan analisis 
pilogentik dengan cara identifikasi rekombinan guna menentukan 
rangkaian gen protease inhibitors (PR) dan reverse trancryptase (RT). Pada 
umumnya rangkaian gen PR dan RT diklasifikasikan sebagai CRF01_AE 
atau sub tipe B. Gen RT terbagi lagi dari SM11 dan IDU11 yang diklasifikasi 
dalam B/CRF01_AE. Rangkaian gen PR dan RT terbagi dari PJ121 dalam G/
CRF01_AE dan A/G/CRF01_AE (Kotaki, 2015; Siti Qamariyah, 2018).

Penelitian terhadap 50 sampel di Surabaya, 86,3% termasuk klasifikasi 
CRF01_AE, dan 5 sampel (8,6%) sub tipe B, 2 (3,4%) sampel termasuk B/
CRF01_AE dan 1 (1,7%) sampel derivat dari PJ121 yaitu A/G/CRF01 (Kotaki, 
2015). Potensi strain HIV resistan dan resistan primer juga dapat terjadi 
pada ARV naïve (Katz, 2017). Penelitian kohort ARV naïve di Amerika Utara 
dan Eropa barat terjadi 10-12% (Katz, 2017). 

Analisis genotipe gen PR, terdapat mutasi resistansi mayor 
berdasarkan the international AIDS society (IAS)-USA atau mutasi resistansi 
panel yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia. Penelitian di Surabaya 
tidak didapatkan adanya mutasi resistansi mayor pada rangkaian gen 
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PR. Didapatkan mutasi resistansi minor pada 98,1% (51/52) pada gen PR. 
Terdeteksi pada L101/V, G16E, K20R, L33F, M361/L, 162V, L63P, 164V, H69K/R, 
V771, V821, L89M/I dan 193L, masing-masing strain CRF01_AE paling tidak 
terjadi 3 hingga 8 mutasi (Kotaki, 2015). 

Strain CRF01_AE M361/L, H69K/R dan L89M/I berturut-turut 
95,7% (45/47), 100%, dan 100%. Keseluruhan mutasi diketahui sebagai 
ko-polimorfisme alamiah CRF01_AE. Analisis genotipe resistansi obat 
pada gen RT, 2 dari 47 sampel (4,3%) TDR pada gen RT. Fragmen gen RT 
dari SM18 terdapat sebuah mutasi mayor K101E NNRTI; ETR; dan RPV. 
Terdapat 4 mutasi resistan minor (A98G, E138G/A, V179D) pada ETR dan 
atau RPV, terdeteksi pada 6 sampel CRF01_AE (12,8%: 6/47) (Kotaki, 2015; 
Siti Qamariyah, 2018).

Perkembangan terkini resistansi dapat terjadi pada tata kerja ARV 
termasuk dalam mekanisme hambatan pada fusi, hambatan pada CCR5, 
dan inhibitor integrase (Katz, 2017). Penelitian di Surabaya tidak terdapat 
TDR terhadap PIs. Hal ini memang penggunaan PIs masih jarang di 
Surabaya. Di Indonesia jumlah individu terinfeksi HIV cenderung terus 
naik, hal ini berbeda dengan negara lain yang cenderung stagnan atau 
bahkan menurun (Kotaki, 2015). Rerata jumlah CD4 dari sejumlah pasien 
AIDS yang mengonsumsi ARV di Indonesia di bawah 500 sel per mcL 
mencapai 510.000 pada tahun 2013. Sejak diperkenalkan penggunaan ARV 
pada tahun 2004 di Indonesia, maka penggunaan ARV terus bergerak 
naik. Semula hanya 18% pada tahun 2010, menjadi 40% pada tahun 2011, 
dan kini terus semakin meningkat. Penggunaan ARV untuk tata laksana 
AIDS sangat bermanfaat, tetapi timbul masalah baru yaitu munculnya 
resistansi (Kotaki, 2015; Tadesse, 2015; Siti Qamariyah, 2018).

Resimen ARV yang direkomendasikan di Indonesia meliputi lini 
pertama yang terdiri dari dua non-nucleoside transcriptase inhibitors (NRTIs) 
dan satu non-nucleoside reverse-transcriptase inhibitor (NNRTTI). Lamivudine 
(3TC), zidovudine (AZT), tenofovir (TDF), nevirapine (NVP) dan efavirenz 
(EFV) merupakan resimen yang paling sering digunakan di Indonesia. 
Pasien yang dinyatakan gagal pada evaluasi virologis penggunaan ARV 
lini pertama atau terdapat efek samping serius, maka di lanjutkan dengan 
lini kedua. Ritonavir dan kombinasi dua NRTIs sering direkomendasi 
sebagai resimen lini ke dua. Resimen lain seperti didanosin (ddI), etravirine 
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(ETR), dan rilpirine (RPV) jarang digunakan (Trotter, 2011; Nasronudin, 
2014).

Penggunaan ARV memang sangat bermanfaat dan cukup berhasil di 
Indonesia, namun kita dihadapkan pada tantangan baru yang tak dapat 
dihindari, yaitu resistansi. Resistansi ARV tidak saja terjadi di negara 
berkembang, tetapi juga menjadi masalah serius di negara maju di mana 
terdapat infeksi HIV/AIDS (Nasronudin, 2014; Rachman, 2018). 

Resistansi ARV mempunyai dampak negatif pada berbagai kondisi. 
Resistansi memicu munculnya infeksi sekunder, beban virus tumbuh yang 
tak terkendali, jumlah CD4 yang tak kunjung bergerak naik, berat badan 
tidak bertambah bahkan jatuh menjadi kurus kering atau mengalami 
sindrom wasting (Nasronudin, 2014; Katz, 2017).

Mengonsumsi ARV tanpa mengikuti prosedur baku serta tidak 
mengikuti kaidah yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia menjadi 
salah satu pemicu resistansi. Prosedur yang tidak dipatuhi tersebut misal 
tidak teratur mengonsumsi ARV, memutuskan atau menghentikan ARV 
secara sepihak, tidak dikonsumsi dalam kombinasi. Berbagai hal tersebut 
memicu muncul dan berkembangnya resistansi. Prevalensi transmitted 
drug resistance (TDR) saat ini memang masih rendah, atau kurang 5%, 
tetapi tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah di masa-
masa mendatang (Kotaki, 2015). Pemberian ARV jangka panjang tentu 
merupakan konsekuensi tidak bisa dihindari risiko terjadi resistansi 
(Boucher, 2008; Kotaki, 2015).

Individu yang terpapar HIV maka virus akan berusaha terus 
melakukan replikasi. Selama berlangsung replikasi HIV juga disertai 
munculnya berbagai varian, hal ini bisa menjadi pemicu resistansi. 
Resistan juga terjadi pada pasien AIDS yang mendapat ARV. Resistansi 
ARV terjadi ketika HIV mengalami perubahan ketika terkena obat ARV 
jangka lama atau tidak dalam kombinasi. Replikasi HIV dapat dihambat 
melalui berbagai upaya, selain dengan pemberian ARV, perbaikan nutrisi, 
juga melalui dukungan terapi oksigen hiperbarik (Retno Budiarti, 2018; 
Siti Qamariyah, 2018).

Resistansi ARV dan MDR yang juga dikonsumsi pasien HIV 
AIDS Diseases (HAD) terjadi akibat berubahnya berbagai cara dalam 
mengurangi, menghilangkan efektivitas sehingga obat tidak mencapai 
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tempat kerjanya di dalam sel mikroba, terjadi hambatan fusi, kendala 
CCR5, porin menghilang atau mengalami mutasi sehingga menghambat 
peran ARV dan antimikroba. Enzim maupun bahan kimia dan agen 
lain yang merusak antimikroba, HIV dan mikroorganisme mengubah 
tempat ikatan antimikroba sehingga avinitasnya menurun. HIV dan 
mikroorganisme penyebab infeksi sekunder yang resistan dapat bertahan 
hidup, bahkan mampu menunjukkan perlawanan terhadap peran obat 
antimikroba seperti antibiotik, antiretro virus, anti jamur, anti protozoa 
sehingga obat-obatan tersebut menjadi tidak efektif lagi. Kemampuan 
mikroorganisme membela diri diikuti oleh infeksi yang terus tetap 
bertahan, infeksi sekunder terus bertahan bahkan bertambah jenis dan 
jumlah infeksi sekundernya atau bahkan menyebar kepada orang lain 
maupun terhadap populasi lain (Dandan RH and Brunton, 2014; WHO, 
2016; Kemenkes RI, 2017).
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PENDAHULUAN

Infeksi HIV masih merupakan permasalahan kesehatan secara global. 
Berdasarkan perjalanan klinisnya, infeksi HIV seringkali menimbulkan 
berbagai manifestasi klinis salah satunya yang sering ditemui adalah diare. 
Sekitar 40% dari seluruh pasien dengan infeksi HIV ditemukan setidaknya 
satu episode diare setiap tahunnya, 25% di antaranya mengalami diare 
kronis. Prevalensi diare meningkat seiring dengan penurunan kadar 
CD4. Lebih dari 50% pasien dengan jumlah CD4 di bawah 50 akan 
mengalami setidaknya satu episode diare setiap tahun, bahkan di daerah 
tertentu mendekati 100%. Sekitar 50% dari pasien yang dirawat di rumah 
sakit akibat komplikasi dari infeksi HIV juga disertai diare. Diare juga 
merupakan salah satu prediktor independen kematian pada populasi 
pasien HIV (Beatty, 2008; Nasronudin, 2014). 

Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mengendalikan 
infeksi HIV maupun menekan progresivitasnya menjadi AIDS, namun 
keluhan diare masih kerap kali ditemukan walaupun dengan karakteristik 
yang berbeda. Sebagian besar kasus diare pada era sebelum pemberian 
antiretroviral theraphy (ART) disebabkan oleh patogen infeksi. Sedangkan 
pada era setelah pemberian ART, penyebab diare telah bergeser ke arah 
etiologi yang tidak menular (Call et al., 2000; Siddiqui et al., 2007; Dikman 
et al., 2015). Sekitar 60% pasien yang menerima ART melaporkan memiliki 
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gejala diare pada bulan sebelumnya (DaCosta et al., 2012; Dikman et al., 
2015), beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa sampai dengan 
19% dari kejadian diare disebabkan oleh dampak dari ART itu sendiri (Hill 
& Balkin, 2009; Dikman et al., 2015). 

Dari penelusuran data pasien terinfeksi HIV dengan jumlah sel T 
CD4+< 200 sel/mm3 di AS menunjukkan penurunan angka kejadian diare 
infeksius dari 53 hingga menjadi 13% dalam kurun 3 tahun (1995–1997); 
hal ini berkaitan dengan dimulainya pemberian ART sekitar tahun 1995. 
Selama kurun waktu yang sama, persentase pasien dengan diare non-
infeksi meningkat dari 32 menjadi 71% (Call et al., 2000; Dikman et al., 
2015). Kecenderungan pergeseran etiologi tersebut juga terjadi di beberapa 
negara lain untuk pasien yang memakai ART dibandingkan yang tidak 
memakai ART (Bachur et al., 2008; Dikman et al., 2015).

DEFINISI

Definisi diare akut adalah buang air besar dengan konsistensi lembek 
atau cair sebanyak tiga kali atau lebih dalam sehari selama kurang dari 
dua minggu. Diare dikatakan persisten bila berlangsung antara dua 
sampai empat minggu dan dikategorikan kronis bila berlangsung lebih 
dari empat minggu (Beatty, 2008).

ETIOLOGI

Terdapat beberapa pendekatan dalam memprediksi etiologi dari 
diare pada HIV. Secara garis besar etiologi diare pada HIV dibagi 
menjadi penyebab infeksi atau penyebab non-infeksi. Klasifikasi lain 
membandingkan berdasarkan lokasi diare (Tabel 11.1), berdasarkan jumlah 
CD4, berdasarkan lama diare (Tabel 11.2 dan Tabel 11.3), serta berdasarkan 
jenis obat yang sering menyebabkan diare (Tabel 11.4).

Klasifikasi pasien berdasarkan jumlah CD4 merupakan salah satu 
cara untuk mengidentifikasi penyebab diare dan risiko komplikasi akibat 
infeksi HIV. Jumlah CD4 tertentu berkaitan dengan risiko terhadap 
patogen tertentu pada pasien HIV seperti yang terangkum di bawah ini 
(Beatty, 2008).
Penyebab diare pada kadar CD4 lebih dari 200 antara lain:
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Tabel 11.1   Perbandingan etiologi dan karakteristik diare pada usus halus dan 
usus besar 

Etiologi Karakteristik

Usus Halus Salmonella
Escherichia coli
Virus (Rotavirus)
Giardia
MAC
Cryptosporidium
Microsporidium
Malabsorbsi

Volume banyak
Feses cair
Kolik abdomen bagian atas
Kembung
Gas
Berat badan menurun
Malnutrisi
Dehidrasi

Usus Besar Yersinia
Campylobacter
Shigella
Clostridium diffi cile
CMV
Enteroinvasive E. coli
Entamoeba histolytica
Gonorrhea

Volume sedikit
Pergerakan usus meningkat
Feses mukoid dan berdarah
Tenesmus
Kolik abdomen bagian bawah

Sumber: Beatty (2008)

a. diare yang berkaitan dengan pengobatan HIV;
b. Self-limiting bacterial acute gastroenteritis (AGE);
c. viral acute gastroenteritis;
d. giardia;
e. entamoeba histolytica;
f. self-limiting cryptosporidium;
g. tuberculosis; dan
h. small bowel overgrowth.

Penyebab diare pada kadar CD4 50–200 di antaranya:
a. semua tersebut di atas;
b. invasive/systemic Salmonella;
c. invasive bacterial enteritis; dan
d. C. diffi  cile.

Penyebab diare pada kadar CD4 kurang dari 50 di antaranya:
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a. semua tersebut di atas;
b. mycobacterium avium complex;
c. cryptosporidium dan Microsporidium kronis dan berat;
d. HIV enteropati; dan
e. CMV colitis.

Tabel 11.2  Penyebab diare akut pada HIV 

Infeksi Bakteri:
Salmonella
Shigella
Campylobacter
Yersinia
Escherichia coli
Vibrio
Clostridium diffi cile

Infeksi Virus:
Norwalk virus
Rotavirus
Adenovirus

Infeksi parasit:
Giardia lamblia
Entamoeba histolytica
Blastocystis hominis

Diare terkait antibiotik
Diare terkait antriretroviral

Bagian yang ditebalkan lebih sering ditemukan. Sumber: Beatty (2008).

Tabel 11.3  Penyebab diare persisten dan kronis pada HIV 

Infeksi bakteri dan mycobacteria:
Escherichia coli
Salmonella
Shigella
Campylobacter jejuni
Clostridium diffi cile
TB
MAC

Infeksi Parasit:
Cyptosporidium
Micosporidium
Isospora belli
Giardia lamblia
Cyclospora
Entamoeba histolytica

Infeksi virus:
Cytomegalovirus
Herpes
HIV (AIDS enteropathy)

Penyebab lain:
Kaposi’s sarcoma
Lymphomas
Malabsorpsi
Efek samping pengobatan
Small bowel overgrowth
Kelainan fungsional
Irritable bowel syndrome
Insufi siensi pancreas (MAC, CMV, 
pentamidine, didanosin)

Bagian yang ditebalkan lebih sering ditemukan. Sumber: Beatty (2008)
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Selain penyebab infeksi, diare pada HIV juga disebabkan oleh 
kondisi non-infeksi. Penyebab non-infeksi paling banyak pada pasien 
HIV adalah karena efek samping obat, terutama protease inhibitor. Pasien 
akan mengeluh diare sesaat setelah memulai pengobatan dan umumnya 
akan melaporkan karakteristik diare yang cair dengan jumlah sedang, 
ampas minimal, disertai perut kembung, dan rasa tidak nyaman pada 
perut (Tabel 11.4). Diare biasanya tidak disertai kolik abdomen, demam, 
tinja yang berdarah, dan dehidrasi. Diare akan berkurang 4-6 minggu 
setelah mendapat pengobatan akan tetapi tidak jarang juga menjadi 
persisten, terutama bila mendapat pengobatan dengan nelfinavir, ritonavir, 
dan lopinavir. Penyebab non-infeksi lainnya adalah sarkoma Kaposi 
gastrointestinal, limfoma non-Hodgkin, atau karena malabsorbsi (Beatty, 
2008; Nasronudin, 2014; Dikman et al., 2015).

Tabel 11.4  Kejadian diare berkaitan dengan ART 

Kategori ART Laporan kejadian diare 
(%)

Inhibitor Protease
Lopinavir/ritonavir
Atazanavir/ritonavir
Darunavir/ritonavir

7-28
2-3

9-14

Non nukleosida reverse transkriptase inhibitor
Efavirenz
Nevirapine
Rilpivirine

3-14
<1-2
<2

Nukleosida reverse transkriptase inhibitor
Tenofovir disoproxil fumarate
Abacavir

9-16
7

Inhibitor Integrase
Raltegravir
Dolutegravir
Elvitegravira

<1
∼1
12

Sumber: Dikman et al. (2015)
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PATOGENESIS

Beberapa faktor yang berkaitan dengan patogenesis HIV pada saluran 
cerna antara lain (Levy, 2007): 
a. dampak langsung dari virus HIV baik berupa infeksi HIV pada sel 

usus maupun akibat toksisitas dari protein virus; 
b. pengaruh aktivasi sistem imun baik akibat aktivitas dari limfosit T 

sitotoksik maupun induksi dari sitokin infl amasi; 
c. infeksi oportunistik; dan
d. penyebab non-infeksi baik akibat efek samping ART maupun akibat 

malnutrisi. 

Infeksi HIV pada saluran cerna diawali dari pajanan beragam antigen 
yang kompleks baik oleh mikroba maupun makanan pada saluran cerna. 
Akibatnya, sel B dan T naif di Gut-Associated Lymphoid Tissue (GALT) usus 
terus berinteraksi dengan antigen sehingga memicu maturasi menjadi 
sel plasma dan sel T memori. Stimulasi yang berlangsung terus-menerus 
terhadap sistem kekebalan tubuh ini menyebabkan peradangan yang 
memicu produksi molekul kemokin dan adhesi, sehingga memediasi 
pergerakan limfosit ke dalam jaringan mukosa. Saluran pencernaan 
senantiasa terdampak pada semua tahap infeksi HIV, namun dampaknya 
pada sistem imun saluran cerna terutama paling nyata pada infeksi fase 
akut. Bahkan deplesi limfosit CD4+ pada mukosa lamina propria sudah 
terjadi dalam beberapa minggu setelah pasien terinfeksi. Deplesi limfosit 
CD4+ tersebut terjadi sebelum deplesi Sel T CD4+ disirkulasi perifer. Hal ini 
disebabkan karena ekspresi reseptor kemokin CC tipe 5 (CCR5) yang lebih 
besar, yang berfungsi sebagai koreseptor utama pada sebagian besar jenis 
HIV pada sel T CD4+ mukosa. Ekspresi reseptor kemokin pada sel T CD4+ 
mukosa tersebut membantu masuknya virus, membantu meningkatkan 
replikasi HIV di mukosa dan sel T CD4+ mukosa berikutnya sehingga 
terjadi deplesi yang lebih hebat. Persistensi HIV di saluran cerna cukup 
sulit diatasi, meskipun pasien telah mengonsumsi obat antiretroviral, 
HIV tetap ada dalam limfosit GALT, bahkan setelah digantikan oleh 
Sel T CD4+ dari sirkulasi perifer. Jadi, pada pasien dengan infeksi HIV 
kronis, lingkungan mukosa mengalami defisit sel T CD4+ akan tetapi 
terjadi populasi berlebih sel T CD8+ dan sel B sehingga memberikan 
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kesan lingkungan mukosa yang sehat saat dilakukan pemeriksaan secara 
mikroskopis (Dikman et al., 2015).

Toksisitas virus HIV diawali dari ekspresi gp-41 pada membran dan 
budding partikel virus sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas 
membran, influks kalsium yang bersifat toksik atau terjadinya lisis osmotik 
pada sel yang terinfeksi. Kemudian melalui pembentukan sel raksasa 
berinti multipel atau syncitia melalui fusi membran limfosit T CD4+ 
yang terinfeksi virus dengan sel lain yang tidak terinfeksi melalui gp120. 
Proses ini bersifat letal bagi sel yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi 
tersebut. Selain itu, replikasi virus sendiri dapat mengganggu sintesis 
dan ekspresi protein seluler yang berakibat kematian sel. Pengikatan 
gp120 pada limfosit T-CD4+ dapat menginduksi gp41 yang mempunyai 
efek toksik. Kondisi tersebut dikenal sebagai suatu enteropati AIDS yang 
merupakan akibat interaksi virus HIV pada saluran cerna. Bila dilihat 
secara mikroskopis, gambaran histologis usus menunjukkan adanya 
atrofi mukosa lowgrade, yang disertai dengan penurunan proses mitosis 
yang akan mendorong ke arah hyporegenerative state. Ekspresi antigen 
p24 pada mukosa usus akan memicu proses inflamasi. Kondisi tersebut 
akan menyebabkan terbukanya tight junction antara sel epitel sehingga 
menyebabkan diare dengan leak flux mechanism. Pada mekanisme diare 
kronis tersebut terjadi perubahan morfologis dari mukosa usus sehingga 
menyebabkan terjadinya malabsorbsi dan menurunnya absorpsi usus 
secara keseluruhan (Nasronudin, 2014).

MANIFESTASI KLINIS

Secara umum, tidak ada gejala diare spesifik pada pasien terinfeksi 
HIV. Sebagian besar disebabkan oleh infeksi bakteri dengan keluhan 
utama kolik abdomen. Apabila diare yang dialami tidak disertai kolik 
abdomen maka kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi virus atau 
suatu efek samping obat. Pada pasien dengan diare profus, disertai 
karakteristik kotoran yang berair merupakan ciri dari infeksi pada usus 
halus, selanjutnya kehilangan cairan akibat diare dapat menyebabkan 
pusing, pingsan, pucat, ketidakseimbangan elektrolit (hipokalemia, 
hiponatremia), dan gagal ginjal akut. Tanda-tanda keterlibatan infeksi 
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yang bersifat invasif atau sistemik adalah bila diare disertai demam, kolik 
abdomen yang cukup berat, dan tinja yang disertai darah (Beatty, 2008).

PENDEKATAN DIAGNOSIS DIARE 

Menentukan penyebab diare diawali dengan anamnesis terhadap 
lama periode diare, karakteristik diare, gejala yang menyertai diare, riwayat 
konsumsi ART, diet yang sedang dijalani dan diikuti dengan pemeriksaan 
fisik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam menentukan derajat dari 
defisiensi imun melalui kadar CD4 serta pemeriksaan beban virus HIV 
(Nasronudin, 2014; Dikman et al., 2015).

Hanya sekitar 50-60% pasien HIV disertai diare yang ditemukan 
patogen penyebab pada analisis feses. Sehingga diperlukan langkah 
selanjutnya yang sesuai dengan algoritma pengelolaan. Johanson dan 
Sonnenberg menggunakan analisis keputusan medis dengan tiga strategi: 
evaluasi penuh, evaluasi terbatas, dan evaluasi minimal. Evaluasi penuh 
terdiri dari pemeriksaan kultur feses, analisis telur dan parasit, hapusan 
patogen, kultur darah, dan endoskopi/kolonoskopi. Sedangkan evaluasi 
minimal terdiri dari pemeriksaan kultur feses saja. Pada pasien dengan 
hasil analisis feses yang negatif namun masih sugestif adanya diare infeksi 
secara klinis, maka disarankan dilakukan pemeriksaan endoskopi. Dalam 
penelitian retrospektif yang melibatkan 204 pasien dengan AIDS yang 
mengalami diare kronis dengan analisis feses negatif, satu atau lebih 
patogen terdeteksi pada 25% pasien dengan kolonoskopi dan biopsi diikuti 
pemeriksaan histopatologi dan kultur virus (Zacharof, 2001). 

Pemeriksaan feses baik secara mikroskopis, mikrobiologis, dan kultur 
sangat diperlukan untuk menentukan kausa dari diare. Pemeriksaan 
tersebut umumnya dilakukan tiga kali secara serial dalam kurun waktu 
10 hari. Pemeriksaan kultur feses dapat membantu mendeteksi patogen 
seperti Campylobacter, sitomegalovirus, adenovirus, Mycobacterium avium 
complex, dan Salmonela. Pewarnaan dengan Acid Fast Bacilly (AFB) dapat 
digunakan untuk memeriksa patogen seperti Mycobacterium avium complex, 
Cryptosporidium, dan isospora beli. Khusus untuk patogen Giardia dan 
Cryptosporidium, pemeriksaan tes antigen memiliki sensitivitas yang lebih 
tinggi dibanding dengan pemeriksaan mikroskopis. Sedangkan diagnosis 
enteropati HIV ditegakkan dengan ditemukan abnormalitas fungsi usus 
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dengan tanpa ditemukan adanya patogen atau malignansi (Nasronudin, 
2014; Dikman et al., 2015). Algoritma diagnosis dan pengelolaan diare pada 
HIV dapat terlihat pada Gambar 11.1.

TERAPI

Tujuan pengobatan pada penderita HIV dengan diare adalah 
ditujukan terhadap infeksi HIV dan terhadap diare itu sendiri baik 
terhadap penyebab diare maupun terhadap komplikasi yang diakibatkan 
oleh diare. Pada pasien dengan jumlah CD4 lebih dari 200, mayoritas 
penyebab diare akut adalah infeksi yang self-limiting sehingga dapat 

Gambar 11.1  Algoritma diagnosis dan pengelolaan diare pada HIV (Dikman 
et al., 2015).
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dikelola secara konservatif dengan rehidrasi oral, pengobatan simtomatik, 
dan modifikasi diet, kemudian diikuti pengelolaan sesuai dengan analisis 
tinja. Sedangkan pasien dengan jumlah CD4 kurang dari 200, terutama 
disertai demam, kondisi klinis yang menunjukkan adanya proses sistemik, 
dan pasien yang rawat inap dapat diberikan antimikroba secara empiris. 
Pendekatan pengobatan dapat melalui pemberian terapi umum baik dalam 
hal stabilisasi hemodinamik, mengurangi keluhan dan terapi khusus 
terutama terhadap penyebab diare dan infeksi HIV itu sendiri (Beatty, 
2008; Nasronudin, 2014).

1. Terapi Umum

Terapi umum ditujukan untuk stabilisasi hemodinamik melalui 
rehidrasi cairan, koreksi gangguan elektrolit, pengobatan suportif 
dan simtomatis serta dukungan nutrisi dan konseling pada penderita 
infeksi HIV/AIDS. Terapi simtomatis yang dapat mengurangi gejala diare 
antara lain: golongan luminal anti diarrhea seperti Bismuth subsalicylate 
atau aluminium antasida, cholestyramine, obat antimotilitas termasuk 
loperamide dengan dosis 2-4 mg diberikan empat kali sehari atau 
diphenoxylate 2 tablet diberikan empat kali sehari. Octreotide 100-500 mcg 
diberikan secara subkutan atau intravena setiap 8 jam, terutama diberikan 
pada kasus berat yang tidak respons dengan obat oral (Nasronudin, 
2014). 

Dukungan nutrisi sangat penting pada penderita diare pada HIV. 
Seringkali penderita terinfeksi HIV sering mengalami gangguan asupan 
dan absorbsi nutrisi. Imunonutrien penting diperhatikan di dalam 
penatalaksanaan penderita HIV/AIDS yang mengandung berbagai 
bahan yang dapat memenuhi kebutuhan penderita yang mengalami 
infeksi. Imunonutrien mengandung komponen yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan metabolisme pokok, yaitu karbohidrat, protein, 
lemak, dan juga mengandung tiga imunonutrien utama, yaitu arginin, 
gluthamin serta fish oil yang mempunyai dampak positif terhadap fungsi 
imunologis tubuh. Suplemen tersebut sebaiknya juga mengandung 
berbagai vitamin (vitamin C dan vitamin E) dan mineral (Mn, Cu, Se 
dan Zn) yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan eksogen serta 
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memicu potensi antioksidan eksogen dan mempunyai efek anti-apoptosis. 
Makanan yang mengandung laktosa dan makanan berlemak tinggi harus 
dihindari (Beatty, 2008; Nasronudin, 2014).

2. Terapi spesifik

Terapi spesifik ditujukan pada pengobatan infeksi HIV (terapi 
antiretroviral) dan pemberian anti mikroba. Pemberian terapi antiretroviral 
memang tidak segera diberikan pada pasien HIV dengan diare. Namun 
pada beberapa pasien terutama pasien dengan AIDS seringkali diare 
baru dapat membaik setelah pemberian ART, sehingga pada kondisi ini 
dianjurkan segera diberikan terapi antiretroviral dengan mengabaikan 
jumlah CD4 atau jumlah limfosit total. Rekomendasi juga diberikan 
untuk penderita stadium II dan III dengan jumlah CD4 <200 sel/mm3 
(Nasronudin, 2014). 

Pasien yang sudah disertai pemeriksaan mikrobiologi harus 
menerima terapi sesuai pathogen penyebab, seperti yang tertera pada 
Tabel 11.5.

Tabel 11.5  Gambaran klinis dan terapi HIV terkait diare 

Organisme Gambaran Klinis Terapi

Salmonella Kemungkinan sepsis dan 
invasif pada CD4 rendah.
Biasanya didapat dari 
makanan.

ciprofl oxacin 500-750mg 
setiap 12 jam PO selama 
14 hari, atau ceftriaxone 
IV. Jika CD4 < 200, terapi 
4-6minggu.

Campylobacter Kemungkinan pernah 
berhubungan intim. Mungkin 
juga invasif (perdarahan, 
demam) dengan bakterimia/
ekstraintestinal pada CD4 < 
200

ciprofl oxacin 500mg setiap 
12 jam PO selama 3-5 hari
(2 minggu jika bakterimia) 
atau
azithromicin 500mg/24 
jam PO selama 3-5 hari 
(beberapa resistansi 
quionolon)

Shigella Kemungkinan pernah 
berhubungan intim. Mungkin 
perdarahan, dengan demam 
dan gejala di saluran 
pencernaan bagian atas

ciprofl oxacin 500mg setiap 
12 jam PO selama 3-5 hari
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Organisme Gambaran Klinis Terapi

Giardia Gas, kembung, kram, feses 
berbau busuk

metronidazole 250-500mg 
setiap 8 jam selama 7 hari
atau
tinidazole 2 gm x 1

Isospora Berair, afebris TMP-SMX DS setiap 6 jam PO 
selama 10 hari

Entamoeba 
histolytica

Gas, kembung, kram, feses 
berbau busuk, mungkin 
berdarah

metronidazole 750mg setiap 
8 jam PO selama 10 hari
atau
tinidazole 2 g/24jam PO 
selama 3-5hari

MAC Khas terjadi pada CD4 
rendah. Demam, penurunan 
berat badan, anemia, keringat 
malam, hepatomegali, 
peningkatan alkalin fosfatase

clarithromycin 500mg 
setiap 12 jam PO ditambah 
ethambutol 20 mg/kg/hari 
PO tanpa batas, dan ART

Clostridium 
diffi cile

Antibiotik sebelumnya atau 
rawat inap

metronidazole 500 mg PO 
setiap 8 jam selama 10 hari

Cryptosporodium Volume besar, mual/muntah, 
kram, gangguan elektrolit, 
asidosis dengan CD4 rendah

Immunokompeten :
nitazoxanide 500mg setiap 
12 jam PO selama 3-5hari
CD4 < 100 :
nitazoxanide 500mg setiap 
12 jam PO atau
paromomycin 1g setiap 
12 jam PO ditambah 
azithromycin 600mg/24jam 
PO; ditambah ART

Microsporidium Feses berair, malabsorpsi. 
Demam jarang

albendazole 400-800 mg 
setiap 12jam PO selama 2-4 
minggu

CMV Khas terjadi pada CD4 < 
50. Kolitis – nyeri perut 
bagian bawah, darah merah 
terang per rektum. Mungkin 
bersamaan dengan retinitis. 
Diperlukan biopsi untuk 
diagnosis

ganciclovir 5 mg/kg/12jam 
IV dan ART

TMP-SMX DS, trimetoprim-sulfametoxazole double strength

Sumber: Beatty (2008)
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Pada pasien diare yang diakibatkan oleh pengobatan ART, maka 
penghentian obat merupakan upaya terakhir dan harus dikonsultasikan 
terlebih dahulu kepada ahli infeksi karena dapat memengaruhi pola 
resistansi obat antiretroviral dan pilihan pengobatan HIV di masa 
mendatang (Beatty, 2008).

KOMPLIKASI

Komplikasi yang dapat terjadi antara lain adalah sepsis, dehidrasi, 
ketidakseimbangan elektrolit dan malnutrisi (Beatty, 2008).

PENCEGAHAN

Kewaspadaan universal terhadap darah dan cairan tubuh merupakan 
metode pengendalian infeksi patogen diare pada pasien HIV. Ketika 
merawat pasien dengan infeksi C. difficile, maka sebaiknya mencuci tangan 
menggunakan sabun dan air, karena hand-rub berbahan alkohol tidak 
efektif terhadap bakteri pembentuk spora. Tempatkan pasien di kamar 
pribadi apabila tersedia, dan gunakan sarung tangan dan peralatan 
tersendiri untuk perawatan pasien (Beatty, 2008).

SIMPULAN 

Diare masih merupakan permasalahan pada pasien HIV baik pada 
era sebelum mendapat ART dan setelah mendapat ART dengan adanya 
pergeseran etiologi. Penelusuran penyebab diare didasarkan pada 
anamnesis terhadap lama diare, konsumsi diet, obat-obatan, karakteristik 
diet, dan diikuti dengan pemeriksaan fisik dan analisis feses, serta 
pemeriksaan endoskopi bila dibutuhkan. Tata laksana diare pada HIV 
dibagi melalui pendekatan tata laksana secara umum maupun secara 
spesifik.
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PENDAHULUAN

Infeksi HIV masih merupakan permasalahan kesehatan secara global. 
Sebanyak 37 juta penduduk di seluruh dunia terinfeksi HIV, dan sekitar 
5-20% di antaranya juga mengidap HBV (UNAIDS, 2016). Negara-negara di 
Asia memiliki prevalensi infeksi HBV di antara orang yang terinfeksi HIV 
lebih tinggi (20–30%) daripada di negara-negara barat karena penularan 
HBV secara vertikal dan perinatal masih cukup tinggi (Tio, 2011; Arora & 
Bansal, 2012; Nasronudin, 2014). 

Virus hepatitis B memiliki rute transmisi yang sama dengan HIV, 
sehingga seringkali terjadi koinfeksi antara HIV dan HBV. Penularan 
kedua infeksi tersebut dapat melalui paparan mukosa yang tidak intak 
seperti pada populasi pasangan heteroseksual (4-6%) dan homoseksual 
(9-17%). Selain itu juga dapat melalui penularan langsung melalui darah 
seperti pada pengguna narkoba intravena (7-10%), transfusi darah, dan 
penularan perinatal. Risiko penularan berdasarkan rute transmisi dan 
jenis virus, seperti penularan infeksi melalui mukokutan 100 kali lebih 
tinggi dibandingkan dengan HIV (Tio, 2011; Nasronudin, 2014).

Koinfeksi virus HIV dan HBV tersebut menjadi permasalahan baru 
karena dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien yang 
terinfeksi HIV. Morbitas tersebut berkaitan dengan semakin tingginya 
progresifitas penyakit hati pasien koinfeksi dibandingkan dengan pasien 
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monoinfeksi. Progresifitas yang dimaksud dapat berupa peningkatan 
risiko terjadinya hepatitis kronis, sirosis hati maupun keganasan 
hepatoseluler (Nasronudin, 2014). Mortalitas akibat penyakit liver semakin 
meningkat pada pasien HIV akibat adanya koinfeksi (Arora & Bansal, 2011; 
Nasronudin, 2014). Peningkatan mortalitas tersebut 17 kali lipat lebih tinggi 
pada koinfeksi HIV/HBV dibandingkan monoinfeksi HBV atau HIV saja 
(Noffsinger & Wang, 2012; WHO, 2016).

PERJALANAN ALAMI PENYAKIT

Koinfeksi HIV dan HBV saling memberikan pengaruh pada 
perjalanan klinis masing-masing. Pasien yang sudah terinfeksi HIV 
memengaruhi terhadap infeksi HBV akut maupun kronis. Pasien dengan 
infeksi HBV akut memiliki risiko lebih tinggi menjadi infeksi HBV kronis 
seiring dengan penurunan kadar CD4. Pasien dengan infeksi HBV akut 
memiliki risiko menjadi kronis lebih tinggi (23%) pada pasien dengan 
infeksi HIV dibandingkan pasien dengan tanpa disertai infeksi HIV (4%) 
(Tio, 2012; Noffsinger & Wang, 2012). 

Pada pasien yang terinfeksi HIV dan HBV sekaligus, memiliki risiko 
menjadi kronis meningkat sampai dengan 40% (Tio, 2012). Sedangkan 
HIV juga memiliki pengaruh terhadap infeksi HBV kronis sehingga 
menyebabkan penurunan serokonversi HBeAg, kadar HBV DNA yang 
lebih tinggi, meningkatkan risiko terjadinya sirosis hati, meningkatkan 
risiko kematian, kadar ALT yang lebih rendah serta meningkatkan risiko 
reaktivasi infeksi HBV kronis. Kadar ALT yang rendah disebabkan karena 
kondisi supresi sistem imun pada HIV, bukan menggambarkan aktivitas 
penyakit liver yang minimal. Infeksi HBV pada pasien HIV yang sudah 
mendapatkan ART juga meningkatkan risiko terjadinya hepatotoksisitas 
(Tio, 2012; Noffsinger & Wang, 2012).

Belum banyak penelitian yang melaporkan pengaruh infeksi HIV 
akut terhadap pasien dengan HBV. Namun infeksi HIV akut menyebabkan 
penurunan kadar HBV DNA rata-rata 6,29 log kopi/ml. Hal tersebut diduga 
disebabkan karena rilis sitokin saat terjadinya infeksi HIV akut (Tio, 
2012).
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PATOGENESIS

Mekanisme tentang bagaimana infeksi HIV dapat mempercepat 
progresivitas penyakit hepar terkait HBV bersifat multifaktorial. Faktor-
faktor tersebut meliputi replikasi virus HIV di liver, translokasi HIV dan 
mikroba serta aktivasi, kelelahan, dan toleransi sistem imun. HIV secara 
langsung menginfeksi hepatosit, hepatic stellate cells (HSC) atau sel Kupffer. 
HIV juga berperan pada inflamasi hepar dan fibrosis melalui pengikatan 
envelope glikoprotein, gp120 dengan CXCR4 yang diekspresikan pada 
hepatosit dan HSC. Infeksi HIV sendiri, atau disertai adanya infeksi 
HBV, merangsang proses fibrosis pada hepatosit dan sel HSC termasuk 
peningkatan produksi kemokin, migrasi HSC, apoptosis hepatosit, dan 
ekspresi gen fibrosis. Sedangkan HBV hanya menginfeksi hepatosit. 
Infeksi HIV dapat menyebabkan gangguan integritas saluran cerna serta 
menyebabkan penurunan jumlah sel T CD4 di saluran cerna sehingga 
menyebabkan peningkatan translokasi mikroba yang menyebabkan 
peningkatan kadar lipopolisakarida (LPS) sirkulasi. LPS tersebut secara 

Gambar 12.1 Dampak infeksi HIV dan HBV pada liver (Sight, 2017).
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langsung mengaktifkan hepatic stellate cells (HSC) atau sel Kupffer melalui 
ikatan dengan toll-like receptor (TLR) dan mengaktivasi faktor nuklear kappa 
B sehingga menyebabkan inflamasi intrahepatik dan fibrosis. Pada infeksi 
HBV, progresifitas penyakit liver juga dapat diakibatkan oleh migrasi sel 
T spesifik HBV maupun sel T yang tidak spesifik HBV, reseptor kemokin 
CXCR6 dan ligan sel NK CXCL 10 dan CXCL16 dan ligan monosit CCL2 
dari sirkulasi darah sistemik menuju liver (Bansal & Blackard, 2012; Singh, 
2017).

MANIFESTASI KLINIS

Manifestasi klinis koinfeksi HIV/HBV tak spesifik. Sebagian besar 
pasien HIV yang terinfeksi HBV kronis tidak menunjukkan gejala 
(asimtomatis). Namun pada pasien HIV yang terinfeksi HBV akut kadang 
kala disertai keluhan mual, muntah, kelemahan tubuh, demam, artralgia, 
nyeri perut kanan atas, icterus. Pada pasien koinfeksi HIV/HBV yang telah 
disertai sirosis hati menunjukkan gejala eritema palmaris, dermatitis HIV, 
kandidiasis orofaring, ginekomastia, angioma spidernevi kulit, dermatitis 
HIV, dan/atau hepatomegali. Bahkan sering ditemukan asites ringan 
hingga berat, icterus, ensefalopati, koagulopati, varises esofagus, infeksi 
jamur paru, infeksi jamur lambung dan intestinal, kaput medusa, serta 
sindrom wasting pada pasien koinfeksi dengan sirosis hati dekompensata. 
Manifestasi ekstrahepatik meliputi vasculitis, glomerulonephritis, dan 
poliartritisnodosa, penurunan kesadaran dapat merupakan akibat dari 
ensefalopati hepatik, ensefalopati HIV, infeksi sekunder (meningitis 
tuberculosis, toksoplasmosis, infeksi jamur, abses amoeba) atau akibat 
keganasan pada otak yang sering menyertai HIV seperti astrositoma, dan 
limfoma maligna. Pasien koinfeksi lebih cenderung berkembang progresif 
ke arah karsinoma hepatoseluler daripada monoinfeksi HBV, oleh karena 
itu dianjurkan selalu melakukan pemeriksaan penapisan ultrasonografi 
liver dan AFP setiap enam bulan (Nasronudin, 2014).

DIAGNOSIS

Berdasarkan transmisi penularan yang sama antara infeksi HIV dan 
HBV, maka semua pasien dengan infeksi HIV harus dilakukan penapisan 
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terhadap infeksi HBV. Penapisan awal dapat dilakukan dengan melakukan 
pemeriksaan antigen permukaan hepatitis B (HBsAg) dan anti-HBc. Pada 
sekitar 10-45% kasus didapatkan infeksi HBV yang tersembunyi, yaitu 
didapatkan hasil tes HBsAg yang negatif, namun dengan hasil anti-HBc 
yang positif, pada kondisi seperti ini sebaiknya diikuti pemeriksaan HBV 
DNA. Jika tes untuk HBsAg, anti-HBc atau keduanya positif, maka pasien 
ini juga harus diikuti pemeriksaan untuk HBV DNA. Pasien dengan anti-
HBc positif dan HBV DNA negatif harus dilakukan vaksinasi terhadap 
HBV. Kadar Enzim hati seperti ALT dan aspartat aminotransferase (AST) 
seringkali ditemukan rendah atau normal pada pasien koinfeksi HIV/
HBV. Pemeriksaan lainnya, yaitu hepatitis B antigen-e (HBeAg) yang 
merupakan penanda replikasi virus aktif sementara pemeriksaan anti-
HBe untuk menunjukkan status serokonversi atau keberadaan virus 
mutan. Selanjutnya apabila memungkinkan, dilakukan pemeriksaan 
genotip HBV. 

HBV dapat diklasifikasikan menjadi delapan genotip, yaitu genotip 
A sampai H, masing-masing memiliki distribusi geografis yang berbeda. 
Berbagai jenis genotip ini berkaitan dengan berbagai gambaran klinis dan 
respons pengobatan yang berbeda pada pasien imunokompeten akan tetapi 
pada pasien dengan koinfeksi HIV belum sepenuhnya diketahui. Pada 
sebuah penelitian retrospektif pasien HIV yang mendapat pengobatan 
dengan lamivudine dengan atau tanpa tenofovir, mereka dengan genotipe 
A memiliki respons pengobatan yang lebih baik dibandingkan dengan 
selain genotip A. Prevalensi genotip G lebih tinggi pada pasien koinfeksi 
HIV dan genotip ini berkaitan dengan fibrosis hati yang lebih berat 
dibandingkan dengan genotip A. Biopsi hati harus dipertimbangkan 
walaupun tidak wajib pada semua pasien koinfeksi untuk menilai derajat 
peradangan dan fibrosis. Metode non-invasif lainnya untuk mengevaluasi 
fibrosis seperti Fibroscan dan berbagai tes serum seperti APRI (rasio AST 
terhadap Platelet) atau Fibrotest walau belum didukung data yang memadai 
mengenai perannya pada pasien koinfeksi dapat dipertimbangkan untuk 
digunakan (Arora & Bansal, 2011; Nasronudin, 2014).
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TERAPI

Waktu Memulai Pengobatan HBV 

Tujuan pengobatan HBV adalah untuk menekan replikasi HBV 
sehingga mencegah progresifitas menjadi penyakit hati seperti sirosis 
dan karsinoma hepatoseluler. Sasaran pengobatan HBV pada HIV sama 
seperti untuk individu yang immunocompetent, yaitu normalisasi kadar 
ALT, serokonversi HBeAg, perbaikan histologi hati, dan supresi kadar HBV 
DNA serum. Pada panduan pengobatan koinfeksi HIV/HBV sebelumnya, 
keputusan untuk mengobati HBV pada pasien koinfeksi HIV harus 
didasarkan pada pertimbangan terhadap kebutuhan terapi anti-retroviral 
untuk infeksi HIV, derajat keparahan penyakit hati, kemungkinan respons 
terhadap obat anti-HBV dan efek samping. 

Pengobatan HBV yang efektif dalam koinfeksi HIV sebagian besar 
didasarkan pada ekstrapolasi data dari monoinfeksi HBV dan observasi 
melalui penelitian kecil pada pasien koinfeksi. Pengobatan HBV harus 
dipertimbangkan pada orang dengan koinfeksi HIV dan HBV dengan 
bukti fibrosis signifikan (> F2), atau dengan peningkatan kadar DNA 
HBV serum> 2000 IU/ml. Pasien koinfeksi dengan replikasi HBV aktif 
dan peningkatan aminotransferase harus dipertimbangkan untuk 
mendapat terapi anti-HBV. Karena fibrosis hati sering disertai dengan 
tanda peradangan hati dan peningkatan enzim hati yang minimal pada 
pasien koinfeksi, kadar aminotransferase kurang bermanfaat sebagai 
kriteria untuk memulai pengobatan. Atas dasar tersebut, pemantauan 
kadar DNA HBV sangat penting dalam keputusan terapeutik pada pasien 
koinfeksi. Mengingat progresifitas infeksi HBV yang tinggi pada pasien 
terinfeksi HIV, maka pengobatan harus dipertimbangkan lebih awal 
dibandingkan dengan populasi tanpa HIV. Ketika kadar DNA HBV> 2000 
IU/ml atau kadar ALT meningkat, maka diprediksi terjadi kerusakan hati 
yang signifikan sehingga pengobatan harus segera diberikan. Sebaliknya, 
pada pasien dengan fibrosis hati tahap lanjut dapat ditemukan kadar 
HBV DNA serum yang rendah atau ALT normal atau keduanya, namun 
pasien tersebut tetap akan mendapat manfaat dari pengobatan antivirus. 
Namun, dalam kondisi kadar HBV DNA yang rendah dan HBV yang 
tidak aktif, maka belum diperlukan pengobatan dan sebaiknya dilakukan 
pemantauan secara berkala (Arora & Bansal, 2011). 
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Namun pada panduan pengobatan terbaru dari WHO, pasien dengan 
bukti adanya infeksi hepatitis kronis berat yang berpotensi menimbulkan 
progresivitas penyakit liver dan kematian akibat penyakit liver atau yang 
sudah disertai adanya sirosis hati harus segera mendapatkan pengobatan 
ART yang memiliki kinerja ganda tanpa memandang kadar CD4 (WHO, 
2015). Tidak seperti panduan pengobatan sebelumnya, pasien dengan 
koinfeksi HIV/HBV dengan kadar CD4> 500 sel/mm3 juga disarankan untuk 
memulai pengobatan ART seperti pada pasien dengan kadar CD4< 500 sel/
mm3, walapun belum didukung banyak data penelitian (WHO, 2015).

Pilihan Pengobatan

Beberapa pilihan pengobatan infeksi HBV antara lain interferon, 
baik interferon konvensional (IFN) dan interferon pegilasi (Peg-IFN), dan 
berbagai nukleos(t)ida analog oral, yaitu lamivudine, adefovir, entecavir, 
telbivudine, emtrisitabin, dan tenofovir. Pilihan terapi bergantung pada 
beberapa faktor seperti derajat keparahan penyakit hati, dan resistansi 
obat. Belum banyak laporan mengenai efikasi IFN dan Peg-IFN pada pasien 
koinfeksi HBV/HIV. Beberapa penelitian melaporkan bahwa IFN dan Peg-

Tabel 12.1  Pilihan terapi infeksi HBV pada pasien HIV 

Obat Aktivitas 
anti-HIV

Serokonversi/ 
tahun, % Dosis Keterangan

Lamivudin ++ 22-29 300 mg/hari Resistensi tinggi

Adefovir ? 8 10 mg/hari Toksisitas renal

Entecavir + 2 0,5-1 mg/hari Asidosis laktat

Telbivudine ? 16-33 600 mg/hari Asidosis laktat, 
peningkatan CK

Tenofovir +++ 0-25 300 mg/hari Sindroma Fanconi

Emtricitabine + 50 200 mg/hari Asidosis laktat

IFN-α 2b ? 0-8,3 5-10 MU x 3/
minggu/x 16 
minggu

Flu like syndrome, 
siopenia, disfungsi 
tiroid

PEF IFN-α 2a + 32 180 μg/minggu Flu like syndrome, 
siopenia, disfungsi 
tiroid

Sumber: Arora & Bansal (2011); Kitchell & Jain (2012). Dengan modifi kasi.
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IFN memiliki respons yang lebih baik pada pasien dengan HBeAg-positif, 
namun penggunaannya menjadi terbatas pada pasien yang disertai sirosis 
hati dekompensata. Panduan pengobatan terbaru merekomendasikan 
bahwa semua pasien dengan koinfeksi HIV dan HBV sangat dianjurkan 
untuk mendapat pengobatan nukleos(t)ida dengan aktivitas ganda seperti 
kombinasi tenofovir dengan emtrisitabin atau lamivudine. Pemberian obat 
nucleos(t)ida secara monoterapi harus dihindari karena risiko terjadinya 
resistansi obat terhadap salah satu atau kedua obat anti HBV atau HIV 
(Arora & Bansal, 2011; WHO, 2015; WHO, 2016).

Lama Pengobatan

Lama pengobatan yang optimal pada pasien koinfeksi HIV/HBV 
belum sepenuhnya disepakati. Namun salah satu tujuan pengobatan 
adalah tercapainya supresi kadar HBV DNA serum hingga tidak terdeteksi. 
Sedangkan serokonversi yang menjadi salah satu tujuan pengobatan pada 
pasien monoinfeksi HBV jarang terjadi pada pasien koinfeksi. Oleh karena 
itu, sebagian dokter lebih memilih untuk melanjutkan terapi nukleos(t)
ida tanpa batasan tertentu pada pasien koinfeksi sedangkan sebagian 
lain menghentikan pengobatan anti-HBV dua belas bulan setelah terjadi 
serokonversi (Arora & Bansal, 2011).

Monitoring

Beberapa parameter perlu diperiksa untuk menilai respons terapi, 
antara lain HBV DNA, HBeAg, HBsAg, ALT, histologi liver, CD4, beban 
virus HIV RNA, serta infeksi sekunder lain. Monitoring terhadap fungsi hati 
dan kadar HBV DNA harus diperiksa setiap tiga bulan untuk memantau 
respons pengobatan dan untuk memantau terjadinya hepatotoksisitas. 
Seorang pasien dinilai merespons terhadap pengobatan apabila kadar 
HBV DNA menjadi tidak terdeteksi serta terjadi serokonversi pada pasien 
dengan HBeAg-positif. Pasien koinfeksi HIV/HBV berisiko lebih tinggi 
terhadap karsinoma hepatoseluler sehingga harus menjalani pemeriksaan 
USG dan alfa feto protein hati (AFP) setiap enam bulan (Arora & Bansal, 
2011; Nasronudin, 2014).



KOINFEKSI HIV DAN HEPATITIS: FOKUS HEPATITIS B

195

Pencegahan

Pasien dengan infeksi HIV tanpa kekebalan, harus divaksinasi 
terhadap virus hepatitis A (HAV) dan virus hepatitis B (HBV). Namun 
pasien HIV seringkali memiliki respons yang kurang terhadap vaksin HBV, 
terutama bila disertai jumlah CD4 yang rendah. Saat ini direkomendasikan 
tiga dosis vaksin HBV pada bulan ke 0, 1, dan 6 bulan dengan dosis ganda 
(40 μg) atau dua dosis kombinasi vaksin HBV/HAV pada bulan ke 0 dan 
1. Titer anti-HBs harus dievaluasi satu bulan setelah seri vaksinasi selesai 
diberikan. Pada pasien HIV seringkali memiliki titer antibodi lebih rendah 
dan kurang bertahan lama, dan lebih sedikit terbentuk antibodi pelindung 
terhadap HBV. Respons terhadap vaksin HAV dan HBV menurun seiring 
dengan jumlah CD4 yang lebih rendah dan jumlah viral load HIV yang 
lebih tinggi. Sebuah penelitian melaporkan pasien HIV yang tidak respons 
terhadap vaksin HBV sekitar 30% dibandingkan dengan pada orang sehat 
sebesar 2,5%. Jika seri pemberian vaksinasi gagal mencapai nilai proteksi 
anti-HBs, peningkatan dosis harus dipertimbangkan. Titer anti-HBs 
(tingkat protektif> 10 mIU/ml) harus dievaluasi setiap tahun dan dosis 
booster harus diberikan jika diperlukan (Arora & Bansal, 2011; WHO, 2015; 
WHO, 2016).

SIMPULAN

Semua pasien dengan HIV harus dilakukan penapisan HBV sebelum 
memulai ART. Pemberian vaksinasi HBV harus dipertimbangkan pada 
semua pasien HBsAg negatif meskipun efektivitasnya lebih rendah 
pada pasien HIV. Dengan pemberian obat kerja ganda diharapkan akan 
meningkatkan kesintasan pasien dengan koinfeksi HIV/HBV. Beberapa 
permasalahan seperti peran biopsi hati, ambang nilai HBV DNA 
untuk memulai pengobatan, batas akhir pengobatan, dan masih belum 
sepenuhnya disepakati sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.
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PENDAHULUAN

Penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang disebabkan 
oleh infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus) masih menjadi masalah 
kesehatan global termasuk di Indonesia. Masalah yang berkembang terkait 
penyakit HIV/AIDS adalah semakin meningkatnya angka kejadian dan 
angka kematian (Khare et al., 2015).

Manifestasi hematologi sering menyertai perjalanan penyakit 
infeksi HIV/AIDS sebagai akibat secara langsung maupun tidak langsung 
infeksi virus HIV yang menekan sistem imun dan hematopoiesis, infeksi 
oportunistik, dan toksisitas pengobatan anti retroviral (ARV) (Arora, 2011; 
Khare et al., 2015). Pada beberapa studi infeksi HIV, manifestasi hematologi 
yang sering dijumpai antara lain anemia pada sekitar 70% penderita 
HIV, lymphopenia pada 70% penderita, neutropenia pada 50% penderita 
dan trombositopenia pada sekitar 40% penderita (Arora, 2011). Supresi 
virus HIV pada produksi sel darah (hematopoiesis) juga dapat menekan 
produksi sel eritrosit, leukosit, dan trombosit sekaligus (pansitopenia) 
dengan adanya bukti virus HIV yang menginfeksi sel progenitor dan 
hemotopoietic stem cell (HSC) pada sumsum tulang (Mehta, 2012; Vishnu 
& Aboulafia, 2015).
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Secara umum manifestasi hematologi pada infeksi HIV/AIDS akan 
muncul dan memberat seiring dengan progresivitas penyakit mulai dari 
stadium awal asimtomatis HIV hingga penderita jatuh pada kondisi 
AIDS. Kondisi anemia, netropenia, dan trombositopenia pada penderita 
HIV/AIDS sangat memengaruhi kualitas hidup penderita, menimbulkan 
berbagai macam komplikasi dan dapat mengancam jiwa, meningkatkan 
angka kematian pada penderita HIV/AIDS. Pada segi pengobatan dengan 
ARV dan timbulnya infeksi oportunistik, manifestasi hematologi yang 
timbul juga akan memengaruhi toleransi pada terapi, penurunan dosis 
obat ARV, penggantian regimen ARV hingga penghentian terapi ARV 
(Kathuria, 2016; Kumar et al., 2016).

HEMATOPOIESIS PADA INFEKSI HIV/AIDS

Untuk memahami timbulnya manisfestasi hematologi anemia, 
neutropenia, dan trombositopenia pada infeksi HIV/AIDS perlu 
dipahami proses pembentukan sel darah (hematopoiesis). Pada proses 
hematopoiesis normal dibutuhkan sel progenitor hematopoietic stem cells 
(HSC) dalam jumlah cukup dalam sumsum tulang. Dalam sumsum 
tulang HSC dapat berdiferensiasi menjadi sel myeloid progenitor dan sel 
limfoid progenitor. Sel myeloid progenitor akan berdiferensiasi menjadi 
sel eritrosit, sel trombosit, dan sel leukosit (neutrofil, monosit, basofil, 
eosinofil). Sedangkan sel limfoid progenitor akan berdiferensiasi menjadi 
sel limfosit dan sel NK yang sangat berpengaruh terhadap sistem imun 
tubuh dan produksi antibodi. Proses hematopoiesis memerlukan suatu 
prekursor untuk proliferasi dan diferensiasi ketiga komponen darah 
tersebut, eritropoetin yang diproduksi di ginjal dan trombopoietin yang 
diproduksi di liver sangat diperlukan pada seluruh tahapan eritropoiesis 
dan trombopoiesis hingga sel darah matur dilepaskan ke sirkulasi perifer 
(Mehta, 2012).

Diperlukan pemeriksaan biopsi dan aspirasi serta kultur sumsum 
tulang untuk evaluasi kelainan hematologi pada infeksi HIV/AIDS. 
Perubahan yang sering dijumpai pada sumsum tulang pasien HIV/AIDS 
adalah perubahan morfologi arsitektur sumsum tulang, penurunan 
selularitas dan myelodisplasia (perubahan abnormal struktur sel darah 
di sumsum tulang). Perubahan displastik dapat terjadi seluruh sel baik 
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dari deret myeloid progenitor maupun limfoid progenitor dengan disertai 
maturation arrest pada sumsum tulang pasien HIV/AIDS. Tiga mekanisme 
yang dapat menjelaskan peran infeksi HIV baik secara langsung maupun 
tidak langsung pada timbulnya sitopenia sumsum tulang, pertama infeksi 
virus HIV secara langsung menekan HSC dan sel stromal pada sumsum 
tulang dan proses hematopoiesis. Sel stromal (antara lain sel endotelial, 
fibroblast, adiposit, makrofag, growth factor) pada sumsum tulang 
merupakan sekumpulan sel kompleks yang mendukung HSC pada proses 
hematopiesis di sumsum tulang. Kedua, protein envelope dan glycoprotein 
dari HIV memicu inflamasi dan meningkatkan produksi sitokin pro 
inflamasi seperti TNF-α, IL-1 dan IL-6 yang secara tidak langsung akan 
memengaruhi HSC dan sel stromal pada sumsum tulang. Ketiga, infeksi 
HIV pada sel limfosit, neutrofil, makrofag, dan menyebabkan penurunan 
jumlah granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) yang lebih lanjut akan 
memengaruhi jumlah sel progenitor dalam sumsum tulang (Vishnu & 
Aboulafia, 2015). Infeksi oportunistik yang muncul mengikuti infeksi virus 
HIV juga berperan pada supresi sumsum tulang dan proses hematopoiesis 
yang menimbulkan sitopenia pada darah perifer (Mehta 2012; Vishnu & 
Aboulafia, 2015).

Obat-obatan pada terapi HIV/AIDS juga berkontribusi menimbulkan 
supresi sumsum tulang. Paling sering dijumpai pada terapi ARV dengan 
zidovudine (AZT), obat ini akan menghambat pembentukan koloni HSC 
dan sel progenitor myeloid (granulocyte-macrophage). Obat-obatan untuk 
terapi infeksi oportunistik HIV/AIDS seperti asiklovir dan gansiklovir 
yang digunakan untuk prevensi dan terapi herpes simpleks virus dan 
cytomegalo virus, trimethoprim-sulofamethoxazole yang digunakan 
untuk prevensi dan terapi Pneumocystis jirovecii pneumonia juga dapat 
menimbulkan supresi pada sumsum tulang dan sitopenia pada darah 
perifer. Penting untuk mengidentifikasi penyebab manifestasi hematologi 
pada infeksi HIV (Tabel 1), pendekatan terapi adalah dengan mengatasi 
penyebab supresi sumsum tulang, optimalisasi dosis ARV, mengontrol 
infeksi oportunistik serta menurunkan viral load (Mehta et al., 2011; Vishnu 
& Aboulafia, 2015).
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Tabel 13.1   Penyebab supresi sumsum tulang dan sitopenia pada pasien HIV/
AIDS 

Infeksi Obat Neoplasma

HIV
Parvovirus B19
Mycobacterium avium 
comp
Mucobacterium 
tuberculosis
Pneumocyxtis carinii
Cryptococcus neoformans
Coccidioides immitis
Histoplasma capsulatum

Acyclovir, Gansiklovir
Zidovudine (AZT)
Trimethoprim-sulfametox
Dapsone
Amphotericin B
Sulfadiazine
Foscarnet
Primaquin
Pyrimethamine
Pentamidine
5-Flucytosine
Ribavirin
Antineoplasic agent
Interferon-�

Non-Hodgkin’s lymphoma
Hodgkin’s lymphoma
Kaposi’s sarcoma

Sumber: Mehta et al. (2011)

ANEMIA PADA INFEKSI HIV/AIDS

Anemia merupakan manifestasi hematologi yang paling sering 
dijumpai pada infeksi HIV/AIDS. Prevalensi anemia pada infeksi HIV/
AIDS meningkat hingga 30-40% pada stadium dini dan mencapai 75-90% 
pada stadium lanjut (Kumar et al., 2016). 

Etiologi anemia pada infeksi HIV/AIDS multifaktorial (Tabel 2). Infeksi 
HIV sendiri dapat secara langsung memberikan pengaruh pada HSC dan 
sel stromal yang berperan pada proses eritropoiesis di sumsum tulang. 
Infeksi oportunistik dan obat-obatan myelosupresive juga berperan besar 
pada timbulnya anemia, defisiensi nutrisi pada sebagian besar pasien HIV/
AIDS serta penurunan respons terhadap erytropoietin juga berkontribusi 
pada etiologi anemia (Mehta, 2012; Vishnu & Aboulafia, 2015). 

Defisiensi nutrisi lebih lanjut akan menimbulkan defisiensi zat 
besi, cobalamin (vitamin B12) dan asam folat. Defisiensi zat besi akan 
menimbulkan anemia defisiensi besi dengan morfologi eritrosit hipokromik 
mikrositik, sedangkan defisiensi vitamin B12 ditemukan pada 30% infeksi 
HIV/AIDS akan menimbulkan anemia megaloblastik. Defisiensi asam 
folat pada infeksi HIV/AIDS sering dikatkan dengan diare kronis dan 
malabsorbsi (Redig & Berliner, 2013; Vishnu & Aboulafia, 2015). 
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Tabel 13.2  Etiologi dan terapi anemia pada infeksi HIV/AIDS 

Penyebab Anemia Laboraturium Terapi

Penurunan Produksi 
disebabkan:
• Defi siensi zat besi
• Pertimbangkan 

sindrome thalassemia 
dan keracunan timbal

Anemia microcytic 
dengan penurunan 
jumlah retikulositte

Semsum tulang 
normoseluler disertai 
penurunan zat besi

• Suplementasi zat besi 6mg 
/kg/hari b.id atau t.i.d per 
oral selama 3 bulan untuk 
mencukupi deposit zat besi

• Pada gangguan penyerapan 
zat besi dipertimbangkan 
penambahan vitamin C atau 
pemberian terapi zat besi IV

Penurunan produksi 
disebabkan:
• Defi siensi vitamin B12 

dan/ asam folat
• Toksisitas obat 

Macrocytic anemia 
dengan penurunan 
jumlah retikulosit

Hypersegmented 
neutrofi l pada hapusan 
darah tepi

Sumsum tulang 
normoseluler dengan 
megaloblastic immature 
progenitor

• Pada terapi zidovudine 
perlu dipertimbangkan 
penggantian ARV lainnya 

• Pemberian asam folat per 
oral 1 mg/hari dan vitamin 
B12 inj intramusculer/ bulan

Penurunan produksi 
disebabkan :
• Toksisitas obat
• Supresi virus
• Infi ltrasi keganasan 

pada sumsum tulang
• Kekurangan nutrisi
• Infeksi lainnya (MAC)

Normocytic anemia 
dengan penurunan 
jumlah retikulosit

Sumsum tulang 
hiposeluler dengan 
penurunan erithroid 
progenitors

• Tranfusi darah 10-15 mL/kg 
PRC untuk hemoglobin <7 g/
dL atau simptomatic anemia

• Optimalkan ARV
• Terapi penyebab infeksi 

oportunistik (TBC, MAC)
• Pertimbangkan IVIG 0.5 g/

kg setiap 4 minggu pure red 
cell aplasia akibat parvovirus 
B19

• Pasien yang membutuhkan 
tranfusi kronis, 
pertimbangkan terapi 
eritropoitin alfa 150-600 U/
kg/ 3 hari/minggu SC

Peningkatan destruksi 
disebabkan 
• Nonimmune hemolitik 

akibat defect genetic 
seperti defi siensi 
G6PD dengan 
pajanan obat

Normocytic anemia 
dengan peningkatan 
jumlah retikulosit dan 
bukti adanya hemolisis 
eritrosit pada hapusan 
darah perifer

Menghentikan pengobatan 
(dapsone, cotrimoxazole) pada 
kasus defi siensi G6PD 

IVIG dan atau prednisone 1mg/
kg/hari b.i.d untuk autoimun 
hemolitik anemia
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Anemia penyakit kronis sering dijumpai pada infeksi oportunistik 
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium complex, dan Cytomegalovirus. 
Terapi ARV dengan cotrimoxazole dan zidovudine sering menimbulkan 
megaloblastik anemia, pada penggunaan zidovudine anemia dapat timbul 
setelah beberapa minggu penggunaan (Mehta et al., 2011). 

Anemia hemolitik juga merupakan salah satu etiologi anemia pada 
infeksi HIV/AIDS, merupakan akibat dari destruksi sel eritrosit di perifer. 
Dapat dijumpai akibat pemberian dapson, cotrimoxazole, ciprofloxacin, 
colchicine, amphotericin B, dan primaquin terutama pada pasien dengan 
defisiensi G6PD sebelumnya. Anemia karena perdarahan saluran cerna 
juga merupakan salah satu penyebab anemia pada infeksi HIV/AIDS sering 
dijumpai akibat hemoragik gastritis terkait alkohol dan perdarahan varises 
terkait sirosis hepatis (Redig & Berliner, 2013; Vishnu & Aboulafia, 2015).

Berikut ini pembagian tipe morfologi anemia pada infeksi HIV/AIDS 
(Mehta et al., 2011).
1. Mikrositik anemia
 Penyebab anemia hipokromik mikrositik pada infeksi HIV/AIDS 

antara lain anemia defi siensi besi, anemia penyakit kronis, malabsorbsi 
intestinal. Malnutrisi pada pasien HIV, infeksi gastrointestinal yang 
memicu diare kronis dan perdarahan saluran cerna (shigellosis, 
amobiasis), gangguan absorbsi zat besi, dan intoleransi lactose 
semuanya berperan pada timbulnya anemia mikrositik pada pasien 
HIV.

Penyebab Anemia Laboraturium Terapi

• Autoimune hemolitik 
anemia

• Infeksi dengan atau 
tanpa Disseminated 
Intravascular 
Coagulopathy (DIC)

Peningklatan lactate 
dehydrogenase

Coomb’s test positif 
pada autoimun 
hemolitik anemia

Sumsum tulang normal

Pertimbangan tranfusi darah 
hanya pada kasus yang 
mengancam jiwa dengan 
pemberian sangat hati-hati 
monitoring ketat

Sumber: Mehta (2012)
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2. Normositik anemia
 Anemia dengan morfologi normositik pada infeksi HIV/AIDS sering 

dĳ umpai pada anemia hemolitik yang dipicu oleh TTP (Thrombotic 
Thrombocytopenic Purpura), toksisitas obat pada pemberian dapson 
dan cotrimoxazole terutama pada pasien dengan defi siensi 
G6PD sebelumnya. Anemia akibat perdarahan saluran cerna juga 
memberikan gambaran normositik anemia.

3. Makrositik anemia
 Terapi ARV dengan cotrimoxazole dan zidovudine sering 

menimbulkan megaloblastik anemia. Anemia tipe makrositik akibat 
toksisitas penggunaan zidovudine sangat terkait dengan pemberian 
dosis regimen yang harus dievaluasi selama pemberian ARV.

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Beberapa pemeriksaan penunjang minimal yang perlu dilakukan 
untuk mengetahui etiologi anemia pada infeksi HIV antara lain: 
pemeriksaan laboratorium darah lengkap meliputi hemoglobin, WBC, 
trombosit, eritrosit count, hematokrit, indeks eritrosit (MCV, MCH, 
MCHC), retikulosit, hapusan darah tepi, serum iron, TIBC, transferin, 
dan serum ferritin. Pemeriksaan biopsi, aspirasi dan kultur sumsum 
tulang pada infeksi HIV/AIDS bertujuan untuk mendeteksi sitopenia 
dan menyingkirkan penyebab infeksi seperti mycobacterium tuberculosis, 
mycobacterium avium complex, dan histoplasma capsulatum. Prosedur 
invasif ini juga dapat mendiagnosis 25-40% pasien dengan classical fever 
of unknoen origin (FUO) (Mehta, 2012; Vishnu & Aboulafia, 2015). 

TATA LAKSANA ANEMIA PADA INFEKSI HIV/AIDS

Terapi anemia harus dimulai dengan koreksi pada penyakit yang 
mendasari timbulnya anemia serta evaluasi terhadap pengobatan ARV 
dan infeksi oportunistik (Tabel 2). Penggunaan ARV kombinasi dengan 
zidovudine sebagai basis terapi harus dievaluasi bila anemia timbul akibat 
penggunaan ARV. Pertimbangkan untuk mengganti zidovudine dengan 
ARV yang lain. Suplementasi zat besi, asam folat dan vitamin B12 diberikan 
pada anemia akibat defisiensi zat tersebut, IVIG merupakan pilihan terapi 
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untuk anemia pure red cel aplasia akibat infeksi parvovirus B19. Pemberian 
recombinant human erythropoietin (rEPO) pada anemia yang membutuhkan 
transfusi kronis akan menurunkan kebutuhan transfusi. Dapat dimulai 
dengan dosis 40.000 U sc per minggu, bila kadar Hb mencapai 12 g/dl dosis 
rEPO dapat dititrasi hingga 10.000 U per minggu hingga kadar Hb dapat 
dipertahankan (Mehta et al., 2011; Vishnu & Aboulafia, 2015).

NEUTROPENIA PADA INFEKSI HIV/AIDS

Neutropenia didapatkan pada 10-30% pada awal infeksi HIV dan 
meningkat hingga 50% pada tahap lanjut infeksi HIV. Patogenesis 
neutropenia pada infeksi HIV/AIDS multifaktorial, proses supresi pada 
sumsum tulang akibat infeksi virus HIV sendiri, infeksi oportunistik, 
infiltrasi keganasan, dan toksisitas obat-obatan. Seperti telah dijelaskan 
sebelumnya, infeksi HIV sendiri secara langsung dapat memengaruhi 
sumsum tulang, supresi pada sel limfosit, neutrofil, makrofag, dan 
menyebabkan penurunan jumlah granulocyte colony-stimulating factor 
(G-CSF) yang lebih lanjut akan memengaruhi jumlah sel progenitor dalam 
sumsum dengan hasil akhir penurunan jumlah neutrofil dalam darah tepi. 
Infeksi HIV juga dapat meningkatkan timbulnya circulating immunoglobulins 
yang dapat menstimulasi sel limfosit B. Auto-antibodi yang dihasilkan ini 
dapat menghancurkan neutrofil baik yang sedang maturasi di sumsum 
tulang maupun di darah perifer. Pada 15% terapi kombinasi ARV terutama 
dengan regimen yang berisi zidovudine serta rendahnya jumah sel CD4+ 
merupakan penyebab neutropenia terbanyak pada infeksi HIV/AIDS. 
Beberapa obat-obatan lain yang dapat menimbulkan neutropenia antara 
lain acyclovir, gansiklovir, cotrimoxazole, amphotericin B, foscarnet dan 
interferon-α (Mehta et al., 2011; Mehta, 2012).

Risiko untuk timbulnya infeksi bakteri dan sepsis meningkat dengan 
adanya neutropenia berat dengan absolute neutrofil count (ANC) di bawah 
500 cell/μL. Penghitungan ANC dengan menggunakan kalkulasi jumlah 
WBC dan persentase neutrofil (stab dan segmen) pada darah perifer 
(Mehta, 2012; Vishnu & Aboulafia, 2015).

ANC = WBC count (cell / μL) x % neutrofil (stab, segment)
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TATA LAKSANA NEUTROPENIA PADA INFEKSI HIV/AIDS

Perlu dipertimbangkan perawatan di rumah sakit untuk pasien HIV/
AIDS dengan ANC < 1000 cell/μL, terutama bila disertai dengan keluhan 
demam. Pemeriksaan kultur darah harus dilakukan untuk mengidentifikasi 
penyebab febrile neutropenia, pemberian antibiotik IV spekrum luas untuk 
febrile neutropenia berat dengan ANC < 500 cells/μL. Pemberian growth 
factor seperti granulocyte-colony stimulating factors (G-CSF) 5-10 μg/kg/
hari direkomendasikan untuk meningkatkan jumlah neutrofil. Namun 
penggunaan growth factor yang lain granulocyte macrophage-colony stimulating 
factors GM-CSF sebaiknya dihindari karena dikaitkan dengan peningkatan 
replikasi HIV. G-CSF tidak dikaitkan dengan replikasi virus karena bekerja 
spesifik pada neutrofil progenitor (Mehta, 2012; Vishnu & Aboulafia, 2015).

Penggunaan obat-obatan untuk terapi HIV/AIDS perlu dievaluasi 
penggunaannya pada kondisi neutropenia. Bila mungkin penggunaan 
obat-obatan yang memicu neutropenia harus dihentikan. Penggantian 
regimen ARV yang berisi ziduvudine dilakukan bila neutropenia tidak 
membaik dengan penyesuaian dosis (Mehta, 2012).

TROMBOSITOPENIA PADA INFEKSI HIV/AIDS

Trombositopenia didapatkan pada sekitar 40% pasien dengan infeksi 
HIV/AIDS. Penyebab timbulnya trombositopenia juga multifaktorial, 
namun mekanisme destruksi trombosit akibat immune mediated merupakan 
salah satu penyebab terbanyak. Antibodi antiplatelet, circulating immune 
complex akan menimbulkan destriksi trombosit di perifer mirip yang terjadi 
pada ITP (immune thrombocytopenic purpura). Penyebab lain timbulnya 
trombositopenia adalah akibat infeksi HIV pada megakariosit, supresi 
sumsum tulang pada infeksi HIV sendiri, penggunaan obat-obatan yang 
menimbulkan myelosupresi, penurunan HSC, myeloid progenitor sel 
sehingga terjadi penurunan produksi megakariosit di sumsum tulang 
(Arora, 2011; Mehta et al., 2011).

Pada pasien HIV/AIDS dengan trombositopenia terutama pada fase 
awal infeksi HIV dengan CD4+ count yang masih tinggi, tanpa infeksi 
oportunistik dan tidak ditemukan kondisi atau penyakit lain yang 
menyebabkan trombositopenia serta tidak mengonsumsi obat-obatan yang 
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menimbulkan trombositopenia maka HIV-related ITP dapat diduga sebagai 
penyebabnya. Proses autoimun yang terjadi pada HIV-related ITP dapat 
dijelaskan dengan adanya circulating immune complex yang membentuk 
autoantibodi pada protein envelope HIV, yaitu gp120 dan p24. Terjadi cross 
reactive antibody tersebut pada glycoprotein platetet gpIIb/IIIa sehingga 
timbul antibodi antiplatelet. Hal ini dapat juga disebabkan karena 
megakariosit juga mengekspresikan reseptor CD4+ dan CCR5 reseptor 
sehingga virus HIV dapat menginfeksi megakariosit dan autoantibodi yang 
beredar dapat mengenai kedua glikoprotein HIV maupun megakariosit 
(Mehta et al., 2011; Vishnu & Aboulafia, 2015).

DIAGNOSIS TROMBOSITOPENIA PADA INFEKSI HIV/AIDS

Sebagian besar pasien HIV-related ITP biasanya hanya didapatkan 
perdarahan minor pada subkutan dan submukosa, ditandai adanya 
petechie, echimosis, dan occasional epistaxis terutama bila jumlah trombosit > 
100.000 sel/cmm. Diagnosis HIV-related ITP dibuat dengan menyingkirkan 
penyebab trombositopenia lainnya dan menyingkirkan penyebab lain 
destruksi trombosit di perifer. Toksisitas obat yang mensupresi sumsum 
tulang seperti gansiklovir, pentamidine, rifabutine, clarithromycin, dan 
cotrimoxazole, infiltrasi keganasan seperti lymphoma, destruksi trombosit 
di perifer seperti sequestrasi limpa pada penyakit hati dengan hipertensi 
portal serta DIC semuanya harus disingkirkan. Pemeriksaan biopsi dan 
aspirasi sumsum tulang perlu dilakukan untuk membedakan penyebab 
trombositopenia pada infeksi HIV/AIDS, peningkatan megakariosit 
ditemukan sebagai respons kompensasi terhadap HIV-related ITP, 
sedangkan penurunan jumlah megakariosit dan hipoplasia sumsum 
tulang dapat merupakan tanda trombositopenia pada HIV yang tidak 
terkait ITP. Biopsi dan aspirasi sumsum tulang juga perlu dilakukan 
untuk evaluasi pada kasus trombositopenia yang tidak respon dengan 
pengobatan ARV dan kortikosteroid (Vishnu & Aboulafia, 2015).

TATA LAKSANA TROMBOSITOPENIA PADA INFEKSI HIV/AIDS

Setelah menyingkirkan penyebab sekunder trombositopenia pada 
infeksi HIV/AIDS dan menghentikan obat-obatan yang menimbulkan 
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trombositopenia beberapa pilihan terapi dapat digunakan (Tabel 
3). Optimalisasi pemberian ARV merupakan pilihan utama untuk 
meningkatkan jumlah trombosit. Selain CD4+ count, pasien dengan jumlah 
trombosit < 30.000 sel/cmm atau dengan perdarahan spontan sebaiknya 
segera dimulai terapi ARV. Bila tidak terjadi respons peningkatan jumlah 
trombosit dalam 2-4 minggu pemberian ARV maka lini terapi berikutnya 
dapat diberikan kortikosteroid (dexametason atau prednison) atau IVIG. 
Pemberian kortikosteroid dapat memberikan respons baik pada 40-80% 
pasien, sedangkan IVIG dapat meningkatkan jumlah trombosit secara 
cepat namun efeknya hanya sementara selama 2-3 minggu (Mehta et al, 
2011; Vishnu & Aboulafia, 2015).

Transfusi trombosit hanya diberikan pada kondisi yang mengancam 
jiwa dan adanya perdarahan aktif. Splenektomi dapat dipertimbangkan 
pada kasus yang tidak respons dengan pengobatan lini pertama dan kedua. 
Dapat memberikan hasil yang cukup baik dengan durabilitas respons 
yang panjang pada sekitar 60% pasien, namun isu peningkatan kejadian 
infeksi paska splenektomi membuat perlunya dilakukan profilaksis 

Tabel 13.3  Tata laksana trombositopenia pada infeksi HIV/AIDS

Diagnosis Terapi

HIV-related
Trombositopenia

• Respons dengan terapi ARV, peningkatan CD4+ dan 
status imun

• Prednisone 30-60 mg / hari, tappering sesuai respons
• IVIG 400mg/kg/hari 4-5 hari atau 1000mg/kg 2 hari, 

respons dalam 24-48 jam reserve untuk perdarahan akut 
dan tindakan bedah

• Anti-Rh antibodi Rho(D) 25-50 mcg/kg 3-4 hari tappering 
3-4 minggu

• Splenectomi, bila refrakter dengan terapi di atas
• Eltrombopag (50mg/hari) atau romiplostim (1 mcg/

minggu) turunkan dosis pada pasien dengan gangguan 
hati, adjust dose bila plt > 50.000

• Tranfusi trombosit hanya pada perdarahan aktif 

TTP • Plasma exchange dengan FFP dilakukan hingga jumlah 
trombosit normal

• Rituximab 375 mg/m2 tiap minggu selama 4 dosis bila 
tidak respons dengan terapi sebelumnya

Sumber: Vishnu & Aboulafi a (2015)
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vaksinasi sebelum pembedahan. Pilihan terapi lain dengan menggunakan 
trombopoietin receptor agonist (TRA) seperti eltrombopag dan romiplostim 
dapat dipertimbangkan untuk pasien dengan risiko perdarahan aktif dan 
tidak respons dengan terapi ARV, kortikosteroid dan IVIG (Mehta, 2012; 
Vishnu & Aboulafia, 2015).

SIMPULAN

1. Manifestasi hematologi pada infeksi HIV/AIDS yang sering dĳ umpai 
adalah anemia, leukopenia, dan trombositopenia.

2. Penyebab anemia pada infeksi HIV/AIDS multifaktorial bisa 
disebabkan oleh infeksi oportunistik, defi siensi nutrisi, obat-
obatan myelosupresif dan efek langsung virus HIV sendiri pada sel 
progenitor dan sel stromal pada sumsum tulang.

3. Neutropenia pada infeksi HIV/AIDS merupakan risiko untuk 
timbulnya infeksi yang mengancam jiwa.

4. Penyebab utama trombositopenia pada infeksi HIV/AIDS adalah 
ITP yang dipicu sekunder karena disregulasi sistem imun akibat 
perjalanan penyakit HIV/AIDS.
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ABSTRACT

Human immunodeficiency virus (HIV) is a treatable chronic disease: mortality rates are 
the same in people with well controlled HIV infection as in HIV-negative adults. Many 
people with HIV have problems of the musculoskeletal system (joints, muscles and bones). 
HIV infection can lead to rheumatic (joint and muscle) illness, including joint pain, arthritis, 
muscle pain, weakness and fatigue. HIV and its treatment influence the course and 
outcomes of pre-existing rheumatological conditions. In practice, most rheumatological 
treatments can be used but particular care is required with corticosteroids and potent 
immunosuppressants. The aim of treatment is to reduce mortality and risk of opportunistic 
conditions by maintaining a well-functioning immune system, using timely ART to achieve 
and maintain an undetectable plasma HIV viral load. Close collaboration between 
rheumatologists and HIV clinicians is crucial in managing dual pathology.

ABSTRAK

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah penyakit kronis yang dapat diobati, di 
mana saat ini tingkat kematian pada orang dengan infeksi HIV yang terkontrol baik 
sama seperti pada orang dewasa HIV-negatif. Banyak orang dengan HIV memiliki 
masalah pada sistem muskuloskeletal (sendi, otot, dan tulang). Infeksi HIV dapat 
menyebabkan penyakit rematik (sendi dan otot), termasuk nyeri sendi, radang sendi, 
nyeri otot, kelemahan, dan kelelahan. HIV dan pengobatannya juga memengaruhi 
kondisi rheumatologi yang sudah ada sebelumnya. Dalam praktiknya, sebagian besar 
terapi obat rheumatik dapat digunakan tetapi perawatan khusus dengan kortikosteroid 
dan imunosupresan memerlukan pemantauan ketat. Tujuan pengobatan adalah untuk 
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mengurangi mortalitas dan risiko infeksi oportunistik dengan mempertahankan sistem 
kekebalan agar dengan menggunakan ARV untuk mempertahankan viral load HIV 
plasma yang tidak terdeteksi. Kerja sama antara ahli rheumatologi dan ahli HIV sangat 
penting dalam mengelola penyakit rematik pada HIV.

PENDAHULUAN

Infeksi HIV atau lebih sering disebut AIDS, pertama kali diketahui 
lebih dari 30 tahun yang lalu dan menjadi pandemik global. Saat ini, 
telah ada kemajuan besar dalam memahami, mengobati dan mencegah 
AIDS/infeksi HIV. Dengan kemajuan di bidang terapi HIV/AIDS tersebut, 
saat ini kemungkinan hidup penderita HIV bertambah panjang, dan 
HIV berubah dari penyakit yang mematikan menjadi penyakit yang 
dapat dikontrol, tetapi menjadi penyakit multi sistemik yang kompleks. 
Terlepas dari kemajuan ini, lebih dari 1,1 juta orang di Amerika Serikat 
hidup dengan infeksi HIV, dan hampir 1 dari 5 tidak menyadari infeksi 
yang mendasarinya, ataupun komplikasi yang timbul akibat penyakitnya 
ataupun efek samping terapi HIV nya (Rodger et al., 2013).

Dengan bertambah panjangnya usia harapan hidup pada HIV/AIDS 
akan meningkatkan terjadinya kelainan di bidang rheumatologi. Banyak 
penderita HIV/AIDS memiliki masalah pada sistem muskuloskeletal 
(sendi, otot, dan tulang). Infeksi HIV sendiri dapat menyebabkan penyakit 
rematik (sendi dan otot), termasuk nyeri sendi, radang sendi, nyeri otot, 
kelemahan dan kelelahan (merasa sangat lelah). Manifestasi ekstra-
artikular seperti uveitis (radang mata) juga dapat terjadi pada pasien HIV 
yang menunjukkan gejala artritis (UNAIDS, 2004; Winchester, 1994).

Beberapa penyakit pada sendi dan otot dapat terjadi akibat infeksi HIV. 
Banyak dari penyakit rematik ini menyebabkan rasa sakit dan peradangan 
(pembengkakan). Nyeri pada persendian, jaringan lunak di sekitar sendi, 
dan otot sering menjadi keluhan pertama dan paling sering dan terlihat 
pada sekitar 5 persen pasien HIV-positif. Pasien dengan HIV mungkin juga 
mengalami masalah sendi, jaringan lunak, otot atau tulang sebagai efek 
samping dari obat-obatan yang mereka gunakan untuk mengendalikan 
HIV/AIDS. Masalah-masalah ini termasuk gout arthritis, tenosynovitis, 
inflammatory myopathy, osteonecrosismyopathy inflamasi osteoporosis, dan 
lipodistrofi (Lawson, 2012).
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Pada naskah ini akan kami bahas mengenai manifestasi penyakit 
rematologi yang dapat terjadi pada penderita HIV/AIDS, yang dapat 
diakibatkan penyakitnya sendiri ataupun efek samping dari pengobatan 
yang diberikan.

PENYAKIT REMATIK TERKAIT HIV

Penyakit rematik sangat sering terjadi pada HIV, dengan perkiraan 
prevalensinya hingga 70 persen. Penderita HIV dapat mengalami penyakit 
rematik baik sebelum atau setelah terdiagnosis HIV. Etiopathogenesis dari 
manifestasi penyakit rematik pada infeksi HIV dapat disebabkan oleh 
efek langsung dari infeksi HIV atau respons imun tubuh terhadap infeksi 
HIV, dan yang muncul karena imunodefisiensi dengan kontribusi faktor 
genetik dan lingkungan. Efek langsung infeksi HIV akan mengakibatkan 
adanya virus HIV/deteksi antigen HIV RNA/p24 dalam cairan sinovial, 
sel otot dan dalam lesi intravaskular dan menyebabkan arthritis, 
myositis, dan polyarteritis nodosa (PAN)/vaskulitis. Banyak gejala yang 
disebabkan respons kekebalan tubuh host yang dimediasi oleh CD8 atau 
yang timbul karena imunodefisiensi. Sedangkan efek tidak langsung 
yang menyebabkan manifestasi penyakit rematik disebabkan aktifasi 
sistem imun seluler dan humoral serta penurunan kekebalan tubuh 
sejalan dengan menurunnya sel CD 4 yang akan menyebabkan infeksi 
(Vassilopoulos et al., 1997). Berikut beberapa penyakit rematik yang terkait 
dengan HIV (Walker et al., 2008).
1. Athralgia
2. Arthritis

a. HIV-associated arthritis
b. Reactive Arthritis
c. Reiter’s syndrome
d. Psoriasis arthritis
e. Septic arthritis
f. Articular complications of anti-retroviral therapy
g. Rheumatioid Arthritis
h. Gout

3. Miopati
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4. Komplikasi Tulang
a. Osteonekrosis
b. Osteoporosis
c. Osteomalacia
d. Osteomyelitis

5. Manifestasi Sistemik
a. Vaskulitis
b. The Diff use Infi ltrative Lymphocytosis Syndrome (DILS)
c. Sarkoidosis
d. LUPUS

HIV-Associated Arthralgia

Arthralgia dengan penyebab yang tidak jelas banyak terjadi pada 
pasien dengan infeksi HIV. Dilaporkan 45% penderita HIV mengalami 
arthralgia dengan tingkat keparahan ringan sampai sedang, bersifat 
sementara atau intermiten, oligoartikuler pada sendi bahu, lutut, siku 
dan sendi besar lainnya, atau poliartikuler. Terapi yang sering diberikan 
adalah acetaminophen atau tramadol (Reveile, 2005).

HIV-Associated Arthritis

Radang sendi yang diakibatkan HIV secara langsung lebih sering 
terjadi dibandingkan dengan yang terkait spondiloarthritis dan biasanya 
bermanifestasi oligoartritis, yang seringkali mengenai ekstremitas 
bawah. Keluhan tersebut akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 
kurang dari 6 minggu. Di negara-negara barat dilaporkan keluhan 
biasanya asimetris oligoarthritis tetapi keluhan poliartikuler juga bisa 
terjadi. Jumlah leukosit di cairan synovial lebih rendah dibandingkan 
pada reaktif arthritis reaktif terkait HIV (500-2.000/ml). Kultur cairan 
sinovial biasanya steril. Isolasi HIV dari satu sampel cairan sinovial, dan 
mikroskop elektron menunjukkan partikel menyerupai retrovirus. Tidak 
ada keterlibatan mukokutan, dan tidak ada entesitis. Terapi yang diberikan 
pada umumnya NSAID dan dalam kasus yang lebih berat diberikan steroid 
dosis rendah. Respons terhadap hydroxychloroquine dan sulphasalazine juga 
baik. Sebagian besar pasien dengan arthritis terkait HIV biasanya berada 
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di tahap akhir infeksinya. Etiologinya masih belum jelas, namun baru-
baru ini HTLV-I dan II diperkirakan menginduksi inflamasi atau reaksi 
autoimun juga dapat meningkatkan insidens arthritis (Borges, 2003).

Reaktif Arthritis

Reaktif arthritis sering terjadi pada infeksi HIV yang mengalami 
penurunan sel CD4. Manifestasi yang tersering adalah arthritis perifer 
seronegatif yang terutama melibatkan ekstremitas bawah disertai entesitis 
dan gejala mukokutan. Diagnosis arthritis reaktif (AR) didasarkan pada 
perubahan dermatologis dan artikular. Lesi kulit pasien ditandai dengan 
pengelupasan kulit dan pembentukan kerak di wajah, kulit kepala, alat 
kelamin, tangan, dan kaki; onychodystrophy; warna kekuningan; dan kuku 
hiperkeratosis. Lesi artikuler menyebabkan deformitas progresif sendi 
phalangeal tangan, dan arthralgia, terutama dari sendi besar (bahu, siku, 
pinggul, dan lutut). Jumlah sel cairan putih sinovial meningkat 2.000-
10.000 per ml, kultur cairan sinovial negatif, dan mikroorganisme yang 
paling umum didapatkan di membran sinovial adalah Chlamydia. Tidak 
seperti arthritis terkait HIV, pada 70-90% rektif arthritis didapatkan HLA-
B27-nya positif. NSAID merupakan terapi utama pada AR. Indomethacin 
juga dapat digunakan karena juga dapat menghambat replikasai HIV. 
Fenilbutason juga dapat digunakan pada kasus refrakter. Sulphasalazine 
seperti NSAID dapat memperbaiki gejala karena infeksi HIV, sedangkan 
methotrexate dihindari karena efek imunosupresinya, kecuali dipantau 
kadar viral load dan CD4-nya secara ketat. Hydroxychloroquine juga telah 
dilaporkan sangat efektif karena secara in vitro mengurangi replikasi 
(Sperber, 1993). Etretinate bisa digunakan apabila manifestasi kulit lebih 
menonjol, sedangkan infliximab dan TNF bloker masih dalam penelitian 
(Malta et al., 2002).

Psoriatic Arthritis (PsA)

PsA sering terkait infeksi HIV. Ini paling sering terjadi pada tahap 
akhir dari infeksi HIV. Ruam psoriatik bisa sangat luas, terutama pada 
pasien yang tidak menerima pengobatan anti-retroviral. Manifestasi 
artritisnya poliartikular, melibatkan ekstremitas bawah, dan progresif. 
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Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan besar 
merupakan kombinasi faktor genetik dan lingkungan.11 Pengobatan 
antiretroviral telah terbukti efektif dalam mengobati psoriasis terkait HIV. 
Fototerapi, etretinat, dan methotrexate juga bisa digunakan. Etanercept 
dapat memodulasi aktivitas inflamasi dan perkembangan penyakit 
psoriasis terkait HIV dan psoriatic arthritis. Meskipun, kulit dan sendi 
psoriasis membaik dengan terapi di atas, monitoring ketat harus dilakukan 
(Aboulafia et al., 2000). 

Sindrom Reiter

Sindrom Reiter didapatkan pada 0,4-10% dari penderita HIV, yang 
sebagian besar memiliki oligoarthritis asimetris. Entesopati sangat sering 
didapatkan dan sacroilitis dapat juga terjadi. Di antara manifestasi ekstra-
artikular, sering juga terjadi konjungtivitis, balanitis sirkuler, uretritis, 
dan keratoderma blennorrhagicum. HLA-B27 positif pada lima dari delapan 
pasien dengan sindrom Reiter terkait HIV. Terapi dengan sulfasalazin 
menunjukkan perbaikan secara dramatis dengan penekanan HIV yang 
efektif dan menunjukkan efek biologis anti-TNF-α (Gaylis, 2003).

Septik Arthritis

Septik Arthritis pada penderita HIV tidak lebih sering terjadi 
dibandingkan dengan septik arthritis pada selain HIV, hanya mungkin 
infeksi langsung pada sendi lebih sering terjadi daripada penyebaran 
infeksi dari area tubuh yang lain. Septik arthritis mudah terjadi pada 
seseorang dengan HIV yang juga pengguna narkoba suntikan, memiliki 
hemofilia, atau jumlah CD4 sekitar 250 (jumlah normal sekitar 1.000). 
Septik arthritis biasanya menyerang pria muda, dengan sendi-sendi 
ekstremitas bawah yang menahan beban berat. Sendi sternoklavikularis 
sering terkena pada penderita HIV yang juga pengguna narkoba suntikan 
(Ventura et al., 1997). 

Articular Complications of Anti-Retroviral Therapy

Arthralgia, monarthritis, oligoarthritis, dan adhesive capsulitis dapat 
terjadi pada penggunaan indinavir. Indinavir adalah protease inhibitor 
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anti-retroviral (PI), yang cenderung membentuk kristal obat di saluran 
urogenital, sehingga menimbulkan nefrolitiasis, namun kristal Indinavir 
tidak terdeteksi di SF. Indinavir sekarang jarang digunakan dalam ART 
karena profil farmakokinetiknya, kemanjuran dan efek samping yang 
tidak menguntungkan. Sebuah survei prospektif menunjukkan bahwa 
nyeri sendi juga dapat dikaitkan dengan PI lain (ritonavir dan saquinavir) 
(De Ponti et al., 2006).

Rhematoid Arthritis (RA)

RA dapat hidup berdampingan dengan infeksi HIV dan dapat 
berkembang sebelum atau setelah infeksi HIV terjadi, bahkan independen 
dari inisiasi terapi antiretroviral (ART), meskipun koeksistensi kedua 
penyakit ini jarang terjadi. Banyak kendala dalam terapi penderita HIV 
yang dengan polyarthritis simetris sendi besar dan kecil yang mengarah 
ke RA (Lawson, 2012). Infeksi HIV kronis menjadi predisposisi pasien 
terhadap peningkatan risiko autoimunitas sistemik. Suatu penelitian 
menunjukkan bahwa antibodi anticyclic citrullinated peptide dapat dideteksi 
pada kadar yang rendah hingga sedang pada 15% pasien terinfeksi HIV 
kronis, dan menurun sejalan dengan pemberian ARV dan juga telah 
dilaporkan bahwa pasien terinfeksi HIV tanpa keluhan rematik memiliki 
nilai median antibodi anticyclic citrullinated peptida dan faktor rheumatoid 
yang secara signifikan lebih tinggi dari kontrol (Du Toit R et al., 2011).

Memilih terapi yang tepat untuk mengatasi gejala terkait RA tetapi 
tidak mengganggu respons kekebalan tubuh merupakan suatu tantangan 
berat. Obat seperti hidroklorokuin dan sulfasalazine mungkin merupakan 
suatu pilihan utama yang aman dan efektif. Kortikosteroid dapat 
digunakan sebagai terapi lini utama, tetapi memiliki risiko terjadinya 
peningkatan risiko osteonecrosis, terutama yang menggunakannya dalam 
jangka lama. Obat imunosupresan lain seperti methotrexate, leflunomide 
dan siklospurin A, juga mempunyai keseimbangan antara efektivitas dan 
keamanannya, tetapi data yang menunjukkannya masih sangat terbatas. 
Biologis agen seperti TNF-α inhibitors mungkin pilihan yang aman dan 
efektif selama infeksi HIV terkontrol dengan ARV. Namun data tentang 
penggunaannya pada penderita HIV belum ada (Matthew et al., 2016).
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Gout

Pada penderita HIV banyak mengalami gout arthritis, dengan 
angka kejadian 0,5%, lebih tinggi daripada populasi normal. Kira-kira 
42% penderita HIV mengalami hiperurisemia. Replikasi HIV yang tidak 
terkontrol bisa menyebabkan peningkatan asam urat karena rusaknya 
sel (Manfredi et al., 1996). Selain itu kadar asam urat juga bisa meingkat 
karena pengobatan ARV, seperti didanosin. Kombinasi ARV didanosin dan 
stavudin juga bisa menyebabkan peningkatan asam urat karena toksiksitas 
mitokondria, yang menyebabkan akumulasi laktat yang menyebabkan 
rearsorbsi asam urat di tubulus proksimal. Kerusakan mitokondria juga 
menyebabkan kekurangan ATP yang menyebabkan peningkatan produksi 
asam urat. Gout Arthritis dapat memburuk bila terjadi immune reconstitution 
inflammatory syndrome (IRIS), dan penggunaan obat colsikin berbahaya 
karena efeknya bisa ditingkatkan oleh PI. Allopurinol aman digunakan 
bersama dengan ARV, asal tidak digunakan bersama didanosin (Walker 
et al., 2006).

Miopati

Keterlibatan sistem muskuloskeletal dapat terjadi pada semua stadium 
infeksi HIV dan dapat merupakan manifestasi awal dari HIV. Miopati 
pada HIV bisa diklasifikasikan sebagai berikut (Attarian et al., 2004). 
1. HIV-associated myopathy, termasuk HIV polymyositis, inclusion-body 

myositis, nemaline myopathy, diff use infi ltrative lymphocytosissyndrome 
(DILS), HIV-wasting syndrome, vasculitis, myasthenic syndromes, dan 
kelelahan kronis. 

2. Komplikasi muskuloskeletal terkait terapi ARV, termasuk zidovudine 
dan toxic mitochondrial myopathy karena nucleoside-analogue reverse-
transcriptase inhibitors (NRTIs), HIV-associated lipodystrophy syndrome, 
dan immune restoration syndrome terkait highly active anti-retroviral 
therapy (HAART). 

3. Infeksi Oportunistik, tumor infi ltrasi otot rangka dan rhabdomiolisis. 

Penderita HIV dengan kelemahan anggota gerak atas menunjukkan 
sedikit peningkatan creatine phosphokinase (CPK), dan normal 
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electromyography. Biopsi otot dapat menunjukkan polymiositis CD8. 
Neuromuscular weakness syndrome berat dapat terjadi. Diperkirakan terkait 
hiperlaktatemia dan NRTI yang menyebabkan toksisitas mitokondria. 
Tetapi gejala neurologis dapat juga muncul setelah penghentian terapi 
ARV yang menunjukkan ada mekanisme yang mendasari kasus tersebut. 
Penanganan kasus miopati tersebut sama dengan miopati inflamasi (HIV 
Neuromuscular Syndrome Study Group, 2004).

Avaskuler Nekrosis (AVN)/Osteonekrosis

AVN terlihat lebih sering di antara orang HIV-positif dibandingkan 
HIV-negatif. Ini paling sering memengaruhi kaput femoris, meskipun 
juga bisa terjadi di sendi lain. Penggunaan kortikosteroid, hiperlipidemia, 
merokok, dan faktor terkait HIV seperti jumlah CD4 yang rendah pada 
AIDS dikaitkan dengan AVN. Kontribusi ART untuk AVN masih 
belum pasti. Perkembangan nyeri tulang non-traumatik yang berat dan 
persisten di lokasi manapun dalam konteks infeksi HIV harus segera 
mempertimbangkan terjadinya nekrosis avascular (Mehta, 2013).

Osteoporosis

Osteoporosis adalah masalah utama yang muncul pada infeksi HIV 
kronis. Kepadatan mineral tulang (BMD) dapat dikurangi oleh HIV itu 
sendiri, terapi antiretroviral dan defisiensi vitamin D serta faktor risiko 
tradisional yang tidak terkait dengan HIV. Penggunaan tenofovir, inhibitor 
reverse transkriptase nukleotida, dan protease inhibitor secara khusus dikaitkan 
dengan BMD rendah dibandingkan dengan ARV lain. Meskipun tidak 
menyebabkan peningkatan kejadian patah tulang, penurunan BMD dan 
peningkatan penanda bone turnover terlihat pada 6-12 bulan pertama 
setelah terapi antiretroviral, tetapi tidak setelah itu. Tentu saja, pengobatan 
infeksi HIV secara tepat waktu tetap penting, karena keadaan inflamasi 
dan jumlah CD4 yang lebih rendah terkait dengan penyakit yang tidak 
terkontrol akahn menyebabkan efek buruk pada BMD dan komorbiditas 
lainnya, termasuk penyakit kardiovaskular dan keganasan (Grund B 
et al., 2009).
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Hypophosphataemic Osteomalacia

Tenofovir dapat menyebabkan disfungsi tubulus renalis, menyebabkan 
penurunan kadar ion fosfat. Walaupun jarang, dapat menyebabkan 
sindrom fanconi dengan hypophosphataemic osteomalacia. Gejala awalnya 
biasanya miopati ekstremitas proksimal dengan pseudofractures. Terapinya 
adalah dengan penghentian tenovovir dan pemberian suplemen fosfat 
(Parsonage et al., 2005).

Infeksi/Osteomielitis

Meskipun imunodefisiensi merupakan faktor risiko untuk infeksi 
tulang dan sendi, infeksi muskuloskeletal tampaknya tidak meningkat 
secara bermakna pada pasien HIV-positif dibandingkan dengan pasien 
HIV-negatif. Beberapa melaporkan peningkatan insidensi artritis septik. 
Pada pasien sepsis arthritis Staphylococcus aureus adalah organisme 
yang paling umum, seperti pada sepsis non-HIV. Namun, jumlah CD4 
memengaruhi patogennya, organisme piogenik mendominasi jika 
CD4>250/μl sedangkan organisme oportunistik ditemukan ketika jumlah 
CD4 <100/μl (Mycobacterium haemophilium dan M kansaii menjadi yang 
paling sering). Infeksi muskuloskeletal berat lainnya, seperti pyomyositis 
dan osteomyelitis jarang terjadi di era ARV (Zalavras et al., 2005).

Manifestasi Sistemik

Kebanyakan penyakit autoimun sistemik dapat terjadi pada infeksi 
HIV (misalnya, SLE, giant cell arteritis, penyakit Behçet, dan banyak 
bentuk vaskulitis lainnya). Gejala dan pengobatan biasanya sama dengan 
pasien tanpa infeksi HIV, meskipun diperlukan kehati-hatian dengan 
penggunaan obat imunosupresi. Diagnosis dan manajemen SLE dalam 
konteks HIV sangat kompleks, di mana HIV dan SLE dapat memiliki 
presentasi klinis yang serupa (ulkus oral, alopecia, demam, dan artralgia), 
dapat dikaitkan dengan cytopenias dan berhubungan dengan autoantibodi. 
SLE sendiri kadang-kadang dapat menyebabkan tes antibodi HIV positif 
palsu. Antibodi antinuklear sering ditemukan pada HIV (seperti pada 
infeksi kronis lainnya), tetapi antibodi dsDNA dengan titer yang tinggi 
tampaknya jarang. Kadar komplemen biasanya normal. Sebagian besar 
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data serologi berasal dari era sebelum pemberian ARV, dan tidak jelas 
apakah terapi HIV yang lebih baru telah mengubah autoantibodi ini (Yao 
Q et al., 2008).

Antibodi antikardiolipin sering ditemukan pada infeksi HIV dan 
antibodi anti-β2 glikoprotein I juga sering ditemukan, namun lupus 
antikoagulan jarang terdeteksi. Sekali lagi, sebagian besar penelitian 
serologis dilakukan sebelum pengenalan ART. Antiphospholipid antibodi 
dalam HIV biasanya tidak terkait dengan penyakit tromboemboli dan 
dapat hilang dengan ARV (Loizou et al., 2003). 

Seperti disebutkan di atas, sindrom infiltratif limfositosis difus (DILS) 
sangat menonjol dari sisi aspek rematik dari HIV. Ini adalah sindrom yang 
secara klinis mirip dengan sindrom Sjögren, dengan gejala sicca dan sering 
ditandai pembesaran kelenjar ludah. Infiltrat inflamasi juga lebih sering 
terlihat meskipun autoantibodi khas Sjögren tidak ada. Histologi kelenjar 
saliva menunjukkan perubahan kistik yang khas dengan infiltrasi limfosit. 
Karena DILS merespons ARV dengan sangat baik, sekarang jauh lebih 
jarang terjadi. Namun, DILS tetap merupakan diagnosis diferensial utama 
untuk sindrom seronegatif (Norbiato, 2012).

PARADOKS INFEKSI HIV PADA PENYAKIT REMATIK

Paradoks penyakit rematik pada penderita HIV adalah ditemukannya 
beberapa penyakit seperti diffuse infiltrativelymphocytosis syndrome (DILS), 
reactive arthritis, Reiter’ssyndrome, or inflammatory myopathy yang terjadi 
karena defisiensi sistem imun, dan di sisi lain penyakit seperti RA dan 
SLE menunjukkan perbaikan, terkait penurunan kadar CD4 karena HIV-
nya (Reveille, 2015).
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PENDAHULUAN

Pada dekade terakhir didapatkan peningkatan prevalensi penyakit 
alergi secara global, seperti asma, rinitis, ekzema, khususnya pada pasien 
anak. Manifestasi penyakit ini juga banyak didapatkan pada orang yang 
mengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV). Manifestasi klinik penyakit 
alergi pada individu yang mengidap HIV dilaporkan sebagai rinitis, ruam 
kulit yang konsisten dengan ekzem atopik, reaksi hipersensitivitas obat, 
dan pruritis kulit (Asher, 2012; Sole, 2008). 

Aspek klinik dan imunologik HIV yang berhubungan dengan atopi 
(HIV-related atopy) telah banyak diketahui melalui studi cross-sectional 
pada populasi dewasa (Corominas, 2000; Small, 1993). Walaupun demikian 
atopi pada anak yang terinfeksi HIV mungkin merupakan bagian dari 
modulasi oleh faktor genetik dan lingkungan atau kondisi imunologi itu 
sendiri. Telah terbukti bahwa reaktivitas terhadap alergen lingkungan 
berjalan melalui modifikasi positif dan negatif yang berhubungan dengan 
perubahan T-helper 2 (Th2) (Cruz, 2010). Di samping itu ketika parameter 
seperti kadar total serum imunoglobuilin E (IgE) diperiksa, ditemukan 
kadar imunoglobulin tersebut yang tinggi yang berhubungan dengan 
progresivitas HIV dan ditemukan juga HIV antigen spesifik IgE (Secord, 
1996).
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PREVALENSI HIV-HIPERSENSITIVITAS/ALERGI

Telah banyak dilaporkan prevalensi yang tinggi terhadap asma, 
ekzema pada individu terinfeksi HIV. Pada satu studi yang mengevaluasi 
simtom rinitis yang dilaporkan sendiri (self-reported symptoms) pada klinik 
HIV, didapatkan prevalensi yang tinggi (80% dari populasi studi). Di antara 
anak dan dewasa yang mengidap HIV, riwayat rinitis diperkirakan sekitar 
60% (Masekela, 2009; Porter, 1999; Vanker, 2009). Asma juga diperkirakan 
memiliki insidens dan prevalens yang tinggi pada anak dan dewasa yang 
mengidap HIV, berdasarkan studi yang lain (Foster, 2008; Kynyk, 2012). 
Manifestasi kulit pada infeksi HIV pada anak dan dewasa yang paling 
sering adalah ekzema. Pada suatu studi yang dilakukan pada pasien HIV 
rawat inap dan rawat jalan, evaluasi klinik pada 796 pasien menunjukkan 
19,2% mengidap ekzema (Huang, 2011). 

Pada tahun 1992, di Zimbabwe dilaporkan bahwa reaksi obat anti 
tuberkulosis (OAT) lebih sering pada pasien dengan HIV (98 dari 363 
pasien) dari pada pasien yang tidak terinfeksi HIV (64 dari 543). Manifestasi 
klinik yang paling sering pada reaksi hipersensitivitas akibat OAT pada 
pasien HIV adalah hipersensitivitas kulit (64%). Reaksi tersebut timbul 
hampir seluruhnya dalam waktu 8 minggu pemberian OAT (Minhajat, 
2017).

Gambar 15.1  Menunjukkan distribusi populasi dewasa muda terinfeksi HIV 
dengan A asma, R rinitis dan E ekzema (Linhar, 2014).
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Pemeriksaan Alergi pada HIV

Uji kulit (skin test) dan allergen-specific IgE via RAST, memiliki 
sensitivitas yang sama dan memiliki nilai diagnostik untuk pemeriksaan 
penyakit alergi (Bernstein, 2008; Chafen, 2010). Keunggulan tes kulit 
adalah hasil dapat segera diperoleh dengan biaya yang rendah. Walaupun 
demikian tes tersebut memerlukan pelatihan profesional yang benar untuk 
melakukan dan menginterpretasi hasil.

Mekanisme HIV-Hipersensitifitas/Alergi

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan 
simtom yang disebabkan oleh infeksi virus HIV, suatu virus RNA yang 
termasuk retrovirus dari famili lentivirus, yang menyerang sistem imun 
(Carr, 1991; French, 1997). Target utama infeksi HIV adalah limfosit CD4 
(Thelper/Th) yang memegang peran utama di sistem imun. Pada perjalanan 
awal penyakit, sistem imun dapat mengontrol infeksi HIV, tetapi dalam 
perjalanannya dapat menurunkan limfosit CD4, merusak homeostasis 
dan fungsi sel lain dalam sistem imun, kondisi ini selanjutnya menuju ke 
simtom yang bervariasi dengan spektrum klinik yang luas sebagai akibat 
kelainan fungsi imunitas baik seluler maupun humoral. Virus tersebut 
menyebabkan penyakit melalui beberapa mekanisme, yang meliputi 
defisiensi imun yang mengarah pada timbulnya infeksi oportunistik, 
reaksi autoimun, reaksi hipersensitivitas dan juga kecenderungan 
keganasan (Carr, 1991; French, 1997). Reaksi hipersensitivitas merupakan 
respons imun yang berlebihan terhadap alergen. Hipersensitivitas obat 
merupakan respons imun yang berlebihan terhadap kandungan obat atau 
metabolitnya melalui reaksi imunologik yang terjadi selama atau sesudah 
pemberian obat, melalui mekanisme yang dimediasi oleh imunoglobulin 
atau limfosit T. Reaksi hipersensitivitas menurut Gell dan Coombs 
dikelompokkan menjadi 4 tipe (Rajan, 2003).
1. Reaksi tipe I merupakan reaksi hipersensitivitas segera yang 

diperankan oleh IgE.
2. Reaksi tipe II merupakan reaksi sitotoksik yang diperankan oleh 

IgM/IgG.
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3. Reaksi tipe III, yaitu reaksi atau reaksi imun kompleks yang 
diperankan oleh IgM/IgG.

4. Reaksi tipe IV merupakan delayed type hypersensitivity yang tidak 
diperankan oleh antibodi tapi oleh limfosit T.

Reaksi hipersensitivitas obat pada pasien terinfeksi HIV sering terjadi 
walau jarang dilaporkan, dengan patogenesis yang belum diketahui 
dengan jelas, apakah melalui reaksi alergi (immune mediated) atau karena 
penyebab toksik yang belum diketahui. Walaupun demikian reaksi 
hipersensitivitas tersebut lebih sering tidak dapat dimasukkan ke dalam 
salah satu dari 4 tipe klasifikasi Gell dan Coomb (Naisbitt, 2000).

Limfosit CD4 merupakan regulator sistem imun yang memiliki 2 tipe 
sel, yaitu T helper-1 (Th-1) dan -2 (Th-2) yang dibedakan berdasar sitokin 
yang dihasilkannya. Sel Th-1 memproduksi gama interferon (INF- ) 
dan interleukin (IL)-2 yang merupakan mediator penting respons imun 
seluler, sedangkan Th-2 memproduksi IL-4, IL-5, IL-6 dan IL-10 yang 
merupakan mediator penting untuk respons imun humoral, yang mampu 
merangsang limfosit B memproduksi antibodi (Meyaard, 1994). Infeksi 
HIV tidak hanya menyebabkan imunodefisiensi, tapi juga mengakibatkan 
disregulasi sistem imun. Keadaan tersebut memegang peran penting 
pada progresivitas HIV. Sekali terinfeksi HIV, terjadi perubahan profil 
sitokin dengan meningkatnya produksi IL-4 yang selalu disertai dengan 
meningkatnya produksi IL-5 serta penurunan produksi INF-  (Meyaard, 
1994). Crerici et al. melaporkan bahwa pada fase dini infeksi HIV, sitokin 
yang diproduksi oleh Th-1 dan Th-2 tetap dalam keseimbangan normal, 
tapi dalam perjalanan selanjutnya sitokin yang diproduksi oleh Th-2 (IL-4) 
meningkat sedangkan sitokin yang diproduksi oleh Th-1 (IL-2) menurun. 
Keadaan tersebut menyebabkan pergeseran dari Th-1 ke Th-2 pada fase 
awal HIV. Gambaran klinik yang menunjukkan peningkatan produksi 
sitokin Th-2 adalah manifestasi alergi dan peningkatan kadar IgE pada 
pasien terinfeksi HIV. Peningkatan IgE berhubungan dengan penurunan 
hitung sel CD4 (kurang dari 200/mm2). Pada perjalanan klinik selanjutnya 
terjadi penurunan yang progresif produksi sitokin IL-2 dan IL-4 (Crerici, 
1993). 



HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DAN HIPERSENSITIVITAS/ALERGI

227

Hasil studi in vitro menunjukkan bahwa sel terinfeksi HIV dapat 
lebih peka mengalami kerusakan dan kematian langsung disebabkan 
karena reaksi metabolit obat, kerusakan sel atau kematian sel yang 
diinterpretasi sebagai “danger signal” dan merangsang limfosit T untuk 
memulai respons imun dan melepaskan sitokin yang bermanifestasi 
sebagai reaksi hipersensitivitas obat (Naisbitt, 2000). Defisiensi glutation 
pada infeksi HIV dapat dianggap sebagai mekanisme lain sebagai penyebab 
hipersensitivitas obat. Suatu studi menunjukkan bahwa replikasi HIV 
distimulasi oleh protein Tat, di mana ekspresi protein Tat berhubungan 
dengan peningkatan stres oksidatif, penurunan biosintesis glutation dan 
konsentrasi seluler. Glutation sendiri mempunyai peran memproteksi sel 
dari kandungan metabolit toksik (Walmsley, 1977). 

Predisposisi genetik untuk hipersensitivitas beberapa obat sudah 
dapat dibuktikan, terutama abacavir. Hipersensitivitas abacavir 
berhubungan kuat dengan class I major histocompatibility complex (MHC) 
allele HLA-B*5701. Bukti menunjukkan bahwa kejadian tersebut juga 
melibatkan sel T (Yunihastuti, 2014). 

Reaksi Hipersensitivitas terhadap terapi HIV25

Saat ini terdapat beberapa obat antivirus yang tersedia, yang dapat 
secara kombinasi 3 atau 4 obat untuk terapi HIV. Kombinasi tersebut 
dikenal sebagai Highly Active Anti-Retroviral Therapy (HAART). Saat ini 
dikenal ada 6 kelompok (Tabel 15.1). 
1. Mengandung nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs).
2. Tidak mengandung nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs).
3. Protease inhibitors (PIs).
4. Tiga kelompok baru:

a. fusion inhibitors; 
b. CCR5 inhibitors; dan
c. integrase inhibitors.

Walaupun demikian masing-masing obat berpotensi menyebabkan 
efek samping serius, termasuk reaksi alergi (Tabel 15.2).
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Tabel 15.1  Obat-obat yang digunakan untuk terapi HIV

NRTI NNRTI PI Fusion 
inhibitors

CCR5 
inhibitors

Integrase 
inhibitors

Zidovudine Efavirenz Lopinavir Enfurvitide Maraviroc Raltegravir

Stavudine Nevirapine Atazanavir

Lamivudine Etravirine Saquinavir

Emtricitabine Fosamprenavir

Tenofovir Tipranavir

Didanosine Darunavir

Abacavir Ritonavir

Indinavir

Tabel 15.2  Obat-obat HIV yang berkaitan dengan hipersensitivitas obat

Kelas Obat Reaksi Hepatotoksisitas Frekuensi

NRTI Zidovudine Eksantema Tidak dilaporkan Jarang

Abacavir Eksantema, 
reaksi 
hipersensitivitas

Peningkatan fungsi 
liver, gagal hati

2.3–9% [23]

Emtricitabine Ruam Peningkatan fungsi 
liver

17% [134]

NNRTIs Efavirenz SJS, TEN Peningkatan fungsi 
liver

0.1% [135]

eksantema, 4.6–20% [129]

Nevirapine Eksantema, Peningkatan fungsi 
liver hepatitis yang 
dimediasi imun, 
gagal hati

17–32% [49]

TEN, SJS, reaksi 
hipersensitivitas

0.3–2% [49]

2–10% 
discontinuation 
[9]

Etravirine Ruam Peningkatan fungsi 
liver

16% [136]

SJS, TEN 2% 
discontinuation 
[72]
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Kelas Obat Reaksi Hepatotoksisitas Frekuensi

PIs Tipranavir Ruam, 
dislipidemia

Peningkatan fungsi 
liver, hepatitis toksik

2–14% [85]

2–6.4% [87]

Atazanavir Ruam Hiperbilirubinemia 6% [137]

Fosamprenavir Ruam, HSR Peningkatan fungsi 
liver

1–19% [79]

Discontinuation 
<1%

Lopinavir Ruam Peningkatan fungsi 
liver

2–4% [77]

Darunavir Ruam, Peningkatan fungsi 
liver

6.7% [138]

reaksi 
hipersensitivitas

Jarang

Entry 
inhibitors

Enfuvirtide Injection site 
reactions, reaksi 
hipersensitivitas

Tidak dilaporkan Jarang

Maraviroc Ruam, batuk Peningkatan fungsi 
liver

Jarang [91,139]

GAMBARAN UMUM HIPERSENSITIVITAS OBAT HIV

Reaksi Kulit

Reaksi kulit yang paling sering, yaitu eksantema tanpa gejala sistemik, 
atau sindrom hipersensitivitas obat dalam bentuk eritema makulopapular, 
yang disertai demam, rigot (kekakuan), mialgia, atralgia dengan atau 
tanpa keterlibatan organ lain (hepatitis, pneumonitis, perikarditis, dan 
nefritis). Sindroma ini memiliki beberapa nama termasuk DRESS (Drug 
Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) dan DIHS (Drug-Induced 
Hypersensitivity Syndrome).

Erupsi kulit berat seperti Stevens Johnson syndrome (SJS) atau Toxic 
Epidermal Necrolysis (TEN) terjadi kurang dari 0,5%. Luas permukaan kulit 
yang melepuh < 10% pada SJS, 10-30% pada sindroma overlap dan >30% 
pada TEN, disertai keterlibatan membran mukosa. Mukosa yang paling 
sering terkena adalah orofaring, diikuti mata (iritis/ konjunktivitis) dan 
saluran genitourinari. 
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MEKANISME HIPERSENSITIVITAS TERHADAP OBAT HIV

Patofisiologi hipersensitivitas terhadap obat HIV seperti 
hipersentivitas obat pada umumnya, bersifat multifaktorial dan 
berhubungan dengan faktor metabolik, imunologik, host, dan virus. Data 
laboratorium menunjukkan bahwa hipersensitivitas obat dimediasi imun 
yang melibatkan sel T, dan analisis imunohistologi lesi kulit dan analisis 
fenotip dan fungsi klon drug-specific T-cell dari pasien yang hipersensitif 
memberikan wawasan yang menarik. Pada sindrom hipersensitivitas obat 
fase akut, misalnya dengan kotrimoksazol, sel T menunjukkan infiltrasi 
ke kulit, dan sel T CD4+ menyekresi sitokin, seperti IL-5 granzyme dan 
eotaxin yang terlibat dalam rekrut, pengembangan dan diferensiasi 
eosinofil. Sel T CD4+ juga menimbulkan sindrom hipersentivitas dengan 
obat lain, misalnya carbamazepine. IL-8 juga membunuh sel target melalui 
perforin dan FAS-mediated pathways menimbulkan kondisi yang disebut 
acute generalized exanthematous pustulosis. 

1. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTI)

Reaksi hipersensitivitas abacavir terjadi pada 2,3-9% dewasa dan 
anak dengan perbedaan etnis. Kriteria diagnosis hipersensitivitas 
abacavir diperlukan paling sedikit 2 gejala, terjadi dalam 6 minggu setelah 
pengobatan dan hilang setelah 72 jam. Manifestasi yang jarang adalah 
gejala pernapasan, paraestesia, edema, gagal ginjal dan hati serta reaksi 
anafilaksis. 

Bukti yang meyakinkan bahwa hipersensitivitas abacavir memiliki 
dasar imunologi dan genetik. Studi seluler menunjukkan respons yang 
kuat TNF-α dan IFN-ɣ dan proliferasi CD8 setelah pajanan exvivo abacavir. 
Hipersensitivitas abacavir merupakan penyakit MHC klas I yang dimediasi 
oleh limfosit CD8. Abacavir dapat dioksidasi menjadi intermediet aldehid 
oleh klas I alcohol dehydrogenase (ADH), yang memegang peran penting 
pada patogenesis reaksi hipersensitivitas.

2. Non Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI)

Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) seperti 
delavirdine, efavirenz, nevirapine dan etravirine semua menyebabkan 
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ruam kulit (skin rash). Ruam akibat NNRTI biasanya berupa eritema, 
makulopapular, dan luas. Ruam dengan NNRT sebagai klas obat telah 
diamati pada 10-17 pasien. Kejadian ruam sedang sampai berat sekitar 
8-12%. Nevirapine dapat menyebabkan ruam pada 17-32 pasien meskipun 
dalam tingkat yang ringan.

Sindrom DRESS sering disertai demam dan hepatitis dilaporkan akibat 
nevirapine yang merupakan gejala sistemik. Sindroma Stevens-Johnson 
dilaporkan pada 0,3% penderita yang menggunakan nevapirine. 

Hepatotoksisitas yang berhubungan dengan nevirapine memiliki 2 
pola: bentuk dini peningkatan enzim liver yang terjadi kurang 6 minggu 
setelah terapi mulai dan berhubungan dengan hipersensitivitas kulit dan 
varian reaksi lambat biasanya ekstra hepatik dan manifestasi setelah lebih 
dari 2-3 bulan pajanan. Bukti menunjukkan bahwa bentuk pertama bukan 
yang lambat, tipe jelas hepatik adalah mediasi imun. Hepatotoksisitas 
lebih sering dengan nevirapine (1,4-17%) dari pada efavirenz (1.1–8%). 
Hipersensitivitas nevapirine berhubungan dengan CD4+ yang tinggi 
sedangkan reaksi tampak lebih sering dan lebih berat pada individu non 
infeksi HIV yang mendapat profilaksis nevapirine. Populasi Thailand 
berhubungan lebih kuat (OR=49) yang ditunjukkan dengan HLA-B*3505. 
Polimorfism metabolik penting sebagai predisposisi hepatotoksisitas 
nevapirine. 

Manifestasi hipersensitivitas efavirenz umumnya manifestasi ruam 
kulit ringan-sedang, dengan erupsi berat misal SJS, TEN, dan eritema 
multiforme dilaporkan pada 0,1% pasien, dibanding 0,3-1% nevirapine. 
Hepatotoksisitas jarang terjadi pada efavirenz. Kejadian derajat 2-3 terjadi 
pada 4% pasien. Hipersensitivitas efavirine yang bermanifestasi sebagai 
ruam kulit terjadi lebih sering selama minggu kedua terapi yang cenderung 
ke penghentian obat pada 2% pasien dan wanita memiliki risiko lebih 
tinggi. Rilpivirine, yang juga dikenal dengan sebutan TMC278, sedang 
dalam uji klinik fase III. Pada fase II, toleransi, rilpivirine baik. Ruam 
kulit dilaporkan pada 7,9 pasien yang mendapat rilpivirine dibanding 
19,1% yang mendapat evafirenz. Peningkatan enzim hepar dan hepatitis 
juga dilaporkan.

Obat untuk infeksi oportunistik Cotrimoxazole (TMP-SMX) 
dipakai pada pengobatan pneumonia Pneumocystis jiroveci (sebelumnya 
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Pneumocystis carinii) pada pasien AIDS berhubungan dengan reaksi alergi. 
Reaksi lebih sering pada pasien positif HIV sampai 60% dibanding 5% 
HIV negatif.

PENATALAKSANAAN

1. Screening tests

Tes HLA-B*5701 sebelum memulai abacavir dapat menurunkan 
insiden hipersensitivitas di beberapa negara. Skrining tersebut sekarang 
direkomendasikan di pedoman terapi internasional HIV. Hipersensitivitas 
yang disebabkan nevirapine lebih mungkin terjadi pada CD4 yang tinggi. 
Pedoman terkini merekomendasikan nevirapin harus dimulai hanya pada 
orang yang belum pernah dapat antiretrovirus dan wanita dengan CD4 
masing-masing kurang dari 400 dan 250 sel ml. Pasien yang sudah dapat 
antivirus dengan penekan virologi yang beralih ke nevirapin di atas 
ambang CD4 tidak mengalami risiko hipersensitivitas yang lebih besar.

2. Pengobatan Simtomatik dan Suportif

Manajemen pasien harus cepat, dengan pengenalan dini dan 
diagnosis dini sangat penting. Untuk pasien dengan gejala ringan, bentuk 
manajemen terbaik adalah perawatan suportif. Pedoman menyarankan 
bahwa pasien dengan ruam ringan atau sedang tanpa adanya gejala 
konstitusional dapat melanjutkan terapi nevirapine di bawah pengawasan 
ketat. Sekitar 50% kasus hipersensitivitas antiretroviral dengan ruam kulit 
ringan sampai sedang, menghilang secara spontan meskipun ada terapi 
lanjutan. Efektivitas terapi suportif seperti antipiretik dan antipruritik 
tidak terbukti, tetapi obat-obatan tersebut umumnya tetap (Chaponda, 
2010).

SIMPULAN

Hipersensitivitas obat sering terjadi pada penderita HIV dan 
patofisiologinya kompleks dan multifaktorial. Pengenalan dini dan 
penarikan obat sangat penting terutama pada penderita dengan reaksi yang 
lebih berat. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengidentifikasi 
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faktor predisposisi termasuk pengembangan biomarker prediktif, seperti 
yang ditunjukkan pada hipersensitivitas abacavir dalam uji coba PREDICT, 
yang akan memungkinkan untuk stratifikasi yang lebih baik dari terapi 
anti-HIV. Penelitian yang lebih banyak juga diperlukan untuk memahami 
mekanisme hipersensitivitas antiretroviral sehingga strategi yang lebih 
baik untuk pencegahan dan pengobatan dapat ditentukan. 
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ABSTRACT

Significant progress has been made in understanding HIV associated lymphomas and 
improving the prognosis of these diseases. The outcome of HIV-associated lymphoma 
has undergone significant improvement in recent years beginning with the widespread 
use of CART and the development of novel therapeutic strategies. Appropriate treatment 
of HIV-associated lymphoma is determined by a number of factors such as lymphoma 
stage, performance status, comorbidities, histological subtype, and immunosuppression. 
Treatment should principally be the same as in human immunodeficiency virus (HIV)-
negative lymphoma patients. Indeed, in the CART era, the curability of many patients 
with HIV-associated lymphoma is similar to their HIV negative counterparts. Future 
clinical trials need to investigate novel targeted agents alone and in combination with 
chemotherapy. 

PENDAHULUAN

Limfoma merupakan salah satu komplikasi mayor dari HIV yang 
frekuensinya cukup sering dengan angka morbiditas dan mortalitas 
yang signifikan. Seiring dengan pertambahan harapan hidup dari pasien 
HIV positif akibat pemberian combination antiretroviral theraphy (CART), 
munculnya keganasan menjadi penyebab penting dari morbiditas dan 
mortalitas. Hampir sebagian besar limfoma terkait HIV merupakan jenis 
B-cell limfoma yang agresif dengan gambaran histologi yang heterogen, 
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dan seringkali terjadi pada pasien HIV imunodefisiensi berat. Limfoma 
terkait HIV yang banyak ditemukan adalah diffuse large b cell lymphoma 
(DLBCL), yang di dalamnya termasuk primary CNS lymphoma (PCNSL) 
dan burkitt lymphoma (BL), diikuti dengan primary effusion lymphoma (PEL), 
plasmablastic lymphoma dan Hodgkin lymphoma (HL) klasik dengan angka 
kejadian yang lebih jarang. Subtipe limfoma lainnya seperti limfoma 
folikuler dan peripheral t-cell lymphoma (PTCL) tidak terlalu banyak 
ditemukan. Secara epidemiologis, pasien HIV positif memiliki insidens 
non Hodgkin limfoma sebanyak 60-200 kali lipat, dengan mayoritas tipe 
DLBCL (Beral et al., 1991; Swerdlow et al., 2008).

Sejak mulai digunakan CART pada pertengahan tahun 90-an, 
insidens limfoma terkait HIV menurun dengan luaran yang lebih baik, 
diakibatkan oleh kontrol replikasi HIV yang lebih baik dan perbaikan 
fungsi imun dari penderita. Sejak digunakan terapi CART secara luas, 
proporsi pasien dengan CD4 rendah menurun signifikan dan hal tersebut 
turut mengubah pola histologi limfoma sekaligus meningkatkan fungsi 
imunitas. Pasien limfoma terkait HIV dapat diterapi dengan regimen 
standar kemoterapi bersamaan dengan CART tanpa adanya efek toksisitas 
yang tinggi. Penetapan staging dan subtipe histologis secara tepat dan 
akurat, status performansi dan pencatatan komorbiditas dari pasien 
merupakan hal yang penting dalam menentukan terapi (Mounier et al., 
2007; Carbone & Gloghini, 2005).

PATOBIOLOGI

Patogenesis dari limfoma terkait HIV melibatkan berbagai peran 
kompleks dari faktor-faktor biologis seperti stimulasi antigen kronis, ko-
infeksi virus onkogenik, abnormalitas genetik serta disregulasi sitokin. 
Kebanyakan dari limfoma tersebut adalah galur B-cell dan akibat penyusunan 
ulang klonal dari gen immunoglobulin (Swerdlow et al., 2008).

ETIOLOGI

Stimulasi antigen terus menerus, yang diasosiasikan dengan infeksi 
HIV, akan mengakibatkan ekspansi b-cell poliklonal sehingga pada 
akhirnya memunculkan b-cell monoklonal. Akhir-akhir ini, ditemukan 
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peningkatan dari circulating free light chain pada pasien dengan risiko tinggi 
limfoma terkait HIV dan menggambarkan marker dari aktivasi poliklonal 
b-cell. Pada waktu mendatang diharapkan hal tersebut dapat digunakan 
dalam identifikasi penderita HIV dengan risiko terjadinya limfoma 
(Landgren et al., 2010).

Epstein Barr Virus (EBV) merupakan virus onkogenik yang paling 
banyak ditemukan pada limfoma terkait HIV dan muncul dalam 40% 
kasus. Hampir semua kasus dari PCNSL dan HL disebabkan oleh EBV, 
demikian juga 80-90% kasus DLBCL dengan gambaran imunoblastik. 
Sebagian besar kasus PEL juga disebabkan oleh EBV dan HHV8. Limfoma 
terkait HIV dengan EBV (+) mengekspresikan antigen latent membrane 
protein-1 (LMP-1), yang akan mengaktivasi proliferasi seluler melalui 
aktivasi jalur nuclear factor kappa B (NF-kappa-B) dan dapat mengakibatkan 
ekspresi berlebih BCL2 (Ambinder, 2001; Gaidano et al., 2000).

DIAGNOSIS DAN KLASIFIKASI

Tes diagnostik terpenting pada limfoma terkait HIV adalah biopsi 
yang benar dengan jaringan yang adekuat, umumnya dilakukan dengan 
eksisi biopsi, sedangkan aspirasi dengan core-needle atau fine-needle hasil 
yang didapatkan kurang adekuat. Mayoritas limfoma tersebut memiliki 
ciri histologis yang serupa dengan pasien HIV negatif, namun pada jenis 

Tabel 1.  Klasifi kasi WHO dari keganasan limfoma terkait infeksi HIV

Limfoma pada pasien imunokompeten
 Limfoma sel B besar difus
  Sentroblastik
  Imunoblastik (termasuk CNS limfoma)
 Burkitt dan Burkitt like lymphomas
 MALT limfoma ekstranodal (jarang)
 Limfoma sel T perifer (jarang)
 Limfoma Hodgkin klasik

Limfoma pada pasien HIV positif
 Limfoma efusi primer (Primary Effusion Lymphoma)
 Limfoma plasmablastik pada kavum oris

Limfoma pada pasien dengan imunodefi siensi lain
 Limfoma sel B polimorfi s (jarang)

Sumber: Raphael et al. (2008)
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tertentu seperti PEL dan limfoma plasmablastik sebagian besar ditemukan 
hanya pada pasien dengan HIV positif. WHO mengklasifikasikan limfoma 
terkait HIV menjadi 3 kelompok: 1) limfoma pada pasien HIV positif yang 
imunokompeten; 2) limfoma spesifik pada pasien HIV positif; 3) limfoma 
pada keadaan imunodefisiensi lainnya (Raphael et al., 2008).

HISTOLOGI

DLBCL terkait HIV dibagi menjadi sentroblastik dan imunoblastik. 
Tipe sentroblastik ditandai dengan sel limfoid yang besar dengan inti oval 
atau bulat dan nukleoli yang prominen. Mereka juga mengekspresikan 
marker terkait germinal center seperti CD10, BCL6, dan juga CD20 (+). Jenis 
imunoblastik, yaitu yang memiliki 90% imunoblas dan menunjukkan 
diferensiasi plasmasitoid sehingga menyulitkan untuk membedakan 
dari jenis limfoma plasmablastik. Tipe sentroblastik ada pada 25% pasien 
limfoma terkait HIV sedangkan 10%-nya merupakan tipe imunoblastik. 
Pada limfoma imunoblastik, sel tumor dapat menghilangkan ekspresi 
CD20 akibat ko-ekspresi dari EBV. Marker lainnya yang terkait dengan 
aktivasi seperti CD30, CD38, CD71 biasanya diekspresikan pada tipe 
imunoblastik (Colomo et al., 2004; Vega et al., 2005). 

Sel neoplastik pada PEL dapat merupakan large imunoblastic sampai 
anaplastic large cell lymphoma. Meskipun tumor ini biasanya berasal dari 
sel B, permukaan dari antigen B-sel seperti CD20 dan CD79a tidak 
diekspresikan. CD45, CD30, CD38, dan CD138 biasanya diekspresikan 
dan diasosiasikan dengan KSHV/HHV-8 dan terkadang juga dengan EBV 
(Klein et al., 2003). 

Burkit lymphoma terkait HIV dibagi ke dalam 3 golongan. Tipe klasik, 
terdapat pada 30% dari limfoma terkait HIV dan memiliki morfologi seperti 
BL klasik yang ada di pasien HIV (-). BL dengan diferensiasi plasmatosid 
ditandai dengan sel berukuran sedang dengan banyak sitoplasma dan 
banyak ditemukan pada pasien imunodefisiensi. Kasus lain menunjukkan 
pleimorfik nukleus yang lebih besar dengan inti yang lebih prominen 
namun jumlahnya sedikit, yang dahulu disebut sebagai atipikal BL. Semua 
tipe memiliki derajat mitosis yang tinggi dengan ekspresi CD19, CD20, 
CD79a, dan CD10 serta BCL2 yang negatif. Nilai positif EBV berkisar 
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dari 30% dalam BL klasik sampai 50-70% pada BL terkait diferensiasi 
plasmasitoid (Davi et al., 1998).

HL klasik pada pasien HIV biasanya memiliki subtipe selularitas 
gabungan dengan EBV (+) pada hampir semua kasus. Pada era CART, 
didapatkan peningkatan spesifik dalam nodular sclerosis HL akibat 
peningkatan jumlah pasien dengan CD4 yang meningkat (Biggar et al., 
2006).

EVALUASI

Pada saat terdiagnosis, pasien dengan limfoma terkait HIV mayoritas 
sudah berada pada tahap lanjutan, ditemukan B symptoms, adanya 
keterlibatan ekstranodal dan keterlibatan pada jaringan lain dibandingkan 
dengan pasien HIV (-). Evaluasi pra terapi dan staging harus dilakukan 
sesuai rekomendasi untuk pasien dengan malignant lymphoma. Pasien harus 
ditanyakan keseluruhan riwayat medis dengan memperhatikan gejala dan 
tanda-tanda dari limfoma beserta riwayat HIV termasuk infeksi opurtunistik 
yang pernah terjadi, riwayat resistensi HIV, fungsi imunitas, kontrol virus 
HIV dan terapi antiretroviral. Pemeriksaan fisik harus meliputi penilaian 
kelenjar limfe, hepar, dan lien (Gabarre et al., 2001; Cheson et al., 2014).

Tabel 2.  Evaluasi pre terapi/asesmen awal 

Riwayat Medis

Pemeriksaan Fisik

Darah lengkap dengan diferensial, elektrolit, fungsi hepar dan ginjal, laktat 
dehidrogease, asam urat, fosfat, C-reactive protein, immunoglobulin, elektroforesis 
protein serum, jumlah CD4, viral load, skrining hepatitis B dan C, tes kehamilan pada 
wanita

CT scan dengan kontras dari leher, toraks, abdomen dan pelvis, idealnya 
dikombinasikan dengan PET Scan

Biopsi sumsum tulang unilateral

Elektrokardiogram (EKG), Echocardiography

MRI dari otak dan spinal, jika ada indikasi

Pemeriksaan cairan serebrospinal, jika ada indikasi

Endoskopi atas dan bawah, jika ada indikasi

Sumber: Cheson et al. (2014)
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International Prognostic Index (IPI) merupakan alat prognostik standar 
pada pasien DLBCL HIV (-), namun masih terdapat kontroversi mengenai 
aplikabilitasnya terhadap DLBCL terkait HIV. Beberapa studi yang 
menggunakan CHOP atau R-CHOP, skor IPI dibagi per grup berdasarkan 
prognosis, namun hal ini tidak berlaku pada DA-EPOCH. Dalam studi 
terakhir dari EPOCH-R singkat (intravena dari etoposide, vincristine dan 
doxorubicin dengan prednisone, cyclophosphamide, dan rituximab) pada 
pasien baru DLBCL terkait HIV, penilaian IPI tidak dapat memperkirakan 
PFS atau OS (Dunleavy et al., 2010; Ribera et al., 2008). Pentingnya CD4 
dan fungsi imun pada pasien DLBCL terkait HIV merupakan variabel 
yang cukup berpengaruh meskipun kedua hal tersebut bukan merupakan 
indikator IPI. Pasien dengan jumlah CD4 <100 sel/μl memiliki risiko 
tinggi terkena infeksi oportunistik bahkan kematian. Seperti yang telah 
dikemukakan di atas, pasien dengan supresi imun berat memiliki insidens 
lebih tinggi terhadap subtipe imunoblastik, yang memiliki outcome lebih 
jelek. Terlibatnya CNS, yang banyak didapatkan pada B-cell limfoma 
agresif terkait HIV juga memiliki prognosis yang buruk (Chadburn et al., 
2009; Dunleavy et al., 2010).

KONTROVERSI TERAPI

Terapi pada limfoma terkait HIV telah berkembang dalam 30 
tahun terakhir ini dengan perbaikan pada kontrol replikasi HIV 
dan mempertahankan fungsi imun. Terapi terkini mengarah kepada 
keseimbangan antara efektivitas terapi sitotoksik degan efeknya terhadap 
imunitas dan komplikasi infeksi. Beberapa pertanyaan terkait dengan 
pemilihan terapi pada limfoma terkait HIV di antaranya: 1) apakah dengan 
menurunkan dosis kemoterapi dapat pula menurunkan toksisitas dan 
supresi imun; 2) apa peran dari rituximab dan apa regimen yang optimal; 
dan 3) apakah CART harus ditunda selama terapi limfoma.

INTENSITAS DOSIS

Dalam era sebelum CART, pasien limfoma terkait HIV memiliki 
luaran yang jelek dengan rerata angka kelangsungan hidup 5-6 bulan. 
Akibat luaran tersebut dipengaruhi oleh kegagalan kemoterapi dan adanya 
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infeksi, para peneliti akhirnya mempelajari efek dari dosis kemoterapi 
dengan kelangsungan hidup. Dalam satu studi oleh Kaplan et al., dosis 
cyclophospamid yang lebih tinggi diasosiasikan dengan rendahnya angka 
kelangsungan hidup, menandakan bahwa infeksi merupakan penyebab 
utama (Kaplan et al., 1997). Dibandingkan dengan terapi dosis penuh, 
terapi dengan dosis yang diturunkan memiliki respon rate yang sama (52% 
versus 41%) dan rerata kelangsungan hidup (6.8 vs 7.7 bulan) namun dengan 
tokisisitas hematologi yang rendah. Hal ini membuat peneliti menarik 
kesimpulan bahwa dosis rendah kemoterapi lebih menguntungkan pada 
pasien limfoma terkait HIV. Di era setelah CART, proporsi pasien dengan 
CD4 yang tinggi banyak ditemukan. Studi acak yang dilakukan multi-
sentris mengenai limfoma agresif dengan HIV (-) yang menyatakan bahwa 
CHOP memilik efektivitas yang sama dengan mBACOD dengan toksisitas 
lebih rendah. Indeks terapeutik yang lebih baik dari CHOP membuat 
regimen tersebut diterima sebagai terapi standar pasien limfoma terkait 
HIV (Fisher et al., 2003; Lim & Levine, 2005).

LUARAN PADA ERA CART DAN PERAN RITUXIMAB

Penggunaan CART 15 tahun lalu memiliki efek dramatis terhadap 
luaran pasien limfoma terkait HIV dengan peningkatan pada rerata 
kelangsungan hidup. Pasien dengan imunitas yang baik memiliki risiko 
lebih rendah terhadap komplikasi berupa infeksi sehingga memungkinkan 
untuk dilaksanakannya kemoterapi dan sel tumor biologisnya pun lebih 
baik. Dalam satu studi mengenai risiko adaptasi kemoterapi intensif pada 
485 pasien dengan limfoma terkait AIDS, CART memiliki hubungan 
signifikan dengan kelangsungan hidup, berbanding terbalik dengan 
intensitas dosis dari terapi CHOP (Mounier et al., 2006).

Meskipun keuntungan dari rituximab cukup baik pada DLBCL 
pada pasien HIV (-), peranannya pada pasien DLBCL pada HIV (+) masih 
kontroversial. Hal ini mulanya muncul dari studi acak fase III AMC 
tentang CHOP ± rituximab pada pasien limfoma agresif terkait HIV. 
Ditemukan bahwa rituximab diasosiasikan dengan kematian akibat 
infeksi lebih banyak namun tidak banyak ditemukan perbaikan tumor 
kontrol; berdasarkan hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa rituximab 
tidak memperbaiki outcome klinis pasien DLBCL terkait HIV. Analisis 
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retrospektif dari 3 uji fase II dari Itali, di mana pasien menerima infus 
cyclophosphamide, doxorubicin, dan etoposide (CDE) dengan rituximab, juga 
menyimpulkan bahwa rituximab memiliki kecenderungan meningkatkan 
angka infeksi. Pada evaluasi mendalam dari trial AMC, peningkatan 
kematian akibat infeksi terjadi terutama pada pasien dengan kadar CD4 
sangat rendah dan banyak dari pasien tersebut menerima rituximab 
setelah kemoterapi, di mana tidak terbukti berguna pada pasien DLBCL 
dengan HIV (-) (Spina et al., 2005; Dunleavy et al., 2010).

Selanjutnya pada studi AMC, grup dari Perancis melakukan studi 
fase II CHOP dan rituximab pada pasien NHL terkait HIV dan complete 
response (CR) rate 77% disertai 2 year survival rate 75% menyatakan bahwa 
rituximab menguntungkan dan dapat diberikan kepada kelompok 
pasien ini dengan aman (Boue et al., 2006). Dalam meneliti kontroversi 
rituximab yang lain, AMC melakukan studi acak fase II. Pada saat studi 
ini dirancang, hasil dari regimen EPOCH pada populasi ini sangatlah 
menjanjikan sehingga mereka membuat pasien secara acak menerima 
rituximab dengan EPOCH secara bersamaan maupun secara sequential. 
Studi menemukan hal penting bahwa rituximab yang dilakukan secara 
bersamaan tidak memiliki hubungan dengan peningkatan kematian 
akibat infeksi. Studi tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis 
retrospektif untuk meneliti apakah CR rate dari EPOCH-R lebih tinggi 
dari CHOP ± rituximab dan apakah penggunaan rituximab secara 
bersamaan maupun bersambungan (sekuensial) lebih toksik dan/atau 
lebih efektif. Tidak ditemukan perbedaan dalam segi toksisistas antara 
kedua perlakuan. Berdasarkan studi ini disimpulkan sangatlah tidak bijak 
untuk menghilangkan rituximab dari terapi utama limfoma terkait HIV 
(Sparano et al., 2010).

Hasil dari studi AMC pada pasien limfoma terkait HIV menunjukkan 
bahwa terapi EPOCH dapat menjadi terapi yang optimal. Satu grup 
menunjukkan efikasi yang baik terhadap R-CHOP pada studi multisentris, 
namun 15% pasien yang masuk tidak dievaluasi responsnya diakibatkan 
onset yang dini atau kurangnya evaluasi klinis dan radiologis. Meskipun 
kesimpulan AMC mengenai keunggulan EPOCH-R dibandingkan 
R-CHOP ditarik berdasarkan perbandingan secara historis, perbedaan 
luaran yang dramatis pada 2 regimen ini pada populasi pasien yang 
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hampir sama menunjukkan bahwa EPOCH-R adalah regimen yang lebih 
baik. Penggunaan EPOCH-R dapat dipertimbangkan pada seluruh pasien 
limfoma terkait HIV meskipun belum ada subgrup pasien dengan DLBCL 
terkait HIV yang juga berespons baik terhadap R-CHOP (Boue et al., 2006; 
Dunleavy et al., 2010).

Karakteristik prognosis klinis yang berpengaruh pada IPI dan juga 
IPI itu sendiri, tidak turut memprediksi PFS atau OS. Hanya histogenesis 
tumor yang memiliki keterkaitan dengan outcome lymphoma-specific dengan 
95% dari GCB versus 44% non-GCB DLBCL yang tidak progresif dalam 5 
tahun. Meskipun EBV positif pada kedua tumor dan rendahnya CD4 pada 
saat diagnosis memiliki hubungan secara signifikan dengan kelangsungan 
hidup yang rendah, hal tersebut tidak diasosiasikan dengan outcome 
lymphoma-specific.

PERAN DARI CART SAAT TERAPI

Keuntungan dan kerugian dari melanjutkan terapi CART selama 
kemoterapi kuratif dari limfoma agresif telah banyak dikemukakan. 
Banyak peneliti yang mengemukakan kecemasan bahwa replikasi HIV 
yang tidak terkontrol saat kemoterapi akan melemahkan imunitas, namun 
para peneliti jarang mempertimbangkan efek samping dari CART terhadap 
luaran limfoma karena sulit untuk menilai luaran. Salah satu uji untuk 
menilai terapi CART yang berlangsung yakni dengan menggunakan studi 
non-acak AMC mengenai dosis CHOP yang standar dan dosis CHOP yang 
dimodifikasi. Temuan penting dari studi tersebut muncul dari analisis 
farmakokinetik yang menunjukkan klirens dari cyclophospamid menurun 
sebesar 1,5, namun klirens doxorubicin tidak menunjukkan perubahan. 
Penurunan klirens dari cyclophosphamid —obat yang inaktif— dapat 
berimbas pada penurunan metabolit aktif dan efikasinya. Pada studi ini, 
CD4 meningkat secara signifikan selama terapi dan mekanisme dalam 
peningkatan CD4 menimbulkan kekhawatiran akan proteksi terhadap T 
cells oleh CART dari stres sitotoksik akibat kemoterapi, suatu efek yang 
mungkin muncul pada sel limfoma. Meskipun CART telah dinyatakan 
aman untuk diberikan bersama kemoterapi, akan tetapi belum ada studi 
prospektif dan masih didapatkan kontroversi mengenai hal tersebut 
(Sparano et al., 2010; Vaccher et al., 2001).
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Sebagian peneliti memilih pendekatan dengan menunda CART 
selama kemoterapi karena meyakini bahwa keuntungan CART masih 
belum cukup kuat. Kekhawatiran akan interaksi farkamokinetik dan 
farmakodinamik yang dapat menurunkan konsentrasi obat, beberapa 
masalah terkait regimen intravena serta meningkatnya toksisitas, yang 
dapat menuju kepada penurunan dosis kemoterapi. Hal lain yang menjadi 
perhatian adalah potensi efek inhibisi dari beberapa obat antiretroviral 
pada apoptosis sel limfoid dan potensi ketidakpatuhan terapi CART, yang 
dapat meningkatkan risiko mutasi HIV (Tulpule et al., 2002; Phenix et al., 
2002).

PROFILAKSIS TERHADAP INFEKSI OPORTUNISTIK

Pemberian profilaksis kotrimoksazol terhadap pneumonia akibat 
pneumocystis jiroveci dan toksoplasmosis sebaiknya dilakukan selama terapi 
imunosupresi dengan kemoterapi atau agen biologis seperti rituximab, 
terlepas dari jumlah CD4 (EACS, 2016).

SIMPULAN

Limfoma terkait HIV masih merupakan lahan yang cukup luas 
dan tepat untuk penelitian klinis. Hingga saat ini belum ada terapi yang 
secara jelas direkomendasikan untuk keseluruhan subtipe dari limfoma 
terkait HIV. Terapi yang tepat untuk limfoma terkait HIV dipengaruhi 
oleh bermacam faktor di antaranya stadium limfoma, status performa, 
komorbid, subtipe histologis, dan imunosupresi. Secara prinsip terapi 
limfoma terkait HIV sama dengan terapi pasien limfoma tanpa HIV. 
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PENDAHULUAN

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) oleh karena Human 
Immunodeficiency Virus tipe 1 (HIV-1) menyebabkan supresi imunitas berat 
yang dapat menyebabkan berbagai macam infeksi oportunistik dan 
juga beberapa jenis kanker. Mekanisme terjadinya kanker terkait HIV 
belum sepenuhnya diketahui, namun ada beberapa faktor risiko yang 
memudahkan terjadinya kanker pada penderita AIDS meliputi merokok, 
usia tua, imunosupresi, viremia, dan durasi penggunaan ART (Lorena, 
2017). 

Insiden dari kanker terkait HIV berbeda-beda berkenaan dengan 
adanya ART. Kanker yang terkait dengan AIDS —terutama hubungannya 
dengan Anti Retroviral Therapy (ART) sejak tahun 1996— dapat dibagi 
menjadi 2 kelompok (Lorena, 2017).
1. AIDS – Defi ning Cancer (ADC)
 ADC adalah kanker terkait AIDS yang insidennya meningkat seiring 

perkembangan AIDS. Sejak diperkenalkannya ART, insiden ADC 
juga ikut turun seiring dengan membaiknya sistem imun penderita 
AIDS. Kanker yang termasuk ADC adalah Limfoma Non Hodgkin 
(LNH), Kaposi’s sarcoma (KS), dan kanker servik. KS dan NHL 
merupakan bagian terbesar dari kelompok ADC. Setelah adanya 
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ART terjadi penurunan sebesar 84% pada KS dan 54% pada LNH 
(Shiels, 2011). Penurunan ini disebabkan karena salah satu faktor 
risiko berkembangnya KS dan LNH adalah imunosupresi yang 
ditandai dengan penurunan CD4 T-cell terutama bila kurang dari 
50 sel/μL. Faktor risiko yang lain adalah umur tua dan immune 
reconstitution infl ammatory syndrome karena kembalinya sistem imun 
setelah pemberian ART (Blatt ner, 2014).

2. Non AIDS – Defi ning Cancer (NADC)
 NADC muncul karena usia harapan hidup penderita AIDS makin 

meningkat dengan adanya ART. Karena itu insiden NADC tidak 
mengalami penurunan dengan adanya ART, sebaliknya malah 
mengalami peningkatan (Lorena, 2017). Beberapa faktor yang 
berpengaruh adalah:
1. CD4 T-cell yang rendah;
2. infl amasi kronis;
3. penggunaan tembakau;
4. peminum alkohol;
5. eksposur ART jangka lama;
6. usia harapan hidup yang semakin meningkat; dan
7. ko-infeksi dengan virus onkogenik.

NADC dapat dibagi menjadi 2 kelompok.
a. NADC terkait virus, seperti Limfoma Hodgkin (LH), 

Hepatocellular Carcinoma (HCC), kanker anus, dan leukemia/
lymphoma T-cell pada dewasa.

b. NADC tidak terkait virus, seperti kanker paru, kanker kolorektal, 
dan kanker prostat.

KLASIFIKASI DAN EPIDEMIOLOGI

1. AIDS – Defining Cancer (ADC)

a. Lymphoma non Hodgkin (LNH)
 LNH berasal dari transformasi maligna dari precursor dan sel matur 

dari sel B, T, dan natural killer (NK). Ada 35 tipe dari NHL, namun 
CDC (Center for Disease Control) hanya mengklasifi kasikan 4 tipe 
yang termasuk ADC, yaitu Diff use Large B Cell Lymphoma (DLBCL) 
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dengan centroblastic, DLBCL dengan immunoblastic, Primary Nervous 
System Lymphoma (PNSL), dan Burkitt ’s lymphoma. Epstein Barr 
Virus (EBV) sering dikaitkan dengan etiologi LNH terkait infeksi 
HIV (Blatt ner, 2014).

 Setelah adanya ART, jumlah kasus LNH terkait AIDS menurun pada 
awalnya, namun insiden pada populasi HIV tetap lebih tinggi 4–23 
kali lipat dibanding populasi yang tidak terinfeksi. Diamond dkk 
melakukan penelitian terhadap LNH pre dan post ART. Pada penelitian 
tersebut didapatkan hasil persentase LNH grade intermediate sebesar 
33% dan grade tinggi sebesar 38% pada masa pre ART. Setelah adanya 
ART didapatkan peningkatan persentase grade intermediate sebesar 
49% dan penurunan persentase grade tinggi sebesar 19%. Selain itu 
didapatkan pula peningkatan survival rate relatif dari 4 bulan menjadi 
9 bulan pada pre ART dibandingkan dengan post ART (Diamond, 
2006).

b. Kaposi’s sarcoma (KS)
 Kaposi’s sarcoma adalah neoplasma yang muncul dari sel mesenkimal 

dengan fokus multipel dan melibatkan transformasi maligna dari 
sel endothel. KS dapat muncul pada kulit maupun pada mukosa 
(Gambar 17.1 dan 17.2). Lesi kulit KS dapat muncul di mana pun, 
namun paling banyak didapatkan pada ekstremitas bawah dan 
daerah kepala leher. Sedangkan lesi mukosa dapat didapatkan di 
manapun dalam saluran pencernaan dan pernapasan (Rose, 2015). 

 Dalam konteks infeksi HIV, KS sering dikaitkan dengan Human 
Herpes Virus 8 (HHV-8) karena adanya imunosupresi, reaktivasi 
infeksi laten HHV-8, dan aktivasi respons imun. Insiden KS meningkat 
seiring dengan epidemi AIDS pada tahun 1985–1986. Insiden KS di 
Amerika pada tahun 1973–1978 sebesar 0,3 per 100.000 orang/tahun 
dan diperkirakan meningkat sebesar 8,9 per 100.000 orang/tahun 
pada tahun 1989–1991 (Blatt ner, 2014).

 Setelah adanya ART, insiden KS menurun karena beberapa faktor, 
yaitu menurunnya replikasi HIV, meningkatnya respons imun spesifi k 
terhadap HHV, dan efek inhibisi angiogenesis karena penggunaan 
protease inhibitor untuk terapi HIV (Cobucci, 2015). Status imunitas 
penderita juga memainkan peran penting terhadap perkembangan 
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Gambar 17.1 Kaposi’s sarcoma pada kulit (Rose, 2015).

Gambar 17.2  Kaposi’s sarcoma pada mukosa lambung yang tampak dari 
endoskopi (Rose, 2015).
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KS. Penderita dengan angka CD4 yang rendah ketika pemberian 
ART biasanya timbul KS dalam 6 bulan setelah terapi. 

c. Kanker servik
 Sejak tahun 1993, kanker servik invasif mulai dimasukkan dalam 

ADC. Secara epidemiologi, lesi precursor, cervical intraepithelial 
neoplasia, atau lesi squamous intraepithelial lebih sering muncul pada 
wanita dengan HIV. Ko-infeksi HPV terutama HPV 16 dan 18 sering 
dikaitkan dengan HIV pada kanker servik. Diperkirakan terdapat 
70% infeksi HPV pada semua wanita dengan kanker servik (Frazier, 
2016). Kanker servik pada penderita HIV juga lebih agresif dengan 
survival yang lebih rendah dibanding penderita non HIV.

 Penggunaan ART belum diketahui memiliki korelasi yang jelas 
dengan insiden kanker servik pada penderita HIV. Beberapa 
penelitian mendapatkan hasil penurunan risiko sementara yang 
lain meningkatkan risiko kanker servik. Ketidaksesuaian ini dapat 
disebabkan oleh karena usia harapan hidup penderita HIV yang 
meningkat dan/atau program skrining yang inadekuat (Dorucci, 
2001).

2. Non AIDS – Defining Cancer (NADC) terkait virus

a. Hodgkin’s lymphoma (HL) terkait Epstein Barr Virus (EBV)
 Infeksi EBV didapatkan pada 20–50% kasus HL pada individu yang 

tidak terinfeksi HIV, sedangkan pada penderita HIV didapatkan 
pada 75–100% kasus HL. Salah satu teori mengatakan bahwa adanya 
penyimpangan respons T-cell CD4 yang spesifi k terhadap EBV pada 
penderita HIV meningkatkan faktor risiko terjadinya HL (Deeken, 
2012).

 Insiden HL meningkat sejak era ART. Hal ini mungkin disebabkan 
karena adanya perbaikan fungsi imunitas. Namun peningkatan 
insiden HL masih lebih rendah daripada limfoma B-cell. Penggunaan 
ART memiliki efek meningkatkan respons kemoterapi dan 
memperpanjang overall survival. Penderita HIV dengan HL yang 
diterapi dengan kemoterapi dan concurrent cART memiliki prognosis 
yang sama baiknya dengan populasi non infeksi (Montoto, 2012).
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b. Hepatocellular carcinoma (HCC) terkait Virus Hepatitis B dan C (HBV 
dan HCV)

 Etiologi utama terjadinya HCC adalah konsumsi alkohol berlebih dan 
infeksi virus hepatitis oleh HBV atau HCV. Di Amerika, penderita 
HIV mengalami ko-infeksi HCV sebesar 25% dan HBV sebesar 10% 
(Di Benedett o, 2013). 

 Infeksi HIV meningkatkan risiko terjadinya HCC sebesar 7 kali lipat. 
Ko-infeksi dengan HIV mempercepat progresifi tas infeksi HBV atau 
HCV sehingga terjadi sirosis hepatis dan HCC. Hepatotoksisitas 
dari ART juga memengaruhi eksaserbasi dari penderita-penderita 
ini (Nunnari, 2012). Penderita HIV umumnya mendapat diagnosis 
HCC pada usia yang lebih muda dibanding penderita non HIV dan 
memiliki rerata overall survival yang lebih pendek.

c. Kanker anus terkait Human Papilloma Virus (HPV)
 Kanker anus memiliki insiden yang jarang pada populasi umum. 

Risiko terjadinya kanker anus pada pasein HIV meningkat 33–222 
kali lipat dibanding penderita non HIV, terlebih lagi dengan adanya 
ART. Squamous Cell Carcinoma (SCC) merupakan tipe histopatologi 
yang paling sering dari kanker anus. Ko-infeksi dengan HPV 16 
memiliki kaitan dengan patogenesis SCC. Prevalensi ko-infeksi HPV 
meningkat 3–5 kali lipat pada penderita HIV dibanding penderita 
non HIV. Progresi lesi premalignant menjadi kanker anus invasif 
meningkat seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup 
penderita HIV karena ART (Brugnaro, 2015).

d. Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL dan ATLL) terkait Human T-cell 
Leukemia Virus (HTLV-1)

 Infeksi HTLV-1 dapat menyebabkan Adult T-cell leukemia (ATL) atau 
Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL) dengan persentase sebesar 
kurang dari 5% kasus yang terinfeksi. Pada daerah di mana insiden 
HIV tinggi, didapatkan ko-infeksi dengan HTLV-1 sebesar 10%. 
Namun belum didapatkan data yang jelas mengenai insiden leukemia/
limfoma dengan ko-infeksi HTLV-1 dan HIV. Beberapa laporan kasus 
menyebutkan ko-infeksi dengan HIV tidak berpengaruh terhadap 
hasil pengobatan (Loarca, 2015).



KANKER DAN HIV/AIDS

257

3. Non AIDS – Defining Cancer (NADC) tidak terkait virus

a. Kanker paru
 Infeksi HIV meningkatkan risiko terkena kanker paru sebesar 2 kali 

lipat dibandingkan populasi umum. Faktor–faktor yang berpengaruh 
selain merokok adalah imunosupresi, penggunaan obat–obatan 
intra vena, adanya infeksi oportunistik, dan proses penuaan (Chiao, 
2010).

 Kanker paru muncul pada usia yang lebih muda (38–49 tahun) pada 
penderita HIV dibandingkan penderita non HIV (68 tahun). Beberapa 
penelitian menunjukkan kanker paru pada penderita HIV memiliki 
perilaku yang lebih agresif, perjalanan klinis yang lebih jelek, rerata 
overall survival yang lebih pendek dibanding penderita non HIV 
(Chiao, 2010). Gejala klinis kanker paru pada penderita HIV tidak 
menunjukkan perbedaan antara masa sebelum dan sesudah ART.

b. Kanker kolorektal
 Insiden kanker kolorektal di antara penderita HIV menunjukkan 

peningkatan setelah adanya ART. Penelitian Patel dkk menunjukkan 
hasil insiden kanker kolorektal pada penderita HIV sebesar 
39,9/100.000 penduduk pada tahun 1992–1995 dan 39,7/100.000 
penduduk pada tahun 1996–1999. Setelah adanya ART, jumlah ini 
meningkat menjadi 66,2/100.000 penduduk pada tahun 2000–2003. 
Sementara insiden kanker kolorektal pada populasi umum sebesar 
20,4; 20,5; dan 21,2 pada tiga kurun waktu yang sama (Patel, 2008). 

 Kanker kolorektal pada penderita HIV muncul pada usia yang lebih 
muda dan terdiagnosis pada stadium yang lebih lanjut. Penelitian 
Kumar dkk mendapatkan hasil penderita HIV yang terdiagnosis 
kanker kolorektal pada usia kurang dari 45 tahun sebesar 29,4% 
dibandingkan 6,35% pada kelompok kontrol (Kumar, 2012). Sebanyak 
90% penderita HIV datang pada stadium lanjut dibandingkan 57% 
penderita non HIV. Hal ini juga mengisyaratkan keganasan pada 
HIV bersifat lebih agresif.

c. Kanker prostat
 Penelitian di Amerika mendapatkan hasil bahwa kanker prostat 

berkembang lebih agresif pada laki–laki African American yang 
mengidap HIV. Umur median pada penderita HIV adalah 60,7 tahun 
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sedangkan pada populasi umum adalah 64 tahun. Pada kelompok 
non HIV didapatkan kanker stadium dini sebanyak 73% dan stadium 
lanjut sebanyak 14%. Sedangkan pada kelompok HIV didapatkan 
kanker stadium dini sebesar 63% dan stadium lanjut sebesar 36% 
(Riedel, 2015).

PATOFISIOLOGI

Mekanisme hubungan infeksi HIV dengan terjadinya kanker masih 
belum jelas. Patofisiologi oncogenesis pada penderita HIV meliputi 
efek langsung dari tumor–promoting oleh produk virus dan efek tidak 
langsung karena penurunan sistem imun. Adanya inflamasi kronis juga 
meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan proses onkogenesis oleh 
berbagai virus tumor (De Paoli, 2015). Patofisiologi beberapa kanker yang 
sering muncul akan diterangkan di bawah ini (Gambar 17.3).

1. Limfoma Non Hodgkin

LNH pada penderita AIDS terkait dengan ko-infeksi dengan EBV 
sama halnya seperti KS. Selain faktor imuno inflamasi kronik yang 
memicu aktivasi sel B dan limfomagenesis, produk dari HIV juga berperan 
langsung dalam terjadinya induksi limfoma. HIV-1 envelope protein gp120 
memiliki kemampuan mengaktivasi sel B secara langsung melalui interaksi 
dengan DC-SIGN (He, 2006). Tat juga memengaruhi kapasitas proliferasi 
dan sensitifitas apoptosis sel yang telah terinfeksi EBV (Colombrino, 
2004).

2. Kaposi’s Sarcoma

Pada Kaposi’s sarcoma, banyak penelitian mengenai efek langsung HIV 
terhadap tumorigenesis. Infeksi HIV dapat memicu reaktivasi KS akibat 
HHV dan ini merupakan peran langsung dari HIV-1 transactivator protein 
Tat (Merat, 2002). Sinyal dari Tat dapat menginisiasi migrasi sel endothel, 
invasi matrix in vitro, dan juga angiogenesis in vivo (Mitola, 2000). Tat juga 
mengganggu proses DNA repair sehingga memicu instabilitas genome dan 
menyebabkan terjadinya onkogenesis (Nunnari, 2008). 
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3. Kanker servik

Kanker servik karena induksi HPV memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan kanker terkait AIDS yang lain karena bersifat independen 
terhadap faktor imunosupresi. Namun mekanisme onkogenesis kanker 
servik terkait AIDS masih belum jelas. HIV-1 Tat menunjukkan peningkatan 
ekspresi onkoprotein HPV E6 dan E7. Interaksi E6 dengan p53 dan E7 
dengan Rb dapat menyebabkan terjadinya karsinogenesis (Wang, 2004).

4. Hepatocellular Carcinoma (HCC)

Mekanisme ko-infeksi HIV dengan progresi HCC yang disebabkan 
HCV dapat karena akibat langsung HIV dalam mengaktivasi hepatic 
stellate cell (HSC) yang memicu ekspresi fibrogenic collagen I dan juga oleh 
karena reaksi apoptosis (Tuyama, 2010). Adanya jaringan fibrous ini 

Gambar 17.3  Mekanisme oncogenesis pada penderita HIV (Loarca et al., 
2017).
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merupakan tempat yang memungkinkan perkembangan HCC setelah 
adanya kerusakan sel hepar yang kronis (Caillot, 2009).

TATA LAKSANA KANKER PADA PASIEN HIV

Penderita kanker dengan HIV mempunyai rerata survival yang lebih 
rendah daripada penderita non HIV. Hal ini disebabkan karena imunitas 
yang rendah, menurunnya efikasi terapi, meningkatnya toksisitas terapi, 
serta terapi yang tidak adekuat. Penanganan terapi kanker pada penderita 
dengan ART mempunyai beberapa kendala, antara lain kurangnya data, 
interaksi antara obat anti kanker dengan anti retrovirus, dan imunosupresi 
akibat kemoterapi dan/atau radioterapi (Antoniou, 2005). Beberapa obat 
kemoterapi dan ART dimetabolisasi oleh enzim cytochrome p450 yang 
sama sehingga memengaruhi clearance dan juga toksisitas serta efikasi 
(Rubinstein, 2014). Beberapa data mengenai penanganan kanker terakit 
ART akan dipaparkan dalam uraian berikut ini.
1. Limfoma Non Hodgkin (LNH)
 Sebelum era ART, hasil terapi LNH sangatlah jelek dan diikuti 

dengan toksisitas dan infeksi oportunistik. Setelah adanya ART, 
survival pasien HIV mendekati pasien non HIV. Dengan adanya 
ART, imunoterapi dengan monoklonal antibodi anti CD-20 dan/atau 
kemoterapi full dose dapat diterapkan dengan aman pada penderita 
HIV (Lim, 2005).

2. Kaposi’s sarcoma
 ART adalah komponen utama pada penanganan Kaposi’s sarcoma 

dan merupakan terapi yang efektif pada 60–70% penderita dengan 
lesi kulit yang tidak terlalu luas (Bower, 2009). Pada kasus lanjut KS 
visera dan kasus yang sangat agresif, kemoterapi dikombinasikan 
dengan ART. Lini pertama kemoterapi dengan regimen yang 
menggunakan pegylated liposomal (L) Doxorubicin mempunyai rerata 
respons sebesar 59–82% (Martin, 2004). Untuk pasien yang resisten 
dengan Anthracycline dapat menggunakan Paclitaxel dosis rendah 
dengan rerata respons sebesar 60–70% (Tulpule, 2002). 
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3. Kanker servik
 Kanker yang lain seperti kanker servik belum memiliki pedoman 

baku untuk penanganan pada penderita HIV. Namun penggunaan 
ART tetap direkomendasikan untuk mengurangi toksisitas dan 
compliance yang lebih baik dengan tata laksana terapi yang sama 
dengan pasien yang tidak terkena HIV (Gichangi, 2002).

SIMPULAN

Penderita HIV mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terkena 
kanker dibandingkan populasi normal karena daya tahan tubuh yang 
rendah. Hal ini tampak dari usia yang lebih muda, penyakit yang lebih 
agresif dan survival yang lebih pendek dibandingkan populasi normal. 
Berkaitan dengan adanya ART, beberapa kanker mengalami penurunan 
insiden sementara yang lain mengalami peningkatan karena usia harapan 
hidup yang makin meningkat. Patofisiologi onkogenesis pada penderita 
HIV belum sepenuhnya diketahui. Namun dari beberapa penelitian 
menyimpulkan bahwa proses onkogenesis dapat terjadi karena efek 
langsung dari tumor–promoting oleh produk virus dan efek tidak langsung 
karena penurunan sistem imun serta inflamasi kronis. 

Penanganan terapi kanker pada penderita dengan ART mempunyai 
beberapa kendala, antara lain kurangnya data, interaksi antara obat anti 
kanker dengan anti retrovirus, imunosupresi akibat kemoterapi dan/
atau radioterapi, serta meningkatnya toksisitas karena penggunaan 
ART dan obat kemoterapi yang bersamaan. Namun beberapa penelitian 
tetap menyarankan penggunaan ART untuk meningkatkan efektivitas 
pengobatan kanker meskipun penelitian lebih lanjut tetap perlu 
dilakukan.
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PENDAHULUAN

Pada 4 Juni 1981 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di 
Amerika Serikat melalui Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 
melaporkan kasus tentang Pneumocystis carinii pada pria homoseksual 
di Los Angeles. Laporan ini merupakan laporan pertama yang setahun 
kemudian dikenal sebagai bagian dari penyakit Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (AIDS) yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau 
HIV (Curran, 1996).

Sejak saat itu infeksi HIV mendapatkan perhatian khusus termasuk 
di lingkungan bedah. HIV merupakan salah satu sumber potensial infeksi 
akibat pekerjaan atau occupational infection. Data epidemiologi seringkali 
sulit didapatkan akibat ketidaktahuan, ketakutan akan stigmatisasi dan 
kondisi sosio-ekonomi bila seseorang positif mengidap HIV (Bulletin of the 
American College of Surgeons, 2004). 

Terdapat kekhawatiran mengenai transmisi HIV selama tindakan 
kesehatan terutama saat pembedahan (Schaffner, 1991). Petugas kesehatan 
ditengarai memiliki risiko yang tinggi terpapar infeksi HIV terutama 
apabila terpapar produk darah. Ahli bedah, perawat, dokter dan perawat 
gigi, petugas pada instalasi gawat darurat, bidan dan para penolong 
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persalinan, petugas laboratorium dan teknisi lab, serta staf hemodialisis, 
semuanya memiliki risiko yang tinggi untuk terkena paparan infeksi HIV 
(Joyce et al., 2015).

Selain transmisi dari pasien kepada tenaga kesehatan, pasien tentu 
saja memiliki risiko terjadinya transmisi HIV akibat prosedur kesehatan 
seperti transfusi, pembedahan, baik dari peralatan, maupun dari pekerja 
kesehatan. Untuk menghindari dan menurunkan risiko transmisi HIV 
di lingkungan kesehatan, teknik dan prosedur pembedahan terus 
dikembangkan. Hal ini disebabkan HIV merupakan penyakit yang 
ditularkan melalui darah, dan kekhawatiran akan terjadinya transmisi 
atau penularan HIV dari pasien kepada dari tenaga kesehatan terutama 
ahli bedah dapat saja dengan mudah terjadi (Gerberding et al., 1990). 

Pengobatan antiretroviral (Anti Retroviral Therapy/ART) secara 
signifikan meningkatkan usia harapan hidup pasien dengan infeksi HIV. 
Dengan meningkatnya populasi pasien ini, meningkatnya kebutuhan 
tindakan pembedahan seperti revaskularisasi koroner, pembedahan 
gastrointestinal, dan berbagai tindakan lainnya akan semakin meningkat 
(Horberg et al., 2006). 

Melalui telaah ilmiah ini, diharapkan pengetahuan tentang HIV dan 
pembedahan dapat meningkat, sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan pada pasien, khususnya pasien yang hidup dengan HIV/
AIDS.

INFEKSI HIV DAN PEMBEDAHAN

Penularan HIV dari pasien kepada tenaga kesehatan menjadi 
perhatian khusus terutama di bidang pembedahan. Akan tetapi, data 
mengenai kemungkinan risiko transmisi HIV dari pasien kepada tenaga 
kesehatan belum terpublikasi secara luas. Studi yang menyebutkan bahwa 
dengan mengidentifikasi status HIV pasien sebelum pembedahan akan 
dapat menurunkan kemungkinan paparan darah yang tidak disengaja 
pada saat ini belum ada (Gerberding et al., 1990). Penapisan atau screening 
HIV rutin yang dilakukan pada pasien yang akan dilakukan tindakan 
pembedahan tidak efektif dari segi biaya dan dianggap bukan pilihan 
alternatif yang baik sebagai universal precaution (Lawrence, Gafni, dan 
Kroenke, 1993).
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Risiko penularan HIV dari pasien pada tenaga medis sulit diukur 
karena diperkirakan tidak seluruh kejadian dilaporkan oleh tenaga 
kesehatan yang terpapar risiko terkena pajanan HIV (Wyżgowski et al., 
2016). Risiko transmisi infeksi HIV dari paparan yang tidak disengaja 
bervariasi tergantung bagaimana jenis paparannya. Risiko ini meningkat 
ketika sumber penularannya mempunyai viral load yang tinggi, jumlah 
spesimen paparannya besar, dan paparannya dalam. Semua jenis 
serokonversi telah ditemukan pada berbagai jenis paparan, yaitu dengan 
paparan darah, cairan tubuh, atau virus. Tenaga kesehatan yang berisiko 
paling tinggi terkena paparan, yaitu tenaga kesehatan yang diinokulasi 
secara perkutan dengan darah dari pasien terinfeksi HIV yang tidak 
mendapatkan terapi anti retroviral (ART) (Joyce, Kuhar, and Brooks, 
2015).

Cara penyebaran infeksi HIV di lingkungan kesehatan dipengaruhi 
beberapa hal. Pada Desember 1997, terdapat 95 tenaga kesehatan di Glasgow 
yang positif terinfeksi HIV, dan sebanyak 191 orang memiliki kemungkinan 
terinfeksi HIV akibat pekerjaan. Sebagian besar dari kasus tersebut 
merupakan perawat yang mengalami luka tusukan akibat jarum suntik 
di lingkungan pekerjaan (Goldberg et al., 2000). Walaupun sebagian besar 
cidera yang terjadi adalah akibat tusukan perkutan, informasi tentang 
detil kejadian dan alat yang digunakan tidak lengkap atau tidak tersedia. 
Sehingga data mengenai instrumen apa yang paling sering menyebabkan 
penyebaran infeksi HIV tidak diketahui. 

Tusukan jarum yang dalam, benda yang terkontaminasi dengan darah 
pasien, jarum yang masuk ke arteri atau vena, dan penyakit yang terminal 
pada pasien yang menjadi sumber infeksi dianggap merefleksikan paparan 
terhadap virus dengan kuantitas yang lebih tinggi, dan meningkatkan 
risiko mengidap HIV (Cardo et al., 1997). 

Jumlah dan jenis cidera akibat tusukan perkutan pada ruang lingkup 
bedah bergantung kepada beberapa variabel. Variabel ini antara lain 
keahlian dari seorang ahli bedah dan asistennya, tindakan pencegahan 
yang dilakukan seperti penggunaan sarung tangan ganda, jenis 
pembedahan, alat instrumen bedah yang digunakan, ataupun kondisi 
lingkungan rumah sakit tempat prosedur pembedahan itu dilakukan 
(Goldberg et al., 2000).
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Sebelum tahun 1996, cara yang dipercaya untuk mengurangi risiko 
tertular HIV adalah dengan mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang 
terjadi. Namun sejak PEP diperkenalkan, risiko infeksi akibat pajanan darah 
yang mengandung HIV menurun (CDC, 1995). Transmisi HIV dan penyakit 
infeksi lainnya yang disebarkan dari darah dan cairan tubuh dari pasien 
ke tenaga kesehatan dapat dihindari dengan menjalankan pencegahan 
universal atau universal precaution seperti penggunaan alat pelindung secara 
rutin seperti sarung tangan dan/atau kacamata pelindung apabila akan 
bekerja dengan darah dan cairan tubuh, mencuci tangan atau permukaan 
kulit lainnya segera setelah terkena pajanan darah dan cairan tubuh, 
penanganan dan pembuangan instrumen tajam secara hati-hati dan tepat 
pada saat dan setelah penggunaan. Risiko-risiko ini dapat diminimalisir 
lebih jauh dengan cara menghindari luka tusukan akibat suntikan dan 
pemberian profilaksis pasca pajanan (Wyżgowski et al., 2016).

Risiko terinfeksi HIV setelah paparan cairan tubuh dari pasien yang 
terinfeksi HIV sangat rendah. Di Amerika Serikat, terdapat 58 kasus 
yang sudah terkonfirmasi dan 150 kasus yang masih dicurigai dari kasus 
infeksi HIV di tempat kerja dilaporkan pada Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) dari tahun 1985 sampai 2013. Sedangkan hanya ada 
satu kasus yang sudah terkonfirmasi dari tahun 2000 sampai 2012 (Joyce 
et al., 2015).

Tinjauan studi prospektif secara serokonversi dengan paparan di 
tempat kerja dari sumber yang terinfeksi HIV di era sebelum ditemukannya 
terapi anti retrovirus yang poten menemukan (Henderson, et al., 1990).
1. Transmisi HIV ditemukan pada 20 dari 6135 kasus (0,33 %) dari 

paparan secara perkutan.
2. Satu kasus HIV dari 1143 paparan (0,09 %) ditularkan melalui mukosa 

tenaga kesehatan.
3. Tidak ada kasus HIV yang ditemukan dari 2712 paparan kulit intak.

Jumlah serokonversi yang sama juga ditemukan setelah luka tusukan 
jarum (sekitar 0,36 %) ditemukan setelah laporan dari CDC Cooperative 
Needlestick Surveillanve Group (Tokars et al., 1993) dan pada studi meta-
analysis lain adalah sebesar 0,23 % (Baggaley, et al., 2006). Risiko infeksi 
HIV melalui paparan mukosa, sekitar 0,03 % (Henderson, 2012).
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Di antara semua tenaga kesehatan, perawat merupakan yang paling 
banyak mendapatkan paparan darah (48,6 %), diikuti oleh klinisi seperti 
residen (7,7 %), dokter (7,7 %), teknologi non-lab (4,5 %), terapis pernapasan 
(3,6 %), dan asisten keperawatan yang tersertifikasi (3,2 %) (International 
Healthcare Worker Safety Center, 2009). 

Pada studi yang dilakukan di lima rumah sakit pusat pendidikan, 
kelelahan yang berhubungan dengan lamanya durasi kerja dan kekurangan 
tidur di antara tenaga kesehatan meningkatkan risiko tiga kali lebih 
tinggi terkena luka tusukan akibat jarum (Fisman, et al., 2007). Survei 
yang dilakukan pada 699 ahli bedah yang sedang menjalani pelatihan 
di 17 rumah sakit pendidikan menemukan bahwa jumlah rata-rata ahli 
bedah yang terkena luka tusukan jarum pada residensi tahun ke-lima 
(tahun akhir), yaitu 7,7 dan 99 % residen pernah setidaknya terkena 
satu tusukan jarum (Makary et al., 2007). Adapun, diperkirakan sekitar 
setengah dari jumlah residen yang terkena tusukan jarum melibatkan 
pasien risiko tinggi, dan lebih dari setengah kasus yang baru terjadi 
tidak dilaporkan; alasan yang paling banyak karena waktu yang kurang. 
Terlepas dari banyaknya kasus paparan dalam studi ini, belum ada kasus 
yang penularan HIV ke ahli bedah melalui paparan pekerjaan di Amerika 
Serikat (Joyce et al., 2016).

Terdapat 58 kasus yang terkonfirmasi mendapatkan infeksi HIV 
melalui paparan pekerjaan yang dilaporkan oleh CDC dari tahun 1985 
sampai 2013. Kasus yang terkonfirmasi membutuhkan dokumentasi 
serokonversi paparan pekerjaan dari sumber infeksi HIV. Dari semua 
kasus ini, 49 kasus mendapat paparan perkutan (luka tusuk/luka gores), 
5 mendapat paparan mukokutan, 2 mendapat paparan perkutaneus 
dan mukokutaneus, dan 2 kasus yang tidak diketahui asal paparannya. 
Terdapat 49 kasus yang paparannya melalui darah yang terinfeksi virus 
HIV, 1 kasus dari cairan tubuh, 4 kasus dari cairan yang tidak spesifik, dan 
4 kasus dari virus yang terkonsentrasi di laboratorium. Tenaga kesehatan 
yang terpapar: perawat (24), teknisi laborat (16), klinisi non-bedah (6), dan 
lain-lain (11). Dari semua ini, 26 di antaranya yang berkembang menjadi 
Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Namun belum ada laporan 
mengenai serokonversi pada ahli bedah maupun serokonversi setelah 
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paparan dari benang jahit pembedahan (Do et al., 2003; Joyce, Kuhar and 
Brooks, 2015).

Terdapat 150 kasus yang kemungkinan termasuk penularan infeksi 
HIV melalui paparan pekerjaan di antara semua tenaga kesehatan di 
Amerika Serikat. Semua individu ini tidak mempunyai dokumentasi yang 
cukup mengenai paparan di tempat kerja, tetapi ditinjau dari tanggung 
jawab di tempat kerja memungkinkan mereka mendapat paparan HIV 
(Joyce, et al., 2015).

Kasus HIV serokonversi akibat paparan kerja di negara–negara 
lainnya belum banyak didokumentasikan dan dilaporkan.

1. Risiko Seorang Ahli Bedah Menderita Infeksi HIV

Sampai Mei 2011, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di 
Amerika Serikat mencatat terdapat 6 kasus ahli bedah dengan serokonversi 
HIV dengan kemungkinan akibat pajanan pada pekerjaan (CDC, 2010). 
Antara tahun 1981 dan 2013, dilaporkan ada 58 kasus serokonversi yang 
berhasil terdokumentasi dan kemungkinan terdapat 150 kasus tertularnya 
HIV di tempat kerja di Amerika Serikat. Dari 58 kasus tersebut 2 kasus 
di antaranya melibatkan perawat instrumen bedah dan bukan ahli 
bedah. Rute penularan infeksi HIV pada tenaga kesehatan yang paling 
umum dijumpai, yaitu secara perkutan atau karena tusukan (Joyce, et 
al., 2015). Ini merupakan hasil yang signifikan mengingat hanya satu 
kasus yang didokumentasi sejak 1999. Namun karena pelaporan kasus ini 
bersifat sukarela maka kemungkinan besar ada banyak kasus yang tidak 
dilaporkan. Tabel 18.1 memberikan gambaran jumlah petugas kesehatan 
yang terdokumentasi memiliki kemungkinan mendapatkan paparan HIV 
akibat pekerjaan, dari tahun 1981-2013.

Berdasarkan data pada Tabel 18.1, ahli bedah merupakan kelompok 
risiko rendah jika dibandingkan dengan perawat, petugas laboratorium, 
maupun dokter non pembedahan tenaga kesehatan dalam risiko 
mendapatkan pajanan akibat pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri adanya 
kemungkinan perbedaan jumlah kasus yang tercatat dengan jumlah 
kasus yang sesungguhnya. Data yang dimiliki oleh CDC didapatkan 
berdasarkan laporan sukarela dari petugas kesehatan masing-masing. 
Dari data tersebut, tenaga kesehatan dengan jumlah tertinggi berasal dari 
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Tabel 18.1   Tenaga Kesehatan dan Risiko Penularan HIV pada Lingkungan 
Pekerjaan 

Pekerjaan Terdokumentasi Kemungkinan terpapar

Perawat 23 37

Pekerja Laboratorium 
(Analis) 16 21

Dokter, non bedah  6 13

Teknisi laboratorium, non 
klinis

 
4 -

Petugas Kebersihan/
Perbaikan  2 14

Teknisi alat bedah  2  2

Petugas kamar mayat  1  2

Tenaga bantuan perawat  1 16

Terapis pernafasan  1  2

Teknisi Dialisis  1  3

Pekerja gigi, termasuk 
dokter gigi  6

Teknisi gawat darurat/
paramedic - 13

Dokter bedah -  6

Teknisi/terapis lainnya -  9

Petugas kesehatan lainnya -  6

Total 58 150

Diterjemahkan dari: Joyce, Kuhar, dan Brooks (2015).

kelompok perawat, disusul oleh kelompok tenaga klinis laboratorium, dan 
dokter nonbedah pada peringkat ketiga.

Semua kasus yang dicurigai merupakan paparan HIV di tempat 
kerja seharusnya dilaporkan. Bila terjadi paparan yang baru, profilaksis 
pasca paparan dilakukan dengan segera. Secara keseluruhan risiko 
transmisi HIV dari tenaga kesehatan pada pasien diperkirakan sangat 
kecil kemungkinannya; hanya tiga kasus yang menghasilkan delapan 
infeksi yang berhasil didokumentasikan di seluruh dunia (Lot, et al.,1999; 
Bosch, 2003). Pada kejadian yang dipublikasikan secara luas pada tahun 
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1990, seorang dokter gigi di Florida teridentifikasi melalui DNA sequencing 
sebagai sumber dari penularan infeksi HIV pada 6 orang pasiennya (CDC, 
1990; CDC, 1991; Ciesielski, et al., 1992). 

Dengan adanya kejadian yang melibatkan dokter gigi tersebut, CDC 
menginisiasi dilakukan penelusuran retrospektif yang mencakup 22.759 
pasien yang pernah mendapatkan prosedur invasif yang dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang terinfeksi HIV. Dari data tersebut, hanya 113 atau 
sekitar 0,5% yang mendapatkan infeksi HIV, dan sebagian besar telah 
menyadari kondisi mereka dari sebelum dilakukannya prosedur. Pada 
kasus lain, tidak ada strain virus yang ditemukan, yang identik dengan 
strain virus tenaga kesehatan yang terinfeksi HIV melalui pemeriksaan 
DNA sequencing (Danila et al., 1991; CDC, 1992; Robert, et al., 1995).

Risiko penularan infeksi HIV dari tenaga kesehatan pada pasien 
selama tindakan pembedahan, yaitu antara 1 dalam 2,4 juta hingga 1 dalam 

Gambar 18.1  Diagram Batang menunjukkan kasus yang terkonfirmasi terkena 
paparan HIV akibat pekerjaan dalam lingkungan tenaga 
kesehatan di Amerika Serikat yang dilaporkan kepada CDC 
dari tahun 1985–2013. Pada kurun waktu tersebut, 58 orang 
terkonfirmasi dan 150 dilaporkan memiliki kemungkinan terkena 
infeksi (Sumber: Joyce, Kuhar, dan Brooks, 2015).
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24 juta. Data lain yang dikalkulasi oleh Goldberg menyebutkan 1 dari 
600.000 tenaga kesehatan memiliki risiko terinfeksi HIV akibat pajanan 
pekerjaan. Risiko ini disebut minimal. Risiko ini bahkan dapat menurun 
lebih tinggi lagi, bahkan dapat diabaikan (negligible) atau secara statistika 
sampai 1 : 3.000.000 (Goldberg dan Calman, 1996). Menurut Calman, risiko 
minimal berarti setara dengan kemungkinan seseorang dapat meninggal 
dunia akibat kecelakaan kereta api atau akibat sengatan petir. Hal ini 
tidak berarti bahwa kejadian ini tidak penting. Tentunya setiap kejadian 
menjadi sangat penting bagi individu yang terkena. Tetapi secara statistika, 
kesimpulan ini dapat berarti data yang ada hampir mendekati angka yang 
aman atau dapat diterima (Calman, 1996).

Data lain dilakukan oleh seorang ahli bedah thoraks dari Israel yang 
ternyata terinfeksi HIV pada 2007. Ahli bedah tersebut kemudian diketahui 
terinfeksi HIV setelah mengalami demam berkepanjangan yang tidak bisa 
dijelaskan penyebabnya (CDC, 2007). Ahli bedah tersebut telah mengidap 
infeksi HIV tingkat lanjut di mana kadar CD4 cell count berada pada angka 
49 μL dan jumlah HIV RNA-nya >100.000 kopi/mL. Penelusuran retrospektif 
dilakukan kepada semua pasiennya yang telah menjalani pembedahan 
dengan yang bersangkutan selama 10 tahun terakhir. Dari 1669 pasien 
yang teridentifikasi, 545 atau sekitar 33% menjalani pemeriksaan serologis 
dan memberikan hasil HIV-seronegatif. Tidak ada pasien yang muncul 
dalam data nasional sebagai orang dengan HIV-seropositif. Laporan ini 
menambah jumlah data yang ada, yang mendukung argumen risiko-
sangat-rendah transmisi HIV dari tenaga kesehatan ke pasien pada era 
ini (Wyżgowski et al., 2016).

Setelah menerima hasil ini, panel ahli merekomendasikan untuk 
memperbolehkan ahli bedah tersebut untuk kembali bekerja tanpa ada 
halangan untuk semua jenis prosedur yang dia lakukan, dengan syarat 
ahli bedah tersebut menuntaskan semua prosedur tambahan pengontrolan 
infeksi dan mengikuti prosedur rutin pengecekan HIV RNA untuk 
mengonfirmasi adanya proses penekanan virus berkelanjutan dengan 
ART (CDC, 2007).

Sebuah pedoman yang dipublikasi oleh The Society for Healthcare 
Epidemiology of America (SHEA) mengenai manajemen untuk tenaga 
kesehatan yang terinfeksi HIV dan patogen yang ditularkan melalui 
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darah lainnya, seperti virus hepatitis B dan C menyebutkan bahwa tenaga 
kesehatan yang terinfeksi HIV tidak boleh dilarang untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan merawat pasien hanya karena status HIV-nya (Henderson, 
et al., 2010). Secara umum, SHEA mengungkapkan rekomendasi spesifik 
dibuat berdasarkan banyaknya virus dan prosedur klinik dari tenaga 
kesehatan yang bersangkutan. Adapun tiga kategori dari prosedur yang 
dilakukan (Henderson, et al., 2010).
1. Kategori 1 – Tenaga kesehatan dengan risiko minimal untuk 

memaparkan darah (contoh endoskopi, atau pemeriksaan rectum 
dan anus, serta pemeriksaan vagina rutin).

2. Kategori 2 – Tenaga kesehatan dengan risiko untuk memaparkan 
darah namun tidak selalu (contoh prosedur dental endodontis, 
drainase abses, biopsi di bawah pengaruh anestesi).

3. Kategori 3 – Tenaga kesehatan dengan risiko tinggi memaparkan 
darah (contoh bedah umum).

Panduan yang ada merekomendasikan bahwa tenaga kesehatan yang 
terinfeksi HIV tidak boleh dilarang melakukan tindakan pada prosedur 
kategori 1 atau 2 jika pada pemeriksaan viral load mereka menunjukkan 
bahwa “tidak terdeteksi virus HIV” (<50 kopi/mL). Mereka yang 
mempunyai HIV RNA >102 kopi/mL harus menahan diri dari melakukan 
prosedur kategori 3. Adapun tenaga kesehatan yang pada pemeriksaan 
menunjukkan hasil kurang dari 102 kopi/mL diperbolehkan untuk 
melakukan prosedur di kategori 3 jika memenuhi kriteria berikut.
1. Tidak ada bukti sebelumnya yang menunjukkan adanya transmisi 

dari tenaga kesehatan pada pasien.
2. Tenaga kesehatan yang terinfeksi secara berkala melakukan 

pemeriksaan dua kali dalam setahun dengan divisi kesehatan kerja 
mengenai pemeliharaan penekanan virus atau low-level viremia.

3. Tenaga kesehatan yang terinfeksi mendapat penanganan HIV 
dari ahli di bidangnya, yang mengomunikasikan dengan para ahli 
mengenai status klinis tenaga kesehatan tersebut.
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4. Tenaga kesehatan yang terinfeksi tersebut mematuhi dengan 
ketat prosedur penanganan infeksi dari panduan yang ada, yang 
merekomendasikan bahwa pemberitahuan kepada pasien harus 
diputuskan kasus demi kasus bergantung pada risiko penularan 
(United Kingdom Department of Health, 2005).

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa jumlah kasus kecelakaan 
kerja pada saat pembedahan akibat tusukan jarum suntik maupun jarum 
penjahitan semakin menurun. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa 
hal: (i) penggunaan instrumen bedah yang lebih baik dalam pengambilan 
jarum, dibandingkan menggunakan jari tangan, (ii) penggunaan sarung 
tangan ganda, (iii) meningkatnya kewaspadaan terhadap bahaya cidera 
akibat infeksi yang disebarkan akibat darah (blood-borne infection) 
(Saltzman, et al., 2016). 

MANAJEMEN PERIOPERATIF PASIEN BEDAH DENGAN INFEKSI HIV

Panduan Pembedahan Bagi Pasien HIV

 Pasien dengan HIV/AIDS tidak dapat diseragamkan sebagai satu 
kelompok. Untuk kepentingan klinis, pasien dengan infeksi HIV memiliki 
risiko operasi yang lebih rendah dan memiliki kemungkinan penularan 
lebih minimal. Pasien dengan AIDS memiliki risiko lebih tinggi dalam 
mendapatkan komplikasi dan memberikan penularan (Smit, 2010). Tabel 
18.2 di bawah menunjukkan pengelompokkan infeksi HIV menurut 
CDC.

Tabel 18.2  Sistem Klasifi kasi Infeksi HIV

A. Asimtomatis, 
Infeksi Primer

B. Simtomatis 
Tidak masuk 
kedalam A 

atau C

C. AIDS. 
Indikator 
kondisi

1. > 500 CD4 sel/μL A1 B1 C1

2. 200–499 CD4 sel/μL A2 B2 C2

3. < 200 CD4 sel/μL A3 B3 C3

Sumber: Centers For Disease Control, MMWR (18 Desember 1992)
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 Saat akan mempersiapkan tindakan pembedahan bagi pasien 
dengan HIV/AIDS, ahli bedah perlu memperhatikan hal berikut:
1. informed consent;
2. risiko operasi pada pasien HIV/AIDS; 
3. risiko pekerjaan terhadap petugas kesehatan; 
4. pencegahan universal dan spesifi k;
5. variasi teknik pembedahan; dan
6. etika. 

a. Informed Consent 

Saat seorang ahli bedah menganjurkan suatu tindakan pembedahan 
terhadap seorang pasien, informed consent adalah prosedur yang selalu 
harus dijalankan. Akan tetapi, ada beberapa hal terkait dengan infeksi 
HIV. Pertama, pasien dengan HIV/AIDS seringkali memiliki ketakutan 
akan lingkungan sosial dan hal ini kadang menyebabkan rasa tidak 
aman yang memicu keinginan melakukan tindakan pembedahan yang 
tidak diperlukan, seperti pengambilan kelenjar getah bening yang 
membesar, atau pembedahan parotis. Aspek kedua adalah informed consent 
berhubungan dengan penangan pasien yang sudah mencapai kondisi 
terminal dari HIV/AIDS. Beberapa pasien dan keluarga seringkali menolak 
tindakan pembedahan walaupun keadaannya sangat mendesak, seperti 
apabila terjadi perforasi saluran cerna. Ketiga, penekanan terhadap 
pasien dengan HIV/AIDS bahwa mereka memiliki kemungkinan terjadi 
komplikasi yang lebih berat (Horberg, 2006; Smit, 2010).

b. Risiko Operasi pada Pasien dengan HIV/AIDS 

Pasien dengan kondisi HIV positif memiliki kemungkinan risiko 
komplikasi pembedahan yang serupa dengan mereka yang tidak memiliki 
infeksi HIV. Saat memperhitungkan risiko morbiditas dan mortalitas 
pembedahan, keadaan patofisiologis dan jenis operasi harus menjadi 
pertimbangan. Semakin besar jenis pembedahan, maka risikonya juga 
akan ikut meningkat. Kondisi patofisiologi yang dimaksud adalah seperti 
ada atau tidaknya kondisi imunosupresi, malnutrisi, infeksi dan neoplasma 
(Rose, Collins, dan Kleban, 1998).
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Faktor yang dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas 
pada HIV/AIDS (Smit, 2010), di antaranya:
• kondisi fi siologi yang terganggu. Prediktor yang lazim digunakan 

adalah pengukuran risiko operasi menggunakan ASA (American 
Society of Anesthesiology);

• pembedahan yang mengganggu fungsi fi siologis;
• pembedahan darurat; dan
• tingkat kebersihan pembedahan, seperti operasi bersih dibandingkan 

dengan bersih terkontaminasi atau kotor.

c. Pencegahan Universal dan Spesifik

Seluruh cairan yang berasal dari tubuh pasien harus dianggap sebagai 
bahan berbahaya. Perlindungan harus meliputi pelindung mata, gaun 
pembedahan yang kedap air sangat penting. Sarung tangan lateks yang 
berkualitas harus menjadi prioritas dalam menjadi pelindung terdapat 
cairan tubuh dari pasien yang menderita HIV. Penggunaan sarung tangan 
berlapis mengurangi risiko penularan sampai 98% (Lawrence, Gafni, dan 
Kroenke, 1993; Bhattacharya dan Ahmed, 2013; AIDS Institute Clinical 
Guidelines, 2017).

Penggunaan peralatan sekali pakai lebih dianjurkan. Seperti 
yang disebutkan sebelumnya, walaupun telaah ilmiah belum dapat 
menyimpulkan apakah pemeriksaan HIV pre-operasi dapat mengurangi 
risiko penularan HIV dari pasien ke tenaga kesehatan, tetapi skrining HIV 
sangat dianjurkan oleh beberapa penulis. Perlu diingat, bahwa adakalanya 
seorang pasien akan menolak untuk dilakukan pemeriksaan HIV, karena 3 
hal. Pertama, adalah akibat ketakutan seorang pasien apabila ia betul-betul 
memiliki HIV dalam tubuhnya, yang berakibat kepada pemikiran bahwa 
ia akan menderita penyakit yang sangat berat. Kedua, adalah ketakutan 
akan penolakan dari lingkungan kehidupannya, serta yang terakhir, 
ketakukan akan adanya perbedaan pelayanan menjadi substandar akibat 
ia menderita HIV (Smit, 2010).

d. Variasi dalam Teknik Pembedahan

Teknologi dan teknik pembedahan yang lebih baik, dapat membantu 
mengurangi risiko penyebaran HIV. Pemotongan jaringan menggunakan 
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elektrokauter, menghindari perpindahan alat-alat tajam dari tangan ke 
tangan, serta dogma yang dibangun bahwa tangan tidak boleh digunakan 
sebagai alat retraksi jaringan. Pembedahan minimal invasif memiliki 
keuntungan berupa luka yang lebih kecil, personel ruang pembedahan yang 
lebih sedikit, sehingga menurungkan risiko dan paparan (Smit, 2010).

e. Etika dan Medikolegal

Saat seorang ahli bedah memutuskan suatu tindakan pembedahan, 
pertimbangan atas dasar risiko pembedahan harus dipikirkan. Tidak 
hanya untuk pasien, tetapi juga untuk seluruh tim pembedahan. 
Terdapat argumen bahwa sebagian kasus HIV/AIDS merupakan kasus 
non pembedahan sehingga pembedahan umumnya dihindari. Bahaya 
akibat pekerjaan ini tidak hanya memengaruhi ahli bedah dan timnya, 
tetapi juga keluarga terdekat dari tenaga kesehatan ini (Saltzman et al., 
2005; Smit, 2010).

f. Persiapan Praoperasi

Secara umum, pendekatan pasien terinfeksi HIV yang membutuhkan 
tindakan pembedahan tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang 
dilakukan untuk pasien lainnya. Pasien yang terinfeksi dengan HIV 
memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit arteri koroner jika 
dibandingkan dengan pasien yang tidak terinfeksi HIV. Hal ini dapat 
disebabkan oleh yang mungkin ada hubungannya dengan inflamasi 
kronik yang terus berlangsung, terlepas dari adanya penekanan virus 
dengan pengobatan ART (Fichtenbaum, 2011; Stanley dan Grinspoon, 
2012).

Pasien dengan HIV juga memiliki risiko terkena penyakit paru 
kronis karena jumlah penderita yang merokok juga tinggi (lebih dari 40 
%) dan kemungkinan untuk berhenti merokok lebih rendah dibanding 
populasi secara umum (Mdodo, et al., 2015). Pasien yang terinfeksi HIV 
yang juga mengidap kanker paru mempunyai risiko yang lebih tinggi 
untuk mendapat komplikasi pernapasan dari tindakan operasi (Hooker, 
et al., 2012).
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Evaluasi perkiraan risiko jantung dan paru oleh karena itu penting 
untuk ditinjau sebelum dilakukannya tindakan operasi. Evaluasi kondisi 
jantung dapat dimulai dengan pemeriksaan EKG. Pemeriksaan dasar paru 
dapat dilakukan dengan pengukuran kapasitas difusi karbon monoksida 
paru-paru (Horberg, 2006).

Prevalensi dari resistensi insulin, diabetes melitus, dan 
hiperkolesterolemia lebih tinggi pada pasien yang terinfeksi dengan HIV 
dibandingkan dengan pasien yang tidak terinfeksi dengan HIV. Hal ini 
dapat berkaitan dengan efek samping dari beberapa pengobatan anti 
retroviral, gaya hidup, disfungsi imun dan infeksi HIV itu sendiri (Stanley 
dan Grinspoon, 2012).

Dalam menangani dan mengambil anamnesis, pertanyaan mengenai 
riwayat penyakit terdahulu penting memasukkan mengenai riwayat 
infeksi oportunistik HIV dan juga komplikasi AIDS yang mungkin diderita 
pasien. Penghitungan CD4 cell count dan viral load dilakukan jika belum 
pernah dilakukan dalam 3 bulan sebelumnya. Kondisi medik yang akut 
dapat dengan tiba-tiba menurunkan CD4 cell count dan meningkatkan viral 
load, sehingga parameter HIV harus ditafsirkan secara hati-hati dalam 
apabila terjadi keadaan di atas (Horberg, 2006).

Petanda yang dapat mempresentasikan derajat fungsi imun dan juga 
bisa digunakan sebagai indikasi diperlukan atau tidak profilaksis untuk 
melawan infeksi oportunistik adalah CD4 cell count. Insidensi komplikasi 
bakterial pasca operasi dan sepsis meningkat pada pasien dengan jumlah 
CD4 cell count yang rendah, walaupun terdapat beberapa kasus yang 
menunjukkan hasil yang sebaliknya. Jumlah viral load sebesar 30.000 kopi/
mL atau lebih dapat meningkatkan risiko komplikasi sampai tiga kali 
lipat (Horberg, et al., 2006; Deneve, et al., 2010). Pada operasi elektif, perlu 
dilakukan tindakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk menekan 
jumlah virus yang ada. Tindakan ini meliputi inisiasi terapi pada pasien 
yang belum pernah mendapatkan terapi sebelumnya, serta mengamati 
resistensi obat atau tingkat kepatuhan pasien yang berhubungan dengan 
hasil penekanan virus yang kurang baik pada pasien yang sudah 
mendapatkan pengobatan (Horberg, 2006).

Pada pasien dengan AIDS, pemberian terapi tidak dapat memberikan 
perbaikan sistem imun secara langsung. Inisiasi pemberian anti retroviral 
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therapy (ART) bisa mengarah pada komplikasi lainnya, seperti ruam atau 
hepatotoksik. Oleh karena itu, keputusan untuk memulai pengobatan 
pada pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan sebelumnya 
harus dengan konsultasi kepada dokter ahli HIV (Albaran, Webber, dan 
Steffes, 1998; Horberg, 2006).

Atas rekomendasi The United States Department of Health and Human 
Services (DHHS) pengobatan antiretroviral harus dimulai pada semua 
pasien yang terinfeksi dengan HIV. Tidak peduli pada hasil penghitungan 
CD4 cell count-nya (Panel on Opportunistic Infections in HIV-Infected 
Adults and Adolescents, 2018).

Sebagian besar pasien yang telah mengetahui status HIV mereka, 
akan mengonsumsi anti retroviral therapy. Akan tetapi, masih banyak juga 
orang-orang dengan infeksi HIV yang belum mengetahui pasti keadaan 
penyakit mereka (Chen, et al., 2012). Sebuah ulasan menyebutkan protease 
inhibitors dan non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors mempunyai 
interaksi obat yang signifikan dengan banyak obat-obat lainnya. Oleh 
karena itu, evaluasi mengenai obat yang berpotensi mengalami interaksi 
obat dengan pengobatan anti retrovirus harus dilakukan selama masa 
rawat inap pasien, terutama dalam persiapan induksi sedasi dan anestesi 
(Prout dan Agarwal, 2005). 

Pertanyaan yang mencakup riwayat penyakit terdahulu harus 
ditanyakan seperti infeksi virus hepatitis, paparan tuberkulosis, 
penggunaan alkohol maupun obat-obatan terlarang, mengingat 
hubungannya dengan angka kejadian infeksi HIV. Riwayat spesifik 
mengenai penyakit menular seksual sangat penting terutama pada 
perempuan yang akan menjalani operasi abses tuboovarial. Tes kehamilan 
juga harus dilakukan pada wanita usia produktif yang akan menjalani 
tindakan operasi (Libman, Bartlett, dan Bloom, 2018).

Status nutrisi harus ditanyakan sekaligus mengenai riwayat diet 
terbaru yang dibandingkan dengan berat badan dari waktu ke waktu. 
Pasien terinfeksi HIV yang mengalami imunosupresi tingkat lanjut 
mempunyai risiko defisiensi nutrisi. Sedangkan lipoatrofi, seperti penipisan 
ekstremitas dan atrofi malar, juga banyak ditemukan pada pasien HIV 
yang mengonsumsi ART pada waktu yang lama dan harus dibedakan 
dengan pasien mengalami infeksi HIV tingkat lannjut (Tungsiripat dan 
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McComsey, 2008). Lipoatrofi juga mungkin diikuti dengan deposisi lemak 
yang berkurang pada area tertentu (seperti regio cervicodorsal dan lemak 
visceral) yang bisa disalahartikan menjadi obesitas ringan (Freitas, et al., 
2012).

Pemeriksaan laboratorium awal rutin harus mencakup pemeriksaan 
darah lengkap, glukosa, tes fungsi liver, BUN, dan kreatinin. Pansitopenia 
mungkin terlihat pada pasien terinfeksi HIV dengan supresi imun 
tingkat lanjut yang berkaitan dengan mieolodisplasia terkait HIV, infeksi 
oportunistis atau neoplasma dan juga penyebab lainnya (Ryu, et al., 2001).
Adanya abnormalitas serum kreatinin harus diikuti dengan pemeriksaan 
urinalisis untuk mencari adanya proteinuria untuk menentukan apakah 
pasiennya menderita nefropati terkait HIV-nya (Ray, 2012). Sebagai 
tambahan, tenofovir disoproxil fumarate (TDF), yaitu nucleotide reverse 
transcriptase inhibitor yang banyak digunakan, telah banyak dihubungkan 
dengan disfungsi tubular dan insufisiensi renal, terutama pada pasien 
dengan diabetes mellitus dan hipertensi (Ando, et al., 2012). Adapun 
formulasi produk obat terbaru, tenofovir alafenamide (TAF), menunjukkan 
tingkat nefrotoksik yang lebih rendah (Libman, Bartlett, dan Bloom, 
2018).

Pemeriksaan platelet count dan prothrombin time penting untuk 
dilakukan untuk mencari faktor risiko perdarahan selama tindakan 
pembedahan, terutama pada pasien yang mempunyai penyakit hati 
sekunder dari infeksi hepatitis B atau C. Trombositopenia juga dapat 
dipengaruhi oleh keadaan imunitas seperti akibat ITP yang ada kaitannya 
dengan infeksi HIV. Hal ini biasanya ditemukan di pasien dengan 
defisiensi imun yang belum pernah mendapatkan terapi. Manifestasi 
ITP yang berkaitan dengan HIV biasanya menunjukkan trombositopenia 
ringan sampai sedang, namun terkadang platelet count bisa turun sampai 
angka di bawah 10.000 sampai 20.000/μL dengan risiko perdarahan yang 
meningkat (Libman, Bartlett, dan Bloom, 2018).

g. Persiapan Perioperatif

Pengobatan anti retroviral tetap diteruskan selama masa perioperatif 
jika memungkinkan. Namun, jika secara klinis memungkinkan, 
penghentian pengobatan anti retroviral selama beberapa hari perioperatif 
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seharusnya tidak memberikan dampak yang dapat merusak efektivitasnya. 
Resistensi lebih mungkin didapatkan pada kasus di mana dosis yang 
ditentukan hanya diberikan sebentar dan jarak pemberian berikutnya 
memiliki jangka waktu yang lama (Libman, Bartlett, dan Bloom, 2018). 

Jika didapatkan perubahan status mental atau terdapat disfungsi 
traktus gastrointestinal yang berpengaruh pada kemampuan pasien 
untuk mengonsumsi obat secara oral, penggunaan semua obat anti 
retroviral harus ditunda terlebih dahulu. Alternatif pengobatan secara 
parenteral harus dipertimbangkan untuk agen obat yang digunakan 
sebagai profilaksis menghadapi infeksi oportunistik seperti trimetoprime-
sulfamethoxazole intravena, jika asupan secara oral untuk dalam waktu 
yang cukup lama pada pasien tidak memungkinkan (Libman, Bartlett, 
dan Bloom, 2018).

h. Persiapan Pascaoperasi

Komplikasi pasca operasi, termasuk penyembuhan yang tertunda, 
infeksi daerah operasi, dan sepsis bakterialis, banyak didapatkan pada 
pasien HIV dengan imunosupresi tingkat lanjut yang ditunjukkan dengan 
hasil CD4 cell count rendah atau pada mereka dengan nutrisi buruk dengan 
melihat kadar serum albumin rendah, dan/atau neutropenia. Infeksi 
HIV dapat menjadi salah satu faktor risiko pasien untuk mendapatkan 
perawatan di ICU akibat membutuhkan ventilasi mekanik pasca operasi 
(Rose, et al., 1996). Namun, pada era di mana telah ditemukannya anti 
retroviral therapy yang poten, pasien terinfeksi HIV yang telah mengalami 
perbaikan imun karena ART mendapatkan hasil yang sangat baik (Hooker, 
et al., 2012). 

Jika terdapat kemungkinan adanya intake oral yang tidak adekuat 
pada pasien pasca operasi, maka pertimbangan konsultasi nutrisi dapat 
dipersiapkan. Stres akibat operasi dapat menimbulkan hipoadrenalisme 
yang sebelumnya tidak ditemukan, yang sebenarnya banyak ditemukan 
pada pasien dengan HIV tingkat lanjut yang mempunyai infeksi lain, yaitu 
dengan Mycobacterium avium complex atau cytomegalovirus. Banyak gejala 
tidak spesifik yang dapat menunjukkan disfungsi adrenal. Perubahan 
elektrolit seperti hiponatremia atau hiperkalemia atau hipotensi dapat 
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meningkatkan kecurigaan adanya hipoadrenalisme pasca operasi (Libman, 
Bartlett, dan Bloom, 2018).

Pendekatan pasien terinfeksi HIV yang mengalami demam pasca 
operasi ditentukan berdasarkan ada tidaknya gejala yang mengikuti dan 
tingkat imunodefisiensi yang dilihat dari CD4 cell count.

Beberapa penyebab potensial demam pasca-operasi yang perlu 
dipertimbangkan pada pasien dengan HIV tanpa adanya tanda dan gejala 
lokal pada daerah operasi (Libman, Bartlett, dan Bloom, 2018).

Kebanyakan kasus demam pasca-operasi pada pasien yang terinfeksi 
HIV dapat disebabkan oleh penyebab umum, seperti infeksi daerah 
operasi, infeksi Clostridium difficile, kateter intravaskular, pneumonia, 
infeksi saluran kencing, thrombophlebitis, dan toksisitas obat. Sebagai 

Tabel 18.3   Penyebab Demam pasca-operasi pada kasus HIV tanpa adanya 
tanda dan gejala spesifi k 

Obat-Obatan

Abacavir

Cephalosporin

Dapsone

Penisilin

TMP-SMX

Infeksi

CMV

Mycobacterium avium complex

Pneumocystitis jirovecci pneumonia

Sinusitis

Toxoplasmosis

TBC

Neoplasia

Limfoma

Endokrin

Hipoadrenalisme

Sumber: Libman, Bartlett, dan Bloom (2018)
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tambahan riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan juga 
harus mencakup pemeriksaan darah lengkap, tes fungsi liver, kultur 
darah, urinalisis, dan foto toraks (Libman, Bartlett, dan Bloom, 2018).

Kemungkinan adanya infeksi oportunistik harus dipertimbangkan 
pada pasien yang demam dengan jumlah CD4 cell count-nya mencapai 
kurang dari 200/μL. Pada pasien dengan kondisi tersebut, kultur darah 
rutin dan isolasi kuman infeksi Mycobacterium avium complex harus 
dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan laboratorium yang disebutkan 
di atas. Gejala sesak napas dan sakit kepala juga memerlukan evaluasi 
tambahan untuk menyingkirkan adanya pneumocystis pneumonia atau 
cryptococcal meningitis.

Pasien yang terinfeksi HIV dengan leukopenia yang sudah terjadi 
sebelumnya, dapat memberikan hasil tidak ditemukannya peningkatan 
leukosit bahkan dengan adanya infeksi oportunistik serius atau bakteremia 
yang sedang terjadi saat itu. Penanganan bersama ahli penyakit infeksi 
mungkin sangat dibutuhkan untuk membantu penegakan diagnosis. 

Infeksi paru pasca-operasi adalah salah satu infeksi yang paling 
sering didapatkan pada pasien dengan HIV. HIV yang sesak napas atau 
batuk harus menjalani pemeriksaan yang didasari dari manifestasi klinis 
dan CD4 cell count. Manifestasi klinis dan gambaran radiologis pada pasien 
dengan HIV yang juga terinfeksi pneumonia bakterial dengan jumlah CD4 
cell count >200/μL tidak berbeda dengan pasien immunokompeten (Libman, 
Bartlett, dan Bloom, 2018). Pemeriksaan darah lengkap dan hitung jenis 
leukosit, kultur darah, foto toraks, dan oksimetri harus dilakukan. Jika 
pada foto toraks didapatkan gambaran infiltrat lobaris atau segmental, 
maka pemeriksaan gram sputum dan kultur sputum harus dilakukan 
dan pemberian terapi empiris untuk pneumonia bakterial harus segera 
dimulai. Pasien dengan AIDS yang juga ditemukan memiliki neutropenia 
adalah pasien yang berisiko mendapatkan pneumonia bakterial invasif 
karena patogen nosokomial, seperti Staphylococcus aureus dan bakteri gram 
negatif lainnya, termasuk Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
dan Enterobacter sp. (Witt, et al., 1987; Shepp, et al., 1994; Tumbarello, et al., 
1998).

Jika hasil foto toraks menunjukkan adanya gambaran patchy infiltrate 
pada pasien dengan jumlah CD4 cell count <200/ μL, maka pemeriksaan 
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untuk mencari pneumocystis, pemeriksaan Gram, pemeriksaan batang 
tahan asam, serta pemeriksaan khusus untuk Legionella dan jamur harus 
dilakukan. Pengobatan akan diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan. 
Namun, jika pasien dengan jumlah CD4 cell count <200/μL menunjukkan 
tanda-tanda infeksi akut atau hipoksemia, maka terapi empiris untuk 
pneumocystis pneumonia harus segera dimulai; pengobatan yang dimulai 
sebelum dilakukannya pemeriksaan sputum tidak akan berpengaruh pada 
sensitivitas obat untuk infeksi tersebut. Pada pasien yang berisiko terkena 
paparan tuberkulosis, perlu dilakukan pemeriksaan interferon-gamma 
release assay (IGRA), dan juga pengambilan sampel untuk pemeriksaan 
batang tahan asam (Libman, Bartlett and Bloom, 2018).

MORBIDITAS SERTA MORTALITAS PADA PASIEN BEDAH DENGAN 
INFEKSI HIV/AIDS

Dengan penggunaan terapi antiretroviral yang luas, pasien dengan 
infeksi HIV yang menjalani prosedur pembedahan memiliki luaran operasi 
yang baik. Angka morbiditas dan mortalitas yang sedikit lebih besar dapat 
terjadi terutama pada pasien-pasien yang mengalami komplikasi terkait 
AIDS atau hitung jumlah sel CD4 yang lebih rendah, jika dibandingkan 
dengan populasi yang tidak terinfeksi yang menjalani prosedur serupa 
(Kuhar et al., 2014).

Pada suatu studi retrospektif terhadap veteran di Amerika Serikat 
yang telah menjalani operasi, angka mortalitas 30 hari pasca-operasi 
lebih tinggi pada 1641 pasien yang terinfeksi HIV dibandingkan dengan 
3282 kontrol yang tidak terinfeksi dan procedure-match (King et al., 2015). 
Walaupun hitung jumlah sel CD4 yang rendah berhubungan dengan 
angka mortalitas yang tinggi, perbedaan angka mortalitas antara pasien 
yang terinfeksi dan tidak terinfeksi HIV muncul pada seluruh cell count 
CD4. Hipoalbuminemia dan usia yang lebih tua juga secara berhubungan 
dengan mortalitas. Pada studi retrospektif lain tentang luaran operasi, 
luaran klinis, lama waktu perawatan dan jumlah kunjungan pasca operasi 
menunjukkan hasil yang serupa baik pada pasien dengan atau tanpa HIV. 
Beragam komplikasi tidak didapatkan pada pasien yang terinfeksi HIV 
kecuali pneumonia (Horberg et al., 2006).
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SIMPULAN

Penularan HIV dari pasien kepada tenaga kesehatan dan sebaliknya 
masih menjadi masalah besar dalam lingkungan kesehatan. Stigmatisasi 
HIV/AIDS sebagai sebuah penyakit menular yang tidak dapat sembuh 
seringkali menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap mereka yang 
hidup dengan infeksi HIV maupun AIDS. Tidak hanya dari masyarakat 
awan, pasien yang terinfeksi dengan HIV seringkali mengeluhkan adanya 
perbedaan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan 
ini bisa berupa perbedaan dalam waktu pelayanan, frekuensi pelayanan, 
maupun kualitas pelayanan, yang disebabkan oleh berbagai banyak 
hal. Demikian pula tenaga kesehatan yang hidup dengan infeksi HIV. 
Ketakutan akan stigma HIV ini cenderung menyebabkan masih adanya 
perbedaan perlakukan antara mereka yang mengidap HIV, dengan yang 
tidak.

Pencatatan dan pelaporan yang baik akan status penyakit dan 
tindakan kesehatan yang dilakukan baik secara rutin ataupun insidental 
harus dilakukan, agar di kemudian hari data-data yang diperlukan 
untuk melakukan suatu tindakan pencegahan ataupun pengobatan 
dapat dilakukan dengan segera. Dengan diperkenalkannya terapi pasca 
pajanan, risiko infeksi seorang tenaga kesehatan maupun pasien yang 
terkena paparan HIV menjadi sangat berkurang. Pencegahan paparan 
terhadap HIV juga dapat ditingkatkan dengan upaya perbaikan teknik 
pembedahan, upaya pencegahan universal yang baik, dan penanganan 
limbah medis yang memiliki risiko pajanan terhadap HIV. Pada fasilitas 
kesehatan yang menjalankan upaya-upaya pencegahan universal terhadap 
infeksi termasuk di dalamnya HIV, memiliki angka risiko yang rendah 
dalam hal risiko paparan atau transmisi infeksi HIV antar tenaga kesehatan 
dan pasien. Profilaksis pasca pajanan disertai pemantauan yang baik, 
memberikan hasil yang baik dan harus dilakukan pada seluruh instansi 
kesehatan.

Dengan semakin bertambahnya pengobatan yang dapat diberikan 
bagi mereka yang telah terinfeksi dengan HIV, dan meningkatnya angka 
kesembuhan dari para penderita ini, maka tindakan pembedahan rutin 
yang dapat terjadi pada populasi umum juga semakin sering ditemukan 
pada populasi mereka yang hidup dengan HIV. Penanganan universal dan 
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persiapan pra-operasi yang baik dapat meningkatkan angka kesembuhan 
dan memberikan hasil prognosis yang tidak berbeda. Beberapa komplikasi 
pasca operasi yang dapat terjadi pada pasien HIV yang menjalani 
pembedahan baik elektif maupun darurat, dapat dicegah ataupun 
diprediksi apabila evaluasi perioperatif dilakukan dengan baik.
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PENDAHULUAN

Pada tahun 2012, diperkirakan terdapat 35,3 juta orang di seluruh 
dunia hidup dengan HIV/AIDS di dunia (UNAIDS, 2012). Peningkatan 
risiko munculnya infeksi oportunistik pada HIV, terutama infeksi bakteri, 
terjadi apabila jumlah sel T CD4+ menurun di bawah 500 sel/μL (Emparan et 
al., 1998). Penggunaan terapi antiretroviral yang luas berakibat penurunan 
mortalitas pasien HIV (UNAIDS, 2014) serta peningkatan populasi HIV 
usia tua yang mengalami banyak komorbiditas, di antaranya ialah luka 
kronis dan ulkus. Pasien dengan infeksi HIV memiliki risiko tinggi untuk 
mengalami penyakit kardiovaskular dan diabetes mellitus (Kalra et al., 
2011), yang juga akan meningkatkan risiko terjadinya berbagai jenis luka 
dan ulkus.

Pasien HIV/AIDS mengalami penurunan respons imun, kondisi 
ini akan memudahkan terjadinya gangguan penyembuhan luka 
dan peningkatan kerentanan terhadap infeksi luka. Beberapa studi 
menyebutkan bahwa pasien HIV positif tanpa AIDS tidak memiliki risiko 
masalah luka yang meningkat, sementara pasien HIV positif dengan AIDS 
cenderung terjadi penundaan penyembuhan luka (Albaran et al., 1998; 
Horberg et al., 2006). Pembedahan pada pasien HIV positif tanpa AIDS 
dapat dilakukan sesuai indikasi standar pasien HIV negatif, tetapi pasien 
HIV positif dengan AIDS, dengan jumlah CD4 rendah (<100) atau status 
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kinerja buruk memiliki peningkatan risiko untuk penyembuhan luka yang 
buruk (Albaran et al., 1998). Luka pada pasien AIDS memiliki dampak yang 
serius antara lain, rasa sakit, meningkatkan ketidaknyamanan, rawat inap 
di rumah sakit berkepanjangan, penurunan kualitas hidup, memberikan 
beban tambahan pada pasien yang sudah lemah dan melemahkan sistem 
kekebalan tubuh lebih lanjut (Sen et al., 2009).

Penelitian menunjukkan bahwa HIV menginfeksi berbagai sel, 
termasuk limfosit dan makrofag. Setelah terinfeksi, sel tersebut menjadi 
tidak berfungsi dan dapat mengalami apoptosis (Noursadeghi et al., 2006). 
Subkelompok dari sel tersebut diketahui penting untuk memulai dan 
meregulasi penyembuhan luka (Park & Barbul, 2004) serta berperan pada 
respons imun terhadap infeksi bakteri (Wagner et al., 2008). Consten et al. 
(1995) meneliti hubungan antara jumlah CD4, dan waktu penyembuhan 
luka. Mereka menemukan bahwa semakin rendah jumlah CD4 sebelum 
operasi, pasien semakin berisiko mengalami gangguan penyembuhan 
luka (Morandi et al., 1999).

1. Luka

Luka didefinisikan sebagai terputusnya kontinuitas suatu jaringan. 
Luka dapat diklasifikasikan menjadi luka akut atau luka kronis. Luka akut 
adalah luka yang baru saja terjadi dan penyembuhannya sesuai dengan 
waktu yang diperkirakan. Luka kronis adalah luka yang penyembuhannya 
tidak sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Penyembuhan luka adalah 
proses kompleks namun sangat terintegrasi yang melibatkan beberapa 
tipe sel. Tujuan utama penyembuhan luka adalah pemulihan kontinuitas 
jaringan yang cepat dan kembali ke fungsi normal (Leaper et al., 1998). 

Penyembuhan luka memiliki tiga fase; fase lag atau inflamasi pada 
2-5 hari awal terjadinya luka, merupakan respons inflamasi akut terhadap 
cedera; fase incremental atau proliferasi yang melibatkan sintesis kolagen 
progresif oleh fibroblas dan penguatan kekuatan regangan (tensile strength); 
dan fase plateau (remodelling) terjadinya pematangan parut, di mana 
kolagen yang berlebihan dihilangkan dengan penurunan fibroblas dan 
sel inflamasi (Herroeder et al., 2002). Pengangkatan jahitan kulit pada luka 
dapat dilakukan pada hari ke 7-10 pasca penjahitan (Leaper et al., 1998).



PERAWATAN LUKA PADA HIV

295

Penilaian luka memiliki kecenderungan untuk menjadi luas, subjektif, 
tidak memadai, dan memberikan informasi yang tidak akurat. Praktisi 
harus menghargai tahap penyembuhan, jenis jaringan dan prediksi 
waktu penyembuhan luka. Pilihan balutan (dressing) biasanya didasarkan 
pada jenis luka atau sebagai skema warna (Gambar 19.1), misalnya hitam, 
kuning, kuning kehijauan, merah, dan merah muda. Kelemahan dari 
klasifikasi warna antara lain, warna ‘hitam’ yaitu nekrotik, namun dapat 
diinterpretasikan sebagai gangren, yang akan memengaruhi perawatan 
yang dipilih. Warna ‘kuning’, yaitu slough namun dapat diinterpretasikan 
sebagai lemak, tendon atau tulang. Luka sloughy terdiri dari campuran 
kompleks fibrin, protein, eksudat serosa, leukosit, dan bakteri. Warna 
‘kuning kehijauan’ dapat diinterpretasikan sebagai luka infeksi. Warna 
‘merah’ dapat diinterpretasikan sebagai luka granulasi. Luka granulasi 
terdiri dari kolagen dan proteoglikan yang menghasilkan gel like matrix. 
Warna ‘merah muda’ dapat diinterpretasikan sebagai luka epitelisasi. Luka 
epitelisasi terdiri dari jaringan lunak yang rapuh dan mudah dirusak 
oleh penggunaan balutan yang tidak sesuai. Pemilihan jenis balutan luka 
yang tidak sesuai akan mengakibatkan perawatan luka tidak efektif, boros 
waktu, dan sumber daya (Thomas & Leigh, 1998; Russell, 2000). 

Evaluasi luka berkelanjutan dan penggunaan balutan sesuai 
dengan jenis luka dan tahap penyembuhan adalah dasar perawatan luka 
yang optimal (Russell, 2000). Tugas sulit yang dihadapi praktisi adalah 
mengidentifikasi balutan (dressing) yang paling tepat untuk setiap tahap 
proses penyembuhan, karena tidak ada satu pembalut luka yang dapat 
menangani semua jenis luka. 

Gambar 19.1 Penggolongan luka berdasarkan warna (Gray et al., 2005).
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Faktor yang memengaruhi penyembuhan luka perlu diketahui agar 
dapat meningkatkan pemulihan pasien dan efektivitas biaya perawatan. 
Syarat yang dibutuhkan agar terjadi penyembuhan luka yang cepat dan 
baik adalah; tidak adanya (atau minimal) benda asing (pengelolaan jaringan 
non vital), tidak ada infeksi (kontrol bakteri), pengelolaan eksudat, aposisi 
yang akurat, tidak ada tegangan berlebih, suplai darah yang baik dan 
tidak ada hematoma yang memisahkan tepi luka (Franz et al, 2008). Pada 
luka yang terkontaminasi atau terinfeksi, dapat dipertimbangkan untuk 
menunda penutupan luka secara primer tertunda atau membiarkan luka 
mengalami penyembuhan sendiri secara sekunder (Appleton & Leaper, 
1992).

Sumber infeksi dapat berasal dari endogen maupun eksogen (Moore 
et al., 2010). Infeksi endogen muncul dari flora bakteri normal pasien yang 
mencemari luka dan menyebabkan infeksi. Pencegahan infeksi endogen 
adalah dengan menjaga kebersihan pasien, menggunakan pakaian dan 
sprei yang bersih, dan menghindari kontaminasi luka akibat teknik 
perawatan luka yang buruk (WHO, 2002; Nicola et al., 2006). Infeksi 
eksogen muncul dari infeksi silang melalui staf rumah sakit (tangan), 
pasien lain, peralatan, dan lingkungan (misalnya debu pada rel tirai atau 
rangka tempat tidur). Pencegahan infeksi eksogen adalah dengan mencuci 
tangan menggunakan sabun cair dan mengeringkan setelah setiap kontak 
dengan pasien, dianjurkan untuk menggunakan agen bakterisida sebelum 
prosedur aseptik termasuk pembalutan luka. Alternatif lainnya dengan 
menggosok tangan dengan alkohol yang disediakan di samping tempat 
tidur. Pengendalian infeksi juga termasuk penggunaan sarung tangan 
steril, pinset, dan pencucian tangan setelah pelepasan sarung tangan 
(WHO, 1998; Mangram et al., 1999). 

Saran WHO untuk mengurangi infeksi luka (WHO, 1998; WHO, 2002) 
adalah sebagai berikut: 1) masa rawat inap sebelum operasi yang pendek 
untuk mencegah terjadinya infeksi yang didapat di rumah sakit (hospital 
acquired infection); 2) mandi antiseptik sebelum operasi; 3) pencukuran 
seminimal mungkin; 4) hindari kontaminasi luka; 5) perhatian secara 
detail terhadap teknik bedah; dan 6) operasi yang cepat dan aman. 
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2. Prinsip Perawatan Luka

a. Teknik aseptik; penggunaan instrumen steril menggunakan tangan 
yang didesinfeksi kemudian memakai sarung tangan steril dan 
melakukan desinfeksi dengan antiseptik pada luka dan kulit 
sekitarnya dipersempit dengan doek steril. Antiseptik yang diberikan 
akan menghilangkan organisme kulit eksogen yang merupakan 
sumber infeksi luka pasca operasi (Garibaldi et al., 1988).

b. Jenis luka akan menentukan apakah akan memerlukan pembedahan 
atau tidak, jika memerlukan pembedahan maka akan digolongkan 
apakah luka tersebut bersih, bersih terkontaminasi, kontaminasi atau 
kotor. Luka non-bedah dapat berupa laserasi traumatik, degloving 
atau luka bakar. Semua luka non-bedah harus dianggap berpotensi 
terkontaminasi (James et al., 2003; Oladokun et al., 2008).

c. Pemilihan balutan tergantung pada evaluasi jenis luka, apakah 
nekrotik, sloughy, terinfeksi, granulasi atau epitelisasi, kemudian 
apakah luka tersebut datar atau berongga. Idealnya luka dalam 
keadaan hangat dan lembab, terlindung dari infeksi dan kerusakan 
fi sik. Luka dalam kondisi lembab penyembuhan luka lebih cepat 
50% dibanding luka dalam kondisi kering, karena memberikan 
suasana yang dibutuhkan untuk pertahanan lokal oleh makrofag dan 
akselarasi angiogenesis. Kelembapan yang berlebihan pada dasar 
luka dapat melembutkan dan melemahkan tepi luka (maserasi), 
akibatnya luka membesar dan organisme patogen akan menembus 
kulit di sekitarnya dan menyebabkan infeksi (Ratoff , 2008). Eksudat 
dan jaringan yang mati harus dihilangkan dengan irigasi saline 
berulang terutama pada luka kotor.

d. Evaluasi lanjutan dari luka sangat penting untuk mendeteksi dini 
adanya degenerasi jaringan, di mana akan menimbulkan perubahan 
pada metode perawatan dan pembalutan luka (Weledji et al., 2008). 
Suplai darah yang baik ke luka dapat dipromosikan dengan melakukan 
refreshening pada luka (melakukan pembuangan jaringan mati) dengan 
mempertahankan jaringan sehat pada luka dan di sekitar luka.

e. Pengangkatan jahitan sebaiknya dipertimbangkan dengan seksama, 
karena dapat terjadi gangguan penyembuhan luka. Setiap garis 
jahitan harus dievaluasi untuk menentukan apakah penyembuhan 
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luka sudah selesai (Leaper et al., 1998). Waktu pengangkatan jahitan 
tidak harus bergantung pada dogma, sebaiknya mengikuti evaluasi 
luka berkala karena ada berbagai faktor, terutama area luka dan 
kesehatan umum pasien termasuk status imunitas yang dapat 
menunda penyembuhan. Pada wajah, pelepasan jahitan dapat 
dilakukan pada hari ke-5 pasca operasi karena suplai darah mereka 
yang sangat baik. Pada tangan dan tungkai, pelepasan jahitan dapat 
dilakukan pada hari ke-10 pasca operasi, karena merupakan area 
gerakan dan adanya gerakan meningkatkan risiko dehisensi. Jahitan 
yang tersisa lebih lama dari yang diperlukan dapat mendorong 
infeksi, dan akan meninggalkan bekas atau keloid terutama pada 
kulit negroid.

f. Drainase luka: drainase suction tertutup meminimalkan risiko infeksi 
luka. Drain harus segera dilepaskan setelah cairan berhenti (Moore 
et al., 2010; NICE, 2008).

Thomas dan Leigh (1998) menggambarkan lingkungan penyembuhan 
optimal untuk luka, yaitu: lembab namun tidak maserasi; bebas dari 
infeksi klinis dan slough yang berlebihan; bebas dari bahan kimia beracun, 
partikel atau serat yang diakibatkan oleh balutan; pada suhu optimum; 
dan tidak terganggu oleh perubahan balutan yang sering serta pada 
pH yang benar. Ada beberapa alasan untuk menggunakan balutan: 1) 
untuk melindungi dari pengeringan, infeksi, kerusakan lebih lanjut; 
2) untuk membuang jaringan mati secara mekanik, kimia dan untuk 
mempromosikan autolysis (Avello & Cuddigan, 2004); 3) untuk mengontrol 
perdarahan, eksudat, nyeri, bau; 4) untuk memaksimalkan kepatuhan 
pasien, perawat, dan dokter, pasien harus dapat melanjutkan rutinitas 
hariannya yang normal dan pilihan balutan harus mencerminkan hal ini; 
dan 5) untuk merangsang penyembuhan secara farmakologis maupun 
fisik (Franz et al., 2008; EWMA, 2005; Robson & Barbul, 2006). Balutan dapat 
diganti lebih jarang pada luka bersih namun pada luka terkontaminasi 
atau terinfeksi dapat diganti lebih sering. Luka harus dijaga tetap lembab 
(tetapi tidak basah) setiap saat untuk fisiologi seluler normal. 

Faktor yang penting dalam mempromosikan penyembuhan luka 
termasuk debridemen (pembuangan jaringan mati), promosi granulasi, 
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dan promosi epitelisasi. Faktor tersebut kemudian dapat dibandingkan 
pada berbagai bahan balutan luka yang tersedia. Jika ada beberapa 
balutan yang sesuai dengan kebutuhan luka, pilihan akhir dibuat 
dengan mempertimbangkan kemanjuran relatif, biaya, kemudahan, dan 
penerimaan pasien. Faktor yang memengaruhi proses pemilihan balutan 
yang tepat, antara lain; pasien, luka, dan tipe balutan.

3. Tipe Pembalut

Manajemen luka modern menawarkan berbagai balutan yang 
memberikan berbagai manfaat dalam proses penyembuhan luka 
(Vermeulen et al., 2005).34 Berbagai pembalut modern antara lain pembalut 
nonadherent; film semi-permeabel, hydrogel, hidrokoloid, alginate, 
busa, serta antimikroba ditambah faktor pertumbuhan. Busa paling 
baik dipelajari sebagai alternatif dari kasa dan lebih baik dalam hal 
pengurangan rasa sakit, kepuasan pasien dan waktu perawatan (Jones et 
al, 2005; Morkwasm et al., 2006). Pembalut tradisional seperti kasa, murah 
namun cenderung menempel pada luka yang menyebabkan trauma, rasa 
sakit, dan terlepasnya epitel dari permukaan saat dilepaskan. Pembalut 
low adherent dan non adherent memberikan trauma yang minimal saat 
dilepaskan. Pembalut tulle, jika digunakan dengan benar dapat berguna 
sebagai balutan low adherent. 

Pembalut film semi permeabel terbuat dari film polyurethrane 
bening dilapisi dengan perekat. Pembalut tersebut tahan terhadap geser 
dan robek, memungkinkan pengamatan konstan, menyediakan dan 
memelihara lingkungan yang kondusif untuk penyembuhan. Keuntungan 
utama menggunakan film semi permeabel adalah bertindak sebagai 
penghalang bakteri, elastis dan tahan lama serta dapat menyerap air dan 
gas. Kerugian utama menggunakan film semi permeabel adalah cenderung 
mengumpulkan cairan sehingga dapat menyebabkan maserasi, terkadang 
sulit diaplikasikan karena hanya dapat digunakan untuk permukaan yang 
datar, dan reaksi kulit dapat disebabkan oleh perekat (Gambar 19.2).

Hidrokoloid terdiri dari campuran karboksil metilselulosa, pektin, 
gelatin, dan elastomer. Pada kontak dengan sekresi luka, bahan hidrokoloid 
membentuk gel, memberikan kondisi lembab optimal untuk penyembuhan 
luka (Okan et al., 2007).
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Pasien dan pengguna harus diperingatkan bahwa gel dapat terlihat 
seperti pus dalam tampilannya. Balutan dapat dipertahankan selama 
5-7 hari. Keuntungan utama menggunakan hidrokoloid adalah mudah 
digunakan, tahan lama, efek positif pada penyembuhan dan hemat biaya. 
Kerugian utama menggunakan hidrokoloid adalah dapat menyebabkan 
bau, terkadang sulit untuk dilepaskan, tidak dapat digunakan untuk luka 
berongga dan dapat menyebabkan granulasi berlebih (Gambar 19.3).

Hidrofiber terdiri dari natrium karboksimetilselulosa yang dipintal 
menjadi serat. Pembalut ini sangat menyerap dan mempertahankan eksudat. 
Pembalut ini diindikasikan untuk luka eksudatif sedang hingga berat, 
juga dapat digunakan untuk luka yang terinfeksi, selama diganti setiap 
hari. Keuntungan utama hidrofiber adalah nyaman, tidak menyebabkan 
maserasi kulit di sekitarnya, memiliki daya serap yang tinggi dan dapat 
digunakan pada luka sloughy (Ratoff, 2008; Hampton, 2004). Kelemahan 

Gambar 19.2 Pembalut film semipermeabel

   
Gambar 19.3 Contoh pembalut hidrokoloid
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utama hidrofiber adalah mahal dan sering keliru penggunaannya karena 
tampilannya mirip dengan alginate (Gambar 19.4).

Hidrogel terdiri dari polimer yang tidak larut, air, dan propilen glikol. 
Hidrogel berinteraksi dengan cairan, menyerap dan mempertahankan 
eksudat dengan volume besar (Vowden & Vowden, 2003). Hidrogel adalah 
agen debriding/desloughing yang efektif dan dapat diaplikasikan selama 
siklus penyembuhan (Avello & Cuddigan, 2004). 

Hidrogel digunakan pada jaringan nekrotik karena memfasilitasi 
debridemen autolitik dari rehidrasi jaringan mati dan meningkatkan 
aktivitas fagositik dan enzimatik, maserasi dapat terjadi bila diberikan 
pada luka yang sangat eksudatif. Keuntungan utama hidrogel adalah 
kenyamanan, sifat penyerap, sifat debriding, dan sebagai pembawa 
potensial untuk perawatan lain. Kerugian utama hidrogel ialah perlunya 
penggantian balutan yang sering, dapat menyebabkan maserasi jaringan 
di sekitarnya, mahal, dan kesulitan untuk bertahan pada area luka karena 
relatif cair (Gambar 19.5).

Gambar 19.4 Pembalut hidrofiber

Gambar 19.5 Contoh hidrogel
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Pembalut alginat terjadi secara alami sebagai garam campuran 
asam alginat dan ditemukan serta diekstraksi dari spesies rumput laut 
tertentu. Ketika digunakan pada luka eksudatif sedang atau berat, alginat 
akan menyerap sekresi untuk membentuk gel, dan gel ini memberikan 
kelembaban dan kondisi suhu yang optimal untuk penyembuhan luka 
(Okan et al., 2007). Irigasi yang lembut dengan saline efektif dalam 
melepaskan balutan. Keuntungan utama alginate adalah daya serap 
bervariasi, bentuk gel yang mudah dihapus, dapat digunakan untuk sinus 
dan memiliki sifat hemostatik. Kerugian utama alginate adalah tidak dapat 
digunakan pada luka kering, kadang membutuhkan sejumlah saline untuk 
melepas dan perlu penggantian yang sering jika basah (Gambar 19.6).

Pembalut busa ( foam) terdiri dari busa poliuretan atau silikon. 
Busa memiliki sifat penyerap (pembalut tekanan tekanan negatif) dan 
mempertahankan lingkungan yang lembab (Jones et al., 2005). Pembalut 
busa dapat digunakan untuk berbagai luka granulasi, baik datar atau 
berongga. Keuntungan menggunakan pembalut busa adalah insulasi 
termal, perlindungan (mencegah keluarnya eksudat ke permukaan luka), 
permeabel terhadap air/gas, mudah dibentuk, dan memiliki berbagai daya 

   

Gambar 19.6 Contoh pembalut film alginat

   

Gambar 19.7 Contoh pembalut foam
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serap. Kerugian menggunakan pembalut busa adalah mahal dan tidak 
selalu tersedia (Gambar 19.7).

Teknik aseptik membantu mengurangi risiko infeksi seperti halnya 
penggunaan antibiotik pada luka yang terkontaminasi (Garibaldi et al., 
1988).25 Antiseptik dapat bersifat toksik bila digunakan pada luka terbuka 
dan disinfektan bersifat toksis untuk penyembuhan jaringan tetapi secara 
anekdot menemukan peran dalam debridemen dan preparasi luka sebelum 
pencangkokan kulit. Namun, mengingat masalah seputar penggunaan 
berlebihan antibiotik sistemik (peningkatan organisme resisten), banyak 
ahli kesehatan meninjau bukti klinis dan eksperimental terhadap 
antiseptik dengan antusiasme baru (Leaper & Duran, 2008). Semua luka 
dapat dikolonisasi oleh mikroorganisme, namun tidak selalu menunjukkan 
infeksi. Jika spesies bakteri yang ada meningkat melewati tingkat kritis 
tertentu maka terjadi infeksi yang akan merugikan penyembuhan luka. 
Infeksi klinis dapat memerlukan pengobatan dengan antibiotik sistemik 
atau penggunaan balutan tertentu, contohnya pembalut yang mengandung 
perak (Gambar 19.8), serta pembalut yang mengandung povidone iodine 
(Gambar 19.9). 

 

Gambar 19.8 Contoh pembalut yang menganduk perak

Gambar 19.9 Pembalut yang mengandung povidone iodine
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Pasien yang terinfeksi HIV berisiko tinggi untuk terkena MRSA. 
Pemantauan hasil profil sensitivitas antimikroba dalam populasi pasien 
akan memungkinkan dokter untuk mendasarkan terapi antimikroba 
empiris pada pola resistensi lokal. Insisi dan drainase abses kulit mungkin 
diperlukan dan luka harus dirawat dengan menggunakan teknik 
perawatan luka standar. Tindak lanjut berikutnya diperlukan untuk 
penyembuhan luka dan untuk memastikan bahwa agen antimikroba 
empiris yang digunakan cenderung efektif berdasarkan profil sensitivitas 
antimikroba yang diperoleh dari kultur luka (Gus et al., 2009).

Faktor berikut harus dipertimbangkan sebelum meresepkan produk 
antimikroba, yaitu infeksi lokal atau sistemik; kemungkinan organisme 
infektif; peningkatan resistensi karena terlalu sering menggunakan 
antibiotik dan antimikroba; kepekaan pasien terhadap produk dan 
lamanya perawatan yang diusulkan (Leaper & Duran, 2008; Harrison et 
al., 2002; Fedman, 2009). Contohnya adalah pembalut yang mengandung 

Gambar 19.10 Pembalut yang mengandung antibiotik

Gambar 19.11 Sulfadiazin perak
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antibiotik (Gambar 19.10), digunakan secara ekstensif dalam perawatan 
luka bakar. Sulfadiazin perak (Gambar 19.11) memiliki efek antibakteri 
spektrum luas, khususnya terhadap Pseudomonas aeruginosa, dan juga 
efektif terhadap jamur (Leaper & Duran, 2008; Fedman, 2009).

4. Faktor Pertumbuhan

Perkembangan dalam biologi molekuler telah memaparkan berbagai 
mediator biologis yang diketahui memiliki efek pada penyembuhan 
luka. Mediator tersebut memainkan peranan penting dalam proses 
penyembuhan luka dan memiliki potensi untuk digunakan sebagai 
pengobatan topikal dalam penyembuhan luka. Pada cedera jaringan, 
contohnya luka akut, aktivitas faktor pertumbuhan meningkat. Contoh 
faktor pertumbuhan adalah EGF, FGF, TGF α, TGF β, PDGF, dan lainnya. 
Kerugian menggunakan faktor pertumbuhan adalah biaya pengobatan, 
pengobatan mungkin tidak tersedia, dan metode aplikasi. Faktor 
pertumbuhan mungkin perlu disuntikkan ke dalam luka, dan sulit untuk 
menentukan pilihan faktor pertumbuhan, kapan diberikan, serta dosis 
yang diberikan (Koveker, 2000).

5. Pengganti Kulit Buatan

Antimikroba topikal akan menurunkan angka kolonisasi luka, 
namun tidak mencegah invasi dan proliferasi mikroba. Oleh karena itu, 
sangat penting untuk menutup luka besar terutama luka bakar dengan 
pencangkokan kulit setelah eksisi atau pengangkatan jaringan nonviable 
dini. Bergantung pada komposisinya, rekayasa jaringan kulit dapat 
memfasilitasi proliferasi sel, produksi komponen matriks ekstraseluler dan 
meningkatkan konsentrasi lokal faktor pertumbuhan pada luka (Weledji et 
al., 2012). Pengganti kulit yang mengandung komponen epidermal antara 
lain adalah Vivoderm. Pengganti kulit yang mengandung komponen 
dermal antara lain adalah Dermagraft. Pengganti kulit yang mengandung 
komponen epidermis dan dermal (cangkok komposit) antara lain adalah 
Apligraf. 
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6. Nutrisi

Nutrisi yang memadai membantu mengatasi pembedahan dan 
mengurangi risiko infeksi pasca operasi. Nutrisi membantu pemulihan, 
mempromosikan penyembuhan luka, fungsi kekebalan tubuh dan 
menghindari komplikasi seperti trombosis vena dalam dan ulkus decubitus 
(Witte & Barbul, 1997; Thompson & Fuhrman, 2005). Penilaian status gizi 
sebelum operasi membantu mengidentifikasi mereka yang berisiko. Luka 
dehisensi dan infeksi pada umumnya terjadi ketika serum albumin rendah. 
Protein, kolagen adalah kerangka dasar penyembuhan luka. Kolagen 
disintesis dalam retikulum endoplasma fibroblas dan meninggalkan sel 
sebagai tropocollagen. Prolin dan lisin sangat penting untuk pembentukan 
kolagen, oksigen, dan asam askorbat (vitamin C) diperlukan untuk 
hidroksilasi prolin dan penggabungan ke tropokolagen. 

Zink adalah komponen enzim yang terlibat dalam proses 
penyembuhan. Kekurangan zink akan menghambat penyembuhan. 
Suplemen asam askorbat dan zink efektif ketika faktor ini kekurangan 
tetapi tidak meningkatkan penyembuhan pada subjek normal. Jika tidak 
cukup, nutrisi harus diberikan sebagai total nutrisi parenteral (TPN) 
(Whitney & Heilkenper, 1999; Shepherd, 2003). Selama dekade terakhir 
telah ada minat yang meningkat dalam penggunaan pakan yang 
diformulasikan secara khusus, baik enteral maupun parenteral, untuk 
memodulasi respons imun terhadap cedera dan penyakit. Meskipun 
tidak ada penelitian yang secara khusus meneliti peran nutrisi pada 
pasien HIV/AIDS, ada bukti yang meningkat bahwa mereka mungkin 
bermanfaat dalam manajemen pasien yang mengalami kekurangan gizi 
dan yang tidak sehat (Whitney & Heilkenper, 1999; Clark et al., 2000). 
Glutamin dianggap sebagai ‘asam amino esensial’ meskipun disintesis di 
sebagian besar jaringan, konsentrasi plasma akan menurun jika konsumsi 
meningkat, seperti pada stres metabolik dan infeksi. Glutamin bertindak 
sebagai sumber nitrogen dan energi untuk limfosit dan mukosa usus kecil, 
penurunan konsentrasi diasosiasikan dengan disfungsi kekebalan tubuh 
dan hasil yang buruk (Savy, 2002).
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7. Manajemen Nyeri

Kontrol nyeri sangat penting dalam mengurangi komplikasi 
pasca operasi. Nyeri menyebabkan peningkatan kortison melalui aksis 
hipotalamus-hipofisis (Weledji et al., 2012). Kortison menyebabkan 
glukoneogenesis dan penundaan penyembuhan luka ini karena protein 
telah habis. Peningkatan kortison juga meredam fungsi kekebalan tubuh. 
Analgesik yang kuat (misalnya opiat) harus dihindari karena dapat 
menurunkan respirasi dan memengaruhi terjadinya infeksi dada. 

SIMPULAN

Pasien HIV/AIDS tidak boleh didiskriminasi sehubungan 
dengan menerima intervensi bedah yang tepat karena takut masalah 
penyembuhan luka. Prosedur bedah dapat menjadi modalitas terapi yang 
aman dan efektif. Perawatan luka pada pasien HIV/AIDS tidak berbeda 
dari perawatan standar. Manajemen luka yang baik tergantung pada 
pendekatan yang fleksibel untuk pemilihan dan penggunaan produk 
balutan berdasarkan pemahaman proses penyembuhan dan pengetahuan 
tentang sifat dari berbagai pembalut yang tersedia. 

Perawatan harus berhubungan dengan etiologi luka dan 
mempertimbangkan masalah kesehatan yang mendasari pasien (termasuk 
riwayat medis, obat-obatan, status gizi, gaya hidup misalnya kebiasaan 
merokok dan alkohol, masalah psikologis, dan kualitas hidup). Sebelum 
memilih balutan yang terbaik, evaluasi karakteristik luka seperti jaringan 
nekrotik, jaringan granulasi, infeksi, kondisi kulit di sekitarnya dan ada 
tidaknya tanda klinis kolonisasi kritis atau infeksi lokal. Balutan yang ideal 
harus mempertahankan kelembapan lingkungan untuk penyembuhan 
luka, pelepasan balutan tanpa trauma, memfasilitasi pertukaran gas, kedap 
air, dan bebas dari kontaminasi. Melanjutkan evaluasi luka dan penilaian 
balutan apa yang berguna untuk jenis luka dan tahap penyembuhan 
luka adalah dasar perawatan luka yang optimal. Nutrisi yang memadai 
terutama pada pasien HIV/AIDS memfasilitasi penyembuhan luka dan 
mengurangi infeksi luka dengan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. 
Perawatan luka yang optimal, dukungan emosional, pendidikan kesehatan 
akan meningkatkan baik secara emosional dan fisik pasien HIV/AIDS.
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Dalam pembahasan kali ini penulis akan menjelaskan dan 
menyampaikan beberapa hal penyakit yang ada hubungan dengan bedah 
saraf dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Beberapa 
kasus yang sangat jarang terjadi di bidang Bedah Saraf terkadang 
tidak terdeteksi, akan tetapi bila terdeteksi ternyata penyakit tersebut 
telah melewati fase kronik. Fase kronik pada pasien AIDS mempunyai 
komplikasi dan mortalitas yang tinggi. Oleh karena itu, deteksi dini baik 
klinis dan radiologis sangat diperlukan dalam menangani penyakit AIDS 
di dalam otak.

Sekitar 40-60% pasien yang terkena AIDS akan memengaruhi 
perkembangan neurologis dan satu per tiga dari jumlah di atas akan 
menyebabkan terjadinya gejala neurologis. Sekitar 5% pasien yang 
meninggal karena AIDS mempunyai otak yang normal saat dilakukan 
otopsi (Rosenblum, 1985). Kelainan yang paling sering menyebabkan gejala 
neurologis fokal di sistem saraf pusat (SSP) bersama dengan manifestasi 
AIDS adalah (Ciricillo and Rosenblum, 1990):
1. Toksoplasmosis SSP;
2. Limfoma SSP Primer;
3. Progressive Multifocal Leukoenchephalopaty (PML); dan
4. Cyptococcal Abcess. 
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TOKSOPLASMOSIS SSP

Toksoplasmosis SSP muncul di fase kronis dari infeksi Human 
Immunodefficiency Virus (HIV), biasanya terjadi di saat jumlah sel CD4 < 200 
sel/mm3 (Greenberg, 2010). Manifestasi dari toksoplasmosis SSP ditandai 
dengan adanya efek massa di parenkim otak (efek massa adalah penyebab 
yang paling sering terjadi), meningoensefalitis, dan ensefalopati (Enting 
et al., 1992). Gambaran toksoplasmosis di parenkim otak dapat beragam 
bahkan antara Computed Tomography (CT) Scan dan Magnetic Resonance 
Imaging (MRI) dapat berbeda-beda. Berikut adalah ciri-ciri gambaran dari 
pemeriksaan radiologis CT atau MRI.
1. Gambaran tersering : Edema luas (hypoden di CT scan), Lingkaran 

batas tegas, gambaran seperti ring enhancement abcess bila diberi 
kontras (Jarvik et al., 1988).

Gambar 20.1  Kolom kiri atas dan Kanan atas, MRI T2-Weighted menunjukkan 
multipel fokus yang hiperinten (panah hitam) pada pons, sebelah 
kanan thalamus, korona radiata, dan kanan lobus parietal. Lesi 
mempunyai batas yang tegas dan bagian internalnya sedikit 
heterogen. Biopsi menunjukkan suatu toksoplasmosis (Jarvik et 
al., 1988).
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2. Lokasi tersering: Basal ganglia, bisa juga di subcortical.
3. Jumlah: Multipel (lesi > 5) dan bilateral (Sadler, Brink and Gazzard, 

1998).
4. Komplikasi: bila terdapat penekanan di Ventrikel 3 (efek massa 

dekat basal ganglia) maka mudah terjadi hydrocephalus obstruktif 
(Ciricillo and Rosenblum, 1990).

Gambar 20.2  Kiri: CT Scan kepala kontras potongan aksial menunjukkan 
gambaran massa yang menyengat kontras di parietal kiri 
dengan edema di sekitar massa. Tengah : MRI T2 menunjukkan 
dengan jelas massa yang solid di daerah trigonum. Kanan : 2 
minggu setelah terapi empirik menggunakan pyrimethamine/
sulfadiazine, menunjukkan perbaikan pada gambaran CT 
scan dan berkurangnya edema otak (Ciricillo and Rosenblum, 
1990).

5. Hal lain: didapatkan adanya gambaran brain atrofi  (jarang).

Limfoma SSP Primer (Primary CNS Lymphoma/PCNSL)

Limfoma SSP Primer muncul dengan persentase 10% dari penderita 
dengan penyakit AIDS. PCNSL biasanya juga berhubungan dengan 
epstein-barr virus. Berikut adalah gambaran radiologis CT Scan dan MRI 
kepala pada PCNSL. Catatan: gambaran radiologis pada pasien AIDS dan 
Non-AIDS bisa berbeda.
1. Lesi multipel dengan efek massa ringan dan edema disertai ring 

enhance pada CT Scan (Schwaighofer et al., 1989).
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2. Gambaran hipointen mengelilingi area hiperinten (target lesi) pada 
T2 MRI/semacam gambaran Heterogen (pada non-AIDS gambaran 
sangat homogen) (Schwaighofer et al., 1989).

Gambar 20.3  Potongan MRI kepala Axial tanpa kontras. Pada A (Proton 
Sequence) dan B (T2 Sequence) memperlihatkan gambaran lesi 
slight hiperintense dibandingkan gray matter dengan edema 
sedang dan efek massa ringan. Pada C (T1 Sequence) tumor 
lebih hypointen dibandingkan graymatter (Schwaighofer et al., 
1989).

3. Pada pasien AIDS gambaran lebih multisentris daripada pasien 
nonimunokompromais (So, Beckstead, and Davis, 1986).

Progessive Multifocal Leukoencephalopaty (PML)

PML disebabkan oleh polyomavirus (golongan papova virus, virus 
kecil non-enveloped dengan closed circular double DNA Stranded Genome). 
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Biasa disebut John Cunningham (JC) virus atau JCV. Sebanyak 60-80% 
manusia dewasa mempunyai antibodi untuk JCV. PML sering terjadi 
pada penderita yang immunocompromised sepeti AIDS, Chronic lymphocytic 
leukemia, limfoma, Allograft recipiet yang memakai immunosupresan, 
pemberian steroid jangka panjang, penyakit autoimun, keganasan. Gejala 
klinis yang dapat timbul berupa (Elliot et al., 1997):
a. gangguan mental;
b. kebutaan;
c. afasia;
d. gangguan saraf kranialis;
e. gangguan motorik dan sensorik;
f. kejang (jarang); dan
g. koma.

Diagnostik pasti dengan dilakukannya biopsi jaringan (sensitifitas 40-
96%). Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) dari JCV yang diambil 
dari cairan serebrospinal (CSS) sebenarnya sangat spesifik tapi tidak 
sensitif. Prognosa penyakit ini akan sangat mematikan dalam hitungan 
bulan. Masih belum didapatkan pengobatan yang effektif, beberapa 
pengobatan yang menjanjikan menggunakan obat anti retroviral (Elliot 
et al., 1997).

Pemeriksaan radiologis CT Scan dan MRI pada PML (Catatan : 
penampakan PML pada pasien AIDS dan non AIDS bisa berbeda) (Jarvik 
et al., 1988):
1. CT Scan: Gambaran hypodense yang difus (menyebar). MRI : 

Hiperintens pada T2.
2. normalnya hanya mengenai white matt er (didapatkan laporan pada 

pasien AIDS graymatt er pun terkena);
3. tidak enhance (baik CT atau MRI);
4. tidak ada mass eff ect;
5. tidak ada edema;
6. lesi bisa berbentuk soliter pada CT scan (36%) dan MRI (13%); dan
7. batas dari PML di CT/MRI tidak jelas.
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Gambar 20.4  Progessive Multifocal Leukoencephalopaty. MRI potongan aksial 
T2 baik kiri, tengah dan kanan menunjukkan adanya gambaran 
hiperinten abnormal di tengah kanan cerebellum peduncle, 
tengah kiri cerebellum peduncle, lobus occipitalis kanan, lobus 
parietalis superior kanan dan kiri (Jarvik et al., 1988).

Dari pembahasan 3 penyakit di atas yang dapat terjadi bersamaan 
dengan AIDS maka kita dapat membuat perbandingan dan dapat membuat 
perbedaan neuroradiologis di antara ketiganya. Berikut di bawah ini 
adalah tabel dari perbedaan 3 penyakit. 

Tabel 20.1  Tabel perbedaan neuroradiologis dari toksoplasma, PCNSL, PML.

Tanda Toxoplasma PCNSL PML

Multipel Biasanya >5 Multipel tapi < 5 Kadang multipel

Enhancement Cincin Homogen Tidak ada

Lokasi Ganglia basalis dan 
grey-white junction 

Subependymal Biasanya terbatas di 
white matter

Efek masa Ringan-sedang ringan Tidak ada – minimal

Lain-lain Lesi dikelilingi oleh 
edema

Dapat meluas 
menembus corpus 
callosum

Sinytal tinggi pada 
T2W1, sinyal 
rendah pada T1W1

Sumber: Greenberg (2010)
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Cryptococcal Abcess

Infeksi jamur yang paling sering terjadi dari infeksi jamur yang lain. 
Pada pasien HIV, Cryptococcus neoformans adalah typical agent. Cryptococcal 
meningitis muncul 4-6% pada pendetita AIDS. Gejala yang biasanya muncul 
adalah panas badan, lemah, nyeri kepala, gejala meningeal sign, penurunan 
kesadaran, visus mata terganggu, dan gangguan saraf kranialis. Gambaran 
radiologis didapatkan dilatasi Virchow Robbins Space, pada T1 dan T2 
hampir sama dengan CSS. Pada MRI Flair akan tampak lebih hiperinten 
(Chuck and Sande, 1989).

Diagnosis cryptococcus dilakukan lumbal punksi (LP) dan dilihat 
hasil CSS-nya. Antigen cryptococcus biasanya lebih tinggi apalagi bila 
didapatkan meningitis. Opening pressure (OP) saat dilakukan lumbal 
punksi biasanya sangat tinggi. Terapi yang dapat diberikan dapat beruka 
antijamur amphotericin B deoxycholate 0.7 mg/kgbb iv qd + Flukonazol 
100mg/kgbb qd dibagi 4 dosis. Bila ICP tinggi dapat dilakukan LP berkala. 
Bila LP berkala tidak berhasil dapat dilakukan Lumbal drainage (LD), 
Ventriculo Peritoneal Shunt (VP Shunt), dan Lumboperitoneal shunt (LP 
Shunt) (Kaplan JE, Benson C, Holmes KK, Brooks JT, dan Pau A, 2013).
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Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (AIDS) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama 
di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, perkiraan terbaru menunjukkan 
prevalensi infeksi HIV lebih dari 1,1 juta kasus dengan 55.400 infeksi 
baru setiap tahun. Diperkirakan bahwa prevalensi HIV/AIDS akan terus 
meningkat karena kasus-kasus baru terus didiagnosis dan pasien dengan 
HIV hidup semakin lama (Breyer, Van Den Eeden, et al., 2011).

Sejak ditemukannya AIDS pertama pada tahun 1981 dan identifikasi 
HIV pada tahun 1986, pandemi HIV telah memengaruhi jutaan orang 
di seluruh dunia. Namun, pengenalan terapi antiretroviral yang sangat 
aktif (High active antiretroviral therapy/HAART) pada pertengahan tahun 
1990 mengubah penyakit dari kondisi yang hampir invasif fatal menjadi 
penyakit kronis yang dapat dikendalikan secara efektif dengan obat-
obatan. Pada tahun 2011, diperkirakan 34 juta orang di seluruh dunia hidup 
dengan HIV, sekitar 70% dari mereka di sub-Sahara Afrika. Dibandingkan 
dengan 2001, kejadian HIV menurun 20% secara keseluruhan, bervariasi 
dari penurunan 42% di Karibia hingga peningkatan 35% di Timur Tengah 
dan Afrika Utara. Mortalitas terkait AIDS menurun sebesar 24% secara 
keseluruhan, bervariasi dari penurunan 32% di sub-Sahara Afrika ke 
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peningkatan 21% di Eropa Timur dan Asia Tengah (Heyns, Smit et al., 
2013).

Masalah kemih dapat menimbulkan kerusakan besar pada kualitas 
hidup dan telah dikaitkan dengan morbiditas pasien yang signifikan. 
Masalah saluran kemih umum terjadi pada pria yang menua dan juga 
cenderung memengaruhi pria lansia dengan HIV/AIDS. Namun, tidak 
jelas apakah HIV/AIDS membebankan risiko tambahan pada kondisi 
urine di luar risiko normal yang terkait dengan usia. Ada bukti bahwa 
infeksi HIV dikaitkan dengan LUTS dan kelainan fungsi kandung kemih 
seperti yang ditunjukkan oleh urodinamik. Namun, seri kasus yang ada 
terhambat oleh sejumlah kecil subjek, kurangnya kelompok kontrol yang 
tidak terinfeksi HIV dan kurangnya potensi penerapan untuk pasien di 
era modern ART (Hermieu, Delmas et al., 1996).

SIRKUMSISI UNTUK PENCEGAHAN HIV

Sirkumsisi laki-laki dikaitkan dengan berbagai faktor budaya, 
termasuk pengorbanan agama, ritus peralihan ke masa dewasa, dan 
promosi kebersihan. Bukti dokumenter paling awal untuk sunat adalah 
dari Mesir. Makam karya seni dari Dinasti Keenam (2345-2181 SM) 
menunjukkan pria yang disunat, dan satu bantuan dari periode ini 
menunjukkan ritual yang dilakukan pada pria dewasa yang berdiri 
(Auvert, Taljaard et al., 2005). Sirkumsisi laki-laki dewasa mengurangi risiko 
infeksi HIV hingga 50-60%, meskipun peran pelindungnya di kalangan 
pria homoseksual kurang jelas. Untuk seorang pria yang sudah terinfeksi 
HIV, sirkumsisi belum terbukti mengurangi penularan HIV ke pasangan 
seksual wanita. Ada beberapa mekanisme yang dengan sirkumsisi dapat 
mengurangi risiko tertular HIV. Pertama, banyak sel target HIV hadir 
di bawah dermis kulup. Kedua, permukaan bagian dalam kulup tidak 
berkeratin dan berpotensi rentan laserasi, yang dapat bertindak sebagai 
tempat masuk HIV. Dan akhirnya, infeksi kulit preputium dengan bakteri 
anaerob dapat menyebabkan infiltrasi sel Langerhans, yang merupakan sel 
target HIV. Analisis data telah menunjukkan sirkumsisi menjadi prosedur 
sederhana dengan sangat sedikit atau tidak ada efek jangka panjang yang 
merugikan (Heyns, Smit et al., 2013).
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Sejak 2007, WHO telah merekomendasikan sirkumsisi laki-laki secara 
sukarela di negara-negara dengan tingkat infeksi HIV yang tinggi. Lebih 
lanjut, para ahli yang berkumpul di CDC menyimpulkan bahwa laki-laki 
heteroseksual yang aktif harus diberitahu tentang manfaat dari sunat 
untuk mengurangi risiko penularan HIV dan harus disediakan dengan 
akses terjangkau ke layanan khitan. Namun, menyediakan layanan sunat 
telah terbukti sulit (karena faktor-faktor seperti kurangnya kemauan 
politik, kendala keuangan, kekurangan personil terlatih, dan hambatan 
logistik). Pada tahun 2011, hanya 5-54% dari jumlah yang ditargetkan 
untuk sirkumsisi telah dilakukan di beberapa negara Afrika (Auvert, 
Taljaard et al., 2005).

ANTIRETROVIRAL THERAPY (ART)

Obat-obat ART antara lain penghambat reverse transcriptase (yang 
merusak konversi RNA virus menjadi DNA provirus), protease inhibitor 
(yang mencegah pemrosesan protease subunit virus, mengarah ke perakitan 
virion infektif), integrase inhibitor (yang mencegah integrasi DNA yang 
di-enkode secara viral ke dalam genom inang), atau penghambat fusi 
(yang mencegah pengikatan HIV ke reseptor CD4 atau kemokin). Pedoman 
saat ini merekomendasikan terapi ART pada pasien dengan penyakit 
terdefinisi AIDS, dan pada pasien asimtomatik dengan jumlah CD4 <350 
sel/μl. ART mungkin juga dipertimbangkan pada pasien dengan jumlah 
CD4> 350 sel/μl dan blood viral load (BVL)> 100.000 copies/ml. Menunda ART 
hingga jumlah CD4 menurun menjadi 251-350 sel/μl meningkatkan risiko 
kematian terkait AIDS dibandingkan dengan terapi awal ketika jumlah 
ini berada dalam kisaran 351–450 sel/μl, kemungkinan karena memulai 
ART pada pasien dengan immunocompromais berat meningkat. Risiko 
sindrom pemulihan kekebalan (IRIS), yang dikaitkan dengan peningkatan 
mortalitas. Di banyak negara, pedoman nasional telah disesuaikan untuk 
memasukkan rekomendasi untuk inisiasi ART lebih dini. Dari 2010 hingga 
2011, jumlah total Orang dengan HIV AIDS (ODHA) yang menggunakan 
ART meningkat 21% (Heyns, Smit et al., 2013). 

Namun, obat ART tidak dapat sepenuhnya memberantas HIV, karena 
masih adanya virus di dalam reservoir seluler (memori jangka panjang sel 
T CD4) dan tempat perlindungan anatomi (termasuk otak dan mungkin 
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juga testis dan prostat). Sebagian besar kematian pada pasien dengan 
AIDS yang menggunakan ART terkait dengan resistensi obat multikelas, 
kurangnya kepatuhan pasien atau jarang, intoleransi obat. Gangguan 
ART sementara, karena peningkatan jumlah CD4 atau penurunan BVL, 
meningkatkan risiko AIDS pada pasien HIV-positif dan kematian terkait 
AIDS lebih dari dua kali lipat. Kepatuhan dengan program perawatan 
seumur hidup bisa menjadi masalah, di beberapa negara Afrika, sebanyak 
40-50% orang yang memakai ART tidak lagi menggunakan pengobatan 
setelah 5 tahun (Heyns, Smit et al., 2013).

Banyak obat ART yang tersedia, tetapi agen-agen baru masih 
dikembangkan. Tujuan pengembangan obat adalah mengurangi 
frekuensi pemberian dosis, meningkatkan potensi terhadap strain 
virus yang resistan, dan mengurangi efek samping yang terkait dengan 
pengobatan. Efek merugikan dari ART saat ini termasuk mual, diare, 
ruam kulit, nefrotoksisitas, dislipidemia, resistensi insulin, hipertensi, 
peningkatan risiko infark miokard, lipoatrofi, hiperbilirubinemia, sindrom 
hipersensitivitas, dan toksisitas sistem saraf pusat (Heyns, Smit et al., 
2013).

KOMPLIKASI DI BIDANG UROLOGI

Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS)

IRIS terjadi pada 11-23% pasien dengan AIDS, biasanya dalam 
beberapa minggu mulai ART, dan disebabkan oleh peningkatan kekebalan 
karena perluasan sel-sel memori CD4. Kondisi ini dapat timbul sebagai 
pembukaan dari infeksi subklinis atau sebagai paradoksal memburuknya 
infeksi yang diketahui meskipun terapi antimikrob yang sesuai. IRIS 
juga dapat menyebabkan unmasking atau memburuknya sarkoma Kaposi 
dan kondiloma acuminata, atau reaktivasi tuberkulosis perut, yang 
menyebabkan fistula enterovesical. Diagnosis IRIS yang menarik bidang 
urologi adalah herpes genital, kondiloma akuminata, varisela zoster, 
kandidiasis, tuberkulosis, sarkoma Kaposi, dan limfoma non-Hodgkin 
(NHL). IRIS terlibat dalam 25-73% kematian yang terjadi dalam 6 bulan 
pertama setelah memulai ART. Morbiditas dan mortalitas IRIS terkait 
dapat dikurangi dengan memulai ART sebelum timbulnya imunodefisiensi 
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lanjut (jumlah CD4 <350 sel/μl atau BVL>100.000 kopi/ml) (Heyns, Smit et 
al., 2013).

Infeksi Urogenital

ISK umum terjadi pada pasien HIV-positif, terutama pada individu 
dengan jumlah CD4 <200 sel atau viral load darahnya tinggi. Patogen 
saluran kemih umum pada pasien terinfeksi HIV adalah Escherichia coli 
(terhitung lebih dari 80% infeksi) dan enterobakteria gram negatif lainnya. 
Pseudomonas aeruginosa ditemukan pada 33% pasien terinfeksi HIV 
dengan ISK, dan Salmonella spp. Hal ini juga diidentifikasi pada pasien 
dengan bakteremia dan urosepsis. Patogen atipikal yang menyebabkan 
infeksi oportunistik termasuk jamur (misalnya, Candida albicans, Aspergillus 
spp., Blastomyces, Cryptococcus neoformans, Cryptosporidia, dan Histoplasma 
capsulatum), parasit (termasuk Toxoplasma gondii dan Pneumocystis jirovecii), 
Mycobacteria (seperti Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium avium 
complex), dan virus (misalnya, Cytomegalovirus dan Adenovirus). Pasien HIV 
positif sering diobati dengan antibiotik profilaksis atau empiris, yang 
menyebabkan tingginya tingkat resistensi antimikrob yang dilaporkan. 
Untuk mengatasi masalah ini, kultur urine harus diperoleh untuk semua 
pasien sebelum perawatan sehingga terapi spesifik dapat diberikan 
(Heyns, Smit et al., 2013).

Infeksi Ginjal dan Kandung Kemih

Abses ginjal yang disebabkan oleh tuberkulosis atau jamur dapat 
didiagnosis menggunakan ultrasonografi, CT, atau MRI sebagai lesi 
korteks hypoechoic, hypoattenuating, atau hypointense dengan dinding tebal, 
hidronefrosis, atau koleksi cairan perirenal. Pielonefritis emfisematosa 
dapat terjadi pada pasien HIV positif tanpa diabetes melitus atau 
obstruksi saluran kemih. Sekitar 10% dari abses iliopsoas disebabkan oleh 
M. tuberculosis dan sekitar 25% dari ini terkait dengan HIV. Diagnosis 
tuberkulosis saluran kemih memerlukan 3-6 kultur urine pagi hari, yang 
bisa memakan waktu hingga 6 minggu, tetapi diagnosis cepat dapat 
dicapai dengan menggunakan tes PCR based. Namun, meskipun PCR dapat 
memberikan hasil dalam waktu 48 jam, itu lebih mahal dan membutuhkan 
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teknik laboratorium yang ketat yang tidak tersedia di mana-mana (Heyns, 
Smit et al., 2013).

Human Papilloma Virus (HPV) terkait kondilomata acuminata yang 
terjadi di kandung kemih dan uretra dapat diobati dengan fulgurasi 
atau fluorouracil dikombinasikan dengan lidocaine. Diagnosis viral UTI 
dapat dikonfirmasi dengan teknik molekuler seperti PCR. Cidofovir 
aktif terhadap patogen virus yang paling umum yang menyebabkan ISK. 
Insidensi infeksi nosokomial pada pasien terinfeksi HIV berkisar antara 
8–15 per 100 penerimaan rumah sakit. ISK adalah jenis infeksi nosokomial 
yang paling umum kedua, kedua setelah bakteremia, dan infeksi saluran 
kemih bagian atas adalah umum pada pasien HIV-positif di unit perawatan 
intensif (Heyns, Smit et al., 2013).

Prostatitis

Prostatitis bakteri akut relatif umum pada pria dengan AIDS dan 
jumlah CD4 yang rendah, meskipun insidensi telah menurun dengan 
penggunaan ART. Diagnosis abses prostat dapat dikonfirmasikan 
dengan ultrasonografi transrektal atau CT dari panggul. Abses prostat 
yang disebabkan oleh jamur biasanya sekunder akibat infeksi sistemik; 
pilihan pengobatan termasuk aspirasi transperineal di bawah bimbingan 
ultrasonografi, operasi transurethral, atau terapi konservatif. Infeksi jamur 
diseminata mungkin memerlukan terapi antijamur jangka panjang dan 
prostatektomi pada pasien dengan respons yang tidak memadai. Disfungsi 
berkemih pada pasien terinfeksi HIV mungkin disebabkan oleh infeksi 
(misalnya, UTI atau prostatitis), obstruksi (termasuk tekanan darah tinggi 
atau uretra) atau kondisi neurologis, seperti ensefalitis atau mielitis. Survei 
berbasis internet untuk pria yang berhubungan seks dengan pria (MSM) 
menemukan bahwa prevalensi gejala saluran kemih bawah yang berat 
(Lower Urinatry Tract Syndromes/LUTS) kira-kira dua kali lebih besar pada 
laki-laki HIV-positif dibandingkan dengan laki-laki HIV-negatif. LUTS 
juga dikaitkan dengan bertambahnya usia, depresi, infeksi HIV, gonorrhea, 
sifilis, prostatitis, dan penyalahgunaan narkoba pada orang-orang ini, 
menunjukkan bahwa LUTS dalam hasil MSM dari efek peradangan lokal 
dan sistemik pada saluran kemih bawah (Heyns, Smit et al., 2013).
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Infeksi Genital

Virus Herpes Simplex (HSV) tipe 2 diperkirakan memengaruhi 50-90% 
pasien HIV-positif. Herpes vegetans adalah lesi proliferasi proliferatif 
eksofitik yang, dalam kasus yang jarang terjadi, memengaruhi pasien 
terinfeksi HIV yang menggunakan ART dan dapat menyerupai kondiloma 
acuminatum atau kanker penis. Pilihan pengobatan untuk kondisi ini 
termasuk asiklovir, famciclovir, cidofovir, dan valacyclovir —atau foscarnet 
jika ada resistensi terhadap obat-obatan ini. Sifilis primer pada laki-laki 
HIV positif sering muncul dengan ulkus multipel dan persisten. Ulkus 
(chancre) sering tidak terlihat pada wanita (terletak di dalam vagina) 
dan karena itu jarang dijumpai sebagai masalah klinis. Koinfeksi 
dengan sifilis meningkatkan BVL dan menurunkan jumlah CD4, yang 
menyebabkan perkembangan cepat imunosupresi dan peningkatan risiko 
temuan serologik false-positif atau false-negatif. Penyakit ulkus genital 
meningkatkan risiko penularan HIV, terutama jika ulkus besar, purulen, 
dan multipel (Heyns, Smit et al., 2013).

Selulitis perineum juga lebih umum pada laki-laki HIV-positif, dan 
dapat disebabkan oleh organisme gram positif, terutama methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA), Necrotizing fasciitis dari skrotum dan penis 
(juga dikenal sebagai Fournier gangrene) jarang terjadi, tetapi lebih sering 
terjadi pada pasien HIV positif. Di beberapa negara dengan prevalensi 
HIV tinggi, 20–50% laki-laki dengan gangren Fournier adalah HIV positif; 
namun, tidak ada data mengenai insidensi sejati gangren Fournier pada 
orang HIV-positif versus HIV-negatif. Tuberkulosis mungkin melibatkan 
kulit skrotum atau penis, menyebabkan sinus, lesi nodular, dan lesi ulseratif 
yang terakhir dapat dikelirukan dengan keganasan. Schistosomiasis yang 
melibatkan saluran kelamin perempuan meningkatkan risiko tertular 
dan penularan HIV, dan efek imunologis bilharzia dapat mempercepat 
pengembangan penyakit HIV (Heyns, Smit et al., 2013).

Gangguan Ginjal

Penyakit ginjal dapat menjadi konsekuensi dari infeksi HIV dan 
pengobatannya. Insiden gagal ginjal akut lebih tinggi pada pasien dengan 
jumlah CD4 yang lebih rendah dan pada obat-obatan, dan disebabkan 
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oleh nekrosis tubular akut iskemik atau nefrotoksik pada 26-46% kasus. 
Potensi penyebab disfungsi ginjal pada pasien dengan HIV atau AIDS 
termasuk penipisan volume intravaskular karena diare, muntah dan 
sepsis, pengendapan kristal dalam lumens tubular (misalnya, yang 
disebabkan oleh agen antiretrovial, sindrom lisis tumor selama kemoterapi, 
rhabdomyolysis dipicu oleh infeksi, trauma, atau penyalahgunaan zat), dan 
obstruksi ureter yang disebabkan oleh urolitiasis, pembekuan darah, 
limfoma retroperitoneal, koleksi jamur, atau fibrosis dari radioterapi. 

Gagal Ginjal Akut

Obat-obatan yang dapat menyebabkan cedera ginjal akut (AKI) 
pada pasien HIV-positif termasuk antibiotik (seperti trimethoprim 
sulphamethoxazole, antibiotik β-lactam, sulphadiazine, dan fluoroquinolones), obat 
antituberkulosis (termasuk rifampisin, isoniazid, dan streptomisin), agen 
antijamur seperti amfoterisin B dan pentamidin, zat antiviral (misalnya, 
sidofovir, foscarnet, anciclovir, dan acyclovir), dan obat antiretroviral (seperti 
indinavir, atazanavir, abacavir, dan tenofovir). Mekanisme aksi molekuler 
untuk obat-obat ini bervariasi, tetapi kesamaan mereka adalah kerusakan 
tubular dari beberapa macam. 

Gagal Ginjal Kronis

Karena harapan hidup untuk pasien terinfeksi HIV meningkat sejak 
diperkenalkannya ART, risiko penyakit ginjal kronis (Chronic kidney disease/
CKD) juga meningkat secara substansial. HIV atau AIDS yang tidak diobati 
meningkatkan risiko AKI, setelah cedera ginjal terjadi dan orang tersebut 
menggunakan ART, kegagalan ginjal berlanjut, tetapi orang tersebut hidup 
lebih lama. Selain itu, obat ART dianggap merusak fungsi ginjal yang 
mengarah ke CKD. Lebih lanjut, orang yang hidup lebih lama dengan 
ART memiliki risiko agenelated mengembangkan CKD karena kondisi 
seperti tekanan hiper dan diabetes melitus. Insidensi diabetes melitus 
adalah empat kali lipat lebih besar pada laki-laki yang terinfeksi HIV 
yang memakai ART dibandingkan dengan laki-laki HIV-negatif, sebagian 
menjelaskan peningkatan risiko CKD ini. Meskipun HIV itu sendiri bukan 
faktor risiko yang diketahui untuk diabetes melitus, obat ART mungkin 
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menyebabkan perubahan metabolik yang memengaruhi pasien terhadap 
diabetes. Karena prevalensi diabetes tipe II melitus meningkat seiring 
bertambahnya usia, kelangsungan hidup yang lebih lama dari pasien 
yang menggunakan ART sebagian bertanggung jawab atas peningkatan 
prevalensi diabetes. Gagal ginjal mungkin disebabkan oleh stenosis arteri 
ginjal yang berhubungan dengan hiperlipidemia yang disebabkan oleh 
ART (Heyns, Smit et al., 2013).

Baik dialisis peritoneal dan hemodialisis meningkatkan risiko 
penularan HIV, dan bakteremia polimikrob lebih bermasalah karena 
penekanan kekebalan HIV, tetapi kelangsungan hidup pasien meningkat 
dengan penggunaan ART. Pasien terinfeksi HIV yang menerima 
transplantasi ginjal mungkin memiliki peningkatan risiko penolakan graft 
akut, tetapi hasil jangka pendek dapat diterima (Heyns, Smit et al., 2013).

HIV-Associated Nephropathy (HIV-AN)

HIV-Associated Nephropathy (HIV-AN) biasanya terjadi pada pasien 
dengan jumlah CD4 <200 sel/μl dan BVL> 100.000, yang memengaruhi 
7-32% pasien HIV-positif dan dengan insidensi 12 kali lipat lebih besar pada 
kulit hitam dibandingkan dengan pasien kulit putih. Kondisi ini ditandai 
dengan peningkatan kadar kreatinin serum dan proteinuria nefrotik range 
(> 3,5 g/hari), meskipun edema dan hipertensi sering tidak ada.

Pada ultrasonografi ginjal, ginjal mungkin membesar dan terjadi 
peningkatan echogenicity dan hilangnya lemak sinus ginjal. Diagnosis 
HIV-AN dikonfirmasi dengan biopsi. Secara histologi, HIV-AN ditandai 
dengan runtuhnya glomerulosklerosis fokal segmental dengan dilatasi 
tubular dan peradangan interstisial. Pengobatan HIV terdiri dari ART, 
penghambat enzim angiotensin converting, atau pengobatan gabungan 
dengan bloker angiotensin receptor, steroid cortico, dan siklosporin. Bahkan 
dengan hemodialisis, angka kematian 1 tahun adalah sekitar 30%.

Urolithiasis

Protease inhibitor seperti indinavir, lopinavir, atazanavir, 
amprinavir, dan nelfinavir dapat menyebabkan nefropati kristal, tetapi 
risiko pembentukan batu paling tinggi dengan indinavir. Urolithiasis 
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diperkirakan terjadi pada 5–25% pasien yang menggunakan pengobatan 
indinavir. Batu indinivar bersifat radiolusen dan biasanya tidak 
divisualisasikan pada radiografi abdomen atau CT. CT yang tidak 
ditingkatkan mungkin menunjukkan hidronefrosis, defek parenkim ginjal, 
jaringan parut, atrofi, dan strirus perirenal atau periureter. Retrograde 
pyelography biasanya menunjukkan cacat mengisi. Nephrocalcinosis atau 
kalsifikasi kortikal ginjal mungkin disebabkan oleh pengobatan indinavir 
atau infeksi ginjal terkait HIV dengan Pneumocystis jirovecii (organisme 
jamur), Mycobacterium avium-intracellulare, atau Cytomegalovirus (Heyns, 
Smit et al., 2013).

Faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap urolitiasis 
pada pasien HIV-positif termasuk kekurangan gizi, diare, dehidrasi, 
asidifikasi urin, hipositraturia, dan hiperurikurat sekunder akibat lisis 
sel setelah terapi kemo untuk limfoma terkait AIDS. Kemoterapi sitotoksik 
menyebabkan lisis sel dengan relase purin (kadang-kadang disebut 
sebagai ‘blok bangunan’ DNA) dari inti sel. Purin dimetabolisme menjadi 
asam urat, yang menyebabkan peningkatan asam urat dalam urin (hiper 
uricosuria). Kristal asam urat berfungsi sebagai nidus untuk kristalisasi 
ion pembentukan batu lainnya seperti kalsium dan fosfat (Heyns, Smit 
et al., 2013).

KOMPLIKASI ANDROLOGI

Disfungsi Ereksi

Ada insidensi disfungsi ereksi yang relatif tinggi dan penurunan 
libido pada laki-laki HIV-positif yang memakai ART, terutama mereka 
dengan AIDS. Disfungsi seksual mungkin disebabkan oleh komorbiditas 
organik terkait HIV yang memengaruhi sistem neurologis, vaskular, dan 
hormonal, serta tekanan psikologis, dan dikaitkan dengan hipogonadisme, 
usia, dan BMI. Ada kontroversi mengenai apakah ART menyebabkan 
disfungsi seksual, terutama untuk protease inhibitor. Depresi umum terjadi 
pada laki-laki HIV-positif, dan obat antidepresan dapat menurunkan 
libido dan kinerja seksual. Di sisi lain, phosphodiesterase 5 inhibitor 
(PDE5Is) seperti sildenafil dapat memulihkan aktivitas seksual, yang 
mungkin, pada gilirannya, meringankan depresi pasien. Obat-obatan ART 
seperti ritonavir dan saquinavir memblokir aktivitas enzim CYP3A, yang 
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menyebabkan peningkatan kadar serum sildenafil sebanyak 3–10 kali lipat; 
dengan demikian, dosis sildenafil harus dikurangi pada pria pada obat-
obatan khusus ini (Heyns, Smit et al., 2013).

Penggunaan suplementasi testosteron untuk disfungsi ereksi masih 
kontroversial. Pada laki-laki hipogonadisme yang terinfeksi HIV, testosteron 
dapat meningkatkan massa otot, libido, fungsi ereksi, dan rasa sejahtera, 
serta meningkatkan skor depresi dan anemia. Namun, ada kekhawatiran 
mengenai peningkatan risiko kanker prostat atau hepatoseluler. Masalah 
seksual pada laki-laki HIV positif dapat dievaluasi dan diobati dengan 
cara yang sama seperti pada laki-laki HIV negatif. Namun, mengobati 
pasien HIV positif untuk disfungsi ereksi menyajikan dilema etika, karena 
pengobatan untuk kondisi ini dapat meningkatkan risiko penularan HIV 
dan memperoleh infeksi menular seksual lainnya. Beberapa penelitian 
menyatakan bahwa penggunaan PDE5Is meningkatkan risiko tertular 
HIV, kemungkinan karena meningkatnya perilaku risiko tinggi. Penelitian 
lain menunjukkan bahwa pengobatan untuk fungsi disfungsi ereksi 
tidak menyebabkan perilaku resiko tinggi dan bahwa ereksi yang baik 
memfasilitasi penggunaan kondom, mengurangi risiko penularan HIV 
(Heyns, Smit et al., 2013).

Infertilitas

Dengan meningkatnya harapan hidup pasien yang menggunakan 
ART, permintaan untuk terapi infertilitas telah meningkat. Hal ini 
menimbulkan tantangan khusus bagi pasangan zero-discordant, seperti 
teknik in vitro yang mentransfer air mani ‘yang tidak diobati’ dari laki-
laki ke perempuan mungkin juga menularkan HIV, karena virus berada 
di plasma seminalis atau terkait dengan sel-sel nonspermatozoal. Sekitar 
5% pria yang menggunakan ART dengan BVL yang tidak terdeteksi 
memiliki HIV terdeteksi dalam air mani mereka. Pada pasangan HIV 
heteroseksual yang HIV dengan laki-laki terinfeksi dan perempuan yang 
tidak terinfeksi, risiko penularan HIV dapat dikurangi dengan teknologi 
assisted reproductive technologies (Heyns, Smit et al., 2013).

HIV hadir dalam ejakulasi sebagai virus bebas di plasma seminal 
atau virus yang terkait dengan sel di sel non spermatozoal. Pencucian sperma 
memisahkan sel sperma, yang tidak membawa HIV, dari plasma dan sel-
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sel nonspermatozoal menggunakan sentrifugasi gradien densitas dan 
metode swimup, yang menghilangkan virus pada 95% kasus. Injeksi 
sperma intrasitoplasma lebih mengurangi risiko transfer virus. Seorang 
laki-laki HIV positif dengan ART yang sepenuhnya menekan memiliki 
risiko penularan HIV yang sangat rendah ke istrinya yang zero-discordant. 
Jadi, hubungan seks tanpa kondom pada saat kesuburan maksimum 
adalah pilihan yang lebih mudah tersedia dan jauh lebih murah daripada 
mencuci sperma (Heyns, Smit et al., 2013).

PEMBEDAHAN PADA PASIEN HIV-AIDS

Kemungkinan ahli urologi untuk bertemu pasien HIV-positif yang 
menggunakan ART yang hadir dengan masalah urologi yang sama dengan 
orang HIV-negatif akan semakin tinggi. Melakukan prosedur urologi pada 
pasien ini menimbulkan masalah keamanan baik untuk pasien dan ahli 
bedah, meskipun risiko tertular HIV dari pasien yang menggunakan ART 
sangat kecil. Sebuah studi tentang percikan darah atau cairan tubuh ke 
pelindung mata pelindung yang dikenakan oleh ahli bedah menunjukkan 
tingkat keseluruhan 45%, mulai dari 100% untuk amputasi hingga 50% 
untuk kasus laparoskopi. Perkiraan risiko penularan HIV adalah sekitar 
0,3% setelah cedera perkutan yang melibatkan darah yang terinfeksi HIV 
dan sekitar 0,09% setelah paparan membran mukosa. Tidak ada kasus zero 
conversion yang terdokumentasi setelah terpapar urine dari pasien yang 
terinfeksi HIV. Penularan HIV dari pasien ke ahli bedah atau dari ahli 
bedah ke pasien di ruang operasi lingkungan belum didokumentasikan 
oleh CDC.

Setelah cedera kulit yang melibatkan darah terinfeksi HIV, 
direkomendasikan bahwa profilaksis pasca pajanan (Post Exposure 
Prophylaxis/PEP) dimulai sesegera mungkin, setidaknya dalam 48 jam, dan 
dilanjutkan selama 4 minggu. Petugas kesehatan harus diberi konseling 
tentang potensi efek samping dan juga harus diberitahu bahwa PEP tidak 
100% efektif dalam mencegah serokonversi HIV. Efek samping dari PEP 
bisa ringan (misalnya, mual, kelelahan, sakit kepala, dan diare) atau berat 
(seperti neutropenia, asidosis laktat, pankreatitis, dan gagal hati). Semua 
profesional perawatan kesehatan harus mematuhi tindakan pencegahan 
standar, termasuk mencuci tangan, penggunaan pelindung, dan peduli 
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dalam penggunaan dan pembuangan jarum dan instrumen tajam. 
Meskipun risiko transmisi HIV untuk ahli bedah tertinggi di sub-Sahara 
Afrika di mana prevalensi HIV tinggi dan penggunaan ART terbatas, 
fasilitas untuk menerapkan kewaspadaan universal sering tidak tersedia. 
Selama dua dekade terakhir, kematian operatif pada pasien dengan HIV 
atau AIDS telah menurun dari 85% menjadi sekitar 15%, dengan penurunan 
morbiditas secara bersamaan. ART untuk menekan BVL hingga <30.000 
kopi/ml mengurangi risiko komplikasi bedah. Risiko komplikasi pasca 
operasi pada pasien dengan jumlah CD4 lebih dari 200 sel/cc3 atau BVL < 
10.000 kopi/ml mirip dengan populasi umum.
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Manifestasi kelainan kulit pada pasien dengan HIV/AIDS dapat 
ditemukan pada 81% pasien (Giamarellou, 2000). Manifestasi pada kulit, 
seperti juga kadar CD4 dapat menjadi indikator sistem imunitas dan 
prognosis infeksi HIV (Schmidt, 2000). Infeksi parasit dan bakteri pada 
kulit merupakan infeksi oportunistis yang dapat ditemukan pada pasien 
dengan HIV/AIDS.

INFEKSI OPORTUNISTIS PARASIT DI KULIT PADA HIV/AIDS

Skabies merupakan infeksi parasit yang sering ditemukan pada 
pasien dengan HIV/AIDS. Skabies pada pasien HIV/AIDS dapat 
memberikan gambaran klinis yang bervariasi dan berbeda dengan pasien 
imunokompeten. Skabies pada pasien dengan HIV/AIDS memerlukan 
perhatian khusus, dikarenakan gambaran klinis yang tidak khas dan 
jumlah tungau yang banyak mengakibatkan risiko terjadinya infeksi 
nosokomial di Rumah Sakit (Giamarellou, 2000). Beberapa literatur 
menyatakan bahwa pengobatan skabies pada HIV/AIDS lebih sulit 
dibandingkan pada kasus biasa (Taplin and Meinking, 1997).
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Definisi

Skabies merupakan salah satu penyakit infeksi menular pada kulit 
yang sering ditemukan. Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan 
oleh infestasi dan sensitisasi terhadap Sarcoptes scabiei var, hominis, dan 
produknya (WHO, 2014).

Epidemiologi

Angka kejadian skabies pada pasien dengan HIV/AIDS berkisar antara 
2,3%-3,33%. Skabies pada pasien dengan HIV/AIDS sering memberikan 
gambaran klinis yang atipikal sehingga menyebabkan keterlambatan 
diagnosis. Beberapa studi melaporkan adanya infeksi nosokomial yang 
disebabkan pasien skabies dengan HIV/AIDS. Corbett et al pada tahun 
1996 melaporkan 88% staf ruangan yang melakukan kontak dengan pasien 
Crusted Scabies dengan HIV/AIDS mengalami gejala simptomatik scabies 
(Corbett et al., 1996).

Patogenesis

Gambaran klinis pada skabies disebabkan oleh aktivitas tungau 
betina pada stratum korneum yang diikuti oleh hipersensitivitas humoral 
dan tipe lambat. Antigen tungau yang diduga memicu reaksi imun adalah 
saliva tungau. Kombinasi proses menggaruk dan respons imunitas pada 
pasien dengan imunitas yang baik akan mengurangi pertumbuhan tungau. 
Kegagalan sistem imun untuk menekan proliferasi tungau merupakan 
faktor penting terjadinya Crusted Scabies (Karthikeyan, 2009).

Pasien dengan HIV/AIDS tidak memiliki respons imunologis yang 
adekuat terhadap antigen baru akibat abnormalitas imunitas humoral 
dan hilangnya kemampuan supresi infeksi kronis akibat depresi imunitas 
selular. Sehingga infeksi tidak dapat dikontrol secara efektif oleh sistem 
imun dan gambaran klinis dapat atipikal. Sehingga skabies pada pasien 
dengan HIV/AIDS umumnya lebih infeksius (Corbett et al., 1996). Gambaran 
klinis antar pasien dapat bervariasi berdasarkan derajat imunosupresi 
(Guggisberg et al., 1998).
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Manifestasi Klinis

Gambaran klinis skabies pada pasien dengan HIV/AIDS dapat berupa 
skabies tipikal maupun atipikal. Gambaran klinis pada pasien tergantung 
derajat imunosupresi. Seiring dengan menurunnya derajat imunosupresi 
gambaran klinis skabies semakin berat dan pasien semakin kontagius 
(Karthikeyan, 2009).

Keluhan utama pada pasien skabies berupa adanya gatal pada 
malam hari. Keluhan gatal malam hari pada pasien dengan HIV/AIDS 
dapat bervariasi. Studi oleh Taplin pada 1997 menyebutkan bahwa keluhan 
gatal pada malam hari yang intens dan persisten masih merupakan 
gambaran klinis utama pada pasien skabies (Taplin and Meinking, 1997). 
Pada crusted scabies keluhan gatal pada umumnya minimal atau absen, 
namun sebanyak 50% pasien mengalami keluhan gatal dengan derajat 
yang berbeda (Karthikeyan, 2009). 

Gambaran kelainan kulit yang menyertai keluhan gatal dapat berupa 
papula eritematosa dengan jumlah sedikit sampai papula eritematosa yang 
tersebar luas di seluruh tubuh. Kelainan tersebut dapat menyerupai Erupsi 
Papula Pruritik yang sering ditemukan pada pasien HIV/AIDS (Taplin and 
Meinking, 1997).

Infeksi skabies tipikal memiliki gambaran klinis khas berupa papul 
pada daerah sela jari, pergelangan tangan, penis, skrotum, ketiak, pada 
wanita dapat juga ditemukan pada areola mammae. Jumlah infestasi tungau 
pada skabies klasik rata-rata berjumlah 5-15 tungau (WHO, 2014).

Pada sebagian besar studi melaporkan Crusted Scabies atau Skabies 
Norwegian merupakan jenis kelainan yang sering ditemukan pada pasien 
dengan HIV/AIDS. Pada Crusted scabies dapat ditemukan krusta yang 
menutupi seluruh permukaan kulit (Gambar 22.1). Jumlah Sarcoptes 
scabiei yang berada krusta Crusted scabies berjumlah sangat banyak, dan 
terlepas ke lingkungan sekitar bersama dengan serpihan kulit (Taplin and 
Meinking, 1997).

Pasien skabies dengan HIV/AIDS yang memiliki kadar CD4+ di 
bawah 200 μL memiliki jumlah tungau dalam jumlah sangat banyak, 
dan memberikan gambar erupsi popular yang difus. Pasien skabies pada 
HIV/AIDS memiliki gambaran menyerupai penyakit lain. Berbagai studi 
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melaporkan skabies atipikal yang menyerupai kasus psoriasis, dermatitis 
seboroik, maupun penyakit Darier (Taplin and Meinking, 1997).

Infeksi skabies mudah menular pada keluarga maupun petugas 
kesehatan yang mengalami kontak erat dengan pasien. Satu laporan kasus 
pada pasien dengan HIV/AIDS yang memiliki gambaran menyerupai 
psoriasis yang melibatkan hampir seluruh permukaan kulit. Skabies dapat 
dideteksi setelah perawat pasien mengalami keluhan khas pada skabies 
(Portu et al., 1996).

Pada pasien dengan HIV/AIDS dapat ditemukan lesi pada kulit 
kepala. Lesi dapat meluas sampai daerah alis dan bagian belakang telinga 
menyerupai dermatitis seboroik (Giamarellou, 2000).

Gambar 22.1  Gambaran klinis Crusted Scabies pada pasien dengan HIV/
AIDS dapat ditemukan krusta yang menutupi permukaan kulit 
(Guggisberg et al., 1998).
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Pemeriksaan Penunjang

Diagnosis skabies pada saat ini dapat ditegakkan secara klinis. 
Diagnosis presumtif sering dilakukan dengan pemeriksaan klinis dan 
riwayat kontak dengan pasien skabies lainnya. Namun pada pasien dengan 
HIV/AIDS yang sering memberikan gambaran atipikal, pemeriksaan 
kerokan kulit dapat dilakukan pada semua pasien HIV/AIDS yang memiliki 
keluhan dengan gambaran klinis dermatitis (Thomas et al., 2015). 

Pada kasus skabies tipikal identifikasi tungau pada kerokan kulit sulit 
ditemukan, dan pemeriksaan oleh staf yang ahli sering memberikan hasil 
yang negatif. Namun hal tersebut tidak menyingkirkan kemungkinan 
diagnosis skabies (Thomas et al., 2015). Namun pemeriksaan mikroskopis 
dari kerokan kulit maupun biopsi pada pasien Crusted Scabies dapat 
ditemukan tungau Sarcoptes scabiei dalam jumlah yang banyak (Gambar 
22.2). Pemeriksaan kerokan kulit pada perjalanan awal penyakit pada 
umumnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Pemeriksaan dengan 
menggunakan tinta dapat dilakukan untuk melihat adanya gambaran 
terowongan yang khas (WHO, 2014). 

A B

Gambar 22.2  Pemeriksaan mikroskopis pada scabies A. Gambaran 
mikroskopis dari kerokan kulit maupun krusta pasien dapat 
ditemukan tungau dewasa, B. Gambaran mikroskopis dari 
kerokan kulit maupun krusta pasien dapat ditemukan telur dan 
bagian lain dari tungau (Guggisberg et al., 1998).
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Terapi

Terapi skabies pada pasien dengan HIV/AIDS serupa dengan pasien 
non-HIV/AIDS (Gambar 22.3). Terapi skabies dapat dilakukan sesuai 
dengan gambaran klinis yang ditemukan. Pada pasien skabies anak 
maupun dewasa dengan gejala sedang atau ringan obat pilihan pertama 
dapat diberikan krim Permethrin 5%. Jika pasien tidak menunjukkan 
perbaikan dapat diberikan ivermectin oral 200 μg/kgBB. Apabila krim 
permethrin 5% tidak tersedia maka dapat diberikan krim benzyl benzoate. 
Pada pasien HIV/AIDS dengan crusted scabies pemilihan terapi topikal 
yang tepat dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya efek samping 
neurotoktositas (Salavastru et al., 2017).

Gambar 22.3 Prinsip terapi pada kasus skabies meliputi terapi 
medikamentosa dan terapi non medikamentosa (Salavastru et al., 2017).

Krim Permethrin 5%

Terapi dengan Krim Permethrin 5% pada kasus skabies tanpa 
komplikasi angka kesembuhan dapat mencapai 90%. Namun pada Crusted 
scabies umumnya membutuhkan beberapa kali terapi. Pada kasus yang 
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berat penggunaan krim permethrin 5% dapat digunakan selama 2-3 kali 
per minggu dengan durasi 6 minggu (Taplin dan Meinking, 1997).

Krim Gama Benzeheksaklorida (Lindane)

Penggunaan krim Gama Benzenheksaklorida (lindane) pada kasus 
skabies dibatasi akibat efek samping neurotoksisitas. Penggunaan lindane 
pada kasus Crusted scabies tidak dianjurkan karena kebutuhan aplikasi 
obat yang berulang sehingga meningkatkan efek samping neurotoksisitas. 
Selain itu pada pasien Crusted scabies sering ditemukan lesi fisura yang 
dapat menyebabkan absorbsi langsung obat ke dalam pembuluh darah dan 
mengakibatkan meningkatnya efek neurotoksisitas (Taplin dan Meinking, 
1997; Corbett et al., 1996).

Ivermectin

Ivermectin merupakan terapi oral yang digunakan pada 
pasien skabies. Penggunaan ivermectin pada pasien skabies 
dengan HIV/AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1995. 
Studi oleh Meinking et al menunjukkan pemberian Ivermectin 
dengan dosis 200 μm/kg memberikan hasil yang baik. Pemberian 
ivermectin dosis kedua dapat diberikan pada pasien yang belum 
menunjukkan perbaikan (Taplin dan Meinking, 1997).

Antiretroviral Terapi

Penggunaan ART pada pasien HIV/AIDS dengan sindrom pulih imun 
akan menurunkan frekuensi terjadinya Crusted scabies (WHO, 2014).

Keratolitik

Penggunaan keratolotik pada Crusted Scabies dapat dipilih sediaan 
urea 20-40% dan Asam Salisilat 5-6%. 
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Komplikasi

Komplikasi scabies pada HIV/AIDS yang pernah dilaporkan berupa 
superinfeksi bakteri dan sepsis yang menyebabkan kematian pada 
pasiennya (Giamarellou, 2000).

Pencegahan

Pada pasien Crusted scabies di rumah sakit, diagnosis dini merupakan 
hal yang penting untuk melakukan pencegahan terjadinya infeksi 
nosokomial (Portu et al., 1996). Pasien Crusted scabies memiliki angka 
penularan yang tinggi. Pada beberapa studi dilaporkan adanya infeksi 
nosokomial pada pasien dan perawat yang muncul setelah admisi pasien 
Crusted scabies (Taplin dan Meinking, 1997).

Pemeriksaan penunjang berupa scrapping kulit sebaiknya dilakukan 
pada semua pasien HIV/AIDS dengan keluhan dermatitis generalisata 
(Portu et al., 1996).

Edukasi

Risiko terkena skabies dapat diturunkan dengan membatasi 
jumlah partner seksual dan menjaga personal higienitas dengan tidak 
menggunakan pakaian dalam, handuk, dan menghindari kontak langsung 
(Salavastru et al., 2017).

INFEKSI OPORTUNISTIK BAKTERI DI KULIT PADA HIV/AIDS

Infeksi bakteri pada kulit dan jaringan lunak di bawah kulit dapat 
terjadi baik pada pasien HIV maupun non-HIV. Pada suatu studi yang 
mempelajari tentang infeksi bakteri pada kulit dan jaringan lunak 
pada pasien HIV dan non-HIV, didapatkan etiologi tersering adalah 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus koagulase negative, Streptococcus spp, 
Escherichiacoli, dan Pseudomonas aeruginosa (Bär, 2003).

Selain itu adanya infeksi oleh Staphylococcus aureus dan Community-
associated methicillin-resistant Staphyloccoccus aureus (CA-MRSA) pada pasien 
dengan HIV/AIDS perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat 
menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Pada kasus HIV/AIDS juga 
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dapat ditemukan peningkatan resistensi S. aureus dan beberapa genus 
Enterobacteriaceae yang berhubungan dengan pemberian trimethoprim–
sulfa- methoxazole sebagai profilaksis pneumonia yang disebabkan 
Pneumocystis carinii (Bär, 2003).

Hubungan antara CA-MRSA dengan infeksi HIV/AIDS belum dapat 
dijelaskan namun didapatkan peningkatan kejadian infeksi CA-MRSA 
pada pasien dengan HIV/AIDS. Pasien dengan HIV/AIDS memiliki risiko 
lebih tinggi terhadap CA-MRSA karena keadaan imunokompromais, 
ditambah dengan faktor demografik, perilaku, sosio-ekonomi, dan 
frekuensi paparan dengan sistem kesahatan (Hemmige, 2015).

Epidemiologi

Pada studi yang dilakukan oleh Uthayakumar pada tahun 1997 
didapatkan bahwa infeksi merupakan kelompok kelainan kulit paling 
sering ditemukan pada pasien dengan HIV/AIDS. Infeksi bakteri pada kulit 
sering ditemukan pada pasien dengan CD4+ di bawah 200 (Uthayakumar, 
1997). 

Infeksi pada kulit dan jaringan di bawahnya yang disebabkan oleh 
CA-MRSA didapatkan semakin meningkat pada pasien dengan HIV/AIDS. 
Insiden infeksi oleh CA-MRSA pada pasien dengan HIV/AIDS didapatkan 
6 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasien non-HIV (Popovich, 
2010). Pada tahun 1999 sampai 2001 didapatkan peningkatan dari 1,1 kasus 
menjadi 3,3/1000 (Anderson, 2006).

Etiologi

Pada suatu studi yang mempelajari tentang infeksi bakteri pada kulit dan 
jaringan lunak pada pasien HIV dan non-HIV, didapatkan etiologi tersering adalah 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus koagulase negative, Streptococcus spp, 

Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa (Bär., 2003). Serupa pada studi 
yang dilakukan pada pasien HIV/AIDS didapatkan 68,5% bakteri Gram positif 
dan 31,5% bakteri Gram negatif. Etiologi tersering adalah Staphylococcus aureus 
sebanyak 50% (Manfredi, 2002).
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Berbagai faktor risiko terjadinya infeksi Staphylococcus aureus pada pasien 
dengan HIV/AIDS antara lain adalah jenis kelamin pria dan penggunaan jarum 
suntik. Kadar CD4+ yang rendah, neutropenia, penggunaan iv line, adanya 
kolonisasi S. aureus, dan adanya kelainan kulit yang mendasari (Manfredi, 2002; 
Anderson, 2006).

Patogenesis

Imunitas innate bersama dengan neutrophil merupakan pertahanan 
utama pejamu terhadap S.aureus. Pada pasien dengan HIV/AIDS 
menunjukkan perubahan imunitas innate dengan adanya disfungsi yang 
signifikan pada neutrophil. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan 
risiko terjadinya infeksi bakteri (Hidron, 2010).

Manifestasi Klinis

Infeksi bakteri pada kulit dapat berupa selulitis dan jaringan lunak 
pada kulit merupakan komplikasi yang sering diabaikan pada infeksi 
HIV/AIDS. Infeksi bakteri pada pasien HIV/AIDS dapat berupa folikulitis, 
impetigo bulosa, ektima, abses, dan botromikosis (Gambar 22.4). Keluhan 
yang lebih berat dapat berupa Staphylococcal Scalded Skin dan toxic shock 
syndrome (Bunker, 2016). Selain itu keluhan infeksi yang rekuren atau 
melibatkan beberapa lokasi merupakan gambaran yang sering ditemukan 
pada pasien dengan HIV/AIDS (Pallangyo, 1992).

Keluhan infeksi bakteri pada pasien dengan HIV/AIDS tidak 
dilaporkan berbeda dengan kasus non-HIV, namun sering berulang dan 
dapat mengenai beberapa area tubuh (Mosam and Naidu, 2011).

Pemeriksaan Penunjang

Diagnosis pada kasus infeksi bakteri dapat ditegakkan berdasarkan 
gambaran klinis. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk 
melakukan identifikasi bakteri penyebab serta mengetahui kepekaan 
terhadap antibiotik (Mosam and Naidu, 2011).

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan berupa pemeriksaan 
mikrobiogi dan biopsi kulit. Pemeriksaan mikroskopis meliputi pewarnaan 
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Gram, pewarnaan spesial lain yang diperlukan maupun kultur dapat 
membantu proses penegakan diagnosis (Bunker, 2016).

Terapi

Impetigo pada pasien HIV/AIDS perlu diberikan antibiotik oral 
seperti penisilin, eritromisin, amoksisilin, dan asam klavulanat. Antibiotik 
topikal seperti mupirosin, asam fuladic, atau neomisin. Pada pasien dengan 
infeksi rekuren dapat diberikan terapi dengan durasi yang lebih panjang 
dan menggunakan antibiotik dari golongan sefalosporin (Mosam and 
Naidu, 2011).

Pada pasien dengan folikulitis terapi non-medikamentosa berupa 
minimalisasi panas, friksi, dan oklusi. Antibiotik dapat diberikan jika lesi 
meliputi area yang luas (Mosam and Naidu, 2011).

Gambar 22.4 Infeksi bakteri 
pada pasien HIV/AIDS dapat 
ditemukan adanya papulae dan 
plak eritematosa pada beberapa 
daerah yang disertai dengan erosi 
dan krusta kekuningan (Mosam 
and Naidu, 2011).
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Untuk infeksi kulit dan jaringan lunak tanpa komplikasi terutama 
dengan gambaran klinis berupa abses tindakan insisi dan drainase 
merupakan tindakan yang penting. Tindakan insisi dan drainase 
jika dikombinasikan dengan pemberian antibiotik beta laktam dapat 
memberikan hasil yang cukup baik pada infeksi kulit yang disebabkan oleh 
beberapa MRSA (Bunker, 2016; Anderson, 2006). Namun pada kepustakaan 
yang lain disebutkan bahwa tidak didapatkan adanya perbedaan hasil 
yang bermakna pada pasien dengan atau tanpa kombinasi pemberian 
antibiotik setelah tindakan (Tong, 2015).

Pada kasus infeksi oleh MRSA dengan komplikasi dan infeksi kulit 
serta jaringan lunak berpurulen dapat diberikan vankomisin, linezolid, 
daptomisin, dan telavancin. Sedangkan pada kasus infeksi non purulent 
pemberian antibiotik golongan beta laktam dapat diberikan pada kasus 
ringan atau sedang, namun pada kasus yang berat dapat diberikan 
vankomisin (Anderson, 2006; Tong, 2015).

Pada pasien HIV/AIDS sering didapatkan kolonisasi S. aureus pada 
daerah nasal dan perineal, sehingga dapat diberikan antibiotiktopikal 
(Bunker, 2016).

Komplikasi

Infeksi kulit dan jaringan lunak pada pasien HIV lebih sering 
mengalami rekurensi. Rekurensi dapat terjadi pada area lama maupun 
area baru. Selain itu komplikasi berupa bakteremia dan septikemia dapat 
ditemukan pada 25% kasus (Bunker, 2016). Komplikasi lain yang pernah 
dilaporkan adalah adanya endocarditis (Anderson, 2006).

Kesimpulan

Infeksi oportunistis pada kulit oleh parasit dan bakteri dapat 
ditemukan pada pasien dengan HIV/AIDS. Diagnosis secara cepat dan 
penatalaksanaan yang tepat dapat membantu mencegah terjadi morbiditas 
dan mortalitas pada pasien dengan HIV/AIDS.
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Abstrak

Infeksi Human Immnunodeficiency Virus (HIV) menyebabkan defisiensi imunitas selular 
yang ditandai dengan berkurangnya limfosit T helper (sel T CD4+). Sebagian besar 
infeksi dan proses neoplastik kulit pada pasien HIV difasilitasi oleh berkurangnya sel T 
CD4+ pada sistem imun. Kelainan kulit merupakan kelainan yang sering didapatkan 
pada pasien HIV/AIDS, sehingga diperlukan pemahaman dan evaluasi untuk manajemen 
lebih baik. Di makalah ini dibahas beberapa infeksi oportunistik virus di kulit pada 
pasien HIV/AIDS, yaitu Herpes genitaslis, Herps zoster, Kondiloma akuminata, Moluskum 
kontagiosum, dan Oral Hairy Leukoplakia.

Abstract

Human immunodeficiency virus (HIV) infection causes cellular immunity deficiency 
characterized by reduced T helper lymphocytes (CD4+ T cells). Most infections and 
skin neoplastic processes in HIV patients are facilitated by reduced CD4+ T cells in 
the immune system. Skin disorders are abnormalities that are often found in patients 
with HIV/AIDS, so understanding and evaluation is needed for better management. 
This paper discusses some opportunistic infections caused by virus of the skin in HIV/
AIDS patients, including genital herpes, herps zoster, condyloma acuminata, molluscum 
contagiosum, and oral hairy leukoplakia.
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HERPES SIMPLEKS GENITALIS

Pendahuluan

Herpes simpleks genitalis (HG) merupakan salah satu penyakit 
yang menjadi masalah kesehatan yang penting karena prevalensinya di 
dunia yang semakin meningkat dalam empat dekade terakhir. Morbiditas 
HG berupa tingginya angka rekurensi, komplikasi, dan penularan pada 
neonatal, menyebabkan HG membutuhkan perhatian khusus pada 
layanan kesehatan (Corey & Wald, 2008). HG pada pasien yang mengalami 
imunodefisiensi merupakan suatu masalah tersendiri karena kelainan 
yang ditemukan cukup progresif berupa ulkus yang dalam di daerah 
anogenital (Nilasari & Daili, 2017; Nilasari & Lumintang, 2018).

Definisi

Herpes Genitalis (HG) adalah infeksi yang disebabkan oleh Herpes 
simplex virus (HSV) yang menyerang genital dan bersifat rekuren dengan 
gejala khas berupa vesikel berkelompok di atas kulit yang eritema. HSV 
merupakan virus DNA. Sharlitt pada tahun 1940 membedakan HSV 
menjadi HSV tipe-1 dan HSV tipe-2. Sebagian besar penyebab HG adalah 
HSV tipe-2, namun 16,1% dapat juga disebabkan HSV tipe-1 (Nilasari & 
Daili, 2017; Nilasari & Lumintang, 2018).

Epidemiologi

1. Seroepidemiologi Infeksi HSV
 Prevalensi antibodi HSV meningkat sesuai dengan usia dan 

berbanding terbalik dengan status sosio-ekonomi. Prevalensi antibodi 
HSV-1 pada kelompok usia di atas 30 tahun di USA pada tahun 1970 
terdeteksi sebesar 50% pada kelompok sosio-ekonomi yang tinggi 
dan 80% kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah. Prevalensi 
antibodi HSV-1 di Eropa Barat lebih tinggi 10-20% dibandingkan di 
USA. Prevalensi HSV-1 di Asia dan Afrika didapatkan pada hampir 
pada seluruh kelompok dengan adanya infeksi yang didapat pada 
masa anak-anak, walaupun prevalensi HSV-1 di Jepang lebih rendah. 
Antibodi HSV-2 tidak dideteksi secara rutin pada masa pubertas, dan 
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berkorelasi dengan aktivitas seksual. Insidensi HSV-2 sebesar 25% 
pada wanita kulit putih, 20% pada pria kulit putih, 80% pada wanita 
Afrika Amerika, dan 60% pada pria Afrika Amerika. Prevalensi HSV-2 
juga didapatkan pada pasien dengan infeksi Human Immunodefi ciency 
Virus (HIV) (Corey & Wald, 2008).

 HG pada orang yang terinfeksi HIV seperti pada populasi umum, 
merupakan manifestasi infeksi virus yang paling umum kedua 
(infeksi HPV adalah yang paling yang umum). Seroprevalensi HSV-2 
sebesar 60%-80% ditemukan di antara homoseksual yang terinfeksi 
HIV atau pria biseksual. Penelitian di Inggris menyebutkan HG 
ditemukan pada 3% wanita dan 38% pria heteroseksual yang terinfeksi 
HIV (Wormser, 2003). Studi di Zimbabwe menyebutkan bahwa risiko 
HSV-2 pada individu dengan status HIV positif lebih tinggi 4,7 kali 
dibandingkan dengan HIV negatif, sedangkan studi di Uganda 
risikonya pada individu dengan status HIV positif 2,7 kali lebih tinggi. 
Infeksi HSV-2 merupakan infeksi yang paling sering didapatkan pada 
individu dengan seropositif HIV, sekitar 70% individu HIV positif 
di negara yang sudah berkembang dan 95% individu HIV positif 
di negara sedang berkembang memiliki antibodi HSV-2. Tingginya 
prevalensi HSV-2 pada individu HIV seropositif merupakan refl eksi 
perilaku berisiko tinggi, meningkatnya kemungkinan tertular, dan/
atau paparan oleh individu yang terinfeksi HIV/HSV-2 yang lebih 
infeksius dibandingkan dengan tanpa HIV (Corey & Wald, 2008).

2. Prevalensi Infeksi HSV Genital
 Prevalensi HG tergantung pada karakteristik demografi  dan klinis 

populasi serta kemampuan klinis dan laboratorium yang digunakan 
untuk menegakkan diagnosis. Studi seroepidemiologi menunjukkan 
disparitas yang luas antara prevalensi antibodi dan manifestasi infeksi 
klinis, yang membuktikan bahwa banyak individu yang terinfeksi 
namun tidak menunjukkan gejala klinis (subklinis). Prevalensi HG 
meningkat secara bermakna antara awal tahun 1960 dan 1990-an. 
Laporan pasien dengan HG di Inggris pada Klinik Infeksi Menular 
Seksual (IMS) meningkat 6 kali di antara tahun 1972 dan 1994. 
Insidensi HG episode pertama di USA meningkat 15 kali dari 16.986 
pada tahun 1970 menjadi lebih dari 240.000 pada tahun 2004, dan 
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semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya (Corey & Wald, 
2008).

Patogenesis

Penularan infeksi HSV paling sering terjadi melalui kontak dekat 
dengan orang yang melepaskan atau mengeluarkan sekresi atau cairan 
yang mengandung virus dari permukaan mukosa, genital, atau sekresi 
oral. Infeksi terjadi melalui inokulasi virus ke permukaan mukosa yang 
rentan (misal orofaring, serviks, konjungtiva) atau melalui lecet pada kulit. 
Infeksi HSV dikaitkan dengan nekrosis fokal dan peningkatan degenerasi 
sel, produksi sel Mononucleated Giant Cells, dan inklusi intranuklear 
eosinofilik (Cowdry tipe-A bodies). Respons awal didominasi oleh sel 
polimorfonuklear, diikuti oleh respons limfositik. Ketika replikasi virus 
dibatasi, terjadi reepiteliaisasi pada lesi (Holmes, 2008). Infeksi genital 
akibat HSV dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu episode I 
infeksi primer (inisial), episode I noninfeksi primer, infeksi rekurens, dan 
asimtomatik (Nilasari & Daili, 2017).

Episode I infeksi primer (inisial), virus yang berasal dari luar masuk 
ke dalam tubuh hospes, terjadi penggabungan dengan DNA hospes dan 
terjadi multiplikasi/replikasi virus, serta menimbulkan kelainan pada 
kulit. Hospes belum mempunyai antibodi spesifik pada infeksi primer, 
sehingga dapat menimbulkan gejala konstitusi yang berat, lesi cukup luas, 
dan umumnya berlangsung lebih lama. Virus menjalar melalui serabut 
saraf sensorik menuju ganglion saraf regional (ganglion sakralis), berdiam 
diri, dan bersifat laten. Pemeriksaan fisik tidak ditemukan gejala klinis 
pada psien, tetapi virus dapat ditemukan pada ganglion dorsalis (Corey 
& Wald, 2008; Nilasari & Daili, 2017).

Episode I noninfeksi primer, infeksi sudah lama berlangsung tetapi 
belum menyebabkan gejala klinis. Tubuh sudah membentuk zat anti 
sehingga pada saat episode I non infeksi primer ini terjadi, kelainan yang 
muncul tidak seberat pada episode I infeksi primer (Nilasari & Daili, 
2017).

Bila suatu saat ada faktor pencetus (trigger factors), virus akan 
mengalami reaktivasi dan bermultiplikasi kembali sehingga akan terjadi 
infeksi rekurens, tapi saat itu sudah terbentuk antibodi spesifik pada tubuh 
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hospes sehingga gejala konstitusi dan kelainan yang timbul tidak seberat 
pada infeksi primer. Beberapa faktor pencetus antara lain adalah trauma, 
koitus yang berlebihan, menstruasi, demam, gangguan pencernaan, 
stres emosi, kelelahan, makanan yang merangsang, alkohol, obat-obatan 
imunosupresif, dan pada beberapa kasus sulit diketahui dengan jelas 
faktor pencetusnya (Nilasari & Daili, 2017).

Manifestasi Klinis

Derajat keparahan manifestasi klinis dan rekurensi HG dipengaruhi 
oleh faktor virus dan hospesnya, seperti tipe virus yang menginfeksi, 
pajanan virus sebelumnya, dan stastus imunitas hospes. Beberapa faktor 
hospes lain yang berpengaruh seperti usia, ras, dan tempat inokulasi 
infeksi masih tidak dapat dijelaskan secara pasti (Corey & Wald, 2008). 
Masa inkubasi antara 3-7 hari, tetapi dapat lebih lama (Nilasari, 2007). 
HG pada pasien HIV merupakan reaktivasi virus HSV laten (Wormser, 
2003).

Gambar 23.1 A. Lesi HG pada pria HIV AIDS berupa ulkus 
yang luas pada perianal, sangat nyeri, dan sudah berlangsung 
selama 6 bulan (Handsfi eld, 2011). B. Lesi herpetic withlow berupa 
vesikel berkelompok di atas kulit eritema pada ujung jari dan sanat 
nyeri (Wolff & Johnson, 2009).
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Keluhan berupa rasa terbakar dan gatal pada lokasi timbulnya lesi 
terjadi beberapa jam sebelum muncul lenting. Setelah lesi muncul dapat 
disertai dengan gejala konstitusi berupa malaise, demam, dan nyeri otot. 
Lesi HG berupa vesikel yang berkelompok dengan dasar eritema, vesikel 
mudah pecah dan menimbulkan erosi yang multipel. Lesi HG pada pasien 
imunokompromais termasuk pasien HIV ditemukan cukup progresif 
berupa ulkus yang dalam di daerah anogenital, lesi lebih luas, nekrotik, 
dan erosi sering timbul beberapa hari tanpa didahului vesikel yang jelas 
(Gambar 23.1A). Lesi juga ditemukan lebih luas dibandingkan dengan 
keadaan biasanya misalnya didapatkan lesi herpes di jari yang disebut 
herpetic whitlow (Gambar 23.1B) (Corey & Wald, 2008; Wolff & Johnson, 2009; 
Nilasari & Daili, 2017; Marques & Cohen, 2012; Handsfield, 2011). 

Pemeriksaan Penunjang 

Metode pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan 
diagnosis HG tergantung pada manifestasi klinisnya (Wolff & Johnson, 
2009). Berikut beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan.
1. Pemeriksaan Mikroskop 

a. Tzank smear 
 Cairan dari vesikel utuh dioleskan tipis pada kaca objek/

slide mikroskop, difi ksasi, dan diwarnai dengan pewarnaan 
Wright atau Giemsa. Hasil positif jika didapatkan sel keratinosit 
akantolitik atau Multinucleated Giant Acantholytic Keratinocyte. 
Pemeriksaan ini bisa positif pada 75% kasus awal primer atau 
berulang/rekuren pada fase awal.

b. Deteksi antigen (Direct Fluorescens Antigen/DFA)
 Antibodi monoklonal, spesifi k untuk antigen HSV-1 dan HSV-2 

mendeteksi dan membedakan antigen HSV pada smear dari 
lesi.

2. Histopatologi
 Didapatkan ballooning dan degenerasi retikuler epidermal, akantolitik, 

dan vesikula intraepidermal; badan inklusi intranuklear, multinucleated 
giant cells; dan vesikula multilokular. Teknik imunoperoksidase dapat 
digunakan untuk mengidentifi kasi HSV-1 dan HSV-2 antigen dalam 
sampel jaringan yang difi ksasi dengan formalin.
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3. Kultur 
 Kultur HSV bisa didapatkan dari lesi di mukokutaneus yang terinfeksi 

atau biopsi jaringan.
4. Serologi 

a Antibodi terhadap glikoprotein (g) G1 dan (g) G2 mendeteksi 
dan membedakan HSV-1 dan HSV-2 pada infeksi yang lalu.

b Infeksi HSV primer didapatkan adanya serokonversi. 
c Herpes yang rekuren dapat disingkirkan jika seronegatif untuk 

antibodi HSV.
5. Polymerase Chain Reaction (PCR)
 Sediaan bisa diambil dari cairan, apusan, atau jaringan untuk 

mendeteksi DNA HSV. 

TERAPI 

Rekomendasi terapi HG episode akut pada pasien HIV(Corey & Wald, 
2008; Wolff & Johnson, 2009; Marques & Cohen, 2012).
a. Asiklovir 400 mg per oral, diberikan 3 kali sehari selama 5-10 hari, 

atau
b. Famsiklovir 500 mg per oral, diberikan 2 kali sehari selama 5-10 hari, 

atau
c. Valasiklovir 1 gram per oral, diberikan 2 kali sehari selama 5-10 

hari.

Rekomendasi terapi supresif HG yang diberikan setiap hari pada pasien 
HIV:
a. Asiklovir 400-800 mg per oral, diberikan 2-3 kali sehari, atau
b. Famsiklovir 500 mg per oral, diberikan 2 kali sehari, atau
c. Valasiklovir 500 mg per oral, diberikan 2 kali sehari.

Asiklovir, valasiklovir, dan famsiklovir aman untuk digunakan pada 
pasien immunocompromised dalam dosis yang direkomendasikan untuk 
pengobatan HG. Infeksi HSV berat, terapi dimulai dengan asiklovir 5–10 
mg/kg berat badan IV setiap 8 jam mungkin diperlukan. Jika lesi menetap 
atau kambuh pada pasien yang menerima pengobatan antiviral, resistensi 
HSV harus dicurigai dan isolat virus harus dilakukan uji sensitivitas. 
Pasien tersebut harus dikelola dengan konsultasi dengan spesialis HIV, dan 
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terapi alternatif harus diberikan. Foscarnet 40 mg/KgBB bisa diberikan tiap 
8 jam pada pasien HG yang tidak ada perbaikan klinis setelah diberikan 
asiklovir IV.

Terapi supresif mengurangi frekuensi kekambuhan HG sebesar 70–
80% pada pasien yang sering kambuh (yaitu > 6 rekurensi per tahun).

Komplikasi (Wolff & Johnson, 2009; Handsfield, 2011)

a. Infeksi sekunder
 Infeksi sekunder sering disebabkan oleh Stafi lokokus sp. atau 

Streptokokus sp.
b. Eritema multiforme
 Eritema multiforme merupakan salah satu komplikasi yang bisa 

terjadi pada HG yang berulang/rekuren. Komplikasi ini timbul pada 
1-3 minggu setelah terjadinya infeksi.

Pencegahan

a. Hindari hubungan seks berisiko.
b. Diagnosis dan terapi yang tepat untuk mempercepat kesembuhan.

Edukasi

a. Edukasi tentang penyakitnya, agar pasien patuh untuk melaksanakan 
terapi yang diberikan.

b. Edukasi tentang perubahan perilaku berisiko tinggi untuk mencegah 
penularan.

KONDILOMA AKUMINATA 

Pendahuluan

Infeksi Human papilloma virus (HPV) merupakan salah satu penyakit 
infeksi menular seksual (IMS) yang banyak ditemukan. Didapatkan 630 juta 
kasus baru infeksi HPV setiap tahunnya, dan 30 juta diantaranya berupa 
kondilomata akuminata/anogenital warts (Camargo et al., 2014). Kondilomata 
akuminata sering dihubungkan dengan status imunokompromais yang 
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disebabkan karena infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) (Winer & 
Koutsky, 2008; Camargo et al., 2014). 

Definisi

Kondilomata akuminata atau disebut juga dengan anogenital warts/
genital warts/venereal warts merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus 
Human Papilloma Virus (HPV) yang menyerang daerah mukokutaneus 
genital dan sekitarnya. HPV tipe 6 dan 11 sering menyebabkan kondilomata 
akuminata, sedangkan tipe 16 dan 18 sering menyebabkan keganasan 
(Winer & Koutsky, 2008; Androphy & Kirnbauer, 2012).

Epidemiologi

Diperkirakan insidensi kondilomata akuminata sebesar 6 juta kasus 
setiap tahun di Amerika, dengan prevalensi 20-50% terjadi pada populasi 
seksual aktif pada rentang usia 15-40 tahun. Didapatkan lebih dari 80% 
individu seksual aktif pernah terinfeksi HPV satu kali atau lebih (Wolff 
& Johnson, 2009). 

Patogenesis

Infeksi HPV genital mengenai mukosa yang lembab dan berdekatan 
dengan epitel skuamosa genetalia, misalnya serviks dan anus. Virus dapat 
masuk melalui mikroabrasi atau maserasi yang terjadi saat melakukan 
hubungan seksual. Trauma berulang akan meningkatkan infektivitas dan 
replikasi virus. Setelah virus masuk ke lapisan basal epidermis, virus 
melepaskan kapsul protein dan berada bersama sel pejamu sebagai circular 
episome. Masa inkubasi laten berlangsung sekitar 1-8 bulan, dan tidak 
tampak manifestasi klinis. Replikasi aktif virus menyebabkan proliferasi 
sel epitel mukosa atau kulit sehingga menimbulkan kutil/warts (Wolff & 
Johnson, 2009; Handsfield HH. 2011; Indriatmi & Zubier, 2017; Indriatmi 
& Daili, 2018).
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Manifestasi Klinis

Ada beberapa bentuk manifestasi klinis kondilomata akuminata/
genital warts, yaitu: 
• Papula, bentuk seperti kubah, diameter 1-4 mm, berwarna seperti 

daging,
• Berdungkul-dungkul seperti bunga kol/caulifl ower-cloret, 
• Keratotik, tebal, menyerupai lapisan krustae tebal seperti bentukan 

kutil kulit atau keratosis seboroik,
• Papula dengan permukaan yang datar/plak, biasanya didapatkan 

pada lesi di area serviks (Winer & Koutsky, 2008; Wolff  & Johnson, 
2009).
Warna lesi seperti kulit/merah muda-kemerahan/kecoklatan. Lesi bisa 

tunggal atau berjumlah banyak dan terpencar atau berkumpul/menyatu. 
Lesi yang banyak dan besar biasanya didapatkan pada pasien dengan 
kekebalan tubuh yang rendah, termasuk HIV AIDS. Beberapa kasus, lesi 
yang besar tersebut bersifat invasif dan dapat menyebabkan kerusakan 
jaringan sekitarnya, tapi tidak bermetastasis, sering disebut sebagai giant 
condyloma atau tumor Busche –Lowenstein (Winer & Koutsky, 2008; Wolff 
& Johnson, 2009).

Gambar 23.2 Lesi kondilamata akuminata yang menyerupai kembang 
kol (caulifl ower-fl oret) (Wolff & Johnson, 2009).
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Tempat predileksi lesi pada perempuan didapatkan pada labia, 
klitoris, sekitar uretra, perineum, vagina, serviks. Lesi pada laki-laki 
didapatkan pada frenulum, korona, glans penis, preputium, batang penis, 
dan skrotum. Lesi di perineum, perianal,rectum, uretra, meatus uretra 
eksterna, vesika urinaria, dan orofaring bisa didapatkan pada laki-laki 
maupun perempuan (Winer & Koutsky, 2008; Wolff & Johnson, 2009).

Gambar 23.3 Lesi kondilomata 
akuminata pada mukosa area serviks 
(Wolff & Johnson, 2009).

Gambar 23.4. Lesi kondilomata 
akuminata pada area vulva (Handsfi eld, 
2011).

Pemeriksaan Penunjang

Ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, 
diantaranya:
• Tetes Tricholoacetic acid (TCA) 3-5% (acetowhite test)
 Dilakukan untuk mendeteksi lesi pada kulit atau mukosa dengan 

cara ditetskan larutan TCA 3-5% pada lesi, ditunggu 3-5 menit. Positif 
bila lesi berubah menjadi putih (Winer & Koutsky, 2008; Indriatmi & 
Zubier, 2017).

• Papsmear
 Papsmear rutin secara berkala dianjurkan dilakukan pada semua 

perempuan karena HPV diketahui merupakan penyebab terbanyak 
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terjadinya kanker serviks. Perubahan sitologi pada papsmear bisa 
mendeteksi adanya high grade dan low grade squamous intraepithelial 
lesions (HSIL dan LSIL), serta karsinoma insitu (Indriatmi & Zubier, 
2017).

• Dermoskopi
 Dermoskopi dapat mendiagnosis kondilomata akuminata pada 

lesi awal, serta dapat juga untuk membantu membedakan dengan 
lesi liken planus, keratosis seboroik, dan papulosis bowenoid. 
Pemeriksaan dengan menggunakan dermoskop menunjukkan 
gambaran pola vaskular dan pola mosaik pada lesi awal yang masih 
datar dan pola menyerupai tombol (knoblike); sedankan pada lesi 
yang berbentuk papilomatosa didapatkan gambaran menyerupai jari 
(fi ngerlike) (Indriatmi & Zubier, 2017).

• Histopatologi
 Biopsi dilakukan bila diagnosis meragukan, lesi yang tidak khas, lesi 

tidak memberi respons pada terapi standar, lesi memburuk selama 
dilakukan terapi, dan lesi yang dicurigai ke arah keganasan yaitu 
lesi yang berpigmen dan berindurasi, melekat pada dasarnya, dan 
ulserasi, serta pada semua lesi yang terdapat di serviks. Pemeriksaan 
ini juga dilakukan untuk menegakkan atau menyingkirkan diagnosis 
karsinoma sel skuamous (Wolff  & Johnson, 2009; Handsfi eld, 2011; 
Indriatmi & Zubier, 2017).

 Secara mikroskospis didapatkan gambaran sel koilosit yaitu 
keratinosit berukuran besar dengan adanya area halo atau vakuolisasi 
perinuklear. Didapatkan gambaran akantosis, parakeratosis, 
tidak didapatkan lapisan granulosum, dan rete ridges memanjang 
(Androphy & Kirnbauer, 2012; Indriatmi & Zubier, 2017).

Terapi

Berbagai macam modalitas terapi bisa digunakan untuk pengobatan 
kondilomata akuminata, namun tidak ada satupun modalitas terapi 
tersebut yang bisa mengeradikasi infeksi HPV. Tujuan utama terapi adalah 
menghilangkan atau mengontrol lesi warts yang tampak. Modalitas terapi 
yang dipilih harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah lokasi 
lesi, manifestasi klinis lesi (jumlah, ukuran, keratinisasi/nonkeratinisasi), 
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kondisi pasien (kehamilan, usia, status imunitas), komplikasi terapi, 
ketersediaan terapi, dan keterampilan dokter Androphy & Kirnbauer, 
2012; Indriatmi & Zubier, 2017).
Berdasarkan pemberian terapi, maka terapi kondilomata akuminata dibagi 
menjadi 2 kelompok, yaitu: 
1. Terapi yang bisa dilakukan sendiri oleh pasien

a. Imiquimod 5% cream
 Cara kerja memodulasi respons imun pejamu melalui pelepasan 

sitokin lokal berupa interferon, interleukin, dan tumor necrosis 
factor (TNF). Tidak mempunyai aktivitas antivirus secara 
langsung. Obat ini tidak dapat digunakan pada lesi di membrane 
mukosa dalam (uretra, vagina, dan serviks) serta pada kehamilan 
(kategori C). Cara pemberiannya adalah dengan mengoleskan 
pada lesi 3x dalam seminggu (selang sehari), biasanya sebelum 
tidur malam hari, dan bisa digunakan sampai dengan 16 minggu 
(Wolff  & Johnson, 2009; Indriatmi & Zubier, 2017).

b. Podofi lox 0,5% solusio atau gel
 Merupakan bahan antimitotik aktif derivat podofi lin. Obat ini 

tidak boleh digunakan pada kehamilan (kontra indikasi). Obat 
dioleskan pada lesi 2x sehari selama 3 hari, kemudian 4 hari 
selanjutnya tanpa terapi. Siklus terapi tersebut bisa diulang 
maksimal sebanyak 4 siklus. Area terapi maksimal tidak boleh 
lebih dari 10 cm2 dan volume obat yang digunakan maksimal 
0,5ml/hari (Wolff  & Johnson, 2009; Handsfi eld, 2011).

2. Terapi yang harus dilakukan oleh dokter
a. Tingtura podofi lin 25%
 Podofi lin resin merupakan antimitotik yang menginduksi 

nekrosis jaringan. Luas area yang diterapi pada satu kali sesi 
terapi maksimal 10 cm2 dan volume maksimal 0,5 ml, setelah 
1-4 jam paskaterapi lesi harus dibilas dengan air. Terapi bisa 
diulang setiap minggu bila dibutuhkan. Lesi yang masih tetap 
ada setelah 6 kali sesi terapi, harus dipertimbangkan modalitas 
terapi lainnya. Kontraindikasi pada kehamilan (Wolff  & Johnson, 
2009; Handsfi eld, 2011; Indriatmi & Zubier, 2017).
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B. Larutan trichloroacetic acid (TCA)
 Larutan TCA 80-90% merupakan bahan yang bersifat korosif 

dan cepat menjadi inaktif setelah kontak dengan lesi/kulit. Obat 
ini aman digunakan pada ibu hamil. Obat diaplikasikan pada 
lesi, ditunggu sampai kering dan terjadi frosting. Terapi bisa 
diulang setelah satu minggu. Lesi yang memetap setelah 6 kali 
siklus terapi, dipertimbangkan untuk dilakukan modalitas terapi 
yang lain (Wolff  & Johnson, 2009; Handsfi eld, 2011; Indriatmi & 
Zubier, 2017).

C. Bedah listrik
 Tindakan ini sangat efektif untuk merusak lesi/jaringan yang 

terinfeksi HPV, dan dapat digunakan pada lesi eksternal 
maupun internal. Operator harus menguasai teknik tindakan 
ini, anatomi letak lesi, dan dapat mengontrol kedalaman 
kauterisasi. Targetnya adalah luka bakar derajat 1-2. Luka bakar 
sirkumferensial di area perianal sebaiknya dihindari untuk 
mencegah stenosis. Elektrodesikasi merupakan kontraindikasi 
pada pasien yang menggunakan pacemaker Indriatmi & Zubier, 
2017).

D. Bedah beku
 Bedah beku dengan menggunakan nitrogen cair dapat 

membekukan kandungan air di jaringan dan menginduksi 
terjadinya lisis sel. Bisa diaplikasikan dengan spray dengan 
cryoprobe atau dioleskan dengan lidi kapas. Target terapi adalah 
terbentuk halo pada sekitar lesi. Terapi bisa diulang dalam kurun 
waktu 1-2 minggu. Terapi dikatakan berhasil bila muncul lepuh 
dan infl amasi pada lesi dan perilesi, diikuti dengan lepasnya lesi 
dan terjadi faase penyembuhan (Wolff  & Johnson, 2009; Indriatmi 
& Zubier, 2017).

E. Bedah eksisi
 Merupakan pilihan terapi pada lesi yang besar atau lesi yang 

menyebabkan obstruksi. Terapi ini bisa dilakukan pada semua 
lokasi lesi Indriatmi & Zubier, 2017).
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KOMPLIKASI (Androphy & Kirnbauer, 2012)

• Infeksi sekunder
• Keganasan 

Pencegahan5

• Imunisasi HPV direkomendasikan untuk orang yang aktif secara 
seksual dan yang manifestasi klinis HPV (misalnya kutil kelamin, 
pap smear abnormal). 

• Pasangan seksual pasien kondilomata akuminata harus diwaspadai 
terinfeksi oleh HPV.

• Kondom mengurangi risiko infeksi atau transmisi, walaupun 
perlindungan tersebut tidak lengkap (Handsfi eld, 2011).

Edukasi

• Hindari seks berisiko.
• Anjuran untuk segera konsultasi ke dokter bila ada kelainan di 

kelamin dan sekitarnya.
• Tidak memanipulasi lesi supaya tidak terjadi komplikasi.

HERPES ZOSTER

Pendahuluan

Herpes zoster adalah penyakit kulit dengan lesi dan nyeri unilateral 
yang sesuai dermatom akibat reaktivasi dan multiplikasi virus varicella 
zoster (James et al, 2011; Schmader & Oxman, 2012). Human immunodeficiency 
virus (HIV) merupakan virus yang menyebabkan menurunnya sistem 
kekebalan tubuh, yang dikenal dengan Acquired Immuno-Deficiency 
Syndrome (AIDS) (Uihlein et al., 2012). Hubungan antara infeksi HIV dan 
timbulnya berbagai manifestasi penyakit pada kulit, salah satunya herpes 
zoster telah dilaporkan dalam beberapa kepustakaan (James et al., 2011; 
Staikov et al., 2014).
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Definisi

Herpes zoster adalah penyakit kulit yang ditandai dengan lesi dan 
nyeri unilateral dan sesuai dermatom akibat reaktivasi dan multiplikasi 
virus varicella zoster yang menetap pada ganglia sensoris setelah penyakit 
varisela (Rahmayunita & Pusponegoro, 2018; Schmader & Oxman, 2012). 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) menginfeksi sel yang imunokompeten 
termasuk sel T-cluster of differentiation 4 (CD4) yang berperan dalam 
kekebalan tubuh manusia, yang menyebabkan individu rentan terhadap 
berbagai penyakit lainnya (Bunker & Gotch, 2010; Uihlein et al., 2012;).

Epidemiologi

Penyakit ini ada di seluruh dunia dengan rasio pria dan wanita 
sebanding. Insidensi meningkat sesuai usia; kurang dari 1:1000 orang 
per tahun pada usia di bawah 45 tahun, meningkat sampai empat kali 
lebih tinggi pada usia di atas 75 tahun. Keadaan imunosupresi, terutama 
keganasan hematologi dan infeksi HIV meningkatkan risiko, insidensinya 
menjadi 30:1000 orang per tahun pada pasien dengan infeksi HIV (James et 
al., 2011). Studi retrospektif di RSUD Dr. Soetomo Surabaya menunjukkan 
2,7 % pasien HIV/AIDS di tahun 2013 terkena herpes zoster (Dewi & 
Hidayati, 2015).

Patogenesis

Mekanisme reaktivasi virus varicella zoster laten belum jelas, diduga 
berhubungan dengan imunosupresi, stres emosional, atau trauma lokal. 
Hal yang penting adalah penurunan imunitas seluler spesifik terhadap 
virus varicella zoster seiring meningkatnya usia. Virus melakukan 
multiplikasi dan menyebar melalui ganglion menyebabkan nekrosis saraf 
dan menyebabkan inflamasi, bersamaan dengan neuralgia berat. Virus 
varicella zoster kemudian menyebar ke saraf sensoris menyebabkan neuritis 
dan keluar melalui ujung saraf sensoris menuju kulit menyebabkan vesikel 
berkelompok yang khas. Reaktivasi virus varicella zoster dapat terjadi lebih 
banyak pada orang dewasa dengan infeksi HIV (Bunker & Gotch, 2010; 
Uihlein et al., 2012; Dewi & Hidayati, 2015; Rahmayunita & Pusponegoro, 
2018). Beberapa kepustakaan menyebutkan korelasi antara penyakit herpes 
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zoster dengan jumlah hitung sel CD4 pasien HIV/AIDS. Jumlah CD4 >500/
uL dapat ditemukan herpes zoster non-diseminata, sedangkan jumlah CD4 
diantara 250-500/uL dapat ditemukan herpes zoster diseminata (Uihlein 
et al., 2012).

Manifestasi Klinis

Herpes zoster biasanya diawali dengan gejala prodormal 1-5 hari 
sebelum timbul lesi, seperti lemah, nyeri kepala, dan gejala kulit seperti 
gatal, kesemutan, dan nyeri. Rasa nyeri dapat muncul terus-menerus 
atau hilang timbul, terasa seperti ditekan, tajam, ditusuk, terbakar, 
atau ditembak biasanya di daerah dermatom yang akan terkena atau 
difus. Kelenjar limfe regional dapat membesar. Lesi kulit pada herpes 
zoster biasanya diawali dengan makula dan papula eritem, biasanya di 
proksimal yang menyebar ke distal sepanjang dermatom yang terkena, 
kemudian menjadi vesikel dalam 12-24 jam, berkembang menjadi pustul 
dalam 3 hari dan menjadi krusta dalam 7-10 hari. Krusta biasanya menetap 
selama 2-3 minggu (James et al., 2011; Schmader & Oxman, 2012; Staikov 
et al., 2014). Pasien dengan HIV/AIDS dapat mengalami herpes zoster 
yang berat, mengenai beberapa dermaton, diseminata, dan keterlibatan 
sistemik. Rekerurensi herpes zoster pada pasien dengan HIV/AIDS juga 
sering terjadi (Uihlein et al., 2012; Rahmayunita & Pusponegoro, 2018).

Gambar 23.5 Herpes zoster pada pasien HIV/
AIDS (Handsfi eld, 2011).
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Pemeriksaan Penunjang

Diagnosis herpes zoster biasanya dapat ditegakkan hanya 
berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, namun pemeriksaan Tzank 
tes dapat digunakan untuk membantu diagnosis herpes zoster. Metode 
ini dilakukan dengan cara mengambil kerokan dari dasar lesi, kemudian 
diwarnai Hematoksilin-Eosin, Papanicolau, Giemsa, Wright̀ s atau toluidin 
biru yang memberikan gambaran sel raksasa berinti banyak (Durdu et al., 
2008; Schmader & Oxman, 2012; Hastuti et al., 2018).

Terapi

Perbedaan terapi herpes zoster pada pasien imunokompeten dengan 
imunokompromais adalah lama penggunaan antivirus dan pilihan obat 
antivirus. Tabel 23.1 menjelaskan tentang pilihan terapi antiviral pada 
herpes zoster dengan HIV/AIDS (Schmader & Oxman, 2012).

Tabel 23.1   Terapi herpes zoster pada pasien imunokompromais (Schmader & 
Oxman, 2012).

No Kondisi Pasien Regimen terapi
1 Pasien dengan imunokompromais 

ringan 
Famsiklovir 500 mg PO setiap 8 jam 
dalam 7–10 hari atau
Valasiklovir 1 gram PO setiap 8 jam 
selama 7–10 hari
Asiklovir 800 mg PO 5 kali sehari selama 
7–10 hari

2 Pasien dengan imunokompromais 
berat

Asiklovir 10 mg/kg IV setiap 8 jam selama 
7–10 hari

3 Pasien dengan resistensi asiklovir 
(seperti AIDS stadium lanjut)

Foscarnet 40 mg/kg IV setiap 8 jam 
sampai sembuh. 

Komplikasi

Risiko herpes zoster pada infeksi HIV meningkat 7-15 kali. Herpes 
zoster dapat menjadi herpes zoster disseminata dan herpes zoster kronis 
atau rekuren.Herpes zoster disseminata adalah timbulnya lebih dari 20 
vesikel di luar dermatom yang terkena atau dermatom yang berdekatan. 
Pasien dengan komplikasi diseminata memiliki manifestasi kulit yang 
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luas, seringnya fatal, dan dapat mengenai organ visceral seperti paru-paru, 
hati dan otak (Schmader & Oxman, 2012).

Pencegahan

Beberapa studi mengenai penggunaan vaksin dari virus varicella 
zosteryang dilemahkan telah dilaporkan bermanfaat pada pasien usia 
lebih dari 60 tahun untuk mencegah herpes zoster dan komplikasinya. 
Saat ini United State Food and Drug Administration (FDA) telah menyetujui 
penggunaan vaksin zoster untuk usia > 60 tahun sejak tahun 2006. The 
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) dari Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) juga menyetujui vaksin untuk individu 
dengan >60 tahun yang imunokompten tanpa melihat riwayat herpes zoster 
sebelumnya, saat ini di Amerika vaksin zoster sudah menjadi program 
rutin untuk imunisasi dewasa (Schmader & Oxman, 2012). Penggunan 
vaksin zoster pada penderita immunokompromais hingga saat ini belum 
ada guideline yang merekomendasikan penggunaanya, mengingat vaksin 
yang digunakan adalah vaksin yang dilemahkan (Shafran, 2016).

Edukasi

Status imunitas yang tinggi pada pasien dengan HIV/AIDS akan 
mengurangi risiko komplikasi dari herpes zoster, sehingga penggunan 
obat antiretroviral pada HIV/AIDS juga berperan kuat untuk mengurangi 
risiko pasien terkena penyakit kulit yang terkait. Diet dan nutrisi yang baik 
serta lingkungan yang sehat juga akan menghambat progresifitas menjadi 
AIDS (Schmader & Oxman, 2012).

MOLUSKUM KONTANGIOSUM

Pendahuluan

Moluskum kontagiosum, disebabkan oleh virus Molluscum contagiosum 
(MCV) double-stranded termasuk dalam keluarga Poxviridae. Penyakit kulit 
yang sering dijumpai yang memiliki manifestasi klinis sebagai papul 
berwarna seperti mutiara dengan umbilikasi ditengahnya. Sekitar 5-18 
% pasien HIV yang tidak mendapatkan pengobatan antiretroviral dapat 
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mengalami penyakit ini. Tiga puluh lima persen pasien HIV yang memiliki 
Cluster of Differentiation (CD4) < 200 sel/mm3 rentan mengalami penyakit 
ini. Moluskum kontagiosum pada pasien HIV dapat bermanifestasi klinis 
lebih luas dan resisten terhadap terapi (Piggott et al., 2012; Uihlein et al., 
2012; Hutapea & Nadek, 2018).

Definisi

Moluskum kontagiosum adalah penyakit infeksi kulit yang 
disebabkan oleh virus DNA genus Molluscipox (Leung et al., 2017; Hutapea 
& Nadek, 2018).

Epidemiologi

Moluskum kontagiosum bersifat endemis pada komunitas padat 
penduduk, higiene buruk dan daerah miskin. Penyakit ini terutama 
menyerang anak-anak, usia dewasa dengan aktivitas seksual aktif dan 
status imunodefisiensi. Penularan dapat melalui kontak langsung dengan 
lesi aktif atau autoinokulasi, penularan secara tidak langsung melalui 
pemakaian bersama alat-alat pribadi seperti handuk, pisau cukur, alat 
pemotong rambut serta penularan melalui kontak seksual (Uihlein et al., 
2012). Prevalensi Moluskum kontagiosum di dunia berbeda-beda. Di AS 
sebesar 33%, di Mali 3,6%, di Australia tingkat seropositif keseluruhan 
dilaporkan 23%, di Afrika timur sebanyak 52% pada anak –anak yang 
berusia 2 tahun (Runtuwene et al., 2016). Prevalensi pada pasien HIV 
sekitar 5-8% pada pasien HIV yang tidak mendapatkan antiretroviral. 
Tiga puluh lima persen pasien HIV yang memiliki CD4 kurangdari 200 
sel/mm3 rentan mengalami penyakit ini (Leung et al., 2017).

Patogenesis

Etiologi penyakit ini adalah virus (genus Molluscipoxvirus) yang 
menyebabkan moluskum kontagiosum menjadi angoota dari family 
poxviridae, yang juga terdapat anggota smallpox. Molluscum Contagiosum 
Virus (MCV) merupakan virus double stranded DNA, berbentuk lonjong 
dengan ukuran 230 x 330 nm. Terdapat 4 subtipe utama Molluscum 
Contagiosum Virus (MCV), yaitu MCV I, MCV II, MCV III dan MCV IV. 
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Keempat subtipe tersebut menimbulkan gejala klinis serupa berupa lesi 
papul milier yang terbatas pada kulit dan membran mukosa. MCV I 
diketahui memiliki prevalensi lebih besar dibandingkan ketiga subtipe 
lain. Sekitar 96,6% infeksi moluskum kontagiosum disebabkan oleh MCV 
I. Akan tetapi pada pasien dengan penurunan status imun didapatkan 
prevalensi MCV II sebesar 60 %. Molluscum Contagiosum Virus (MCV) 
merupakan imunogen yang lemah. Sekitar sepertiga pasien tidak 
memproduksi antibod terhadap MCV, sehingga seringkali didapatkan 
serangan berulang. Tiga subtpe dari MCV telah diidentifikasi, semuanya 
memiliki presentasi klinis yang mirip dan tidak terlokalisir pada bagian 
tubuh tertentu (misalnya genital). Molluscum Contagiosum Virus tipe-1 
(MCV-1) adalah subtipe yang paling ditemukan pada pasien, sedangkan 
MCV-3 jarang ditemukan. Sebagaicontoh, analisis dari 106 MCV terisolasi 
secara klinis mengindikasikan kemunculan MCV-1,-2, dan-3 dengan 
perbandingan 80:25:1. Virus bereplikasi di dalam sitoplasma epitelsel, 
dan sel yang terinfeksi bereplikasi dua kali. Banyak gen MCV yang 
berkontribusi terhadap kegagalan respons imun pada MCV, termasuk (1) 
sebuah homolog dari MHC kelas 1 rantai berat yang menganggu presentasi 
antigen (2) homolog kemokin yang dapat menghambat peradangan; 
dan (3) glutathione peroxidase homolog yang dapat melindungi virus dari 
kerusakan oksidatif oleh peroksida. MCV menginfeksi sel epitel dan 
bereplikasi di stratum spinosum dari epidermis. Replikasi virus dalam 
sitoplasma keratinosit menyebabkan proliferasi dan hipertrofi keratinosit 
denganbadan inklusi pada intrasitoplasma virus yang khas. Badan inklusi 
intrasitoplasmik mengandung sejumlah besar virion yang tertutup secara 
intraseluler oleh struktur kolagen dan kantung kaya lipid. Badan inklusi 
intrasitoplasma eosinofilik ini dapat ditunjukkan pada pewarnaan 
hematoxylin-eosin. Dengan kematian dan pecahnya sel inang, partikel MCV 
dilepaskan yang dapat menginfeksi sel epitel baru (Piggott et al., 2012; 
Uihlein et al., 2012; Leung et al., 2017).

Manifestasi Klinis

Masa inkubasi berkisar dari 2 hingga 7 minggu, tetapi bisa selama 26 
minggu. Lesi moluskum kontagiosum biasanya muncul sebagai papula 
kecil, diskrit, berlilin, dan berwarna seperti daging, rata-rata berdiameter 3 
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hingga 5 mm, seringkali dengan umbilikasi di central, jumlahnya biasanya 
kurang dari 20. Warnanya bisa putih mutiara, kuning, berwarna daging, 
tembus cahaya, merah muda atau merah (terutama ketika teriritasi). Lesi 
ini paling sering terjadi di daerah kulit yang sering mengalami trauma 
gesekaan atau daerah kulit yang lembab. Pada anak-anak, lesi paling 
sering di ekstremitas (terutama daerah intertriginosa), batang tubuh, 
dan lebih jarang, wajah. Pada orang dewasa, lesi lebih sering terjadi 
pada perut bagian bawah, paha atas, daerah kemaluan, anus, dan daerah 
genital. Lokasi atipikal termasuk putting, areola, konjungtiva, mukosa 
mulut, bibir , kelopak mata, kulit kepala, dan telapak kaki. Lesi sering 
muncul dalam kelompok atau dalam pola linear (misalnya autoinokulasi). 
Pusat umbilikasi dapat sulit diamati pada lesi kecil dan anak kecil. Lesi 
biasanya asimptomatik tetapi kadang-kadang terasa gatal atau mengalami 
iritasi. Pada individu dengan imunodefisiensi, Lesi biasanya banyak dan 
sering lokasi di wajah dan genital. Lesi bisa meluas dan berukuran besar. 
Kadang-kadang, bisa mencapai ukuran lebih besar dari 1 cm (moluskum 
kontagiosum raksasa). lesi dapat terjadi di lokasi atipikal dan dapat 
bermanifestasi atipikal seperti verukosa dan hipertrofik, tidak memiliki 
umbilikasi dan dalam bebrapa kasus lesi dapat menyatu menjadi satu. 
Lesi cenderung progresif, cepat menyebar, resisten terhadap pengobatan, 
dan sering berulang (Emadi et al., 2014; Altman & Vaness, 2015; Leung et 
al., 2017).

Gambar 23.6 Moluskum kontagiosum raksasa 
pada pasien HIV-AIDS (Emadi et al., 2014).
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Gambar 23.7 Lesi Moluskum 
kontagiosum yang ekstensif di 
daerah wajah pada pasien 
HIV-AIDS (Uihlein et al., 2012).

Gambar 23.8 Lesi Moluskum 
kontagiosum di batang penis 
pada pasien HIV-AIDS (Altman & 
Vaness, 2015).

Pemeriksaan Penunjang

Diagnosis moluskum kontagiosum terutama didasarkan pada 
manifestasi klinis. Papul diskrit,halus, berwarna seperti kulit, berbentuk 
kubah dengan umbilikikasi ditengah bersifat patognomonik. Lensa 
pembesar atau dermoskopi membantu visualisasi pusat umbilikasi yang 
mungkin tidak jelas. Dermoskopi menunjukkan umbilikasi sentral dengan 
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polilobular yang berbatas jelas, putih sampai kekuning-kuninganstruktur 
amorf dikelilingi oleh mahkota perifer berwarna kemerahan dan 
pembuluh darah linier atau bercabang. Meskipun metode molekuler 
seperti polymerase chain reaction (PCR) mungkin sangat bermanfaat untuk 
studi klinis dan epidemiologi infeksi moluskumkontagiosum, namun tidak 
secara rutin digunakan dalam praktek klinis. Pemeriksaan histopatologis 
dapat digunakan untuk mengkonfirmasi moluskum kontagiosum yang 
atipikal. Pemeriksaan histopatologis menggunakan pewarnaan hematoxylin 
dan eosin secara karakteristik menunjukkan keratinosit dengan badan 
inklusi intrasitoplasma eosinofilik yang disebut badan moluska (atau 
badan Henderson-Patterson). Jika perlu, bahan virus dapat diekstraksi 
dari ostium lesi kontagiosum moluskum dan akan menunjukkan bentuk 
bata partikel poxvirus di bawah mikroskop electron (Uihlein et al., 2012; 
Leung et al., 2017).

Gambar 23.9 Gambaran dermoskopi umbilikasi sentral 
pada lesi moluskum kontagiosum (Leung et al., 2017).
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Gambar 23.10 Gambaran 
histopatologis moluskum kontagiosum, 
menunjukkan badan Henderson- Patterson 
(Uihlein et al., 2012).

Terapi

Pemberian antiretroviral merupakan terapi utama pada pasien HIV. 
Pengendalian viral load dapat menghambat perburukan lesi. Jika lesi 
moluskum kontagiosum menetap dapat menggunakan metode mekanik, 
metode kimiawi, dan pemberian imunomodulator. Metode mekanik 
termasuk cryotherapy (menggunakan liquid nitrogen, curettage, dan Laser 
PDL). Cryotherapy adalah pengobatan yang efektif untuk moluskum 
kontagiosum. Nitrogen cair dapat diaplikasikan dengan semprotan atau 
kapas-aplikator langsung ke dan 2 mm di sekitar lesi. Efek yang dapat 
timbul meliputi nyeri, eritema, vesikel formasi, dan dispigmentasi. Kuretase 
adalah metode yang efektif untuk mengobati moluskum kontagiosum. 
Tingkat keberhasilan tergantung pada keterampilan dan pengalaman 
operator, serta jumlah dan distribusidari lesi. Efek yang merugikan 
termasuk rasa sakit, pendarahan, dan jaringan parut. Kuretase tidak 
dianjurkan untuk pasien dengan dermatitis atopik karena meningkatnya 
jumlah lesi moluskum kontagiosum dan risiko yang lebih besar untuk 
pembentukan bekas luka.Terapi laser PDL bersifat aman, efektif, dan 
ditoleransi dengan baiksebagaimetode untuk mengobati moluskum 
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kontagiosum. Karena laser PDL tidak selalu tersedia dan pengobatan 
mahal, prosedur ini biasanya digunakan untuk pengobatan moluskum 
kontagiosum rekalsitran. Agen kimia (misalnya cantharidin, potassium 
hidroksida, podophyllotoxin, benzoyl peroxide, tretinoin, asamtrikloroasetat, 
asam laktat, asam glikolat, asam salisilat) bekerja dengan memproduksi 
respons peradangan lokal. Agen imunomodulator (misalnya imiquimod, 
interferon alpha, cimetidine) bekerja dengan meningkatkan pelepasan lokal 
sitokin seperti interferon alpha, yang menginduksi destruksi dan regresi 
infeksi virus. Terapi antiviral dengan cidofovir topical atau intravena juga 
telah digunakan untu pasien immunocompromised dengan lesiberat, 
refrakter. Karena pemberian cidofovir intravena dapat menyebabkan 
nefrotoksisitas, cidofovir topical lebih disukai. Obatnya, dalam bentuk gel 
1 hingga 3% atau krim, bisa dioleskan ke lesi setiap hari 5 hari per minggu 
hingga resolusi, biasanya 6 hingga 8 minggu . Efek samping cidofovir 
topical termasuk iritasi, erosi, postinflamasi perubahan pigmen, dan bekas 
luka pada area pemberian (Emadi et al., 2014; Uihlein et al., 2012).

Komplikasi

Lesi moluskum kontagiosum dapat menganggu secara kosmetik, 
membuat pasien merasa tidak nyaman, dan dapat menyebabkan 
kecemasan berlebihan bagi orang tua. Hal ini terutama terjadi pada lesi 
raksasa atau luas di lokasi yang terekspose. Komplikasi lain termasuk 
infeksi bakteri sekunder, iritasi, peradangan, konjungtivitis, dan keratitis 
supefisial punctat. Infeksi bakteri sekunder sering terjadi akibat lesi 
sering mengalami goresan (impetiginisasi). Sekitar 10% dari pasien yang 
terkena dapat mengalami dermatitis eczematous di sekitar lesi moluskum 
kontagiosum. Dermatitis eczematous biasanya reda secara spontan dengan 
pengobatan moluskum lesi kontagiosum. Dalam beberapa kasus, reaksi 
id mungkin muncul di lokasi yang jauh dari lesi moluskum kontagiosum 
(Piggott et al., 2012; (Leung et al., 2017).

Pencegahan

Pasien yang menderita moluskum kontagiosum diberikan penjelasan, 
untuk mengurangi kontak kulit dengan orang lain untuk mencegah 
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transmisi, dan mengurangi menggaruk untuk mengurangi autoinokulasi 
(Skerlev et al., 2009).

Edukasi

Pada pasien HIV dan AIDS, pasien dianjurkan untuk selalu 
mengkonsumsi obat antiretroviral untuk mempercepat penyembuhan lesi. 
Edukasi ke pasien, jika penyakit ini bersifat rekuren (kambuh-kambuhan). 
Penyebaran dapat melalui kontak langsung antar kulit dan mukosa serta 
tidak langsung melalui handuk dan pisau cukur, menggunakan kondom 
bila terdapat lesi di area genital. Mengurangi garukan karena dapat 
memperbanyak lesi dan dapat menyebabkan infeksi bakteri sekunder 
(Altman & Vaness, 2015; Leung et al., 2017).

ORAL HAIRY LEUKOPLAKIA.

Pendahuluan

Oral hairy leukoplakia (OHL) adalah penyakit mulut yang berhubungan 
dengan Human immunodeficiency virus (HIV) yang paling terkait dengan 
infeksi, dan dapat bertindak sebagai penanda untuk imunosupresi. Pasien 
dengan immunodefisiensi yang berkepanjangan akibat HIV cenderung 
menderita OHL sebagai perkembangan Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) (Cecaro & Naidu, 2015; Caldeira et al., 2016;). 

Definisi

OHL adalah lesi oral jinak yang terkait dengan infeksi epitel mulut 
oleh virus Epstein-Barr (EBV). Biasanya terkait dengan AIDS, tetapi juga 
dapat diamati pada pasien dengan status imunosupresif lainnya. OHL 
adalah plak putih tanpa gejala pada batas lateral lidah dan permukaan 
datar, bergelombang, atau berbulu yang tidak dilepas ketika dikerok (Woo, 
2012; Caldeira et al., 2016).

Etiologi

Oral hairy leukoplakia (OHL) disebabkan oleh infeksi Epstein-Barr virus 
(EBV) di rongga mulut. Limfotropik EBV di dalam epitel (Sixbey, 2008; 
Woo, 2012).
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Epidemiologi

OHL dapat menjadi indikasi pertama bahwa pasien terinfeksi 
HIV. Pada pasien dengan HIV / AIDS, OHL biasanya dikaitkan dengan 
jumlah CD4 yang rendah dan viral load yang tinggi (WOO, 2012). Beberapa 
penelitian menggambarkan infeksi OHL bersamaan dengan Kandidiasis 
oris, suatu infeksi jamur yang sjuga sering didapatkan pada pasien HIV/
AIDS. Jumlah CD4 yang rendah dan kebiasaan merokok pada pasien HIV 
menjadi faktor risiko independen untuk manifestasi OHL. Kandidiasis 
oral dapat menjadi penyakit primer atau lesi sekunder yang ditumpangkan 
pada OHL (Caldeira et al., 2016; Greenspan et al., 2016). 

Manifestasi Klinis

Oral hairy leukoplakia (OHL) bermanifestasi sebagai plak putih yang 
tidak nyeri, biasanya terletak di perbatasan lateral lidah pada pasien 
immunokompromais, khususnya pasien dengan HIV / AIDS atau setelah 
menerima transplantasi organ (Woo, 2012).

OHL biasanya tampak sebagai lesi linear putih yang tegak lurus 
terhadap sumbu panjang lidah, tetapi ketika meluas dapat berkembang 
ke bagian dorsum lidah dan bermanifestasi sebagai plak (Gambar 23.11). 
Lesi biasanya asimtomatik dan sering terjadi superinfeksi dengan Candida. 
OHL jarang dilaporkan pada orang sehat (Woo, 2012).

Gambar 23.11 Oral hairy leukoplakia (Woo, 2012).
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Diagnosis Banding

Kandidiasis oral sering terjadi pada lidah lateral dan sering 
memebrigan gambaran klinis menyerupai OHL (Woo, 2012).

Pemeriksaan Laboratorium

EBV dapat diidentifikasi melalui teknik mikroskop elektronik, 
hibridisasi in situ, imunohistokimia, dan reaksi rantai polimerase; Namun, 
sitologi eksfoliatif juga dapat digunakan untuk mendiagnosis OHL (Woo, 
2012; (Caldeira et al., 2016). Apusan sitologi dan biopsi menunjukkan 
gambaran khas keberadaan EBV dan dapat dikonfirmasi dengan 
pemeriksaan hibridisasi in situ Woo, 2012).

Terapi

Perawatan untuk OHL tidak diperlukan pada sebagian besar pasien. 
Pengobatan topikal seperti retinoid, podophyllin, podophyllin dengan 
penciclovir, podophyllin dengan acyclovir, acyclovir, dan gentian violet 
paling sering direkomendasikan untuk pasien dengan OHL; tetapi ada 
pilihan perawatan lain seperti eksisi bedah, cryotherapy, dan terapi 
sistemik dengan obat antiviral (Caldeira et al, 2016). Pengobatan dengan 
ARV akan memberikan resolusi terhadap OHL. Obat antijamur akan 
mengatasi kandidiasis yang sering menyertai OHL (Woo, 2012).

Prognosis

Pada pasien dengan HIV / AIDS, OHL biasanya dikaitkan dengan 
jumlah CD4 yang rendah dan viral load yang tinggi. Resolusi OHL terjadi 
seiring dengan terapi ARV (Woo, 2012).
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PENDAHULUAN

Jamur merupakan penyebab infeksi oportunistik utama pada 
pasien Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome 
(HIV/AIDS). Insiden infeksi jamur meningkat seiring meningkatnya 
jumlah individu imunokompromais. Infeksi sistemik yang dapat terjadi 
diantaranya Pneumocystis jirovecii (pneumocystosis), Cryptococcus neoformans 
(cryptococcosis), Histoplasma capsulatum (histoplasmosis), dan Talaromyces 
(Penicillium) marneffei (talaromycosis) (Limper, 2017; Garber, 2001). 

KANDIDIASIS MUKOKUTAN

Definisi

Kandidiasis adalah suatu kelompok penyakit kulit akut dan kronis 
atau infeksi akibat jamur ragi yang menyeluruh (Kundu RV, 2012).

Epidemiologi

Penyebab utama kandidiasis adalah spesies Candida albicans (C. 
albicans). Spesies ini terbatas pada pejamu hewan atau manusia, namun 
dapat juga didapatkan dari lingkungan rumah sakit. Selain C. albicans, 
adapun spesies candida lain yang dapat menimbulkan infeksi jamur, 
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yaitu C. glabrata, C. tropicalis, dan C. parapsilosis. Prevalensi C. glabrata 
di antara spesies candida lain bervariasi antara 2-27,8% bergantung pada 
lokasi infeksi (darah, urine, mulut). Kandidiasis kutis seperti folikulitis, 
balanitis, dan intertrigo biasanya muncul sebagai bagian dari kandidiasis 
diseminata (Demiraslan H, 2013; Vazquez JA, 2010). 

Kolonisasi candida di orofaring bisa mencapai 50% pada individu 
sehat dan dapat terdeteksi pada 40-65% sampel feses normal. Di samping 
itu, C. albicans merupakan organisme komensal di mukosa vagina pada 
20-25% wanita sehat yang asimtomatik dan 30% pada vagina wanita hamil. 
Kandida vulvovaginalis (KVV) merupakan penyebab kedua terjadinya 
vaginitis pada wanita. Spesies kandida merupakan penyebab tersering 
infeksi jamur pada pasien imunokompromais. Lebih dari 90% pasien HIV 
yang tidak menerima Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) akan 
mengalami kandididasis orofaring dan 10%-nya mengalami kandidiasis 
esofagus (Kundu RV, 2012). 

Sebelum adanya terapi HAART menggunakan protease inhibitor, 
insiden kandidiasis oral pada pasien HIV bervariasi mulai dari 7-93%. 
Pada pasien HIV yang asimtomatik, insiden kandidiasis oral adalah 
0-63%, dan pasien dengan AIDS sebesar 54-93%. Tipe kandidiasis oral 
yang paling banyak ditemukan adalah tipe kandidiasis pseudomembran 
(thrush), namun tipe kandidiasis eritematosa juga sering ditemui terutama 
pada pasien yang tidak mendapat pengobatan. Pada wanita HIV, biasanya 
KVV muncul mendahului orofaringeal kandidiasis (OFK). Sebelum adanya 
pengobatan antiretroviral therapy (ART), OFK merupakan kandidiasis yang 
paling sering ditemukan pada pasien HIV. Setelah ditemukannya ART, 
insiden OFK dilaporkan menurun (Ruhnke M, 2004; Khan A, 2012). 

Prevalensi kandidiasis esofagus meningkat seiring meningkatnya 
pasien HIV/AIDS, setidaknya 10-15% pasien HIV akan mengalami 
kandidiasis esofagus dalam hidupnya (Vazquez, 2010).

Etiopatogenesis

Pada pasien HIV, kandidiasis selalu menyerang mukokutan, yaitu 
faring, esofagus, dan vagina. Tidak diketahui secara pasti bagaimana 
terjadinya kandidiasis pada pasien HIV ini, namun dapat dipastikan 
kandidiasis mukokutan ini berkaitan dengan adanya suatu kondisi 
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imunodefisiensi seluler. Jumlah sel T CD4 <200 μl merupakan faktor 
risiko utama terjadinya thrush pada pasien HIV (Ampel, 1996). Adanya 
defek imunitas seluler yang khas pada pasien yang terinfeksi virus HIV 
merupakan predisposisi terjadinya infeksi candida. Peran limfosit dan sel 
polimorfonuklear lekosit sangat penting dalam melawan infeksi candida 
(Khan, 2012).

Telah disebutkan di atas bahwa spesies candida yang paling sering 
ditemukan pada isolasi membran mukosa pasien HIV adalah C. albicans, 
namun juga dapat ditemukan spesies candida non-albicans seperti C. 
tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata, C. krusei, C. dubliniensis. C. non-albicans 
ini jarang menimbulkan infeksi tanpa disertai dengan infeksi C. albicans. 
Laporan terbaru menyebutkan adanya peningkatan kadar RNA HIV-1 
berkaitan dengan terjadinya kandidiasis oral ini. Adanya kandidiasis oral 
ini dapat dijadikan prediktor yang baik untuk menegakkan adanya infeksi 
HIV dibandingkan melalui jumlah sel T CD4 terutama pada HIV stadium 
dini (Ruhnke, 2004). 

Peran sel T CD4 pada saluran pencernaan merupakan mekanisme 
pertahanan mukosa dalam melawan infeksi candida dan berkaitan dengan 
terjadinya OFK maupun kandida esofagus pada pasien HIV/AIDS. Pada 
pejamu dengan HIV, jamur karier pada mulut dan risiko invasi mukosal 
akan meningkat seiring dengan menurunnya jumlah sel CD4. Peran sel 
T CD4 sebagai anti-candida masih belum dapat dipahami sebelumnya. 
Beberapa peneliti menunjukkan bahwa sitokin terutama interferon (IFN)-γ 
dapat menghambat perubahan blastokonidia candida menjadi fase hifa yang 
lebih invasif. . Di samping itu, adanya penurunan kadar E-chaderin dan 
sel T CD4 di mukosa berkaitan erat dengan episode akut OFK (Vasquez, 
2010).

Pada KVV, candida berkolonisasi di lumen vagina dan disekresikan di 
area perianal. Faktor genetik dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya 
KVV, tingginya kadar hormon reproduktif (peningkatan glikogen pada 
jaringan vagina) pada kehamilan, alat kontrasepsi, diabetes mellitus dan 
pemakaian antibiotik juga merupakan faktor predisposisi terjadinya KVV. 
Wanita yang mengalami KVV berulang kronis harus dipertimbangkan 
untuk menjalani pemeriksaan HIV. Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa kolonisasi vagina oleh candida pada pasien HIV meningkat 
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dibandingkan dengan pasien sehat, namun tidak ada studi yang 
menunjukkan bahwa KVV pada HIV lebih berat dibandingkan pasien 
sehat (Sobel, 2017). 

Kandidiasis Oral

Manifestasi Klinis 

Kandidiasis oral (KO) terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu tipe putih 
dan eritematosa. Kandidiasis tipe putih terbagi lagi menjadi kandidiasis 
pseudomembranosa (thrush), kandididasis hiperplastik. Sedangkan 
kandidiasis tipe eritematoas terbagi menjadi kandidiasis atrofik akut, 
kandidiasis atrofik kronis, median rhomboid glositis, keilitis angular, dan 
eritema gingival linier (Millshop, 2016).

Thrush. Gejala thrush ditandai dengan multipel plak yang berkonfluen 
pada lidah, mukosa bukal, palatum durum, palatum mole dan faring 
(Gambar 24.1). Thrush pada umumnya asimtomatik, gejala yang dapat 
muncul di antaranya rasa terbakar daerah mulut, gangguan persepsi 
rasa, disfagia, serta kecenderungan terjadinya perdarahan pada lokasi 
yang terkena. Lesi bisa akut dan dapat pula menjadi kronis akibat 
pertumbuhan jamur yang berlebih pada mukosa oral disertai deskuamasi 

 

 

 

Gambar 24.1  Gambaran klinis kandidiasis orofaringeal pseudomembranosa 
(Thrush) (Vazquez, 2010).
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dan akumulasi keratin, fibrin jaringan nekrotik dan hifa jamur. Penanda 
yang khas pada kondisi ini adalah kita dapat mengerok plak putih dengan 
mudah menggunakan kasa dan akan meninggalkan area eritem pada 
lesi yang dikerok tadi. Thrush banyak terjadi pada pasien dengan kondisi 
imunosupresi, seperti HIV, pasien penerima transplantasi organ, pasien 
yang menerima obat-obatan imuosupresi, keganasan, orang tua atau bayi. 
Beberapa thrush dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup akibat 
kekurangan intake cairan dan makanan (Millshop, 2016; Vazquez, 2010).

Kandidiasis hiperplastik. Suatu plak putih, sedikit meninggi 
dengan batas yang tegas dan pada umumnya melekat pada mukosa bukal 
hingga melibatkan komisura labial (Gambar 24.2). Lesi bisa berupa plak 
kecil yang trasparan maupun plak besar yang keruh. Lesi dapat pula 
berbentuk nodular atau berbentuk ‘titik-titik’. Kandidiasis hiperplastik 
jarang ditemukan di lidah bagian lateral atau di palatum. Kandidiasis 
mudah dibedakan dengan thrush, di mana pada kandidiasis hiperplastik 
plak putih tidak mudah dikerok seperti pada thrush. Kendati demikian, 
kandidiasis ini sulit dibedakan dengan lekoplakia (Millshop, 2016).

Gambar 24.2  Gambaran klinis kandidiasis hiperplastik. Tampak plak putih 
disertai fi sura pada komisura labial kiri (Millsop, 2016).

Kandidiasis atrofik akut. Kandidiasis ini bermanifestasi sebagai 
patch eritematosa, paling sering di daerah palatum (terutama pada pasien 
HIV), namun juga dapat mengenai mukosa bukal dan lidah bagian dorsal. 



BAGIAN 4 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Dermatologi dan Venereologi

386

Kandidiasis tipe ini dapat disertai adanya atrofi papila lidah. Gejala yang 
muncul pada umumnya sensasi terbakar pada daerah mulut, rasa sakit 
sekitar bibir dan lidah. Kelainan ini dapat juga disebut sebagai ‘sore mouth 
antibiotic’, karena biasanya muncul setelah pemakaian antibiotik spektrum 
luas di mana akan berakibat pertumbuhan C. albicans yang berlebih melalui 
berkurangnya bakteri flora normal di dalam mulut (Millsop, 2016).

Kandidiasis atrofik kronik. Kandidiasis tipe ini lebih sering 
mengenai pasien yang memakai gigi palsu. Gigi palsu yang kurang 
sesuai dapat menyumbat mukosa oral dan menghambat aliran saliva, 
dengan demikian akan menyebabkan pertumbuhan candida yang berlebih. 
Kandidiasis atrofik kronis muncul sebagai lesi yang eritematosa dan 
edematosa, terbatas pada mukosa oral tempat kontak dengan gigi palsu. 
Meskipun sering asimtomatik, pasien umumnya mengalami gejala nyeri 
atau sensasi terbakar pada mulut. Kondisi ini sering muncul bersamaan 
dengan kheilitis angular. Kandidiasis atrofik kronis dibagi menjadi 3 tipe. 
Tipe 1 terbatas pada area lokal, ditandai dengan perdarahan seperti ptekiae 
disertai inflamasi lokal. Tipe 2 ditandai dengan suatu lesi eritema pada 
mukosa tempat kontak dengan gigi palsu. Tipe 3 ditandai dengan lesi 

Gambar 24.3  Gambaran klinis kheilitis angular di area komisura mulut kanan 
dan kiri pada pasien HIV (Shetti A, 2011).
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eritema di tengah palatum durum atau dengan hiperplasia papilari pada 
mukosa oral tempat kontak gigi palsu (Millsop, 2016).

Kheilitis angular. Stomatitis angular atau perleche, ditandai dengan 
patch eritematosa disertai fisura bahkan ulserasi di sepanjang komisura 
mulut/tepi bibir (Gambar 24.3). Pada umumnya bilateral, disertai dengan 
gejala nyeri dan perih pada fisura. Kondisi ini dapat disebabkan oleh 
infeksi C. albicans dan S. aureus secara bersamaan. Kondisi ini juga sering 
dikeluhkan oleh pasien yang menggunakan gigi palsu, atau pasien yang 
memiliki kebiasaan menggigit tepi bibir. Kheilitis angular juga bisa muncul 
bersamaan dengan bentuk KO yang lain (Millsop, 2016; Shetti, 2011).

Eritema gingival linier. Disebut juga dengan ‘HIV-gingivitis’, karena 
merupakan salah satu penyakit periodontal yang sering terjadi pada pasien 
HIV. Jenis KO ini muncul sebagai ‘band’ eritematosa diskrit di sepanjang 
batas satu atau beberapa gigi dengan ukuran kurang lebih 2-3 mm. Lesi 
juga dapat menyebabkan perdarahan (Gambar 24.4). Infeksi bakteri 
maupun candida dapat menjadi penyebab KO ini. Eritema gingiva linier 
dapat dijadikan penanda progresivitas penyakit HIV, kendati demikian 
kondisi ini juga dapat ditemukan pada anak-anak sehat (Millsop, 2016; 
Patil, 2015).

 

 

 

 

 

 

Gambar 24.4  Gambaran klinis eritema gingiva linier pada pasien HIV (Patil 
S, 2015).
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Pemeriksaan Penunjang

Kasus KO biasanya ditegakkan berdasarkan temuan klinis, karena 
setiap jenis KO memiliki karakteristik masing-masing. Sebagai contoh, 
thrush didiagnosis berdasarkan adanya temuan lesi berupa plak berwarna 
putih yang dapat dengan mudah dikerok menggunakan kasa dan akan 
meninggalkan bekas eritematosa di bekas kerokan. Diagnosis dapat 
dikonfirmasi melalui pemeriksaan mikrobiologi melalui hapusan dan 
kultur menggunakan media Sabouraud’s agar. Ditemukannya hifa di 
epitelium, kultur positif pada hapusan dari lesi, pemeriksaan biopsi dan 
hasil tes serologi yang positif dapat membantu menegakkan diagnosis 
KO. Diagnosis juga dapat berdasarkan riwayat medis dan riwayat dental 
seperti pemakaian gigi palsu dan koreksi adanya faktor predisposisi. Pada 
pasien yang usia lanjut, thrush muncul akibat kekurangan nutrisi atau 
adanya imunosupresi lokal atau memang ada penyakit yang mendasari 
seperti HIV/AIDS. Juga diperlukan identifikasi spesies mengingat pasien 
HIV sering resisten terhadap pengobatan anti fungal, karena peningkatan 
adanya non C. albicans Candida seperti C. glabrata, C. krusei dan lain-lain 
(Acharya, 2017; Patil, 2015).

Terapi

Agen anti-jamur yang bervariasi sudah tersedia untuk mengobati KO 
pada pasien HIV/AIDS (Tabel 24.1). Beberapa hal harus diperhaitkan untuk 
memilih agen anti-jamur dalam mengobati KO pada pasien HIV. Perlu 
diingat bahwa pada pasien HIV, beberapa agen terkadang kurang efektif. 
Pasien HIV cenderung mengalami kekambuhan beberapa kali, dengan 
demikian akan mereka akan mendapatkan terapi anti-jamur beberapa 
kali seumur hidup. Seiring dengan progresivitas infeksi HIV, pasien akan 
cenderung mengalami episode bebas KO dalam jangka waktu pendek. 
Semakin sering menggunakan anti-jamur, kemungkinan terjadinya 
resistensi juga semakin besar, dan hal ini berkaitan dengan morbiditas 
dan mortalitas (Greenspan, 1994; Vazquez, 2010). 
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Tabel 24.1   Agen anti-jamur yang dapat digunakan untuk mengobati KO pada 
pasien HIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Vazquez (2010)

Beberapa anti-jamur ada yang tersedia dalam bentuk topikal, 
selebihnya tersedia dalam bentuk sistemik baik dalam oral maupun 
intravena. Agen topikal yang dapat dipakai contohnya golongan polyenes 
dan azol. Gentian violet umumnya digunakan pada bayi dengan KO. 
Kendati demikian, penelitian di Zaire menggunakan gentian violet untuk 
mengobati OFK pada pasien HIV/AIDS, gentian violet dapat mengeliminasi 
42% pasien KO, 43% pasien yang menggunakan ketokonazol dan 9% pasien 
yang hanya menggunakan obat kumur nistatin (Greenspan, 1994).

Kelompok obat yang dapat dipakai untuk mengobati kandidiasis 
mukokutan termasuk KO di antaranya kelas polyenes (contoh: amfoterisin 
B, nistatin), inhibitor sintesis pirimidin (flusitosin), azol (mikonazol, 
klotrimazol, ketokonazol, flukonazol, vorikonazol, posakonazol), dan 
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yang lebih baru adalah echinocandins (caspofungin, micafungin, anidulafungin) 
(Vazquez, 2010).

Amfoterisin B (AmB), nistatin dan klotrimazol. AmB merupakan 
produk alami Streptomyces nodosus. Meskipun termasuk golongan obat 
lama, namun AmB merupakan obat pilihan untuk mengobati infeksi 
jamur berat karena sifatnya yang berspektrum luas. Cara kerja AmB 
diduga melalui ikatan pada ergosterol. AmB yang sudah berikatan dengan 
ergosterol akan mengganggu sel membran jamur melalui pembentukan 
pori-pori untuk masuknya elektrolit dan molekul (Carmona, 2017). 

AmB dapat diberikan dalam bentuk ointmen, krim atau lotion 3-4x 
sehari dengan batas pemakaian 2 minggu, dapat dijuga diberikan dalam 
bentuk suspensi oral atau intravena untuk infeksi jamur sistemik (Millsop, 
2016). 

Nistatin 100.000 unit/ml tersedia dalam bentuk suspensi oral. 
Terkadang obat ini kurang efektif dalam mengobati KO karena waktu 
kontak dengan mukosa oral terlalu singkat. Terapi harus dilanjutkan 
hingga 14 hari dan efektivitas obat sangat bergantung pada kepatuhan 
pasien. Klotrimazol 10 mg tersedia dalam bentuk tablet hisap, di mana 
pemakaian harus dilarutkan di dalam mulut perlahan-lahan 3-5x sehari. 
Efek samping yang dapat terjadi di antaranya mual, muntah, dan gatal. 
Klotrimazol juga tersedia dalam bentuk krim untuk pengobatan kheilitis 
angular (Greenspan, 1994).

Ketokonazol. Ketokonazol adalah agen anti jamur golongan azol 
dan merupakan bagian dari kelompok imidazol bersifat fungistatik. 
Obat ini bersifat fungistatik dan menghambat jalur sitokrom P450, selain 
itu juga dapat menghambat 14-α-demethylation pada lanosterol yang 
akan menghambat pembentukan ergosterol pada membran sel jamur. 
Ketokonazol dengan dosis 200 mg diminum 2-3x sehari selama 2 minggu 
untuk pengobatan KO (Millsop, 2016).

Ketokonazol kurang efektif dibandingkan dengan flukonazol, 
baik dalam hal kesembuhan klinis maupun kesembuhan mikologi. Di 
samping itu, ketokonazol pemakaiannya dibatasi karena sifatnya yang 
hepatotoksik. Ketokonazol terkadang kontraindikasi relatif untuk pasien 
HIV. Hal ini disebabkan karena absorpsi obat ini sangat bergantung pH 
asam, selain itu juga perlu diperhatikan bahwa absorpsi sistemik kurang 
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adekuat pada pasien yang menerima terapi supresif dan pada pasien HIV 
dengan hipoklorhidria. Karena hal inilah maka ketokonazol sudah tidak 
digunakan lagi. Sebagai alternatif, golongan azol yang lain yang dapat 
digunakan adalah flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, dan posakonazol 
dengan efikasi yang lebih baik dibandingkan ketokonazol, sehingga 
merupakan obat pilihan untuk terapi KO pada pasien HIV (Vazquez, 
2010).

Flukonazol. Flukonazol merupakan agen anti jamur yang paling 
sering digunakan untuk mengobati KO pada pasien HIV. Obat tersedia 
dalam bentuk suspensi oral, tablet, dan sediaan parenteral. Flukonazol 
lebih mudah diabsorpsi dibandingkan golongan azol yang lain karena 
tidak bergantung pada makanan dan asam lambung. Efikasi klinis juga 
terbukti dalam beberapa penelitian uji klinis terkontrol. Dosis awal yang 
dipakai umumnya 200 mg diikuti 100 mg sehari, namun kesembuhan 
klinis juga dapat dicapai dengan dosis 50 mg/hari. Respons klinis dapat 
tercapai dalam 10 hari dengan 50mg/hari, 5–7 hari dengan dosis 100-200 mg/
hari. Secara umum flukonazol dapat ditoleransi dengan baik, meskipun 
demikian pemakaian jangka panjang perlu dilakukan pemeriksaan enzim 
hepar untuk evaluasi adanya kemungkinan hepatotoksisitas. (Vazquez, 
2010).

Itrakonazol. Itrakonazol tersedia dalam bentuk solusio oral 
siklodekstrin atau kapsul. Seperti ketokonazol, itrakonazol menunjukkan 
potensial yang kuat terjadinya interaksi obat melalui system enzim 
CPY34A. Itrakonazol solusio oral memiliki bioavaibilitas yang lebih besar 
dibandingkan bentuk kapsul, dan absorpsi akan lebih baik jika diberikan 
setelah makan (Vazquez, 2010; Greenspan, 1994).

Posakonazol. Posakonazol merupakan obat golongan triazol terbaru 
di pasaran dan telah disetujui untuk mengobati orofaringeal kandidiasis 
akut dan kandidiasis mukokutan yang refrakter. Seperti golongan azol 
lain, obat ini menghambat lanosterol 14-α-demethylase. Jika ada keterbatasan 
asupan makanan, pemberian posakonazol 2-4x sehari akan meningkatkan 
konsentrasi plasma. Pada uji coba multisenter yang membandingkan 
posakonazol 100 mg dan flukonazol 100 mg pada pasien HIV dengan OFK, 
menunjukkan hasil keberhasilan klinis yang sama antara posakonazol dan 
flukonazol yaitu sebesar 92% (Vazquez, 2010).
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Komplikasi

OFK yang berat dapat menurunkan kualitas hidup pasien karena 
kurangnya asupan cairan dan makanan. Komplikasi yang paling serius jika 
OFK tidak diterapi atau terapi tidak adekuat adalah terjadinya penyebaran 
infeksi yang lebih luas ke esofagus yang akan menyebabkan gangguan 
yang berat pada asupan makanan dan nutrisi (Vazquez, 2010).

Pencegahan dan Edukasi

Menjaga kondisi mulut tetap bersih dan higienis dapat mencegah 
terjadinya thrush pada pasien dengan imunokompromais. Pembersihan 
gigi dan gigi palsu secara perlahan-lahan juga dapat mencegah terjadinya 
infeksi candida. Dekontaminasi oral menggunakan agen anti jamur dan 
anti bakteri dapat membantu jika terjadi mukositis oral (Patil, 2015). 

Simpulan

Jamur merupakan penyebab infeksi oportunistik utama pada pasien 
HIV/AIDS. Insiden infeksi jamur meningkat seiring meningkatnya 
jumlah individu imunokompromais. Pada pasien HIV, kandidiasis selalu 
menyerang mukokutan, yaitu faring, esofagus, dan vagina. KO terbagi 
menjadi 2 bentuk, yaitu tipe putih dan eritematosa. Kandidiasis tipe putih 
terbagi lagi menjadi kandidiasis pseudomembranosa (thrush), kandididasis 
hiperplastik, sedangkan kandidiasis tipe eritematoas terbagi menjadi: 
kandidiasis atrofik akut, kandidiasis atrofik kronis, median rhomboid 
glositis, kheilitis angular, dan eritema gingival linier. Terapi meliputi 
terapi topikal dan sistemik. Terapi topikal meliputi AmB, nistatin, dan 
klotrimazol. Pilihan terapi sistemik yang dapat digunakan adalah golongan 
azol, yaitu ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, dan posakonazol. KO 
yang tidak diterapi dengan baik akan menyebabkan penyebaran infeksi 
ke esofagus, dengan demikian terapi harus menyeluruh disertai dengan 
evaluasi efek samping yang mungkin dapat terjadi.
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Kandidiasis Esofagus 

Manifetasi klinis

Kandidiasis esofagus merupakan penyebab infeksi esofagus kedua 
setelah orofaring dan merupakan lokasi tersering kedua terjadinya 
kandidiasis saluran pencernaan. Kandidiasis esofagus pada umumnya 
menyebabkan disfagia, odinofagia, dan nyeri retrosternal. Kandidiasis 
esofagus dapat terjadi akibat perluasan OFK yang tidak diterapi. Sebanyak 
10% kasus kandidiasis esofagus lebih sering menyerang esofagus bagian 
2/3 distal dibandingkan 1/3 proksimal (Gambar 24.5) (Vazquez, 2010).

Pemeriksaan Penunjang

Kandidiasis esofagus hanya dapat ditegakkan melalui visualisasi 
esofagus diikuti dengan pemeriksaan histopatologi (Vazquez, 2010).

Terapi

Pengobatan kandidiasis esofagus pada dasarnya sama dengan 
pengobatan KO, namun karena kandidiasis esofagus dianggap sebagai 
infeksi jamur invasif, maka pengobatan dengan flukonazol atau itrakonazol 

Gambar 24.5  Gambaran kandidiasis esofagus pada pasien HIV (Vazquez A, 
2010).
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lebih direkomendasikan pada sebagian besar pasien. Pada pasien HIV 
dan penyakit mulut berulang kronis, flukonazol merupakan obat pilihan 
pertama (untuk dewasa: 100 mg/hari, dosis loading oral: 200 mg/hari 
pada hari pertama, anak-anak 3 mg/kg/hari) dalam bentuk kapsul, atau 
suspensi cairan sebanyak kurang lebih 10–20 ml/hari selama 5–14 hari, 
karena respons klinis umumnya dicapai dalam waktu 1–2 hari (Ruhnke, 
2004).

Vorikonazol, suatu obat golongan triazol lain dengan spektrum luas, 
juga dapat digunakan untuk mengobati kandidiasis esophagus dengan 
dosis 2 × 200 mg selama 14–21 hari. Secara in-vitro, vorikonazol 10–500 kali 
lipat lebih poten dibandingkan flukonazol dalam mengobati jamur ragi 
dan molds. Efek samping vorikonazol yang paling umum adalah fotopsia 
(gangguan penglihatan), yang terjadi pada 20–30% pasien. Efek samping 
akan hilang 3–4 hari setelah obat dihentikan. Efek samping lain meliputi 
peningkatan enzim transaminase (10%) dan ruam kulit (10%) (Vazquez, 
2010).

Komplikasi

Komplikasi yang paling serius adalah penurunan asupan nutrisi 
pasien akibat gejala disfagia (Vazquez, 2010).

Pencegahan dan Edukasi

Adanya OFK harus segera mendapatkan pengobatan untuk mencegah 
perluasan menjadi kandidiasis esofagus.

Simpulan 

Kandidiasis esofagus merupakan penyebab infeksi esofagus kedua 
setelah orofaring dan menyebabkan disfagia, odinofagia dan nyeri 
retrosternal. Kandidiasis esofagus dapat terjadi akibat perluasan OFK 
yang tidak diterapi. Sebanyak 10% kasus kandidiasis esofagus lebih sering 
menyerang esofagus bagian 2/3 distal dibandingkan 1/3 proksimal. Terapi 
menggunakan flukonazol atau itrakonazol lebih direkomendasikan pada 
sebagian besar pasien.
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Kandidiasis Vulvovaginalis (KVV)

Manifestasi Klinis

Kandidiasis vulvovaginalis (KVV) ditandai dengan gejala gatal 
pada vulva, disertai keluarnya cairan putih tebal (cottage cheese-like) dari 
vagina. Dinding vagina umumnya eritem dan iritasi (Gambar 24.6). Pasien 
kadang mengeluh adanya disuria dan dispareunia. KVV berkaitan dengan 
penyebaran virus HIV dan meningkatkan konsentrasi HIV-RNA di saluran 
genital, dengan demikian adanya KVV dapat mempermudah transmisi 
HIV (Bhesania, 2017).

Gambar 24.6  Gambaran klinis KVV, tampak vaginal discharge berwarna 
putih (cottage cheese-like) (Bhesania, 2017).

Pemeriksaan Penunjang

Kandidiasis vulvo vaginalis dapat ditegakkan melalui pemeriksaan 
klinis dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Ditemukannya 
pseudohifa (miselia) dan/atau budding yeast (konidia) pada pemeriksaan 
hapusan menggunakan KOH 10%, sediaan gram basah atau pengecatan 
Gram sudah dapat menegakkan diagnosis KVV. Pemeriksaan pH juga 
dapat dilakukan, di mana pH normal vagina adalah 4-4,5. Jika pH vagina 
melebihi 4,5, maka dapat dipertimbangkan sebagai suatu bakterial vaginosis 
atau trikomoniasis. Pemeriksaan lain yang dapat dipertimbangkan adalah 
kultur jamur, di mana swab vagina dapat dikultur menggunakan media 
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Sabouraud dextrose agar ditambah antibiotik dan diinkubasi pada suhu 
25-37°C. Koloni akan tumbuh dalam waktu 3-4 hari, berupa bentukan 
berwarna krem, halus, dan pucat. Koloni dapat juga tumbuh dalam waktu 
semalam (Bhesania, 2017).

Terapi 

Karena secara umum pemeriksaan klinis dan pemeriksaan 
mikrobiologi KVV antara pasien HIV dan non-HIV adalah sama, 
maka penanganan KVV pada kondisi apa pun prinsipnya sama (Sobel, 
2000). KVV dapat diklasifikan menjadi KVV non-komplikata dan KVV 
komplikata. KVV non-komplikata adalah KVV yang jarang/sporadik, KVV 
derajat ringan hingga sedang atau KVV pada pasien imunokompeten. KVV 
non-komplikata terjadi pada pejamu yang normal dan tidak berulang (75% 
wanita akan mengalami kondisi ini setidaknya sekali seumur hidup). Pada 
umumnya KVV non-komplikata memberikan respons yang baik dengan 
pemberian obat golongan azol. Terapi yang direkomendasikan oleh Center 
for Disease Control and Prevention (CDC) (Bhesania, 2017) di antaranya:
1. klotrimazol 2% krim 5 g intravaginal selama 3 hari atau mikonazol 

2% krim 5 g intravaginal selama 7 hari; atau
2. mikonazol 4% krim 5 g intravaginal selama 3 hari atau mikonazol 

100mg vaginal supositoria, 1 supositoria selama 7 hari; atau
3. mikonazol 200 mg vaginal supositoria, 1 supositoria selama 3 hari 

atau fl ukonazol 150 mg oral tablet, 1 tablet dosis tunggal.

Kandida Vulva Vaginalis (KVV) komplikata meliputi KVV rekuren, 
KVV derajat berat, KVV non-albicans atau KVV pada wanita dengan 
diabetes tidak terkontrol dan imunokompromais. Sebanyak 10-20% 
wanita akan mengalami KVV komplikata. Dikatakan KVV komplikata 
jika terjadi kekambuhan KVV 4x atau lebih dalam setahun, KVV derajat 
berat disertai eritema vulva yang luas dan terdapat fisura atau ekskoriasi, 
KVV yang disebabkan oleh spesies non-albicans atau KVV pada pasien 
imunokompromais. Untuk KVV rekuren dapat diberikan terapi topikal 
7-14 hari, atau flukonazol 100mg/150mg/200mg setiap 3 hari sekali (hari 
ke 1, 4, dan 7) sebanyak 3 dosis. KVV rekuren dapat disebabkan oleh 
spesies non-albicans. Regimen pemeliharaan dapat diberikan flukonazol 
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100mg/150mg/200mg secara oral setiap seminggu selama 6 bulan atau 
klotrimazol 200 mg 2x seminggu (topikal) atau klotrimazol 500 mg tablet 
supositoria sekali seminggu. Untuk KVV derajat berat dapat diberikan 
terapi topikal selama 7-14 hari, atau flukonazol 150 mg yang diulang 72 jam 
kemudian. Untuk KVV non-albicans dapat diberikan terapi oral atau topikal 
non flukonazol, atau 600 mg boric acid dalam kapsul gelatin intravaginal 
sekali sehari selama 14 hari (Bhesania, 2017).

Komplikasi

Kurangnya kepatuhan pasien dalam meminum obat akan meyebabkan 
penyakit dapat relaps kembali (Perdoski, 2017).

Pencegahan dan Edukasi

Secara umum pasien diberikan edukasi untuk menghindari 
produk berparfum, menghindari pemakaian cairan untuk bilas vagina, 
menghindari pemakaian pakaian yang ketat, serta menghilangkan faktor 
predisposisi seperti pemakaian antibiotik/kortikosteroid yang lama dan 
mengurangi kegemukan (Perdoski, 2017).

Simpulan 

KVV adalah infeksi vagina akibat jamur C. albicans mau pun non C. 
albicans. KVV ditandai dengan gejala gatal pada vulva, disertai keluarnya 
cairan putih tebal (cottage cheese-like) dari vagina. Terapi KVV pada pasien 
HIV pada dasarnya sama dengan pasien non-HIV, hanya saja harus 
diperhatikan bahwa KVV pada pasien HIV dapat disebabkan oleh spesies 
non C. albicans sehingga kadang menyulitkan para klinisi. Terapi yang 
dapat diberikan bisa berupa preparat topikal maupun oral dengan lama 
pengobatan, yaitu 7-14 hari.

Dermatofitosis

Pendahuluan

Insiden infeksi jamur meningkat drastis dalam beberapa dekade 
ini seiring dengan peningkatan jumlah pasien HIV dan kondisi 
imunokompromais lain. Pada dasarnya infeksi jamur tidak berkaitan 
langsung dengan kondisi ini, namun adanya virus imunosupresi 
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seperti HIV dapat mengubah perjalanan klinis infeksi jamur itu sendiri, 
sehingga menyebabkan perubahan pada gejala klinis yang muncul pula. 
Dermatofitosis, seperti infeksi jamur lainnya pada dasarnya menunjukkan 
sifat/gejala yang lebih intens pada pasien HIV dibandingkan dengan pasien 
imunokompeten. Kendati demikian, penelitian dermatofitosis pada pasien 
HIV sangat jarang karena morbiditasnya rendah dan mortalitasnya tidak 
ada. Dermatofit merupakan patogen yang umum menyebabkan infeksi 
oprtunistik pada pasien HIV (Silva, 2014; Johnson, 2000).

Definisi

Dermatifotosis adalah infeksi jamur superfisial yang disebabkan oleh 
jamur dermatofit dan menyerang keratin. Ada 3 genus jamur dermatofit, 
yaitu Trichophyton (menyerang kulit, rambut dan kuku), Microsporum 
(menyerang rambut dan kuku), dan epidermophyton (menyerang kulit 
dan kuku) (Rajesh, 2006).

Etiopatogenesis

Patogen dermatofit utama pada pasien HIV adalah T. rubrum dan T 
mentagrophytes. T. rubrum paling sering menyebabkan Distal and Lateral 
Subungal Onychomycosis (DLSO) pada setiap orang, dan menyebabkan 
PSO khusus untuk pasien HIV. Superficial White Onychomycosis (SWO) 
biasanya disebabkan oleh T mentagrophytes, namun pada pasien HIV 
umumnya disebabkan oleh T. rubrum. Pada sebagian besar kasus, T. rubrum 
berkolonisasi pada ruas jari kaki, namun oleh karena adanya kondisi 
imunokompromais infeksi dapat menyebar hingga mengenai seluruh 
bagian plantar kaki (misal pada moccasin dan tinea hiperkeratotik kronis). 
Pada infeksi epidermal dapat menyebar ke tangan (tinea manum), sela 
paha (tinea kruris) dan wajah (tinea fasei). Pada PSO, T. rubrum dapat 
meluas ke proksimal melebihi lempeng kuku dorsal, matriks, dan ke bawah 
permukaan lempeng kuku, di mana infeksi pada lempeng kuku akan 
menyebabkan distrofik kuku. Infeksi deramtofit juga dapat menyerang 
antar individu melalui barang sehari-hari, dari hewan ke manusia bahkan 
dari tanah (jarang) (Johnson, 2000; Kaushik,2015).

Dalam proses infeksi, dermatofit harus melewati mekanisme 
pertahanan sistem imun alamiah pejamu, yaitu suatu mekanisme 
pertahanan awal terhadap infeksi sehingga akan terbentuk kolonisasi 
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di jaringan. Mekanisme pertahanan yang penting terhadap infeksi di 
bagian superfisial adalah keratinisasi, di mana stratum korneum akan 
memperbaharui keratinosit yang akan menyebabkan lepasnya lapisan 
epitel yang pada akhirnya akan mengeliminasi jamur. Patogen dapat 
mencapai epidermis harus berlekatan dengan permukaan jaringan, 
artrokonidia harus tumbuh/bercabang dan hifa akan dengan cepat 
memasuki stratum korneum sehingga jamur tidak dapat dieliminasi. 
Dalam patogenesis dermatofitosis, interaksi awal antara artrokonidia 
dan stratum korneum terjadi dalam waktu 3-4 jam setelah terjadi kontak. 
Setelah terjadi perlekatan, dermatofit akan mengambil nutrisi agar dapat 
hidup dan bertahan, menggunakan makromolekul dari pejamu sebagai 
sumber karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur (Peres, 2010).

Telah disebutkan di atas bahwa dermatofitosis pada pasien HIV 
menujukkan gejala klinis yang berbeda. Mekanisme yang menyebabkan 
perbedaan ini tidak diketahui dengan pasti. Terdapat dugaan dari para 
peneliti yang memberikan hipotesis bahwa hilangnya fungsi sel T limfosit 
CD4, adanya perubahan keseimbangan antara respons Th1 dan Th2 
serta kerusakan imunitas seluler yang terjadi selama perjalanan infeksi 
HIV inilah yang menyebabkan perubahan dan perbedaan gejala klinis 
dermatofitosis pada pasien HIV dan pasien non-HIV. Derajat inflamasi 
pada lokasi infeksi jamur bergantung pada respons imun humoral dan 
seluler, di mana respon imun seluler sangat penting untuk menahan 
infeksi. Dengan demikian, adanya perbedaan manifestasi klinis ini diduga 
akibat kerusakan respons imun seluler lanjut yang terjadi pada stadium 
imunosupresi infeksi HIV, di mana pada tahap ini tidak ada atau sedikit 
respona inflamasi lokal yang dapat mengendalikan infeksi dermatofit. 
Hipotesis ini didukung oleh adanya fakta bahwa walaupun dermatofitosis 
dapat terjadi pada HIV stadium apa pun, namun sebagian besar kasus 
menunjukkan bahwa lesi dermatofitosis atipikal/lesi yang luas terjadi 
pada pasien imunokompromais dengan jumlah sel T CD4 >100 sel/mm3 
(Costa, 2015).

Manifestasi Klinis

Tinea pedis dan tinea manum. Tinea pedis dan tinea manum 
terutama disebabkan oleh T. rubrum (paling sering), T. interdigitalis, dan S. 
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floccosum. Kondisi lingkungan yang hangat dan lembab dapat menstimulasi 
pertumbuhan jamur. Tinea pedis dapat muncul dengan bentuk ringworm 
klasik, namun sebagian besar infeksi ditemukan di ruas jari kaki atau 
telapak kaki. Ruas jari kaki ke IV dan V adalah lokasi yang paling sering 
terkena. Ruas jari dapat menjadi kering/basah, berskuama, berfisura atau 
kaki berubah menjadi warna putih dan kadang disertai maserasi. Pasien 
umumnya mengeluh gatal. Adanya infeksi bakteri menentukan derajat 
keparahan infeksi, di mana lesi maserasi menunjukkan interaksi antar 
bakteri dan jamur (Kaushik, 2015; Schieke, 2012).

Tinea pedis dapat muncul dalam 4 tipe, yaitu tipe interdigitalis, tipe 
kronik hiperkeratotik (Moccasin), tipe vesikobulosa, dan tipe ulseratif akut 
(Gambar 24.7). Tipe interdigitalis adalah yang paling sering ditemukan, 
muncul berupa skuama, eritema, dan maserasi pada kulit interdigital 
maupun subdigital kaki terutama pada lateral jari ke III-IV dan IV-V. Pada 
kondisi tertentu, infeksi akan menyebar ke telapak di sekitarnya namun 
jarang mengenai dorsum pedis. Kondisi kaki yang tertutup dan adanya 
koinfeksi bakterial (Pseudomonas, Proteus, dan Staphylococcus aureus) akan 
menyebabkan erosi interdigital disertai gatal dan bau (dikenal dengan 
nama athlete’s foot). Tipe kronis hiperkeratotik ditandai adanya patch atau 
skuama difus di telapak kaki serta aspek medial dan lateral dengan 
distribusi yang menyerupai distribusi moccasin pada kaki. Derajat eritema 
bervariasi, terkadang disertai vesikel yang muncul dalam beberapa menit 
dan akan menyembuh meninggalkan skuama dengan diameter < 2 mm. 
Tipe vesikobulosa ditandai dengan vesikel dengan diameter > 3 mm atau 
bula di telapak kaki dan area periplantar. Tipe ulseratif akut ditandai 
dengan vesikel, pustul, dan ulkus purulent pada permukaan plantar. 
Kondisi ini dapat berkaitan dengan selulitis, limfangitis, limfadenopati 
dan demam. Tipe ini umumnya dapat menyebabkan reaksi Id vesikular, 
baik di lateral kaki maupun di ibu jari, bahkan di aspek lateral jari. Tinea 
manum adalah dermatofitosis pada tangan, biasanya ditandai dengan 
lesi tanpa disertai radang, yaitu berupa skuama yang kering (Gambar 
24.8). Namun pada kondisi tertentu, vesikel, putul dan eksfoliativa dapat 
muncul. Tinea manum umumnya muncul bersamaan dengan tinea pedis 
tipe moccasin dan onikomikosis (Schieke, 2012).
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Gambar 24.7  Tinea pedis dan tinea manus. Gambaran “two feet-one hand” 
akibat T. rubrum (Schieke, 2012).

Gambar 24.8  Tinea pedis. (A). Tipe interdigital, tampak adanya maserasi di 
daerah interdigital. (B). Tipe Moccasin, tampak patch eritema 
dan berskuama pada kaki. (C) Tipe bulosa, tampak adanya 
bula yang ruptur disertai eritema, erosi pada aspek plantar 
(Schieke,2012).

Pada sebuah penelitian mengenai tinea pedis pada pasien HIV, gejala 
dan tanda klinis tinea pedis yang paling sering ditemui adalah skuama, 
gatal, dan kelainan kuku (perubahan warna kuku, kuku yang rapuh). 
Sebanyak 90% pasien lesi ditemukan di kuku. Tanda klinis lain yang 
ditemukan adalah kulit yang berskuama dengan hiperkeratosis difus pada 
telapak kaki disertai gejala gatal (Gambar 24.9) (Silva, 2014).
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Gambar 24.9  Tinea pedis pada pasien HIV yang menunjukkan gambaran 
skuama dan eritema (Silva, 2014).

Tinea korporis. Tinea korporis adalah infeksi dermatofit yang 
menyerang kulit glabrosa, kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan 
sela paha. Pada pasien HIV, gambaran klinis tinea korporis sering 
menunjukkan infeksi yang luas dari sela paha hingga badan. Pada pasien 
imunosupresi berat lesi umumnya menunjukkan inflamasi ringan dan 
sedikit peninggian pada tepinya serta terdapat gambaran “central clearing” 
(WHO, 2015; Schieke, 2012). Bentukan klasik tinea korporis adalah anular 
(ringworm-like) atau plak serpiginosa disertai skuama diseluruh tepi aktif 
yang eritematosa. Pada pasien HIV, tinea korporis dapat memberikan 
gambaran klinis suatu lesi yang anergik (Gambar 24.10 dan Gambar 24.11) 
(Schieke, 2012; Costa, 2015).

 

 

 

 

Gambar 24.10 Tinea korporis yang menunjukkan lesi anular (Schieke, 2012).
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Gambar 24.11  Lesi tinea korporis berbentuk sirsinar pada pasien HIV, di 
lengan (a); gluteal (b); lesi kulit yang anergik di lengan (c); 
dan paha (d) (Costa, 2015).

Tinea kruris. Tinea kruris adalah infeksi dermatofit yang menyerang 
kulit pada sela paha, genitalia, area pubis, perianal, dan perineal (Gambar 
24.12) (Schieke, 2012). Tinea kruris pada pasien HIV menunjukkan 
gambaran plak berskuama pada pada bagian atas dan sela paha, disertai 
“central clearing” dan peninggian eritematosa di tepi (WHO, 2015; Schieke, 
2012). Pada laporan kasus mengenai tinea kruris pada HIV, gambaran 
klinis menunjukkan suatu infeksi tinea yang ekstensif yang melibatkan 
regio inguinal hingga paha (Gambar 24.13) (Costa, 2015).

Gambar 24.12  Tinea kruris. Tampak plak eritematosa disertai tepi berskuama 
yang meninggi dari inguinal meluas ke paha bagian dalam 
dan area pubis (Schieke, 2012).
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Gambar 24.13  Tinea kruris ekstensif pada pasien HIV yang mengenai regio 
inguinal (a); dan 1/3 medial atas paha (b) (Costa, 2015).

Onikomikosis. Onikomikosis adalah infeksi jamur pada kuku yang 
disebabkan oleh dermatofit dan molds non-dermatofit. Tinea unguium 
adalah infeksi jamur dermatofit yang khusus menyerang kuku. Secara 
klinis terdapat 3 varian yaitu Distolateral Subungual Onychomycosis (DLSO), 
Proximal Subungual Onychomycosis (PSO), White Supercial Onychomycosis 
(WSO). DSLO adalah tipe onikomikosis yang paling sering dijumpai. 
Lesi diawali dari invasi jamur ke stratum korneum pada hiponikium dan 
dasar kuku distal, membentuk suatu gambaran lesi warna putih hingga 
kekeruhan kuning kecoklatan pada tepi distal kuku. Selanjutnya infeksi 
akan menyebar ke arah proksimal hingga ke bantalan kuku dan ke ventral 
lempeng kuku. Adanya hiperproliferasi atau perubahan diferensiasi 
pada bantalan kuku akibat infeksi akan menyebabkan subungual 
hiperkeratosis, di mana invasi infeksi yang progresif ke lempeng kuku 
akan mengakibatkan distrofik kuku (Gambar 24.14) (Schieke, 2012). Tipe 
PSO terjadi akibat infeksi dari lipatan kuku proksimal terutama akibat 
T. rubrum dan T. megninii, dengan gambaran klinis berupa kekeruhan 
berwarna krem pada lempeng kuku bagian proksimal. Kekeruhan 
ini perlahan-lahan akan menyerang seluruh kuku dan menyebabkan 
subungual hiperkeratosis, lekonikia, onikolisis proksimaldan atau 
rusaknya seluruh kuku. PSO merupakan penanda adanya infeksi HIV, 
sehingga pasien PSO harus di skrining untuk pemeriksaan HIV. Tipe 
WSO terjadi akibat invasi jamur ke lempeng kuku bagian dorsal, dengan 
gambaran klinis berupa patch putih kekuningan dengan batas tegas pada 
permukaan ibu jari kaki. Tinea unguim pada pasien HIV umumnya 
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melibatkan beberapa jari (5 atau bahkan lebih), 1 pasien dapat mengalami 
distal dan atau lateral subungual onikomikosis sekaligus (Gambar 24.15) 
(Schieke, 2012; Costa, 2015).

 

 

 

 

 

Gambar 24.14  Tinea unguium. (A). DSO. Ibu jari tampak diskolorisasi, 
menebal, dan terdapat subungual debris. (B). PSO pada 
pasien HIV. Kuku proksimal menunjukkan diskolorisasi dan 
penebalan. (C). WSO. Tampak patch keruh putih ireguler 
pada beberapa bagian lempeng kuku (Schieke, 2012).

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24.15  Onikodistrofi  multipel kuku pasien HIV. (a) Kuku pada haluks; 
b) Distal dan atau subungual onikomikosis; (c) PSO (Costa, 
2015).

Tinea kapitis. Tinea kapitis adalah infeksi jamur deramtofit yang 
mengenai rambut dan skalp. Gambaran klinis tinea kapitis tergantung pada 
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mikroorganisme penyebab dan respons imun pejamu. Secara umum gejala 
tinea kapitis adalah kerontokan rambut, skuama, dan berbagai derajat 
respons inflamasi. Tipe noninflamatori disebut juga tinea kapitis bentuk 
seboroik, karena skuama adalah gambaran klinis yang paling dominan. 
Dapat menyebabkan aloplesia, aloplesia ini dapat tidak terlihat atau pada 
inflamasi yang berat dapat memberikan gambaran klinis aloplesia tanpa 
skar disertai kerontokan rambut (tipe gray patch). Tinea kapitis tipe black 
dot, rambut akan patah hingga skalp dan meninggalkan kelompok “black 
dot” di dalam patch yang berbentuk poligonal. Tinea kapitis tipe inflamasi 
terjadi akibat reaksi hipersensitivitas terhadap infeksi, di mana gambaran 
klinis menunjukkan suatu pustul hingga furunkulosis atau kerion. 
Inflamasi berat akan mengakibatkan alopesia disertai skar. Laporan kasus 
mengenai tinea kapitis pada HIV, menunjukkan suatu gambaran papul 
dan pustul berbentuk cincin konsentris disertai skuama di hampir seluruh 
skalp dan meluas ke kening disertai penipisan rambut (Gambar 24.16).

Gambar 24.16  Gambaran tinea kapitis pada wanita dengan infeksi HIV. 
Tampak gambaran papul dan pustul berbentuk “cincin 
konsentris” disertai skuama yang meluas hingga ke wajah 
(Narang, 2012).

Pemeriksaan Penunjang

Diagnosis dermatofitosis harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan 
laboratorium. Preparat KOH yang diambil dari skuama epidermal, kuku 
atau keratin pada bantalan kuku, atau rambut harus dilakukan pada 
semua kasus. Hasil diagnosis yang tepat sangat tergantung pada seorang 
klinisi atau mikologis. Pemotongan kuku untuk spesimen biopsi dapat 
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dilakukan dengan pengecatan PAS yang selanjutnya diidentifikasi adanya 
elemen jamur untuk mendiagnosis suatu onikomikosis. Hasil ini memakan 
waktu beberapa hari. Pada kasus dengan KOH yang negatif, biopsi lesi 
kulit dapat membantu untuk menegakkan dermatofitosis epidermal 
dan rambut. Kultur jamur menunjukkan hasil yang kurang baik dalam 
menegakkan diagnosa dermatofitosis. Pemeriksaan menggunakan lampu 
Wood pada lokasi lesi umumnya kurang membantu, karena dermatofit 
yang menyebabkan infeksi pada pasien HIV biasanya tidak menunjukkan 
adanya fluoresensi (Johnson, 2000).

Terapi

Terapi terbaik untuk dermatofitosis pada pasien HIV adalah obat-
obatan antijamur sistemik, seperti terbinafin, itrakonazol atau flukonazol. 
Di USA griseofulvin masih digunakan untuk terapi tinea kapitis pada 
anak-anak, namun di Eropa sudah tidak lagi digunakan. Ringkasan terapi 

Tabel 24.2 Terapi onikomikosis (tinea unguium) pada pasien HIV 

Terbinafi ne Itraconazole

Fingernail Infection 250 mg/day for 6 weeks 200 mg/day for 6 weeks. 
Pulse dosing: 200 mg 
twice daily for 1 week then 
no theraphy for 3 weeks 
for 2 pulses

Toenail Infection 250 mg/day for 12 weeks 200 mg/day for 12 weeks

Tabel 24.3

Terbinafi ne Itraconazole Fluconazole

For patients with early HIV 
disease: 250mg/day for 
1 week

For all epidermal sites 
except the feet: 200 mg/
day for 1 week

Dosing not established

For patients with more 
advanced HIV disease: 
250mg/day for 2 weeks

For tinea pedis: 200 mg 
twice daily for 1 week

Sumber: Johnson (2000)
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dermatofitosis epidermal dan onikomikosis (tinea unguium) pada pasien 
HIV dapat dilihat pada Tabel 24.2 dan Tabel 24.3 di bawah ini (Johnson, 
2000).

Terapi menggunakan anti-jamur topikal dapat berguna untuk 
mengobati tinea pedis interdigital atau tinea kruris, namun infeksi 
epidermal yang luas, onikomikosis dan tinea kapitis tidak akan membaik 
jika hanya diberikan preparat anti-jamur topikal saja. Untuk pasien dengan 
epidermal dermatofitosis yang kurang memberikan terhadap obat anti-
jamur sistemik, kombinasi dengan anti-jamur topikal pada lokasi infeksi 
dapat membantu (Johnson, 2000).

Terbinafin oral memberikan hasil yang efektif dalam mengobati 
dermatofitosis dan kandidiasis, namun tidak tinea versikolor. Terbinafin 
oral telah disetujui penggunaannya di USA dan negara industrialisasi lain 
untuk pengobatan tinea unguium. Dosis yang digunakan untuk pasien 
HIV adalah 250 mg/hari, selama 6 minggu untuk infeksi jari tangan dan 12 
minggu untuk jari kaki. Terbinafin dapat dikonsumsi dengan atau tanpa 
makanan. Terbinafin akan memengaruhi CYP2D6. Pada HIV stadium 
lanjut (jumlah sel T CD4 0-50 sel/μL) dengan onikomikosis luas, pemberian 
terbinafin dapat ditambah 2-4 minggu. Evaluasi gejala saluran pencernaan, 
ruam, dan gejala lain harus dilakukan (Johnson, 2000).

Itrakonazol juga dapat digunakan untuk mengobati deramtofitosis, di 
samping OFK dan kandidiasis esofagus. Dosis yang digunakan 200 mg/kg 
selama 6 minggu untuk infeksi jari tangan 12 minggu untuk infeksi jari kaki. 
Dosis denyut dapat diberikan untuk onikomikosis jari kaki, disarankan 
3-4 dosis agar lebih efektif terutama pada pasien HIV stadium lanjut. 
Untuk penyerapan yang maksimal, itrakonazol dapat diberikan bersama 
makanan terutama makanan berlemak. Hipoklorhidia dan aklorhidia 
yang umumnya terjadi pada pasien HIV stadium lanjut dapat berakibat 
penyerapan itrakonazol berkurang. Efek samping yang paling banyak 
ditemui dengan pemberian itrakonazol adalah erupsi eksantematosa, 
yang dapat terjadi pada 1-2% pasien non-HIV dan 15% pada pasien HIV. 
Flukonazol tidak direkomendasikan untuk mengobati dermatofitosis, 
namun efektif untuk mengobati infeksi dermatofitik epidermal dan kuku. 
Dosis yang disarakan adalah 300 mg sekali seminggu sampai terlihat 
pertumbuhan kuku yang normal. Penyembuhan onikomikosis pada jari 
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tangan membutuhkan waktu sekitar 2-6 bulan, dan 10 bulan atau lebih 
untuk penyembuhan onikomikosis jari kaki (Johnson, 2000).

Untuk dermatofitosis epideramal, dosis itrakonazol yang disarankan 
adalah 200 mg/hari selama 1 minggu untuk lokasi epidermal kecuali kaki, 
dan untuk tinea pedis dapat diberikan dosis 2 x 200 mg. Rekomendasi 
dosis terbinafin untuk terapi dermatofitosis epidermal adalah 1 x 250 mg/
hari selama seminggu untuk pasien HIV stadium awal dan 2 minggu 
untuk pasien HIV stadium lanjut. Griseofulvin ultramicrosized adalah obat 
pilihan utama untuk tinea kapitis dengan dosis 10-15 mg/kg/hari selama 
6-8 minggu (Johnson, 2000).

Komplikasi

Pada pasien HIV dengan infeksi dermatofit, pemberian HAART 
harus tetap diberikan. Tanpa HAART, infeksi jamur oportunisits, infeksi 
dermatofitik epidermal, kuku dan rambut akan menetap dan menjadi 
lebih progresif. Infeksi kronis akan menjadi tempat masuk superinfeksi 
S aureus atau Streptococcus grup A (Johnson, 2000).

Pencegahan dan Edukasi

Seperti infeksi oportunistik pada pasien HIV yang lain, dermatofitosis 
umumnya memerlukan profilaksis primer dan sekunder. Terapi topikal 
sederhana dapat mencegah terjadinya dermatofitosis, terutama pada kaki. 
Jika dermatofitosis epidermal dan kuku telah sembuh, pemberian anti-
jamur topikal setiap hari dapat mencegah kekambuhan (Johnson, 2000).

Simpulan

Dermatifotosis adalah infeksi jamur superfisial yang disebabkan 
oleh jamur dermatofit dan menyerang keratin. Pada pasien HIV infeksi 
yang terjadi dapat mengubah perjalanan klinis, sehingga menyebabkan 
perubahan pada gejala klinis yang muncul pula. Sifat/gejala pada pasien 
HIV yang lebih intens dibandingkan dengan pasien imunokompeten. 
Tinea pedis dapat muncul dalam 4 tipe, yaitu, tipe interdigitalis, tipe 
kronik hiperkeratotik, (Moccasin), tipe vesikobulosa, dan tipe ulseratif 
akut. Tinea manum adalah dermatofitosis pada tangan, biasanya ditandai 
dengan lesi tanpa disertai radang, yaitu berupa skuama yang kering Tinea 
manum umumnya muncul bersamaan dengan tinea pedis tipe moccasin 
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dan onikomikosis. Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis meliputi 
pemeriksaan KOH, biopsi, dan kultur. Terapi terbaik untuk dermatofitosis 
pada pasien HIV adalah obat-obatan anti-jamur sistemik, seperti terbinafin, 
itrakonazol atau flukonazol.

INFEKSI JAMUR SISTEMIK DENGAN MANIFESTASI KULIT PADA 
HIV/AIDS

Pendahuluan

Infeksi jamur sistemik adalah suatu infeksi jamur yang dapat masuk 
ke tubuh melalui lokasi yang dalam, seperti paru, saluran pencernaan atau 
sinus paranasal. Infeksi ini memiliki kemampuan untuk menyebar melalui 
aliran darah untuk menimbulkan suatu infeksi yang generalisata (Hay, 
2012). Jamur sangat berperan besar dalam terjadinya infeksi oportunistis 
pada pasien HIV, terutama pada stadium akhir. Pneumocystis jirovecii 
merupakan spesies utama penyebab infeksi saluran pernapasan, sedangkan 
Cryptococcus neoformans merupakan spesies tersering penyebab terjadinya 
infeksi saluran saraf pusat (SSP) pada pasien HIV/AIDS di sebagian besar 
seluruh dunia. Histoplasma capsulatum (sering di negara Amerika) dan 
Talaromyces (dulu Penicillium) marneffei (endemis di Asia selatan dan Asia 
Tenggara) merupakan jamur dimorfik yang dapat menyebabkan infeksi 
diseminata (Limper, 2017).

Histoplasmosis

Definisi 

Histoplasmosis adalah infeksi jamur sistemik yang disebabkan oleh 
jamur dimorfik H. capsulatum (Cerdeira, 2014).

Epidemiologi

Histoplasmosis terjadi di beberapa negara dari Amerika hingga 
Afrika, India hingga Timur Jauh. Di Amerika Serikat, penyakit ini 
menjadi penyakit endemis di Missisipi dan lembah sungai Ohio; lebih 
dari 80% populasinya mengalami infeksi asimtomatik. Meskipun setiap 
orang dapat mengalami kondisi ini melalui inhalasi, namun infeksi pada 
pasien dengan gangguan sistem imunitas seluler seperti HIV/AIDS akan 
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memberikan gambaran klinis yang berbeda. (Hay, 2012). Histoplasmosis 
telah dipercaya sebagai penyakit yang sangat berkaitan dengan AIDS sejak 
tahun 1987. Adanya ART yang dapat mengendalikan jumlah sel T CD4 
telah menurunkan insiden histoplasmosis sebesar 20-25% di tahun 1990-
an (Cerdeira, 2014).

Etiopatogenensis

H. capsulatum memiliki 2 varian yang bersifat patogenik pada 
manusia, yaitu varian duboisii, ditemukan terutama di Afrika dan varian 
capsulatum, ditemukan di Amerika Selatan dan Utara. Spesies ini umumnya 
terdapat di kotoran kelelawar dan burung tertentu serta dapat menetap di 
lingkungan untuk periode yang lama. Infeksi ini masuk melalui inhalasi 
miselial dan terutama menyerang paru. Resolusi spontan dapat terjadi 
pada 95% pasien dan akan menimbulkan suatu memori imunologis. 
Fragmen mikrokonidia dan miselial yang terinhalasi, pada suhu tubuh 
akan berubah menjadi ragi di paru. Setelah sampai di paru, H. capsulatum 
dapat bertahan karena proses fagositosis di makrofag yang nantinya akan 
menimbulkan penyebaran melalui sistem fagosit mononuklear. Adanya 
respons sitokin proinflamasi (Th1/Th17) diperlukan untuk pertumbuhan 
H. capsulatum. Dengan demikian, pasien HIV memiliki risiko yang lebih 
tinggi terjadinya histoplasmosis diseminata. Proses patologis setelah proses 
inhalasi konidia, yaitu terjadinya pneumonitis lokal diikuti penyebaran 
endogen setelah 2 minggu dan menimbulkan respons imunitas seluler 
setelah 3 minggu. Pada pasien HIV, infeksi dapat mengalami progresifitas 
atau bahkan terjadi reaktivasi ketika jumlah sel T CD4 menurun. Faktor 
pejamu seperti jumlah sel T CD4 yang <200 sel/μL, jumlah sel T CD4 
nadir <50 sel/μL, jumlahsel T CD8 <50sel/μL, tidak mendapat terapi ARV 
dan anti jamur berkaitan dengan infeksi histoplasmosis (Cerdeira, 2014; 
Limper, 2017).

Manifestasi Klinis

Spektrum histoplasmosis dapat berupa infeksi asimptomatis maupun 
infeksi simptomatik yang jinak, bentuk diseminata progresif bervariasi 
disertai penyebaran melalui aliran darah menuju ke organ multipel. Lesi 
kulit dapat berupa eritema nodosum atau eritema polimorph, papula atau 
nodul kecil, atau lesi yang menyerupai moluskum yang nantinya akan 
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berkembang menjadi ulkus dangkal. Sebanyak 2/3 pasien juga mengalami 
lesi di mukosa, terutama area orofaringeal (Gambar 24.17 dan Gambar 
24.18). Gejala pulmoner akut di antaranya: demam, malaise, hilangnya 
berat badan, batuk, dan nyeri dada. Infeksi dapat dengan cepat menyebar 
dan melibatkan sistem retikuloendotelial yang akan berakibat sangat fatal. 
Keterlibatan SSP bisa merupakan infeksi primer atau akibat penyebaran 
infeksi dari organ lain (5-10% kasus). Jika mengenai SSP, gejala yang 
muncul meliputi meningitis, encefalitis, dan sindroma vaskular (Cerdeira 
CR, 2014; Hay RJ, 2012).

Pemeriksaan Penunjang

Penegakan diagnosis histoplasmosis dapat dilakukan melalui 
beberapa metode, di antaranya pemeriksaan langsung menggunakan 
mikroskop, kultur jamur, serologi, dan tes antigen (Chang, 2012). 
Pemeriksaan langsung menggunakan pengecatan khusus (May-Grunwald 
Giemsa, periode acid Schiff,, dan Grocott-Gomori’s methenamine-silver) dan 
kultur dari seluruh jaringan atau cairan tubuh pada suhu ruangan 
merupakan metode standar untuk diagnosis. Diagnosis histoplasmosis 

Gambar 24.17  Gambaran histoplasmosis diseminata pada kulit pasien HIV. 
Tampak papula keratotik eritematosa menyerupai psoriasis 
tipe gutata (Ray, 2012).
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ditegakkan dengan adanya penemuan intracelluler yeast-like cell of 
histoplasma pada sputum, sel darah tepi, sum-sum tulang atau spesimen 
biopsi. Pengecatan dari biopsi jaringan dan sel darah tepi bisa dikerjakan 
dengan cepat, namun memiliki sensitivitas yang rendah. Pemeriksaan 
kultur merupakan metode diagnosis terbaik untuk konfirmasi. Sampel 
dapat diambil dari jaringan paru, jaringan limfatik, kulit, sum-sum tulang 
dan darah. Waktu inkubasi memakan waktu 3-6 minggu. Kombinasi 
kultur dan pemeriksaan mikroskopi akan meningkatkan sensitivitas. 
Deteksi antibodi melalui cairan serebrospinal merupakan pemeriksaan 
yang paling sensitif untuk menegakkan diagnosis histoplasmosis pada 
pasien AIDS. Tes kulit histoplasmin intradermal adalah pemeriksaan 
epidemiologi dan bukan untuk mendiagnosis histoplasmosis, karena 
pada pasien histoplasmosis diseminata hasil tes histoplasmin biasanya 
negatif. Pemeriksaan histopatologi umumnya tampak H. capsulatum di 
dalam parasit intraseluler pada makrofag. Sel ini berbentuk oval dengan 
ukuran diameter 2-4 μm (Gambar 24.19) (Hay, 2012; Limper, 2017; Chang, 
2012).

Gambar 24.18  Gambaran histoplasmosis diseminata yang ditandai dengan 
adanya ulkus kecil di palatum (Cerdeira, 2014).
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Gambar 24.19  Gambaran histopatologi histoplasmosis diseminata yang 
ditandai dengan makrofag dermal disertai H.capsulatum 
bentuk ragi yang sangat banyak (Hay, 2012).

Terapi

Pilihan terapi adalah berdasarkan derajat keparahan penyakit. Untuk 
pasien dengan beberapa histoplasmosis diseminata maupun lokal dapat 
diberikan itrakonazol oral 200-400 mg sehari. AmB intravena (1 mg/kg/bb) 
juga dapat digunakan untuk pasien dengan infeksi berat dan penyebaran 
yang luas. Ketokonazol dan flukonazol juga efektif pada beberapa kasus 
(Hay, 2012). Literatur menyebutkan bahwa pada kasus derajat sedang-berat 
dapat diberikan liposomal-AmB (L-AmB) intravena 3-4 mg/kg sehari 
selama 2 minggu atau sampai ada perbaikan klinis. Setelah itu dapat 
dilanjutkan dengan pemberian itrakonazol 3 x 200 mg selama 3 hari, 
diikuti 2 × 200 mg setidaknya sampai setahun. Itrakonazol 200 mg/hari 
1–2 kali atau AmB 50 mg/minggu juga dapat digunakan sebagai terapi 
pemeliharaan, namun waktunya sangat panjang dan umumnya tidak 
dapat ditoleransi oleh pasien. Pasien dengan histoplasmosis derajat ringan 
dapat diberikan itrakonazol saja. ART harus diberikan dalam waktu 
sebulan setelah pengobatan dengan antijamur dimulai (Limper, 2017). 
Flukonazol 800 mg/hari dilaporkan juga merupakan pilihan terapi untuk 
histoplasmosis, namun efikasinya terbatas dan umumnya diberikan 
pada pasien yang tidak dapat mentoleransi itrakonazol. Pasien yang 
tidak menunjukkan respona klinis terhadap pengobatan konvensional 
dapat diberikan vorikonazol atau posakonazol. Dosis vorikonazol yang 
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dianjurkan adalah 6 mg/kg setiap 12 jam dengan dosis pemeliharaan 3-4 
mg/kg setiap 12 jam (Limper, 2017).

Komplikasi

Morbiditas dan mortalitas histoplasmosis semakin meningkat seiring 
dengan peningkatan kasus HIV/AIDS. Pengobatan yang cepat dan adekuat 
dapat mencegah penyebaran penyakit yang akan berakibat fatal (Limper, 
2017; Chang, 2012).

Pencegahan dan Edukasi

Profilaksis primer menggunakan intrakonazol 200 mg/hari dapat 
mencegah terjadinya histoplasmosis pada pasien HIV/AIDS dengan jumlah 
sel T CD4 <150 sel/ μL, walaupun tidak diketahui dengan pasti sampai 
kapan pencegahan ini dapat berlangsung. Suatu penelitian kelompok 
pada pasien HIV/AIDS terbukti bahwa pemberian itrakonazol 2 x 200 mg 
sehari dapat mencegah kekambuhan pada 40 dari 42 pasien (95%) yang 
diikuti selama 2 tahun setelah infeksi primer yang diterapi dengan AmB. 
Flukonazol ≥ 200 mg sehari merupakan alternatif untuk terapi supresif 
kronis. Tidak disarankan untuk pemberian ketokonazol karena kurang 
efektif (Ruhnke, 2004).

Simpulan 

Histoplasmosis merupakan salah satu infeksi jamur endemik yang 
prevalensinya cukup tinggi. Infeksi ini disebabkan oleh H. capsulatum. 
Sebagian besar infeksi sifatnya asimtomatik, namun pada beberapa kasus 
dapat menjadi progresif dan mengenai paru atau menjadi penyakit yang 
diseminata. Manifestasi kulit tidak begitu spesifik. Lesi dapat berupa 
eritema nodosum atau eritema polimorf, papula atau nodul kecil, atau 
lesi yang menyerupai moluskum yang nantinya akan berkembang menjadi 
ulkus dangkal. Sebanyak 2/3 pasien juga mengalami lesi di mukosa, 
terutama area orofaringeal. Penegakan diagnosis histoplasmosis dapat 
dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya pemeriksaan langsung 
menggunakan mikroskop, kultur jamur, serologi, dan tes antigen. Pilihan 
utama pengobatan di antaranya AmB atau obat-obatan golongan azol, 
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terutama itrakonazol. Pilihan obat didasarkan pada derajat keparahan 
penyakit. 

Kriptokokosis

Definisi 

Kriptokokosis adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh ragi 
berkapsul, C. neoformans. Jamur ini masuk ke tubuh melalui inhalasi 
menuju paru, namun dapat juga terjadi muncul gejala ekstrapulmoner 
diseminata seperti meningitis. Lesi kulit dapat muncul akibat suatu proses 
diseminata atau melalui autoinokulasi (jarang). Infeksi ini berkaitan erat 
dengan penyakit HIV/AIDS (Ray, 2012).

Epidemiologi

Perkiraan terakhir menunjukkan bahwa mortalitas meningitis 
kriptokokal pada pasien HIV mencapai 150.000-200.000 kematian/tahun. 
Kematian ini sebagian besar terjadi di sub-Sahara Afrika di mana 
mortalitas mencapai 70% dalam waktu 3 bulan (Limper, 2017). Penyebaran 
kriptokokosis terjadi di seluruh dunia, meskipun jumlah paparan setiap 
negara berbeda-beda. Insiden kriptokokosis pada pasien AIDS yang tidak 
diterapi bervariasi di setiap negara, yaitu 3-6% di Amerika Serikat, 3% di 
UK, dan >20% di bagian Afrika (Republik Kongo) (Hay, 2012). Di Eropa, C. 
neoformans menyebabkan 20% infeksi pada pasien HIV/AIDS. Kriptokokosis 
ekstrapulmoner dapat menjadi petunjuk adanya penyakit AIDS, bentuk ini 
terdeteksi pada 4,3% kasus. Lokasi ekstrapulmoner yang sering diserang 
adalah kulit, prostat dan mata (Cerdeira, 2014).

Etiopatogenesis

Spesies C. neoformans terdapat 3 varian, yaitu C. neoformans var. 
neoformans (serotype D), C. neoformans var. grubii (serotype A), dan C. 
neoformans var. gattii. Serotype D merupakan stain yang paling sering 
ditemukan di lesi kulit (Hay, 2012; Cerdeira, 2014). Spesies C. neoformans 
sangat banyak ditemukan di daerah perkotaan dan umumnya terdapat di 
kotoran burung dara serta sebagian kecil pada kotoran kelelawar. C. gatii 
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sering ditemukan di pepohonan dan umumnya terbatas di negara tropis 
dan subtropis. Penetrasi terjadi terutama melalui saluran pernapasan, 
dapat juga melalui saluran pencernaan dan kulit namun jarang. Sekali 
penyebab patogen memasuki tubuh, komposisi ragi akan berubah dan 
ukuran kapsul akan membesar yang akan menyebabkan gangguan 
pertahanan pejamu. Perubahan inilah yang menentukan faktor virulensi 
mikroorganisme patogen, di mana mikroorganisme akan memiliki 
kemampuan untuk menghindari proses fagositosis (Cerdeira, 2014).

Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis kriptokokosis yang paling utama adalah 
meningoensefalitis dengan tanda klasik meliputi perubahan kesadaran, 
perubahan mental, dan lumpuh saraf. Lesi kulit muncul pada 10% kasus 
dan umumnya disertai meningitis. Lesi kulit yang muncul dapat berupa 
papula atau pustula akneiformis yang berkembang menjadi kutil atau 
lesi vegetatif, plak berkrusta, ulkus, dan plak infiltratif yang keras atau 
nodula yang dapat menjadi penanda adanya infeksi sistemik (Gambar 
24.20). Pada infeksi primer kriptokokosis pada kulit melalui inokulasi 
langsung organisme ke kulit, lesi kulit biasanya berupa nodula soliter 
yang dapat pecah dan menimbulkan ulkus. Dapat ditemukan juga adanya 
limfadenopati lokal (Hay, 2012).

Gambar 24.20  Gambaran kriptokokosis diseminata pada pasien HIV 
stadium lanjut. Tampak multipel papula diskrit dan nodula 
yang menyerupai moluskum kontangiosum pada wajah (Ray, 
2012).
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Pemeriksaan Penunjang

Secara tradisional, diagnosis dapat ditegakkan melalui lumbal punksi. 
Cairan dari serebrospinal menggunakan tinta India umumnya positif pada 
70-90% pasien HIV. Kriptokoki merupakan sel budding yang besar (5–15 μm) 
dengan kapsul yang dapat terlihat dengan jelas menggunakan tinta India 
atau Nigrosin (Gambar 24.21). Beberapa peneliti menghubungkan reaksi 
inflamasi dan status imun pasien dengan ada tidaknya kapsul. Metode lain 
yang dapat digunakan adalah melalui deteksi antigen kriptokokal (CrAg) 
atau kultur. Antigen sudah terdapat di dalam tubuh (serum, plasma, 
atau sampel dari tes tusuk jari) sebelum gejala muncul, dan tes ini sangat 
spesifik. Dari sudut pandang patologi, reaksi inflamasi bervariasi mulai 
dari bentukan granuloma di mana organisme terdapat di dalam fagosit 
bahkan sampai ditemukan banyak organisme di ekstraseluler dengan 
reaksi inflamasi minimal (Guarner, 2012; Limper, 2017; Hay, 2012).

Terapi

Pilihan terapi untuk infeksi diseminata (khususnya meningitis 
kriptokokal) adalah kombinasi AmB deoksikolat (D-AmB) dengan 
dosis 0,7–1 mg/kg/hari dan flusitosin (100 mg/kg/hari dengan 4 dosis 
terbagi) selama 2 minggu awal. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan 
flukonazol (400–800mg/hari selama 8 minggu dilanjutkan 200 mg/
hari) selama minimal setahun dan sampai terjadi rekonstitusi imun. 
Kombinasi ini dapat menurunkan dosis keduanya, dengan demikian akan 
mengurangi toksisitas dan efek samping. Perlu diingat bahwa flusitosin 

Gambar 24.21  Gambaran patologis kriptokokosis menggunakan tinta India 
yang diambil dari cairan serebrospinal (Hay, 2012).
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dapat meningkatkan toksisitas hematologi pada pasien yang menerima 
pengobatan dengan zidovudin, sehingga diperlukan pemeriksaan fungsi 
ginjal secara berkala. L-AmB dengan dosis 3–6 mg/kg/hari lebih efektif 
dan lebih dapat ditoleransi dibandingkan D-AmB (Cerdeira, 2014; Limper, 
2017).

Komplikasi

Jika tidak diterapi dengan baik, kriptokokosis dapat menimbulkan 
komplikasi yang dapat berujung fatal, yaitu gejala akan berkembang 
menjadi gangguan status mental, penurunan kesadaran, kejang yang pada 
akhirnya akan berakhir dengan kondisi koma (Limper, 2017).

Pencegahan dan Edukasi

Pemberian terapi untuk profilaksis untuk kriptokokosis masih dalam 
perdebatan. Pada studi meta-analisis profilaksis primer menggunakan 
flukonazol atau itrakonazol pada pasien HIV dengan jumlah sel T CD4 
< 300 sel/μL, insiden kriptokokosis dapat diturunkan namun mortalitas 
tetap tinggi (Limper, 2017). Literatur lain menyebutkan bahwa terapi 
profilaksis primer tidak disarankan rutin, namun terapi profilaksis 
sekunder masih disarankan dengan menggunakan flukonazol 400 mg/
hari (pilihan pertama) atau itrakonazol 2 × 200 mg sehari seumur hidup 
(Ruhnke, 2004).

Simpulan

Kriptokokosis adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh ragi 
berkapsul, C. neoformans yang dapat masuk ke tubuh melalui inhalasi 
menuju paru. Lesi kulit dapat muncul akibat suatu proses diseminata atau 
melalui autoinokulasi (jarang). Infeksi ini berkaitan erat dengan penyakit 
HIV/AIDS. Lesi kulit muncul pada 10% kasus dan umumnya disertai 
meningitis. Lesi kulit dapat berupa papula atau pustula akneiformis 
yang berkembang menjadi kutil atau lesi vegetatif, plak berkrusta, ulkus 
dan plak infiltratif yang keras atau nodula yang dapat menjadi penanda 
adanya infeksi sistemik. Diagnosis dapat ditegakkan melalui lumbal 
punksi. Kriptokoki merupakan sel budding yang besar (5–15 μm) dengan 
kapsul yang dapat terlihat dengan jelas menggunakan tinta India atau 
Nigrosin. Pilihan terapi untuk infeksi diseminata (khususnya meningitis 



BAGIAN 4 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Dermatologi dan Venereologi

420

kriptokokal) adalah kombinasi AmB dan flusitosin. Kombinasi ini dapat 
menurunkan dosis keduanya, dengan demikian akan mengurangi 
toksisitas dan efek samping. 

Talaromikosis

Definisi 

Talaromikosis (dulu penisiliosis) adalah infeksi jamur sistemik yang 
disebabkan oleh T. marneffei (sebelumnya dikenal dengan Penicillium 
marneffei). Infeksi jamur ini menyebabkan penyakit diseminata pada pasien 
HIV (Guarner, 2017).

Epidemiologi

Infeksi ini banyak terjadi di Asia-Tenggara (Thailand, Vietnam, dan 
Cina Selatan) dan pada beberapa area, infeksi ini merupakan infeksi 
tersering ketiga setelah tuberkulosis dan kriptokokosis atau pneumosistis 
pneumonia (Guarner, 2017). T. marneffei merupakan infeksi mikosis yang 
dapat mengancam jiwa pada pasien imunokompromais atau bahkan 
wisatawan di Asia-Tenggara, Cina Selatan, dan Timur Laut India. 
Prevalensi talaromikosis pada pasien HIV di Vietnam adalah sebesar 4-11%, 
dan merupakan infeksi pembuluh darah terbanyak setelah kriptokokosis. 
Insiden dapat meningkat 30-50% pada musim hujan. Masa inkubasi T. 
marneffei adalah 1-3 minggu pada penyakit akut, sedangkan reaktivasi 
infeksi pada pasien imunokompromais dapat terjadi beberapa tahun 
setelah paparan. ART telah membantu insiden terjadinya talaromikosis, 
namun penyakit ini masih merupakan permasalahan utama pada pasien 
HIV yang tidak terdiagnosis atau tidak mendapatkan terapi. Peningkatan 
insiden talaromikosis dapat juga terjadi di area non-endemis karena 
adanya peningkatan wisatawan serta peningkatan pemakaian kemoterapi. 
Kasus yang fatal bervariasi dari 10% di Thailand dan Hongkong hingga 
33% di Cina dan Vietnam, di mana prosentase ini mencerminkan adanya 
perbedaan waktu diagnosis dan pemberian ART (Limper, 2017).

Etipatogenesis

T. marneffei adalah mikroorganisme saprofit di tanah, kemungkinan 
terbesar infeksi ke manusia diakibatkan karena proses inhalasi 



INFEKSI OPORTUNISTIS VIRUS DI KULIT PADA HIV/AIDS

421

konidiospora. Reservoir patogen dan cara infeksi talaromikosis dapat 
melalui tikus bambu, di mana tikus bambu merupakan satu-satunya 
pejamu T. marneffei non-manusia yang paling sering menimbulkan infeksi 
asimtomatik. Kendati demikian, belum ada bukti adanya penularan infeksi 
melalui kontak langsung dengan tikus bambu atau akibat memakan daging 
tikus bambu, sebaliknya infeksi pada manusia dapat terjadi akibat paparan 
di tempat kerja, misalnya seorang klinisi yang bekerja di laboratorium, 
atau petani yang sering terpapar dengan tanaman dan binatang. Isolasi 
spesies dari tikus bambu maupun manusia memiliki genotip yang identik 
(Limper, 2017; Vanitha, 2018). 

Setelah proses inhalasi, konidiospora akan di fagositosis oleh histiosit 
di paru. Jamur akan menginvasi pertahanan pejamu dan bertahan di 
dalam fagosom, selanjutnya konidia akan berubah menjadi sel ragi yang 
kecil (sering misdiagnosa dengan H. capsulatum). Setelah bertahan di dalam 
fagosom, jamur akan menyebar ke seluruh tubuh untuk menimbulkan 
infeksi sistemik pada pasien dengan kondisi imunosupresi. Masa inkubasi 
bervariasi antara beberapa bulan hingga beberapa tahun. Patogenesitas 
spesies ini sangat bergantung pada fase transisi dan ketahanan jamur 
dalam fagosom yang nantinya akan berpengaruh pada mekanisme 
pertahanan imunitas pejamu (Vanitha, 2018).

Manifestasi Klinis

Sebagian besar infeksi talaromikosis terjadi pada pasien HIV dengan 
jumlahsel T CD4 <100 sel/ μL. Gejala yang muncul pada umumnya akibat 
penyakit diseminata dengan gejala demam, penurunan berat badan, 
anemia, hepatomegaly, limfadenopati, gangguan pernapasan dan gangguan 
saluran pencernaan. Derajat keparahan infeksi bergantung dari status 
imunosupresi. Lesi kulit dapat berupa lesi papulonekrotik (60-70% kasus), 
atau lesi dengan umbilikasi nekrotik di tengah yang menyerupai lesi 
moluskum kontangiosum (Gambar 24.22). Predileksi lesi umumnya di 
wajah bagian atas dan badan Infeksi talaromikosis dapat juga bersamaan 
dengan terjadinya infeksi tuberkulosis dan salmonela. Lesi kulit yang 
atipikal dapat muncul berupa nodula eritematosa, lesi verukosa atau plak 
eritematosa (Limper, 2017; Vanitha, 2018).
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Gambar 24.22  Gambaran klinis talaromikosis pada pasien HIV (Limper, 
2017).

Pemeriksaan Penunjang

Pada pemeriksaan histopatologis didapatkan fokal nekrosis disertai 
infiltrat yang terdiri dari makrofag yang telah terfagositosis oleh organisme 
maupun organisme ekstraseluler. Pasien dengan derajat imunokompromais 
ringan dapat dijumpai radang granulomatosa dan pembentukan abses. T 
marneffei adalah ragi kecil dengan ukuran diameter 2–5 mm yang dapat 
membelah seperti bakteri (Guarner, 2017). Diagnosis dapat ditegakkan 
berdasarkan temuan ragi intramakrofag maupun ekstramakrofag pada 
pemeriksaan mikroskop dari lesi kulit, aspirat kelanjar gatah bening atau 
sum-sum tulang (Gambar 24.23). Diagnosis definitif dapat dilakukan 
melalui isolasi patogen dari spesimen klinis. Kultur biasanya lambat 
(3-14 hari) sehingga menyebabkan keterlambatan diagnosis dan mortalitas 
menjadi tinggi terutama pada pasien tanpa lesi kulit. PCR-based assays 
juga dapat dilakukan, namun sensitivitasnya rendah. Pemeriksaan ELISA 
untuk mendeteksi antigen T. marneffei dapat berguna karena lebih sensitif 
dibandingkan kultur darah atau metode diagnosis yang lain. Pemeriksaan 
darah rutin dapat menunjukkan anemia, trombositopenia dan peningkatan 
enzim transaminase. Prediktor mortalitas dapat dilihat dari laboratorium 
dan gejala klinis, misalnya usia tua, gejala yang singkat, dispnea, ada 
tidaknya demam dan lesi kulit, trombositopenia dan peningkatan 
konsentrasi laktat dehydrogenase (Limper, 2017).
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Gambar 24.23  Bentukan T. marneffei, terdapat ragi intraseluler (Guarner, 
2017).

Terapi

ART dan terapi anti-jamur merupakan pendekatan terapi yang 
penting untuk talaromikosis (Limper, 2017). D-AmB dan itrakonazol 
adalah obat-obatan yang efektif untuk talaromikosis, karena T. marneffei 
resisten terhadap flukonazol. L-AmB dan vorikonazol juga efektif, namun 
ketersediaannya terbatas. Pedoman terapi internasional merekomendasikan 
D-AmB (0,6–1 mg/kg/hari) selama 2 minggu, diikuti itrakonazol 400 mg/
hari selama 10 minggu lalu itrakonazol 200mg/hari sampai jumlah sel 
T CD4 > 100 sel/ μL setidaknya sampai 6 bulan (Limper, 2017). Literatur 
lain menyebutkan bahwa alternatif pilihan terapi yang dapat diberikan 
adalah vorikonazol 6 mg/kg setiap 12 jam pada hari pertama, kemudian 4 
mg/kg setiap 12 jam setidaknya hingga 3 hari. Selanjutnya diikuti dengan 
oral vorikonazol 2 × 200 mg sehari sampai maksimal 12 minggu. Untuk 
infeksi ringan dapat diberikan itrakonazol 400 mg/hari selama 8 minggu 
(Vanitha, 2018).

Komplikasi

Penyakit talaromikosis dapat sembuh jika didiagnosis dan diterapi 
dengan cepat. Angka mortalitas talaromikosis pada pasien HIV yang 
tidak diobati dapat mencapai 100% dibandingkan pasien non-HIV (90%). 
Dengan demikian dignosis dini dan terapi yang sesuai adalah tindakan 
yang penting untuk mengurangi angka mortalitas (Vanitha, 2018).
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Pencegahan dan Edukasi

Profilaksi primer dengan itrakonazol dapat mengurangi infeksi 
jamur invasif pada pasien dengan jumlah sel CD4 <200 sel/μL, kendati 
demikian tindakan ini kurang diterima di Asia karena pertimbangan 
biaya, efek toksik, resistensi dan interaksi obat (Limper, 2017). Penelitian uji 
klinis tersamar ganda dengan plasebo di Thailand menunjukkan bahwa 
itrakonazol 1 × 200 mg sehari dapat mencegah kekambuhan infeksi T. 
marneffei setelah sebelumnya berhasil diterapi dengan kombinasi AmB 
dan itrakonazol selama 12 minggu. Dari 36 pasien yang mendapatkan 
itrakonazol tidak ada satu pun yang mengalami kekambuhan, sebaliknya 
20 dari 35 pasien yang mendapat plasebo mengalami kekambuhan. 
Dengan demikian, profilaksis sekunder ditujukan untuk pasien HIV 
dengan talaromikosis (Ruhnke, 2014). 

Simpulan

Talaromikosis adalah infeksi jamur sistemik yang disebabkan oleh T. 
marneffei (sebelumnya dikenal dengan Penicillium marneffei). Patogenesitas 
spesies ini sangat bergantung pada fase transisi dan ketahanan jamur dalam 
fagosom yang nantinya akan berpengaruh pada mekanisme pertahanan 
imunitas pejamu. Sebagian besar infeksi talaromikosis terjadi pada pasien 
HIV dengan jumlahsel T CD4 <100 sel/ μL. Lesi kulit dapat berupa lesi 
papulonekrotik (60-70% kasus), atau lesi dengan umbilikasi nekrotik 
di tengah yang menyerupai lesi moluskum kontangiosum. Diagnosis 
talaromikosis dapat ditegakkan melalui pemeriksaan histopatologi, PCR 
based assay, dan ELISA. Pedoman terapi internasional merekomendasikan 
D-AmB (0,6-1 mg/kg/hari) selama 2 minggu, diikuti itrakonazol 400 
mg/hari selama 10 minggu lalu itrakonazol 200mg/hari sampai jumlah 
sel T CD4 >100 sel/ μL setidaknya sampai 6 bulan. Angka mortalitas 
talaromikosis pada pasien HIV yang tidak diobati dapat mencapai 100%. 
Dengan demikian dignosis dini dan terapi yang sesuai adalah tindakan 
yang penting untuk mengurangi angka mortalitas talaromikosis.
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Mukormikosis (Zigomikosis)

Definisi

Mukormikosis atau juga dikenal dengan zigomikosis adalah infeksi 
jamur yang jarang, disebabkan oleh jamur zygomycete seperti Rhizomucor, 
Absidia, dan Rhizopus. Cunninghamella bertholletiae dan Saksenaea vasiformis 
juga dapat menyebabkan infeksi namun jarang (Hay, 2012).

Epidemiologi

Pada negara maju, infeksi mukormikosis banyak terjadi pada pasien 
transplantasi sel punca hematopoetik alogenik atau keganasan hematologi 
lain. Sebaliknya, pada negara berkembang, infeksi ini berkaitan erat 
dengan diabetes melitus yang tidak terkontrol. Insiden global tidak 
diketahui dengan pasti, laporan di Spanyol insiden mukormikosis 
adalah 0,43 kasus/tahun di tahun 2005. Di Perancis antara tahun 1996-
2006 terdapat peningkatan kasus dari 0,7-1,2 kasus/1 juta penduduk, 
dengan kasus paling banyak ditemui adalah pada pasien keganasan 
hematologi dan transplantasi sum-sum tulang. Terdapat laporan 
adanya wabah mukormikosis pada tempat pelayanan kesehatan akibat 
plester yang terkontaminasi seperti spatel lidah, kantong ostomi, dan 
kontaminasi konstruksi bangunan. Berdasarkan laporan berskala besar, 
infeksi mukormikosis menyerang pejamu mulai usia 87 tahun, dengan 
mean 38 tahun, serta lebih banyak menyerang laki-laki dibandingkan 
wanita dengan rasio 1,1 : 1. Mukormikosis juga dapat terjadi pada pasien 
yang tidak memiliki faktor predisposisi, seperti yang dilaporkan Roden 
dan kolega bahwa mukormikosis menyerang 50% pasien tanpa adanya 
penyakit yang mendasari. Laporan lain menyebutkan 40% mukormikosis 
pada kulit menyerang pejamu yang imunokompeten (Perez, 2017).

Etipatogenesis

Zygomycetes adalah jamur yang banyak ditemui di alam, terutama 
di bahan-bahan yang telah membusuk, tanah, kayu, roti, buah, sayur, 
dan kotoran hewan. Infeksi kulit primer mukormikosis didapatkan dari 
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inokulasi, pakaian yang terkontaminasi, akibat proses pembedahan, 
trauma terbakar, kecelakaan motor atau bahkan dapat terjadi di lokasi 
suntikan insulin. Juga telah disebutkan di atas bahwa risiko utama 
terjadinya mukormikosis adalah diabetes yang tidak terkontrol dengan 
ketoasidosis, namun pasien dengan keganasan hematologi, transplantasi 
sel punca hematopoetik alogenik, HIV dan malnutrisi memiliki risiko 
lebih tinggi (Perez, 2017).

Jamur ini dapat menginvasi tubuh melalui abrasi akibat trauma 
bencana alam (misal, banjir lumpur atau tsunami). Jamur juga dapat 
menginvasi area nekrotik akibat luka bakar atau menyerang wajah akibat 
infeksi invasif di sinus paranasal. Jamur ini juga memiliki kecenderungan 
menginvasi pembuluh darah yang berakibat infark (Hay, 2012).

Manifestasi Klinis

Mukormikosis kulit dapat diklasifikasikan menjadi infeksi primer dan 
sekunder. Pada infeksi primer, kulit terinfeksi akibat inokulasi langsung. 
Pada infeksi sekunder, infeksi kulit berasal dari penyebaran dari lokasi 
lain seperti infeksi rinoserebral. Infeksi juga dapat dikategorikan sebagai 
infeksi lokal, dalam atau diseminata. Area yang paling sering terkena 
adalah lengan, tungkai, skalp, wajah, dada, punggung, perut, perineum, 
payudara, leher, dan area gluteal. Infeksi mukormikosis primer dapat 
terjadi secara bertahap maupun fuminan. Gambaran klinis bervariasi, 
lesi dimulai dari plak eritematosa hingga keunguan disertai indurasi. Lesi 
akan menjadi nekrotik disertai halo eritematosa yang pada akhirnya akan 
menjadi eskar. Gambaran klinis lain adalah lesi targetoid, nodula yang 
nyeri, ulkus, lesi purpurik bahkan plak berskuama yang membengkak 
(Gambar 24.24) (Perez, 2017).

Infeksi sekunder umumnya akibat penyebaran dari rinoserebral atau 
infeksi dari area lain, infeksi lebih sering terjadi dibandingkan infeksi 
primer. Onsetnya akut dan mortalitasnya tinggi. Penyakit biasanya diawali 
dengan sinusitis dan lesi kulit yang paling sering ditemui adalah eskar 
nekrotik (Gambar 24.25). Mukoa oral juga dapat terkena, disertai ulkus 
hitam atau putih (Perez, 2017).
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Gambar 24.24 Gambaran klinis mukormikosis pada kulit (Perez, 2017).

 

Gambar 24.25  Ulserasi disertai jaringan nekrotik pada kelopak mata dengan 
keterlibatan mata (Perez, 2017).

Pemeriksaan Penunjang

Temuan klinis mukormikosis pada kulit tidak spesifik. Identifikasi 
jamur sejak dini sangat penting untuk memberikan terapi anti-jamur 
yang sesuai. Deteksi dini dapat dilakukan dengan metode pemeriksaan 
mikroskopik langsung menggunakan KOH untuk melihat adanya 
jamur tidak bersepta, berhialin, dengan lebar 5 μm dan panjang 50 μm, 
disertai cabang yang tidak beraturan pada sudut kanan, terutama pada 
lesi perifer. Kultur jamur positif pada 50% kasus, namun laporan terbaru 
terjadi peningkatan kultur positif dari 72–89% pada lokasi lesi. Kultur 
dapat dilakukan pada media agar Sabouraud dan kentang dekstrosa, media 
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antibiotik tidak disarankan karena akan menghambat pertumbuhan 
jamur (Perez, 2017).

Biopsi dan tes diagnosis molekular harus dilakukan, biopsi harus 
diambil dari lesi bagian tengah meliputi lemak subkutan. Histologi pada 
infeksi primer mukormikosis kulit sangat membantu. Temuan yang paling 
sering adalah edema, trombosis, infark, nekrosis, dan reaksi inflamasi yang 
terdiri dari sel polimorfonuklear, sel plasma, dan eosinophil. Hialin tebal, 
hifa tidak bersepta dan tidak bercabang dapat terlihat dengan pengecatan 
hematoksilin-eosin namun lebih jelas terlihat pada pengecatan periodic 
acid-Schiff dan Grocott (Gambar 24.25) (Perez, 2017).

Real-time PCR juga dapat mengidentifikasi Mucorales pada sampel 
jaringan dan isolat klinis dengan spesifisitas tinggi. Pemeriksaan dengan 
spesimen beku lebih sensitif dibandingkan dengan jaringan formalin-fixed 
paraffin-embedded (Perez, 2017).

Gambar 24.26  Gambaran hifa pada pemeriksaan histopatologi, dengan 
pengecatan hematoksilin-eosin dan perbesaran 40x (Perez, 
2017).

Terapi

Pendekatan multidisiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk memperbaiki 
ketahanan pasien mukormikosis kulit. Tindakan yang dapat dilakukan 
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adalah bedah debrideman, terapi anti-jamur, koreksi penyakit metabolik 
atau perbaikan gangguan status imunologi serta mengendalikan infeksi 
yang menyertai. Obat-obatan yang dapat menjadi pilihan dapat di lihat 
pada Tabel 24.4. Pilihan terapi anti-jamur adalah D-AmB, namun sering 
diganti dengan L-AmB karena lebih aman dan nefrotoksik juga lebih 
rendah sehingga dapat dipakai jangka panjang dengan dosis yang lebih 
tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan AmB adalah obat anti-jamur 
yang paling efektif terhadap mucorales, dengan MIC <1 μg/mL. Pada pasien 
imunokompromais dosis D-AmB yang disarankan adalah 1-1,5 mg/kg/
hari, untuk L-AmB adalah 5-10 mg/kg/hari, dan untuk AmB kompleks 
lipid adalah 5 mg/kg/hari. Untuk meningkatkan ketahanan hidup pasien, 
terapi harus diberikan dalam waktu 5 hari pertama setelah diagnosis 
klinis ditegakkan. Lama terapi masih belum jelas, beberapa peneliti 
merekomendasikan obat tetap dilanjutkan hingga ada perbaikan klinis atau 
radiologis. Peneliti lain menyarankan pengobatan setidaknya 6-8 minggu, 
namun kadang tidak dapat ditoleransi pasien karena kemungkinan adanya 
gagal ginjal (Perez, 2017).

Posakonazol dapat menjadi terapi lini kedua untuk melawan 
mucorales, beberapa penelitian retrospektif menunjukkan hasil bagus. 
Sebagian besar obat ini digunakan oleh pasien yang tidak dapat 
mentoleransi AmB. Kelebihan obat ini adalah memungkinkan pasien 
mengurangi lama nya perawatan di rumah sakit dan angka kekambuhan 
juga menurun. Dosis yang disarankan adalah 2 x 400 mg (Perez, 2017).

Tabel 24.4  Pilihan terapi untuk mukormikosis 

Sumber: Peres (2017)
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Komplikasi

Mortalitas mukormikosis kulit lokalisata adalah sebesar 4-10%, 
mukormikosis dengan perluasan yang dalam 26-43%, sedangkan untuk 
penyakit diseminata adalah 83% (Perez, 2017).

Pencegahan dan Edukasi

Mukormikosis adalah infeksi jamur yang invasif membutuhkan 
kemampuan klinis tinggi untuk menegakkan diagnosis yang tepat untuk 
memperpanjang ketahanan hidup pasien. Diagnosis dini dilanjutkan 
dengan terapi yang adekuat dibutuhkan untuk mencegah perluasan 
penyakit (Perez, 2017).

Simpulan 

Mukormikosis adalah infeksi jamur yang jarang, disebabkan oleh 
jamur zygomycete seperti Rhizomucor, Absidia, dan Rhizopus. Cunninghamella 
bertholletiae dan Saksenaea vasiformis juga dapat menyebabkan infeksi namun 
jarang. Risiko utama terjadinya mukormikosis adalah diabetes yang 
tidak terkontrol dengan ketoasidosis, namun pasien dengan keganasan 
hematologi, transplantasi sel punca hematopoetik alogenik, HIV, dan 
malnutrisi memiliki risiko lebih tinggi. Gambaran klinis bervariasi, lesi 
dimulai dari plak eritematosa hingga keunguan disertai indurasi. Lesi 
akan menjadi nekrotik disertai halo eritematosa yang pada akhirnya 
akan menjadi eskar. Diagnosa dapat ditegakkan melalui pemeriksaan 
mikroskop dengan KOH, biopsi atau tes molekular. Pilihan terapi ada 
D-AmB, L-AmB, dan posakonazole, disertai terapi non-farmakologis. 

Aspergilosis 

Definisi

Aspergilosis adalah infeksi jamur oportunistik yang sering 
disebabkan oleh Aspergillus flavus (A. flavus) (Silva, 2012).

Epidemiologi

Infeksi jamur ini lebih sering menyerang pasien HIV dan jarang 
menyerang pasien imunokompeten. Penyakit yang invasif dapat terjadi 
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pada pasien imunodefisiensi berat dengan jumlah sel T CD4 < 20 sel/mL, 
di mana insidennya mencapai 10% (Silva,2012). Secara keseluruhan, insiden 
aspergilosis adalah 3,5 kasus/1000 orang/tahun. Median waktu ketahanan 
hidup setelah diagnosis aspergilosis tegak pada pasien HIV adalah 3 bulan 
dan hanya 26% saja yang dapat bertahan hidup ≥ 1 tahun dari analisis 
228 pasien. Terdapat 2 bentuk penyakit aspergilosis, yaitu aspergilosis 
pulmoner invasif dan aspergilosis bronkial obstruktif atau trakeobronkitis 
nekrotik. Aspergilosis sebenarnya adalah penyakit yang jarang namun 
merupakan infeksi jamur yang fatal pada pasien HIV. Dari ulasan 342 
kasus aspergilosis pulmoner invasif, faktor risiko utama adalah < 50 sel/
μL, neutropenia, dan pemakaian kortikosteroid (Ruhnke, 2004).

Etipatogenesis

Jamur genus Aspergillus terdistribusi luas di lingkungan, terutama 
di tanah dan vegetasi yang telah membusuk (Nakashima, 2010). Jamur 
ini merupakan jamur saprofit yang menyebabkan aspergilosis kulit 
melalui inokulasi langsung postrauma (kateter intravena), atau akibat 
tidak langsung dari penyebaran hematogen terutama pada pasien 
imunokompromais (Silva, 2012).

Manifestasi Klinis

Infeksi aspergilosis kulit primer jarang ditemui, manifestasi kulit 
(5–11%) dapat berupa plak verukosa, pustula, nodul dengan ulserasi serta 
penebalan area yang terkena disertai eritem. Lesi sering ditemukan di 
ekstremitas dan kepala dapat berasal dari trauma lokal (lokasi injeksi 
intravena, trauma atau luka bakar) (Gambar 24.26). Secara klinis 
muncul sebagai makula atau papula violaseus, bula hemoragis, ulserasi 
disertai nekrosis ditengahnya dan abses/pustul subkutan. Pada pasien 
imunokompromais, aspergilosis kulit primer dapat muncul berupa nodula 
soliter tanpa disertai ulserasi (Gambar 24.27) (Silva, 2012; Nakashima, 2010). 
Keterlibatan paru adalah penandan adanya infeksi diseminata. Selain 
paru, organ yang dapat terkena adalah SSP, jantung, ginjal, laring, mata, 
telinga, dan rongga mulut. A. fumigatus adalah spesies yang menyebabkan 
infeksi di sinus, dan A. Flavus adalah spesies yang sering menimbulkan 
lesi invasif pada individu dengan depresi imun (Silva, 2012). 
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Gambar 24.27  Contoh gambaran klinis Aspergilus kulit pada pasien yang 
menerima transplantasi sum-sum tulang (van Burik J, 1998).

Gambar 24.28  Tampak nodul keunguan pada ibu jari bagian atas 
(Nakashima, 2010).

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan histopatologi, 
di mana ditemukan invasi jaringan oleh hifa jamur dan identifikasi 
mikroorganisme melalui pemeriksaan mikroskop langsung dan kultur. 
Bentuk Aspergillus berupa hifa dikotomi, bersepta dan angular (Silva, 2012). 
Sebagai contoh, diagnosis apergilosis kulit primer dapat segera diketahui 
dengan biopsi atap bula dengan KOH, namun secara umum infeksi 
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aspergilosis primer maupun sekunder dibutuhkan pemeriksaan kultur 
dan histopatologi dari biopsi lesi kulit. Spesimen biopsi kulit untuk suspek 
lesi jamur harus diambil dari tengah lesi sampai mencapai subkutan karena 
Aspergillus cenderung menginvasi pembuluh darah dermis dan subkutis. 
Pada pemeriksaan laboratorium patologi, pemeriksaan histopatologi 
dengan pengecatan hemaktosilin-eosin menunjukkan gambaran hifa 
Aspergillus, hifa dapat terlihat lebih jelas dengan pengecatan dengan 
Gomori methenamine silver karena dinding sel hifa akan berubah menjadi 
hitam di mana latar belakang jaringan adalah hijau (Gambar 24.28) (van 
Burik, 1998).

 

 

 

 

 

Gambar 24.29 Hifa bersepta bercabang (Nakashima, 2010).

Terapi

Terapi aspergilus kulit primer meliputi terapi bedah dan anti-
jamur. Obat pilihan utama untuk infeksi lokal adalah vorikonazol 6 
mg/kg intravena tiap 12 jam selama sehari, dilanjutkan dengan dosis 4 
mg/kg intravena tiap 12 jam, dan selanjutnya dengan dosis 200 mg per 
oral tiap 12 jam. Pada aspergilosis invasif, vorikonazol lebih superior 
dibandingkan itrakonazol dan AmB. Pasien dengan infeksi refrakter 
dapat diberikan caspofungin intravena (50 mg sehari setelah loading dose 
70 mg/hari intravena), atau L-AmB 3-5 mg/kg per hari juga dapat berguna. 
Obat alternatif meliputi posakonazol, itrakonazol atau echinocandins. 
Itrakonazol dapat mencapai konsentrasi yang tinggi di kulit, sehingga 
sering digunakan untuk aspergilus kulit (Silva, 2012). Itrakonazol juga 
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telah digunakan untuk terapi aspergilus kulit pada pasien HIV (van Burik, 
1998).

Komplikasi

Aspergilus dengan lesi kulit memiliki prognosis yang buruk jika 
merupakan akibat infeksi diseminata. Penyakit yang lanjut dapat 
menimbulkan komplikasi abses ginjal, namun jarang. Mortalitas 
aspergilosis invasif atau disemininata dapat mencapai 100%, terutama jika 
disertai keterlibatan SSP (Silva, 2012).

Pencegahan dan Edukasi

Profilaksis sekunder direkomendasikan pada pasien dengan 
imunosupresi kronis, menggunakan vorikonazol, posakonazol atau 
itrakonazol. Oleh karena aspergilosis invasif merupakan komplikasi yang 
jarang pada pasien HIV/AIDS, maka tidak ada tindakan profilaksis primer 
atau sekunder (Silva, 2012; Ruhnke, 2004).
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PENDAHULUAN 

Kelainan kulit merupakan suatu tanda awal yang dicurigai untuk 
mendiagnosis suatu infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). Kondisi 
ini dapat menimbulkan morbiditas seiring progresifitas penyakit serta 
dapat melibatkan gejala sistemik. Jumlah penyakit mukokutaneus, 
termasuk jumlah sel CD4, merupakan indikator prognostik terjadinya 
Aquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) serta menentukan ketahanan 
hidup pasien. Beberapa kelainan kulit yang dapat ditemukan pada pasien 
HIV/AIDS dapat berupa kelainan kulit infeksi, noninfeksi, dan neoplasma. 
Manifestasi noninfeksi di antaranya dermatitis seboroik (DS), psoriasis 
vulgaris, sindroma Reiter’s, xerosis, iktiosis didapat, papular pruritic eruption 
(PPE), dan lain-lain (Sharma, 2007).

PAPULAR PRURITIC ERUPTION (PPE)

Definisi 

Suatu kondisi kulit yang kronis pada pasien HIV/AIDS yang ditandai 
oleh papula yang sangat gatal, terdistribusi simetris serta paling banyak 
ditemukan di ekstremitas (namun lesi juga dapat tersebar generalisata). Lesi 
ditandai dengan gatal hebat dan sering menimbulkan ekskoriasi (Chua, 
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2014; Bellavista, 2013). PPE merupakan kondisi kulit yang paling sering 
ditemukan pada pasien positif HIV, terutama pada stadium imunosupresif 
yang lanjut (Bellavista, 2013).

Epidemiologi

PPE merupakan penyebab utama morbiditas pada pasien AIDS di 
Asia. PPE paling banyak dilaporkan di populasi Afrika, Asia Tenggara, 
dan India, sebanyak 12-46% dari seluruh pasien HIV. Jumlah ini bervariasi 
di setiap lokasi geografis. Prevalensi PPE pada anak adalah 38-42%. PPE 
jarang dilaporkan di populasi Eropa dan Amerika Utara. PPE berkaitan 
dengan stadium imunosupresif HIV dengan jumlah CD4 < 250/mm3, 
namun juga dapat ditemukan pada HIV stadium dini (Farsani, 2013; 
Bellavista, 2013; WHO, 2014).

Etiopatogenesis

Hasil penelitian yang dilakukan di Uganda menunjukkan bahwa 
PPE yang terjadi pada pasien HIV diduga diakibatkan oleh reaksi 
gigitan arthropoda. Sebagian besar hasil biopsi spesimen lesi awal PPE 
menandakan suatu temuan gigitan arthropoda yang khas, yaitu infiltrat 
limfosit interstitial dan perivaskular baik superfisial maupun dalam 
dengan kepadatan yang sedang hingga sangat padat serta eosinofil 
yang dapat meluas hingga subkutan dengan hiperpalasia epidermal 
(Resneck, 2014). Penyebab pasti PPE masih belum sepenuhnya diketahui, 

Gambar 25.1  PPE pada HIV. Papulae hiperpigmentasi, simetris bilateral pada 
kedua tungkai (Motswaledi, 2014).
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beberapa peneliti menduga bahwa PPE merupakan suatu dermatitis yang 
disebabkan oleh respons imun T-helper (Th) 2. Seperti diketahui stadium 
imunosupresif lanjut pada HIV ditandai dengan pergeseran profil sitokin 
dari Th1 menjadi Th2, dalam hal ini terjadi peningkatan sekresi interleukin 
(IL)-4 dan 5 yang akan memicu eosinofilia (Bellavista,2013). Dugaan PPE 
merupakan bentuk dermatitis yang spesifik atau bagian dari spektrum 
folikulitis eosinofilik masih kontroversial. Teori patogenesis yang masih 
belum terbukti meliputi adanya peran infeksi (Staphylococcus aureus, 
Demodex folliculorum, and Sarcoptes scabiei), erupsi obat, efek langsung HIV 
serta kelainan primer unit pilosebaseus. Kaitan antara gigitan nyamuk 
dan PPE yang telah diduga selama dua dekade ternyata sangat kompleks. 
Mekanisme yang mungkin meliputi adanya hipotesis bahwa pada lesi 
PPE pasien terdapat gigitan nyamuk, atau erupsi yang timbul pada pasien 
merupakan reaksi hipersensitivitas menyeluruh akibat saliva nyamuk, 
menyerupai urtikaria papular. Penelitian terbaru menekankan peran 
gigitan arthropod (terutama nyamuk) pada patogenesis PPE, menunjukkan 
bahwa terdapat respons berlebihan terhadap antigen arthropoda pada 
individu yang terinfeksi HIV. Peningkatan konsentrasi IL-2, IL-12, dan 
IL-5 berkaitan dengan penurunan sel T limfosit CD4 dan peningkatan 

Gambar 25.2  PPE yang berkaitan dengan HIV: papulae hiperpigmentasi 
(Ramdial, 2012).
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sel T limfosit CD8 pada lesi kulit, yang dalam hal ini dapat menjelaskan 
adanya infiltrat eosinofil pada kulit (Ramdial, 2012).

Manifestasi Klinis

Secara klinis, PPE bermanifestasi sebagai papul (atau pustul) berwarna 
seperti warna kulit hingga eritematosa, terdistribusi simetris, sangat 
gatal, dan biasanya mengenai ekstremitas bagian distal (Gambar 25.1 
dan Gambar 25.2). Seiring berjalannya waktu, erupsi ini semakin meluas, 
mengenai badan dan wajah sehingga sulit dibedakan dengan folikulitis 
eosinofilik (Motswaledi, 2014).

Colebunder dan kawan-kawan melaporkan manifestasi klinis pasien 
PPE di Afrika berupa erupsi papular yang terdistribusi simetris dan 
mengenai lengan bagian ekstensor, dorsum tangan, tungkai bawah, 
mata kaki, dan dorsum kaki. Lesi diawali dengan papul yang gatal serta 
mengeluarkan cairan jernih jika tergores. Lesi akan berubah menjadi 
hiperpigmentasi saat menyembuh. Berbeda dengan Colebunders, Liautaud 
dan kolega menemukan manifestasi PPE pada orang Haiti berupa erupsi 
pruritik nodular, papular dan makular yang awalnya muncul di lengan 
yang kemudian meluas ke tungkai, wajah (terutama kening), dan badan 
(Singh, 2012).

Pemeriksaan Penunjang

PPE merupakan kondisi kulit yang paling sering ditemukan pada 
pasien HIV, kendati demikian secara klinis kondisi kulit ini sulit dibedakan 
dengan prurigo dan folikulitis eosinofilik. Sehingga pemeriksaan 
histopatologi dapat membantu mengonfirmasi diagnosis (Annam, 2009). 
Gambaran histopatologi dapat bervariasi pada setiap individu, bergantung 
pada usia lesi dan bentuk lesi (skar, nodula ekskoriasi, atau lesi baru) saat 
dilakukan biopsi. Lesi awal menunjukkan infiltrat limfosit dan eosinofilia 
dengan kepadatan sedang hingga sangat padat, dengan letak superfisial 
dan dalam, perifolikular, periekrin dan interstitial, dengan perluasan 
hingga ke subkutis dan terdapat epidermal hiperplasia (Gambar 25.3). 
Terdapat juga predominan limfosit T CD8 (Ramdial, 2012).
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Gambar 25.3  Gambaran histopatologi PPE. Tampak gambaran limfosit dan 
eosinofi l dalam jumlah banyak (Ramdial, 2012).

Terapi

Beberapa terapi yang dapat mengurangi PPE meliputi, antihistamin 
sistemik, kortikosteroid topikal, takrolimus topikal, itrakonazol, 
pentoksifilin dan fototerapi UVB, kendati demikian tidak ada penelitian 
klinis terkontrol yang dapat membuktikan hal ini. Baru-baru ini, Navarini 
dan kolega membuktikan bahwa prometazin 25 mg merupakan terapi 
lini pertama untuk PPE. Meskipun demikian prometazin tidak tersedia 
di negara-negara tertentu, sehingga dapat diganti dengan antihistamin 
generasi pertama (chlorphenamine maleate) selama 3 bulan, namun hasilnya 
tidak memuaskan. Fototerapi UVB telah digunakan sejak akhir tahun 
1980-an untuk terapi PPE dan pruritus pada pasien HIV. Cara kerja 
fototerapi UVB adalah dengan menekan sitokin inferon-gamma (IFN-γ) 
dan sitokin pro-inflamasi (IL-4) serta meningkatkan sitokin anti-inflamasi 
(IL-10). Di samping itu, UVB dapat mengurangi sel T imunokompeten 
dari epidermis dan dermis melalui stimulasi apoptosis. NB-UVB biasanya 
dapat ditoleransi dengan baik dan tidak ada efek samping yang serius jika 
digunakan jangka waktu yang singkat, sehingga merupakan terapi yang 
aman untuk PPE (Bellavista, 2013).

Terdapat literatur menyebutkan yang menyebutkan bahwa PPE dapat 
membaik setelah beberapa bulan penggunaan antiretroviral therapy (ART), 
namun kambuh lagi setelah ART dihentikan (Chua, 2014).
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Komplikasi 

Gejala gatal pada PPE yang diderita pasien HIV dapat menyebabkan 
penurunan kualitas hidup (Bellavista, 2013). Pruritus yang menyeluruh 
harus dipikirkan adanya suatu infeksi HIV, pasien dengan keluhan gatal 
harus dievaluasi secara menyeluruh untuk menyingkirkan dermatosis 
lain yang spesifik (Budavari, 2007).

Pencegahan

Hingga saat ini belum ada tindakan untuk mencegah terjadinya PPE 
pada HIV. 

Edukasi

Penjelasan mengenai penyakit sangat diperlukan meliputi sifat 
penyakit yang mudah kambuh sehingga perlu minum obat yang teratur.

Simpulan

PPE merupakan kondisi kulit yang sering ditemukan pada pasien 
HIV, terutama HIV stadium lanjut. PPE harus dipertimbangkan sebagai 
penanda suatu kondisi imunosupresi yang berat. Gambaran klinis berupa 
papul (atau pustul) berwarna seperti warna kulit hingga eritematosa, 
terdistribusi simetris, sangat gatal, dan biasanya mengenai ekstremitas 
bagian distal. Diagnosis PPE dapat ditegakkan secara klinis dengan 
konfirmasi pemeriksaan histopatologi untuk menyingkirkan dermatosis 
lain. PPE dapat menurunkan kualitas hidup pasien sehingga diperlukan 
diagnosis dan penanganan yang tepat dan menyeluruh.

DERMATITIS SEBOROIK

Definisi 

Dermatitis seboroik (DS) merupakan dermatosis papuloskuamosa 
kronis yang umum dan bersifat sering kambuh. DS sering terjadi di area 
kelenjar sebasea, seperti skalp, wajah dan badan bagian atas. Beberapa 
penelitian potong lintang maupun penelitian kohort menunjukkan bahwa 
DS berkaitan erat dengan HIV (Chatzikokkinou, 2008).
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Epidemiologi

DS dapat menyerang bayi baru lahir, anak-anak dan dewasa, serta 
dapat terjadi pada semua ras. Secara klinis, gejala pada laki-laki lebih berat 
dibandingkan wanita. Prevalensi DS pada populasi umum sebesar 3-5%, 
meningkat hingga 30-83% pada pasien positif HIV/AIDS (Chatzikokkinou, 
2008). Literatur lain menyebutkan insiden DS pada populasi umum adalah 
sebesar 2,35%-11,3%. Insiden ini meningkat 30-80% pada populasi pasien 
HIV. Penelitian terbaru menyatakan bahwa DS merupakan temuan kulit 
terbanyak kedua pada pasien HIV (Motsweldi, 2014).

Etiopatogenesis

Patogenesis terjadinya DS pada pasien HIV sama dengan pasien 
imunokompeten. Subtipe jamur Malassezia bisa berbeda antara pasien 
HIV dan pasien imunokopeten (Motsweldi, 2014). Etiologi DS sampai 
sekarang masih belum diketahui dengan pasti, namun beberapa penelitian 
menduga adanya beberapa spesies yang menyebabkan terjadinya DS, yaitu 
Malassezia furfur (M. furfur), dulu Pityrosporum ovale (P. ovale). Dugaan ini 
didukung oleh terapi antifungal yang berhasil mengobati kondisi kulit ini. 
M. furfur merupakan flora normal kulit, namun dalam kondisi tertentu 
pertumbuhannya dapat menjadi berlebihan. Studi terbaru dengan metode 
laboratorium lanjut menggunakan RAPD-PCR menganalisa perbedaan 
M. furfur yang diisolasi dari pasien normal dan pasien AIDS. Hasilnya 
tidak dapat membuktikan apakah jumlah koloni Malassezia pada pasien 
AIDS lebih tinggi dibandingkan pasien sehat, walaupun terbukti adanya 
korelasi antara kepadatan Malassezia dengan derajat keparahan DS. 
Telah dibuktikan bahwa kepadatan organisme Malassezia penting untuk 
individu yang rentan terhadap terjadinya DS. Respons terhadap Malassezia 
yang abnormal yang mungkin dapat menjelaskan hal ini. Berbgrant 
dan kolega melaporkan bahwa pasien AIDS menunjukkan aktivitas sel 
T yang tidak normal, aktivitas jalur alternatif komplemen oleh P. Ovale 
tertekan dan dapat menjelaskan respons inflamasi yang terjadi pada DS 
ini (Chatzikokkinou, 2008). 
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Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis DS pada HIV dapat menyerupai pasien 
imunokompeten, namun biasanya lesi bersifat atipikal dengan gejala 
lebih berat (Gambar 25.4). Derajat keparahan ini berkaitan dengan derajat 
supresi imun dan stadium HIV. Pada pasien HIV, DS dimulai di area 
seboroik namun akan cepat meluas hingga ke ekstremitas. DS ditandai 
dengan skuama eritematosa dan berminyak pada area nasolabial dan 
posaurikular, bulu mata, telinga luar dan skalp seperti yang terlihat pada 
populasi umum. Pada pasien HIV, lesi ini dapat meluas hingga dada, 
badan, lipatan paha dan ekstremitas, bahkan terkadang dapat berkembang 
menjadi eritroderma. Petunjuk lain untuk menegakkan diagnosis DS pada 
pasien HIV adalah adanya lesi inflamasi hiperkeratotik yang dominan, 
lesi seperti plak dan papul yang berskuama menyerupai psoriasis. Cradle 
crap juga dapat ditemukan saat DS memburuk (Ramdial, 2010, Motsweldi, 
2014).

Gambar 25.4 Dermatitis seboroik berat pada pasien HIV. Tampak lesi meluas 
melebihi area seboroik (Motswaledi, 2014).

Pemeriksaan Penunjang

DS dapat ditegakkan secara klinis. Diagnosis banding dapat 
disingkirkan berdasarkan usia pasien, lokasi lesi yang terkena, serta ras/
etnis pasien. Kondisi yang membingungkan dalam penegakan diagnosis 
DS di antaranya psoriasis, dermatitis atopik dan tinea kapitis (pada anak-
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anak). Pemeriksaan mikroskop langsung dari kerokan lesi menggunakan 
potasium hidroksida (KOH) dapat berguna untuk menyingkirkan tinea 
kapitis (Naldi, 2009). DS pada pasien HIV menunjukkan manifestasi dan 
gejala yang lebih luas dan berat. Pemeriksaan histopatologi juga dapat 
dilakukan untuk memastikan diagnosis dengan gambaran yang tidak 
berbeda dengan pasien non HIV. Gambaran histopatologi di antaranya: 
hiperkeratosis, parakertosis terutama di area ostium folikel rambut, 
akantosis dengan elongasi rete ridges reguler, serta spongiosis ringan 
disertai infiltrasi limfosit dan netrofil intraepidermal. Gambaran spesifik 
DS pada HIV, yaitu spotty nekrosis keratinosit, hiperkeratosis, lekositik 
eksositosis (suatu infiltrat sel plasma perivaskular pada dermis), dan fokal 
lekositosis (Ramdial, 2014).

Terapi

Pengobatan dengan antifungal masih dianggap efektif untuk 
mengobati DS, baik dalam bentuk sampo maupun krim. Beberapa 
penelitian tersamar ganda telah membuktikan efikasi ketokonazol 2% 
dalam mengurangi skuama dan jumlah koloni Malassezia. Di samping 
itu, ketokonazol 2% sampo juga memiliki efek profilaksis yang signifikan 
jika digunakan seminggu sekali. Selain pengobatan dengan antimikotik, 
kortikosteroid potensi rendah (misal: hidrokortison) dan emolien juga 
dapat digunakan untuk terapi stadium dini. Terapi lain yang pernah 
dilaporkan efektif untuk mengobati DS baik pada pasien HIV maupun 
pasien imunokompeten, yaitu sampo yang mengandung coal tar, zinc 
pyrithione, selenium sulfit, dan litium suksinat. Pengobatan topikal 
terbaru untuk pilihan terapi DS pada HIV adalah krim pimekrolimus 
1% dan takrolimus. Kedua krim ini merupakan modulator kalsineurin 
inhibitor non-steroid ini yang mempunyai efek anti-inflamasi melalui 
hambatan pelepasan sitokin proinflamasi dan mediator dari sel T dan 
sel lain (Chatzikokkinou, 2008). Sampai saat ini belum ada pedoman 
yang pasti mengenai pengobatan DS pada HIV, bahkan sebagian besar 
DS pada HIV resisten terhadap pengobatan. Pengobatan penyakit dasar 
HIV menggunakan ART masih tetap diperlukan untuk mengontrol 
progresifitas DS (Motsweldi, 2014).
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Komplikasi 

Komplikasi DS yang dapat terjadi adalah eritema generalisata disertai 
skuama dengan manifestasi sistemik, biasanya akibat terapi yang kurang 
tepat (Naldi, 2009).

Pencegahan

Hingga saat ini belum ada tindakan untuk mencegah terjadinya DS 
pada HIV.

Edukasi

Penjelasan mengenai penyakit sangat diperlukan, meliputi sifat 
penyakit yang kambuh-kambuhan sehingga diperlukan keteraturan 
dalam pengobatan.

Simpulan

DS merupakan salah satu gejala kulit paling awal pada pasien HIV. 
Pemeriksaan yang teliti dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk 
diagnosis HIV. Bentuk gejala dan manifestasi kulit yang berat harus 
dipikirkan adanya suatu infeksi HIV, dan dapat digunakan sebagai 
petunjuk seorang klinisi untuk menduga adanya penyakit yang mendasari 
(HIV).

FOLIKULITIS EOSINOFILIK

Definisi 

Folikulitis pustular eosinofilik awalnya di temukan oleh Ofuji dan 
kolega. Pada tahun 1986 kondisi ini ditemukan pertama kali pada paien 
HIV, sehingga kelompok penyakit ini dinamakan folikulitis eosinofilik 
(FE). FE merupakan salah satu erupsi pruritik yang terjadi pada pasien HIV 
disamping PPE (Dent, 1999; Motsweldi, 2014). FE adalah suatu dermatosis 
pruritik kronis yang terjadi pada pasien dengan HIV lanjut. Pada salah 
satu penelitian retrospektif individu dengan HIV, jumlah sel T CD4 (<200/
μl) berkaitan dengan terjadinya FE (Uehlin, 2012).
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Epidemiologi

FE terdapat 3 varian: klasik, FE pada bayi, dan FE pada pasien 
imunosupresi (sebagian besar HIV). Prevalensi FE pada HIV bervariasi 
di setiap populasi. Perkiraan prevalensi FE pada HIV dengan berbasis 
rumah sakit dan klinik dermatologi adalah 18,6% (13 dari 70) di Seoul, 
Korea; 4% (21 dari 528) di Florida, USA; 4,2% (4 dari 96) di Singapura; dan 
2,6% (4 dari 150) di India. Prevalensi FE pada HIV ini menurun dengan 
adanya penggunaan ART (WHO, 2014).

Etiopatogenesis

Penyebab FE sampai saat ini tidak diketahui. Terdapat dugaan 
adanya suatu reaksi hipersensitivitas yang diinduksi oleh berbagai 
macam antigen dalam disregulasi sistem imun pejamu. Beberapa 
literatur penelitian menyebutkan patogen penyebab FE pada HIV, di 
antaranya jamur (Pityrosporum ovale), parasit (Demodex folliculorum), dan 
bakteri (Leptotrichia, Mycobacterium, Staphylococcus), namun hasilnya tidak 
konsisten. Hasil kultur bakteri, jamur, dan virus biasanya negatif. Beberapa 
agen antimikrobial menunjukkan keberhasilan dalam mengobati FE pada 
HIV, meliputi metronidazol, itrakonazol, dan permetrim. Keberhasilan 
ini menunjukkan bahwa FE pada HIV disebabkan oleh patogen tertentu 
(Hayes, 2004; Ramdial,2012; Motsweldi, 2014).

Faktor kemotaktik larut lemak terhadap eosinofil dan netrofil diduga 
sebagai faktor penyebab. Keruskakan folikular dan paparan antigen sebasea 
terlibat dalam proses inflamasi yang melibatkan limfosit dan eosinofil. 
Adanya sel mast serta terjadinya degranulasi juga diduga berperan dalam 
terjadinya FE pada HIV (Ramdial, 2012). Terjadinya FE pada HIV berkaitan 
erat dengan kondisi imunosupresi yang lanjut, terutama pasien dengan 
jumlah CD4 <250 sel/ mm (WHO,2014).

Manifestasi Klinis

Gejala pasien FE adalah ruam yang sangat gatal. Intensitas gatal 
menyerupai skabies dengan ekskoriasi yang lebih berat. Secara klinis 
dijumpai papul/pustul eritematosa dengan ukuran 2-3 mm, paling 
sering mengenai bahu, badan, lengan atas, leher, dan kening (Gambar 
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25.5 dan Gambar 25.6). Pustula lebih jarang, biasanya pada lesi stadium 
akhir. Kalaupun ada biasanya lebih kecil dibandingkan pustula pada 
folikulitis bakterial. Area lain juga mungkin terkena, namun FE biasanya 
jarang generalisata. Pada umumnya lesi tersebar simetris. Lesi berbentuk 
folikular dan sering ditandai oleh ekskoriasi, membuat klinisi kesulitan 
untuk mengetahui lesi awalnya. Bahkan karena adanya eksoriasi ini, lesi 
yang khas umumnya sukar terlihat. Oleh sebab itu penting juga untuk 
melihat lesi yang belum terjadi ekskoriasi. Tidak ada gejala sistemik namun 
biasanya pasien merasa lelah dan iritabel (Dent , 1999; Andrews, 2011 ).

Gambar 25.5  Folikulitis eosinofi lik. A. Multipel papulae pruritik eritematosa dan 
beberapa pustulae pada pasien HIV dengan jumlah CD4 50/μl. 
B. Dari jarak dekat terlihat papulae dan pustulae urtikaria, serta 
krusta disertai erosi akibat gesekan (Uehlin, 2012).

Gambar 25.6  A. Folikulitis eosinofi lik, tampak multipel ekskoriasi yang khas. B. 
Papulae folikular eritematosa yang khas pada FE (Dent, 1999).



DERMATOSIS NONINFEKSI PADA HIV/AIDS

449

Pemeriksaan Penunjang

FE pada umumnya berkaitan dengan PPE, sehingga keduanya 
terkadang sulit dibedakan. Pemeriksaan histopatologi dibutuhkan 
untuk membedakan keduanya. Pengecatan dapat dilakukan dengan 
menggunakan hematoksilin-eosin, atau pengecatan khusus untuk jamur, 
bakteri, dan virus jika pada pemeriksaan klinis dijumpai manifestasi 
yang atipikal. Spesimen biopsi jika memungkinkan diambil dari lesi baru 
yang belum mengalami eksoriasi. Pada FE akan ditemukan eosinofilia, 
gambaran histopatologi akan dijumpai kerusakan folikular disertai 
infiltrat eosinofil di sekeliling folikel, sekeliling dermis menunjukkan 
infiltrasi limfosit, eosinofil, sel mast perivaskular, dan interstitial (Gambar 
25.7). Infiltrat inflamatori tersebar secara folikulosentrik dengan lisis 
sebasea yang khas. Gambaran inilah yang membedakan dengan folikulitis 
bacterial. Terkadang dapat dijumpai Demodex folliculorum yang terlihat di 
perifolikuler dermis bila terjadi kerusakan intradermal (Khambaty, 2010; 
Ramdial, 2012; Dent, 1999). 

Gambar 25.7  Gambaran histopatologi FE pada HIV. Tampak infi ltrat 
eosinofi lik yang padat (Ramdial, 2012).
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Pemeriksaan CD4 juga sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi status 
imun pasien. FE sering terjadi pada pasien HIV dengan jumlah CD4 < 
250.106/l dengan insiden 9%. Hampir 50% pasien akan menunjukkan suatu 
eosinofilia perifer. IgE juga dapat mengalami peningkatan, menandakan 
suatu gangguan imunitas yang diperantarai oleh sel Th2 (Dent, 1999; 
James, 2011).

Terapi

Penatalaksanaan FE pada HIV terbilang sulit dan bervariasi karena 
mekanisme dasar penyakit ini masih belum dipahami. Terapi yang pernah 
dicoba di antaranya kortikosteroid topikal, ascarides topikal, contohnya: 
permetrim, fototerapi UVA dan UVB, itrakonazol, isotretionin dan 
metronidazol. Semua terapi ini berhasil namun penelitian yang dilakukan 
hanya menggunakan sampel yang kecil serta bukan merupakan suatu uji 
klinis acak terkontrol tersamar ganda (Dent, 1999).

Terapi yang paling efektif untuk FE pada HIV adalah prednison, 
dimulai dari dosis 70 mg sehari, kemudian diturunkan 5–10 mg dalam 
waktu 7–14 hari. Meskipun demikian, sebagian besar pasien akan kambuh 
lagi setelah prednison dihentikan (Uehlin, 2012).

Kortikosteroid topikal seperti betametason valerat 0,1% dapat 
mengurangi gejala sementara, namun akan kambuh kembali. Antihistamin 
anti eosinofilik (seperti cetirizine) juga dapat mengurangi gejala terutama 
jika menggunakan dosis yang paling tinggi (20-40 mg/hari) dosis terbagi. 
Penggunaan fototerapi UVB 3x seminggu selama 3-6 minggu juga 
dilaporkan memberikan perbaikan gejala. Kekambuhan dapat terjadi, 
oleh karena itu dibutuhkan terapi pemeliharaan setiap seminggu sekali 
(Dent, 1999).

Jamur atau ragi seperti P. ovale diduga merupakan organisme 
penyebab terjadinya FE oleh beberapa peneliti, sehingga pengobatan 
menggunakan itrakonazol masih dianggap rasional. Itrakonazol dimulai 
dari dosis 200 mg sehari. Respons biasanya baru terlihat dalam waktu 
2 minggu pertama, dosis dapat ditingkatkan menjadi 300 mg atau 400 
mg sehari jika belum tampak perbaikan. Namun harus berhati-hati juga 
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dengan peningkatan dosis, maka kemungkinan munculnya efek samping 
juga meningkat (Dent, 1999).

Metronidazol 3 × 250 mg selama 4 minggu dilaporkan efektif untuk 
FE. Pada penelitian pada tahun 1995 membuktikan bahwa isotretinoin 
memberikan respons komplit dalam waktu 1-4 minggu dengan dosis 
40-80 mg/hari (dosis dapat lebih tinggi jika pasien menunjukkan gejala 
yang lebih berat). Kekambuhan yang terjadi juga memberikan respons 
baik dengan pemberian ulang isotretinoin, namun harus diingat bahwa 
isotretinoin memiliki efek teratogenik sehingga tidak boleh diberikan 
pada wanita usia produktif. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
isotretinoin efektif dan dapat ditoleransi dengan baik jika diberikan dalam 
dosis 20 mg/hari selama 6-8 minggu. Efek samping yang paling sering 
adalah kulit kering, yang bisa dikontrol dengan penggunaan pelembab. 
Cara kerja FE pada HIV diduga melalui infiltrasi perifolikuler seluler, serta 
mengurangi produksi sebum (Dent, 1999).

Tungau (Demodex) pada folikel diduga merupakan antigen pemicu 
terjadinya FE, sehingga pemberian permetrim 5%, 1–2x seminggu topikal 
dapat memberikan hasil yang efektif. Kendati demikian pengobatan tidak 
dapat diulang jika dalam seminggu tidak ada perbaikan. Literatur lain 
menyebutkan pengulangan permetrim 5% (2 hari sekali selama 6 minggu) 
dapat juga memberikan perbaikan. Highly Active Antiretroviral Therapy 
(HAART) dapat menyebabkan perburukan gejala FE (bagian dari IRIS), 
namun juga dapat membantu penyembuhan karena pemberian HAART 
dapat meningkatkan jumlah CD4 hingga > 25x106 /l (Dent, 1999; James, 
2011).

Komplikasi 

 FE yang tidak diterapi atau terapi adekuat dapat menimbulkan 
ekskoriasi, serta dapat berkembang menjadi liken simpleks kronikus 
dan prurigo nodularis. Infeksi sekunder akibat S. aureus juga mungkin 
dapat terjadi. Pada individu dengan kulit gelap adanya hiperpigmentasi 
paska inflamasi dapat menyebabkan gangguan kosmetik yang mungkin 
mengganggu (Uihlein, 2014).
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Edukasi 

Penjelasan mengenai penyakit sangat diperlukan, meliputi sifat 
penyakit yang sering kambuh sehingga diperlukan keteraturan dalam 
pengobatan. Pasien dapat mengalami FE atau mengalami perburukkan 
FE selama terjadinya IRIS akibat pengunaan ART, sehingga hal ini perlu 
diinformasikan kepada pasien.

Simpulan

FE adalah suatu kondisi pruritik yang intens, kronis yang belum 
diketahui penyebabnya secara pasti. FE dapat menjadi suatu penanda 
infeksi HIV. Banyak kelainan kulit yang memberikan gejala dan manifestasi 
menyerupai FE, oleh karena itu dibutuhkan pemeriksaan histopatologi 
untuk memastikan diagnosis FE. Terapi FE meliputi kortikosteroid topikal 
dan sistemik, antihismtamin, fototerapi UVB, itrakonazol, metronidazol, 
isotretinoin, dan permetrim. ART dapat menyebabkan perburukan FE 
selama timbulnya IRIS, namun juga dapat membantu resolusi.

PSORIASIS

Definisi 

Psoriasis merupakan suatu inflamasi kulit papuloskuamosa kronis 
disertai gangguan sistemik (Queiros, 2018; Morar, 2010). Kaitan antara 
psoriasis dengan HIV sebenarnya masih berlawanan, namun adanya 
pengetahuan mengenai peran subset sel T, autoimunitas, kerentanan 
genetik dan infeksi yang berkaitan erat dengan disregulasi imun dapat 
menjelaskan patogenesis psoriasis pada HIV secara umum (Morar, 2010).

Epidemiologi

Prevalensi psoriasis bervariasi dari beberapa populasi yang berbeda, 
yaitu dari 0,1-11,8%. Prevalensi tertinggi dilaporkan di Eropa, yaitu 
Denmark (2,9%), Pulau Faeroe (2,8%), dan Jerman (2,5%) (Gudjonsson, 2012). 
Di Inggris prevalensi psoriasis mencapai 2-3%, dengan jumlah insiden 
yang sama antara pria dan wanita (Higgins, 2017). Beberapa kelainan kulit 
dilaporkan lebih sering terjadi pada pasien HIV dibandingkan dengan 
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populasi umum, kendati demikian prevalensi psoriasis pada pasien HIV 
sama (atau lebih besar) dibandingkan psoriasis pada populasi umum, 
yaitu 1-4%. Penelitian kohort luas yang dilakukan di Taiwan menunjukkan 
bahwa HIV dapat meningkatkan insiden terjadinya psoriasis. Penelitian ini 
melibatkan 102.070 pasien (20.294 merupakan pasien HIV dan sisanya adalah 
kontrol). Setelah dilakukan penyesuaian usia, seks dan komorbiditas, HIV 
merupakan faktor risiko independen terjadinya psoriasis dengan rasio 
hazard 1,80% (Jeong, 2014; Patel, 2008; Queiros, 2018).

Etiopatogenesis

Etiologi psoriasis pada HIV sampai saat ini tidak diketahui, namun 
terdapat peran genetik dan lingkungan yang terkait dengan kedua kondisi 
ini. Psoriasis dapat timbul sebagai manifestasi klinis pertama adanya 
suatu infeksi HIV, atau (lebih jarang) muncul saat HIV stadium lanjut 
ketika memasuki stadium AIDS (Patel, 2008). Etipatogenesis psoriasis pada 
HIV terdapat 3 dilema. Pertama , psoriasis adalah penyakit yang dimediasi 
oleh sel T, yang justru dapat membantu meningkatkan jumlah jumlah sel 
T pada infeksi HIV. Kedua, meskipun sudah banyak terapi dengan target 
sel T limfosit, namun kondisi ini juga akan mengalami perburukkan saat 
terjadi penurunan jumlah sel T CD4 pada pasien HIV. Ketiga, HIV ditandai 
dengan adanya ekspresi kuat profil sitokin sel Th2, sedangkan psoriasis 
ditandai dengan ekspresi kuat profil sitokin sel Th1, sehingga hal inilah 
yang membuat kedua kondisi penyakit ini menjadi berlawanan (Patel, 
2008). Psoriasis dapat terjadi pada pasien dengan kondisi imunodefisiensi 
apapun, namun keadaan ini biasanya terjadi terlambat dengan peningkatan 
imunodisfungsi dan jumlah sel CD4 <100 sel/μL. Temuan ini sebenarnya 
berlawanan, mengingat patogenesis terjadinya psoriasis berkaitan 
dengan aktivasi sel T dan pengobatan yang menurunkan jumlah sel T 
dapat memperbaiki gejala psoriasis. Psoriasis ditandai oleh sel T yang 
memproduksi sitokin tipe 1 (IL-12, IL-23, IFN-γ, TNF-α), namun pada 
infeksi HIV lanjut, sel T terpolarisasi untuk menyekresi sitokin tipe 2 
(IL-4, IL-5, dan IL-10). Pada psoriasis klasik jumlah sel T CD8 dan subset 
sel T CD8 memori meningkat di lesi epidermis dan dermis, hal inilah 
yang berkaitan dengan onset dan eksaserbasi psoriasis. Dengan adanya 
infeksi HIV, maka peningkatan sel T CD8 terjadi terlambat saat penyakit 
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sudah lanjut. Subset sel T CD8 memori terdiri dari lebih 80% sel T di darah 
tepi pada pasien dengan jumlah CD4<200 sel/μL. Adanya ekspansi ini 
dapat menjelaskan terjadinya eksaserbasi psoriasis pada pasien dengan 
status imunukompromais. Hipotesis lain menduga dengan adanya 
ketidakseimbangan sel T, maka terdapat deplesi sel T CD4 supresor yang 
menyebabkan gangguan jalur proinflamasi yang menyebabkan terjadinya 
psoriasis. Psoriasis merupakan suatu kondisi yang diperantarai sitokin 
tipe 1, sedangkan infeksi HIV ditandai dengan pergeseran menuju sitokin 
tipe 2. Pada kondisi ini terdapat penigkatan produksi IFN-γ (suatu sitokin 
tipe 1) dari sel T CD8 yang teraktivasi pada pasien HIV. Dengan demikian, 
konsentrasi IFN-γ pada serum pasien HIV akan meningkat, selain itu juga 
ekspresi IFN-γ juga akan meningkat pada kulit pasien psoriasis dengan 
HIV (Morar, 2010).

Baru-baru ini telah ditemukan teori efek virus HIV terhadap populasi 
sel T yang dapat menjelaskan adanya ketidakseimbangan rasio CD4:CD8 
yang dapat menyebabkan terjadinya disregulasi imun pada psoriasis yang 

Gambar 25.  Psoriasis pada pasien HIV. Tampak keterlibatan lesi di akral, 
genitalia dan fl eksura (Fernandes, 2011).
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terkait HIV. Sebagian besar penelitian menunjukkan virus lebih sering 
menginfeksi sel T CD4 memori dan sel T CD8 naïve. Saat infeksi HIV 
menjadi progresif dan sel T CD8 naïve mengalami deplesi, maka terjadi 
ekspansi populasi sel T CD8 memori yang tidak proporsional (hingga 
mencapai 85% dari total jumlah sel T CD8 pada pasien HIV dibandingkan 
50% pada kontrol sehat). Penurunan sel T CD8 naïve secara keseluruhan 
tidak hanya menurunkan kemampuan pasien untuk melawan infeksi, 
namun juga dapat memicu terjadinya suatu penyakit autoimun seperti 
psoriasis ini (Patel, 2008).

Manifestasi Klinis

Telah disebutkan di atas bahwa psoriasis dapat muncul sebagai 
manifestasi infeksi HIV. Perlu diketahui bahwa psoriasis pada populasi 
HIV cenderung lebih berat (semakin berat status imunosupresi, maka 
semakin berat gejala dan manifestasi psoriasis yang timbul). Selain 
itu manifestasi klinis psoriasis pada HIV sifatnya tidak khas (atipikal) 
sehingga terkadang gagal dengan segala macam pengobatan (Queiros, 
2018). 

Tanda khas psoriasis plak adalah plak/patch eritematosa (sering 
disebut pink salmon), terdistribusi simetris disertai skuama keabuan 
(Morar, 2010). Sebagian besar lesi pasien psoriasis adalah di bagian 
permukaan ekstensor dan skalp. Berdasarkan spektrum klinis psoriasis 
dari studi populasi menunjukkan bahwa keterlibatan lesi pada skalp, 
palmoplantar keratoderma dan fleksura memiliki kecenderungan adanya 
suatu imunodefisiensi yang berat dengan jumlah sel CD4 < 200sel/m3 

(Gambar 25.8).
Manifestasi klinis juga dapat bervariasi pada populasi yang berbeda. 

Di USA psoriasis plak merupakan manifestasi klinis psoriasis yang paling 
sering (78%), sedangkan di Afrika Selatan eritrodermik psoriasis adalah 
yang paling sering. Pada pasien HIV, psoriasis sering berupa sebopsoriasis 
(psoriasis bentuk inversa). Kondisi ini merupakan gabungan dari DS dan 
psoriasis, yaitu terdapat skuama berminyak dengan krusta eksudatif 
(tidak seperti psoriasis tipe plak yang jarang terjadi eksudatif) di area 
seboroik seperti skalp, retroaurikular, perinasal, permukaan fleksura dan 
badan bagian atas (Gambar 25.9). Sebopsoriasis ini dapat dipicu oleh jamur 
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ragi (yeast), sehingga pengobatan dengan regimen antifungal sistemik/
topikal dapat membantu membantu membedakan varian ini dengan 
psoriasis klasik. Kemungkinan terjadinya eksaserbasi pada psoriasis akibat 
infeksi streptococcus dan staphylococcus lebih sering terjadi pada psien HIV 
dibandingkan dengan pasien imunokompeten (Fernandes, 2010).

Gambar 25.9  Sebopsoriasis dengan skuama berminyak pada skalp serta lesi 
yang mengenai badan (Fernandes, 2010). 

Pemeriksaan Penunjang

Penyakit kulit merupakan manifestasi utama infeksi HIV dan AIDS, 
serta merupakan penanda suatu derajat disfungsi imun. Psoriasis bisa jadi 
merupakan manifestasi infeksi HIV dan dapat dijadikan penanda klinis 
derajat sistem imun pasien. Riwayat penyakit pasien harus dieksplorasi 
secara detail, termasuk riwayat penyakit keluarga, faktor pemicu yang 
berpotensial seperti adanya infeksi sebelumnya atau pemakaian obat-
obatan baru. Seperti pada pasien non-HIV, diagnosis psoriasis biasanya 
berdasarkan temuan klinis dan jarang diperlukan biopsi kulit. Diagnosis 
banding yang mendekati di antara nya infeksi tinea, DS, eksema, liken 
planus, pitiriasis rubra pilaris, pitiriasis rosea dan limfoma kulit (Queiros, 
2010).

Gambaran histopatologi psoriasis pada HIV tidak berbeda jauh 
dengan psoriasis klasik, berupa suatu dermatitis psoriasiform dengan 
gambaran mikroabses netrofilik, akantosis yang tidak teratur, makrofag 
dan adanya multinucleated giant cells. Sel T limfosit dan sel plasma lebih 



DERMATOSIS NONINFEKSI PADA HIV/AIDS

457

banyak ditemui. (Gambar 25.10 dan Gambar 25.11). Gambaran khas lain 
yaitu adanya beberapa sel T, keratosis diskeratotik, dan limfositoklastik 
(Morar, 2010).

Gambar 25.10  Gambaran histopatologi psoriasis pada HIV. Tampak adanya 
mikroabses Munro netrofi l disertai spongiosis ringan dan 
dilatasi vaskuler (Ramdial, 2012).

Gambar 25.11  Infi ltrat dermal yang terdiri dari limfosit disertai 1-2 sel plasma 
(Ramdial, 2010).

Terapi

Pengobatan psoriasis pada pasien HIV sangat sulit karena psoriasis 
pada HIV merupakan suatu kondisi yang diperantai oleh sel T limfosit 
namun juga terjadi deplesi sel T limfosit. Sebagian besar terapi psoriasis 
pada HIV merupakan suatu agen imunosupresif dan berpotensial 
menyebabkan terjadinya komplikasi berat infeksi HIV itu sendiri. Sama 
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seperti pasien psoriasis lain, psoriasis pada HIV membutuhkan beberapa 
modalitas terapi berdasarkan beratnya penyakit. Terapi awal psoriasis 
pada HIV adalah sediaan topikal, seperti kortikosteroid, kalsipotrin serta 
gabungan kalsipotriol dan betametason. Algoritma pengobatan psoriasis 
dapat dilihat pada Gambar 25.12 (Menon, 2010).

Gambar 25.12  Algoritma pengobatan psoriasis paa HIV. CSA: siklosporin; 
MTX: metotreksat; PUVA: Psoralen + UVA; TNF: Tumor 
Necrosis Factor; UV: ultraviolet (Menon, 2010).

Terapi topikal. Telah disebutkan di atas bahwa pilihan terapi 
psoriasis pada pasien HIV meliputi terapi konvensional menggunakan 
sediaan topikal, seperti tar, kalsipotrin (atau antralin) untuk psoriasis 
derajat ringan hingga sedang. Kalsipotriol, yang merupakan analog 
vitamin D3 topikal secara biologi merupakan bentuk aktif dari vitamin D 
yang dapat menghambat proliferasi keratinosit manusia yang dikultur dan 
efektif dalam mengobati psoriasis pada HIV. Agen topikal dapat diberikan 
sebagai terapi tunggal atau kombinasi dengan modalitas terapi lain 
seperti fototerapi dan agen sistemik. Gray dan kolega melaporkan bahwa 
penggunaan kalsipotriol topikal setiap hari bersama dengan etretrinat 
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oral dapat memperbaiki gejala eritrodermik psoriasis pada pasien HIV 
lanjut (jumlah sel T CD4 lymphocyte 70 × 106 sel/L) yang telah refrakter 
terhadap pengobatan dengan etretrinat sebagai monoterapi, PUVA, dan 
kortikosteroid topikal (Menon, 2010; Patel, 2008). 

Fototerapi. Pada kasus psoriasis yang lebih berat, pemberian 
kortikosteroid topikal saja tidak akan cukup, sehingga fototerapi dapat 
digunakan sebagai terapi lini pertama psoriasis pada HIV (baik UVA 
maupun UVB). Seperti pada populasi non-HIV, fototerapi secara klinis 
efektif dan memberikan perbaikan gejala yang bermakna pada pasien 
psoriasis. Meskipun demikian, keamanan obat harus diperhatikan 
mengingat radiasi UV bersifat imunosupresif dan secara teori fototerapi 
dapat memperburuk infeksi HIV (Menon, 2010). Selain itu adanya 
kemungkinan menjadi karsinogenik membuat fototerapi dibatasi untuk 
pemakaian jangka pendek saja. Masalah lain yang berkaitan dengan 
pemakaian sinar UV adalah terjadinya fotosensitivitas. Pasien HIV 
cenderung mengalami fotosensitivitas, baik secara langsung akibat 
infeksi HIV itu sendiri maupun akibat pemakaian ART. Observasi ketat 
harus dilakukan pada tiap pasien mengingat adanya kemungkinan risiko 
terjadinya kanker kulit non melanoma dan melanoma pada pasien yang 
menerima pengobatan PUVA hingga 250 sesi, namun secara keseluruhan 
terapi menggunakan fototerapi ini dianggap aman (Queiros, 2010).

Terapi sistemik. Untuk psoriasis yang refrakter terhadap pengobatan 
konvensional, pemberian imunosupresan sistemik patut dipertimbangkan, 
seperti siklosporin A, metotreksat, dan hidroksiurea (Menon, 2010). 
Siklosporin A telah terbukti efektif mengobati psoriasis yang refrakter 
pada pasien imunokompeten. Siklosporin A dapat menghambat aktivasi sel 
T, dengan demikian akan menurunkan jumlah sel T CD4 yang kemudian 
juga akan menghambat replikasi HIV melalui pelepasan sel target pejamu. 
Pemberian siklosporin A masih diperdebatkan. Suatu penelitian oleh 
Allen yang melibatkan pasien HIV (jumlah sel CD4 0,04x109 sel/L) dengan 
psoriasis yang tidak membaik dengan multipel terapi (meliputi zidovudin, 
metotreksat sodium, dan etretinat kombinasi dengan kortikosteroid 
topikal), pemberian siklosporin A hanya akan memperberat disfungsi 
imun pasien HIV yang telah terjadi sebelumnya. Hasil yang dapat segera 
terlihat adalah dengan pemberian siklosporin A 5 mg/kg, yaitu dengan 
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membaiknya lesi psoriasis secara keseluruhan meskipun jumlah CD4 
tetap rendah. Selain itu juga tidak ada insiden deteorisasi akut atau infeksi 
oportunistis, hanya dilaporkan terjadi oral thrush yang dapat langsung 
membaik dengan pemberian nistatin (Patel, 2008). 

Pemberian metotreksat (suatu inhibitor kompetitif enzim dihidrofolat 
reduktase) masih merupakan terapi utama untuk pengobatan psoriasis 
pada pasien imunokompeten. Kendati demikian pada kasus psoriasis 
dengan HIV pemberian metotreksat masih kontroversial, di mana 
dilaporkan terjadi infeksi oportunistik dan perburukan akut setelah 
pemberian metotreksat sehingga harus dihentikan. Selain itu obat ini 
menyebabkan hepatotoksik dan leukopenia, sehingga harus digunakan 
dengan hati-hati (Morar, 2010; Menon, 2010).

Hidroksiurea merupakan agen imunosupresif sistemik. Selain 
memiliki efek anti psoriasis, obat ini juga memiliki efek anti virus. 
Kedua efek ini yang membuat hidroksiurea dijadikan salah satu modal 
pengobatan psoriasis pada HIV. Hidroksiurea secara umum aman untuk 
pasien HIV. Efek samping yang tidak diinginkan meliputi kelainan 
hematologi (anemia, lekopenia, trombositopenia, dan makrositosis), di 
mana semua efek samping ini tergantung dari dosis yang diberikan 
(Morar, 2010).

Terapi menggunakan ART juga harus dipertimbangkan sebagai 
terapi lini pertama pengobatan psoriasis pada HIV dan pada beberapa 
pasien dapat digunakan sebagai terapi tunggal, mulai derajat sedang 
hingga derajat berat. ART direkomendasikan pada pasien psoriasis 
dengan HIV/AIDS atau dengan jumlah sel T CD4 < 350 sel/mm3, namun 
juga dapat diberikan pada kasus dengan jumlah sel T CD4 >350 sel/mm3. 
ART tidak hanya hanya mengendalikan progresivitas HIV, namun juga 
efektif mengendalikan psoriasis yang biasanya terjadi saat jumlah sel 
T CD4 <350 sel/mm3. Perbaikan psoriasis setelah permulaan ART telah 
dilaporkan dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, pemberian zidovudin 
dapat memberikan perbaikan lesi kulit hingga 90%. Respons ART 
diakibatkan menurunkan jumlah virus yang akhirnya berdampak juga 
pada penurunan TNF-〈 , suatu mediator inflamasi utama pada patogenesis 
psoriasis. Seperti diketahui juga, TNF-〈 meningkat pada pasien HIV seiring 
peningkatan jumlah virus. Sehingga disimpulkan bahwa zidovudin dapat 
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menurunkan jumlah virus pasien HIV, serta menurunkan kadar TNF-〈 
yang pada akhirnya berdampak pada perbaikan lesi psoriasis (Menon, 
2010).

Komplikasi 

Pasien psoriasis akan mengalami peningkatan morbiditas dan 
mortalitas akibat komplikasi kardiovaskuler, terutama pada psoriasis yang 
berat dengan durasi yang lama. Risiko infark miokard akan meningkat 
pada pasien yang lebih muda dengan psoriasis berat (Gudjonsso, 2012). 
Selain dari psoriasis itu sendiri, komplikasi juga bisa muncul akibat 
pengobatan yang sifatnya imunosupresif (Menon, 2012).

Pencegahan dan Edukasi

Infeksi, merokok, pemakaian obat-obatan (seperti anti-malaria, 
β-bloker, litium, NSAID, dll) sebaiknya dihindari karena dapat 
menyebabkan eksaserbasi psoriasis. Kendati demikian, pencegahan 
psoriasis pada HIV terbilang sulit. Hal ini disebabkan karena pasien HIV 
sendiri pada dasarnya lebih rentan terjadi infeksi (Gudjonsson, 2012).

Simpulan

Psoriasis merupakan suatu inflamasi kulit papuloskuamosa kronis 
disertai gangguan sistemik. Subset sel T, autoimunitas, kerentanan 
genetik dan infeksi yang berkaitan erat dengan disregulasi imun dapat 
menjelaskan patogenesis psoriasis pada HIV secara umum. Psoriasis dapat 
timbul sebagai manifestasi klinis pertama adanya suatu infeksi HIV, atau 
(lebih jarang) muncul saat HIV stadium lanjut ketika memasuki stadium 
AIDS. Terapi psoriasis pada HIV masih menjadi tantangan tersendiri, di 
antaranya terapi topikal, fototerapi dan retinoid oral. Untuk kasus yang 
lebih berat atau kasus yang refrakter terhadap pengobatan konvensional, 
pemberian agen imunosupresif patut dipertimbangkan, di antaranya: 
siklosporin A, metotreksat, hidroksiurea, dan lain-lain. Observasi ketat 
sangat diperlukan pada setiap pasien untuk melihat adanya efek samping 
yang timbul, termasuk observasi jumlah sel T CD4 dan jumah virus HIV. 
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Diperlukan juga konsultasi teratur dengan dokter spesialis multidisiplin 
ilmu berkaitan dengan terjadinya infeksi. 

XEROSIS

Definisi 

Xerosis adalah suatu kekeringan kulit yang berkaitan dengan 
kerusakan fungsi sawar kulit pada lapisan stratum korneum akibat 
gangguan lipid lamelar dan regulasi hidrasi (Mischo, 2014). Xerosis pada 
HIV dapat terjadi pada setiap stadium, dan ditandai dengan gatal hebat. 
Xerosis dapat merupakan manifestasi pertama infeksi HIV dan merupakan 
manifestasi utama pada kulit pasien AIDS (Ramdial, 2010).

Epidemiologi

Prevalensi xerosis pada populasi AIDS adalah sebesar 4,5-80%. 
Xerosis berat terjadi pada 20% kasus AIDS (Ramdial, 2010). Tiga puluh 
persen pasien HIV mengeluhkan gejala kulit kering atau iktiosis sebelum 
pemberian HAART. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa prevalensi 
xerosis pada pasien HIV setelah pemberian HAART adalah antara 19-28% 
(Lee, 2007).

Etiopatogenesis

Stratum korneum membutuhkan air sebanyak 10-13% untuk menjaga 
keseimbangan biomekanikal. Terjadinya xerosis adalah akibat terjadinya 
gangguan fungsi kulit di mana kadar air menurun hingga <10%. Untuk 
mencapai kadar air tetap optimal, air dari lapisan kulit yang lebih dalam 
harus mengisi startum korneum dan tetap pada lapisan kornifikasi. Faktor 
yang mempengaruhi hidrasi kulit di antaranya difusi air dari dermis 
menuju epidermis, difusi air di dalam stratum korneum dan banyaknya 
air yang hilang akibat penguapan superfisial (Barco, 2008).

Terjadinya xerosis pada pasien HIV masih belum dapat dipahami. 
Terdapat dugaan bahwa xerosis dapat terjadi akibat perubahan 
mikrosirkulasi, asupan nutrisi pada kulit yang buruk serta adanya 
gangguan produksi keringat dan minyak pada kulit. Xerosis juga berkaitan 
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dengan beberapa efek yang disebabkan oleh populasi sel mast serta adanya 
penurunan inervasi kulit akibat AIDS. Beberapa peneliti menemukan 
adanya substansi seperti calcitonin gene-related peptide dan suatu mediator 
seperti substansi P menurun akibat infeksi HIV (Laurent, 2011).

Penelitian kohort oleh Lee D menunjukkan bahwa faktor yang 
berkaitan dengan risiko terjadinya xerosis pada HIV adalah jumlah sel 
T CD4 yang rendah, penggunaan idinavir, adanya infeksi oportunistik 
dan asupan makanan yang tidak adekuat. Terjadinya xerosis pada 
HIV juga dilaporkan karena efek samping penggunaan ARV, terutama 
protease inhibitor (PI) seperti idinavir. Mekanisme terjadinya xerosis pada 
kondisi ini adalah gangguan pada pergeseran vitamin A dari sitoplasma 
retinoic acid binding protein yang berakibat pada peningkatan interaksi ini 
terhadap reseptor asam retinoat. Infeksi oportunistik seperti infeksi virus, 
bakteri dan jamur disertai dengan rendahnya jumlah sel T CD4 semakin 
meningkatkan terjadinya xerosis pada pasien HIV. Terdapat kaitan yang 
erat antara asupan makanan yang tidak adekuat dengan terjadinya xerosis, 
di mana pasien dengan anoreksia nervosa disertai dengan Body Mass Index 
yang rendah berkaitan dengan xerosis (Lee, 2007).

Gambar 25.13  Xerosis pada pasien HIV. Ditandai dengan skuama dengan 
bentukan yang ‘retak-retak’ seperti eksema (Ramdial, 2010).
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Manifestasi Klinis

Xerosis ditandai dengan kekeringan kulit difus disertai skuama 
hiperpigmentasi dan krusta fokal. Kekeringan kulit umumnya tampak 
jelas terlihat di ekstremitas dan memburuk pada musim dingin. Dapat 
ditemukan fisura di sekitar lesi sehingga menimbulkan bentukan ‘retak’ 
pada kulit (Gambar 25.13) (Ramdial,2010).

Pemeriksaan Penunjang

Tidak ada pemeriksaan penunjang yang spesifik untuk memastikan 
diagnosis xerosis pada HIV. Diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan 
pemeriksaan klinis. Gambaran histopatologi biasanya menunjukkan 
suatu hiperkeratosis epidermal superfisial dengan adanya parakeratosis, 
akantosis ringan dan spongiosis fokal tanpa disertai mikrovesikulasi. 
Lapisan dermis terdapat infiltrat limfositik perivascular (Gambar 25.14) 
(Ramdial, 2010).

Gambar 25.14  Gambaran histopatologi xerosis pada HIV. Tampak 
hiperortokeratosis dan parakeratosis yang berkaitan dengan 
hiperplasia psoriaform. Spongiosis hanya tampak minimal 
(Ramdial PK, 2012).
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Terapi

Prinsip penanganan xerosis adalah rehidrasi, yaitu memperbaiki 
fungsi sawar kulit dengan bahan yang menyerupai lipid dengan jumlah 
konsentrasi yang sama dengan fisiologi kulit. Lipid merupakan komponen 
yang sangat penting dalam menjaga kelembaban kulit. Air saja tidak 
cukup untuk memperbaiki sawar lipid, lipid fisiologis (kolesterol, ceramide, 
dan asam lemak) harus diberikan juga. Humektan merupakan bahan 
higroskopis yang dapat juga membantu hidrasi kulit. Golongan humektan 
anatara lain gliserol atau propilen glikol dan urea (Barco, 2008).

Humektan mampu memperbaiki defek pada elastisitas kulit dan 
mengembalikan fungsi sawar kulit jika kekeringan kulit bukan disebabkan 
oleh hilangnya lipid. Gliserol berperan penting dalam menjaga stratum 
korneum tetap terhidrasi di mana perubahan pada aquaporin-3 (kandungan 
air dalam epidermis/transporter gliserol), menyebabkan penurunan hidrasi 
kulit dan hilangnya elastisitas kulit, dan kondisi ini hanya dapat ditangani 
dengan sediaan yang mengandung gliserol (Barco, 2008). 

Komplikasi 

Xerosis yang berat dapat menyebabkan terjadinya fisura yang 
akibatnya menyebabkan terjadinya infeksi sekunder (Ramdial, 2010). 

Pencegahan dan Edukasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilakukan untuk 
mencapai perawatan kulit yang benar, di antaranya minum air yang 
cukup, lebih banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayur, menghindari 
merokok, konsumsi alkohol, dan paparan langsung sinar matahari (Barco, 
2008). Penggunaan sabun pada area lipatan harus dibatasi, bahan pakaian 
dari katun lebih disarankan dibandingkan bahan dari wol yang justru 
akan memicu rasa gatal (Singh, 2003).

Simpulan

Xerosis adalah suatu kekeringan kulit yang berkaitan dengan 
kerusakan fungsi sawar kulit. Xerosis merupakan manifestasi pertama 
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infeksi HIV dan merupakan manifestasi utama pada kulit pasien 
AIDS. Terjadinya xerosis pada pasien HIV diduga akibat perubahan 
mikrosirkulasi, asupan nutrisi pada kulit yang buruk serta adanya 
gangguan produksi keringat dan minyak pada kulit. ARV (idinavir) juga 
diduga dapat menyebabkan xerosis pada HIV. Xerosis ditandai dengan 
kekeringan kulit yang umumnya tampak jelas terlihat di ekstremitas. 
Dapat ditemukan fisura yang dapat menimbulkan infeksi sekunder. 
Prinsip penanganan xerosis pada kondisi apa pun adalah rehidrasi, yaitu 
memperbaiki fungsi sawar kulit dengan memberikan suatu bahan yang 
menyerupai lipid dengan jumlah konsentrasi yang sama dengan fisiologi 
kulit.

REAKSI SIMPANG OBAT

Definisi 

Reaksi simpang obat (RSO) adalah suatu reaksi alergi obat/respons 
tubuh akibat penggunaan obat-obatan tertentu. Reaksi alergi terhadap 
obat merupakan reaksi yang menyimpang bukan akibat efek toksik obat, 
melainkan akibat reaksi imun terhadap obat atau metabolitnya (Dias, 
2004). RSO ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu reaksi tipe A dan tipe B. 
Reaksi tipe A adalah reaksi obat yang dapat diprediksi sebelumnya akibat 
reaksi farmakologis obat itu sendiri, sedangkan reaksi tipe B adalah 
reaksi obat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Reaksi obat tipe 
B terdiri dari reaksi idiosinkrasi, yaitu terjadi pada orang rentan atau 
memiliki predisposisi (misal: terdapat defek enzim tertentu) dan reaksi 
hipersensitivitas (Pichler, 2010).

Epidemiologi

Secara umum prevalensi alergi obat adalah 3-6% dari keseluruhan 
pasien di rumah sakit, 10-15% harus menjalankan rawat inap di rumah 
sakit. Infeksi virus termasuk HIV merupakan faktor risiko terjadinya 
alergi obat. Pasien HIV risiko setidaknya 10x lipat mengalami alergi obat 
dibandingkan dengan pasien non-HIV. Sebagai contoh, insiden terjadinya 
RSO akibat terapi sulfonamid pada pasien HIV sangat tinggi (lebih dari 
40%) (Dias, 2004). 
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Pasien HIV lebih sering terjadi reaksi hipersensitivitas obat 
dibandingkan populasi umum dan dapat menimbulkan morbiditas 
yang signifikan. Pada awal penggunaan ART, insiden terjadinya ruam 
kulit pada pasien HIV mencapai 50%. Cutaneous Adverse Drug Reactions 
(CADR) adalah manifestasi utama reaksi hipersensitivitas obat. Steven 
Johnson Syndrome (SJS) atau Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) terjadi pada 
0,5% pasien. Penelitian oleh Coopman dan kolega yang melibatkan 684 
pasien HIV melaporkan bahwa prevalensi CADR sebesar 8,2% dari seluruh 
kelainan kulit pada pasien HIV. CADR yang paling sering adalah ruam 
morbiliformis, sisanya urtikaria, eritema multiforme, vaskulitis, dermatitis 
eksfoliativa, dan fotodermatitis. Kotrimoksasol merupakan obat yang 
paling sering memicu terjadinya CADR pada pasien HIV. Pengobatan ART 
juga dapat menyebabkan CADR, mulai dari eksantema ringan hingga yang 
mengancam jiwa seperti SJS dan TEN (Yunihastuti, 2014). Suspek obat yang 
dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas yang paling sering terjadi 
adalah trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP/SMZ) selama terapi profilaksis 
pneumocystis carynii pneumonia (PCP) (Ancillo, 1998).

Etiopatogenesis

Terjadinya reaksi hipersensitivitas obat pada pasien HIV berkaitan 
dengan faktor imunologis dan faktor toksik-metabolik. Adanya gejala 
demam dan reaksi kulit yang muncul setelah administrasi obat pada 
pasien HIV diduga tidak berhubungan dengan bahan kimia obat, 
menandakan patogenesis reaksi obat ini berhubungan dengan penyakit 
dasar pasien. Sebagai contoh ruam kulit akibat obat amoksilin pada pasien 
dengan infeksi Epstein-Barr Virus (EBV) sangat menyerupai dengan ruam 
kulit pada pasien HIV. Hal ini menunjukkan bahwa efek infeksi HIV/
EBV atau bahkan virus lain juga dapat menyebabkan terjadinya kondisi 
ini. Selain itu terdapat temuan adanya perubahan farmakokinetik obat 
serta peningkatan toksisitas obat pada sel yang terinfeksi virus tertentu. 
Konsentrasi serum immunoglobulin (Ig)E mengalami perubahan pada pasien 
HIV dan granulosit basofil pasien HIV menunjukkan peningkatan sekresi 
histamin yang diinduksi oleh IgE. Perubahan sel Th1-Th2 yang terjadi 
pada pasien HIV juga dapat mengubah pelepasan sitokin tertentu. Sel T 
limfosit sangat penting dalam terjadinya kondisi ini. Saat terjadi reaksi 
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hipersensitivitas, jumlah sel T menurun seiring dengan progresifitas 
penyakit. Sel T ini juga akan memicu terjadinya reaksi obat dan sensitivitas 
pasien terhadap obat tertentu, di mana sensitivitas ini akan menurun 
seiring dengan progresifitas infeksi HIV. Peningkatan terjadinya reaksi 
hipersensitivitas pada pasien HIV dengan jumlah sel T CD4 antara 50-
350/mm3 dapat disebabkan karena beberapa faktor metabolit dan faktor 
imunologis yang didapatkan saat pasien terinfeksi HIV (Ancillo, 1998).

Faktor toksik-metabolit umumnya berkaitan dengan obat. Seperti 
diketahui, efek samping kotrimoksasol atau obat lain berkaitan dengan 
terbentuknya hidroksilamin toksik. Pembentukan bahan toksik ini berada 
di mikrosom hepar yang dipicu oleh enzim sitokrom P450 di monosit 
dan metabolit netrofil toksik terbentuk oleh suatu mieloperoksidase. 
Jalur sitokrom P450 merupakan jalur untuk metabolisme obat, di mana 
jalur asetilasi merupakan jalur yang paling penting. Asetilasi yang 
lambat sering terjadi pada pasien HIV, di mana proses demetilasi dan 
8-hidroksilasi justru meningkat. Pasien HIV sering mendapatkan terapi 
multifarmasi, adanya gangguan enzim atau gangguan pada sitokrom 
P450 yang memetabolisme obat dapat memicu terjadinya hipersensitivitas. 
Glutation merupakan suatu kofaktor antioksidatif jalur asetilasi metabolik. 
Pada pasien HIV, kadar enzim glutation sintetase dan konsentrasi glutation 
menurun (Ancillo, 1998).

Terjadinya reaksi hipersensitivitas obat juga dapat disebabkan oleh 
predisposisi genetik pasien tertentu. Sebagai contoh, reaksi hipersensitivitas 
terhadap abacavir berkaitan erat dengan major histocompatibility complex 
(MHC) klas 1, alela HLA-B*5701. Terdapat 2 hipotesis, yaitu jalur hapten-
dependen dan jalur hapten-independen. Hipotesis hapten-dependent 
menyebutkan bahwa sebagian besar obat akan berubah menjadi 
imunogenik melalui metabolisme reaktif intermediet yang nantinya 
akan berikatan dengan protein. Lalu obat tersebut akan dipresentasikan 
melalui molekul Human Leucocyte Antigen (HLA) kepada sel T. Hipotesis 
hapten-independen menyebutkan bahwa obat itu sendiri dapat langsung 
mengaktifkan sel T melalui interaksi peptida-MHC atau reseptor sel 
T. Setelah terjadi stimulasi, sel T akan menginfiltrasi kulit. Sel T CD4 
akan menyekresi sitokin seperti IL-5, granzim dan eotaksin, di mana 
kesemuanya ini berperan pada proses rekrutmen, pertumbuhan, dan 
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diferensiasi eosinofil. Obat yang menstimulasi sel T juga akan membunuh 
sel target autolog melalui jalur perforin. Sel T CD8 terutama berperan 
dalam terjadinya reaksi bulosa, namun juga berperan pada terjadinya 
reaksi hipersensitivitas terhadap abacavir (Yuniastuti, 2004).

Suatu penelitian menunjukkan adanya peningkatan kadar IgE pada 
pasien HIV seiring dengan progresifitas penyakit dan penurunan sel T 
CD4. Kondisi ini berakibat terhadap respons imun pejamu menjadi tidak 
adekuat. Faktor lain yang dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas 
meliputi berat molekul obat, metabolit reaktif, pemberian parenteral atau 
topikal, lama dan jumlah pemberian obat, serta pengulangan obat yang 
diberikan (Yunihastuti, 2004).

Manifestasi Klinis

Pasien HIV dengan reaksi hipersensitivitas/CADR dapat menunjukkan 
gejala dan manifestasi yang bervariasi, mulai dari eksantema tanpa 
gejala sistemik hingga yang mengancam jiwa. Umumnya berupa 
ruam eritematosa, makulopapular yang berkonfluen dengan gejala 
konstitusional (demam ringan, malaise, mialgia, atralgia) tanpa disertai 
dengan keterlibatan organ dalam (hepatitis, pneumonitis, miokarditis, 
perikarditis, dan nefritis) (Yunihastuti, 2014).

 

Gambar 25.15  Gambaran erupsi obat morbiliformis pada pasien wanita 
dengan HIV (Lehloenya,2014).
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Erupsi eksantematosa morbiliformis. Erupsi ini sering dikenal 
dengan istilah ruam makulopapular, suatu manifestasi yang paling sering 
muncul pada pasien HIV (95% dari seluruh kasus CADR). Manfestasi 
ini ditandai dengan makula dan papula pucat hingga merah muda-
merah yang mengenai badan ekstremitas proksimal (tersebar secara 
sentrifugal) yang akhirnya berkonfluen, disertai dengan gatal (Gambar 
25.15) Erupsi obat morbiliformis umumnya muncul antara 2-10 minggu 
setelah pemberian ARV. Ruam akan hilang dalam 1-2 minggu setelah 
penghentian obat (Blasco, 1998; Lehloenya,2014).

Stevens Johnson Syndrome (SJS) dan Toxic Epidermal Necrolysis 
(TEN). SJS dan TEN adalah spektrum alergi obat yang sama, keduanya 
hanya dibedakan berdasarkan persentase area permukaan tubuh yang 
mengalami nekrosis epidermal. SJS terjadi jika nekrosis <10% dan TEN 
jika >30%. SJS muncul dengan keterlibatan setidaknya 2 mukosa disertai 
lesi kulit yang menyebar. Gejala awal biasanya menyerupai infeksi saluran 
pernapasan atas, demam, malaise, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala 
ini lalu diikuti oleh munculnya nekrosis dan lepasnya lapisan epidermal 
yang berkembang cepat, mukositis, lepuh yang nyeri pada telapak tangan 
dan kaki (Gambar 25.16). Lesi mukosa umumnya mengenai mata, mulut, 
dan kadang-kaang saluran napas atas, saluran pencernaan, miokardium, 
dan/atau ginjal (Lehloenya, 2014).

Gambar 25.16  TEN pada pasien HIV. Tampak Nikolsky sign (+) (Lehloenya, 
2014).



DERMATOSIS NONINFEKSI PADA HIV/AIDS

471

Urtikaria, angioedema, anafilaksis. Ditandai dengan munculnya 
swelling yang mendadak yang kemudian dapat hilang setelah beberapa jam 
(lesi hanya bertahan dalam beberapa jam saja). Swelling yang lebih dalam, 
yaitu di jaringan subkutan dan submukosa dinamakan angioedema. Erupsi 
urtikaria dapat muncul di mana saja, namun lebih sering di area yang 
tertutup pakaian dengan keluhan utama adalah gatal. Plak yang muncul 
terjadi akibat edema pada lapisan dermis. Muncul sebagai area edema 
berwarna kepucatan, dengan ukuran milimeter hingga sentimeter, area 
di sekelilingnya eritematosa (Gambar 25.17). Prevalensi urtikaria akibat 
obat hanya 10% saja dari seluruh kasus alergi obat (Blasco, 2014; Allanore, 
2018). Angiedema merupakan refleksi edema lapisan dermal, jaringan 
subkutan dan submukosa yang terjadinya mendadak. Manifestasi yang 
muncul berupa edema subkutan yang simetris, berwarna pucat hingga 
merah muda, sering mengenai wajah. Jika mengenai orofaring, laring, dan 
epiglotis akan menyebabkan gangguan menelan dan stridor. Angioedema 
sering disertai dengan nyeri perut, nausea, muntah, dan diare. Reaksi 
anafilaksis merupakan reaksi yang mengancam nyawa, umumnya terjadi 
beberapa menit setelah pemberian obat. Kondisi ini ditandai dengan 
hipertensi dan takikardia. Terkadang dijumpai hipotensi tanpa disertai 
lesi kulit, pasien bisa kehilangan kesadaran akibat syok kardiogenik dan 
dapat berakibat kematian (Allanore, 2018).

Gambar 25.17  Gambaran urtikaria akibat penisilin, tampak beberapa lesi 
berkonfl uen (Allanore, 2018).
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Drug Reaction With Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS). 
DRESS adalah reaksi alergi obat yang jarang, namun berpotensial 
mengancam jiwa karena adanya keterlibatan organ dalam. DRESS muncul 
2-6 minggu setelah pemberian obat, dengan demam dan erupsi kulit 
merupakan manifestasi yang paling utama. Lesi kulit diawali dengan 
suatu erupsi morbiliformis yang kemudian menjadi edematosa, dapat 
juga timbul suatu vesikel (jarang), pustul folikuler maupun non-folikuler, 
eritroderma dan lesi purpurik. Edema wajah merupakan tanda khas 
DRESS, dapat dijumpai keterlibatan mukosa namun umumnya bersifat 
ringan (Gambar 25.18). Manifestasi internal di antaranya limfadenopati 
dan kelainan hepar. Pasien juga dapat mengalami nefritis interstitial, 
miokarditis, interstitial pneumonia, miositis, tiroiditis, bahkan infiltrasi 
eosinofil ke otak. Keterlibatan kulit dan organ dalam dapat bertahan 
beberapa minggu hingga bulan setelah penghentian obat (Allanore, 
2018).

Acute Generalized Exanthematous Pustulosis (AGEP). AGEP 
adalah suatu erupsi obat akut febril. Sebanyak 90% AGEP diakibatkan 
karena obat, sisanya bisa akibat infeksi enterovirus dan paparan merkuri. 
AGEP ditandai dengan multipel pustul non-folikular steril, kecil-kecil (< 5 
mm) yang timbul di area kulit yang eritematosa dan edematosa, disertai 

Gambar 25.18  DRESS akibat obat karbamazepin. A. Erupsi eksantematosa 
yang berkonfl uen pada paha; B. Edema dan vesikulasi pada 
lengan bawah (Allanore, 2018).
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Gambar 25.19  Gambaran AGEP. Tampak multipel pustul steril disertai lepasnya 
lapisan epidermal superfi sial. Beberapa pustul berkonfl uen pada 
area tertentu (Allanore, 2018).

Gambar 25.20  Gambaran FDE. Tampak plak berbentuk bulat dan oval berwarna 
kehitaman dengan batas tegas (Allanore, 2018).

Gambar 25.21 FDE bulosa pada lipatan ketiak (Allanore, 2018).
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rasa panas dan gatal. Selain itu juga ditemukan demam tinggi, lesi kulit 
dimulai dari wajah atau di area lipatan utama (misal: ketiak dan lipatan 
paha), diikuti penyebaran menyeluruh ke seluruh badan dalam waktu 
beberapa jam (Gambar 25.19). Edema wajah dan tangan, purpura, vesikel, 
bula, lesi menyerupai eritema multiforme, dan/atau keterlibatan mukosa 
dapat dijumpai pada 50% pasien. Lesi dapat bertahan hingga 1–2 minggu 
diikuti dengan proses deskuamasi (Allanore, 2018).

Fixed Drug Eruption (FDE). Pada FDE lesi terjadi beberapa hari 
hingga 2 minggu setelah pemberian obat. Secara klinis ditemukan plak 
eritematosa dan edematosa berbentuk bulat atau oval dengan batas 
yang tegas (Gambar 25.20). Bisa dijumpai lesi berwarna keunguan dan 
berkembang menjadi bula, lesi menjadi erosi akibat lepasnya lapisan 
epidermal (Gambar 25.21). Lesi dapat muncul di mana saja, dan dapat 
disertai lesi mukosa (paling sering bibir, wajah, tangan, kak, dan genitalia). 
Setelah beberapa hari, lesi akan memudar dan meninggalkan bekas 
pigmentasi kecokelatan pascainflamasi. Dengan pemberian obat yang 
sama di kemudian hari, lesi akan muncul di tempat yang sama disertai 
lesi baru. Obat yang sering menimbulkan FDE di antaranya sulfonamid, 
tertrasiklin, fluorokuinolon, antibiotik golongan makrolide, aspirin, 
NSAID dan lain-lain (Allanore, 2018).

Reaksi alergi obat pada HIV bervariasi mulai dari yang ringan hingga 
mengancam jiwa. Bentuk reaksi alergi yang paling sering ditemukan pada 
pasien HIV adalah erupsiobat morbiliformis, urtikaria, SJS/TEN, dan 
DRESS. Sedangkan yang jarang ditemui adalah FDE, erupsi obat likenoid, 
dan AGEP (Lehloenya,2014).

Pemeriksaan Penunjang

Diagnosis reaksi alergi obat pada pasien HIV lebih sukar 
dibandingkan dengan populasi umum, hal ini disebabkan sebagian besar 
pasien HIV menerima pengobatan multifarmasi. Alergi dapat disebabkan 
oleh pemberian ART atau obat-obatan untuk mencegah/mengobati infeksi 
oportunistis, sehingga diperlukan investigasi yang menyeluruh untuk 
menentukan obat penyebabnya (Yunihastuti, 2014). Diperlukan riwayat 
yang detail, mulai dari pasien meminum obat hingga munculnya gejala/
lesi kulit. Riwayat ini harus meliputi formulasi obat, dosis, rute, dan kapan 
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obat diberikan. Hal ini penting untuk pasien yang menerima polifarmasi. 
Seperti telah disebutkan di atas bahwa pasien dengan riwayat infeksi virus 
seperti HIV akan lebih berisiko terjadi alergi obat dibandingkan dengan 
populasi umum. Uji tusuk kulit dan tes intradermal dapat dilakukan untuk 
membuktikan adanya suatu proses sensitisasi yang diperantarai oleh IgE. 
Uji tempel kulit dan tes intradermal dengan pembacaan lambat juga bisa 
dilakukan untuk mengetahui adanya suatu reaksi sel T tipe lambat. Semua 
pembacaan uji kulit harus disesuaikan dengan klinis pasien. Hasil uji kulit 
negatif tidak menyingkirkan obat penyebab, oleh sebab itu diperlukan 
investigasi lebih lanjut. Uji kulit untuk reaksi hipersensitivitas tipe cepat 
tidak diindikasikan untuk reaksi serum sickness atau reaksi yang dimediasi 
oleh sel T seperti SJS/TEN dan DRESS. Sebaliknya, uji kulit untuk reaksi 
hipersensitivitas tipe lambat sangat berguna untuk pasien SJS/TEN dan 
DRESS (Mirakian, 2008). Diagnosis juga dapat ditegakkan berdasarkan 
pemeriksaan klinis. Misalnya SJS/TEN ditegakkan berdasarkan adanya 
erupsi makula dan bula eritematosa yang khas, disertai dengan Nikoslky 
Sign yang positif (Blasco, 2014).

Terapi

Prinsip utama penatalaksanaan alergi obat adalah penghentian 
obat yang dicurigai. Obat-obatan seperti antihistamin, kortikosteroid, 
dan epinefrin dapat membantu untuk mengendalikan gejala (Davis, 
2008). Seperti contoh, urtikaria akibat ART dapat diberikan antihistamin 
sistemik. Jika reaksi urtikaria berat dan tidak membaik dengan pemberian 
antihistamin maka dapat diberikan kortikosteroid sistemik. Pasien dengan 
gejala gatal hebat dapat membaik dengan pemberian doxepin dosis rendah 
dan obat-obatan antidepresan untuk menghambat reseptor H1 dan H2. 
Pengobatan SJS/TEN meliputi terapi simptomatik seperti mengevaluasi 
keseimbangan cairan dan elektrolit. Pemberian kortikosteroid sistemik 
jangka pendek efektif dalam mengendalikan gejala. Hasil terbaik adalah 
dengan pemberian imunoglobuin intravena dengan total dosis 3 g/
kg berat badan selama 3 hari berturut-turut. Pada DRESS, pemberian 
kortikosteroid topikal potensi tinggi dapat diberikan untuk menangani 
lesi kulit, kortikosteroid sistemik kadang diperlukan untuk resolusi yang 
komplit (Blasco, 2008).
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Komplikasi 

Erupsi makulopapular terkadang dapat berkembang menjadi 
eritroderma eksfoliatifa (Blasco, 2008). Dari semua kasus CADR, mortalitas 
TEN adalah yang paling tinggi, mencapai 35%. Sebagian besar kasus, 
mortalitas diakibatkan oleh lesi kulit dan mukosa yang luas yang berakibat 
pada infeksi sekunder oleh bakteri (Lehloenya, 2014).

Pencegahan dan Edukasi

Dibutuhkan penjelasan mengenai kondisi pasien dan perjalanan 
penyakitnya sampai kemungkinan terjadi komplikasi. Jika pasien sembuh, 
sebaiknya diberikan kartu alergi yang berisi daftar obat-obatan yang 
kemungkinan menjadi penyebab alergi.

Simpulan

Reaksi simpang obat (RSO) adalah suatu reaksi alergi obat respons 
tubuh akibat dari penggunaan obat-obatan tertentu. RSO dibagi menjadi 
2, yaitu tipe A (dapat diprediksi) dan tipe B (tidak dapat diprediksi). Pasien 
HIV risiko setidaknya 10x lipat mengalami alergi obat dibandingkan 
dengan pasien non-HIV serta dapat menimbulkan morbiditas yang 
signifikan. Bentuk reaksi alergi obat yang sering pada pasien HIV adalah 
erupsi makulopapular, urtikaria, angioedema, anafilaksis, SJS/TEN, dan 
DRESS. Prinsip utama penatalaksanaan alergi obat adalah penghentian 
obat yang dicurigai. Obat-obatan seperti antihistamin, kortikosteroid, dan 
epinefrin dapat membantu untuk mengendalikan gejala.
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Abstrak

Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Diseases 
(AIDS) merupakan suatu spektrum dari penyakit infeksi pada sistem imun yang 
menyebabkan imunodefisiensi. Kelainan kulit terjadi pada hampir setiap pasien selama 
perjalanan penyakit HIV, termasuk keganasan kulit. Beberapa keganasan kulit yang 
sering terjadi pada pasien HIV/AIDS adalah Sarkoma Kaposi (SK), karsinoma sel basal 
(KSB), karsinoma sel skuamosa (KSS), keganasan Sel B ekstranodal, dan limfoma sel T. 
Lipoma, angiolipoma, dan dermatofibroma juga dapat terjadi walaupun lebih jarang.

Abstract

Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection and Acquired Immunodeficiency 
Diseases (AIDS) are a spectrum of infectious disease in the immune system that cause 
immunodeficiency. Skin disorders occur in almost every patient during the course of 
HIV disease, including skin malignancies. Some skin malignancies that often occur in 
HIV/ AIDS patients are Kaposi’s sarcoma (KS), basal cell carcinoma (BCC), squamous 
cell carcinoma (SCC), extranodal B cell malignancy, and T cell lymphoma. Lipoma, 
angiolipoma, and dermatofibroma can also occurs even though less often.
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PENDAHULUAN

Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired 
Immunodeficiency Diseases (AIDS) merupakan suatu spektrum dari 
penyakit infeksi pada sistem imun yang menyebabkan imunodefisiensi 
(Krisanti dan Hoemardani, 2018). Secara global, 2,7 juta infeksi baru HIV 
diperkirakan telah berkembang pada tahun 2008, sementara 56.300 infeksi 
baru diperkirakan terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2006. Dua puluh 
satu persen dari 1,1 juta orang yang terinfeksi HIV di Amerika Serikat saat 
ini diperkirakan tidak terdiagnosis (Tschachler, 2012).

Gangguan kulit terjadi pada hampir setiap pasien selama perjalanan 
penyakit HIV, baik sebagai akibat dari imunodefisiensi yang didapat atau 
dari pengobatan. Spektrum manifestasi yang muncul di kulit pada infeksi 
HIV cukup luas dan beragam. Stadium spesifik dari penyakit HIV (sindrom 
HIV akut, sindrom rekonstitusi imun, penyakit laten klinis, dan penyakit 
lebih lanjut) cenderung berhubungan dengan munculnya kelainan kulit 
yang berbeda. Manifestasi kulit dari sindrom rekonstitusi imun antara lain 
disebabkan oleh infeksi, inflamasi, dan keganasan (Tschachler, 2012).

Keganasan sering muncul pada infeksi HIV dan pada beberapa 
kasus yang menunjukkan adanya infeksi HIV. Sarkoma Kaposi (SK) 
merupakan keganasan yang paling sering terjadi. Keganasan kulit lainnya 
yang dapat terjadi pada pasien dengan infeksi HIV antara lain karsinoma 
nonmelanoma (KNM) seperti karsinoma sel basal (KSB) superfisial 
yang dapat muncul di tubuh, karsinoma sel skuamosa (KSS) di daerah 
yang terpajan sinar matahari, HPV genital yang disebabkan KSS, Sel B 
ekstranodal dan limfoma sel T. Lipoma, angiolipoma, dan dermatofibroma 
juga dapat terjadi (James et al., 2011). 

ETIOLOGI DAN PATOGENESIS

Hubungan antara tingkat imunodefisiensi dan risiko KNM kurang 
jelas, namun dari beberapa pengamatan, KSS memiliki hubungan. Tidak 
ada hubungan yang ditemukan dengan KSB. Pasien HIV yang menderita 
KNM terus meningkat meskipun jumlah CD4 dalam rentang normal, dan 
tidak ada hubungan yang ditemukan antara pengendalian penyakit HIV 
dan agresivitas tumor pada histopatologis (Chang et al., 2017).
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Sebagian besar kanker yang muncul karena infeksi HIV disebabkan 
oleh virus seperti Kaposi’s Sarcoma-associated herpesvirus (KSHV), virus 
Epstein-Barr (EBV), human papillomavirus (HPV) berisiko tinggi, virus 
hepatitis B (HBV), virus hepatitis C (HCV), dan Sel Merkel polyomavirus. 
Pada pasien dengan disregulasi sistem imun yang diinduksi oleh HIV, 
kontrol imunologi dari virus ini dan sel yang terinfeksi virus menjadi 
terganggu, yang memungkinkan terjadinya perkembangan kanker. 
Prevalensi HIV paling tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah 
dan menengah yang jumlah kanker akibat virus juga tinggi (Yarchoan dan 
Uldrick, 2018). SK disebabkan oleh infeksi virus Human gammaherpesvirus-8 
(HHV-8).

Berbagai faktor berkontribusi terhadap peningkatan kejadian kanker. 
Seseorang dengan infeksi HIV memiliki rangsangan antigenik kronis, 
inflamasi, dan disregulasi sitokin, yang berkontribusi untuk terjadinya 
perkembangan limfoma dan kanker lainnya. Individu yang memiliki 
risiko infeksi HIV dapat meningkatkan risiko infeksi dengan onkovirus. 
KSHV, HPV, dan HBV ditularkan secara seksual, dan prevalensinya 
meningkat pada orang yang memiliki banyak pasangan seksual. HBV 
dan HCV dapat disebarkan melalui penggunaan jarum secara bergantian. 
Prevalensi merokok tinggi pada beberapa populasi orang dengan HIV, 
yang dapat meningkatan insidensi kanker paru dan dan kanker lainnya 
akibat merokok. Infeksi HIV juga meningkatkan kejadian pneumonia, 
yang dapat meningkatkan risiko kanker paru. Dengan bertambahnya 
usia pada pasien HIV, maka risiko kanker juga akan semakin meningkat, 
antara lain kanker usus, payudara, dan kanker prostat yang merupakan 
kanker yang paling sering terjadi (Yarchoan dan Uldrick, 2018). 

Di era pengobatan pasca pemberian obat antiretrovirus (ART), kanker 
yang tidak terdefinisi AIDS (Non-AIDS-defining Malignancy/NADM) 
menjadi penyebab kematian yang semakin sering terjadi di antara pasien 
HIV positif. Individu dengan HIV memiliki insidensi NADC dua kali 
lipat lebih tinggi bila dibandingkan dengan populasi pada umumnya, 
meskipun menggunakan terapi ART. Sebuah penelitian terbaru dari klinik 
HIV metropolitan di Inggris menemukan NADC yang paling umum 
terjadi, yaitu KSB, diikuti oleh KSS (Chang et al., 2017).
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Pasien dengan HIV memiliki peningkatan risiko berkembangnya 
kanker keratinosit, yaitu kanker kulit nonmelanoma (Non-melanocytic 
Skin Cancers/NMSCs). Sebuah penelitian kohort di Amerika baru-baru ini 
menemukan tingkat insidensi NMSC, yaitu 2,1 (95% interval kepercayaan 
(CI) 1,9-2,0 ). Temuan ini serupa dengan hasil dari meta-analisis terbaru 
yang menyatakan HIV terkait dengan peningkatan risiko terjadinya 
kanker keratinosit, dengan rasio insidensi standar (RIS) sebesar 2,76 (95% 
CI 2,55-2,98). Individu yang mendapat pengobatan ART memiliki risiko 
lebih rendah terkena kanker keratinosit dibandingkan dengan mereka 
yang tidak mendapat pengobatan ART, dengan masing-masing RIS 1,95 
(95% CI 1,10-3,47) vs 2,11 (95% CI 1,44-3,12). Sebuah penelitian terhadap 
pasien Taiwan menunjukkan SIR 3,44 (95% CI 1,15-10,26) pada kanker kulit 
dan jaringan lunak (Chang et al., 2017).

Hubungan antara derajat imunodefisiensi dan risiko NMSC 
kurang jelas, hanya hubungan derajat imunodefisiensi dengan KSS yang 
sudah diamati. Tidak ada hubungan yang ditemukan antara derajat 
imunodefisiensi dengan KSB. Pasien HIV dapat mengalami NMSC dengan 
jumlah yang semakin meningkat meskipun jumlah sel CD4+ dalam 
jumlah normal, dan tidak ada hubungan yang ditemukan antara kontrol 
dengan pasien HIV dalam agresivitas gambaran tumor pada pemeriksaan 
histopatologis. Perluasan subklinis yang agresif pada NMSC tidak terdapat 
pada pasien HIV, sebuah gejala yang terlihat pada penerima transplantasi 
organ (Chang et al., 2017).

Meskipun peran Human papillomavirus (HPV) pada KSS kulit masih 
belum jelas, namun peran HPV pada KSS genital sudah terbukti. Pasien 
dengan HIV memiliki risiko meningkatnya kejadian KSS di kulit kelamin 
(anal, vulva, dan penis). Pada HIV, kanker anal meningkat sekitar 30 kali 
lipat dibandingkan populasi umumnya. HPV dideteksi pada lebih dari 
80% kasus kanker anal. Berdasarkan statistik analog, terdapat peningkatan 
enam kali lipat dan 0% vulva, dan peningkatan empat kali lipat dan 50% 
terjadinya kanker penis. Risiko terjadi premalignansi (vulvar intraepithelial 
neoplasia (VIN) dan penile intraepithelial neoplasia (PeIN)) juga secara 
signifikan lebih tinggi pada pasien HIV. Seiring dengan peningkatan 
risiko, pasien dengan HIV mengalami peningkatan mortalitas akibat KSS 
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anogenital, dengan rasio mortalitas standar setinggi 228 pada kanker anal 
(Chang et al., 2017).

MANIFESTASI KLINIS

KSS pada rongga mulut atau orofaring memiliki gejala khas, yaitu 
eritroplakia, leukoplakia, ulkus, dan pembesaran kelenjar getah bening 
servikalis. Pemeriksaan fisik saja tidak dapat membedakan dengan jelas 
lesi jinak atau ganas dan jika lesi menetap meningkatkan kecurigaan 
untuk keganasan. Karsinoma dini mungkin asimtomatik. Karsinoma 
stadium lanjut dapat menyebabkan nyeri dan disfagia. Diagnosis dibuat 
dengan pemeriksaan histopatologi (Chang et al., 2017). Gejala klinis paling 
umum KSS di penis adalah lesi yang sulit sembuh, area kemerahan pada 
glans, papul, pertumbuhan yang eksofitik, erosi dangkal, atau ulkus yang 
dalam (Chang et al., 2017).

Gambar 26.1  Karsinoma pada rongga mulut (orofaring) pada wanita 38 
tahun dengan HIV seropositif (Lekalakala et al., 2015).
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Gambar 26.2 Karsinoma sel skuamosa pada penis (Chang et al., 2017).

KSB biasanya muncul sebagai lesi multisentris superfisial pada tubuh 
pria berkulit putih di usia dua puluh hingga lima puluhan (James et al., 
2011). 

Gambaran klinis SK pada pasien dengan AIDS berbeda dengan yang 
terlihat pada pria lanjut usia yang bukan AIDS. Pasien dengan AIDS 
memberikan gambaran lesi yang meluas simetris, dalam jumlah banyak. 
Lesi dimulai sebagai makula yang dapat berkembang menjadi tumor atau 
nodul (James et al., 2011). 

Sarkoma Kaposi diklasifikasikan menjadi, yaitu Sarkoma Kaposi 
klasik, Sarkoma Kaposi endemik, Sarkoma Kaposi pasca transplantasi, dan 
Sarkoma Kaposi endemik terkait HIV-AIDS (Krisanti dan Hoemardani, 
2018).

Lesi karakteristik awal pada SK klasik berupa makula merah 
keunguan hingga merah kecokelatan berbatas tegas, kemudian menebal 
membentuk nodul. Lesi terutama di tungkai bawah (pergelangan kaki dan 
telapak kaki) unilateral, namun dapat menjadi bilateral dan multifokal. 
Pada SK endemik tipe jinak menyerupai SK klasik, tipe limfadenopati 
pubertas terutama pada laki-laki. Bentuk lesi florid/vegetatif muncul 
pada tipe agresif dan destruktif. Tipe berat/infiltratif terjadi keterlibatan 
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organ sistemik luas. Keterlibatan kelenjar getah bening, mukosa, dan 
organ dalam terjadi pada 50% kasus. Terkadang tanpa disertai lesi kulit. 
SK epidemik terkait HIV/AIDS, lesi yang muncul tumor berupa makula, 
keunguan kecil, oval, yang berkembang secara cepat menjadi plak dan 
nodul multipel, tumbuh di berbagai bagian tubuh termasuk wajah, tangan, 
anogenital, dan membran mukosa (Krisanti dan Hoemardani, 2018).

Gambar 26.3 Sarkoma Kaposi pada kulit (Pria dan Bower, 2018).

Gambar 26.4  Sarkoma Kaposi ekstensif pada pria yang terinfeksi HIV. (A) Lesi 
kulit dorsolumbar multipel; (B) Tumor pergelangan kaki kanan 
dan plak SK; (C) gastroskopi: nodul eritematosa pada corpus 
lambung dan fundus; (D) HHV-8 imunohistokimia positif dari 
biopsi nodul lambung (Piñóna et al., 2018).
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PEMERIKSAAN PENUNJANG 

Setelah pemeriksaan fisik, perlu dilakukan tes laboratorium rutin 
dan biopsi kulit (Krisanti dan Hoemardani, 2018). Diagnosis SK ditegakkan 
dengan biopsi kulit, yang diambil dari bagian tengah plak dengan infiltrat. 
Lesi makula awal menunjukkan pembuluh darah yang atipikal, iregular, 
di dermis atas yang terkait dengan infiltrasi inflamasi yang mengandung 
sel plasma. Lesi plak menunjukkan agregat pembuluh darah kecil dan 
sel endotel di dermis atas dan struktur adneksa sekitarnya. Nodul dan 
tumor menunjukkan pola klasik neoplasma sel spindel dengan ekstraksi 
sel darah merah yang menonjol (James et al., 2011). 

Pemeriksaan serologis deteksi HHV-8 pada darah perifer dengan 
metode PCR mendukung diagnosis SK, namun tidak semua pasien 
mengalami viremia HHV-8 (Krisanti dan Hoemardani, 2018).

Diagnosis KSS pada rongga mulut (orofaring) ditegakkan dengan 
pemeriksaan histopatologis karena pemeriksaan biasa tidak dapat 
membedakan secara jelas antara lesi jinak dan yang ganas, serta kecurigaan 
keganasan meningkat ketika lesi menetap (Chang et al., 2017).

Suatu penelitian terhadap KSS penis, metastasis kelenjar getah bening 
secara signifikan terkait dengan lokasi anatomi, ukuran tumor, jenis 
histopatologis, derajat kelainan histopatologis, invasi limfovaskular, batas 
reseksi positif, dan keterlibatan uretra. Prevalensi yang tinggi metastasis 
kelenjar getah bening dikaitkan dengan gejala stadium akhir pada saat 
diagnosis. Diagnosis dibuat dengan pemeriksaan histopatologis. Diagnosis 
melanoma pada pasien HIV dibuat dengan pemeriksaan histopatologis 
(Chang et al., 2017).

TERAPI

Manajemen KSS rongga mulut (orofaring) tergantung pada status 
situs primer, keterlibatan kelenjar getah bening servikal, dan metastasis 
jauh yang potensial. Untuk penyakit tahap awal yang kecil, radioterapi, 
dan pembedahan mempunyai hasil yang sama dengan kelebihan dan 
kekurangan masing-masing (Chang et al., 2017).

Terapi pada SK tergantung pada klinis, luas lesi, dan organ apa yang 
terlibat. Jika penyakit hanya terbatas pada kulit, terapi lokal bertujuan 
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mengeliminasi lesi dan sering digunakan sebagai terapi awal. Terapi lokal 
berupa eksisi bedah, destruksi lokal dengan nitrogen cair, laser atau terapi 
fotodinamik, dan terapi topikal dengan 9-cis-retinoic acid. Terapi radiasi 
bisa efektif pada lokasi tubuh yang sulit dijangkau seperti mukosa oral 
(Tschachler, 2012).

Untuk pasien SK yang asimtomatis dilakukan observasi dan terapi 
konservatif. Lesi soliter dapat menyembuh secara spontan, namun lesi baru 
dapat muncul. Dapat dilakukan kompresi, foot orthotics, dan perawatan 
luka. Terapi sistemik dapat dipertimbangkan bila terdapat pertumbuhan 
lebih dari 10 lesi setiap bulan, adanya gangguan paru dan limfedema 
(Krisanti dan Hoemardani, 2018). Terapi sistemik dapat berupa antrasiklin 
liposomal (liposomal doxorubisin 0-40mg/m2 setiap 2-4 minggu), vinblastin 
(6 mg IV sekali dalam 1 minggu), doxorubisin/bleomisin/vinkristin (20-
30mg/m2, atau 10 mg/m2, atau 1-2 mg setiap 2-4 minggu), atau interferon-α 
(3-30 MIU setiap hari, 3 kali sehari) (Tschachler, 2012).

Terapi SK epidemik umumnya berupa terapi paliatif disebabkan 
fasilitas imunoterapi, kemoterapi, dan radioterapi terbatas di beberapa 
Negara Afrika (Krisanti dan Hoemardani, 2018). Pemberian obat pengganti 
seperti siklosporin dengan m-Tor inhibitor sirolimus memberikan efek 
antitumor dan imunosupresif yang dapat menginduksi kesembuhan SK. 
Terapi awal standar untuk SK epidemik terkait HIV/AIDS berupa regimen 
antiretrovirus yang dapat menekan muatan virus HIV dan HHV-8, serta 
meningkatkan hitung sel CD4. Bagi pasien AIDS yang tidak menunjukkan 
respons dengan terapi HAART dapat diberikan kemoterapi sitotoksik 
sistemik antrasiklin liposomal (liposomal doxorubisin 20–40 mg/m2 setiap 
2-4 minggu) atau paclitaxel (100 mg/m2 diberikan setiap 2 minggu) (Krisanti 
dan Hoemardani, 2018).

Pengobatan KSS penis bertujuan untuk mempertahankan fungsi 
seksual dan meminimalkan gangguan kualitas hidup tanpa menyebabkan 
hasil onkologis yang buruk. Pasien dengan KSS penis primer dapat diterapi 
yang tepat untuk modalitas penile-sparing, termasuk terapi topikal, eksisi 
lokal luas, bedah mikrografi Mohs, dan brachytherapy penis. Penektomi 
parsial dengan batas bebas tumor adalah standar perawatan untuk lesi T2 
yang menginvasi korpus spongiosum atau korpora kavernosa. Penektomi 
komplit dengan urethrosomy perineum adalah perawatan bedah standar 
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untuk tumor T3 atau T4. Pada pasien dengan penyakit inguinal yang 
positif secara klinis, limfadenektomi inguinal radikal direkomendasikan 
sebagai pengobatan lengkap. Limfadenektomi inguinal bilateral pada 
pasien nodus negatif secara klinis pada risiko menengah atau tinggi untuk 
penyakit inguinal kelenjar getah bening menghasilkan kelangsungan 
hidup jangka panjang yang lebih baik dibandingkan dengan radioterapi 
dini. Kemoterapi digunakan baik sendiri atau berupa kombinasi dengan 
pembedahan atau radioterapi untuk kanker penis stadium lanjut. Terapi 
radiasi yang digunakan baik sendiri atau kombinasi dengan pembedahan 
atau kemoterapi telah terbukti meningkatkan tingkat pengendalian lokal 
(Chang et al., 2017).

Terapi ART disarankan untuk tetap dilanjutkan selama pengobatan 
melanoma. Pasien dengan melanoma dan HIV dapat memiliki waktu bebas 
penyakit dan kelangsungan hidup yang lebih pendek secara keseluruhan 
dibandingkan dengan pasien HIV negatif. Pembedahan tetap menjadi 
terapi utama, dan kemoterapi digunakan sebagai ajuvan tergantung pada 
stadium penyakit. Agen baru seperti protein PD-1 (programmed death cell) 
yaitu pembrolizumab sedang diteliti untuk pengobatan melanoma pada 
HIV (Chang et al., 2017).

KOMPLIKASI

Komplikasi yang paling sering pada SK klasik, yaitu edema, ulkus, 
dan perdarahan. Tumor pada bibir dan telapak kaki dapat disertai nyeri. 
Ulkus dapat mempermudah terjadinya selulitis dan sepsis. Keterlibatan 
sistem intestinal menimbulkan gejala bervariasi, dari keluhan ringan 
hingga perdarahan kronik. Lebih dari 1/3 kasus SK klasik dilaporkan pada 
penderita limfoma non Hodgkin, Hodgkin disease, dan TBC oral (Krisanti 
dan Hoemardani, 2018).

 PROGNOSIS

Mortalitas yang tinggi pada SK berhubungan dengan status 
imunologis yang buruk, perluasan SK dan tingginya insidensi dari infeksi 
oportunistik (Raluca et al., 2016). Data terbatas dari Sub Sahara Africa 
(SSA) menunjukkan bahwa pasien Head and Neck Squamous Cell Carcinoma 
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(HNSCC) yang terinfeksi HIV dapat terjadi pada usia yang lebih muda, 
dengan penggunaan tembakau dan alkohol yang jarang, kanker yang lebih 
agresif, dan prognosis yang buruk (Chang et al., 2017).

Status kelenjar getah bening regional adalah faktor prognostik paling 
penting dalam menentukan kelangsungan hidup jangka panjang pasien 
dengan kanker penis yang invasif. Pada penelitian Tanzania dari 236 
pasien, radiografi dada, survei skeletal, dan ultrasonografi pelvis dan 
abdomen merupakan modalitas yang digunakan untuk menentukan 
stadium penyakit, bersamaan dengan tes fungsi hati (Chang et al., 2017).

Dua penelitian menunjukkan bahwa orang dengan HIV mengalami 
peningkatan mortalitas akibat melanoma. Sebuah penelitian Italia baru-
baru ini menunjukkan rasio mortalitas standar 10,9, sedangkan penelitian 
di Amerika menunjukkan rasio hazard yang disesuaikan dengan kanker 
sebesar 1,72 (95% CI 1,09-2,70). Setelah penyesuaian untuk pengobatan 
kanker, rasio terakhir tetap meningkat pada 1,93 (95% CI 1,14-3,27) (Chang 
et al., 2017).
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Abstrak

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan 
seksual. Jenis IMS banyak sekali, baik yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur atau 
parasit. IMS merupakan kofaktor infeksi Human Immunodeficiency Syndrome (HIV), 
demikian juga sebaliknya infeksi HIV juga merupakan kofaktor IMS. Pasien IMS yang 
koinfeksi HIV biasanya memberikan gambaran klinis yang tidak khas, lebih luas, lebih 
berat dibandingkan pasien IMS non-HIV, juga sering rekuren dan memerlukan terapi 
lebih lama atau lebih agresif. IMS yang termasuk paling sering sebagai koinfeksi dengan 
HIV dan dapat memiliki manifestasi klinis, penatalaksanaan, dan/atau hal yang berbeda 
jika IMS disertai dengan infeksi HIV/AIDS dibandingkan dengan pasien IMS non-HIV/
AIDS antara lain Sifilis, Herpes Simpleks, dan Kondiloma akuminata.

Kata kunci: infeksi menular seksual, Human immunodeficiency virus, koinfeksi, sifilis, 
herpes simpleks, kondiloma akuminata.

Abstract

Sexually Transmitted Infections (STIs) are infections that are transmitted through sexual 
intercourse. There are many types of STIs that caused by bacteria, viruses, fungi or 
parasites. STI is a cofactor of Human Immunodeficiency Syndrome (HIV) infection, and 
conversely HIV infection is also as a cofactor of STIs. STI patients who are co-infected 
with HIV usually provide non-specific, greater, more severe clinical manifestations 
than non-HIV patients, are also often recurrent and require longer or more aggressive 
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treatment. STIs that are most often co-infected with HIV and have different clinical 
manifestations, management, and/or different manner if STIs are accompanied by HIV/
AIDS infection compared to non-HIV/AIDS of STI patients including syphilis, herpes 
simplex, and condyloma acuminata.

Keywords: sexually transmitted infections, Human Immunodeficiency Virus, co-
infection, syphilis, herpes simplex, condyloma acuminata.

PENDAHULUAN

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan infeksi yang ditularkan 
melalui hubungan seksual. Jenis IMS banyak, baik yang disebabkan oleh 
bakteri, virus, jamur atau parasit. Namun, karena beberapa keterbatasan, 
di buku ini hanya akan dibahas IMS yang termasuk paling sering 
sebagai koinfeksi dengan HIV dan dapat memiliki manifestasi klinis, 
penatalaksanaan, dan/atau hal yang berbeda jika IMS disertai dengan 
infeksi HIV/AIDS dibandingkan dengan pasien IMS non-HIV/AIDS, 
sehingga IMS yang dibahas terbatas sebagai berikut:
1. Infeksi Menular Seksual karena Bakteri

a. Sifi lis;
2. Infeksi Menular Seksual karena Virus

a. Herpes Simpleks; dan
b. Kondiloma acuminata.

SIFILIS PADA PASIEN HIV/AIDS

Definisi

Sifilis merupakan salah satu penyakit IMS yang disebabkan oleh 
Treponema pllidum sp. pallidum yang bersifat sistemik dan menarik karena 
jika tidak diterapi dengan baik akan berkembang menjadi beberapa stadium 
yaitu stadium primer, sekunder, tersier, yang di antara terdapat stadium 
laten. Jika sifilis koinfeksi dengan HIV bisa memberikan gambaran klinis, 
laboratorium, dan perjalanan penyakit yang agak berbeda dengan pasien 
sifilis tanpa disertai infeksi HIV (Katz, 2012; Sparling et al., 2008). 
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Epidemiologi

Survei Terpadu Biologis dan Perilaku Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia tahun 2011 menunjukkan bahwa prevalensi sifilis 
sebesar 6%, sifilis pada waria 25%, sifilis pada wanita pekerja seksual 
(PSK) sebesar 25%, sifilis pada lelaki berhubungan seks dengan lelaki (LSL) 
sebesar 9%, sifilis pada narapidana 5%, sifilis pada pengguna narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif suntik sebesar 2% (STBP, 2011).

Prevalensi sifilis pada pasien HIV sebesar 9,8%, lebih besar 
dibandingkan pasien HIV negatif (Eticha et al., 2013). Prevalensi sifilis 
koinfeksi dengan HIV bervariasi dari populasi yang diteliti, yaitu sebesar 
14,2% di klinik IMS dan 3,1% di klinik non-IMS (Griemberg et al., 2006). 
Prevalensi sifilis koinfeksi dengan HIV meningkat di kalangan lelaki 
berhubungan seksual dengan lelaki (LSL) (Phipps et al., 2009). 

Etiologi

Sifilis merupakan Infeksi Menular Seksual (IMS) yang disebabkan 
oleh Treponema pallidum subspecies pallidum (T. pallidum sp. pallidum), yang 
merupakan bakteri berbentuk spiral dengan 8-12 lilitan, panjang 4-10 um, 
lebar 0,25 um, motil. Manusia merupakan pejamu satu-satunya T. pallidum 
(Katz, 2012; Sparling et al., 2008).

Patogenesis

Sifilis ditularkan terutama melalui hubungan seksual kecuali sifilis 
kongenital yang terjadi pada bayi yang ditularkan transplasental dari 
ibu hamil yang terinfeksi sifilis (Katz, 2012; Sparling et al., 2008). Selama 
berhubungan seksual T. pallidum dapat ditularkan melalui kontak langsung 
melalui kulit atau mukosa baik vagina, anus, atau orogenital. Penularan 
nonseksual dapat terjadi melalui pemakaian bersama jarum suntik di 
antara pengguna narkoba suntik, transfusi darah, dan kecelakaan pada 
petugas laboratorium dan petugas kesehatan (Romawi et al., 2018). Setelah 
inokulasi, T. pallidum melekat di sel pejamu termasuk epitel, matriks 
ekstraselular, dan serum. T. pallidum cepat menginvasi aliran darah dan 
dapat menembus blood-brain barrier dan placental barrier untuk menginfeksi 
banyak jaringan dan organ, sehingga menyebabkan manifestasi klinis 
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sifilis dapat ke seluruh tubuh. T. pallidum juga menginfiltrasi limfosit, 
makrofag, dan sel pasma. Sel T CD4+ dominan di chancre (ulkus durum), 
sel CD8+ dominan di lesi sifilis sekunder. Respons humoral memulai 
produksi antibodi IgM sekitar 2 minggu setelah pajanan, kemudian diikuti 
IgG setelah 2 minggu kemudian (Katz, 2012; Sparling et al., 2008).

Manifestasi Klinis

Masa inkubasi sifilis 10-90 hari (rata-rata 3 minggu). Manifestasi klinis 
sifilis dibagi menjadi:
a. sifi lis primer;
b. sifi lis sekunder;
c. sifi lis laten; dan
d. sifi lis tersier.

Sifilis Primer

Di tempat inokulasi, muncul chancre yang diawali dengan makula 
merah kehitaman yang berkembang menjadi papul kemudian menjadi 
ulkus bulat atau lonjong yang disebut juga Hunterian chancre atau ulkus 
durum (hard ulcer), diameter ulkus mulai 0,5 milimeter sampai 2 cm, batas 
tegas, tepi meninggi, dan tidak rata (indurasi). Lokasi ulkus durum pada 
laki-laki di glan, sulkus koronarius, prepusium. Lokasi ulkus durum pada 
wanita di serviks, labia mayor, labia minor, fourchette, dan uretra. Ulkus 
durum bisa terjadi di ekstragenital, misalnya rongga mulut danperianal. 

Gambar 27.1  lkus durum pada pasien imunokompeten (Sumber: dokumentasi 
pribadi).
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Ulkus durum menyembuh dalam waktu 3-6 minggu tanpa pengobatan 
dan 1-2 minggu dengan pengobatan. Sekitar 60-70% sifilis primer disertai 
pembesaran kelenjar limfa regional (Katz, 2012; Sparling et al., 2008).

Sifilis Sekunder

Sifilis sekunder merupakan stadium sifilis yang ditandai dengan 
lesi mukokutaneus lokal maupun difus, sering disertai limfadenopati 
generalisata. Ulkus durum mungkin bisa masih tampak. Lesi sifilis 
sekunder disebut syphilids, atau jika mengenai kulit disebut syphilo-derms, 
muncul dalam waktu 3-12 minggu setelah ulkus durum tampak (sampai 
6 bulan setelah pajanan). Manifestasi ulkus durum dan sifilis sekunder 
secara bersamaan sering terjadi pada pasien HIV (Katz, 2012; Sparling et 
al., 2008).

Manifestasi sifilis sekunder berupa makula eritematosa (roseola 
sifilitika); makulopapular dengan manifestasi papul, papuloskuamosa, 
dan likenoid; papuloskuamosa bulat (Biette’s collarette); lesi menyerupai 
dermatitis seboroik di sekitar garis batas rambut di dahi yang disebut 
Crown of Venus atau corona veneris; lesi eritematosa atau berwarna seperti 
tembaga, berbentuk bulat dengan batas tegas kadang berbentuk anular di 
telapak tangan dan telapak kaki; moth-eaten alopecia (patchy alopecia); rambut 
alis bagian sepertiga lateral menipis; papul dan plak anular di sekitar 
mulut dan hidung, penis dan skrotum; mucous patches berwarna putih 
kekuningan disertai erosi di lidah, mukosa oral, sudut mulut; kondiloma 
lata (papul atau plak datar, basah, batas tegas; atau papul atau plak yang 
mengalami erosi atau maserasi di area intertriginosa, biasanya di lipatan 
labia dan perianal. Bisa terjadi onikolisis, Beau’s lines, dan onikomadesis; 
plantar keratoderma (Katz, 2012; Sparling et al., 2008).

Sifilis Laten 

Sifilis sekunder berlanjut menjadi stadium asimtomatis tanpa 
disertai gejala klinis, dengan seroreaktivitas. Sifilis laten dibagi menjadi 
tiga kategori, yaitu early latent, late latent, dan sifilis laten tanpa diketahui 
waktunya (Katz, 2012; Sparling et al., 2008). 

Sifilis Tertier
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Gambar 27.2  Sifi lis sekunder pada pasien AIDS. Tampak bercak 
makulopapular di seluruh tubuh (Sumber: pasien UPIPI RSUD Dr 
Soetomo Surabaya. Dikutip dari Rahadiyanti dan Damayanti, 
2018.).
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Gambar 27.3  Sifi lis sekunder tipe lues maligna. (Sumber: Koleksi foto Divisi 
IMS Dep. IKKK RSHS-Unpad. Dikutip sesuai aslinya dari: 
Romawi, Djayakusumah, dan Achdiat (2018)). 

Sifilis laten merupakan late syphilis dengan manifestasi klinis selain 
neurosifilis (late benign syphilis dan sifilis kardiovaskular) yang ditandai 
dengan lesi beradang sistem kardiovaskular, kulit, tulang, dan jaringan 
lain, dengan hasil laboratorium konsisten dengan sifilis. Meskipun 
neurosifilis dapat terjadi di semua stadium sifilis, tetapi sering terjadi 
pada sifilis tertier. Late benign syphilis merupakan sifilis sekunder yang 
tidak melibatkan kardiovaskular dan sistem saraf. Gejala khas late benign 
syphilis adalah gumma, yaitu lesi nodular atau plak granulomatosa dengan 
nekrosis sentral, mengenai kulit dan mukosa, tidak nyeri, berwarna merah 
muda sampai merah tua, diameter antara beberapa millimeter sampai 
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Gambar 27.4  Kondiloma lata pada pasien HIV. (Sumber: Koleksi foto Divisi 
IMS Dep. IKKK RSHS-Unpad. Dikutip sesuai aslinya dari 
Romawi, Djayakusumah, dan Achdiat (2018)). 

sentimeter. Gumma bisa berkembang menjadi lesi ulseratif atau lesi yang 
distruktif (Katz, 2012; Sparling et al., 2008).

Neurosifilis

Neurosifilis merupakan infeksi T. pallidum di sistem saraf pusat. 
Early symptomatic neurosyphilis mempunyai manifestasi berupa meningitis 
dengan gejala meningismus, demam, atau ketidaknormalan nervus II, 
III, IV, VI, VII, dan VIII, atau meningovaskulitis dengan gejala meningitis 
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dengan stroke. Dapat terjadi uveitis dan sensorineural hearing loss. Early 
symptomatic neurosyphilis jarang terjadi, tetapi pada pasien HIV terjadi 
sekitar 2%. Late neurosyphilis memeberikan gejala paresis generalisata, 
demensia paralitika, dan tabes dorsalis (Katz, 2012; Sparling et al., 2008).

Sifilis Dan Infeksi HIV

Interaksi sifilis dan HIV kompleks. Pada stadium sifilis primer, pasien 
HIV dengan sifilis sering menderita ulkus durum >1 dengan ukuran yang 
lebih besar dan dalam. Pada stadium sifilis sekunder, pada pasien HIV 
dengan sifilis seringkali masih didapatkan ulkus durum. Gejala sifilis 
yang tidak khas dan lebih berat seringkali didapatkan pada pasien HIV 
koinfeksi dengan sifilis (Katz, 2012; Sparling et al., 2008). 

Sifilis sering terjadi pada pasien HIV saat terjadi peningkatan viral 
load dan penurunan sel T CD4+. Hal tersebut yang mungkin menjadi 
penyebab terjadinya koinfeksi sifilis pada pasien HIV. Efek sifilis terhadap 
progresivitas dan mortalitas AIDS belum terbukti. Sifilis juga dihubungkan 
dengan terjadinya infeksi HIV. Semua pasien sifilis sebaiknya dilakukan tes 
HIV. Kerusakan epidermis atau mukosa karena ulkus sifilis, dan migrasi 
sel inflamasi ke area lesi merupakan target HIV sehingga memudahkan 
terjadinya koinfeksi. Faktor perilaku juga berkontribusi terhadap risiko 
terjadinya koinfeksi. Semua pasien HIV perlu dilakukan tes untuk sifilis, 
dan perlu diulang setiap tahun atau lebih sering sesuai indikasi (misalnya 
LSL, wanita hamil). Infeksi HIV juga dihubungkan dengan terjadinya 
reinfeksi sifilis (Katz, 2012; Sparling et al., 2008).

Karena efeknya terhadap sistem imun, infeksi HIV diduga 
meningkatkan risiko terjadinya neurosifilis, berdasarkan bukti bahwa 
ditemukannya hubungan antara abnormalitas cairan serebrospinal dengan 
penyakit HIV yang lanjut dan kegagalan untuk menjadi normal tes VDRL 
pada cairan serebrospinal pada pasien HIV, terutama pada pasien dengan 
CD4 rendah. Selain itu, pasien HIV dengan sifilis dapat mengalami 
neurorelapse, yaitu perkembangan menjadi neurosifilis setelah terapi sifilis 
primer, sekunder, atau aerly latent syphilis dan terjadi penurunan titer 
nontreponemal yang konsisten dengan kesembuhan (Katz, 2012; Sparling 
et al., 2008).
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Infeksi HIV kadang menyebabkan komplikasi terhadap pemeriksaan 
diagnosis serologis sifilis dan tindak lanjut pengobatan, karena seringkali 
ditemukan respons serologis yang tidak seharusnya pada pasien HIV 
koinfeksi dengan sifilis. Tes serologis negatif palsu akibat prozone 
phenomenon dan seronegatif pernah dilaporkan. Selain itu, reaksi serofast 
(hasil tes nontreponemal reaktif menetap meskipun telah mendapatkan 
terapi yang adekuat) dapat terjadi pada 40% pasien. Jika sifilis dicurigai 
secara klinis tetapi serologis nonreaktif, biopsi kulit dapat menunjang 
diagnosis, juga mikroskop lapangan gelap atau polymerase chain reaction 
(PCR) (Katz, 2012; Sparling et al., 2008).

Terapi sifilis tidak tergantung status HIV pasien, karena data 
(walaupun terbatas) menunjukkan bahwa keluaran tidak membaik dengan 
terapi yang lebih intensif atau lebih panjang. Titer mungkin menurun 
secara perlahan pada pasien HIV. Pasien HOV memerlukan tindak lanjut 
yang lebih sering dibandingkan pasien non-HIV (Katz, 2012; Sparling et 
al., 2008).

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan diagnostik sifilis ditentukan oleh gambaran klinis dan 
pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi T. pallidum baik langsung 
atau tidak langsung. Artinya, pada kasus yang secara klinis kecurigaan 
terhadap sifilis besar, klinisi sebaiknya tidak menunggu hasil laboratorium 
untuk memberikan terapi yang adekuat (Katz, 2012; Sparling et al., 2008).

Pemeriksaan penunjang sifilis meliputi (Katz, 2012; Sparling et al., 
2008):
1. Deteksi T. pallidum 

a. Mikroskop lapangan gelap
 Mikroskop lapangan gelap merupakan pemeriksaan diagnostik 

pilihan untuk ulkus durum, lesi basah sifi lis sekunder (kondiloma 
lata dan mucous patch), dan discharge dari rhinitis pada sifi lis 
kongenital.

b. Direct fl uorescence antibody test
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 Pemeriksaan terhadap eksudat dari lesi yang dilabel dengan 
fl uoresen anti-T. pallidum immunoglobulin. Sensitifi tas tes 
sebesar 73-100%. 

c. Molecular test
 Tes ini lebih banyak digunakan pada penelitian untuk mendeteksi 

T. pallidum dari lesi pasien sifi lis.
2. Pemeriksaan Histopalogis
 Pemeriksaan histopatologis tidak penting untuk diagnostik sifi lis jika 

pemeriksaan klinis, tes serologis, mikroskop lapangan gelap sudah 
cukup untuk mendiagnosis. Jika kasus meragukan, pemeriksaan 
histopatologis bisa membantu (Katz, 2012; Sparling et al., 2008). 

 Pemeriksaan histopatologis sifi lis primer dari tepi ulkus durum, 
epidermis menunjukkan perubahan mirip sifi lis sekunder. Papila 
dermis edema dan terdapat infi ltrasi limfosit terutama sel T CD4+, 
histiosit, sel plasma, dan neutrofi l di perivaskular dan interstitial. 
T. pallidum dapat terlihat di tautan dermal-epidermal dan di sekitar 
pembuluh darah, menggunakan pengecatan Levaditis atau Warthin-
Starry atau imunofl uoresen (Katz, 2012; Sparling et al., 2008). 

 Pemeriksaan sifi lis sekunder menunjukkan di epidermis 
terdapat hyperplasia psoriasiform, eksositosis limfosit, pustulasi 
spongiformis, dan parakeratosis. Di dermis terdapat edema papilla 
dermis dan infi ltrat limfosit dan/atau histiosit di pervaskular dan/
atau periadneksa, granulomatosa, dan sel plasma. T. pallidum dapat 
terlihat di epidermis dan kadang di sekitar pembuluh darah dermis 
(Katz, 2012; Sparling et al., 2008). 

 Pemeriksaan sifi lis tersier dari lesi gumma tampak granuloma 
dengan nekrosis sentral. Artritis obliteran dan infi ltrate sel plasma 
angiosentris di pembuluh darah dermis, disertai pulau-pulau sel 
epiteloid, multinucleated giant cells, limfosit, dan sel plasma (Katz, 
2012; Sparling et al., 2008). 

3. Pemeriksaan Serologis
 Serologic Test for Syphilis (STS) terdiri dari:

a. Nontreponemal
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• Mendeteksi antibodi IgG dan IgM T. pallidum
b. Treponemal 

• Mendeteksi antibodi T. pallidum 

Penatalaksanaan

Terapi sifilis pada pasien HIV positif maupun HIV negatif tidak 
berbeda, seperti tampak pada Tabel 27.1.

Kesimpulan

Gejala sifi lis yang tidak khas dan lebih berat seringkali 
didapatkan pada pasien HIV koinfeksi dengan sifi lis. Semua pasien 
sifi lis sebaiknya dilakukan tes HIV demikian juga sebaliknya semua 
pasien HIV perlu dilakukan tes untuk sifi lis, dan perlu diulang setiap 
tahun atau lebih sering sesuai indikasi. Infeksi HIV juga dihubungkan 
dengan terjadinya reinfeksi sifi lis. Infeksi HIV diduga meningkatkan 
risiko terjadinya neurosifi lis. Infeksi HIV kadang menyebabkan 
pemeriksaan serologis yang tidak seharusnya seperti pasein sifi lis tanpa 
koinfeksi dengan HIV. Terapi sifi lis pada pasien HIV positif maupun 
HIV negatif tidak berbeda, tetapi pemantauan pasca terapi diperlukan 
yang lebih sering dan ketat pada pasien sifi lis koinfeksi dengan HIV.

INFEKSI HERPES SIMPLEKS GENITALIS PADA PASIEN HIV/AIDS

Pendahuluan

Berbagai masalah sering ditemukan pada pasien yang mengalami 
infeksi herpes simpleks yang koinfeksi dengan HIV/AIDS, antara lain 
manifestasi klinis tidak khas, manifestasi klinis yang berat, durasi lesi 
yang berkepanjangan, dan rekurensi yang tinggi (Pertel & Spear, 2008). 
Pasien yang mengalami infeksi herpes simpleks dan HIV/AIDS umumnya 
memerlukan waktu pengobatan yang lebih lama dan dosis yang lebih 
tinggi; bahkan ada laporan pasien yang mendapatkan infeksi oleh virus 
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yang resisten terhadap obat antivirus standar (CDC, 2006; Freeman et al., 
2006; Nilasari dan Lumintang, 2018). 

Definisi

Herpes simpleks genitalis adalah penyakit menular seksual yang 
disebabkan virus Herpes simpleks (VHS) (Corey & Wald, 2008; Marques 
& Cohen, 2012). Sama seperti pada populasi normal, pada pasien HIV/
AIDS, virus herpes simpleks tipe 1 (VHS-1) merupakan penyebab tersering 
herpes labialis, sedangkan ulkus genital dan perianal disebabkan oleh 
virus herpes simpleks tipe2 (VHS-2) (Corey et al, 2004). Tetapi, herpes 
simpleks labialis bisa disertai infeksi VHS-2 dan sebaliknya herpes genital 
dan perianal juga bisa disertai infeksi VHS-1 (Corey et al., 1983; Bissessor 
et al., 2013).

Epidemiologi

Sebagian besar populasi orang dewasa seropositif untuk HSV-1, dan 
sebagian besar infeksi diperoleh di masa kecil. Sekitar seperempat orang 
dewasa terinfeksi HSV-2 di Amerika Serikat. Seroprevalensi VHS-2 di 
Amerika Serikat sekitar 22% pada usia 12 tahun dan dewasa. Infeksi HSV-2 
berkorelasi dengan perilaku seksual (Marques & Cohen, 2012).

Infeksi virus herpes simpleks (VHS) sering terjadi di seluruh dunia. 
Manifestasi klinis utama adalah infeksi mukokutan, dengan VHS tipe 1 
(VHS-1) yang sebagian besar terkait dengan infeksi orofasial, sedangkan 
VHS tipe 2 (HSV-2) biasanya berhubungan dengan infeksi genital dan 
perigenital (anogenital), tetapi keduanya baik VHS-1 dan VHS-2 bisa 
menyebabkan infeksi orofasial dan genital (Marques & Cohen, 2012). 
Frekuensi kekambuhan herpes simpleks sangat tinggi. Infeksi VHS-2 
berkorelasi dengan perilaku seksual. Sudah terbuki bahwa infeksi VHS 
genital secara signifikan meningkatkan risiko untuk akuisisi dan transmisi 
Human immunodeficiency virus (HIV) (Marques & Cohen, 2012). Tidak 
mengherankan, frekuensi antibodi HSV-2 lebih tinggi diantara pasien di 
klinik IMS dan diantara lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL). 
Studi epidemiologi menunjukkan bahwa pasien dengan VHS-2 seropositif 
mempunyai risiko terinfeksi HIV dua hingga tiga kali lipat dibandingkan 
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dengan orang dengan VHS-2 seronegatif. Dari penelitian juga dibuktikan 
bahwa pasien yang mempunyai lesi klinis herpes genital meningkatkan 
risiko penularan infeksi HIV (Corey & Wald, 2008; Pertel and Spear, 2008; 
Marques & Cohen, 2012;).

Penelitian tahun 2008-2010 menunjukkan pasien herpes simpleks 
genitalis sebanyak 102 pasien dalam kurun waktu 5 tahun, dan 15 pasien 
koinfeksi dengan HIV (Bonita dan Murtiastutik, 2017). Penelitian terhadap 
pasien HIV/AIDS di Unit Perawatan Insentif Penyakit Infeksi RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya tahun 2013-2014, menunjukkan bahwa dari 3.350 pasien 
HIV/AIDS yang dirawat, 148 pasien mengalami koinfeksi dengan IMS, 
dan herpes simpleks genitalis merupakan 5 IMS terbanyak yang ke-4 
yang diderita pasien HIV, yaitu kondiloma akuminata 65 pasien (43,9%), 
ulkus genital non-spesifik 17 pasien (11,5%), sifilis 16 pasien (10,7%), herpes 
simpleks genitalis 15 pasien (10,1%), dan scabies 12 pasien (8,1%), dari 148 
pasien HIV/AIDS yang menderita HIV koinfeksi dengan IMS (Harnanti 
et al., 2018). 

Etiologi

Virus herpes simplex (VHS) adalah virus DNA yang patogen pada 
manusia dan sering mengalami reaktivasi (rekurensi). Terdapat dua jenis 
VHS, yaitu VHS-1 dan VHS-2. VHS-1 dan VHS-2 merupakan anggota 
dari famili Herpesviridae, merupakan double-stranded lipid-enveloped. HSV-1 
sebagian besar berkaitan dengan infeksi di area orofasial, sedangkan 
HSV-2 biasanya menyebabkan infeksi di area genital, tetapi keduanya 
dapat menginfeksi area oral dan genital dan menyebabkan infeksi akut 
dan berulang (Corey & Wald, 2008; Marques & Cohen, 2012; Pertel & Spear, 
2008).

Patogenesis

Penularan infeksi VHS paling sering terjadi melalui hubungan 
seksual dari individu yang terinfeksi VHS. Infeksi terjadi di mukosa atau 
kulit yang mengalami abrasi. Infeksi VHS menyebabkan nekrosis fokal 
dan degenerasi balloon pada sel, produksi multinucleated giant cell, inklusi 
eosinofil intraselular (Cowdry type-A bodies) (Pertel & Spear, 2008).
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Setelah replikasi di kulit atau mukosa, kemudian muncul lesi yang 
berupa vesikel yang multipel, kemudian menjadi pustul, erosi, akhirnya 
menjadi ulkus. Bersamaan dengan terjadinya infeksi awal atau sesudah 
lesi sembuh, virus menginfeksi ujung saraf lokal dan menuju ke ganglia 
tempat virus menjadi laten sampai kemudian mengalami reaktivasi (Corey 
& Wald, 2008; Marques & Cohen, 2012).

Manifestasi Klinis

Herpes genital adalah penyakit menular seksual yang sering 
didapatkan di seluruh dunia dan menyebabkan penyakit kelamin ulseratif, 
dan merupakan faktor risiko penting untuk akuisisi dan transmisi Human 
immunodeficiency virus (HIV) (Marques & Cohen, 2012).

Pembagian manifestasi klinis infeksi herpes simpleks pada pasien 
HIV/AIDS, sama dengan pembagian pada imunokompeten, infeksi VHS-1 
dan VHS-2 digolongkan sebagai: episode pertama infeksi herpes genitalis 
(herpes genitalis primer), infeksi laten, dan infeksi rekuren (reaktivasi) 
(Corey & Wald, 2008). 

Herpes genital merupakan presentasi klinis utama infeksi VHS-2, 
tetapi mungkin juga disebabkan VHS-1 dalam 10% -40% dari kasus, 
terutama setelah kontak oral-genital. Manifestasi klinis herpes genital 
berupa vesikel, pustula, dan ulkus eritematosa yang mungkin memerlukan 
2-3 minggu untuk penyembuhan. Lokasi lesi pada laki-laki sering terjadi 
pada glans penis atau batang penis; pada wanita lesi dapat melibatkan 
vulva, vagina, perineum, bokong, vagina, atau leher rahim. Biasanya 
disertai nyeri, gatal, disuria, cairan vagina dan uretra, dan pembesaran 
kelenjar getah bening inguinal. Tanda-tanda dan gejala sistemik umum 
terjadi dan termasuk demam, sakit kepala, malaise, dan mialgia. Herpetic 
sacral radiculomyelitis dengan retensi urin, neuralgia, dan konstipasi, dapat 
terjadi. Servisitis VHS terjadi pada lebih dari 80% wanita dengan infeksi 
primer berupa keputihan purulent (Marques & Cohen, 2012; Nilasari dan 
Lumintang, 2018). 

Tingkat kekambuhan infeksi HSV-2 genital sangat bervariasi, sekitar 
16 kali lebih sering dari infeksi genital HSV-1, dan rata-rata 3–4 kali per 
tahun, tetapi dapat muncul lebih sering. Tanpa pengobatan, lesi biasanya 
sembuh dalam 6-10 hari (Marques & Cohen, 2012). 
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Gambar 27.5  Herpes simpleks genitalis pada wanita imunokompeten (Sumber 
foto: pasien pribadi penulis).

Gambar 27.6  Ulkus herpes simpleks genital pada pasien HIV. Beberapa 
ulkus bergabung menjadi ulkus yang lebar, luas, dan lebih 
berat dibandingkan ulkus herpes genital pada pasien non-HIV 
(Sumber: pasien UPIPI RSUD Dr. Soetomo Surabaya).
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Herpes simpleks pada pasien HIV dengan CD4+ yang rendah, 
manifestasi klinis dapat terlihat tidak khas dan jarang didahului oleh 
gejala prodromal. Manifestasi lesi dapat bermacam-macam yaitu berupa 
manifestasi ulkus yang atipikal hingga ulkus yang besar dan dalam. Erupsi 
lesi yang persisten (lesi herpes simpleks yang lebih dari 1 bulan ) juga 
dapat sebagai pertanda terdapat koinfeksi dengan infeksi HIV (Nilasari 
dan Lumintang, 2018).

VHS dapat menyebabkan infeksi pada mata, sistem saraf pusat, dan 
infeksi neonatal. Defek imunitas seluler merupakan faktor risiko untuk 
terjadinya infeksi berat dan penyebaran sistemik (Marques & Cohen, 
2012).

Diagnosis

Diagnosis herpes simpleks genital berdasarkan gambaran klinis dan 
pemeriksaan penunjang yaitu PCR, kultur virus, atau serologi (Marques 
& Cohen, 2012). Metode pilihan untuk diagnosis infeksi HSV tergantung 
pada presentasi klinis. Jika klinis meragukan bisa dilakukan konfirmasi 
dengan pemeriksaan laboratorium. Virus dapat diisolasi dari lesi pasien 

Gambar 27.7  Herpes simpleks genitalis pada pasien AIDS yang memerlukan 
terapi lebih lama (Sumber: foto pasien pribadi penulis).
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untuk dilakukan pemeriksaan kultur sel. PCR lebih sensitif daripada 
isolasi virus dan telah menjadi metode yang lebih disukai untuk diagnosis. 
PCR memungkinkan untuk mendeteksi HSV-1 atau HSV-2. Pewarnaan 
antibodi fluoresen langsung dari apusan lesi dan tes deteksi antigen juga 
dapat digunakan tetapi sensitivitasnya lebih rendah daripada kultur virus. 
Apusan Tzanck dapat membantu diagnosis infeksi virus herpes dengan 
cepat, tetapi kurang sensitif dibandingkan kultur dan pewarnaan dengan 
fluorescent antibodi, dengan hasil positif sekitar 40% kasus. Apusan 
Tzank dilakukan dengan menggores dasar vesikel yang baru saja pecah 
dan diwarnai dengan dengan Giemsa atau Wright (metode pewarnaan 
Papanicolaou juga dapat digunakan), menunjukkan multinucleated giant 
cell. Pemeriksaan serologis untuk mendeteksi antibodi terhadap HSV 
berfungsi untuk membedakan herpes simpleks primer atau rekuren. Tes 
serologis spesifik berdasarkan perbedaan antigen glikoprotein G antara 
HSV-1 dan HSV-2 sudah tersedia (Marques & Cohen, 2012). Pasien herpes 
simpleks dan HIV, diindikasikan pula untuk pemeriksaan Serologi Tes 
untuk Sifilis (STS) (Nilasari dan Lumintang, 2018).

Gambar 27.8 Multinucleated giant cell (Marques & Cohen, 2012).

Diagnosis Banding

Diagnosis banding ulkus herpes genital antara lain (Marques & 
Cohen, 2012):
1. Sifi lis stadium 1 (ulkus durum)
2. Chancroid (ulkus mole)
3. Limfogranuloma venereum
4. Granuloma inguinale
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Komplikasi

Semua manifestasi infeksi HSV pada pasien imunokompeten juga 
dapat tampak pada pasien immunokompromais seperti pasien HIV/
AIDS, tetapi pada pasien imunokompromais biasanya manifestasi klinis 
lebih parah, lebih luas, dan sulit diobati, serta rekurensi lebih sering 
terjadi. Pasien dengan defek imunitas sel T seperti AIDS atau penerima 
transplantasi organ, memiliki risiko untuk terjadinya penyebaran 
mukokutan secara progresif dan infeksi viseral, tetapi tingkat diseminasi 
tergantung pada tingkat imunodefisiensi pasien. Lesi HSV ulseratif, 
rekuren, dan persisten salah satu infeksi oportunistik yang paling sering 
terjadi pasien AIDS (Marques & Cohen, 2012). 

Penatalaksanaan

Beberapa infeksi HSV tidak memerlukan perawatan khusus, 
hanya perlu menjaga lesi supaya tetap bersih dan kering dan akhirnya 
menyembuh. Perawatan perlu dibenarkan untuk infeksi yang cenderung 
berkepanjangan, sangat luas, atau sangat parah (Marques & Cohen, 
2012). 

Terapi herpes simpleks genital dengan acyclovir, valacyclovir, atau 
famciclovir. Rejimen dan dosis bervariasi dengan pengaturan klinis 
(Marques & Cohen, 2012). Asiklovir, yang merupakan analog guanosin 
asiklik, memiliki indeks terapeutik yang sangat baik yang bekerja 
dengan menghambat polimerase DNA virus. Valacyclovir, L-valyl ester 
dari acyclovir, merupakan prodrug oral acyclovir yang bioavailabilitas 
mencapai tiga hingga lima kali lipat lebih tinggi dan dapat digunakan 
dengan lebih nyaman karena diberikan tidak sesering acyclovir. 
Famciclovir adalah guanosin analog penciclovir bentuk oral yang diserap 
dengan baik. Mirip dengan acyclovir, famciclovir diubah melalui fosforilasi 
menjadi metabolit penciclovir trifosfat aktif. Profil efikasi dan efek samping 
famciclovir sebanding dengan asiklovir. Krim penciclovir 1% disetujui 
FDA untuk pengobatan herpes simplex labialis. Krim Docosanol 10% 
yang merupakan produk over-the-counter disetujui FDA untuk pengobatan 
herpes labialis berulang. Docosanol adalah alkohol rantai panjang jenuh 
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Tabel 27.2   Rekomendasi terapi herpes simpleks genital (Marques & Cohen, 
2012).
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yang menghambat masuknya virus (yang mempunyai evelope lipid) ke 
dalam sel (Marques & Cohen, 2012). 

Rekomendasi saat ini untuk pengobatan antiviral bergantung pada 
kondisi klinis dan status kekebalan tubuh pejamu. Untuk infeksi herpes 
yang diseminata atau parah, atau yang mengancam jiwa, pengobatan 
pilihan adalah acyclovir intravena 5–10 mg/kg setiap 8 jam (Marques & 
Cohen, 2012). 

Pencegahan

Strategi untuk mencegah infeksi HSV terbukti tidak adekuat. Infeksi 
HSV dapat dicegah secara total dengan anstinensia dalam berhubungan 
seksual, tetapi hal tersebut sangat sulit kecuali pada populasi tertentu. 
Pemakaian kondom mengurangi tingkat penularan jika digunakan secara 
rutin. Sirkumsisi mengurangi tingkat infeksi HSV-2 pada pria yaitu dari 
10% pada kelompok kontrol menjadi 7,8% pada kelompok yang disirkumsisi. 
Selain dari pendekatan kesehatan masyarakat tersebut, sebagian besar 
upaya dilakukan melalui terapi antivirus dan vaksin (Marques & Cohen, 
2012).

Vaksinasi

Strategi terbaik untuk mengurangi infeksi dan morbiditas yang 
terkait dengan infeksi HSV dilakukan melalui pengembangan vaksin 
yang efektif. Namun, belum ada vaksin yang terbukti efektif dapat 
melindungi terhadap infeksi HSV (profilaksis) atau untuk mengurangi 
jumlah episode berulang (terapeutik), meskipun ada perkembangan 
harapan ke arah ini. Vaksin glikoprotein rekombinan yang mengandung 
protein HSV imunogenik telah dikembangkan dan diuji oleh beberapa 
perusahaan farmasi dan bioteknologi. Dalam studi pendahuluan, vaksin 
rekombinan HSV-2 glikoprotein D dalam adjuvant menurunkan frekuensi 
gejala pada pasien dengan herpes genital. Bentuk modifikasi dari vaksin 
(dengan tambahan glikoprotein B dan adjuvant emulsi lipid yang dikenal 
sebagai MF59) tidak menurunkan jumlah kekambuhan, tetapi mengurangi 
durasi dan tingkat keparahan herpes genital. Vaksin gD2 rekombinan 
yang menggunakan monophosphoryl lipid-A sebagai adjuvan melindungi 
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terhadap penyakit HSV-2 pada wanita seronegatif HSV-1 dan HSV-2 tetapi 
tidak pada pria atau wanita seropositif HSV-1 (Marques & Cohen, 2012). 

Prognosis

Prognosis bergantung pada derajad penyakit, kepatuhan pengobatan, 
dan pengendalian faktor risiko (Marques & Cohen, 2012).

KONDILOMA AKUMINATA PADA PASIEN HIV/AIDS

Pendahuluan

Infeksi Human papilloma virus (HPV) merupakan infeksi yang sangat 
sering dijumpai pada kulit dan mukosa, anak-anak maupun dewasa 
(Androphy & Kirnbauer, 2012), laki-laki dan perempuan (Cobo, 2012), 
bahkan merupakan salah satu dari penyebab tersering infeksi menular 
seksual (IMS) yaitu kondiloma akuminata (Cobo, 2012). 

Definisi

Kondiloma akuminata merupakan IMS yang berupa pertumbuhan 
genital, biasanya jinak, disebabkan oleh infeksi HPV, terutama HPV tipe-6 
dan -11 (Egelkrout & Galloway, 2008; Androphy & Kirnbauer, 2012). 

Epidemiologi

Sekitar 6,2 juta orang terinfeksi HPV tiap tahun (Cobo, 2012). Individu 
dengan infeksi klinis maupun subklinis merupakan reservoir HPV, 
selain lingkungan (Androphy & Kirnbauer, 2012). Deteksi infeksi HPV 
menggunakan polymerase chain reaction (PCR) pada wanita dengan Pap 
smear normal berkisar 1,5% sampai 44% (Winer RL, Koutskey LA. 2008). 
Kondisi imunosupresi meningkatkan risiko kejadian tumor anogenital 
jinak ataupun ganas yang disebabkan oleh HPV (Sanclemente et al., 
2007; Wieland et al., 2014). Pada pasien dengan infeksi HIV (Human 
immunodeficiency virus), kemungkinan besar akan mengalami infeksi HPV 
yang persisten, disertai gambaran klinis kondiloma akuminata yang luas 
(Palefsky, 2007; Sanclemente et al., 2007). Kondisi imunosupresi, terutama 
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HIV, dapat meningkatkan kerentanan 10 kali lebih menderita kondiloma 
akuminata (Chirgwin et al., 1995). 

Prevalensi infeksi HPV sangat tinggi pada orang dengan infeksi 
HIV. Pada kelompok laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki 
(LSL), terjadi peningkatan kasus kondiloma akuminata bersamaan dengan 
infeksi HIV (Palefsky et al., 2005). Faktor utama infeksi HPV pada laki-laki 
adalah jumlah pasangan seksual, menderita IMS yang lain, etnik, status 
sirkumsisi. Prevalensi infeksi HPV pada LSL non-HIV di Amerika sekitar 
57%, terbanyak adalah HPV -16 yang merupakan tipe high-risk untuk 
kanker anus (Anic et al., 2012; Cobo, 2012). Laki-laki yang berhubungan 
seks dengan laki-laki (LSL) paling berisiko lebih tinggi terkena kondiloma 
akuminata anus. Laki-laki yang terinfeksi HIV disertai lesi kondiloma 
akuminata anus berisiko tinggi menderita lesi intraepitel skuamosa dan 
terinfeksi HPV berbagai tipe, termasuk tipe risiko tinggi dibandingkan 
dengan laki-laki yang terinfeksi HIV namun tanpa kelainan kondiloma 
akuminata anus (Darwich et al., 2012). Sekitar 5% LSL menderita infeksi 
HPV-16 yang persisten di anus (Nyitray et al., 2011).

Prevalensi wanita dengan infeksi HIV lebih tinggi dibandingkan 
dengan wanita tanpa infeksi HIV bahkan 10 kali lebih banyak dibandingkan 
tanpa infeksi HIV (Chirgwin et al. 1995). Wanita dengan HIV lebih mudah 
terinfeksi oleh beberapa tipe HPV (Palefsky et al., 2005). 

Penelitian terhadap pasien HIV/AIDS di Unit Perawatan Insentif 
Penyakit Infeksi RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2013-2014, 
menunjukkan bahwa dari 3.350 pasien HIV/AIDS yang dirawat, 148 pasien 
mengalami koinfeksi dengan IMS, dan kondiloma akuminata merupakan 
IMS terbanyak yang diderita pasien HIV, yaitu sebanyak 65 pasien (43,9%) 
dari 148 pasien HIV/AIDS yang menderita IMS (Harnanti et al., 2018). 

Etiologi 

Papilloma virus (PV) terdiri dari famili virus DNA yang menginfeksi 
manusia dan spesies lain. PV sangat spesifik terhadap pejamu. Human 
papilloma virus (HPV) hanya menginfeksi manusia (Egelkrout & Galloway, 
2008; Androphy & Kirnbauer, 2012). HPV tidak mempunyai envelope 
lipoprotein. Envelope virus rentan terhadap pembekuan, pemanasan, 
dehidrasi karena alkohol. Virion HPV resisten terhadap desikasi dan 
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deterjen nonoxynol-9, tetapi formalin, deterjen kuat seperti sodium dodecyl 
sulfate atau temperatur tinggi yang lama, menurunkan infektifitas virus. 
PV tetap infeksius selama beberapa tahun jika disimpan dalam gliserol 
pada suhu ruangan atau dalam nitrogen liquid (Androphy & Kirnbauer, 
2012).

Mayoritas kondiloma akuminata disebabkan oleh HPV tipe -6 dan 
-11. Seperti individu imunokompeten, kondiloma akuminata pada orang 
yang terinfeksi HIV juga sering disebabkan oleh infeksi HPV-6 dan HPV-
11. Meskipun kondiloma akuminata umumnya merupakan lesi jinak, pada 
orang yang terinfeksi HIV mungkin disebabkan infeksi beberapa jenis 
HPV, termasuk HPV jenis risiko tinggi onkogenik yaitu tipe-16, -18, -31, 
-51, -53, -56, dan -58, dan tipe risiko rendah yaitu tipe -6 dan -11. Sebuah 
penelitian menemukan bahwa mayoritas kondiloma akuminata pada 
individu terinfeksi HIV menunjukkan koinfeksi oleh kedua jenis HPV 
risiko rendah dan risiko tinggi (Uihlein LC et al., 2012).

Patogenesis

Infeksi HPV terjadi melalui inokulasi virus ke dalam epidermis atau 
mukosa melalui pertahanan epidermis atau mukosa yang rusak (tidak 
utuh), misal maserasi akibat hubungan seksual, kerusakan mekanis karena 
nonoxynol-9, dan penyebab lain. Perlekatan virion HPV terhadap heparin 
sulfate proteoglycans pada membran basal diperlukan untuk mengawali 
infeksi. Furin protease memecah L2, menginduksi perubahan konformasi 
sehingga terjadi pengikatan pada reseptor sel basal. Untuk infeksi yang 
persisten, virus memasuki sel punca atau mengubah sel yang terinfeksi 
menjadi sel yang menyerupai sel punca. Setelah masuk, kopi genom 
virus dipertahankan sebagai plasmid ekstrakomosom atau episom 
dalam nukleus sel basal yang terinfeksi. Ketika sel membelah, genom 
virus juga bereplikasi dan menjadi sel progeny yang memindahkan infeksi 
virus ke lapisan epitel yang mengalami diferensiasi. Ekspresi RNA virus 
(transkripsi) sangat rendah sampai lapisan Malpighi, tempat sintesis DNA 
dan amplifikasi genom menghasilkan ratusan sampai ribuan kopi tiap 
sel. Protein kapsid virus L1 dan L2 disintesis di lapisan epitel lebih atas 
dan menggabung menjadi kapsid yang sangat kompak dan stabil. DNA 
virus baru terbungkus kapsid, dan virion yang matur terakumulasi di 



BAGIAN 4 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Dermatologi dan Venereologi

518

nukleus dari lapisan yang lebih atas. Protein E1-E4 menginduksi filamen 
keratin sitoplasma yang mengelilingi nukleus yang mengandung virus 
menjadi kolaps. Hal itu diduga akan memfasilitasi pengeluaran virion dari 
keratinosit/korneosit sehingga virus dapat berinokulasi ke sisi sebelahnya 
atau ke lingkungan (Egelkrout & Galloway, 2008; Androphy & Kirnbauer, 
2012; Cobo, 2012).

Kondiloma akuminata ditularkan melalui hubungan seksual. Lesi 
pada penis sering didapatkan pada pria yang melakukan hubungan 
seksual dengan wanita yang menderita cervical intraepithelial neoplasia (CIN). 
Kondiloma akuminata pada anak kemungkinan akibat kekerasan seksual. 
Kondiloma akuminata pada bayi dan anak juga bisa karena inokulasi 
virus saat kelahiran atau penularan dari veruka vulgaris (Androphy & 
Kirnbauer, 2012). 

Infeksi HIV dapat meningkatkan kerentanan pasien terhadap infeksi 
HPV dan mengubah perjalanan penyakitnya sehingga tidak seperti pasien 
tanpa infeksi HIV (Shiels et al., 2011). Kondiloma akuminata juga lebih sulit 
diobati dan akan lebih sering mengalami kekambuhan. Sebuah penelitian 
menunjukkan bahwa dari 241 pasien yang terinfeksi HIV, sebanyak 69 
mengalami rekurensi kondiloma akuminata dibandingkan dengan hanya 
14 dari 1.095 pasien kondiloma akuminata tanpa infeksi HIV (De Panfilis 
et al., 2002). Selain itu, pada imunokompromais, perjalanan penyakit 
kondiloma akuminata lebih lama (Silverberg et al., 2002). Keadaan tersebut 
terjadi akibat disfungsi imun yang akan mengganggu proses musnahnya 
infeksi HPV pada tubuh seseorang dengan infeksi HIV (Nyitray et al., 
2010). 

Penularan seksual

Infeksi HPV genital ditularkan terutama melalui kontak seksual. 
Lesi baru lebih infeksius daripada lesi lama. Insidensi HPV meningkat 
seiring dengan jumlah pasangan seksual. Abrasi permukaan epitel 
memudahkan infeksi HPV pada epitel skuamosa bertatah. Belum jelas 
abrasi juga memudahkan infeksi HPV pada eiptel metaplastik dalam 
cervical transformasion zone yang merupakan lokasi hampir semua kanker 
serviks muncul (Winer & Koutskey, 2008).
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Penularan nonseksual

Meskipun jarang, transmisi perinatal bisa terjadi. Sebagian bayi 
yang lahir dari wanita dengan kondiloma akuminata yang diderita selama 
kehamilan menderita laringeal papillomatosis. Transmisi perinatal juga 
memegang peran pada kondilomata akuminata pada bayi minggu pertama 
kehidupan (Winer & Koutskey, 2008).

Manifestasi Klinis

Kondilomata akuminata berupa papul atau nodul epidermis dan 
dermis di daerah traumatik akibat hubungan seksual, yaitu perineum, 
genitalia, lipatan kruris, dan anus. Ukuran dan bentuk bervariasi, dari 
1-5 mm sampai berupa massa besar, eksofitik, cauliflower-like, terutama 
pada daerah yang lembap. Kodiloma akuminata bisa meluas ke vagina, 
uretra, dan perirektal. Kondiloma akuminata bisa menyatu membentuk 
plak besar dan luas terutama pada penderita imunokompromais (misal 
HIV/AIDS) dan diabetes melitus (Winer & Koutskey, 2008; Androphy & 
Kirnbauer, 2012). Kondiloma akuminata merupakan lesi proliferatif jinak 
disebabkan oleh HPV -6 dan -11 yang ditemukan pada >5% lesi, tetapi sering 
koinfeksi dengan HPV tipe high-risk yaitu HPV -16. Penelitian di Surabaya 
menunjukkan bahwa 28% kondiloma akuminata disertai HPV-16 (Hidayati 
et al., 2009). Kondilomata akuminata ditularkan melalui hubungan seksual, 
dengan transmission rate sekitar 60% (Lacey et al., 2013). Kebanyakan pasien 
kondiloma akuminata hanya mengeluh adanya lesi tanpa gejala lain, tetapi 
dapat disertai gatal, perdarahan, fisur, atau dispareuni. Kondilomata 
akuminata sering memengaruhi kehidupan seksual karena ada lesi yang 
membuat tidak nyaman pasien, apalagi jika diketahui pasangannya. 
Hal tersebut menyebabkan kecemasan, perasaan bersalah, kemarahan, 
dan kehilangan kepercayaan diri, ketakutan terhadap infertilitas dan 
risiko keganasan (Lacey et al., 2013). Lesi premaligna misalnya neoplasia 
intraepitelial pada vulva (VIN), anal (AIN), dan penis (PIN) atau lesi 
invasif (kanker vulva, anal, dan penis) bisa terdapat bersamaan dengan 
kondilomata akuminata, atau bisa misdiagnosis sebagai kondilomata 
akuminata (Lacey et al., 2013). 
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Secara klinis, kondiloma akuminata pada pasien HIV/AIDS tampak 
mirip dengan yang terlihat pada individu imunokompeten; namun, 
kondiloma pada pasien HIV/AIDS mungkin lebih banyak dan/atau lebih 
luas (Uihlein LC et al., 2012). Kondiloma akuminata seringkali berkembang 
cepat dan mengenai daerah yang luas. Selain itu terdapat hubungan antara 
kekerapan rekurensi dengan derajat gangguan imunitas (Minkoff et al. 
1999; Nyitray et al., 2011). Kondiloma akuminata pada individu dengan 
infeksi HIV umumnya lebih sukar sembuh, sebagai akibat infeksi HPV 
yang cenderung persisten (De Panfilis et al., 2002). Rekurensi sesudah 
terapi sering terjadi baik pada tipe risiko rendah maupun pada risiko 
tinggi (Orlando et al., 2000), kemungkinan akibat defek imunitas serta 
infeksi subklinis asimtomatik yang tidak diobati sehingga dapat menjadi 
sumber infeksi tersembunyi (Jiamton et al., 2014). 

Gambar 27.9  Giant kondiloma akuminata pada pasien HIV. Lesi kondiloma 
akuminata besar, berwarna merah muda, seprti kulit, dan 
hiperpirmentasi. Lesi refrakter terhadap terapi dan sering 
mengalami kekambuhan. Tipe HPV dari pemeriksaan PCR 
menunjukkan HPV tipe-11 (Sumber: foto pasien di UPIPI RSUD 
Dr. Soetomo, Surabaya).
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Gambar 27.10  Kondiloma akuminata anus pada LSL dengan HIV. (Sumber: 
foto pasien di UPIPI RSUD Dr. Soetomo, Surabaya).

Gambar 27.11  Kondiloma akuminata (giant anogenital warts) pada 
perempuan 17 tahun, hamil dengan AIDS, belum mendapat 
ARV (Dokumentasi Dep. IK Kulit dan Kelamin FKUI-RSCM, 
Jakarta, tahun 2003; dikutip sesuai aslinya dari: Indriatmi 
W, Daili SF. 2018. Kutil anogenital pada infeksi HIV/AIDS. 
Dalam: Hidayati NH, Daili SF, Niode NJ, et al. Manifestasi 
Kelainan Kulit dan Kelamin pada Pasien HIV/AIDS. Jakarta: 
Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. h. 
66-73).
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Pemeriksaan Penunjang

HPV tidak bisa dikultur di laboratorium dari sampel klinis. 
Immunologic assay tidak adekuat untuk mendeteksi infeksi HPV. Yang 
terpercaya untuk diagnosis adalah metode molekular untuk mendeteksi 
asam nukleat dari spesimen klinis. Ada beberapa metode yaitu hybridization, 
hybrid capture, dot blot, dan PCR (Polymerase Chain Reaction). Alat diagnosis 
primer adalah sitologi dan histologi. Metode molekular tunggal ataupun 
dikombinasikan dengan sitologi serviks lebih sensitif daripada hanya 
sitologi serviks untuk mendeteksi high- or low-grade histopatologis serviks 
(Cobo, 2012).

Diagnosis kondiloma akuminata ditegakkan berdasarkan gambaran 
klinis. Kadang-kadang perlu dilakukan biopsi bila secara klinis meragukan, 
misal pada pasien imununokompromais, kondiloma akuminata yang hasil 
terapi kurang memuaskan, kondiloma akuminata berpigmen, mengalamai 
ulserasi, juga pada kasus yang mencurigakan ke arah keganasan. Infeksi 
HPV dipastikan dengan menemukan DNA HPV. Diagnosis ditegakkan 
berdasarkan pemeriksaan (PCR) atau tes hybrid capture. Aplikasi asam 
asetat 3-5% tidak dianjurkan lagi karena sering menghasilkan positif palsu. 
Diagnosis banding yang harus dipertimbangkan antara lain kondilomata 
lata, keratosis seboroik, liken nitidus, dan kanker kulit (Golusin, 2009; 
Cobo, 2012). 

Pemeriksaan Histopatologis

Karakteristik epitel yang terinfeksi HPV berupa hyperplastic prickle 
layer (akantosis), dengan stratum korneum mengandung satu atau dua 
lapis sel parkeratosis. Papila dermis memanjang, tepi dermis menjadi 
tajam. Koilocytes, yang merupakan sel skuamosa matur dengan daerah 
perinuklear terang dan besar, bisa tersebar di lapisan luar. Nukleus 
membesar dan hiperkromatis, sering terlihat nukleus dobel. Pemeriksaan 
ultrastruktur menunjukkan virus tampak di dalam nukleus (Egelkrout 
& Galloway, 2008).

HPV tidak mempunyai envelope lipoprotein. Envelope virus rentan 
terhadap pembekuan, pemanasan, dehidrasi karena alkohol. Virion 
HPV resisten terhadap desikasi dan deterjen nonoxynol-9, tetapi formalin, 
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deterjen kuat seperti sodium dodecyl sulfate atau temperature tinggi yang 
lama, menurunkan infekstifitas virus. PV tetap infeksius selama beberapa 
tahun jika disimpan dalam gliserol pada suhu ruangan atau dalam 
nitrogen liquid (Androphy & Kirnbauer, 2012).

Bukti histologis menemukan bahwa sekitar 50% dari kondiloma 
akuminata anus yang tampak jinak pada pasien HIV/AIDS ditemukan low 
grade neoplasia intraepithelial. Manajemen infeksi HPV anogenital eksterna 
pada orang yang terinfeksi HIV diarahkan untuk mengidentifikasi 
displasia derajat tinggi sebelum berkembang menjadi karsinoma sel 
skuamosa invasif (KSS). Semua individu yang terinfeksi HIV harus 
diperiksa setiap tahun untuk membuktikan kemungkinan terinfeksi 
HPV, khususnya mereka yang memiliki riwayat infeksi HPV. Aplikasi 
asam asetat 5% dapat membantu untuk mengevaluasi lesi displasia 
subklinis. Berdasarkan prinsip-prinsip sitologi serviks, pemeriksaan 
sitologi anal secara periodik setiap 1-2 tahun (melalui Papanicolaou smear) 
telah direkomendasikan sebagai alat deteksi dini kanker anus. Sensitivitas 
sitologi anal telah dilaporkan berkisar antara 69 -93%, sementara spesifisitas 
berkisar dari 32% hingga 59%. Namun, baik sensitivitas dan spesifisitas 
dilaporkan lebih tinggi untuk identifikasi penyakit dalam saluran anal 
dibandingkan dengan daerah anogenitalia eksterna. Resolusi tinggi 
anoskopi/koloposkopi dengan biopsi sebaiknya dilakukan pada semua 
pasien dengan sitologi abnormal. Individu dengan displasia anogenitalia 
eksterna harus diikuti secara periodik dan dilakukan pemeriksaan setiap 
4-6 bulan, dengan biopsi dari lesi baru di daerah tersebut (Uihlein LC et 
al., 2012).

Diagnosis

Diagnosis infeksi HPV perlu langkah-langkah sebagai berikut (Lacey 
et al., 2013):
• Periksa dengan cahaya yang terang, jika perlu memakai lensa atau 

kolposkopi untuk lesi kecil
• Pada laki-laki, selalu periksa meatus dan daerah perianal. Gunakan 

proktoskopi untuk memeriksa kanal anus. Pada wanita, selalu 
periksa daerah perianal dan memakai spekulum untuk memastikan 
lesi vagina atau serviks. Gunakan proktoskopi untuk memeriksa 
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kanal anus. Proktoskopi aman digunakan untuk pasien kondiloma 
akuminata perianal. 

• Biopsi tidak perlu dilakukan untuk kondiloma akuminata anogenital 
yang khas; biopsi harus dilakukan jika ada kecurigaan prekanker 
atau kanker, dan bermanfaat untuk diagnosis banding.

• Tidak semua lesi papular disebabkan oleh HPV. Selalu perhatikan 
adanya variasi normal seperti perly penile papule (PPP) dan Fordyce 
spots dan diagnosis bandingnya yaitu moluskum kontagiosum, 
keratosis seboroik, dan lain-lain.

• Typing HPV untuk kondiloma akuminata tidak menambah informasi 
klinis, dan tidak direkomendasikan.

• Beberapa praktisi menggunakan tes asam asetat untuk mendiagnosis 
lesi HPV subklinis. Hal itu masih kontroversial dalam diagnosis dan 
manajemen HPV dan sudah tidak direkomendasikan. 

Tatalaksana

Terapi kondiloma akuminata masih sering merupakan masalah 
dalam praktek klinik (Lacey et al., 2013). Hanya terapi bedah yang 
mempunyai clearance rate (CR) mendekati 100%. Rekurensi, termasuk lesi 
baru pada lokasi yang sudah diterapi ataupun di lokasi yang baru, terjadi 
setelah terapi, rata-rata recurrence rate (RR) 20-30% atau lebih. Semua terapi 
berhubungan dengan iritasi lokal, rasa terbakar, erosi, dan nyeri. Evaluasi 
sebaiknya dilakukan setiap 4 minggu. Pergantian modalitas terapi bisa 
dilakukan jika perlu. Pasien dianjurkan untuk skrening IMS lainnya. 
Penatalaksanaan juga ditujukan kepada pasangan seksual dan promosi 
kesehatan (Lacey et al., 2013).
Rekomendasi terapi adalah sebagai berikut (Lacey et al., 2013):

Terapi di rumah:

• Podophyllotoxin (0.15% cream atau 0.5% solution)
• Imiquimod (5% cream)
• Sinecatechin (10% ointment)
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Terapi di klinik

• Cryotherapy
• Trichloroacetic acid
• Electrosurgery/scissor excision/curretage/laser

Terapi yang tidak sering direkomendasikan

Penggunaan rutin podophylin atau interferon tidak direkomendasikan. 
Podophylin 20-25% murah tetapi efikasinya sedang. Konsentrasi sampai 10% 
atau lebih mempunyai kandungan mutagenik quercetin dan kaempherol, 
dan bisa menyebabkan toksisitas sistemik termasuk kematian, kematian 
intrauterin, teratogenik, dan komplikasi neurologis. 

α- dan β-interferon kadangkala digunakan sebagai pendukung terapi 
bedah, systematic reviews terbaru mendukung penggunaan interferon 
topikal atau intralesi. Kombinasi terapi sering digunakan dan evaluasi 
perlu dilakukan (Lacey et al., 2013). 

Terapi pada wanita hamil 

Kondiloma akuminata pada wanita hamil kemungkinan bisa besar 
dan banyak. Kondiloma akuminata saat persalinan berhubungan dengan 
risiko 1 dari 400 bayi menderita juvenile laringeal papillomatosis. Belum ada 
terapi yang terbukti menghilangkan risiko tersebut, meskipun penurunan 
jumlah virus baik untuk dilakukan. Sebaiknya dikomunikasi dengan 
spesialis kandungan dan kebidanan. Regresi spontan sering terjadi pada 
masa nifas (Lacey et al., 2013).

Terapi pada pasien imunokompromais

Meskipun secara klinis, kondiloma akuminata pada paien HIV/
AIDS tampak mirip dengan yang terlihat pada individu imunokompeten; 
namun, kondiloma pada pasien HIV/AIDS mempunyai kecenderungan 
lebih banyak dan/atau lebih luas dan sering kurang responsif terhadap 
terapi (Uihlein LC et al., 2012). 

Infeksi HIV dan imunosupresi iatrogenik berhubungan dengan 
peningkatan prevalensi kondiloma akuminata. Respons terhadap terapi 
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rendah pada pasien HIV, dan rekurensi sering terjadi. Studi terbaru 
membuktikan penggunaan imiquimod pada pasien yang mendapatkan high 
active antiretroviral therapy (HAART) menunjukkan CR 31-32% sedangkan 
sebuah randomized controled trial (RCT) membuktikan pembedahan 
dikombinasi dengan imiquimod menunjukkan clearance 100% (Lacey et al., 
2013).

Prosedur terapi kondiloma akuminata pada pasien HIV/AIDS sama 
dengan kondiloma akuminata tanpa infeksi HIV. Kekambuhan sesudah 
terapi sering terjadi pada pasien HIV (Lacey et al., 2013).

Perhatian pada pasangan (Lacey et al., 2013)

• Pasangan terakhir dan jika mungkin, pasangan lain dalam 6 bulan 
terakhir, sebaiknya dievaluasi apakah ada lesi dan untuk edukasi 
dan konseling tentang IMS dan pencegahannya.

• Kondom menunjukkan proteksi terhadap kondiloma akuminata. 
Selain itu penggunaan kondom meningkatkan resolusi pada 
pasangan type-concordant HPV infection. Kondom direkomendasikan 
untuk tetap digunanakan ketika pasien mempunyai kondiloma 
akuminata sampai terjadi resolusi lesi.

Follow up (Lacey et al., 2013)

• Evaluasi dilakukan minimal setiap 4 minggu. Jika respons terapi 
sebelumnya tidak adekuat bisa diganti dengan terapi yang lain 
seperti algoritma.

Edukasi

Informasi, penjelasan dan nasehat kepada pasien seharusnya 
dilakukan kepada semua pasien kondiloma akuminata apalagi jika 
disertai koinfeksi HIV. Pasien sebaiknya diberikan penjelasan rinci tentang 
kondisinya (Lacey et al., 2013). 

Pencegahan

Hubungan seksual terutama multipartner merupakan faktor risiko 
kondiloma akuminata. Risiko infeksi HPV di genital lebih rendah pada 
lelaki yang telah sirkumsisi, demikian juga pada pasangan seksualnya. 
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Secara umum, “ABC” (abstinentia, be faithful, use condoms) bisa mencegah 
penularan infeksi HPV seperti IMS lainnya. Pap smear yang telah 
dilaksanakan dengan luas di Amerika Serikat maupun di beberapa negara 
berkembang menurunkan insidensi kanker serviks invasif (Winer & 
Koutskey, 2008; Androphy & Kirnbauer, 2012).

Pencegahan/promosi kesehatan meliputi hal-hal berikut (Lacey et al., 
2013):
• Kondiloma akuminata lebih sering pada perokok, dan merokok 

berhubungan dengan perilaku seksual, peningkatan pasangan 
seksual, dan efek samping reproduksi yang merugikan. Meskipun 
saat ini belum ada bukti bahwa penghentian merokok meningkatkan 
hasil terapi, penghentan merokok sering disarankan (IV;C).

• Pasien yang pertama kali menderita kondiloma akuminata dianjurkan 
untuk skrening IMS yang lain (III, IV; C). 

• Pasien wanita sebaiknya diberi informasi tentang skrening sitologi 
serviks. 

Profilaksis Vaksin HPV

Profilaksis vaksin HPV merupakan pendekatan terbaru pencegahan 
infeksi HPV genital. Vaksin yang noninfeksius, berdasarkan self-assembly 
protein L1 yang menjadi virus-like particle (VLP) yang secara morfologik 
dan antigenik menyerupai kapsid HPV. Imunisasi VLP menginduksi 
titer antibodi spesifik yang tinggi. Dibuktikan dengan clinical trial pada 
manusia, VLP L1 yang diberikan secara intramuskuler menginduksi 
serokonversi >90%, peningkatan titer antibodi ≥ 40 kali, memberikan 
proteksi hampir 100% terhadap infeksi HPV di serviks oleh tipe HPV 
seperti yang ada di vaksin. Vaksin quadrivalent (Gardasil) terdiri dari 
VLP L1 dari HPV-6, -11, -16, dan -18, direkomendasikan oleh US FDA (Food 
and Drug Administration) untuk wanita dan pria berusia 9-26 tahun (di 
Eropa untuk pria 9-15 tahun). Vaksin bivalent (Cervarix) yang mengandung 
HPV-16 dan -18 juga dipasarkan untuk mencegah kanker serviks. Kedua 
vaksin tersebut diberikan sebanyak tiga kali secara intramuskuler selama 
6 bulan. Efek samping yang biasa terjadi adalah nyeri kepala, demam, 
nyeri, gatal, kemerahan, bengkak, dan memar pada tempat penyuntikan. 
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Karena vaksin quadrvalent mengandung HPV-6 dan -11, vaksin tersebut 
bisa menurunkan insidensi kondiloma akuminata. Meskipun efikasi 
vaksin hampir 100% dalam mencegah infeksi HPV, tetapi vaksin ini tidak 
mempunyai aktivitas terapi terhadap infeksi HPV yang telah terjadi. 
Keterbatasan yang lain adalah proteksi yang terjadi lebih spesifik terhadap 
tipe HPV yang dikandung dalam vaksin, proteksi terbatas terhadap tipe 
HPV yang sangat mirip secara genetik, sehingga tidak bisa mencegah 
infeksi yang disebabkan oleh HPV tipe lain. Tetapi, HVP-16 dan -18 
merupakan tipe HPV berperan pada hampir 70% kanker serviks di dunia, 
sehingga profilaksis dengan vaksin VLP bisa mencegah mayoritas infeksi 
HPV penyebab kanker serviks (Winer & Koutskey, 2008; Androphy & 
Kirnbauer, 2012). 

Sebuah randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study 
pada pria usia 9-15 tahun dan 16-26 tahun menunjukkan vaksin HPV 
kuadrivalen lebih efektif dibandingkan plasebo dalam menurunkan 
insidensi lesi genitalia eksterna karena HPV -6, -11, -16, -18 (Garnock-Jones 
KP, Giuliano AR. 2011). 

Studi terbatas membuktikan bahwa vaksin HPV quadrivalent telah 
dibuktikan bersifat imunogenik dan aman diantara pasien HIV, tetapi 
studi tentang efikasi vaksin HPV di antara para pasien HIV masih banyak 
diperlukan. Cakupan vaksinasi HPV suboptimal dalam populasi umum 
dan masih sedikit penelitian tentang cakupan vaksinasi HPV diantara 
pasien HIV (Konopnicki D et al., 2013).

Kesimpulan

Infeksi HIV dapat meningkatkan kerentanan pasien terhadap infeksi 
HPV dan mengubah perjalanan penyakitnya sehingga tidak seperti 
pasien tanpa infeksi HIV Manifestasi infeksi HPV sangat luas baik di 
kulit, mukosa genitalia, dan mukosa nongenitalia, menyebabkan kelainan 
jinak yang biasanya disebabkan oleh HPV tipe risiko rendah sampai 
keganasan yang disebabkan oleh HPV tipe risiko tinggi. Kondiloma 
akuminata pada pasien HIV lebih sulit diobati dan akan lebih sering 
mengalami kekambuhan. Selain itu, pada imunokompromais, perjalanan 
penyakit kondiloma akuminata lebih lama. Profilaksis dengan vaksin 
HPV merupakan pendekatan terbaru untuk mencegah infeksi HPV tetapi 
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perlu dipertimbangkan dengan cermat pada pasien dengan infeksi HIV. 
Belum ada pengobatan yang mengeradikasi virus HPV, yang ada hanya 
menghilangkan gejala. Pilihan terapi sebaiknya berdasarkan kondisi lesi, 
kondisi pasien, ketersediaan sarana, kemampuan pemberi terapi, dan 
berdasarkan bukti klinis terbaik. 
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PENDAHULUAN

Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang 
masih menjadi ancaman dunia, meskipun upaya penanggulangan telah 
dilaksanakan di berbagai negara sejak tahun 1995. Laporan WHO tahun 
2018, estimasi TB kasus baru sebesar 10 juta orang dengan kematian 1,6 
juta/tahun. Dari kasus tersebut diperkirakan 0,9 juta kasus TB dengan 
HIV positif dengan kematian 300.000 orang/tahun. Seorang dengan HIV 
memiliki risiko menderita TB sebesar 20-30 kali lebih besar dibanding 
tanpa HIV (World Health Organization, 2018).

Meningkatnya epidemi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di 
dunia ternyata menambah permasalahan TB. HIV meningkatkan risiko 
terjadinya TB secara signifikan. Epidemi HIV merupakan tantangan 
terbesar dalam pengendalian TB. Kegagalan pengendalian HIV akan 
berdampak terhadap kegagalan pengendalian TB. Penyakit TB adalah 
salah satu infeksi oportunistis dan penyebab kematian utama pada orang 
dengan HIV/AIDS (ODHA) (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Seorang dengan infeksi HIV memiliki risiko peningkatan 
progresivitas infeksi tuberkulosis atau reaktivasi TB latent. Gambaran 
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klinis pasien T-HIV sering tidak spesifik, sensitivitas pemeriksaan hapusan 
sputum Batang Tahan Asam (BTA) yang rendah, penurunan reaktivitas 
tes tuberkulin, dan gambaran radiologi yang atipikal sering mempersulit 
penegakan diagnosis TB pada pasien HIV. Penegakan diagnosis TB dan 
pemberian obat TB yang terlambat lebih dari 3 minggu berhubungan 
dengan angka kematian 45-85% pasien HIV. Diagnosis dini dan terapi 
segera merupakan kunci untuk mengontrol angka mortalitas pasien HIV 
(Syed et al., 2009).

Pada populasi di daerah dengan prevalensi HIV yang tinggi dengan 
kemungkinan koinfeksi TB-HIV, maka konseling dan pemeriksaan HIV 
diindikasikan untuk semua pasien terdiagnosis TB (sebagai pemeriksaan 
rutin). Sedangkan pada daerah dengan prevalensi HIV yang rendah, maka 
konseling dan pemeriksaan HIV pada pasien TB hanya diindikasikan 
bila ada keluhan dan tanda yang diduga berhubungan dengan HIV atau 
riwayat risiko terpajan HIV (Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis PDPI, 
2011). Pada makalah ini, hanya akan dibahas tentang TB sensitif Obat Anti 
Tuberkulosis pada kasus HIV Dewasa.

EPIDEMIOLOGI

Kasus TB adalah salah satu dari 10 penyebab kematian di dunia 
karena infeksi tunggal. Laporan WHO tahun 2017 menyebutkan perkiraan 
prevalensi TB sebanyak 10 juta kasus (rentang 9-11,1 juta) atau sekitar 133 
(rentang 120-148) kasus per 100.000 penduduk. Angka kematian karena TB 
sekitar 1,3 juta (rentang 1,2-1,4 juta) pada HIV negatif dan 300.000 (rentang 
266.000-335.000) kasus kematian pada TB-HIV (World Health Organization, 
2018). Hal ini terjadi peningkatan dibandingkan 5 tahun sebelumnya (2012), 
prevalensi TB dunia sekitar 8,6 juta dengan kematian 1,3 juta (tbindonesia, 
2018). 

Data WHO tahun 2017, menyebutkan bahwa TB di Indonesia sebanyak 
842.000 kasus (dari total 264 juta penduduk) dengan kematian 116.000 kasus 
(13,7%) dan 9.400 kasus kematian di antaranya dengan HIV positif (1,1%). 
Diperkirakan 36.000 kasus TB/HIV di Indonesia, sebanyak 7.729 kasus di 
antaranya tercatat dan 2.244 kasus mendapatkan antiretroviral (World 
Health Organization, 2018).
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Kasus AIDS pertama di Indonesia dilaporkan di Bali tahun 1987, 
kemudian terjadi penyebaran secara epidemi di Indonesia. Faktor risiko 
AIDS tertinggi adalah seks bebas tidak aman pada heteroseksual (78,4%), 
jarum suntik tidak steril penasun (14,1%), penularan dari Ibu HIV positif 
ke anak (4,1%), dan lelaki berhubungan seksual dengan lelaki (LSL) (2,5%). 
Prevalensi HIV Indonesia rendah, yaitu 0,2% kasus secara nasional dengan 
sebaran wilayah dengan epidemik terkonsentrasi, kecuali Papua dengan 
epidemi yang meluas (2,4%) (tbindonesia, 2018).

PATOGENESIS

Penularan TB terjadi melalui droplet atau percikan dahak di udara 
dari pasien TB yang batuk, bersin atau berbicara tanpa penutup mulut. 
Udara yang mengandung kuman TB dapat terhirup orang lain, maka 
kemungkinan bisa terinfeksi TB. Kuman TB dapat bersifat dorman dalam 
tubuh seseorang dan tidak menimbulkan sakit TB serta tidak menularkan 
ke orang lain. Kuman TB tersebut apabila menjadi aktif dan terjadi 
multiplikasi maka dapat menjadi TB aktif (Kementerian Kesehatan RI, 
2017).

Risiko seorang terjangkit TB selama hidup adalah 10% pada seorang 
tanpa HIV, namun meningkat menjadi 50-60% pada ODHA. Seorang 
dengan HIV memiliki kekebalan yang rendah sehingga tidak mampu 
melawan kuman TB yang masuk ke dalam tubuhnya dan berakibat timbul 
TB aktif yang lebih berat dan cepat meluas (Kementerian Kesehatan RI, 
2017).

PENEGAKAN DIAGNOSIS

Prinsip penegakan diagnosis TB pada ODHA tidak berbeda 
dibandingkan TB tanpa HIV. TB pada ODHA bukan hanya sering ditemui 
pada paru namun juga organ ekstra paru seperti kelenjar limfe, susunan 
saraf pusat, abdomen, pleura, dan perikardia (Kementerian Kesehatan 
RI, 2015).

Semua pasien TB harus dilakukan konseling dan pemeriksaan HIV. 
Kecurigaan kuat adanya HIV pada kasus TB apabila didapati riwayat 
perilaku risiko tinggi tertular HIV (seks bebas berganti-ganti pasangan, 
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tattoo, penasun jarum suntik berganti-ganti), pasien dengan pengobatan 
OAT yang tidak memuaskan dan TB kronis atau TB MDR (Multi Drug 
Resistant) (Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis PDPI, 2011).

Tabel 28.1  Gambaran TB-HIV

Infeksi dini
(CD4>200/mm3)

Infeksi lanjut
(CD4>200/mm3)

Dahak mikroskopis 
(hapusan BTA)

Sering positif Sering negatif

Foto Toraks Reaktivasi TB, kavitas 
di puncak

Tipikal primer TB milier / 
interstitial

Tuberkulin Positif Negatif

TB ekstra paru Jarang Sering

Efusi pleura Tidak ada Ada

Adenopati hilus/
mediastinum

Tidak ada Ada

Mikobakteremia Tidak ada Ada

Sumber: Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis PDPI (2011).

Anamnesis

Seorang pasien dicurigai menderita TB apabila memiliki beberapa 
gejala berupa batuk terus menerus dan berdahak selama 2 minggu 
atau lebih disertai gejala lainnya. Gejala penyerta di antaranya batuk 
campur darah, sesak napas, nyeri dada, nafsu makan menurun, berat 
badan berkurang, badan lemas, demam atau meriang berkepanjangan 
dan berkeringat di malam hari meskipun tanpa aktivitas. Pada ODHA, 
gejala TB sering tidak spesifik, dapat berupa demam dan penurunan berat 
badan (lebih dari 10%) (Kementerian Kesehatan RI, 2017). TB pada ODHA 
sering terjadi ekstra parus seperti TB pleura, TB perikarditis, TB milier, TB 
saraf pusat (tuberkuloma otak, meningitis TB yang kadang menyebabkan 
penurunan kesadaran), TB abdomen (diare kronis), TB kelenjar leher, dan 
lainnya (Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI, 2013).
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OAT lini 1 

Gambar 28.1  Alur diagnosis TB paru pada ODHA bagi fasilitas kesehatan 
yang memiliki alat Tes Cepat Molekular (Kementerian Kesehatan 
RI, 2015).

Keterangan:

1. Selain melihat gejala terkait TB paru perlu juga diamati gejala TB ekstra paru.
2.  Pasien terduga TB ekstra paru, rujuk ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan klinis, 

pemeriksaan penunjang bakteriologis, histopatologis, dan pemeriksaan penunjang lainnya.
3.  Pemeriksaan mikroskopis (Smear BTA SP) tetap dilakukan bersamaan dengan tes cepat 

molekular (TCM) TB (GeneXpert Mtb Rif) untuk mendapat data dasar pembanding 
pemeriksaan mikroskopis follow up, namun dasar diagnosis TB berdasarkan hasil 
pemeriksaan TCM-GeneXpert.

4.  Pada ODHA terduga TB dengan hasil MTB negatif dan foto toraks mendukung TB, maka 
ulangi pemeriksaan TCM. Apabila hasil TCM ulang MTB positif maka diberikan terapi TB 
sesuai dengan hasil tes cepat. Apabila hasil TCM ulang MTB negatif, namun pertimbangan 
klinis kuat maka diberikan terapi TB. Dan apabila hasil TCM ulang MTB negatif 
pertimbangan klinis meragukan cari penyebab selain TB.

5.  Pemberian Profi laksis Pencegahan Kotrimoksazole (PPK) dapat dimulai sebelum atau 
bersamaan dengan pemberian OAT (Obat Anti Tuberkulosis) dan dilakukan sebelum 
pemberian ARV. Jika pasien belum mendapat ARV, pemberian ARV dimulai 2-8 minggu 
setelah mendapatkan OAT.
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Pasien ODHA yang berobat ke fasilitas kesehatan harus diskrining 
gejala dan tanda TB secara rutin dengan menanyakan adanya 5 gejala 
utama TB, di antaranya batuk (berapa pun lamanya), berat badan 
turun, demam, keringat malam, gejala TB ekstra paru. Pasien dengan 
salah satu atau lebih dari 5 gejala di atas maka dilanjutkan dengan 
penegakan diagnosis TB sesuai alur berikut (Gambar 28.1 dan Gambar 
28.2) (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Pada fasilitas kesehatan yang tidak memiliki alat Tes Cepat Molekular, 
berikut adalah alur penegakan diagnosisnya tanpa TCM.

Gambar 28.2  Alur Diagnosis TB Paru pada fasilitas kesehatan yang memiliki 
alat TCM. BB: Berat Badan, PP INH: Pengobatan Pencegahan 
Isoniazid, ART: Anti Retroviral Terapi, PPK: Pengobatan 
Pencegahan Kotrimoksazol (Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan 
RI, 2016).

Keterangan:

1.  Pemeriksaan sputum BTA minimal dilakukan 2 kali (SP, Sewaktu dan Pagi).
2.  Bila dicurigai TB ekstra paru, maka perlu pemeriksaan lanjutan.
3.  Bila hasil sputum BTA negatif namun foto toraks mendukung TB paru maka dapat 

diberikan OAT.
4.  Tes TCM dilakukan apabila memungkinkan untuk penegakan diagnosis TB dan mengetahui 

resistansi.
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Penegakan TB ekstra paru didasarkan pada beberapa tanda utama 
untuk membantu menegakkan diagnosis. Keluhan pembesaran kelenjar 
limfe leher/aksila dengan kadang disertai batuk lama 2 minggu atau 
lebih disertai keringat malam, demam suhu > 37,5°C atau demam ringan 
merupakan tanda mencurigakan adanya TB kelenjar. Pasien dengan 
keluhan sesak napas disertai nyeri dada kemungkinan pleuritis TB 
atau perikarditis TB. Adanya sakit kepala kronis atau gangguan mental 
atau penurunan kesadaran mencurigakan meningitis TB. TB diseminta 
dicurigai pada kasus penurunan berat badan yang drastis dengan demam 
dan keringat malam (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan seperti pemeriksaan fisik pada pasien 
bukan HIV. Penurunan kesadaran, kejang, nyeri kepala, kaku kuduk, 
gerakan mata abnormal, gangguan mental dapat merupakan tanda 
meningitis TB. Selain melihat gejala TB perlu dilakukan pemeriksaan 
fisik untuk melihat tanda bahaya, yaitu salah satu gejala berikut frekuensi 
pernapasan > 30 kali/menit, demam > 39°C, denyut nadi > 120 kali/menit, 
tidak dapat berjalan sendiri dan harus dibantu (Dirjen P2PL Kementerian 
Kesehatan RI, 2016). Pembesaran kelenjar leher atau aksila mencurigakan 
limfadenitis TB. Tanda bunyi jantung menjauh, edema kaki dan/atau perut, 
pelebaran pembuluh darah vena pada leher dan lengan mencurigakan 
perikarditis TB (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan Laboratorium
 Interferon Gamma Release Assays (IGRA) merupakan pemeriksaan 

darah yang membantu diagnosis TB. IGRA dĳ ual dengan nama 
dagang (1) Quantiferon TB Gold (QFT-G) (Cellestis Ltd, Victoria, 
Australia) yang dapat menilai kuantitas Interferon Gamma (IFN-γ) 
yang dihasilkan oleh sel limfosit T karena mengenali Early Secreted 
Antigen Target (ESAT)-6, ESAT-7 dan CFP-10 (Culture fi ltrate protein) 
dan (2) T-Spot TB Assay (Oxford Immunotech, Oxford, UK) yang 
dapat mengukur jumlah IFN-γ yang dihasilkan sel limfosit T setelah 
distimulasi oleh antigen spesifi k TB ESAT-6 dan CFP-10. Hasil 
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yang positif tidak bisa menyingkirkan adanya TB aktif pada pasien 
termasuk pasien HIV (Syed et al., 2009).

b. Pemeriksaan Mikrobiologis
 Pemeriksaan mikrobiologis merupakan pemerikaan pertama yang 

harus dilakukan untuk menegakkan TB. Saat ini terdapat tiga jenis 
pemeriksaan mikroskopis, yaitu hapusan/smear Batang Tahan Asam 
(BTA) Sewaktu dan Pagi (SP), Tes Cepat Molekular (TCM) GeneXpert 
yang dapat mendiagnosis adanya kuman TB dan resistensi terhadap 
Rifampicin serta kultur Mycobacterium tuberculosis (M.tb). Hasil 
hapusan sputum salah satu positif maka diagnosis TB paru dapat 
ditegakkan. Kultur sputum M.tb dilakukan apabila hasil Gene Xpert 
ditemukan resisten Rifampisin, sehingga nantinya dapat mengetahui 
resistansi terhadap OAT yang lain (Kementerian Kesehatan RI, 
2015).

c. Pemeriksaan Radiologis
 Pada fasilitas kesehatan yang memiliki pemeriksaan foto toraks, dapat 

melakukan pemeriksaan foto toraks bersamaan dengan pemeriksaan 
mikroskopik (Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI, 2016). Apabila 
fasilitas kesehatan tidak memiliki foto maka dapat ditunda setelah 
pemeriksaan mikroskopis dengan hasil negatif.

d. Pemeriksaan Histopatologi
 Pemeriksaan aspirasi jarum halus (Fine Needle Aspiration Biopsy/FNAB) 

kelenjar leher atau aksila untuk mengetahui adanya limfadenitis TB. 
Sampel yang terambil diperiksakan patologi anatomi dan dapat 
dilanjutkan pemeriksaan mikrobiologi (smear BTA atau Gene Xpert). 
Pemeriksaan ini diperlukan pada kasus TB ekstra paru (Kementerian 
Kesehatan RI, 2016).

PENGOBATAN

1. Obat Anti Tuberkulosis (OAT)
 Prinsip pengobatan TB pada pasien HIV tidak berbeda dibandingkan 

tanpa HIV. Pasien TB paru kasus baru tanpa resistansi obat 
antituberkulosis (OAT) diberikan OAT kategori 1 selama minimal 6 
bulan. Apabila pasien TB dengan riwayat pengobatan TB sebelumnya 
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(relaps, putus obat, gagal pengobatan) maka diberikan OAT kategori 
2 selama minimal 8 bulan (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Durasi 
pengobatan TB ekstra paru lebih lama dibandingkan TB paru. Kasus 
meningitis TB, lama pengobatan 9-12 bulan, etambutol sebaiknya 
diganti dengan streptomisin (Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis 
PDPI, 2011). 

 Pengobatan OAT menggunakan dua fase seperti halnya kasus TB 
tanpa HIV, yaitu fase intensif dan fase lanjutan. Obat anti Tuberkulosis 
terdiri dari dua lini, yaitu lini 1 untuk kasus TB sensitif OAT dan lini 
2 untuk kasus TB resisten OAT. Jenis OAT lini 1, yaitu Isoniazid (H), 
Rifampicin (R), Etambutol (E), Pirazinamid (Z), dan Streptomisin (S). 
Kemasan OAT lini 1 terdiri dari obat tunggal, disajikan secara terpisah 
dan obat Kombinasi Dosis Tetap (KDT)/Fixed Dose Combination (FDC). 
Kombinasi Obat KDT terdiri dari 4 obat (4KDT: Rifampisin 150mg, 
Isoniazid 75mg, Etambutol 275mg, dan Pirazinamid 400mg) untuk 
fase intensif dan 2 obat (2KDT: Rifampisin 150mg dan Isoniazid 
75mg) (Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis PDPI, 2011).

Tabel 28.2  Jenis dan Dosis OAT.

Obat Dosis 
(mg)

Dosis yang 
dianjurkan (mg)

Dosis 
maksimal 

(mg)

Dosis (mg)/
berat badan (kg)/ 

hari

Harian Intermitten <40 40-60 >60

H 4-6 5 10 300 300 300 300

R 8-12 10 10 600 300 450 600

S* 15-18 15 15 1000
Sesuai 
Berat 
badan

750 1000

E 15-20 15 30 750 1000 1500

Z 20-30 25 35 750 1000 1500

Keterangan: * pasien usia lebih dari 60 tahun, dosis maksimal 500 mg/hari. (Sumber: 
Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis PDPI, 2011)



BAGIAN 5 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Paru

546

Tabel 28.3 Dosis OAT KDT

Berat badan 
(kg)

Fase Intensif Fase lanjutan

2–3 bulan 4 bulan

Harian Harian 3x/minggu

(RHZE)
150/75/400/275

(RH)
150/75

3x/minggu
150/150

30–37 2 2 2

38–54 3 3 3

55–70 4 4 4

> 71 5 5 5

Sumber: Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis PDPI (2011)

2. Steroid pada TB
 Pemberian steroid diberikan pada kasus TB yang berat dan 

mengancam nyawa seperti kasus meningitis TB, TB milier, dan 
perikarditis TB (Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis PDPI, 2011).

3. Obat antiretroviral (ARV)
 Pasien TB dengan koinfeksi HIV, maka OAT segera diberikan dan ARV 

diberikan 2-8 minggu setelah OAT tanpa mempertimbangkan kadar 
CD4. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian pasien 
HIV serta mencegah terjadinya pemberian obat secara bersamaan 
secara langsung yang berisiko terjadinya Immune Reconstitution 
Infl ammatory Syndrome (IRIS) (Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis 
PDPI, 2011). 

 Obat ARV diminum seumur hidup dan perlu diberikan sedini 
mungkin setelah memenuhi persyaratan terapi untuk mencegah 
pasien terjatuh ke stadium lebih lanjut. Pemberian ARV pada 
pasien yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah meningkatkan 
kemungkinan timbulnya Sindroma Pulih Imun (SPI) atau IRIS. 
ARV diberikan kepada pasien HIV tiap bulan sekali untuk menjaga 
kepatuhan minum obat. ARV dapat diberikan sampai tiga bulan 
pada pasien HIV yang patuh minum obat (kepatuhan ≥ 95%) dan 
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kondisinya stabil. Pemilihan rejimen ARV disarankan yang mudah 
untuk pasien, semisal kombinasi dosis tetap (KDT) Tenofovir-
Lamivudin-Efavirenz atau Tenofovir- Emtricitabine-Efavirenz 
(Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI, 2016).

 Ada tiga (3) golongan besar ARV, yaitu (Tim Kelompok Kerja 
Tuberkulosis PDPI, 2011):
a. Nucleoside dan Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI dan 

NtRTI), contoh Lamivudine (3TC), Stavudin (d4T), Zidovudine 
(ZDV);

b. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI), contoh 
Efavirenz (EFV), Nevirapine (NVP); dan

c. Protease Inhibitors (PI), contoh Ritonavir (RTV/r).
 ARV diindikasikan pada ODHA pada stadium 3 dan 4 tanpa 

memandang CD4 atau CD4 ≤ 350 sel/ml berapapun stadiumnya. 
Satu indikasi ARV tanpa memandang stadium maupun nilai 
CD4-nya bila pasien HIV dengan ko-infeksi TB, ko-infeksi HBV, 
ibu hamil, ODHA yang memiliki pasangan dengan HIV negatif 
(sero discordant), populasi kunci (penasun, waria, LSL, WPS) atau 
pasien HIV yang tinggal pada daerah epidemi meluas (Papua 
dan Papua Barat) (Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI, 
2016).

 Berikut adalah ARV lini pertama yang tersedia di Indonesia 
adalah Tenofovir (TFD) 300 mg, Lamivudin (3TC) 150 mg, 
Zidovudin (ZDV/AZT) 100 mg, Efavirenz (EFV) 200 mg dan 600 
mg, Nevirapine (NVP) 200 mg. Selain itu tersedia juga Kombinasi 
Dosis Tetap (KDT) yang harus dikonsumsi tiap hari sebelum 
tidur, seperti (Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI, 2016):
1) Tenofovir (TDF) 300 mg + Lamivudine (3TC) 150mg + 

Efaviren (EFV) 600mg;
2) Tenofovir (TDF) 300 mg + Lamivudine (3TC) 150mg + 

Nevirapine (NVP) 200mg;
3) Zidovudine (AZT) 100 mg + Lamivudine (3TC) 150mg + 

Efaviren (EFV) 600mg; dan
4) Zidovudine (AZT) 100 mg + Lamivudine (3TC) 150mg + 

Nevirapine (NVP) 200mg.
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4. Interaksi OAT dan ARV
Efaviren adalah pilihan pertama ARV golongan NNRTI, kadarnya 
akan turun bila diberikan bersamaan Rifampisin, seperti halnya 
Rifampisin juga dapat menurunkan kadar Nevirapine sampai 
dengan 37%. Risiko terjadinya hepatotoksik dapat terjadi bila Ri-
fampisin diberikan bersama Nevirapine. Nevirapine diberikan bila 
terpaksa tidak ada alternatif lain. Zidovudin dapat meningkatkan 
risiko efek toksik OAT (Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis PDPI, 
2011).

5. Efek samping pengobatan TB/HIV
Setiap obat TB maupun HIV memiliki efek samping meskipun 
ringan, 5% pasien mengalami efek samping berat. Terjadinya 
efek samping tersebut penting diketahui untuk mengurangi 
terjadi terjadinya ketidaknyamanan dan ketidakpatuhan pasien 
dalam minum obat. Efek samping yang dapat terjadi di antaranya 
anoreksia, mual, muntah, nyeri perut, diare, ikterus, nyeri sendi, 
rasa kesemutan, kencing kemerahan, sakit kepala, kelelahan, 
mimpi buruk, kuku kebiruan, perubahan distribusi lemak, 
gatal, kemerahan di kulit, gangguan pendengaran, penglihatan 
berkurang, demam, anemia, sesak, dan limfadenopati (Tim 
Kelompok Kerja Tuberkulosis PDPI, 2011).
IRIS adalah timbulnya gejala infeksi oportunistik pada pasien 
TB yang mendapat OAT, setelah bersamaan memulai ARV. Hal 
ini terjadi karena pemulihan kekebalan tubuh pasien TB/HIV 
terhadap patogen yang lebih merupakan imunopatologi fungsi 
kekebalan tubuh. IRIS merupakan tanda dari sistem imun yang 
mulai aktif lagi. IRIS bukanlah berarti bahwa ARV tidak efektif 
atau efek samping. Salah satu tanda IRIS yang paling sering 
adalah Herpes Zooster dan TB (Tim Kelompok Kerja Tuberkulosis 
PDPI, 2011).



TUBERKULOSIS DAN HIV

549

PENCEGAHAN

Kuman TB ditularkan melalui droplet atau percikan dahak seorang 
pasien TB paru aktif. Pencegahan dengan melakukan etika batuk yang 
baik, tidak membuang dahak sembarangan, menggunakan masker bila 
batuk atau bersin dan selama pengobatan TB sesuai petunjuk dokter. TB 
tidak menular melalui perlengkapan pribadi pasien TB (alat makan minum, 
pakaian atau tempat tidur) yang sudah dibersihkan. Pengobatan yang rutin 
selama 6-8 bulan sesuai petunjuk dokter juga merupakan pencegahan 
agar seorang pasien TB menjadi sembuh, tidak terjadi resistensi dan tidak 

Gambar 28.3  Alur Pemberian Pengobatan Pencegahan INH (PP INH). ARV: 
Antri Retro Viral, IPT: Isoniazid Prophylactic Therapy (Dirjen 
P2PL Kementerian Kesehatan RI, 2016).Penegakan diagnosis 
didasarkan pada keluhan, pemeriksaan penunjang 
seperti tes 
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menjadi sumber penularan kepada orang lain. Rumah tinggal pasien TB 
harus memiliki ventilasi udara yang baik agar sirkulasi udara lancar dan 
cahaya matahari dapat masuk rumah (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Salah satu upaya pencegahan timbulnya TB aktif pada ODHA 
adalah pemberian profilaksis INH (Pengobatan Pencegahan Isoniazid – 
PP INH). Sebelum pemberikan Isoniazid 300 mg selama 6 bulan, maka 
harus diyakinkan bahwa tidak terdapat TB aktif pada ODHA. Pemberian 
vitamin B6 25mg setiap hari bersamaan dengan PP INH diperlukan untuk 
menghindari terjadinya gangguan neuropati perifer. Pemberian PP INH 
dihindari pada kondisi TB aktif, gangguan fungsi hati (SGPT>3 kali batas 
normal tertinggi), gejala neuropati perifer berat, riwayat penggunaan INH, 
riwayat alergi INH dan ketergantungan alkohol. PP INH aman untuk 
ibu hamil ODHA yang tidak menunjukkan gejala TB aktif (Dirjen P2PL 
Kementerian Kesehatan RI, 2016).

RINGKASAN

TB masih menajdi masalah kesehatan dunia dengan kematian yang 
tinggi. Adanya epidemi HIV meningkatkan kejadian TB. Gejala linis pasien 
TB-HIV sering tidak spesifik dengan sensitivitas pemeriksaan hapusan 
sputum BTA yang rendah, penurunan reaktivitas tes tuberkulin, dan foto 
rontgen dada atipikal sering mempersulit penegakan diagnosis TB pada 
pasien HIV. Kasus TB paru dan TB ekstra paru sering sulit ditegakkan pada 
pasien HIV. Penegakan diagnosis TB dan pemberian obat TB merupakan 
kunci untuk mengontrol dalam mortalitas pasien HIV. Penegakan 
diagnosis didasarkan pada keluhan, pemeriksaan penunjang seperti tes 
HIV dan tes TB (mikrobiologis, radiologis, dan patologi anatomis). Rejimen 
OAT tidak berbeda dengan pasien TB tanpa HIV. Pemberian ARV minimal 
diberikan setelah 2-8 minggu pengobatan TB.
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HIV DAN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK (PPOK)

Infeksi HIV telah bergeser dari satu penyakit yang berdampak pada 
kematian dalam jangka waktu pendek menjadi penyakit kronik yang 
dapat dikontrol di era terapi kombinasi antiretroviral therapy (ART) yang 
efektif. Sejalan dengan meningkatnya angka harapan hidup, masalah lain 
timbul, yaitu peningkatan multimorbiditas di antara pasien HIV, termasuk 
Penyakit Obstruktif Kronik (PPOK) dan asma, serta merupakan kondisi 
yang paling sering mengakibatkan morbiditas dan mortalitas di USA. Saat 
ini prevalensi komorbid PPOK dan asma mencapai 65%. Ketika morbiditas 
dan mortalitas infeksi oportunistis menurun, masalah lain timbul, orang 
yang terinfeksi HIV menjadi peka terhadap penyakit kronik dibanding 
yang tidak terinfeksi (Drummond et al., 2016).

Perhatian HIV dan PPOK sebagai problem kesehatan global semakin 
meningkat. Pada tahun 2010 PPOK berada pada peringkat ke-3 sebagai 
penyebab kematian, meningkat dari peringkat ke-4 pada tahun 1990. Antara 
tahun 1990-2010 (Lozano et al., 2010), infeksi HIV sebagai penyebab kematian 
global meningkat lebih dramatis, dari peringkat ke 35 ke peringkat ke 
6. Sementara itu secara tradisional PPOK dan HIV dianggap sebagai 2 
penyakit yang saling tidak berhubungan, masing-masing disebabkan oleh 
rokok dan transmisi virus dari manusia ke manusia, muncul data yang 
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menyokong bahwa infeksi HIV tidak merupakan faktor risiko PPOK. Di 
samping itu infeksi HIV meningkat pada usia yang lebih tua, jumlah yang 
tinggi pada perokok, dan mengidap infeksi yang berhubungan dengan 
PPOK, harus diantisipasi untuk memberikan perhatian lebih besar pasien 
HIV yang disertai komorbid PPOK di tahun mendatang (Lozano et al., 
2010).

Infeksi HIV berhubungan dengan risiko tinggi PPOK

Selama dekade pertama epidemik AIDS, pneumonia oportunistis 
mendominasi bentangan HIV yang berhubungan dengan penyakit paru. 
Sejak saat itu, komplikasi non-infeksi yang meliputi PPOK, menjadi 
menonjol. Publikasi pertama yang melaporkan HIV yang berhubungan 
dengan emfisema pada 1989 (Kuhlman et al., 1989). Diaz dkk melakukan 
CT pada pasien infeksi HIV dan melaporkan 15% dari 114 pasien HIV 
terbukti emfisema. Dibandingkan 2% dari 44 pasien yang tidak terinfeksi 
HIV dengan riwayat merokok, umur dan jenis kelamin (p=0,025) (Diaz et 
al., 2000).

Studi pre-ART yang lain, studi tentang komplikasi pulmonal infeksi 
HIV, melibatkan 1183 orang terinfeksi HIB dan 170 kontrol tak terinfeksi 
HIV antara 1988 dan 1990. Partisipan diikuti prospektif sampai meninggal 
atau Maret 1994. Faal paru dilakukan setiap 3 atau 12 bulan. Bertambah 
meningkatnya waktu studi, penurunan FEV1 meningkat di atas penurunan 
normal karena umur (Morris et al., 2000). Besarnya penurunan tersebut 27 
ml/tahun. Data ini mungkin kurang relevan untuk pasien yang mendapat 
ART, di era ART diperkirakan infeksi HIV sebagai faktor risiko PPOK 
yang independen. 

Crothers dkk, menganalisis data era ART pada kelompok veteran 
secara kohor terhadap 1014 orang terinfeksi HIV dan 713 kontrol tak 
terinfeksi HIV. Setelah disesuaikan umur dan perokok, HIV tetap risiko 
independen untuk PPOK (odds ratio [OR] =1.47; 95% confidence interval [CI] 
=1.01–2.13) dan self report (OR: 1.58; 95% CI: 1.14–2.19) (Crothers et al., 2006).

Crothers juga menggunakan data era ART (n = 33.420 terinfeksi 
HIV , n = 66.840 tak terinfeksi HIV) untuk mengevaluasi insidens PPOK 
prospektif dan menemukan bahwa orang terinfeksi HIV memiliki insiden 
PPOK lebih tinggi dibandingkan kontrol tak terinfeksi HIV (Crothers 
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et al., 2011). Meskipun dengan keterbatasan data karena tidak disertai 
spirometri, besar sampel, dan geografi berpengaruh kuat. Pada studi yang 
lebih kecil (n = 49 terinfeksi HIV, n = 208 tak terinfeksi HIV) dari Jepang, 
infeksi HIV berhubungan dengan peningkatan yang jelas, odds PPOK yang 
dikonfirmasi spirometri (OR: 10.93; 95% CI: 1.99–60.1) (Nakamura et al., 
2014). 

Mekanisme potensial yang menjelaskan risiko tinggi PPOK 
pada HIV

Penjelasan mekanistik multipel hubungan antara infeksi HIV dan 
PPOK, terutama berdasar pada temuan secara umum terhadap infeksi 
HIV dan PPOK non HIV seperti berikut (Drummond et al., 2016):
1. akumulasi sitotoksik T sel CD+ di paru pada pasien dengan HIV dan 

PPOK;
2. efek ISPA terhadap penurunan faal paru pada HIV dan PPOK; 
3. kolonisasi saluran napas (SN) oleh Pneumocystis jirovecii pada HIV 

dan PPOK; dan 
4. peningkatan stres oksidan pada HIV dan PPOK.

Populasi terinfeksi HIV memiliki perilaku yang berhubungan dengan 
risiko PPOK, termasuk merokok, merokok mariyuana (Niaura et al., 2000; 
Morris et al., 2011; Gritz et al., 2014) marijuana demikian juga obat narkotik 
injeksi (Justice et al., 2006). Orang terinfeksi HIV hampir 75% merokok 
paling sedikit 100 batang selama hidup. Obat narkotik injeksi maupun 
inhalasi juga sudah menjadi kebiasaan yang umum. Di samping itu faktor 
lain yang berperan adalah umur dan lama mengidap HIV.
Mekanisme yang potensial terjadinya HIV-PPOK (Morris et al., 2011).
1. Perilaku risiko yang berlebihan.
2. Peningkatan kerentanan terhadap infeksi dan kolonisasi.
3. Penyimpangan respons infl amasi. 
4. Peningkatan apoptosis:

a. efek terapi ART;
b. efek langsung;
c. modifi kasi respons imun terhadap kolonisasi patogen; dan
d. autoimun.
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Infeksi

Hipotesis lingkaran setan (vicious circle) untuk menjelaskan 
mekanisme infeksi yang menyebabkan PPOK menjadi progresif 
(Sethi, 2000). Orang terinfeksi HIV, respons imun pertahanan terhadap 
infeksi, kombinasi dengan rokok atau tidak, berkontribusi terjadinya 
kolonisasi. Sekali kolonisasi kuman terbentuk, akan merekrut sel darah 
ke paru, merangsang pelepasan sitokin dan kemokin serta protease. 
Ketidakmampuan menghilangkan organisme, mempercepat lingkaran 
setan yang akhirnya terjadi kerusakan jaringan, penebalan SN, dan timbul 
gejala klinik PPOK. 

Inflamasi

Pada orang terinfeksi HIV terjadi alveolitis limfosit, terutama 
pada pasien dengan sel CD4 antara 200-500 sel/μl, yang berarti virus 
menstimulasi inflamasi secara independen, khususnya meningkatkan 
CD8+. Limfosit CD8 menyekresi IFN-γ yang menginduksi emfisema pada 
model hewan coba (Wang, 2000). Aktivasi makrofag juga terjadi pada 
orang terinfeksi HIV sehingga terjadi upregulasi MMP (MMP 9) yang 
menyebabkan emfisema (Yearsley et al., 2005; Kaner et al., 2009; MacNee 
et al., 2009).

Perubahan balans Antioksidan-Oksidan

Peningkatan stres oksidatif merupakan mekanisme potensial yang 
lain terjadinya HIV-PPOK. Stres oksidatif memperburuk PPOK melalui 
inaktivasi antiprotease, aktivasi MMP dan kerusakan langsung matriks 
sel paru serta menghambat pemulihan jaringan. Pada orang terinfeksi HIV 
terjadi ketidakseimbangan oksidan-antioksidan paru, yaitu penurunan 
antioksidan mis, superoksid dismutase, dan glutation dan peningkatan 
oksidan. Efek terapi ART pada stres oksidatif belum jelas (Aukrust et al., 
2003; Hulgan et al., 2003). 

Apoptosis

Pada orang terinfeksi HIV terjadi peningkatan kepekaan apoptosis 
karena protein HIV, yaitu Tat dan Nef menginduksi apoptosis sel endotel. 
HIV dapat juga langsung menyebabkan apoptosis. Apoptosis, stres 
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oksidatif, dan inflamasi bekerja layaknya suatu konser yang menyebabkan 
PPOK (Morris et al., 2011).

Efek ART

Walaupun ART menurunkan komplikasi HIV, ART juga dapat 
merupakan faktor risiko berkembangnya kondisi medik yang kronik, 
misal penyakit kardiovaskular atau sindrom metabolik dan osteoporosis. 
Kondisi ini dapat berhubungan langsung akibat ART, melalui inhibitor 
protease atau mengidap HIV yang lama. Studi yang menghubungkan ART 
dan obstruksi SN menyimpulkan bahwa obstruksi SN merupakan serial 
kondisi terakhir pada pengobatan ART. Mekanisme kejadian tersebut 
belum diketahui tapi penjelasan potensial seperti gambar di bawah ini 
(Koppel et al., 2002; Brown and Qaqish, 2006).

Gambar 29.1  Efek langsung obat ART, restorasi sistem imun menyebabkan 
peningkatan respons imun setelah pemberian ART atau 
berkembangnya autoimun (Morris et al., 2011).

Studi terkini telah mengidentifikasi mekanisme potensial yang 
lain, yaitu kolonisasi SN oleh Tropheryma whipple, aktivasi monosit, 
dan disregulasi sel T dan pemendekan panjang telomere. Pada negara 
berpenghasilan menengah ke bawah, pajanan asap rokok biomass, dan 
TB paru juga berkontribusi pada HIV-PPOK. 

Terapi regimen ART dan risiko PPOK 

Sejak diperkenalkan pada 1996 (Drummond et al., 2016), kombinasi 
efektif ART telah terjadi transformasi pada HIV dari infeksi fatal ke kronik 
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dan pengidap penyakit HIV berumur panjang. Ketika ART menurunkan 
risiko oportunistis infeksi pada paru, potensial efek ART pada PPOK 
dipertanyakan. Data administratif sekitar 33000 infeksi HIV pada veteran 
ditemukan penggunaan ART berhubungan dengan risiko yang lebih 
rendah insidens PPOK (rate ratio insidens: 0.90; 95% CI: 0.82–0.99). Walaupun 
demikian, keterbatasan utama analisis ini adalah tidak disertakan 
spirometri untuk diagnosis PPOK yang merupakan satu komponen 
metodologi yang penting, dengan data administratif yang mungkin 
tidak terlalu sangat benar dibandingkan dengan spirometri. Dua senter 
tunggal, studi cross sectional melakukan spirometri pada orang terinfeksi 
HIV, dan surprise menyimpulkan bahwa ART benar berhubungan dengan 
faal paru yang menjelek. Kedua studi dengan sampel 215 pasien terinfeksi 
HIV dari Los Angeles dan 167 orang terinfeksi HIV dari Pittsburgh, 
diduga kemungkinan bahaya pada paru akibat penggunaan ART, mereka 
mendasarkan pada data ART retrospektif dan observasional (Drummond 
et al., 2016).

Studi pertama melaporkan pemeriksaan longitudinal spirometri pada 
orang terinfeksi HIV, yaitu kohort AIDS Linked to the Intravenous Experience 
(ALIVE). ALIVE memeriksa spirometri pada 316 orang yang diberikan obat 
injeksi untuk terinfeksi HIV dan 748 orang diberikan obat injeksi untuk 
yang tak terinfeksi HIV di Baltimore dengan median 2,75 tahun. Tidak ada 
hubungan antara infeksi HIV dan ART pada penurunan FEV1. Walaupun 
demikian, di antara mereka dengan viral load >75,000 copies/mL (n = 33), 
penurunan FEV1 lebih cepat dibandingkan dengan mereka dengan viral 
load ≤ 7 5,000 copies/mL (n = 279) dan dibandingkan dengan mereka dengan 
tanpa HIV (n = 748). Besar perbedaan penurunan FEV1 mereka dengan viral 
load > 75,000 copies/mL ialah -99,1 ml/tahun, lebih rendah dibandingkan 
penurunan pada PPOK perokok yaitu -60 ml/tahun (Drummond et al., 
2016).

Riset mutakhir multisenter, international, randomized, controlled trial 
(n = 1,026) pada orang terinfeksi HIV, tanpa ART dengan baseline CD4 
counts >500 cells/mm3 dengan salah satu ART atau penangguhan ART 
sampai CD4 counts <350 cells/mm3. Mereka yang acak dengan ART segera 
memiliki penurunan faal paru tidak berbeda dengan penangguhan ART, 
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menunjukkan tidak adanya bahaya atau manfaat dengan ART dini pada 
HIV dengan CD4 counts >500 cells/mm3 (Drummond et al., 2016).

Riset ini ditujukan pada pertanyaan terhadap relevansi klinik pada 
HIV-PPOK dan juga menunjukkan kegunaan intervensi riset masa depan 
yang ditujukan untuk mengurangi kejadian PPOK pada HIV. Tetapi 
tidak jelas bagaimana ART mungkin berdampak pada penurunan faal 
paru pada individu terinfeksi HIV yang memiliki hitung sel CD4 rendah 
(Drummond et al., 2016).

HIV DAN ASMA 

Asma merupakan sindrom klinik yang heterogen berdasar klinik, 
fisiologis dan karakteristik atopi yang berdampak pada perjalanan 
penyakit dan respons terapi. Sementara risiko PPOK pada HIV sudah 
terbukti, data epidemiologi terkini menyimpulkan hasil yang bertentangan 
perihal risiko asma pada orang terinfeksi HIV. Sedikit studi dari era pre 
ART tidak konklusif (Wallace et al., 1997; Poirier et al., 2003). Pada studi yang 
melibatkan 62 orang terinfeksi HIV dibandingkan 62 kontrol, prevalensi 
hiper-responsif SN, yang diperiksa dengan provokasi inhalasi metakolin, 
tidak menunjukkan hasil yang bermakna (19% vs. 13%, p > 0.1). Apabila 
dibandingkan dengan studi yang lebih besar, yaitu 248 pria terinfeksi 
HIV vs 236 kontrol sehat, individu dengan infeksi HIV lebih sering 
didiagnosis asma (17.3 vs. 12.3%) dan wheezing (54.4 vs. 21.2%), juga hasil 
tes metakolin (26.2 vs. 14.4%) (semua dilaporkan bermakna meskipun p 
tidak dicantumkan). Perbedaan pada hiper-responsif bronkial dijumpai 
pada pria terinfeksi HIV dan pada pria tak terinfeksi HIV hanya bermakna 
pada mereka yang perokok. Responden perokok, prevalens hiper-responsif 
bronkus 20% di antara pria terinfeksi HIV dan 14,9% di antara pria tak 
terinfeksi HIV (p>0,05) (Gingo et al, 2012). 

Infeksi HIV dan Manifestasi Asma 

Riversibilitas Bronkodilator (BD) dan hiper-responsif saluran napas 
(SN).

Saat ini hanya satu studi yang memeriksa reversibilitas BD pada 
orang terinfeksi HIV. Analisis pada 224 orang terinfeksi HIV, riversibilitas 
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BD (perbaikan FEV1 dan FVC minimal 200 mL dan 12%) didapatkan 
pada 9%. Respons BD tidak berhubungan dengan CD4, HIV RNA atau 
penggunaan ART. Dua studi pre ART tidak dapat membuktikan hubungan 
antara infeksi HIV dan hiper-responsif SN terhadap metakolin (Stokes and 
Tankersley, 2011). 

Pada satu studi hiper-responsif SN, didapatkan hasil yang sama 
antara terinfeksi HIV dan kontrol (19.3 vs. 12.9%; p > 0.1). Studi hiper-
responsif yang lain di era ART, pada 248 pria terinfeksi HIV (dari klinik 
HIV) dan kelompok kontrol dari populasi. Pria terinfeksi HIV lebih 
banyak yang hiper-responsif (26.2; 95% CI: 18.9–31.0%) dibanding pria 
tak terinfeksi HIV (14.4%; 95% CI: 10.1–18.7%; tidak ada nilai p). Perbedaan 
respons metakolin bermakna di antara perokok. Walaupun demikian, di 
antara pria terinfeksi HIV, status merokok dan CD4 tidak berhubungan 
dengan respons metakolin tetapi mungkin itu karena faktor confounding 
(62 vs 35%) (Drummond et al., 2016).

Mekanisme risiko Asma pada Infeksi HIV

Mekanisme yang potensial hubungan antara asma dan HIV tetap 
belum jelas. Asma dimediasi sebagian oleh CD4 Th2 dominant cellular 
phenotype. Keseimbangan Th1-Th2 bervariasi pada progresivitas HIV. 
Stadium dini infeksi HIV didominasi Th1 dengan memproduksi IL-2 dan 
INF γ, sedangkan infeksi HIV stadium lanjut memiliki profil predominan 
Th2 dengan peningkatan produksi IL-4 dan IL-10. Restorasi imun dengan 
ART mengubah sebagian profil sitokin. Dengan konstruksi tersebut 
kemungkinan prevalensi asma dan peningkatan manifestasi ketika 
HIV memburuk, dan menurun pada populasi dengan HIV terkontrol. 
Sebagai alternatif, infeksi HIV, dan hubungan dengan penurunan CD4 
mungkin mengurangi atopi dan risiko asma, ketika restorasi sistem imun 
dengan ART dapat menyebabkan peningkatan inflamasi dan manifestasi 
perburukan asma.26 

IMPLIKASI UNTUK KLINISI

Diagnosis

Frekuensi PPOK dan simtom respirasi pada populasi terinfeksi 
HIV, tingginya prevalensi perokok, dan populasi manula pada HIV 
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mengindikasikan bahwa klinisi yang merawat pasien terinfeksi HIV harus 
mempertimbangkan kemungkinan diagnosis PPOK atau asma apabila 
disertai gejala respirasi (sesak napas, batuk dengan/tanpa sputum dan 
penurunan aktivitas yang progresif) yang subakut. Khususnya pada 
individu yang memiliki faktor risiko PPOK misal perokok atau pneumonia 
sebelumnya. Pada negara dengan penghasilan menengah atau rendah, 
pajanan biomass dan asap yang lain harus diduga kuat mengidap PPOK.

Secara umum, evaluasi dan diagnosis dugaan PPOK atau asma 
pada pasien terinfeksi HIV sama dengan yang terjadi di populasi pada 
umumnya dan harus melibatkan spirometri pre dan post BD. Tingginya 
frekuensi penurunan DLCO pada HIV menimbulkan argumen untuk 
memeriksa DLCO pada populasi HIV. Penurunan faal paru dan DLCO 
konsisten dengan diagnosis emfisema, penurunan DLCO dengan spirometri 
normal dapat diduga pasien mengidap penyakit vaskuler pulmonal atau 
penyakit interstisial dini. Radiografi dilakukan sebagai evaluasi standar 
simtom respirasi dan berguna untuk menyingkirkan diagnosis alternatif 
(mis pneumonia) dan memastikan keberadaan PPOK. CT scan dada dapat 
dilakukan sebagai bagian dari evaluasi gejala respirasi, tapi terutama 
dipakai untuk mendiagnosis emfisema, apabila spirometrik normal, belum 
jelas (Drummond et al., 2016).

Pengobatan (Drummond et al., 2016)

Tidak ada studi yang ditujukan khusus apakah terapi asma atau 
PPOK pada orang terinfeksi HIV berbeda dengan yang tidak terinfeksi. 
Akibatnya, algoritme terapi pada guideline yang ada yang diperuntukkan 
orang tidak terinfeksi HIV, kemungkinan juga dapat dipakai untuk orang 
yang terinfeksi HIV. Pilihan terapi meliputi short acting β2 agonis (SABA), 
short acting antagonis muskarinik (SAMA), long acting β2 agonis (LABA), 
long acting antagonis muskarinik (LAMA) dan inhalasi kortikosteroid (ICS). 
Pasien dengan risiko eksaserbasi PPOK indikasi untuk penambahan ICS 
atau LAMA. Pada asma, SABA diikuti regimen ICS.

Keputusan pemberian ICS pada pasien terinfeksi HIV memerlukan 
pemikiran yang cermat. Pertama, populasi non HIV dengan PPOK, ICS 
berhubungan dengan risiko pneumonia. Selanjutnya, interaksi antar 
obat antara steroid dan ARV perlu dipikirkan. Pada terapi HIV, metode 
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yang sering untuk meningkatkan kadar inhibitor protease, yaitu melalui 
boosting dengan agen kedua (misal ritonavir, cobicistat), obat tersebut 
menghambat jalur sitokrom P450 dan menyebabkan pengurangan dosis 
inhibitor protease, atau mometasone dengan regimen yang mengandung 
ritonavir, cobicistat memiliki potensi meningkatkan kadar glukokortikoid 
yang mengakibatkan insufisiensi adrenal dan sindrom Cushing. Sebagai 
alternatif, ICS untuk meredakan simtom respirasi dapat dipertimbangkan 
dengan menggunakan regimen ART yang tidak mengandung ritonavir 
atau cobicistat.

DAFTAR PUSTAKA

Aukrust P, Muller F, Svardal AM, Ueland T, Berge RK, and Froland SS. 2003. 
Disturbed Glutathione Metabolism and Decreased Antioxidant Levels 
in Human Immunodefi ciency Virus-Infected Patients During Highly 
Active Antiretroviral Therapy: Potential Immunomodulatory Eff ects of 
Anti-Oxidants. J Infect Dis, 188(2):232–238.

Brown TT and Qaqish RB. 2006. Antiretroviral Therapy and The Prevalence 
of Osteopenia and Osteoporosis: A Meta-Analytic Review. AIDS, 
20(17):2165–2174.

Crothers K, Butt  AA, Gibert CL, Rodriguez-Barradas MC, Crystal S, and Justice 
AC. 2006. Veterans Aging Cohort 5 Project Team. Increased COPD among 
HIV-positive compared to HIV-negative veterans. Chest, 130(5):1326–
1333. [PubMed: 17099007]

Crothers K, Huang L, Goulet JL, et al. 2011. HIV Infection and Risk for Incident 
Pulmonary Diseases in The Combination Antiretroviral Therapy Era. Am 
J Respir Crit Care Med, 183(3):388–395. [PubMed: 20851926]

Diaz PT, King MA, Pacht ER, et al. 2000. Increased Susceptibility to Pulmonary 
Emphysema Among HIV-Seropositive Smokers. Ann Intern Med., 
132(5):369–372. [PubMed: 10691587]

Drummond MB, Kunisaki KM, MD, and Huang L. 2016. Obstructive Lung 
Diseases in HIV: A Clinical Review and Identifi cation of Key Future 
Research Needs. Semin Respir Crit Care Med., 37(2): 277–288. doi:10.1055/s-
0036-1578801.

Gingo MR, Wenzel SE, Steele C, et al. 2012. Asthma Diagnosis and Airway 
Bronchodilator Response in HIV-Infected Patients. J Allergy Clin Immunol., 
129:708.e8–714.e8. [PubMed: 22177327]



BAGIAN 5 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Paru

562

Gritz ER, Vidrine DJ, Lazev AB, Amick BC III, and Arduino RC. 2004. Smoking 
Behavior in A Low-Income Multiethnic HIV/AIDS Population. Nico-tine 
Tob Res, 6:71–77.

Hulgan T, Morrow J, D’Aquila RT, Raff anti S, Morgan M, Rebeiro P, and 
Haas DW. 2003. Oxidant Stress is Increased During Treatment of Human 
Immunodefi ciency Virus Infection. Clin Infect Dis, 37:1711–1717.

Justice AC, Lasky E, McGinnis KA, Skanderson M, Conigliaro J, Fultz SL, 
Crothers K, Rabeneck L, Rodriguez-Barradas M, Weissman SB, et al. 
2006. Medical Disease and Alcohol Use Among Veterans with Human 
Immunodefi ciency Infection: A Comparison of Disease Measurement 
Strategies. Med Care, 44:S52–S60.

Kaner RJ, Santiago F, and Crystal RG. 2009. Up-Regulation of Alveolar 
Macro-Phage Matrix Metalloproteinases in HIV-1(1) Smokers with Early 
Emphysema. J Leukoc Biol, 86:913–922.

Koppel K, Bratt  G, Schulman S, Bylund H, and Sandstrom E. 2002. Hypofi brino-
Lytic State in HIV-1-Infected Patients Treated with Protease Inhibitor-
Containing Highly Active Antiretroviral Therapy. J Acquir Immune Defi c 
Syndr, 29:441–449.

Kuhlman JE, Knowles MC, Fishman EK, and Siegelman SS. 1989. Premature 
Bullous Pulmonary Damage in AIDS: CT Diagnosis. Radiology, 173(1):23–
26. [PubMed: 2781013]

Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. 2012. Global and Regional Mortality 
from 235 Causes of Death for 20 Age Groups in 1990 and 2010: A 
Systematic Analysis for The Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 
380(9859):2095–2128. [PubMed: 23245604]

MacNee W and Tuder RM. 2009. New Paradigms in The Pathogenesis 
of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Proc Am Thorac Soc, 6:
527–531.

Morris AM, Huang L, Bacchett i P, et al. 2000. The Pulmonary Complications of 
HIV Infection Study Group. Permanent Declines in Pulmonary Function 
Following Pneumonia in Human Immunodeficiency Virus-Infected 
Persons. Am J Respir Crit Care Med, 162(2, Pt 1):612– 616. [PubMed: 
10934095]

Morris A, M. George P, Crothers K, et al. 2011. HIV and Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease Is It Worse and Why?. Proc Am Thorac Soc, 8(3):320–
325. doi: 10.1513/pats.201006-045WR



HIV, ASMA, DAN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK 

563

Nakamura H, Tateyama M, Tasato D, et al. 2014. The Prevalence of Airway 
Obstruction Among Japanese HIV-Positive Male Patients Compared with 
General Population; A Case-Control Study of Single Center Analysis. J 
Infect Chemother, 20(6):361–364. [PubMed: 24661405]

Niaura R, Shadel WG, Morrow K, Tashima K, Flanigan T, and Abrams DB. 
2000. Human Immunodefi ciency Virus Infection, AIDS, and Smoking 
Cessation: The Time is Now. Clin Infect Dis, 31:808–812.

Poirier CD, Inhaber N, Lalonde RG, and Ernst P. 2001. Prevalence of Bronchial 
Hyperresponsiveness Among HIV-Infected Men. Am J Respir Crit Care 
Med., 164(4):542–545. [PubMed: 11520712]

Sethi S. 2000. Bacterial Infection and The Pathogenesis of COPD. Chest, 
117:286S–291S.

Stokes SC and Tankersley MS. 2011. HIV: Practical Implications for The 
Practicing Allergist-Immunologist. Ann Allergy Asthma Immunol, 
107(1):1–9. quiz 9–11. [PubMed: 21704878]

Wallace JM, Stone GS, Browdy BL, et al. 1997. Pulmonary Complications of 
HIV Infection Study Group. Nonspecifi c Airway Hyperresponsiveness 
in HIV Disease. Chest., 111(1):121–127. [PubMed: 8996005]

Wang Z, Zheng T, Zhu Z, Homer RJ, Riese RJ, Chapman HA Jr, Shapiro SD, and 
Elias JA. 2000. Interferon Gamma Induction of Pulmonary Emphysema 
in The Adult Murine Lung. J Exp Med, 192:1587–1600.

Yearsley MM, Diaz PT, Knoell D, and Nuovo GJ. 2005. Correlation of HIV-1 
Detection and Histology in AIDS-Associated Emphysema. Diagn Mol 
Pathol, 14:48–52.



564

Bab

30 PNEUMOTORAKS PADA HIV/AIDS

Alfi an Nur Rosyid1, Arina Dery Puspitasari2

1 KSM/Departemen/SMF Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi 
Rumah Sakit Universitas Airlanggga, Surabaya
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya
2 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

PENDAHULUAN

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) menjadi penyebab 
kematian 20 juta orang sejak pertama kali ditemukan tahun 1981. 
Infeksi HIV (Human immunodeficiency Virus) adalah infeksi kronis yang 
menyebabkan penurunan kekebalan seseorang. Seorang yang terinfeksi 
HIV awalnya asimtomatis kemudian berkembang dalam 5-10 tahun 
menjadi AIDS tanpa terapi dengan berbagai infeksi oportunistik atau 
keganasan (Sax et al., 2014). Paru adalah salah satu organ yang sering 
mengalami gangguan terkait HIV (sekitar 70% kasus), seperempat kasus 
karena infeksi dan sisanya karena keganasan. Hal itu yang meningkatkan 
morbiditas dan mortalitas pasien HIV (Afione et al., 2011). 

Pneumotoraks adalah terdapatnya udara di dalam cavum pleura, 
rongga antara paru dan dinding dada. Pneumotoraks dibagi menjadi 
pneumotoraks primer (bila tidak ada penyakit dasar) dan pneumotoraks 
sekunder (bila terdapat penyakit dasar). Pneumotoraks spontan lebih 
sering terjadi pada pasien HIV 450 kali lebih banyak dibandingkan tanpa 
HIV(Henry et al., 2003).
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Penegakan diagnosis pneumotoraks didasarkan pada keluhan pasien, 
pemeriksaan fisik, penunjang laboratoris, dan radiologis (Feldman et al., 
2014; Terzi et al., 2014). Tata laksana pneumotoraks pada HIV tidak berbeda 
dengan pasien tanpa HIV, namun pada pneumotoraks HIV sering sulit 
dalam tata laksananya sehingga memerlukan terapi yang lebih agresif. 
Terdapat beberapa panduan tata laksana pneumotoraks di antaranya dari 
BTS (British Thoracic Society) tahun 2010 (British Thoracic Society, 2010). 
Prognosis pneumotoraks pada HIV seringkali jelek yang menyebabkan 
angka mortalitas yang tinggi (Okoh and Gopal, 2008).

DEFINISI

Pneumotoraks adalah adanya udara di dalam cavum pleura. 
Pembagian pneumotoraks berdasarkan penyebab, lokasi, derajat kolaps, 
dan jenis fistel. Berdasarkan penyebabnya pneumotoraks dibagi menjadi 
artifisial, spontan, dan iatrogenik (traumatik). Pneumotoraks spontan 
dibagi menjadi spontan primer dan spontan sekunder. Berdasarkan lokasi 
pneumotoraks dibagi menjadi parietal, medialis, dan basalis. Berdasarkan 
luas lesi pneumotoraks dibagi menjadi totalis dan parsialis. Berdasarkan 
jenis fistel pneumotoraks dibagi menjadi terbuka, tertutup, dan ventil 
(Rosyid dan Astawulaningrum, 2018).

EPIDEMIOLOGI

Pneumotoraks merupakan komplikasi yang jarang didapat pada 
pasien HIV, prevalensinya hanya sekitar 2-5% kasus (Cabrera-Cordero et al., 
2008). Meskipun jarang terjadi namun angka mortalitasnya cukup tinggi, 
yaitu 30-60%. Mortalitas pasien HIV dengan pneumotoraks yang dirawat 
di rumah sakit berbeda signifikan dibandingkan tanpa pneumotoraks (31% 
vs 6%) (Afessa, 2000). Pneumotoraks dapat terjadi unilateral atau bilateral. 
Kejadian pneumotoraks bilateral berkisar 30-40% dengan angka mortalitas 
yang juga lebih tinggi (Curtis et al., 2016; Henry et al., 2003). 

ETIOLOGI

Pneumotoraks pada HIV dapat terjadi karena primer, sekunder, 
iatrogenik, atau traumatik tergantung penyebabnya. Pneumotoraks primer 
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dapat terjadi pada pasien HIV tanpa adanya penyakit dasar atau riwayat 
trauma. Kasus ini sering terjadi pada pasien laki-laki dewasa muda, tinggi 
serta perokok aktif (Terzi et al., 2014).

Pneumotoraks sekunder terjadi karena adanya penyakit dasar 
sebelumnya seperti Pneumocystis jerovici pneumonia (PJP) atau infeksi 
paru lain termasuk pneumonia bakterial dan tuberkulosis. Derajat 
immunosupresi memengaruhi risiko terjadinya pneumotoraks spontan 
(Cabrera-Cordero et al., 2008; Rivero et al., 2009). Pasien HIV dengan kadar 
CD4<200 sel/ml sering disebabkan oleh PJP (Das et al., 2015). Pneumoni 
bakterial dapat disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, dan Streptococcus pneumonia (Sumalata, 2015). Pasien 
HIV dengan fibrosis paru, asma, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis), 
bronkiektasis, dan kanker paru merupakan predisposisi terjadinya 
pneumotoraks sekunder (Grossman and Nasrallah, 2013; Terzi et al., 
2014).

Tabel 30.1  Etiologi pneumotoraks pada pasien HIV 

Spontan Primer
Sekunder
- Infeksi:

o Pneumonia Bakteri: Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa
o M. tuberculosis
o Pneumocytis jerovici pneumonia (PJP)
o Jamur: Criptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus
o Virus: Cytomegalovirus

- Keganasan: Sarkoma Kaposi, karsinoma bronkogenik
- Penyakit obstruksi saluran napas
- Bronkiektasis
- Penyakit parenkim difusa

Iatrogenik Pemasangan vena sentral
Fine needle aspirasi biopsy (FNAB)
Biopsi pleura
Biopsi Transbronchial 
Barotrauma (Ventilasi mekanik)

Sumber: diedit dari Das et al., (2015).

Pneumotoraks karena barotrauma pemasangan ventilator dilaporkan 
setelah 1-89 hari pemakaian dengan level PEEP (Positive End-Expiratory 
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Pressure) 5-18 mmH20. Pasien HIV dengan PJP yang mengalami 
pneumotoraks pasca pemasangan ventilator, memiliki prognosis yang 
lebih buruk (Pastores et al., 1996). Tingginya prevalensi pasien HIV 
dengan PJP (23,8%), TB (37,8%), infeksi pneumonia bakterial dan jamur 
menyebabkan mudahnya terjadi pneumotoraks (Afione et al., 2011).

PATOGENESIS

Pneumotoraks primer terjadi karena pecahnya bleb subpleura atau 
bula (Terzi et al., 2014). Pneumotoraks sekunder karena PJP disebabkan 
karena adanya nekrosis parenkim, kavitas, pneumatokel, fibrosis atau 
bekas kista yang mudah merobek paru karena terjadinya distensi paru 
yang berlebihan (Das et al., 2015). Kerusakan jaringan disebabkan oleh 
organisme patogen menyebabkan tissue toxicity, overdistensi karena 
inflamasi bronkiolus dan lamanya durasi aktivasi makrofag, adanya 
berbagai enzim termasuk elastase. Hal ini mempermudah terjadinya 
pneumatokels (Okoh and Gopal, 2008). Inhalasi pentamidin sebagai 
profilaksis PJP diduga menyebab kavitas, bula lobus superior, dan PJP 
ekstra paru yang menjadi risiko pneumotoraks. Konsentrasi inhalasi 
pentamidine tidak sampai ke puncak paru sehingga timbul bula dan kista 
paru di apex (Chatterji et al., 2015). Adanya fistula bronkopulmonari sering 
didapati pada pneumotoraks spontan primer (3-4% kasus) (Slobodan et 
al., 2015).

FAKTOR RISIKO

Beberapa faktor yang mempermudah terjadinya pneumotoraks pada 
pasien HIV di antaranya infeksi PJP (sedang atau riwayat sebelumnya), 
penggunaan pentamidine aerosol, merokok, adanya pneumatokel pada foto 
toraks, infeksi tuberkulosis (Tumbarello et al., 1997). Penggunaan steroid 
meskipun tidak menyebabkan pneumotoraks, namun berhubungan dengan 
peningkatan morbiditas bila terjadi pneumotoraks. Laporan penelitian 
pasien pneumotoraks yang menggunakan glukokortikoid ternyata 
memerlukan durasi pemasangan selang dada yang lebih lama, risiko 
rekurensi serta lebih sering membutuhkan pleurodesis (Metersky et al., 
1995). Pasien HIV sering mengalami infeksi oportinistik yang menyebabkan 
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gagal napas dan membutuhkan mesin ventilator. Barotrauma karena mesin 
tersebut dapat menyebabkan pneumotoraks iatrogenik (Henry et al., 2003). 
Pemasangan vena subclavia, merokok, emfisema paru dan iv drug abuse juga 
merupakan faktor risiko yang mempermudah terjadinya pneumotoraks 
pada pasien HIV (Okoh and Gopal, 2008). 

MANIFESTASI KLINIS

Diagnosis pneumotoraks didasarkan pada keluhan pasien dan 
pemeriksaan fisik. Gejala pneumotoraks pada HIV tidak berbeda dengan 
pasien tanpa HIV. Gejalanya bervariasi dari ringan sampai dengan berat. 
Gejala di antaranya nyeri pleuritik, sesak saat istirahat, batuk kering, 
gagal napas yang mengancam nyawa karena terjadinya kolaps sistem 
kardiorespirasi. Sesak akut pada pasien HIV bervariasi bukan hanya 
karena pneumotoraks, namun spontan pneumotoraks adalah salah satu 
penyebab sesak akut (Terzi et al., 2014). Pasien batuk non produktif dan 
sesak disertai pneumotoraks sering didapati pada kasus PCP (Sumalata, 
2015). 

Pemeriksaan fisik paru dapat digunakan untuk menentukan adanya 
pneumotoraks. Pemeriksaan fisik paru sisi kolaps didapatkan penurunan 
gerak napas, penurunan fremitus raba atau hilang, peningkatan suara 
perkusi (hipersonor) dan penurunan suara napas (auskultasi) atau hilang 
(Curtis et al., 2016; Slobodan et al., 2015).

PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. Laboratorium
a. Kadar CD4 diperlukan untuk menentukan status imunitas pasien 

HIV. Terdapat korelasi prevalensi penyakit paru berdasarkan 
kadar CD4.

b. LDH (Lactate dehydrogenase) sering meningkat pada kasus PJP 
(normal 100-300 IU/L), namun tidak spesifi k (Feldman et al., 
2014). 

c. Pasien dengan kecurigaan PJP diperiksakan sputum (induksi atau 
bilasan bronkoskopi) dengan pewarnaan Gomori Methanamine 
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Silver, atau Gram-Weigert, atau Cresyl Violet, atau Toluidine 
Blue akan didapatkan dinding kista. Pewarnaan dengan Giemsa 
atau Diff -Quik atau Wright akan didapatkan kista dan tropozoit 
tapi tidak bisa mewarnai dinding kista (Chatt erji et al., 2015; 
Kaplan et al., 2009; Sumalata, 2015) Pemeriksaan 1,3 ß-D-glucan 
(komponen dinding jamur) bisa meningkat pada pasien PCP, 
namun tidak sensitif dan tidak spesifi k (Kaplan et al., 2009).

d. Pemeriksaan mikrobiologis tuberkulosis diantaranya 
pemeriksaan hapusan sputum BTA (Batang Tahan Asam) SP 
(Sewaktu-Pagi), Gene Xpert sputum untuk mengetahui adanya 
kuman M.tuberkulosis dan resistensi terhadap Rifampisin serta 
pemeriksaan kultur dan sensitivitas sputum M.tuberkulosis. 
Pemeriksaan hapusan dan Gene Xpert lebih sering dipakai karena 
hasil didapatkan lebih cepat dibandingkan kultur M.tuberkulosis 
yang perlu waktu 2-3 bulan (Feldman et al., 2014). 

e. Cek sputum gram, aerob apabila curiga pneumonia bakterial.
f. Cek sputum jamur apabila curiga mikosis paru.
g. Cek BGA (Blood Gas Analysis) dapat menunjukkan hipoksia pada 

kasus PJP (PaO2<70) dan pelebaran gradient tekanan alveolar–
arterial oxygen (PA–aO2) (Feldman et al., 2014). 

b. Radiologi
1) Foto toraks
 Pemeriksaan foto toraks dapat membantu menegakkan 

diagnosis pneumotoraks (Terzi et al., 2014), namun foto toraks 
bukan pemeriksaan yang rutin dilakukan untuk menegakkan 
diagnosis pneumotoraks (Henry et al., 2003). Penegakan 
diagnosis pneumotoraks pada pasien HIV sama dengan pasien 

Tabel 30.2  Prevalensi penyakit paru berdasarkan CD4

CD4 Kemungkinan penyakit Paru
< 500 sel/mm3 Pneumonia Bakterial, Tuberkulosis 
< 200 sel/mm3 Pneumocystis jiroveci pneumonia, TB diseminata, toksoplasmosis
< 100 sel/mm3 Sarkoma Kaposi, Limfoma non-Hodgkin
< 50 sel/mm3 Mikobakterium atipikal, infeksi jamur, cytomegalovirus

Sumber: Afi one et al. (2011)
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bukan HIV (Das et al., 2015). Konfi rmasi diagnosis pneumotoraks 
dapat diketahui dari foto rontgen postero anterior. Didapatkan 
gambaran garis kolaps paru berwarna putih tipis (gambaran tepi 
pleura visceralis) dengan adanya area radiolusens tanpa adanya 
jaringan paru (Curtis et al., 2016). 

Gambar 30.1  Foto pneumotoraks kiri pada pasien HIV dengan PCP, terlihat 
ground-glass opak difus. Gambar dari Carl Fuhrman (University 
of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA) (Feldman et al., 2014).

 Gambaran radiologi pneumotoraks sekunder karena PJP adalah 
infi ltrat difus interstitial (pada 80% kasus), infi ltrat alveolar, 
massa hilus, efusi pleura, dan pneumatokels. Sekitar 34% kasus 
PJP pada HIV memiliki gambaran foto toraks yang normal (Okoh 
and Gopal, 2008) .

 Penentuan ukuran pneumotoraks diperlukan untuk menentukan 
tata laksana pasien. Namun gejala klinis lebih penting dibanding 
ukuran pneumotoraks karena luas pneumotoraks sering tidak 
berkorelasi dengan gejala. Ada beberapa cara menentukan luas 
pneumotoraks. Defi nisi pneumotoraks luas menurut BTS (British 
Thoracic Society) adalah jarak tepi paru >2 cm dari dinding dada 
(pada area dekat hilus) (British Thoracic Society, 2010). 
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Gambar 30.2  Luas pneumotoraks menurut BTS, disebut pneumotoraks luas apabila 
jarak b>2cm. Jarak a adalah jarak apex paru ke dinding dada 
atas. Jarak b adalah jarak pleura visceralis ke pleura parietalis 
yang sejajar dengan hilus (British Thoracic Society, 2010).

2) CT scan 
 Pengukuran luas pneumotoraks yang akurat menggunakan 

CT scan dada (British Thoracic Society, 2010). CT scan toraks 
merupakan baku emas penegakan pneumotoraks, namun 
pemeriksaan ini memiliki kerugian di antaranya radiasi yang 
tinggi, perlu transportasi ke ruang CT scan dan perlu intepretasi 
dokter ahli (Kline et al., 2013). CT scan lebih sensitif dalam menilai 
pneumotoraks dibandingkan foto polos toraks (De Menezes 
Lyra, 2016).
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Gambar 30.3  CT scan toraks potongan koronal yang menunjukkan bulla 
terlokalisir di apex paru kanan dan adhesi pleura (De Menezes 
Lyra, 2016).

3) USG toraks
 Ultrasonografi  (USG) pada beberapa literatur dinyatakan lebih 

sensitif mendeteksi pneumotoraks kasus trauma dibandingkan 
foto rontgen dada posisi supinasi. Perlu tenaga terlatih 
untuk melakukan pemeriksaan ini dan tidak seorang dokter 
radiologis. Keuntungan lain USG adalah tanpa pajanan radiasi 
pada pasien maupun tenaga kesehatan. M-mode (motion mode) 
sering digunakan untuk menilai adanya pneumotoraks. Kondisi 
normal, akan didapatkan tanda seashore (seperti gerak pasir di 
tepi pantai). Sedangkan USG pneumotoraks didapatkan tanda 
barkode atau stratosfer (Kline et al., 2013).



Pneumotoraks pada HIV/AIDS

573

A B

Gambar 30.4  USG toraks pada orang normal (A) dan kasus pneumotoraks (B) 
(Kline et al., 2013)

TERAPI

Terdapat berbagai teknik dalam tata laksana pneumotoraks pada 
HIV. Tata laksana pneumotoraks pada HIV tidak berbeda dengan pasien 
tanpa HIV. Namun pneumotoraks pada HIV sering terjadi komplikasi 
dan rekurensi sehingga morbiditas dan mortalitasnya lebih tinggi. Belum 
ada panduan khusus pemilihan terapi pada pneumotoraks pada pasien 
HIV (Okoh and Gopal, 2008). Prinsip utamanya adalah mengeluarkan 
udara bebas yang terjebak dalam cavum pleura, mengembangkan paru 
kolaps, menutup adanya kebocoran (fistel), dan mencegah terjadinya 
pneumotoraks rekuren (K. Jackson and E. Louie, 2012; Tschopp et al., 
2015). Pemilihan tata laksana didasarkan pada keluhan pasien, penyebab 
pneumotoraks, penyakit penyerta dalam hal ini HIV, riwayat pneumotoraks 
sebelumnya, risiko rekurensi dan pengalaman dokter yang menangani 
pasien pneumotoraks dengan HIV (Rodrigo et al., 2015). Alur tata laksana 
pneumotoraks spontan menurut BTS (British Thoracic Society) tahun 2010 
dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 30.5 Alur Tata laksana Pneumotoraks spontan menurut panduan BTS. 
Apabila pasien pneumotoraks luas namun gejala minimal maka dipertimbangkan 
tata laksana konservatif (British Thoracic Society, 2010).

a. Observasi
 Pneumotoraks kurang dari 20% tanpa keluhan, tata laksananya 

hanya observasi saja dan biasanya membaik tanpa tindakan yang 
invasif pada pasien bukan HIV. Pasien diobservasi, dapat diberikan 
oksigen kemudian difoto rontgen ulang 4-6 jam, bila tidak terdapat 
perluasan pneumotoraks maka pasien dapat dipulangkan. Pasien 
diminta kembali apabila terdapat keluhan yang memberat. Resolusi 
sempurna dapat terjadi 7-10 hari dengan perkiraan reabsorbsi 1,25-
2,2% per hari (Jackson and Louie, 2012). 
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 Tata laksana pneumotoraks minimalis (kurang dari 20%) pada pasien 
HIV berbeda karena jarang terjadi resolusi pneumotoraks secara 
spontan, terutama pada pasien yang mendapatkan terapi steroid 
(Metersky et al., 1995). Padahal pemberian steroid <72 jam dibutuhkan 
pada pasien PJP dalam tata laksana sesak akut (Sax et al., 2014). 
Pneumotoraks spontan sekunder karena PJP sering menyebabkan 
lamanya durasi pemasangan selang dada, kegagalan terapi, 
kekambuhan, dan mortalitas yang tinggi. Hal ini yang menjadikan 
alasan tata laksana pneumotoraks pada pasien HIV perlu intervensi 
yang lebih agresif daripada sekedar observasi. Pemasangan selang 
dada (chest tube), pleurodesis atau pembedahan merupakan tindakan 
yang lebih dipilih daripada sekedar observasi (Henry et al., 2003). 
Dilaporkan pasien HIV dengan pneumotoraks minimal lebih banyak 
membutuhkan tindakan pemasangan selang dada dibandingkan 
yang sembuh hanya dengan observasi saja (Pastores et al., 1996).

b. Pemasangan selang dada
 Pemasangan selang dada (chest tube drain/tube thoracotomy) 

adalah teknik operasi yang paling sering digunakan pada kasus 
pneumotoraks. Indikasi dari operasi ini adalah simptomatik 
pneumotoraks spontan primer atau sekunder, pneumotoraks 
iatrogenik atau traumatik (Slobodan et al., 2015). Pneumotoraks yang 
luas (>20%) atau pneumotoraks kecil yang tidak membaik dengan 
observasi maka perlu pemasangan selang dada. Pasien pneumotoraks 
berulang membutuhkan pemasangan selang dada karena pada pasien 
HIV-PJP sering terjadi fi stel bronkopleura (Okoh dan Gopal, 2008). 
Drainase pneumotoraks pada HIV sering membutuhkan waktu yang 
lama, risiko rekuren, dan kesulitan mengembang (Das et al., 2015).

 Selang dada dipasang pada interkostal 4-5 sisi linea aksileris anterior 
atau linea mid-aksilaris. Selang dapat pula dipasang pada interkostal 
2 linea midklavikularis. Terdapat tiga teknik pemasangan selang 
dada, yaitu:
(1) mengunakan trokar, memiliki risiko terjadi luka organ 

intratoraks; 
(2) diseksi tumpul setelah insisi kulit, pasien dapat merasa tidak 

nyaman namun risiko komplikasi lebih kecil 
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(3) teknik Seldinger, menggunakan guide wire (kawat pemandu) 
yang dimasukkan melalui jarum introduser lalu selang dada 
menyusuri kawat tersebut memasuki rongga pleura. 

Gambar 30.6  Teknik pemasangan selang dada dengan cara diseksi tumpul 
(Slobodan et al., 2015).

 Setelah selang dada memasuki rongga pleura, kemudian 
disambungkan dengan selang lain yang menuju botol penampung 
dengan drainase satu arah (WSD/water sealed drainage atau katup 
Heimlich). Setelah didapatkan pengembangan paru sempurna 
(sekitar 5-7 hari), kemudian selang dada dilepas (Slobodan 
et al., 2015). Katup Heimlich dapat digunakan pada kasus 
Pneumotoraks karena PCP. Katub dihubungkan dengan selang 
dada dan beberapa kasus pasien dapat menjalani pengobatan 
rawat jalan (Gogakos et al., 2015).
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Gambar 30.7 Katub Heimlich yang dihubungkan pada selang dada pada 
kasus pneumotoraks kiri (Gogakos et al., 2015). 

c. Pleurodesis
 Kasus pneumotoraks berulang sering menunjukkan kegagalan 

pengembangan paru bila hanya dilakukan pemasangan selang dada. 
Penggunaan pleurodesis kimia melalui selang dada (menggunakan 
agen seperti talk, tetrasiklin, atau bleomicin) setelah paru 
mengembang dapat meningkatkan penyembuhan dan mengurangi 
risiko pneumotoraksrelaps (Okoh dan Gopal, 2008). Mekanisme 
kerja pleurodesis adalah terjadinya reaksi infl amasi yang akan 
menyebabkan pleura visceralis dan pleura parietalis menyatu 
(Slobodan et al., 2015).

d. Pembedahan
 Terapi pneumotoraks spontan pada pasien HIV bukan hanya obat 

tapi sering diperlukan pembedahan. Tata laksana pneumotoraks 
spontan sering sulit karena adanya nekrosis subpleura necrotizing 
yang virulen dan pleuro-parenkim yang rapuh sehingga terjadi 
kebocoran udara yang berulang sehingga paru gagal mengembang 
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(Das et al., 2015). Selain pada kasus pengembangan paru yang sulit, 
sering dilakukan tindakan pembedahan pada kasus kegagalan 
pengembangan paru, rekurens pneumotoraks (ipsilateral atau 
kontralateral), pneumotoraks bilateral, hematotoraks, dan profesi 
pasien risiko tinggi (awak pesawat terbang, penyelam scuba) 
(Slobodan et al., 2015).

 Pembedahan yang dapat dilakukan di antaranya torakotomi 
posterolateral, torakotomi mini trans-aksiler, atau Video assisted 
Thoracoscopic surgery (VATS). Tindakan pembedahan dilakukan 
apabila setelah pemasangan selang dada lebih dari 3 hari dan tidak 
terjadi pengembangan paru (Curtis et al., 2016). Terdapat perbedaan 
pendapat tentang waktu pelaksanaan pembedahan, ada literatur 
yang menyebutkan setelah 5-7 hari (Slobodan et al., 2015). VATS 
sering disertai tindakan seperti stapling bleb, elektrokauter, atau 
laser fotokoagulasi. VATS disertai pleurodesis dapat digunakan di 
rumah sakit pusat yang berpengalaman sebagai tata laksana primer 
pneumotorakspasien HIV dengan hasil yang baik (Okoh dan Gopal, 
2008). 

Gambar 30.8 VATS disertai reseksi bullae sisi (Slobodan et al., 2015).

 Pembedahan pada kasus bula dapat dilakukan dengan pendekatan 
yang berbeda, seperti reseksi paru, eksisi stapler, elektrokoagulasi, 
penjahitan atau ligasi. Kadang diperlukan tindakan kombinasi untuk 
mencegah terjadinya kekambuhan pneumotoraks seperti pleurektomi 
parietalis apikal (parsial atau total), abrasi pleura parietalis (dengan 
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pleurodesis mekanik), pleurodesis kimia. Angka kematian pasca 
pembedahan adalah kecil pada pasien bukan HIV (3,7%) (Okoh dan 
Gopal, 2008; Slobodan et al., 2015) namun tidak terdapat data pada 
kasus HIV. 

 Torakotomi terbuka (open thoracotomy) dengan atau tanpa pleurodesis 
sering dilakukan bila terdapat kista yang besar (Trachiotis et al., 
1996). Torakotomi terbuka disertai bulektomi dan abrasi pleura 
atau pleurektomi adalah cara yang efektif untuk menurunkan 
kekambuhan (1%) (Slobodan et al., 2015).

 Kelebihan VATS dibandingkan torakotomi terbuka adalah durasi 
rawat inap yang lebih pendek, fungsi paru pasca operasi yang lebih 
baik dan nyeri yang lebih ringan. Namun pembedahan minimal 
invasif ini (VATS) memiliki risiko rekurensi lebih tinggi (5-10%) 
karena tidak semua blebs dapat ditemukan (Slobodan et al., 2015). 

e. Pengobatan penyakit dasar
 Selain tindakan pembedahan, juga dilakukan pengobatan terhadap 

penyakit dasar seperti Tuberkulosis (TB), PJP atau infeksi lain 
(Pneumonia bakteria) (Grossman dan Nasrallah, 2013). Pasien HIV 
dengan PJP diterapi dengan Trimetoprim-Sulfametoxazole (TMP-
SMX) selama 21 hari dengan dosis TMP 15mg/kgBB/hari. Pasien 
HIV tanpa PJP namun kadar CD4<200 sel/mL harus mendapatkan 
profi laksis primer PJP (Trimetoprim-Sulfametoxazole Forte 1 tablet) 
tiap hari sampai kadar CD4>200sel/ml bertahan 3 bulan (Kaplan et 
al., 2009). 

 Obat Antituberkulosis (OAT) lini 1 diberikan bila TB sebagai 
penyebab pneumotoraks, OAT dapat diberikan setelah yakin tidak 
terdapat resistensi obat TB (pemeriksaan Gene Xpert Mtb Rif). Bila 
tidak didapatkan TB aktif, maka pasien HIV diberikan profi laksis 
Isoniazid 300 mg tiap hari selama 6-12 bulan (Ayele et al., 2015; World 
Health Organization, 2008). 

f. Pengobatan HIV
 Pengobatan ARV (Anti Retroviral) harus diberikan kepada pasien 

HIV. Pemberian Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) atau 
dikenal sebagai ARV dilaporkan menurunkan morbiditas dan 
mortalitas pasien HIV. Sebuah laporan penelitian menyebutkan 
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bahwa mortalitas pasien HIV-PJP yang dirawat di ICU dengan 
menggunakan ARV menurun dibandingkan kelompok tanpa 
menggunakan ARV (25% vs 63%) (Radhi et al., 2008) .

PENCEGAHAN

Pemberian antiretroviral (ARV) dan profilaksis PJP dapat menurunkan 
risiko terjadinya pneumotoraks (Henry et al., 2003). Tanpa profilaksis 
dengan TMP-SMX, maka pasien HIV berisiko menjadi PCP sebesar 80%. 
Profilaksis dengan TMP-SMX setiap hari juga dapat menurunkan risiko 
toksoplasmosis dan infeksi bakteri (Sax et al., 2014). Pencegahan TB pada 
pasien HIV, yaitu dengan profilaksis INH (World Health Organization, 
2008). 

PROGNOSIS

Pneumotoraks pada pasien HIV memiliki prognosis yang jelek (Okoh 
dan Gopal, 2008). Faktor klinis, hipoalbumin, penggunaan ventilator serta 
adanya pneumotoraks adalah prediktor mortalitas pasien HIV (Radhi et al., 
2008). Kompleksnya tata laksana pneumotoraks pada HIV menyebabkan 
perlu adanya tim yang solid yang terdiri dari dokter triase, spesialis HIV, 
spesialis paru dan spesialis bedah toraks untuk dapat meningkatkan 
prognosis dan survival pasien HIV dengan pneumotoraks (Metersky et 
al., 1995).

SIMPULAN 

Pneumotoraks adalah terisinya cavum pleura dengan udara. 
Pneumotoraks dapat terjadi unilateral atau bilateral. Prevalensi 
pneumotoraks pada HIV lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa HIV. 
Pneumotoraks pada HIV dapat spontan primer, spontan sekunder atau 
iatrogenik. Penyebab pneumotoraks spontan sekunder yang paling sering 
adalah Pneumocytis jerovici pneumonia dan Tuberkulosis. Penegakan 
diagnosis didasarkan pada keluhan nyeri dada, sesak akut dan didukung 
oleh abnormalitas pemeriksaan fisik sisi pneumotoraks. Foto rontgen dada 
dapat membantu menegakkan diagnosis pneumotoraks serta dapat dipakai 
untuk menentukan luas pneumotoraks. Tata laksana pneumotoraks pada 
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HIV tidak berbeda dengan pasien tanpa HIV. Risiko rekurensi, sulit paru 
mengembang, lamanya durasi perawatan menjadi tantangan dalam 
perawatan pasien penumotoraks dengan HIV. Prognosis yang jelek sering 
menyebabkan tingkat mortalitas yang tinggi. 
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PENDAHULUAN 

Kanker paru merupakan jenis tersering dari non-AIDS-defining cancer 
(NADC) dan menjadi penyebab kematian terbesar akibat kanker pada 
orang terinfeksi HIV. Lebih lanjut ditegaskan, pasien dengan infeksi HIV 
mempunyai risiko kanker paru tiga kali lebih besar dibanding non-HIV 
(Winstone et al., 2013). Peningkatan insidensi tersebut belum bisa dijelaskan 
dengan jelas dan disinyalir ada hubungannya dengan kebiasaan merokok 
(Sigel et al., 2012). Sebagai tambahan, immunosupressi dan inflamasi juga 
berperan meningkatkan risiko kanker paru (Sigel, Makinson dan Thaler, 
2017). Yang menarik adalah sejak diperkenalkannya pengobatan highly 
active antiretroviral treatment (HAART) maka mortalitas akibat AIDS jauh 
berkurang tapi diikuti dengan peningkatan kematian akibat NADC seperti 
kanker paru (Cadranel et al., 2006).

PATOGENESIS

Kanker paru adalah NADC yang unik dan tidak seperti keganasan 
lainnya seperti kanker anus, karsinoma hepatoseluler, dan limfoma, karena 
tidak memiliki kecenderungan koinfeksi virus (Sigel, Makinson, dan Thaler, 
2017). Beberapa teori yang mendasari patogenesis kanker paru pada pasien 
HIV/AIDS meliputi efek langsung virus, inflamasi, rokok, dan obat-obatan.
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Pengaruh langsung virus HIV

Studi tentang mekanisme tumorigenesis pada AIDS difokuskan 
pada hilangnya immune surveillance dan kemungkinan keterlibatan agen 
infeksi tertentu. Epstein-Barr virus dicurigai menjadi salah satu penyebab 
limfoma non-Hodgkin dan virus herpes dikaitkan dengan predisposisi 
pada sarkoma Kaposi. Microsatellite alterations (MA) merupakan bagian 
integral dari perkembangan neoplastik dan berfungsi sebagai penanda 
klonal untuk mendeteksi kanker pada manusia. Pada pasien kanker paru 
dengan HIV-positif didapatkan MA, menjadi gambaran ketidakstabilan 
genom, yang tersebar secara luas. MA terjadi bukan karena efek langsung 
dari integrasi virus HIV ke dalam genom sel yang terpengaruh tapi 
mungkin memainkan peran penting dalam terbentuknya tumor terkait 
HIV (Wistuba, 1998).

Tat (transactivator of transcription), sebuah protein asam amino yang 
berperan penting meningkatkan transkripsi gen HIV-1 dan translasi 
protein virus. Salah satu domainnya, Tat- (65-80), telah terbukti mengatur 
fungsi proliferatif banyak sel, termasuk sel adenokarsinoma manusia, 
A549. Hal ini dipertegas dengan bukti bahwa saat terjadi replikasi virus 
dalam infeksi HIV-1, produk gen virus memainkan peran penting dalam 
jejas paru melalui modulasi berbagai gen respon primer. Produk protein 
HIV-1 memiliki kapasitas untuk memodulasi fungsi seluler penting dari 
epitel alveolar (El-Solh et al., 1997). Tat-interacting (TIP30), merupakan 
gen supresor tumor yang terletak di kromosom manusia 11p15.1. Studi 
menunjukkan bahwa hambatan terhadap TIP30 memicu perkembangan 
metastatik tumor dan meningkatkan transkripsi aktif Tat- HIV-1 (Baker, 
Yan dan Pear, 2000; Tong et al., 2009).

Imunosupresi dan kadar CD4

Studi tentang hubungan imunosupresi dengan risiko kanker paru 
menunjukkan hasil yang berlainan. Frisch menemukan bahwa risiko 
tertinggi kanker paru terjadi pada saat awal diagnosis AIDS (saat terjadi 
proses imunosupresi yang hebat), dengan risiko relatif (RR) melebihi 
10. Risiko terendah diamati pada periode pra-AIDS (25 bulan sebelum 
diagnosis AIDS), dengan RR hanya 1,2. Chaturvedi juga menunjukkan 
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bahwa pasien dengan infeksi HIV memiliki peningkatan risiko kanker 
paru. Yang menarik, risiko ini berbanding terbalik dengan jumlah sel CD4 
pasien. Meskipun mekanismenya belum jelas, ini menguatkan hipotesis 
bahwa imunosupresi yang terkait dengan infeksi HIV akan mengurangi 
kekebalan adaptif hingga memicu pertumbuhan tumor yang tidak 
terkontrol (Winstone et al., 2013).

Tidak seperti AIDS-defining cancer (ADC) seperti limfoma atau 
sarkoma Kaposi, risiko untuk kanker paru tampaknya tidak berkorelasi 
langsung dengan jumlah CD4. Faktanya, jumlah CD4 rata-rata pada 
diagnosis NADC secara signifikan lebih tinggi daripada yang dilaporkan 
dengan ADC. Untuk kanker paru, jumlah CD4 berkisar dari 121 hingga 364. 
Meskipun jumlah CD4 tampaknya tidak memiliki hubungan linier dengan 
kejadian kanker paru-paru menunjukkan bahwa tingkat kanker paru dua 
kali lipat ketika jumlah CD4 pasien menurun dari >500 hingga 350–499 
dan terus meningkat ketika jumlah CD4 menurun (Sigel, Makinson, dan 
Thaler, 2017).

Hubungan yang tidak signifikan antara jumlah CD4 dan risiko 
kanker paru juga dikemukakan peneliti lain. Sebuah studi kohort HIV 
di Swiss tidak menunjukkan hubungan signifikan jumlah CD4, viral load 
HIV, atau riwayat penyakit paru terkait AIDS dengan risiko kanker paru. 
Beberapa penulis juga menyarankan bahwa jumlah CD4 adalah indikator 
imunodefisiensi yang tidak sensitif dan mungkin tidak bisa secara akurat 
mengukur disfungsi kekebalan. Peran imunosupresi dalam risiko kanker 
paru masih controversial (Winstone et al., 2013).

Dengan demikian, memang ada bukti bahwa pasien dengan HIV/
AIDS mempunyai risiko tinggi untuk terbentuknya kanker paru dan 
imunosupresi itu sendiri merupakan faktor risiko, meskipun peran 
pasti imunodefisiensi masih harus dijelaskan lebih detail (Pakkala dan 
Ramalingam, 2010).

Antiretrovirus

Para ahli berbeda pendapat tentang pengaruh antiretrovirus (ARV) 
terhadap risiko kanker paru. Sebuah studi menjelaskan, penggunaan ARV 
dalam jangka lama berdampak pada turunnya immune surveillance dan 
memudahkan perkembangan tumor. Kebanyakan jenis kanker adalah 



KANKER PARU DAN HIV/AIDS

587

adenokarsinoma, yang membutuhkan lebih sedikit kerusakan genetik 
untuk berkembang dibandingkan dengan tumor paru primer lainnya. 
Hal ini yang menjadi alasan bahwa penggunaan ARV berkepanjangan 
memicu ketidakstabilan genom yang rentan terhadap tumbuhnya kanker 
terutama adenokarsinoma paru (Bower et al., 2003).

Berkebalikan dengan hasil studi di atas, hasil penelitian berikut 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 
paparan ARV dan peningkatan risiko kanker paru. Penelitian Strategic 
Timing of Antiretroviral Treatment (START) menemukan penurunan yang 
signifikan dalam semua risiko kanker dengan pemberian ARV lebih awal 
dibandingkan dengan pemberian yang tertunda dan kecenderungan 
penurunan risiko NADC (15% dari NADC adalah kanker paru). Peneliti lain 
yang mengevaluasi ARV dan risiko kanker paru juga tidak menemukan 
peningkatan risiko secara keseluruhan atau keterkaitan jenis ARV dengan 
risiko kanker paru (Sigel, Makinson, dan Thaler, 2017).

Inflamasi kronik 

Paru termasuk salah satu organ yang sering mengalami inflamasi 
berulang atau kronis. Penelitian epidemiologi menunjang hipotesis bahwa 
kerusakan jaringan akibat inflamasi akan meningkatkan risiko kanker 
paru, apalagi ditunjang dengan merokok. Sebuah penelitian menunjukkan 
hubungan antara polimorfisme genetik akibat inflamasi bisa memodulasi 
respons inflamasi dan risiko kanker paru (Engels, 2008). Penyakit berbasis 
inflamasi kronis seperti PPOK, asma, pneumonia berulang akibat 
Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) dan tuberkulosis berkaitan erat 
dengan peningkatan risiko kanker paru (Shebl et al., 2010).

Merokok

Merokok memang bukan satu-satunya faktor yang bertanggung 
jawab atas kenaikan insidens kanker paru pada pasien HIV. Meskipun 
data menunjukkan bahwa jenis kanker paru yang paling umum pada 
pasien HIV adalah adenokarsinoma, subtipe yang paling terkait erat 
dengan merokok (Cadranel et al., 2006). Studi ini juga menegaskan bahwa 
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peningkatan risiko yang signifikan untuk terjadinya kanker paru pada 
pasien terinfeksi HIV adalah terlepas dari status merokok (Kirk et al., 
2007).

Kemungkinan lain bahwa pasien HIV/AIDS yang merokok meningkatkan 
risiko kanker paru adalah dikaitkan dengan bertambahnya kadar makrofag 
paru dan konsentrasi tinggi sitokin proinflamasi yang abnormal di paru, seperti 
interleukin-1 (IL-1), tumor necrosis factor (TNF), dan interferon gamma 
(IFN-). Peningkatan kadar lisozim dan kemokin yang terdeteksi dalam cairan 
bronchoalveolar menunjukkan adanya radang saluran pernapasan bawah yang 
dapat memperkuat efek karsinogen tembakau. Orang dengan HIV memiliki 
tingkat antioksidan dan vitamin antioksidan yang lebih rendah daripada kontrol 
yang tidak terinfeksi dan bermanifestasi penurunan glutathione paru. Hal ini 
lebih lanjut dapat menjadi predisposisi kanker paru akibat merokok (Engels et 
al., 2006).

Usia dan jenis kelamin

Pada awal epidemi AIDS, beberapa laporan kasus mencatat terjadinya 
kanker paru pada pasien HIV-positif yang lebih muda dari 40 tahun 
(Pakkala dan Ramalingam, 2010). Sementara itu, data lain menggambarkan 
bahwa sejak diperkenalkannya ARV maka pasien HIV/AIDS yang terkena 
kanker paru lebih banyak yang berusia lebih tua. Ada dua faktor yang bisa 
menjelaskan perbedaan risiko kanker paru antara periode pra-HAART 
dan HAART. Pertama, peningkatan harapan hidup dengan pemberian 
ARV (saat ini lebih dari 5 tahun) menjelaskan timbulnya penyakit terkait 
merokok seperti kanker paru. Kedua, penurunan kematian akibat AIDS 
juga mendorong pada berkembangnya kebiasaan merokok yang akhirnya 
berperan pada risiko kanker paru (Cadranel et al., 2006).

Pria secara signifikan lebih berisiko daripada wanita, dengan rasio 
9-10:1 (Cadranel et al., 2006). Studi tentang Women’s Interagency HIV juga 
mencatat risiko kanker paru yang meningkat pada perempuan dengan 
HIV dan perempuan berisiko tanpa infeksi HIV. Hal ni mungkin karena 
semakin banyaknya kebiasaan merokok di kalangan wanita dengan infeksi 
HIV (Winstone et al., 2013).



KANKER PARU DAN HIV/AIDS

589

MANIFESTASI KLINIS

Batuk, penurunan berat badan, dan sesak napas merupakan gejala 
yang paling umum. Gejala lain bisa berupa demam, keringat malam, 
nyeri dada, dan anoreksia. Pasien yang terinfeksi HIV lebih cenderung 
simptomatik dan sering mengeluhkan takipnea, kakeksia, takikardi, dan 
demam. Secara radiografi, pada pasien sering didapatkan massa yang 
terletak di perifer dan kadang berupa infiltrat, sering melibatkan lobus 
atas. Adenopati dan efusi juga sering ditemukan pada pasien (Pakkala and 
Ramalingam, 2010). Lesi perifer sangat erat kaitannya dengan riwayat TB 
atau PCP (Cadranel et al., 2006).

Diagnosis histologis yang paling umum adalah adenokarsinoma 
(34-67%) diikuti oleh sel squamosa (17-39%), sel besar (3–16%), dan 
bronchoalveolar (2-3%). Hampir 67-86% kasus adalah kanker parusel non-
kecil (NSCLC) sedangkan kanker paru sel kecil (SCLC) terdiri dari 6-14%. 
Sebagian besar pasien datang dengan stadium III (18-29%) atau IV (50-68%) 
(Pakkala and Ramalingam, 2010). Kanker paru pada orang yang terinfeksi 
HIV sering didiagnosis pada usia yang lebih muda daripada di populasi 
umum, dengan usia rata-rata saat diagnosis 47 tahun berbanding 70 tahun 
pada populasi umum (Molto et al., 2015).

TATA LAKSANA

Rekomendasi terapi tetap didasarkan pada tata laksana kanker paru 
pada populasi umum yang meliputi operasi dan kemoterapi.

Operasi

Pembedahan tetap menjadi pengobatan pilihan dalam stadium 
awal. Pasien kanker paru terinfeksi HIV akan lebih mudah mengalami 
komplikasi pasca pembedahan dan prognosis lebih jelek dibanding 
yang non infeksi. Begitupun juga dengan pilihan adjuvant terapi dapat 
memberikan komplikasi yang lebih besar dibanding pasien umum (Sigel, 
Makinson, dan Thaler, 2017).

Pembedahan harus dipertimbangkan untuk pasien dengan fungsi 
paru yang adekuat dan status umum yang baik, tanpa memandang 
status kekebalan (Cadranel et al., 2006). Hanya saja dari penelitian yang 
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dilakukan, pembedahan memang tidak memungkinkan untuk dilakukan 
karena stadium kanker paru sudah lanjut dan status performa yang buruk 
(Pakkala dan Ramalingam, 2010).

Kemoterapi 

Pemakaian kemoterapi pada pasien kanker paru dengan HIV-positif 
(60,3%) lebih rendah dibandingkan dengan yang HIV-negatif (77,5%). 
Hal ini bisa disebabkan alasan seperti kurangnya pedoman pengobatan 
kanker spesifik untuk pasien HIV, persepsi salah bahwa pasien HIV-positif 
memiliki status performa yang lebih rendah, dan risiko yang lebih besar 
terjadinya interaksi obat dan/atau toksisitas obat. Sebagai perbandingan, 
kemoterapi dosis penuh kombinasi dengan ARV dapat aman diberikan 
pada kasus limfoma dan mampu meningkatkan tingkat kelangsungan 
hidup. Hal ini bisa jadi pertimbangan bahwa pendekatan/terapi kemoterapi 
plus ARV memungkinkan efektif untuk NADC seperti kanker paru (Molto 
et al., 2015).

Secara umum kemoterapi lebih banyak digunakan pada kanker paru 
yang sudah terjadi metastatik. Kombinasi dengan radioterapi juga bisa 
dilakukan pada kondisi locally advanced disease (Cadranel et al., 2006). Jika 
terjadi metastasis, pasien harus diskrining untuk pemeriksaan ulang 
mutasi EGFR dan ALK. Apabila tidak didapatkan mutasi onkogenik, 
regimen kemoterapi standar bisa diberikan dengan perhatian khusus pada 
interaksi obat (Spano et al., 2016).

Immunoterapi berupa immune checkpoint inhibitors (ICIs), anti 
programmed cell death 1(PD-1), bisa menjadi terapi alternatif yang menjanjikan 
karena profil keamanan dan efikasi yang cukup baik. Yang menarik, 
jumlah CD4 dan viral load bisa tetap stabil (Lavole et al., 2018).

PD-1 dianggap memainkan peran sentral dalam respons sel T regulasi. 
Respons disfungsional spesifik sel T dan B terkait virus sangat penting 
untuk mengontrol kekebalan yang berkurang pada infeksi kronis, seperti 
infeksi HIV. PD-1 diekspresikan pada CD4, CD8, natural killer (NK) sel T, 
sel B, dan monosit, dan telah terbukti terlibat dalam infeksi HIV akut dan 
kronis. Ekspresi PD-1 meningkat di CD4, CD8, dan sel B selama infeksi 
HIV, yang mengarah ke proses kelelahan dan berakibat pada gangguan 
respons imun. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa blokade 
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PD-1 membantu pemulihan fungsional CD8 spesifik virus, termasuk 
kemampuan untuk membersihkan antigen virus dan mengendalikan 
infeksi virus kronis. Anti PD 1 dapat mengembalikan fungsi sel CD4 dan 
meningkatkan produksi antibodi spesifik virus oleh sel B (Molto et al., 
2015).

Waktu penegakan diagnosis HIV dan keganasan bisa menjadi 
panduan terapi. Jika seorang pasien diketahui HIV-positif dan didiagnosis 
kanker paru stadium awal ketika dia sudah menggunakan ARV, semua 
upaya pengobatan kanker paru harus dilakukan untuk mencapai hasil 
terbaik. Kemoterapi dapat digunakan seoptimal mungkin dan pada saat 
yang sama juga meminimalkan efek toksisitas. Sebaliknya, jika seorang 
pasien didiagnosis dengan infeksi HIV dan keganasan secara bersamaan, 
kemoterapi harus diberikan lebih dulu, diikuti oleh ARV, setelah pasien 
mentoleransi efek kemoterapi (Molto et al., 2015).

Radioterapi

Tidak didapatkan data tentang efikasi radioterapi toraks pada pasien 
HIV+ dengan kanker paru dengan kondisi locally advanced atau yang tidak 
bisa dioperasi. Penggunaan radioterapi mungkin dapat mengurangi risiko 
efek samping akibat kemoterapi. Hanya saja, perhatian harus diberikan 
tentang risiko bila digunakan setting kemoterapi dan radioterapi dalam 
manajemen kanker paru (Cadranel et al., 2006).

Interaksi obat antineoplasi dan ARV

Beberapa ahli berpendapat bahwa hasil kemoterapi yang buruk 
berhubungan dengan interaksi obat dan tambahan efek toksik dari 
obat sitotoksik dan ARV. Obat jenis non-nucleoside reverse transcriptase 
inhibitor (NNRTIs) seperti efavirenz, delaviridine, dan nevirapine terutama 
dimetabolisme oleh sitokrom P450. Obat ARV ini termasuk inducer 
P450 yang potensial dan akan menghambat kerja obat kemoterapi 
yang dimetabolisme P450 (Cadranel et al., 2006). Golongan terbaru 
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NNRTIs seperti rilvipirine dikatakan memiliki keuntungan karena profil 
interaksinya dengan P450 yang lebih terbatas (Molto et al., 2015).

Obat ARV jenis protease inhibitor (PI), terutama ritonavir dan indinavir, 
memiliki afinitas yang kuat untuk dan menghambat sitokrom P450, yang 
juga merupakan jalur metabolik utama yang digunakan oleh ifosphamide, 
docetaxel, paclitaxel, irinotecan, alkaloid vinca, dan etoposide (Cadranel et 
al., 2006). Hal ini akan menyebabkan peningkatan efek toksik obat-obat 
antineoplasi di atas karena tidak bisa dimetabolisme secara optimal. Oleh 
karena itu penggunaan ARV berbasis PI harus digunakan sebagai terapi 
cadangan dalam pilihan pengobatan pasien terinfeksi HIV yang menjalani 
kemoterapi (Molto et al., 2015).

Obat ARV Integrase inhibitor dianggap sebagai salah satu pilihan 
terbaik untuk pasien HIV dengan kanker karena profil interaksi obat yang 
menguntungkan dengan obat antineoplastik. Raltegravir dan dolutegravir 
terutama dimetabolisme oleh glucuronidation melalui UGT1A1, dan mereka 
tidak memiliki efek inducer/inhibitor baik pada enzim P450 atau transporters, 
sehingga meminimalkan potensi interaksi obat (Molto et al., 2015).

PROGNOSIS

Kanker paru menyumbang 5% dari semua kematian dan 15% dari 
semua kematian akibat kanker pada populasi HIV. Pasien dengan kanker 
paru dan HIV memiliki kelangsungan hidup rata-rata lebih rendah, sekitar 
3-9 bulan dengan prognosis yang buruk (Pakkala dan Ramalingam, 
2010).

Meskipun beberapa penelitian menunjukkan pasien kanker paru 
dengan jumlah CD4 mutlak rendah mempunyai kecenderungan untuk 
bertahan hidup singkat, peneliti yang lain tidak menemukan korelasi 
antara prognosis dan jumlah CD4. Prognosis yang buruk terkait 
penurunan jumlah CD4 mencerminkan pilihan pengobatan yang terbatas 
pada pasien dengan infeksi HIV. Pasien ini cenderung memiliki banyak 
penyakit penyerta atau menunjukkan status performa yang buruk pada 
saat didiagnosis kanker paru (Winstone et al., 2013).
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PENCEGAHAN

Berhenti merokok

Salah satu pendekatan untuk menurunkan risiko kanker paru pada 
penderita HIV adalah dengan berhenti merokok. Pasien yang perokok 
dapat diberikan konseling secara agresif dan mengatasi kecanduan 
tembakau lewat intervensi farmakologis dan nonfarmakologis (Winstone 
et al., 2013).

Agen farmakologis yang menunjukkan efikasi cukup baik dalam 
terapi berhenti merokok pada populasi umum, termasuk varencycline, 
bupropion, dan terapi penggantian nikotin, dapat dimasukkan sebagai 
bagian dari program berhenti merokok pasien HIV perokok (Sigel, 
Makinson, dan Thaler, 2017). 

Deteksi dini

Deteksi dini kanker paru menjadi suatu keharusan karena hampir 
>80% kasus ditemukan pada stadium lanjut, di mana penyembuhan 
akan menjadi hal yang sulit. Pertimbangkan CT scan toraks pada pasien 
yang berisiko tinggi terkena kanker paru (riwayat merokok >30 pak/hari, 
riwayat keluarga dengan kanker paru, deteksi emfisema pada atau nodul 
kecil pada CT scan sebelumnya, COPD) (Winstone et al., 2013). 

Pada tahun 2011, sebuah studi menunjukkan penurunan signifikan 
semua penyebab mortalitas sebesar 6,7% dan penurunan mortalitas kanker 
paru sebesar 20% dengan. Skrining dilakukan dengan cara tiga CT scan 
dada dosis rendah tiga kali/setahun dibandingkan dengan radiografi dada 
sederhana pada individu berisiko tinggi dari populasi umum. Berdasarkan 
hal ini maka dianjurkan untuk skrining kanker paru menggunakan CT 
scan dada dosis rendah pada orang yang terinfeksi HIV (Sigel, Makinson, 
dan Thaler, 2017).

Pemberian ART

Penggunaan kombinasi ART pada pasien dengan infeksi HIV di 
negara-negara barat terbukti telah menurunkan secara dramatis risiko 
infeksi oportunistik dan keganasan hematopoietik. Immunodefisiensi 
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dengan jumlah CD4<500 menempatkan individu yang terinfeksi HIV pada 
risiko kanker paru yang lebih tinggi (Pakkala dan Ramalingam, 2010) 
sehingga pemberian terapi kombinasi ART bisa dimulai lebih awal dan 
mempertahankan jumlah CD4 ≥ 500 sel/mL (Winstone et al., 2013).

SIMPULAN 

Peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS dewasa ini ternyata juga 
diikuti semakin banyaknya pasien kanker paru pada pasien dengan 
imunodefisiensi tersebut. Faktor virulensi virus, kebiasaan merokok, 
infeksi kronis saluran pernapasan, dan ketidakseimbangan daya tahan 
tubuh saling berperan dalam patogensis kanker paru.

Terlepas dari keterbatasannya, sebuah penelitian tentang peran 
jumlah CD4, RNA HIV, dan terapi HIV pada kejadian kanker telah 
banyak memberikan kontribusi. Bukti terbaru menunjukkan bahwa 
inisiasi awal ARV tidak hanya akan meningkatkan hasil terkait HIV, tetapi 
juga mengurangi risiko seperti penyakit kardiovaskular, ginjal, dan hati 
sekaligus mengurangi risiko NADC. Diperlukan manajemen risiko dan 
pencegahan kanker dengan memperluas analisis yang lebih luas, dan 
menggabungkan lebih banyak data tingkat individu terkait faktor risiko 
kanker. Hal ini untuk menjelaskan lebih jelas efek independen dari HIV 
dan imunodefisiensi terkait risiko kanker (Silverberg, Chao, dan Abrams, 
2009).

DAFTAR PUSTAKA

Baker ME, Yan L, and Pear MR. 2000. Three-Dimensional Model of Human 
TIP30, A Coactivator for HIV-1 Tat-Activated Transcription, and CC3, A 
Protein Associated with Metastasis Suppression. Cellular and Molecular 
Life Sciences, 57(5):851–858.

Bower M, et al. 2003. HIV-Related Lung Cancer in The Era of Highly Active 
Antiretroviral Therapy. AIDS, 17(3):371–5.

Cadranel J, et al. 2006. Lung Cancer in HIV Infected Patients: Facts, Questions 
and Challenges. Thorax, 61(11):1000–1008.

El-Solh A, et al. 1997. An RGD Containing Peptide From HIV-1 TAT-(65-
80) Modulates Protooncogene Expression in Human Bronchoalveolar 
Carcinoma Cell Line, A549. Immunological Investation, 26(3):35 1-370.



KANKER PARU DAN HIV/AIDS

595

Engels EA, et al. 2006. Elevated Incidence of Lung Cancer Among HIV-Infected 
Individuals. Journal of Clinical Oncology, 24(9):1383–1388.

Engels EA. 2008. Inflammation in The Development of Lung Cancer: 
Epidemiological Evidence. Expert Review of Anticancer Therapy, 8(4):
605–615.

Kirk GD, et al. 2007. HIV Infection is Associated with An Increased Risk 
for Lung Cancer, Independent of Smoking. Clinical Infectious Diseases : 
An Offi  cial Publication of The Infectious Diseases Society of America, 45(1):
103–10.

Lavole A, et al. 2018. PD-1 Blockade in HIV-Infected Patients with Lung 
Cancer: A New Challenge or Already A Strategy?. Annals of Oncology, 
29(4):1063–1065.

Molto J, et al. 2015. Lung Cancer in HIV-Infected Patients in The Combination 
Antiretroviral Treatment Era. Translational lung cancer research, 4(6):
678–88.

Pakkala S and Ramalingam SS. 2010. Lung Cancer in HIV-Positive Patients. 
Journal of Thoracic Oncology, 5(11):1864–1871.

Shebl FM, et al. 2010. Pulmonary Infections and Risk of Lung Cancer Among 
Persons with AIDS. Journal of Acquired Immune Defi ciency Syndromes 
(1999), 55(3):375–9.

Sigel K, et al. 2012. HIV as an Independent Risk Factor for Incident Lung 
Cancer. AIDS, 26(8):1017–1025.

Sigel K, Makinson A, and Thaler J. 2017. Lung Cancer in Persons with HIV. 
Current Opinion in HIV and AIDS, 12(1):31–38.

Silverberg MJ, Chao C, and Abrams DI. 2009. New Insights into The Role of 
HIV Infection on Cancer Risk. The Lancet Oncology, 10(12):1133–1134. 

Spano JP, et al. 2016. Non-AIDS-Related Malignancies: Expert Consensus 
Review and Practical Applications from The Multidisciplinary 
CANCERVIH Working Group, Annals of Oncology, 27(3):397–408.

Tong X, et al. 2009. Decreased TIP30 Expression Promotes Tumor Metastasis 
in Lung Cancer. American Journal of Pathology, 174(5):1931–1939.

Winstone TA, et al. 2013. Epidemic of Lung Cancer in Patients With HIV 
Infection. Chest, 143(2):305–314.

Wistuba II. 1998. Comparison of Molecular Changes in Lung Cancers in 
HIV-Positive and HIV-Indeterminate Subjects. JAMA: The Journal of the 
American Medical Association, 279(19):1554–1559.



596

Bab

32
TUBERKULOSIS TERKAIT IMMUNE 

RECONSTITUTION INFLAMMATORY SYNDROME 
(IRIS)/SINDROM PULIH IMUN PADA PASIEN HIV

Arief Bakhtiar

KSM/Departemen/SMF Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi 
Rumah Sakit Universitas Airlanggga, Surabaya
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya 
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

PENDAHULUAN

Saat ini tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan 
global yang utama.Sejak tahun 1992 WHO telah menyatakan bahwa 
TB merupakan global emergency. Data kesehatan menunjukkan kejadian 
sebanyak 10,4 juta penduduk menderita penyakit Tuberkulosis ini pada 
tahun 2016 dan didapatkan angka sebesar 10% disertai ko-infeksi dengan 
HIV. Jumlah kematian yang diperoleh adalah sebesar 1,67 juta  kematian 
dan 490.000 kejadian TB-Multi Drug Resistant/TB-MDR (Christopher, 
2018). 

Insidensi TB sangat tinggi pada pasien HIV terutama pada 
daerah dengan endemik TB (Sebastiano, berdasarkan perkiraan beban 
epidemiologik TB) pada tahun 2014, jumlah mortalitas, prevalensi, dan 
insidensi TB di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India. 
Prevalensi dan insidensi TB di Indonesia masing-masing sebanyak 647 
dan 399 kasus per 100.000 populasi. Sekarang diperkirakan terdapat 1 juta 
kasus TB baru per tahun di Indonesia, yang jumlahnya meningkat dua 
kali lipat dibandingkan estimasi sebelumnya dengan mortalitas mencapai 
100.000 (WHO, 2015). Tuberkulosis dan HIV adalah dua ancaman kesehatan 
masyarakat terbesar yang sedang berlangsung. Human Immunodeficiency 
Virus secara signifikan meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami 
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reaktivasi infeksi TB laten dan mengalami perkembangan penyakit TB 
yang aktif dan menjadi progresif (Christopher, 2018).

Tidak semua orang yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis 
akan jadi sakit TB. Ada beberapa faktor yang dapat menurunkan daya 
tahan tubuh sehingga mudah berkembang menjadi TB aktif, misalnya 
malnutrisi, kondisi yang menurunkan sistem imunitas (infeksi HIV, 
diabetes, penggunaan kortikosteroid atau obat-obat imunosupresif lain 
dalam jangka panjang). Sejak adanya penemuan obat antiretroviral untuk 
HIV, insidensi infeksi oportunistik dan kematian menurun secara dramatis 
termasuk kejadian TB di dalamnya (Sebastiano et al., 2010). Pemberian 
ART telah menurunkan kematian yang cukup signifikan, yakni dari 
angka 2,3 juta pada tahun 2005 menjadi 1,6 juta dalam kurun waktu tujuh 
tahun, pada tahun 2012. Jumlah pemberian ART di negara berkembang 
mengalami kenaikan sebesar 30 kali lipat dalam kurun 10 tahun, yakni 
sebanyak 300.000 pasien di tahun 2002 menjadi 9,7 juta pasien di tahun 
2012 (Sharma dan Soneja, 2011).

Pemberian obat Antiretroviral pada pasien yang terinfeksi HIV akan 
memberikan efek perbaikan jumlah CD4+T cell. Peningkatan jumlah CD4+ 
akan memberikan hasil perbaikan sistem imun yang baik, namun inisiasi 
pemberian ART ini bukan berarti tidak menimbulkan suatu komplikasi. 
Restorasi imunitas ini bisa menimbulkan suatu reaksi  imunopatologis 
dan bahkan perburukan klinis ketika ART diberikan pada pasien HIV 
yang menderita TB. Rekonstitusi atau pemulihan imun masih menjadi 
tantangan dalam terapi ARV pada pasien yang terinfeksi HIV. Jika 
dilihat dari aspek klinis, kurangnya rekonstitusi imun selama terapi juga 
memunculkan kekhawatiran meningkatnya risiko progesi penyakit dan 
diperlukan faktor yang bisa memprediksi kegagalan imunologis selama 
terapi ARV (Sebastiano et al., 2010; Sharma dan Soneja, 2011).

IRIS (INFLAMMATORY RECONSTITUTION IMMUNE SYNDROME)/
SINDROM PULIH IMUN

Sindrom Pulih Imun (SPI) merupakan suatu spektrum gejala dan 
tanda klinis yang terjadi pada pasien HIV. Spektrum gejala tersebut 
dapat berupa perburukan kondisi klinis sebagai akibat respons inflamasi 
berlebihan pada saat pemulihan respons imun setelah pemberian terapi 
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antiretroviral dan manifestasi tersering pada umumnya berupa inflamasi 
dari penyakit infeksi. Faktor risiko timbulnya Sindrom Pulih Imun adalah 
jumlah CD4+ yang rendah saat memulai terapi ARV, jumlah virus RNA 
HIV yang tinggi saat memulai terapi ARV, basil mikobakteria yang banyak, 
dan beratnya infeksi oportunistik, termasuk  penurunan jumlah virus 
RNA HIV yang cepat selama terapi ARV, belum pernah terapi ARV saat 
diagnosis infeksi oportunistik (Naomi, 2015; Lucy, 2015; Ramesh, 2012). 

IRIS atau SPI dapat berupa penyakit infeksi atau penyakit non-
infeksi (Kemenkes, 2011). Insidensi IRIS berkisar antara 10-40% pada 
banyak penelitian dan kejadian yang lebih tinggi diperoleh pada pasien 
dengan CD4+ yang rendah dan viral load RNA-HIV yang tinggi (Lucy, 2015; 
Kemenkes, 2011). Penelitian yang dilakukan Ratnam dkk mendapatkan 
hasil bahwa prediktor IRIS yang kuat antara lain: usia muda, hitung CD4+ 
kurang dari 10% dan rasio CD4/CD8 kurang dari 0,15. Hasil observasi 
juga menyebutkan bahwa mayoritas kejadian IRIS berupa manifestasi 
dermatologi dan tuberkulosis (Ramesh et al., 2012).

Suatu konsensus yang disepakati untuk membuat kriteria diagnosis 
Sindrom Pulih Imun adalah konsensus dari  International Network Study 
of HIV-associated IRIS (INSHI), yaitu (Ramesh et al., 2012):
1) menunjukkan respons terhadap terapi ARV dengan mendapat terapi 

ARV dan penurunan viral load > 1 log kopi/ml (jika tersedia);
2) perburukan gejala klinis infeksi atau timbul reaksi infl amasi yang 

terkait dengan inisiasi terapi ARV; dan
3) gejala klinis tersebut bukan disebabkan oleh gejala klinis dari infeksi 

yang diketahui sebelumnya yang telah berhasil disembuhkan efek 
samping obat atau toksisitas, kegagalan terapi, ketidakpatuhan 
menggunakan ARV.

Secara umum, IRIS terjadi antara dua hingga dua belas minggu 
setelah inisiasi ARV, meskipun pada beberapa kasus timbul setelah dua 
belas minggu (Ramesh et al, 2012).

Banyak varietas dari Mycobacterium, viral, jamur, dan infeksi parasit 
oportunistis yang berkaitan dengan kejadian IRIS. Beberapa varietas 
tersebut adalah Mycobacterium tuberculosis, M. avium complex, M. leprae, 
Pneumocystis jiroveci, Histoplasma sp, Toxoplasma, Cryptosporidia, Herpes 
simpleks virus, Herpes zooster, Cytomegalo virus, Hepatitis B dan C (Sharma 
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dan Soneja, 2011; Kemenkes, 2011). Sedangkan penyebab IRIS yang non-
infeksi dapat berupa penyakit rhematologi, Graves disease, penyakit 
thyroid otoimun, sarkoidosis, limfoma terkait AIDS, pneumonitis limfoid 
intersisial, Sindrom Guillain-Barre (Kemenkes, 2011).

Mycobacterium tuberculosis merupakan salah satu patogen tersering 
yang diketahui dalam kejadian IRIS. Insidensi kejadian IRIS terkait TB 
bervariasi antara 8-13% di negara berkembang dan kisaran 17-43% di 
negara maju (Sharma dan Soneja, 2011).

Manifestasi IRIS dikenal dalam dua bentuk pola klinis, yaitu 
unmasking IRIS dan paradoxycal IRIS. Unmasking IRIS terjadi ketika 
muncul suatu respons imun melawan patogen yang belum menimbulkan 
manifestasi klinis sebelum ARV diberikan ke pasien. Dalam kasus ini, 
pasien belum mendapatkan terapi obat antituberkulosis (OAT). Sedangkan 
pada paradoxical IRIS, penyakit infeksi oportunistik, dalam hal ini 
tuberkulosis, sudah mempunyai manifestasi klinis sebelum hingga pada 
saat ARV diberikan. Namun dalam perjalanan pemberian ARV, terjadi 
suatu perburukan kondisi klinis atau bahkan menimbulkan suatu 
lesi baru. Kejadian unmasking IRIS lebih rendah dibandingkan dengan 
paradoxical IRIS (Naomi et al., 2016; Lucy et al., 2015). 

Restorasi imun ditunjukkan secara virologis dan imunologis dengan 
penurunan level RNA-HIV plasma dan peningkatan kadar CD4+ (Sharma 
dan Soneja, 2011). Namun, meskipun peningkatan kadar CD4+ umumnya 
terjadi pada IRIS, ini bukanlah suatu elemen yang esensial dan bukan 
suatu hal yang berkaitan langsung peningkatan fungsi status imun. Justru 
penurunan viral-load dalam plasma merupakan suatu indikator yang jauh 
lebih penting (Sharma dan Soneja, 2011).

PATOFISIOLOGI DAN PATOGENESIS TB-IRIS

Patofisiologi sindrom ini diyakini melibatkan kombinasi banyak 
faktor antara lain jumlah dan fungsi sel imun, redistribusi limfosit, 
perubahan profil sel Th, beban antigen yang mendasari, dan faktor genetik 
penjamu (host) (Sharma dan Soneja, 2011).

Konsep mengenai IRIS sebagai suatu manifestasi sekunder dari 
perubahan imunologis telah diterima secara luas. Banyak penelitian yang 
menunjukkan bahwa perbaikan sel T CD4 terjadi dalam 3-4 tahun setelah 
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individu dengan infeksi HIV mendapatkan terapi antiretroviral (ARV). 
Sedangkan penurunan jumlah virus (viral load) dalam plasma terjadi 
dalam 1-2 minggu pertama setelah inisiasi ARV. Hal ini membuktikan 
bahwa timbulnya suatu IRIS bukan akibat kenaikan sel T CD4, namun 
lebih akibat penurunan jumlah virus (Sebastiano, 2010; Sharma dan 
Soneja, 2011). Peningkatan  limfosit CD4 terjadi dalam dua fase. Kenaikan 
awal limfosit CD4 secara cepat dalam sirkulasi dapat dideteksi dalam 1-2 
minggu pertama setelah inisiasi ARV dan bisa bertahan hingga 2-3 bulan 
terapi. Peningkatan awal secara cepat ini menunjukkan redistribusi CD45+ 
R0+ teraktivasi yang sebelumnya terdapat di jaringan limfoid. Fase kedua 
menunjukkan perbaikan ekspansi sel CD45+ RA+ naif dan dalam jangka 
lama akan meningkatkan jumlah CD4 limfosit. Perubahan jumlah dan 
fungsi CD4 secara cepat mempunyai korelasi temporal dengan timbulnya 
TB-IRIS (Sebastiano, 2010).

Mekanisme imunopatogenitas penyebab IRIS ditentukan oleh 
patogen penyebabnya. Pada TB-IRIS, mekanisme imunopatogenitas yang 
terjadi adalah Delayed-Type  Hypersensitivity (DTH). Terjadinya inflamasi 
granulomatosa dan nekrosis jaringan merupakan ciri khas dari respons 
Delayed-Type  Hypersensitivity (DTH). Juga dilaporkan adanya suatu 
hiperkalsemia pada kejadian TB-IRIS. Hiperkalsemia dikenal sebagai 
salah satu manifestasi penyakit paru granulomatosis. Termasuk dalam 
hal ini pada sarkoidosis dan infeksi jamur paru. Namun peran langsung 
adanya hiperkalsemia pada patogenesis TB-IRIS juga masih belum jelas 
(Sebastiano, 2010).

Sudah banyak disebutkan bahwa semakin dekat interval antara 
pemberian obat antituberkulosis dengan pemberian ART, semakin 
meningkatkan peluang timbulnya suatu TB-IRIS. Suatu penelitian 
yang dilakukan Pornpraset et al. mempelajari reaksi pasien HIV yang 
tidak mempunyai gejala TB sebelumnya kemudian diberikan terapi 
antiretroviral. Terjadilah kenaikan hitung CD4+ sebesar 3,37 kali dalam 
kurun waktu 6 bulan setelah inisiasi ARV. Selama masa tersebut, pasien 
ada yang mengalami keluhan nyeri abdominal dan persendian. Juga 
ditemukan limfadenitis cervikal yang diduga merupakan suatu reaksi 
inflamasi karena restorasi sistem imun. Peningkatan kadar IFN- dan 
penurunan IL-10 berperan penting pada bulan pertama pemberian ARV 
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pada pasien TB-IRIS. IL-10 merupakan sitokin anti inflamasi dengan fungsi 
menghambat ekspresi TNF-α. Kadar IL-10 mencapai 15 kali lebih tinggi 
pada saat awal sebelum pengobatan dan menurun secara dramatis pada 
sebulan pertama pengobatan. Ketidakseimbangan antara TNF-α dengan 
IL-10 mempunyai asosiasi dengan gangguan regulasi T-cell signaling dan 
mengarah pada timbulnya IRIS (Sakorn et al., 2010). Kadar IL-6 dan CRP 
juga dilaporkan meningkat pada pasien dengan IRIS (Gopalan et al., 
2013).

Paradoksikal IRIS juga dihubungkan dengan ekspansi Purified 
Protein Derivat (PPD)-Spesific T-cell secara luas di peredaran darah tepi 
sebagaimana peningkatan sitokin pro inflamasi (Boiurgarit et al., 2006). 
Sudah diterima secara luas mengenai konsep bahwa viral load yang tinggi 
dan CD4 T-cell yang rendah akibat mengalami kerusakan merupakan 
faktor risiko terkuat untuk timbulnya TB-IRIS (Katalin et al., 2012). 

Selain itu juga terdapat peran hormon thymulin yang diproduksi 
oleh sel epitel thymic. Pada pasien terinfeksi HIV didapatkan penurunan 
progresif kadar hormon thymulin dalam sirkulasi dan pada pasien yang 
mengalami unmasking TB-IRIS kadar hormon thymulin tersebut lebih 
rendah daripada pasien HIV yang tidak mengalami TB-IRIS, terutama 
pada saat awal diagnosis TB-IRIS ditegakkan. Sebagaimana diketahui, 
bahwa hormon thymulin yang diproduksi oleh sel epitel thymic berpengaruh 
terhadap jumlah T-cell CD4 naif (Katalin et al., 2012). IRIS juga memiliki 
keterkaitan dengan profil Human Leucocyte Antigen (HLA) terutama pada 
Cytomegalovirus-IRIS dan regulatory cytokine gene polimorphisms (Sharma 
dan Soneja, 2011).

Beberapa biomarker IRIS dapat dilihat di tabel berikut.
Tabel 32.1 Biomarker IRIS

C-Reactif Protein (CRP)
Interferon (IFN)- γ
Interleukin (IL)-2,6,7,12,13,17,18
Tumor Necroting Factor (TNF)-α
Inducible protein (IP)-10
D-dimer

Sumber: Sharma dan Soneja (2011)
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GEJALA KLINIS TB-IRIS

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa tidak semua pasien 
yang menerima ARV akan mengalami kejadian IRIS. Faktor risiko 
terjadinya IRIS disebutkan pada tabel berikut.

Tabel 32.2  Faktor risiko timbulnya IRIS

– Penurunan viral load secara drastis (khususnya pada tiga bulan pertama 
ARV).

– Kadar CD4 yang sangat rendah dalam darah ( khususnya < 50 sel/μl atau 
< 10%) dan mengalami kenaikan secara cepat setelah inisiasi ARV).

– Jarak pemberian ARV yang terlalu dekat setelah inisisasi pemberian terapi 
oportunistis.

– Infeksi oportunistis diseminata.
– Pasien yang belum pernah mendapat ARV sebelumnya.

Sumber: Sharma dan Soneja, 2011

Manifestasi klinis yang paling umum dari TB-IRIS adalah demam, 
limfadenopati dan gejala-gejala respirasi yang memburuk. Kelainan paru 
seperti infiltrat paru, limfadenopati mediastinal, dan efusi pleural, cold 
abses juga umum terjadi. Presentasi ekstrapulmoner juga memungkinkan, 
termasuk tuberkulosis diseminata dengan respons inflamatori sistemik 
(SIRS) dan tuberkuloma intrakranial. TB-IRIS di paru dapat didiagnosis 
melalui gambaran perburukan klinis sementara dengan radiografi thorak, 
khususnya jika radiograf lama tersedia untuk dijadikan perbandingan. 
Gejala-gejala lain tidak spesifik, dan mencakup demam terus menerus, 
penurunan berat badan, dan gejala-gejala respirasi yang memburuk. TB-
IRIS abdominal bisa terjadi dengan nyeri abdominal non-spesifik dan 
ikterus obstruktif (Sharma dan Soneja, 2011; Lucy et al., 2015; Gopalan et 
al., 2013).

 Kejadian TB-IRIS juga bisa bermanifestasi abses visceral atau cutaneus, 
sistem saraf pusat, efusi perikardial, ARDS, dan acute renal failure (Sharma 
dan Soneja, 2011). Pernah dilaporkan oleh Narendran dkk terjadinya 
Syndroma Broch (lobus medius kolaps akibat pembesaran kelenjar limfe 
di hilus) dan sebagian besar mengalami perburukan pada gambaran 
radiologis (Gopalan et al., 2013).
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Kejadian Paradoxical IRIS lebih banyak daripada kejadian unmasking 
IRIS. Pornpraset dkk melaporkan suatu kejadian unmasking IRIS pada 
seorang wanita 42 tahun yang mendapat ARV dan tidak ditemukan bukti 
klinis tuberkulosis sebelumnya.  Pada bulan kedua setelah mendapat 
ARV, pasien mengalami demam dan sesak. Pasien juga mengeluhkan 
nyeri abdomen dan nyeri persendian. Diagnosis TB paru, peritonium, 
dan mesenterik disematkan ke pasien dan diberikan OAT padanya. Steroid 
juga diberikan untuk mengatasi inflamasi yang terjadi hingga perbaikan 
klinis pun terjadi pada pasien tersebut (Sakorn, 2010). 

Diagnosis TB aktif pada saat sebelum pasien mendapat ARV dapat 
tidak terdeteksi karena ketidaksensitifan diagnostik TB pada pasien 
dengan kondisi defisiensi imun yang berat dan baru terkonfirmasi 
kemudian setelah mendapat ARV. Beberapa pasien yang lain mungkin 
akan mengalami tanda subkilinis TB (Graeme et al., 2008).

Praktisi klinis dapat berpegangan pada panel definisi kasus untuk 
menentukan diagnosis paradoxical TB-IRIS. Panel ini mengandung tiga 
komponen berikut (Graeme et al., 2008).
1. Prasyarat kondisi, yaitu:

a. terdapat diagnosis TB sebelum mendapat ART; dan
b. terdapat respons inisial terhadap tuberkulosis saat diberikan 

terapi anti TB seperti adanya perbaikan klinis demam, keringat 
malam, dan batuk.

2. Kriteria klinis, yaitu adanya minimal satu kriteria mayor atau minimal 
dua kriteria minor.

 Kriteria mayor: 
a. adanya pembesaran atau kemunculan baru  kelenjar getah 

bening, cold-abscesses, atau keterlibatan jaringan fokal lain seperti 
arthritis TB;

b. adanya perburukan atau muncul gambaran baru tuberkulosis 
secara  radiologis (baik dari foto thoraks, USG abdomen, CT scan 
atau MRI);

c. adanya perburukan atau kemunculan baru tuberkulosis pada 
sistem saraf pusat; dan

d. adanya perburukan atau kemunculan baru serositis (efusi pleura, 
perikarditis, asites).
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 Kriteria minor:
a. adanya perburukan atau kemunculan baru gejala konstitusional 

seperti demam, penurunan berat badan atau keringat malam;
b. adanya perburukan atau kemunculan baru gejala respirasi 

seperti batuk, sesak atau stridor; dan
c. adanya perburukan atau kemunculan baru nyeri abdomen 

yang menyertai peritonitis, hepatomegali, splenomegali, atau 
adenopati abdominal.

3. Penjelasan alternatif terkait perburukan klinis tersebut sudah 
disingkirkan selama memungkinkan, antara lain:
a. kegagalan terapi tuberkulosis karena TB Drug resistance;
b. kepatuhan pasien yang rendah terhadap obat anti TB;
c. infeksi oportunistik lain atau neoplasma; dan
d. toksisitas atau reaksi obat.

Panel definisi kasus untuk unmasking TB-IRIS adalah sebagai berikut 
(Graeme et al., 2008).
1. Apabila pasien tidak mendapatkan terapi anti tuberkulosis pada saat 

ARV diberikan.
2. Muncul gejala dan tanda TB aktif dalam 3 bulan setelah inisiasi 

ARV.
 Setidaknya keadaan tersebut  juga diikuti dengan kondisi sebagai 

berikut:
a. adanya kondisi yang memberat dari manifestasi klinis 

tuberkulosis yang baru muncul tersebut, terutama bila terdapat 
bukti peningkatan tanda keradangan, misalnya bila terdapat 
limfadenitis TB dengan tanda infl amasi akut yang jelas, TB paru 
dengan komplikasi gagal napas; dan

b. membaik dengan pemberian anti tuberkulosis.

Mortalitas terkait TB-IRIS jarang dilaporkan namun morbiditas dan 
kebutuhan terhadap perawatan di rumah sakit untuk penanganan TB-IRIS 
merupakan hal yang substansial. Mortalitas dan morbiditas akan lebih 
tinggi pada suatu fasilitas kesehatan dengan sumber daya yang terbatas 
dan adanya keterlibatan gangguan neurologis pada TB-IRIS akan semakin 
membuat prognosis lebih jelek (Burman, 2001).
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Selain kejadian IRIS terkait Mycobacterium tuberculosis, juga didapatkan 
kasus IRIS yang berkaitan dengan Mycobacterium non-tuberculosis. 
Insidensnya dilaporkan sebesar 3,5% dari pasien dengan kadar CD4 < 100 
sel/μl. Manifestasinya sering berupa demam, lesi limfadenitis supuratif 
yang nyeri (69%), dan juga adanya manifestasi pulmoner (19%), dan bisa 
diikuti gangguan pada persendian, kulit, tulang belakang dan jaringan 
lunak yang lain (Surendra, 2011).

TATA LAKSANA TB-IRIS

Kasus IRIS yang ringan tidak memerlukan terapi yang spesifik, 
mungkin pemberian NSAID (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drug) lalu 
OAT dan ARV harus tetap dilanjutkan. Jika gejala semakin berat dan 
nyata, maka merupakan indikasi pemberian kortikosteroid (Surendra, 2011; 
Judith, 2015). Infeksi oportunistik harus ditangani secara optimal. Meintjes 
dkk melaporkan  bahwa pasien TB-IRIS yang mendapatkan prednisolon 
1,5 mg/kg/hari selama 2 minggu dan diikuti 0,75 mg/kg/hari selama 2 
minggu menurunkan kebutuhan untuk rawat inap dan mengurangi 
keluhan klinis. Namun pada studi ini hanya dilakukan pada pasien yang 
mengalami perburukan radiologis, pembesaran kelenjar limfe, efusi serous, 
dan cold-abscess. Pasien dengan perubahan derajat kesadaran, gangguan 
fokal neurologis dieksklusi pada studi ini (Graeme, 2010).

SIMPULAN

Perubahan paradigma dalam penanganan HIV saat ini adalah 
dengan memberikan terapi ARV sedini mungkin setelah pasien dapat 
menerima tata laksana tuberkulosis. Namun kondisi ini memungkinkan 
timbulnya suatu Sindrom Pulih Imun atau IRIS. TB-IRIS terbagi menjadi 
dua kondisi klinis, yakni Paradoxical TB-IRIS yang terjadi pada pasien 
yang telah mendapatkan terapi anti tuberkulosis sebelum pemberian 
ARV dan unmasking TB-IRIS yang terjadi pada pasien yang belum pernah 
mendapatkan terapi anti TB sebelumnya. Faktor risiko munculnya TB-IRIS 
adalah kadar CD4 yang sangat rendah, infeksi oportunistik diseminata, 
jarak pemberian awal ARV yang sangat berdekatan dengan terapi OAT, 
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penurunan viral-load yang sangat drastis. Pendekatan diagnostik yang 
cermat dan penanganan yang tepat dapat mengurangi morbiditas pasien 
yang mengalami TB–IRIS. 
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Abstract

Human Immunodeficiency Virus (HIV) remains the global burden worldwide, especially in 
developing countries like Indonesia. Data from WHO stated, in 2017 almost 36.9 million 
people are HIV-infected. Over the past two decades, especially since Anti Retroviral 
Therapy (ART) was introduced in 1996 and since there are many improvements in 
ART availability, HIV has transformed from death sentence into a manageable chronic 
disease. Cardiovascular disease especially Ischemic/Coronary Heart Disease is the 
leading cause of morbidity and mortality in HIV population. Observational studies 
suggest a 1.5–2.0 fold increase of Ischemic Heart Disease in HIV infected individuals 
when compared with non HIV population. Clinical presentations of Coronary Heart 
Disease (CHD) in HIV population also distinct from CHD due to traditional risk factors, 
HIV-positive patients presenting with Acute Coronary Syndrome tend to be younger 
(mean 50 years), predominantly male and usually have single vessel disease on coronary 
angiography. Atherosclerosis in HIV patients tend to be pathologically different from 
atherosclerosis in non HIV population. The underlying mechanism of early atherosclerosis 
in HIV disease is not well understood, but maybe linked with vascular inflammation from 
direct viral effect, the use of Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) and associated 
metabolic changes or host immune responses.

Keywords: Human immudeficiency virus, HIV, Cardiovascular complication, 
atherosclerosis
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Abstrak

Human Immunodeficiency Virus (HIV) masih menjadi beban kesehatan global di seluruh 
dunia terutama di negara berkembang, contohnya di Indonesia. Data dari WHO 
menyebutkan pada tahun 2017 hampir 36,9 juta orang terinfeksi HIV di seluruh dunia. 
Sejak dua dekade terakhir, utamanya ketika Terapi Antiretroviral (ART) diperkenalkan 
pada tahun 1996 dan semenjak ART lebih mudah diakses. Kematian tertinggi pada 
individu yang terinfeksi HIV bukan lagi disebabkan karena penyakit primernya 
tetapi karena komplikasi kronis salah satunya komplikasi kardiovaskular. Penyakit 
kardiovaskular terutama Penyakit Jantung Iskemik/Penyakit Jantung Koroner adalah 
penyebab morbiditas dan mortalitas tertinggi pada populasi HIV. Penelitian-penelitian 
observasional menunjukkan peningkatan prevalensi Penyakit Jantung Iskemik sebesar 
1,5-2,0 kali pada populasi HIV dibanding populasi non-HIV. Presentasi klinis Penyakit 
Jantung Koroner (PJK) pada pasien HIV juga berbeda, umumnya pasien datang pada 
usia lebih muda, biasanya laki-laki dan dari angiografi koroner biasanya didapatkan 
gambaran kelainan satu pembuluh darah koroner. Proses aterosklerosis yang mendasari 
penyakit jantung iskemik juga berbeda pada populasi HIV. Mekanisme yang mendasari 
aterosklerosis yang lebih dini pada pasien HIV belum sepenuhnya diketahui, tetapi 
diduga berkaitan dengan inflamasi, faktor tradisional yang lebih tinggi pada HIV dan 
efek samping penggunaan ART. 

Kata Kunci: Human Immunodeficiency Virus, HIV, komplikasi kardiovaskular, 
aterosklerosis

PENDAHULUAN

Data WHO tahun 2017 menyebutkan terdapat 36,9 juta individu 
terinfeksi virus HIV di seluruh dunia dengan angka kejadian paling 
tinggi pada negara-negara Afrika dan Asia Tenggara, salah satunya 
Indonesia. Perkembangan terapi dan semakin mudahnya akses untuk 
mendapat terapi anti-retroviral pada kasus Human Immunodeficiency Virus 
(HIV) menyebabkan penurunan angka mortalitas akibat HIV-AIDS yang 
bermakna dan survival pasien HIV menjadi lebih baik sehingga yang 
menjadi perhatian pada 2 dekade terakhir adalah komplikasi kronis 
dari HIV, terutama komplikasi kardiovaskular (Bijker, 2017; Vachiat, 2017; 
Feinstein, 2016). 

Hubungan antara penyakit jantung iskemik dan HIV telah dipelajari 
dalam beberapa tahun terakhir dan dari banyak penelitian disebutkan 
bahwa pasien dengan HIV memiliki yang lebih untuk menderita penyakit 
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jantung iskemik dengan karakteristik yang berbeda dengan populasi 
non HIV. Pada umumnya, pasien HIV dengan penyakit jantung iskemik 
didapatkan pada usia lebih muda, mayoritas laki-laki dan temuan dalam 
angiografi didapatkan kelainan pada salah satu arteri koroner (Tsabedze, 
2018).

Banyak hipotesis yang dikemukakan untuk menjelaskan etiologi dan 
patofisiologi penyakit jantung iskemik pada populasi HIV, di antara yang 
paling banyak dikemukakan adalah karena pada pasien HIV terdapat 
peningkatan faktor risiko tradisional host seperti merokok, hipertensi, 
dislipidemia, adanya aktivasi sistem imun karena faktor dari host maupun 
karena efek langsung dari virus HIV sehingga terjadi aktivasi sitokin 
pro-inflamasi dan mencetuskan kondisi inflamasi kronis dan gangguan 
koagulasi yang mendukung proses aterosklerosis (Hemkens, 2014; 
Nasronudin, 2014).

DEFINISI

Penyakit Jantung Iskemik adalah kondisi kardiovaskuler yang 
didapatkan penyempitan pada arteri koroner yang sebagian besar 
disebabkan karena aterosklerosis. Penyakit Jantung iskemik kemudian 
dikenal juga dengan Penyakit Jantung Koroner (PJK) (Montalescot G, et 
al.,  2013).

EPIDEMOLOGI

Data WHO tahun 2017 menyebutkan terdapat hampir 36,9 juta orang 
di seluruh dunia terinfeksi HIV/AIDS. Di Indonesia sendiri terdapat 48 
ribu kasus infeksi HIV baru dengan 38 ribu kematian terkait AIDS. Data 
terakhir menyebutkan, saat ini di Indonesia terdapat 620 ribu Orang 
Dengan HIV AIDS (ODHA) pada tahun 2016 yang 13% di antaranya 
mendapat terapi anti retroviral (Kemenkes, 2011).

Penyakit kardiovaskular menduduki peringkat pertama penyebab 
kematian di seluruh dunia. Data WHO menyebutkan bahwa pada tahun 
2002, penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian 
pada populasi dewasa di atas 60 tahun sebesar 5.825.000 kematian/tahun. 
Penyakit Kardiovaskular juga merupakan penyebab utama kematian 
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tertinggi kedua setelah infeksi HIV-AIDS pada kelompok populasi yang 
lebih muda usia (15-59 tahun) sebesar 1.332.000 kematian  (Zanni, 2014).

Dengan perkembangan terapi di bidang HIV, yaitu dengan adanya 
Combined Anti Retroviral Therapy (cART) dan Highly Active Retroviral Therapy 
(HAART), maka HIV-AIDS tidak lagi menjadi sebuah vonis kematian, 
dan dengan adanya lini obat baru dalam terapi dan ketersediaan terapi 
anti retroviral (ART) yang semakin luas dan terjangkau, angka kematian 
akibat HIV-AIDS menurun, harapan hidup menjadi lebih panjang tetapi 
terdapat peningkatan angka kejadian penyakit kardiovaskular terkait HIV 
(Hemkens, 2011; Holloway, 2014; Mackay, 2004).

PATOFISIOLOGI

Keterkaitan antara HIV dan penyakit kardiovaskuler utamanya 
penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner telah diketahui 
sejak kurang lebih 2 dekade yang lalu. Laporan kasus infark miokard 
pada pasien HIV pertama kali dilaporkan pada tahun 1998. Semenjak itu, 
semakin meyakinkan bahwa individu yang terinfeksi HIV meningkatkan 
risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Mekanisme HIV dan 
penyakit kardiovaskular terutama penyakit jantung iskemik masih 
belum sepenuhnya jelas dan teori yang dikemukakan saat ini adalah 
multifaktorial (Feinstein, 2016; Nou, 2016; Zanni, 2014).

Pada populasi non HIV, yang berperan penting dalam proses 
aterosklerosis adalah inflamasi kronis dan aktivasi sel T, sementara pada 
populasi HIV mekanisme aterosklerosis belum sepenuhnya diketahui 
tetapi diduga berhubungan dengan inflamasi vaskular yang dapat 
disebabkan oleh efek virus langsung, penggunaan HAART dan aktivasi 
sistem imun (Vachiat, 2017; Hemkens, 2014).

Pasien dengan HIV memiliki faktor risiko tradisional yang lebih 
tinggi yang di kemudian hari dapat berperan dalam terjadinya penyakit 
jantung iskemik. Hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus, dan kebiasaan 
merokok kesemuanya disebutkan dalam banyak penelitian menunjukkan 
angka yang lebih tinggi pada pasien yang terinfeksi HIV. Pada sebuah 
penelitian di Amerika Serikat menyebutkan bahwa prevalensi merokok 
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pada pasien HIV 3 kali lebih besar (59% vs 21%) pada pasien HIV dan non 
HIV (Hemkens, 2014; Ma, 2018; Vachiat, 2017).

Faktor lain yang terlibat dalam patogenesis penyakit jantung iskemik 
pasien HIV adalah efek langsung dari virus HIV sendiri. Protein virus HIV 
terbukti dapat mengaktivasi sel endotel secara langsung, misalnya gp-120 
berhubungan dengan meningkatnya konsentrasi endotelin-1. Infeksi HIV 
langsung pada dinding vaskular koroner dapat menstimulasi proliferasi 
sel otot polos sehingga menyebabkan proses aterosklerosis (Nasronudin, 
2014; Vachiat, 2017).

Infeksi virus HIV secara langsung menyebabkan translokasi 
mikrobial, koinfeksi (misalnya dengan citomegalovirus dan hepatitis B) 
dan utamanya menyerang sistem imun, yaitu menurunkan jumlah sel 
CD4+ dan juga mengaktivasi sistem imun terutama sel endotel, monosit, 
platelet, sel T, dan sitokin pro-inflamasi (interleukin-6, platelet-activating 
factor acetylhydrolase), protein fase akut, dan protein pro aterogenik 
(Hemkens, 2014; Vachiat, 2017).

Selain faktor tradisional dan faktor host-imunitas, faktor lain yang 
diduga berperan dalam patogenesis adalah terapi dengan HAART berikut 
ini (Hemkens, 2014).

1. Dislipidemia
 Perubahan profi l lipid dengan infeksi HIV menjadi dua kali lipat 

pada: fase awal infeksi HIV sebelum terapi, manifestasi klinis yang 
dominan antara lain hipertrigliseridemia, HDL rendah, LDL tinggi 
dengan partikel LDL yang kecil dan padat. Pada penggunaan 
HAART terutama golongan Protease Inhibitor (PI) didapatkan 
peningkatan kolesterol total dan LDL. Pada penelitian kohort di 
Swiss juga menyebutkan adanya peningkatan 1,7-2,3 kali lebih sering 
terjadinya hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia pada pasien 
yang mendapat HAART dengan PI. Prevalensi hiperlipidemia pada 
pasien HIV antara 28-80% penelitian yang berbeda, dengan sebagian 
besar kasus adalah hipertrigliseridemia (40-80% kasus). Patogenesis 
dislipidemia pada penggunaan HAART masih belum diketahui 
secara pasti, sampai saat ini hipotesis yang ada adalah karena 
HAART menyebabkan peningkatan lipogenesis hepar, menurunkan 
klirens lipid dari aliran darah dan efek dari status imun. 
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2. Lipodistrofi  dan sindroma metabolik
 Lipodistrofi  terkait HIV ditandai dengan hilangnya lemak subkutan 

dan perifer tetapi lemak viseral cenderung tetap atau bertambah 
sehingga menyebabkan adipositas sentral, akumulasi lemak pada 
dan regio dorsoservikal. Pada beberapa penelitian prospektif, 
kelainan ini didapatkan pada 20–35% pasien HIV setelah 12–24 bulan 
mengonsumsi HAART. 
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AKTIVASI PLATELET Resistensi Insulin 
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Disfungsi Endotel 

INFLAMASI GANGGUAN 
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ATEROSKLEROSIS 

Skema 33.1  Etiologi dan Patofi siologi Proses Aterosklerosis pada populasi 
HIV (Vachiat, A et al., 2017 dengan modifi kasi).

Aterosklerosis pada pasien HIV secara patologi berbeda dengan 
proses aterosklerosis pada populasi umum. Pada suatu otopsi ditemukan 
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adanya proses aterosklerosis yang lebih cepat pasien muda yang terinfeksi 
HIV, ditandai dengan adanya keterlibatan vaskular yang difus dan 
sirkumferensial bercampur dengan serat elastis, membentuk protrusi 
endoluminal. Pada suatu penelitian yang melibatkan pasien yang berusia 
muda dan paruh baya ditemukan 3 kali lipat stenosis signifikan pada 
arteri koroner (Hemkens, 2014; o, 2018; Vachiat, 2017).

MANIFESTASI KLINIS

Presentasi klinis penyakit kardiovaskular pada individu yang 
terinfeksi HIV cenderung berbeda dengan populasi normal. Penyakit 
Kardiovaskular pada HIV sebagian besar bermanifestasi klinis sebagai 
Sindroma Koroner Akut (SKA). Presentasi SKA yang tersering adalah 
berupa ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI). Onset SKA rata-
rata didapatkan sepuluh tahun lebih muda bila dibandingkan dengan 
kelompok non-HIV, usia rata-rata 50 tahun. Pasien biasanya laki-laki, 
masih merupakan perokok aktif, dan memiliki kadar High Density 
Lipoprotein (HDL) yang rendah. Berbagai macam faktor risiko ditambah 
dengan kondisi pro-inflamatori yang disebabkan oleh virus HIV sendiri 
menyebabkan output yang tidak terlalu baik pada pasien-pasien HIV 
dengan penyakit jantung koroner. Hasil angiografi koroner pada pasien 
HIV sebagian besar adalah single vessel disease dengan TIMI lebih rendah 
(Tsabedze, 2018).

PENILAIAN RISIKO KARDIOVASKULAR PADA PASIEN HIV

Di era perkembangan obat anti retroviral therapy (ART), maka survival 
pasien HIV menjadi lebih baik, sehingga kematian pasien dengan HIV-AIDS 
bergeser ke arah kematian karena penyakit kronis, utamanya penyakit 
kardiovaskular. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasien dengan 
HIV memiliki risiko tinggi untuk juga menderita penyakit kardiovaskular, 
oleh karena itu muncul gagasan untuk secara rutin melakukan penilaian 
risiko terhadap penyakit kardiovaskular. Secara umum terdapat beberapa 
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strategi besar dalam skrining penyakit kardiovaskular pada populasi 
pasien HIV sebagai berikut (Friis-Møller, N. et al. 2010; Hsue, 2008).
1. Skrining Faktor Risiko Kardiovaskular

Tabel 33.1  Rekomendasi dan Guideline Skrining Risiko Kardiovaskular pada 
Populasi HIV 

Guideline Rekomendasi

Infectious Disease Society 
of America HIV Medicine 
Association (IDSA/
HIVMA)

Profi l lipid dimonitor sebelum memulai HAART dan 4-6 
minggu setelah HAART
Gula darah puasa sebelum dan saat HAART
Berat badan pasien dan laporan dari pasien tentang 
perubahan bentuk tubuh

New York State 
Department of Health 
AIDS Institute

Profi l lipid (puasa) dan gula darah puasa sebelum mulai 
ART, dalam 3–6 bulan setelah memulai regimen baru, 
setelahnya dapat diperiksa 1 tahun sekali
Pada pasien yang tidak mendapatkan ART, periksakan 
profi l lipid dan gula darah puasa pada baseline dan 
setahun sekali
Klinisi harus menskrining penggunaan zat terlarang 
atau tembakau pada baseline dan tiap tahun sekali

Australasian Society for 
HIV Medicine

Profi l lipid (puasa) dan gula darah puasa sebelum mulai 
ART, dan secara rutin selama penggunaan ART, minimal 
setahun sekali bila hasilnya normal atau lebih cepat bila 
hasilnya abnormal.  
Langsung bertanya pada pasein tentang perubahan 
bentuk tubuh secara rutin
Penilaian status merokok, tekanan darah dan berat 
badan tiap kali kunjungan.

Sumber: Hsue, (2008) dengan modifi kasi

2. Risiko Global Penyakit jantung Koroner
 Terdapat beberapa skor untuk menilai risiko jantung koroner, 

meskipun terdapat beberapa model multivariat untuk menghitung 
pre-test probabilitas penyakit jantung koroner yang digunakan pada 
populasi umum, belum ada satu pun modalitas yang telah disepakati 
bersama untuk menilai risiko penyakit jantung koroner pada populasi 
HIV (Hsue, 2008).

 Salah satu pretest probability yang ada, tertera di tabel berikut.
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Tabel 33.2   Pretest Probability pada pasien yang diduga menderita Penyakit 
Jantung Koroner

Variabel Skor

Umur:
< 40 / < 50 tahun
40–54 / 50–64
> 55 / > 65

3
6
9

Status estrogen Positif: -3

Negatif: 3

Riwayat Angina

Tipikal 5

Atipikal 3

Non angina 1

Diabetes 2

Hiperlipidemia 1

Hipertensi 1

Merokok 1

Riwayat PJK dalam keluarga (orang tua) 1

Obesitas (BMI > 27kg/m2) 1

Skor total

Sumber: Hsue, et al. (2018) dengan modifi kasi.

 Pengelompokan risiko dibagi menjadi 3.
a. Risiko rendah: skor 0-8
 Pasien dengan risiko rendah memiliki nilai positif palsu yang 

tinggi dan oleh karena itu tidak ideal untuk stress test non 
invasif seperti EKG latihan. Stress test dengan nuklir atau 
dengan ekokardiografi  mungkin tepat untuk kelompok pasien 
ini terutama bila risiko global penyakit koroner jangka pendek 
intermediet atau tinggi. 
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b. Risiko sedang: skor 9–15
 Pasien dengan risiko sedang adalah kandidat yang untuk stress 

test non invasif (Indikasi kelas I menurut ACC/AHA).
c.  Risiko tinggi: skor > 15
 Pasien dengan risiko tinggi memiliki tingkat negatif palsu yang 

tinggi sehingga sebaiknya langsung diarahkan untuk angiografi  
koroner.

 Selama ini sistem skor yang banyak digunakan untuk menilai risiko 
global penyakit jantung koroner adalah skor Framingham yang 
ternyata bila diaplikasikan pada populasi HIV tidak terlalu akurat 
karena mengabaikan faktor merokok yang angkanya cukup tinggi 
pada pasien HIV. Terdapat modalitas penilaian risiko lain dari DAD 
yang menyertakan paparan PI dengan faktor risiko tradisional 
sehingga lebih akurat dalam menilai risiko penyakit jantung koroner 
pada penelitian pendahuluan (Hsue, 2008).

3. Penanda Atherosklerosis subklinis 
a. Carotid artery Intima-Media Thickness (CIMT)
 Pada individu yang tidak terinfeksi HIV, intima-media thickness 

(IMT) arteri karotis dinilai dengan menggunakan B-mode pada 
USG dan berkorelasi sangat kuat dengan aterosklerosis koroner 
dan secara langsung berhubungan dengan peningkatan risiko 
infrak miokard dan stroke pada pasien yang lebih tua tanpa 
diketahui adanya riwayat penyakit kardiovaskular. Banyak 
penelitian menyebutkan bahwa IMT karotis dapat digunakan 
untuk menilai aterosklerosis subklinis pada pasien HIV (Ho, 
2018).

 Pengaruh HAART terutama penggunaan PI pada risiko 
kardiovaskular tidak seberapa jelas terlihat pada penelitian 
yang menggunakan CIMT bila dibandingkan dengan penelitian-
penelitian observasional lain, tetapi penelitian tentang IMT 
ini telah membawa kita untuk meneliti faktor-faktor lain yang 
lebih spesifi k berhubungan dengan risiko kardiovaskular yang 
lebih buruk, misalnya pada pasien HIV memiliki nilai baseline 
dan progresivitas nilai IMT yang lebih tinggi dibandingkan 
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dengan kelompok kontrol dalam 1 tahun dengan predictor umur, 
ras latin, dan nilai batas CD4 < 200 sel/mikroliter. Penelitian 
lain menyebutkan bahwa respons sel T spesifi k CMV secara 
independen berhubungan dengan nilai IMT yang lebih tinggi, 
hal ini menunjukkan progresivitas proses aterosklerosis pada 
pasien HIV dapat disebabkan peningkatan respons imun 
terhadap CMV. Kaplan et al menyebutkan bahwa nilai CD4 yang 
rendah juga berkaitan secara independen dengan peningkatan 
prevalensi lesi karotis. Nilai CD4 adalah faktor risiko yang 
paling kuat untuk aterosklerosis subklinis pada pasien HIV. 
Secara umum, pengaruh HIV dan HAART pada aterosklerosis 
subklinis masih belum diketahui sepenuhnya, tetapi sebagian 
besar penelitian menunjukkan adanya proses aterosklerosis 
prematur pada pasien yang terinfeksi HIV. Kekurangan dari 
CIMT ini adalah belum adanya suatu standar metodologi yang 
seragam untuk menilai CIMT, beberapa penelitian ada yang 
menilai pada karotis komunis, dan beberapa penelitian yang lain 
mengukur IMT pada regio bifurkasio (Ho, 2018; Hsue 2008).

b. Flow Mediated Vasodilation (FMD) arteri brachialis
 Disfungsi endotel berperan penting dalam proses pembentukan 

dan progresivitas aterosklerosis dan pasien non HIV, disfungsi 
endotel telah terbukti sebagai prediktor kejadian kardiovaskuler 
di masa depan. Penanda utama disfungsi endotel adalah 
gangguan vasodilatasi terkait endotel yang secara non invasif 
dapat dinilai dengan menggunakan FMD. Pemeriksaan CIMT 
menggambarkan paparan jangka panjang terhadap faktor 
aterogenik, sementara pemeriksaan FMD adalah pengukuran 
fungsi vaskular pada paparan jangka pendek. 

 Dari banyak penelitian diketahui bahwa pasien HIV cenderung 
mengalami gangguan endotel dibandingkan pasien non-HIV. 
Penelitian-penelitian tentang pengaruh HAART pada disfungsi 
endotel pasien HIV cukup beragam, beberapa penelitian 
menunjukkan HAART terutama golongan PI dapat mencetuskan 
gangguan endotel tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa 
terdapat perbaikan fungsi endotel yang signifi kan setelah 4-24 
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minggu terapi HAART baik menggunakan golongan PI ataupun 
tidak (gharib 2011; Ho, 2018; Hsue 2008).

c. Coronary Artery Calcium Score
 Kuantifi kasi Coronary Artery Calcium Score (CAC) dengan electron 

beam computed tomography adalah penanda aterosklerosis non 
invasif yang dapat menunjukkan kematian koroner dan infark 
miokard non-fatal pada populasi umum. Terdapat beberapa 
penelitian mengenai skor kalsium pada pasien HIV. Pada suatu 
penelitian disebutkan bahwa peningkatan kalsium skor > 100 
terjadi pada 8,6% laki-laki dan 6% wanita dengan usia yang relatif 
lebih muda. Pada penelitian terbaru juga didapatkan bahwa nilai 
kalsium skor cenderung meningkat pada pasien yang mendapat 
HAART tetapi perluasannya lebih minimal bila dibandingkan 
populasi non HIV (Gharib, 2011; Ho, 2018; Hsue 2008; Nadel, 
2016).

TATA LAKSANA

1. Terapi antiretroviral (ART) 
 Terapi HIV seumur hidup secara teratur dengan tujuan menekan 

viral load tetap menjadi prioritas pertama pada tata laksana pasien 
HIV dengan penyakit kardiovaskular. Data menunjukkan bahwa 
dengan viral load yang lebih rendah, secara linier juga didapatkan 
penurunan pada penanda infl amasi sistemik dan penurunan risiko 
kejadian kardiovaskular. Dengan pertimbangan ini, maka guideline 
terbaru merekomendasikan untuk pemberian ART pada semua 
pasien HIV berusia di atas 50 tahun tanpa melihat nilai CD4+ 
dengan pertimbangan peningkatan risiko untuk kejadian non-AIDS 
termasuk kejadian kardiovaskular. Keputusan pemberian ART 
lebih dini pada pasien yang tidak memenuhi kriteria CD4+ dan 
viral load harus diperhitungkan dan dipilih secara cermat dengan 
mempertimbangkan efek samping yang dapat terjadi pada regimen 
ART yang diberikan dan juga kepatuhan pasien untuk mengonsumsi 
ART dalam jangka waktu panjang. 
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2. Modifi kasi Faktor Risiko
a. Merokok
 Prevalensi perokok pada pasien yang terinfeksi HIV sangat tinggi 

dan mengedukasi pasien HIV untuk berhenti merokok adalah 
hal yang paling sulit dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa 
penderita HIV yang berhenti merokok menunjukkan penurunan 
bermakna pada angka kejadian penyakit kardio vaskular dan 
penyakit jantung koroner (Ma, 2018).

b. Hiperlipidemia

Cek Profi l Lipid Puasa
- Sebelum memulai HAART
- 4–6 minggu setelah mulai HAART

Hitung Skor Risiko Framingham
Memenuhi kriteria untuk terapi LDL sesuai Guideline ATP III?

Mendapat Protease Inhibitor?

Tidak Ya 

Terapi lini pertama:
Sesuai Guideline NCEP ATP III

Terapi lini pertama:
- Atorvastatin 10-40mg/hari
- Pravastatin 20-40mg/hari
- Rosuvastatin 10mg/hari

TG < 500 mg/dlTG > 500 mg/dl

Terapi lini pertama:
-  Gemfi brozil 600mg, 

2x/hari
-  Fenofi brat 54-160 mg/hari

Terapi lini kedua:
- Fluvastatin 20-40mg/hari
-  Ganti golongan Protease 

Inhibitor ke atazanavir)

Skema 33.2  Terapi Hiperlipidemia pada pasien HIV. HAART, Highly Active 
Antiretroviral Therapy; NCEP ATP III, National Cholesterol 
Education Program Adult Treatment Panel III; TG, Trigliserida 
(Ho dan Jennifer, 2014, dengan modifi kasi).
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 Terapi dislipidemia pada individu yang terinfeksi HIV yang 
mendapat ART harus mempertimbangkan terutama interaksi 
obat antara obat antidislipidemia dan ART. Beberapa penelitian 
Uji Randomisasi Terkontrol menyebutkan bahwa penggunaan 
statin dapat menurunkan LDL dengan presentase yang sama 
antara pasien yang terinfeksi HIV dan non HIV (Hemkens, 2014; 
Ho, 2014; Vaschiat, 2017).

 Rekomendasi terbaru untuk terapi hiperlipidemia pada pasien 
HIV termasuk modifi kasi gaya hidup dan asupan diet serta 
intervensi latihan telah terbukti dapat menurunkan kolesterol 
total 11-25% pada populasi HIV (Hemkens, 2014; Ho, 2014).

Tabel 33.3   Interaksi antara terapi antiretroviral dengan hiperlipidemia 
(www.hiv-druginteractions.org).
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 Simvastatin, lovastatin, dan atorvastatin semuanya dimetabolisme 
di hepar melalui sitokrom P450 3A4 sistem koenzim dan dapat 
berinteraksi dengan ART golongan protease inhibitor (PI) dan 
NNRTI efavirenz. Fluvastatin dan rosuvastatin (walau pun dalam 
jumlah yang jauh lebih kecil) utamanya dimetabolisme via CYP 
2C9 dan rentan terhadap PI. Pravastatin tidak secara signifi kan 
dimetabolisme via sistem koenzim CYP sehingga pravastatin 
merupakan pilihan pada pasien yang terinfeksi HIV. 

 Interaksi obat dislipidemia dengan ART dapat diperiksa menurut 
tabel interaksi dari Universitas Liverpool (dapat diunduh di 
www.hiv-druginteractions.org) (Hemkens, 2014).

c. Hipertensi
 Pasien HIV dengan tekanan darah yang tidak terkontrol maupun 

dengan hipertensi memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap 
kejadian kardiovaskular. Pasien HIV dengan hipertensi berisiko 
mengalami gagal ginjal stadium akhir. Terjadinya gagal ginjal 
antara lain dipengaruhi ras (Afro-Amerika), faktor terkait HIV 
(risiko transmisi), riwayat DM dan paparan terhadap tenofovir, 
ART golongan NRTI yang dieliminasi renal dan sangat sering 
digunakan. Tata laksana pasien hipertensi pada pasien HIV 
hampir sama dengan pasien non HIV tetapi yang harus 
dipertimbangkan adalah penggunaan obat antiretroviral dan 
interaksinya dengan obat antihipertensi (Hemkens, 2014).

KOMPLIKASI

Karena adanya peningkatan risiko Sindroma Koroner Akut pada 
pasien HIV, terdapat peningkatan risiko untuk kejadian Kardiomiopati 
Iskemik (ICM). Tata laksana pasien HIV dengan ICM sama dengan pasien 
non-HIV mengikuti guideline manajemen gagal jantung. Transplantasi 
jantung dapat dipertimbangkan pasien HIV positif dengan ICM terutama 
bila nila CD4+ masih > 200 sel/mm3 dan tidak terdapat tanda infeksi 
oportunistis (Tsabedze, 2017).
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PENCEGAHAN 

Sampai saat ini intervensi baik pada individu maupun tingkat 
populasi pada kasus HIV terutama di negara berkembang masih belum 
optimal. Fasilitas-fasilitas kesehatan tidak seluruhnya dilengkapi 
dengan tenaga profesional maupun modalitas diagnostik yang cukup 
untuk dapat mengimbangi beban faktor risiko penyakit kardiovaskular 
pada pasien-pasien HIV terutama hipertensi dan diabetes melitus. 
Selain itu apabila didapatkan kasus-kasus yang berkaitan dengan faktor 
risiko kardiovaskular misalnya kasus ketasidosis, pasien mendapatkan 
perawatan yang lama tetapi tidak mendapatkan perhatian dan follow up 
yang cukup setelah keluar dari rumah sakit.

Infrastruktur kesehatan yang ada juga belum memenuhi, maka yang 
bisa dilakukan adalah mengoptimalkan infrastruktur yang ada, mengisi 
fasilitas kesehatan dengan program-program preventif HIV, deteksi dini, 
dan pemeriksaan berkala faktor risiko kardiovaskular (Feinstein, 2016).

EDUKASI

Edukasi yang dapat diberikan pada pasien HIV untuk mencegah 
atau meminimalkan angka kejadian penyakit jantung iskemik di masa 
depan adalah edukasi untuk mengeliminasi atau mengontrol faktor risiko 
kardiovaskular, misalnya mengubah gaya hidup, memperhatikan asupan 
diet, meningkatkan aktivitas olahraga, mengontrol secara berkala tekanan 
darah dan gula darah pada pasien hipertensi dan diabetes melitus, serta 
edukasi untuk berhenti merokok (Hemkens, 2014; Vachiat, 2017).

SIMPULAN

Pasien yang terinfeksi HIV memiliki risiko yang lebih tinggi, sebesar 
2–3 kali lipat untuk menderita penyakit kardiovaskular karena tingginya 
prevalensi faktor risiko tradisional kardiovaskular. Aktivasi imun secara 
sistemik yang menyebabkan inflamasi vaskular sistemik terutama endotel 
dan aterosklerosis, serta efek samping risiko gangguan metabolik akibat 
terapi antiretroviral.
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Inisiasi terapi antiretroviral, pemilihan jenis obat antiretroviral 
sehingga terapi HIV dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan 
sehingga viral load dapat ditekan dan efek samping metabolik dapat 
diminimalkan merupakan prioritas pertama dalam tata laksana pasien 
HIV.

Penilaian risiko kardiovaskular yang rutin menggunakan skor risiko 
D:A:D dan terapi optimal dislipidemia dan hipertensi serta edukasi untuk 
stop merokok penting untuk dilakukan pada pasien HIV yang berisiko 
menderita penyakit kardiovaskuler utamanya penyakit jantung koroner.
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PENDAHULUAN

HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency 
Syndrome) merupakan masalah kesehatan pandemik global, terutama 
terkait insidensi dan mortalitasnya yang menduduki peringkat keempat 
tertinggi penyebab kematian di dunia (Gopal, et al., 2009). Afrika 
merupakan negara dengan angka pasien HIV/AIDS tertinggi, hampir 70%  
penduduknya menderita HIV, disusul negara-negara di Asia Tenggara 
dan Republik Soviet (Thienemann et al., 2013). Secara global, lebih dari 36 
juta orang di dunia terifeksi HIV dan dari jumlah tersebut sebanyak 17 
juta mendapatkan terapi Highly Activated Antiretroviral Therapy (HAART) 
(Freiberg et al., 2017). Setelah ditemukan pengobatan dengan metode 
HAART, usia harapan hidup pasien HIV semakin bertambah panjang, 
sehingga HIV/AIDS dapat dikategorikan sebagai penyakit kronis seperti 
halnya hipertensi dan diabetes (Gopal et al., 2009; Remick et al., 2014). Salah 
satu penelitian tentang HIV menyebutkan bahwa insidensi mortalitas 
menurun dari 29,4 menjadi 8,8 per 100 pasien per tahun (Freiberg et al., 
2017).

Data terbaru lainnya juga menyebutkan pasien yang mampu bertahan 
hidup selama 5, 10, dan 15 tahun setelah konversi terapi dengan HAART 
sebesar 99%, 93%, dan 98% (Remick et al., 2014). Dengan adanya penurunan 
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mortalitas, morbiditas, dan perpanjangan usia harapan hidup pasien HIV, 
oleh karena itu saat ini penelitian difokuskan pada komplikasi kronis. 
Diharapkan ke depannya komplikasi penyakit kronis ini dapat teratasi 
sehingga pasien HIV mempunyai usia harapan hidup lebih panjang 
dan kualitas hidup lebih baik. Penyakit kardiovaskular merupakan 
salah satu komplikasi yang dapat ditemukan pada pasien HIV. Penyakit 
kardiovaskular menjadi penyebab kematian ketiga tertinggi pada pasien 
HIV. Setiap pasien HIV dapat memiliki berbagai macam manifestasi 
penyakit kardiovaskular, salah satunya adalah gagal jantung (Freiberg et 
al., 2017). Insidensi gagal jantung diperkirakan lebih tinggi pada wanita 
dibandingkan pria, dan pada usia lanjut (Al-Kindi et al., 2016).

Pada tinjauan kepustakaan kali ini akan dibahas mengenai gagal 
jantung pada HIV difokuskan terutama pada pathogenesis, diagnosis, 
dan terapi.

PATOGENESIS GAGAL JANTUNG PADA HIV

Gagal jantung merupakan sindrom klinik yang mempunyai 
karakteristik berupa gejala tipikal seperti sesak, bengkak kaki, dan 
mudah lelah. Disertai dengan tanda klinis, misalnya peningkatan vene 
jugularis, ronkhi pada paru, dan edema perifer, yang dapat disebabkan 
oleh abnormalitas struktur dana atau fungsi jantung, dan berakibat 
penurunan curah jantung/cardiac output atau peningkatan tekanan 
intrakardiak. Sebelum gejala klinis muncul, pasien dapat menunjukkan 
kelainan jantung fungsional asimtomatik yang hanya dapat dilihat melalui 
pemeriksaan lanjutan misal ekokardiografi. Melalui pemeriksaan tersebut 
dapat diketahui fungsi ventrikel kiri dengan cara mengukur fraksi ejeksi. 
Gagal jantung dengan mengukur ejeksi fraksi (EF) dapat terbagi menjadi 
gagal jantung dengan normal ejeksi fraksi atau disebut dengan HFpEF/
Heart Failure with preserved Ejection Fraction di mana EF ≥ 50%  gagal 
jantung dengan penurunan ejeksi fraksi (HFrEF/Heart Failure with reduced 
Ejection Fraction) di mana EF ≤ 40%, dan gagal jantung dengan EF antara 
40-49% yang disebut HFmrEF (Heart Failure with mid-range Ejection Fraction) 
(Ponikowski et al., 2016).

Mekanisme terjadinya gagal jantung pada HIV memang belum 
diketahui secara pasti. HIV dapat menyebabkan gagal jantung melalui dua 
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mekanisme, secara langsung dan tidak langsung. Mekanisme langsung 
meliputi replikasi virus, disfungsi mitokondria, kardiak autoimun, dan 
disfungsi otonom. Sedangkan mekanisme tidak langsung terdiri dari 
terapi antiretroviral, kecanduan alkohol, defisiensi mikronutrien, dan 
penggunaan tembakau (Bloomfield et al., 2015; Butt et al, 2011).
1. Replikasi virus HIV
 Beberapa penelitian menyebutkan bahwa replikasi HIV ribonucleic 

acid (RNA) ≥ 500 copies/ml dihubungkan dengan risiko 2,5 kali lebih 
tinggi menderita gagal jantung dibandingkan dengan orang yang 
tidak terinfeksi HIV, terutama jenis gagal jantung dengan penurunan 
fraksi ejeksi ventrikel kiri. Ekspresi miokardial transgenik dari HIV, 
yaitu protein Transactivator of transcription (Tat) mengaktivasi sel 
endotel, yang menyebabkan disfungsi ventrikel kiri, peningkatan 
massa ventrikel kiri, dan perubahan hemodinamik (Freiberg et al., 
2017; Bloomfi eld et al., 2015).

 Pasien HIV dengan jumlah sel CD4+ kurang dari 200 sel/mm3 
dibandingkan dengan jumlah sel CD4+ lebih dari 500 sel/mm3 berisiko 
tinggi untuk terkena gagal jantung semua tipe (HFpEF, HFmrEF, dan 
HFrEF) (Freiberg et al, 2017).

2.  Toksisitas mitokondria
 Virus HIV dapat menyebabkan gangguan pada fungsi jantung melalui 

jalur mitokondria. Virus HIV melepaskan protease pada jalur kaskade 
mitokondria sehingga menyebabkan kerusakan sel miosit jantung dan 
apoptosis. Protein Tat juga menyebabkan perubahan permeabilitas 
membran (Bloomfi eld et al., 2015). Toksisitas mitokondria terutama 
terjadi pada gagal jantung dengan penurunan ejeksi fraksi (HFrEF) 
(Freiberg et al, 2017).

3. Kardiak autoimun 
 Auto-antiabodi jantung lebih sering terdeteksi pada ODHA dengan 

disfungsi sistolik ventrikel kiri (43%) dibandingkan dengan tanpa 
disfungsi ventrikel kiri (19%) atau pada orang yang tidak terinfeksi 
HIV (3%) (Bloomfi eld et al., 2015).  

4. Terapi antiretroviral
 Terapi HAART memang menurunkan insiden gagal jantung pada 

negara maju, sebesar 30 hingga 50% tetapi HAART juga menyebabkan 
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disfungsi ventrikel kiri. Obat zidovudine, terkait dengan dosis yang 
diberikan, dihubungkan dengan terjadinya miopati pada otot skeletal 
dan jantung karena terjadi kerusakan mitokondria dan hambatan 
replikasi DNA mitokonria (Ponikowski et al., 2016; Enaknene et al., 
2015).

5. Alkohol dan tembakau
 Pasien HIV yang masih mengonsumsi alkohol dan atau tembakau 

terbukti dapat memiliki risiko 1,57 kali lipat lebih tinggi untuk 
mengalami gagal jantung. Pasien HIV yang merokok akan mengalami 
penurunan jumlah sel CD4 lebih cepat dibandingkan dengan yang 
tidak merokok (Ponikowski et al., 2016).

6. Defi siensi mikronutrien
 Pada defi siensi mikronutrien, selenium merupakan hal yang paling 

banyak diteliti. Defi siensi mikronutrien sering terjadi pada stadium 
lanjut HIV. Sifat antioksidan yang terdapat pada selenium dapat 
mencegah terjadinya disfungsi endotel. Defi siensi selenium dapat 
menyebabkan kerusakan dan jejas pada endotel (Ponikowski et al., 
2016).

7. Infeksi oportunistis
 Beberapa infeksi penyerta yang dapat menimbulkan kerusakan pada 

miokardium jantung antara lain virus Coxsackie, Cytomegalovirus 
(CMV), virus Epstein-Barr, Adenovirus, dan Toxoplasma gondii 
(Enaknene et al., 2015).

DIAGNOSIS

Diagnosis secara pasti didapatkan dari anamnesis, pemeriksaan 
fisik, serta pemeriksaan tambahan yang dibutuhkan. Dari anamnesis 
didapatkan keluhan seperti pasien gagal jantung pada umumnya, yaitu 
sesak napas dan dada berdebar. Dari pemeriksaan fisik dapat ditemukan 
tanda gagal jantung, yaitu edema, peningkatan vena jugularis, dan sianosis. 
Pemeriksaan elektrokardiografi (EKG) harus dilakukan pada pasien untuk 
mengetahui adanya kelainan irama jantung. Sering ditemukan adanya 
perpanjangan interval QT yang dapat disebabkan oleh terapi HAART 
maupun virus HIV sendiri (Cannillo et al., 2015).
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Beberapa pemeriksaan laboratorium terbaru dapat dilakukan untuk 
memastikan adanya gagal jantung, antara lain pemeriksaan N-terminal-
pro-B-type Natriuretic peptide (NT-proBNP), hs-Troponin I, ST-2 dan Growth 
Differentiation Factor-15 (GDF-15), tetapi pemeriksaan ST2 dan GDF 15 
diklaim paling sensitif untuk mendeteksi gagal jantung terutama subklinis 
(Secemsky et al., 2015).

Untuk mengetahui kapasitas fungsional jantung dapat dilakukan 
6 minutes walking test yang sangat berguna untuk mengetahui adanya 
penurunan fungsi jantung subklinis (Cannillo et al., 2015). Evaluasi jantung 
dengan pemeriksaan ekokardiografi secara berkala pada pasien HIV yang 
asimptomatis sangat direkomendasikan. Hal ini untuk mendapatkan 
gambaran awal disfungsi ventrikel kiri sehingga terapi dapat diberikan 
lebih awal (Enaknene et al., 2015). Dengan adanya terapi HAART, HFpEF 
lebih banyak ditemukan daripada HFrEF (Mondy et al., 2011).

TERAPI

Manajemen pasien HIV dengan komplikasi gagal jantung harus 
dilakukan secara menyeluruh. Pada tahap awal harus diketahui apakah 
pasien dalam kondisi immunokompeten atau imunodefisiensi, berdasarkan 
penghitungan sel CD4+. Apabila pasien dalam kondisi immunokompeten 
maka selanjutnya perlu diketahui apakah pasien mendapatkan terapi 
HAART. Pada pasien HIV dengan terapi HAART perlu dipertimbangkan 
kemungkinan adanya interaksi obat dengan obat-obatan gagal jantung 
terutama golongan statin dan anti aritmia dan adanya infeksi oportunistik 
(Gopal et al., 2009; Manga et al., 2009).

Nutrisi cukup dengan koreksi defisiensi karnitin, selenium, dan 
tiamin sebagai terapi tambahan selain terapi konvensional gagal jantung 
direkomendasikan terutama pada pasien simptomatis. Peningkatan status 
imunologis pasien dengan memberikan infus immunoglobulin intravena 
dan mengontrol infeksi oportunistis dapat memberikan hasil lebih baik 
bagi pasien. Setelah 2 minggu pemberian terapi intensif, apabila kondisi 
pasien HIV tidak membaik, pelaksanaan kateterisasi jantung kanan dan 
biopsi endomiokardial dapat dipertimbangkan (Enaknene et al., 2015).
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SIMPULAN

HIV merupakan penyakit yang semakin menyebar luas beberapa 
dekade terakhir. Pasien dengan infeksi HIV mempunyai risiko tinggi 
untuk terkena semua tipe gagal jantung. Baik gagal jantung dengan EF 
normal, gagal jantung dengan penurunan EF, maupun gagal jantung 
dengan borderline EF. Untuk mencegah gagal jantung, strategi difokuskan 
pada guideline pengobatan HIV, pencegahan, dan manajemen faktor risiko. 
Diharapkan seiring kemajuan pengobatan, komplikasi penyakit kronis ini 
dapat teratasi sehingga pasien HIV mempunyai usia harapan hidup lebih 
panjang dan kualitas hidup lebih baik.
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PENDAHULUAN

Jumlah pasien HIV di dunia semakin bertambah. Banyaknya pusat 
pelayanan kesehatan yang menerapkan pemeriksaan screening HIV pada 
pasien di unit rawat darurat menyebabkan semakin meningkat jumlah 
temuan kasus HIV di Indonesia. Hampir 40–60% individu yang terinfeksi 
HIV mengalami komplikasi neurologi (Einstein dan York, 2011; Zaporojan 
et al., 2018). 

Frekuensi munculnya bangkitan epileptik pada populasi HIV positif 
diperkirakan 4-11% kasus. Sayangnya belum ada data epidemiologi yang 
mencantumkan insidensi dan prevalensi kejadian bangkitan epileptik 
pada pasien HIV. Apalagi data kasus bangkitan epileptik provoked berulang 
yang berubah menjadi epilepsi. Data yang ada menyebutkan bahwa 
prevalensi bangkitan epileptik adalah 6% pada populasi HIV positif, dan 
diperkirakan setengahnya merupakan bangkitan unprovoked (Zaporojan 
et al., 2018). 

Acute symptomatic seizure dapat muncul pada semua pasien yang 
terinfeksi HIV. Penyebab munculnya bangkitan epileptik pada pasien 
HIV adalah faktor genetik, lingkungan, infeksi virus HIV langsung, 
atau komplikasi HIV pada sistem saraf pusat, seperti toksoplasma 
serebri, tuberkuloma, meningitis cryptococcal, Progressive Multifocal 
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Leukoencephalopathy (PML), limfoma sistem saraf pusat, meningitis sifilis, 
dan HIV associated dementia. Selain itu kejadian bangkitan epileptik pada 
pasien HIV juga bisa disebabkan karena obat yang dikonsumsi. Baik 
HIV maupun bangkitan epileptik (termasuk epilepsi) memerlukan terapi 
antiretroviral dan antikejang jangka panjang. Penggunaan kedua obat 
ini sangat berisiko menimbulkan interaksi serius (Reichelt, Evers, dan 
Husstedt, 2008; Chaudhry, Afzal, dan Rodriguez, 2015; Zaporojan et al., 
2018). 

DEFINISI

Pada tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah bangkitan 
epileptik untuk menggantikan istilah seizure, yang memiliki arti klinis 
berbagai abnormalitas perilaku (bisa motorik, sensorik, psikis, maupun 
otonom) akibat lepas muatan listrik di otak. Penulis akan menggunakan 
istilah kejang untuk menggantikan kata convulsion. Istilah kejang memiliki 
arti klinis bangkitan/serangan yang muncul adalah kejang motorik. 
Sedangkan istilah epilepsi diberikan bila bangkitan terjadi satu kali atau 
lebih dan berisiko besar berulang akibat lesi di otak. Bila diperkirakan 
penyebab bangkitan bisa dihilangkan dan berefek juga pada hilangnya 
kejang, maka kita menggunakan istilah acute symptomatic seizure  (Fisher 
et al., 2014). 

Bangkitan epileptik bisa provoked dan unprovoked. Disebut provoked 
seizure (PS) bila ditemukan kelainan struktural atau metabolik akut yang 
diduga menjadi penyebab sementara terjadinya bangkitan. Dan bila 
kelainan tersebut diatasi maka bangkitan akan hilang. Sedangkan istilah 
unprovoked seizure (UPS) bila tidak ditemukan hubungan jelas antara lesi 
dengan bangkitan. UPS sangat berisiko menjadi epilepsi. PS sering berupa 
status epileptikus, terjadi multiple dalam 24 jam (Bhalla et al., 2013). 

EPIDEMIOLOGI

Prevalensi bangkitan epileptik pada populasi HIV positif lebih tinggi 
dibandingkan pada populasi umum, yaitu 2,4% dibanding 1,5%. Angka 
ini merupakan gabungan prevalensi acute symptomatic seizure dan epilepsi. 
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Studi lain menemukan angka prevalensi yang lebih tinggi (3,2%) pada 
pasien HIV yang mengalami gangguan kognitif. Kebanyakan pasien HIV 
(14 dari 15 pasien) minimal mengalami satu kali bangkitan epileptik setelah 
terinfeksi HIV. Dua dari 14 pasien tersebut memang sudah terdiagnosis 
epilepsi sejak anak-anak. Satu di antaranya mengalami bangkitan refrakter 
dan tidak respons terhadap obat antikejang. Hal itu kemungkinan efek 
dari interaksi antiretroviral dan antikejang. Sekitar 53% pasien mengalami 
bangkitan kejang setelah terkena infeksi sistem saraf pusat oportunistik 
dan CD4 nya kurang dari 200 sel/mm3 (Kim dan Chin, 2015; Zaporojan et 
al., 2018). Angka kejadian bangkitan epileptik pertama pada pasien HIV 
sekitar 3-11% (Kim dan Chin, 2015; Gupta et al., 2017). 

Studi yang dilakukan Pascual-Sedano dkk di Spanyol menunjukkan 
angka prevalensi bangkitan epileptik pada pasien HIV adalah 3%. Studi 
lain di rumah sakit tersier India menunjukkan angka kejadian bangkitan 
epileptik pada pasien HIV adalah 8%. Studi pada pertengahan tahun 
1980-an menunjukkan insidensi yang cukup tinggi yaitu 11% (Reichelt, 
Evers, dan Husstedt, 2008). Biasanya kejadian bangkitan epileptik muncul 
pada kondisi infeksi HIV yang sudah lanjut. Sebuah studi menyebutkan 
bahwa pada saat serangan kejang pertama, 82,3% pasien dalam kondisi 
AIDS stadium C3 dengan rata-rata latensi antara terdiagnosis HIV dengan 
munculnya bangkitan adalah 60,7 ± 37,6 bulan (rentang 1-120 bulan). Rata-
rata jumlah CD4 saat terkena bangkitan epileptik adalah 0,115 ± 0,016 x 
109/L (115 ± 16/mm3). Sejumlah 47% pasien meninggal dengan rata-rata 
kemampuan bertahan hidup adalah tiga bulan (Chaudhry, Afzal, dan 
Rodriguez, 2015).  

Komplikasi neurologi akibat infeksi HIV banyak dijumpai pada 
kasus HIV anak. Angka kejadiannya sekitar 50-60%. Pada tahun pertama 
infeksi HIV, insidensi manifestasi neurologi pada pasien anak lebih tinggi 
dibandingkan dewasa, yaitu 9,98% dibanding 0,3%. Sedangkan pada 
tahun-tahun berikutnya angka kejadiannya sama pada kedua populasi 
(Donald et al., 2011). Studi di Brazil menunjukkan prevalensi bangkitan 
epileptik pada HIV adalah 6%. Frekuensi meningitis bakterial akut dan 
tuberkulosis sangat tinggi pada pasien HIV anak. Bangkitan epileptik 
sering terjadi sebagai bagian dari perjalanan penyakit akut dari HIV. 
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Kejadian ini berisiko menyebabkan epilepsi di masa mendatang (Samia 
et al., 2012). 

ETIOLOGI

Hampir separuh pasien HIV dengan bangkitan epileptik tidak 
ditemukan kelainan pada otak (Garg, 1999). Kejadian bangkitan epileptik 
sering ditemui pada pasien HIV stadium lanjut (Chaudhry, Afzal, 
dan Rodriguez, 2015; Kim dan Chin, 2015). Pada 40% pasien HIV yang 
mengalami bangkitan epileptik, ditemukan lesi kortikal intrakranial. 
Toksoplasma serebral merupakan lesi intrakranial yang paling banyak 
ditemukan (3-10% di USA dan lebih dari 50% pasien di Eropa dan 
Afrika). Temuan yang terbanyak lainnya adalah Progressive multifocal 
leukoencephalopathy (PML) (Garg, 1999; Reichelt, Evers, dan Husstedt, 2008). 
Bangkitan epileptik merupakan salah satu tanda awal dari toksoplasma 
serebri (15–40%) (Garg, 1999). 

Manifestasi neurologi pada HIV-1 dapat dibagi menjadi akibat infeksi 
HIV-1 langsung pada otak (HIV encephalopathy) dan komplikasi tidak 
langsung (seperti infeksi oportunistik sistem saraf pusat dan keganasan). 
Kondisi lain lingkungan dan rendahnya sosio-ekonomi juga turut berperan 
terhadap kejadian komplikasi neurologi pada HIV (Donald et al., 2011). 

Bangkitan pada pasien epilepsi juga bisa diprovokasi akibat 
penggunaan terapi foscarnet. Solomon dkk melaporkan kejadian bangkitan 
epileptik general serangan baru pada pasien HIV yang mendapat terapi 
lindane topikal (Garg, 1999). Penggunaan antiretroviral efavirenz seringkali 
menyebabkan gejala sistem saraf pusat seperti dizziness dan halusinasi. 
Beberapa laporan kasus menyebutkan kejadian bangkitan epileptik 
pasca pemberian efavirenz. Efavirenz mudah menembus sawar darah 
otak karena bersifat lipofilik. Lebih dari 50% pasien mengeluhkan efek 
samping pada sistem saraf pusat pasca mengonsumsi efavirenz. Sebuah 
laporan kasus menyebutkan kejadian bangkitan parsial kompleks pasca 
penggunaan efavirenz dan serangan berhenti setelah mengganti efavirenz 
dengan nevirapine. Beberapa ahli berpendapat bahwa pada pasien dengan 
genotipe CYP2B6 516T/T homozigot memiliki clearance efavirenz yang 
buruk, sehingga efavirenz berisiko menginduksi terjadinya bangkitan. 
Mekanisme efavirenz memicu bangkitan epileptik juga masih belum 
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diketahui. Kemungkinan akibat efek epileptogenik langsung melalui 
rendahnya clearance dan interaksi obat (Shehu et al., 2016). 

Tabel 35.1 menampilkan beberapa dugaan etiologi bangkitan/status 
epileptikus pada pasien HIV (Gupta et al., 2017). 

Tabel 35.1   Laporan etiologi terjadinya bangkitan epileptik/status epileptikus 
pada pasien HIV 

• Infeksi (meningitis, enephalitis dan lesi fokal): bakterial, aseptik, tubercular, 
cryptococcal, CMV, HSV, toksoplasma, neurosifi lis dan encephalopathy HIV

• Cerebrovaskular: Infark dan perdarahan
• Metabolik: hiponatremia
• Thrombotik: trombositopeni purpura
• HLH (Hemophagocytic lymphohistiocytosis)
• Toksisitas obat
• Terjadi bersamaan dengan epilepsi

Sumber: Gupta et al., 2017

Faktor risiko status epileptikus pada HIV adalah penggunaan obat 
terlarang intravena, hipomagnesemia, gagal ginjal dan penggunaan 
obat efavirenz (Bharucha, Raven, dan Nambiar, 2009). Penggunaan obat 
terlarang seperti diacetylmorphine bersifat epileptogenik. Laporan kasus 
menunjukkan bahwa terjadi bangkitan epileptik pasca penggunaan 
diacetylmorphin atau cocaine. Ada juga yang mengalami bangkitan setelah 
putus obat medezepam hydrochloride (Chaudhry, Afzal, dan Rodriguez, 
2015). 

PATOGENESIS

HIV atau toksin yang ditimbulkan akibat reaksi imun tidak secara 
langsung menyebabkan kematian neuron. Interaksi antara makrofag 
(mikroglia), atrosit, dan neuron menghasilkan bahan neurotoksik. Bahan 
neurotoksik tersebut bisa berupa eicosanoid, platelet-activating factor, 
quinolinate, cysteine, cytokines, dan radikal bebas. HIV-1 encelope protein 
gp120 yang menyerupai toksin akan mengaktivasi makrofag. Jalur aktivasi 
ini melalui peningkatan aktivitas glutamat, aktivasi voltage-dependent 
calcium channel, dan NMDA receptor-operated channels. Influks kalsium ke 
dalam sel menyebabkan kematian sel. Pada akhirnya ketidakseimbangan 
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neurotransmiter dan neurotoksisitas bahan lain dalam otak juga memicu 
terjadinya bangkitan epileptik (Garg, 1999).  

Patomekanisme PML menyebabkan bangkitan epileptik adalah 
terjadinya demielinisasi pada substansia alba, area kortikal serta basal 
ganglia. Lesi di sekitar korteks inilah yang berisiko menyebabkan 
bangkitan epileptik. Neuron yang mengalami demyelinisasi akan menjadi 
lebih hipereksitasi sehingga memicu munculnya bangkitan epileptik 
(Garg, 1999; Reichelt, Evers, dan Husstedt, 2008).

Interaksi antiretroviral dan antikejang bisa saling meningkatkan 
kadar obat dalam darah sehingga terjadi peningkatan risiko toksisitas, atau 
juga bisa saling menurunkan kadar obat dalam darah sehingga kontrol 
kejang menjadi buruk atau supresi virologi menurun. Obat antikejang 
yang dapat menurunkan kadar antiretroviral adalah obat antikejang 
yang menginduksi enzim sitokrom seperti phenobarbital, phenytoin, dan 
carbamazepin (Zaporojan et al., 2018). Kejadian bangkitan epileptik pada 
HIV sering dijumpai pada kasus HIV pasca terapi foscarnet (Garg, 1999). 

MANIFESTASI KLINIS

Bila dilihat dari tipe bangkitan, 15–30% kejadian bangkitan epileptik 
pada pasien HIV adalah fokal (Reichelt, Evers, dan Husstedt, 2008). 
Kebanyakan studi menyebutkan bahwa tipe bangkitan terbanyak adalah 
tipe general (90%) (Olajumoke et al., 2013). Kejadian status epileptikus 
convulsive adalah 8–18%. Bila sampai terjadi status epileptikus, berarti 
otak yang terinfeksi HIV memiliki eksitabilitas kortikal yang rendah dan 
mengalami gangguan mekanisme penghentian aktivitas kejang. Gangguan 
elektrolit dan metabolik lain seperti hiponatremia, hipomagnesium, dan 
gagal ginjal menyebabkan peningkatan risiko status epileptikus (Garg, 
1999). 

Pada pasien tanpa lesi massa di otak, kemungkinan disebabkan 
oleh karena meningo-encephalitis. Kondisi ini juga bisa menyebabkan 
terjadinya bangkitan epileptik. Insidensi bangkitan epileptik pada pasien 
meningoencephalitis karena HIV adalah 12-16%. Jenis meningitis terbanyak 
adalah meningitis crytococcal. Di negara berkembang, subacute sclerosing 



MANAJEMEN KEJANG PADA HIV/AIDS

645

panencephalitis juga menyebabkan kejadian bangkitan epileptik pada anak 
dengan HIV (Garg, 1999). 

HIV encephalopathy (HIVE) merupakan manifestasi neurologi tersering 
pada kasus HIV anak dengan gambaran klinis berupa mikrosefali, 
gangguan tumbuh kembang dan disfungsi motorik progresif. Klinisi 
harus mampu membedakan pasien HIVE dan cerebral palsy. Gambaran 
klinis HIVE tergantung usia. HIVE adalah diagnosis klinis. Sangat 
diperlukan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan kemungkinan 
lain. Hasil imaging otak biasanya menunjukkan hasil atrofi serebral disertai 
kalsifikasi ganglia basalis. Abnormalitas radiologi muncul sebelum 
terjadinya perburukan neurologis. Angka kejadian HIVE menurun ketika 
antiretroviral segera diberikan begitu terdiagnosis HIVE. Perbaikan klinis 
juga tampak pasca pemberian terapi antiretroviral, meskipun sulit untuk 
mengembalikan pada kondisi semula. Epilepsi pada pasien HIV-1 anak 
disebabkan oleh karena lesi patologis langsung akibat infeksi HIV-1. 
Prevalensi bangkitan epileptik pada kasus HIV-1 anak belum diketahui. 
Berdasarkan data lokal diperkirakan kejadian bangkian adalah 7,6% dari 
pasien HIV-1 anak  (Donald et al., 2011). 

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Hasil pemeriksaan EEG pada pasien HIV dengan bangkitan epileptik tidak 
spesifik (Reichelt, Evers, dan Husstedt, 2008). Justru jarang ditemukan adanya 
perlambatan fokal dan aktivitas epileptiform (Garg, 1999). Berbagai gambaran 
EEG pada pasien HIV seropositif adalah sharp wave, spike, perlambatan fokal, 
dan general. Periodic lateralized epileptiform discharges sering ditemukan pada 
pasien HIV dengan oportunistik encephalitis CMV (Ramanujam et al., 2016). 

Pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan pada kasus bangkitan epileptik 
akibat HIV adalah neuroimaging (bisa CT scan atupun MRI kepala), pemeriksaan 
cairan serebrospina dan biopsi jaringan otak. Pemeriksaan neuroimaging akan 
membantu membedakan toksoplasmosis serebri dan primary CNS lymphoma. 
Rata-rata jumlah CD4 pada pasien HIV dengan bangkitan epileptik adalah 8 x 
106 sel/l, sedangkan pada pasien HIV tanpa bangkitan jumlahnya 14 x 106 sel/l. 
Pada pasien dengan kecurigaan meningitis cryptococcal, diperlukan pemeriksaan 
tinta India dari cairan serebrospinal dan kultur jamur (Garg, 1999). 
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TERAPI

Terdapat tiga obat antikejang yang terbukti efektif mengatasi 
bangkitan epileptik pada pasien HIV, yaitu gabapentin, lamotrigin dan 
levetiracetam (Reichelt, Evers, dan Husstedt, 2008). Levetiracetam terbukti 
menghentikan bangkitan dan tidak memberikan efek samping. Selain itu 
levetiracetam minimal interaksinya dengan antiretroviral. Beberapa kasus 
melaporkan efek samping levetiracetam berupa gangguan neuropsikiatri 
(depresi) (Zaporojan et al., 2018). Karena angka kekambuhan bangkitan 
epileptik tinggi pada pasien HIV, maka  pemberian terapi antikejang 
diperlukan waktu yang lama. Walaupun bangkitan epileptik hanya terjadi 
sekali, akan tetapi terapi antikejang tetap diberikan jangka panjang (Garg, 
1999).  

Studi terbaru menunjukkan lamotrigin gagal menunjukkan 
kemampuan untuk mengontrol bangkitan epileptik pada pasien HIV. 
Valproat juga gagal mengontrol bangkitan epileptik pada kasus HIV.  
Hal ini mungkin disebabkan karena interaksi antiretroviral dengan 
valproat, di mana antiretroviral menurunkan kadar valproat sehingga 
efek antikejangnya berkurang (Zaporojan et al., 2018). 

Valproat juga dapat menstimulasi replikasi viral melalui penurunan 
glutathione intraseluler. Valproat akan menghambat metabolisme 
antiretroviral sehingga efek antiretroviral menurun (Kirmani dan 
Mungall-robinson, 2014). Akan tetapi valproat direkomendasikan sebagai 
obat lini pertama pada pasien HIV-1 anak yang mengalami bangkitan 
epileptik (Donald et al., 2011). Carbamazepin merupakan terapi pilihan 
pada tipe bangkitan fokal, akan tetapi karena obat ini merupakan inducer 
enzim sitokrom p450 dan berinteraksi dengan obat antiretroviral, maka 
efektivitasnya menjadi berkurang (Reichelt, Evers, dan Husstedt, 2008). 

Semua obat antikejang yang dimetabolisme oleh enzim sitokrom p450 
(seperti phenytoin, carbamazepine, dan phenobarbital) akan berinteraksi 
dengan obat antiretroviral. Pada pasien HIV juga banyak yang mengalami 
hipoalbumin. Kondisi hipoalbumin ini akan menyebabkan fraksi bebas 
dalam darah menjadi meningkat (Liedtke, Lockhart, dan Rathbun, 2004a). 
Klinisi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan 
mengontrol bangkitan dan mempertahankan supresi virologi (Liedtke, 
Lockhart, dan Rathbun, 2004). 
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Berikut ini adalah beberapa hasil studi yang mengamati interaksi 
antara obat antikejang dan antiretroviral. Phenytoin akan menurunkan 
kadar lopinavir dan ritonavir pada sekitar 30% kasus (studi klas II). Asam 
valproat meningkatkan zidovudine (studi klas II). Valproat mungkin tidak 
berefek pada efavirenz (studi klas II). Ritonavir/atazanavir kemungkinan 
menurunkan lamotrigin pada sekitar 30% kasus (studi klas II). Raltegravir 
kemungkinan tidak berefek pada midazolam (studi klas II). Pemberian 
bersamaan antara antiretroviral yang mengandung protease inhibitor dan 
NNRTI dengan antikejang yang menginduksi enzim CYP450 memiliki 
angka kegagalan terapi supresi virologi yang sangat tinggi (Birbeck et al., 
2012). 

Terapi antiretroviral dapat memperbaiki angka bertahan hidup 
pasien HIV anak dan mencegah munculnya komplikasi neurologi di 
masa mendatang (Donald et al., 2011). Obat antiretroviral seperti protease 
inhibitor merupakan substrat dan inhibitor dari enzim sitokrom p450 
(CYP450). Ritonavir adalah penghambat CYP450 yang paling poten. 
Antiretroviral lain yang juga menghambat CYP450 adalah Nelfinavir dan 
Delvirdine. Sedangkan Nevirapine justru adalah penginduksi CYP450. 
Efavirenz memiliki efek campuran, yaitu menginduksi  dan menghambat 
CYP3A4 dan menghambat CYP2C9/19 dan 2B6 (Liedtke, Lockhart, dan 
Rathbun, 2004a). 

Rendahnya kemampuan penetrasi antiretroviral pada sistem 
saraf pusat masih diperdebatkan. Beberapa studi menyebutkan bahwa 
antiretroviral seperti nucloside reverse transcriptase inhibitor (NRTIs), 
zidovudine (AZT), stavudine (d4T), dan abacavir (ABC) memiliki 
kemampuan penetrasi sawar darah otak yang baik. Non NRTI (NNRTI) 
merupakan terapi yang paling potensial pada HIV dengan komplikasi pada 
sistem saraf pusat. Sedangkan indinavir dan lopinavir, protease inhibitor 
(PIs) memiliki kemampuan penetrasi sawar darah otak yang buruk. 
Kemampuan penetrasi sawar darah otak penting dalam menentukan 
kemampuan bertahan hidup pasca terdiagnosis HIVE) (Donald et al., 
2011). 

Interaksi antikejang dan antiretroviral ini tentu saja menjadi hal 
penting bagi klinisi dalam menangani kasus bangkitan epileptik dan 
kejang pada pasien HIV. Pada beberapa kondisi tidak dapat dihindari 
penggunaan obat-obat antikejang tradisional. Seperti di Indonesia, 
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penggunaan antikejang phenytoin injeksi merupakan pilihan utama. 
Selain karena phenytoin merupakan obat yang termasuk dalam panduan 
terapi status kejang, masih belum ada obat antikejang generasi baru yang 
berbentuk injeksi di Indonesia. Pada kondisi obat antikejang tradisional 
tidak bisa dihindari penggunaannya, maka klinisi harus mengawasi betul 
aktivitas bangkitan dan toksisitas obat antikejang. Bila memungkinkan 
perlu diukur kadar obat dalam darah. Namun, pemeriksaan kadar 
protease inhibitor dan NNRTI tidak rutin dan sulit dikerjakan. Masih 
jarang laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan ini. Selain 
itu ketidakmampuan mengukur kadar real-time juga merupakan 
keterbatasan pemeriksaan ini. Pengukuran jumlah CD4+ juga menjadi 
salah satu parameter monitoring. Kegagalan supresi viral pada pasien yang 
mendapat antiretroviral menunjukkan bahwa kadar antiretroviral serum 
subterapeutik (Liedtke, Lockhart, dan Rathbun, 2004).

Pada kasus encephalitis viral, seringkali ditemukan kondisi resisten 
terapi meskipun telah diberikan obat anastesi jangka panjang dan 
polifarmasi antikejang. Pada kondisi status epileptikus akibat infeksi virus 
bisa dipertimbangkan penanganan yang lebih agresif seperti anastesi 
inhalasi, hipotermia, terapi elekrokonvulsi bahkan pembedahan. Akan 
tetapi tindakan pembedahan menjadi sulit karena pada kasus encephalitis 
fokus reseksi spesifik sulit diketahui. Ketamin merupakan terapi tambahan 
untuk proteksi cedera otak sekunder akibat eksitotoksisitas. Akan tetapi 
masih belum banyak laporan keberhasilan ketamin dalam mengatasi 
status epileptikus refrakter (Lowenstein, Walker, dan Waterhouse, 2014). 

Penggunaan kortikosteroid pada status epileptikus akibat infeksi virus 
masih kontroversial. Beberapa bukti menunjukkan bahwa encephalitis virus 
varicella zoster menyebabkan vaskulitis serebral, sehingga penggunaan 
steroid memiliki manfaat pada kondisi ini. Steroid juga direkomendasikan 
pada encephalitis viral akut dengan bukti adanya edema serebral progresif. 
Studi lain menyebutkan bahwa steroid juga mampu menurunkan replikasi 
virus. Tentu saja dalam pemberian steroid memerlukan pertimbangan 
matang dalam menghitung keuntungan dan kerugiannya (Bharucha, 
Raven, dan Nambiar, 2009; Lowenstein, Walker, dan Waterhouse, 2014). 



MANAJEMEN KEJANG PADA HIV/AIDS

649

KOMPLIKASI

Bangkitan epileptik pada pasien HIV memiliki tingkat kekambuhan 
yang tinggi, sehingga sangat direkomendasikan untuk segera memulai 
terapi antikejang begitu muncul bangkitan epileptik yang pertama. Karena 
risiko interaksi antikejang dan antiretroviral, maka kejadian fluktuasi 
kadar antikejang dan antiretroviral sering dijumpai (Olajumoke et al., 
2013). 

Pasien dengan lesi massa intrakranial memiliki risiko bangkitan 
berulang meskipun kadar obat antikejang dalam darah adekuat. Sehingga 
diperlukan pemberian antikejang jangka lama pada pasien HIV dengan 
lesi intrakranial (Garg, 1999). 

PENCEGAHAN

Pemberian antiretroviral sedini mungkin begitu terdiagnosis HIV 
sangat membantu dalam mencegah munculnya bangkitan epileptik pada 
pasien HIV. Kalau pun tetap muncul bangkitan, pemberian antiretroviral 
membantu mencegah kejadian serangan refrakter (Donald et al., 2011). 

EDUKASI

Kejadian bangkitan epileptik pada infeksi HIV sering berulang, 
sehingga diperlukan edukasi pada pasien dan keluarga tentang rencana 
pemberian terapi antikejang jangka lama, efek samping, risiko interaksi 
obat, dan risiko tetap muncul serangan walau pun telah konsumsi 
antikejang. Pada kasus HIV anak diperlukan penanganan multidisiplin 
terutama pada pasien HIVE, terutama dalam menangani gangguan 
tumbuh kembang, perilaku, cara jalan, dan konsentrasi (Donald et al., 
2011). Pasien HIV anak memiliki risiko tinggi mengalami efek samping 
obat seperti Steven Johnson syndrome (Samia et al., 2012). 

SIMPULAN 

Bangkitan epileptik merupakan komplikasi neurologi tersering pada 
pasien HIV. Diagnosis penyebab munculnya bangkitan yang tepat dan terapi 
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antikejang jangka lama akan sangat membantu dalam penatalaksanaan 
bangkitan epileptik atau kejang pada pasien HIV. Diperlukan kontrol 
bangkitan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien HIV. Antikejang 
yang paling optimal pada kasus HIV masih belum diketahui. Pemilihan 
terapi harus seimbang dalam mempertimbangkan kontrol bangkitan dan 
supresi virologi. Kemampuan dalam menilai interaksi obat antikejang 
dan antiretroviral sangat berperan dalam menentukan keberhasilan 
terapi. Bila kondisi memungkinkan, direkomendasikan penggunaan 
antikejang generasi baru, untuk meminimalisir interaksi antikejang 
dengan antiretroviral. 
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PENDAHULUAN

Stroke merupakan salah satu komplikasi utama pada infeksi HIV. 
Stroke terkait HIV mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang 
signifikan. Infeksi HIV serta pengobatan yang digunakan meningkatkan 
risiko kejadian stroke. Beberapa mekanisme yang diduga mendasari, 
termasuk di antaranya vaskulopati, tromboemboli kardiak, koagulopati, 
dan infeksi oportunistik. Beberapa studi juga menyebutkan bahwa terapi 
cART (combined-Anti Retroviral Therapy) juga memiliki peran pada faktor 
risiko stroke (Benjamin et al., 2016; Benjamin et al., 2017). 

Stroke terkait HIV pertama kali dilaporkan tahun 1980 oleh Anders 
et al. Studi lain menyebutkan adanya peningkatan insidensi stroke terkait 
HIV pada usia muda tanpa faktor risiko vaskular yang klasik. Hal ini 
didukung oleh studi terbaru pada negara berpenghasilan rendah hingga 
menengah, terdapat peningkatan angka kejadian stroke usia muda, di 
mana banyak dari area dari negara tersebut memiliki angka kejadian HIV 
yang tinggi (Singer et al., 2013; Benjamin et al., 2017; Laura A. Benjamin et 
al., 2015).
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Epidemiologi

Diperkirakan sekitar 34 juta jiwa, baik pria, wanita, maupun anak 
terinfeksi HIV, virus yang menyebabkan AIDS (Acquired Immunodeficiency 
Syndrome) (Singer et al., 2013). Di Amerika, risiko stroke pada pasien 
HIV meningkat hingga 60% dalam rentang tahun 1997-2006. Studi lain 
berdesain kohort yang besar menyebutkan terjadi peningkatan risiko 
stroke iskemik sekitar 40% pada pasien HIV (Marcus et al., 2014). Studi 
kohort yang membandingkan insidensi stroke pada pasien HIV versus 
non HIV menunjukkan rerata insidensi 5,27 per 1000 pasien pada grup 
HIV sedangkan pada grup non HIV 3,75. Studi kohort yang lain yang 
dilakukan oleh Vinikoor dkk menunjukkan bahwa pada 2515 pasien HIV 
yang dilakukan follow up 4,5 tahun, insidensi stroke iskemik sebanyak 2,26 
per 1000 penduduk (Assallum et al., 2013).

Studi lain menyebutkan adanya asosiasi positif antara HIV-1 dan 
stroke, terutama pada usia muda tanpa faktor risiko vaskular. Engstrom 
dkk melaporkan risiko stroke tahunan pada pasien AIDS ialah 0,75% 
versus 0,025% pada populasi pembanding dalam rentang usia 35-45 tahun. 
Studi kohort pada pasien HIV usia anak, insidensi tahunan stroke ialah 
1,3% (Singer et al., 2013).

Etiologi Stroke pada HIV

Stroke yang terjadi pada pasien HIV melalui beberapa mekanisme, 
termasuk infeksi oportunistik, vaskulopati, kardioemboli, dan koagulopati. 
Stroke yang terkait infeksi HIV disebabkan beberapa perubahan yang 
terjadi pada pembuluh darah otak, yakni stenosis dan aneurisma, vaskulitis, 
dan percepatan aterosklerosis, yang dapat disebabkan infeksi HIV baik 
langsung maupun tidak langsung. Kombinasi terapi antiretroviral (cART) 
jelas bermanfaat, namun juga tergolong aterogenik dan meningkatkan 
faktor risiko stroke. Manajemen dan prevensi stroke haruslah termasuk 
identifikasi dan pengobatan penyebab spesifik stroke dan faktor risiko 
stroke, serta penyesuaian regimen cART (Benjamin et al., 2012).
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Vaskulopati terkait infeksi HIV 

Vaskulopati terkait infeksi HIV meliputi semua abnormalitas vaskular 
otak baik intrakranial maupun ekstrakranial yang disebabkan oleh infeksi 
HIV secara direk maupun indirek, dengan mengeksklusi vaskulitis akibat 
infeksi oportunistik atau keganasan (Benjamin et al., 2012). 

Vaskulopati terkait infeksi HIV melibatkan mekanisme yang kompleks 
melibatkan respons inflamasi akibat virus, perubahan otot polos vaskular, 
perubahan endotel serta faktor sirkulasi darah yang mengakibatkan 
perubahan patologis dinding pembuluh darah dan penyakit klinis 
yang simtomatik. Tampilan patologi berupa aneurisma dan stenosis/
oklusi terkait proses vaskulitis, namun mekanisme pasti masih belum 
jelas. Disfungsi endotel terkait infeksi HIV diakibatkan proses inflamasi, 
melibatkan sitokin dan komponen-komponen inflamasi lainnya (Pillay 
et al., 2015). 

Gambar 36.1  Manifestasi klinikopatologi secara skematik disfungsi endotel akibat 
infeksi HIV (Pillay et al., 2015).

Endotel vaskular termasuk barrier protektif, melindungi inflamasi 
dinding arteri, koagulasi, remodeling, dan mencegah stroke. Disfungsi 
endotel merupakan titik awal inisiasi dan progresivitas gangguan vaskular, 
menuju kejadian oklusi trombosis yang dimediasi melalui rekrutmen 
leukosit, adesi platelet dan agregasi, aktivasi pembekuan darah, dan 
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hambatan fibrinolysis. Disfungsi endotel ini mendukung proses inflamasi 
dari terjadinya aterosklerosis (Benjamin et al., 2012). 

Peran Proses inflamasi

Virus HIV memengaruhi homeostasis dan fungsi endotel, merupakan 
kunci terjadinya inisiasi dan perluasan aterosklerosis. Endotel vaskular 
secara kontinu terekspos untuk menstimulasi HIV-1-infected cells (CD4+ 
T cells, monocytes, dan macrophages), freely circulating HIV-1 viruses, HIV-1 
proteins (TAT dan GP120) yang dilepaskan bersamaan dengan lisisnya 
sel host atau sekresi aktif, dan viral-induced proinflammatory cytokines. 

Semua faktor tersebut berpotensi mengaktivasi edotel, merusak dan 
meningkatkan permeabilitasnya, dan berlanjut pada invasi leukosit 
menuju dinding pembuluh darah dan terjadi inflamasi kronis (Pillay et 
al., 2015; Benjamin et al., 2012). 

Aktivasi HIV-1-induced cytokine endothelial dapat mengakibatkan 
produksi reactive oxygen species (ROS), ekspresi cell adhesion molecules (CAMs), 
dan pelepasan chemo attractants pada area vaskular yang mengalami 
inflamasi. Beberapa biomarker inflamasi secara signifikan turut terlibat 
di antaranya chemokine ligand 2 (CCL2) VCAM1, ICAM1, E-selectin, juga 
(high-sensitivity C-reactive protein [hsCRP], interleukin 6, dan cystatins). 
Aktivasi biomarker diatas membuat endotel menjadi disfungsi dan terjadi 
inflamasi. Sel Beberapa molekul sel endotel seperti von Willebrand factor, 
thrombomodulin, plasminogen activator inhibitor-1 antigen, tissue factor, 
dan d-dimer mengalami gangguan pada infeksi HIV, terjadi dominasi 
protrombosis (Benjamin et al., 2012; Pillay et al., 2015). 

Koagulopati

Infeksi HIV merupakan predisposisi terjadinya trombosis baik vena 
maupun arteri. Defisiensi protein C dan protein S terkadang berhubungan 
dengan terjadinya trombosis vena intrakranial, namun kondisi defisiensi 
tersebut jarang terjadi pada stroke arterial dewasa tanpa HIV. Meskipun 
defisiensi protein S dan protein C teridentifikasi pada pasien HIV, masih 
belum jelas apakah defisiensi tersebut merupakan kejadian sekunder atau 
secara langsung diakibatkan infeksi HIV. Antibodi antifosfolipid jarang 
ditemukan pada pasien HIV yang terkena stroke, namun peningkatan 
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Gambar 36.2  Mekanisme spesifi k untuk ateroma, juga berlaku untuk bentuk lain 
dari vasculopati terkait HIV. (A) Kerusakan langsung (Direk) dapat 
terjadi melalui paparan terus-menerus dari endotelium terhadap 
virion HIV atau partikel virus (misalnya, GP120 atau TAT) yang 
menyebabkan disfungsi endotel. (B) Kerusakan tidak langsung 
(Indirek) dapat muncul dari circulating infected monocytes yang 
secara bebas mentransmisikan melalui endotelium sehingga 
meningkatkan populasi subendothelial monosit yang terinfeksi 
HIV. Pelepasan kemokin seperti CCL2 dari leukosit yang terinfeksi 
menarik lebih banyak leukosit. (C) Beberapa peristiwa mengarah 
pada progresifitas kerusakan dan perluasan aterogenesis: 
peningkatan molekul adhesi sel (misalnya selektin), yang 
menyebabkan peningkatan adhesi leukosit baik yang terinfeksi 
maupun tidak terinfeksi; pelepasan virion HIV ke dalam otot 
polos arterial dan replikasi virus yang terus berlanjut pada sel 
otot polos; pelepasan sitokin infl amasi dari sel yang terinfeksi 
HIV, yang mengarah pada perekrutan lebih lanjut dan adhesi 
leukosit, peningkatan produksi spesies oksigen reaktif (ROS), dan 
gangguan sistem koagulasi, mengarah ke keadaan prothrombotik. 
Proses selanjutnya ialah terjadi remodelling dinding pembuluh 
darah, yang melibatkan hiperplasia intima dan fragmentasi 
lamina elastis. (D) Oklusi trombotik lumen dinding pembuluh darah 
adalah salah satu hasil dari proses ini (Benjamin et al., 2012).
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titer antibodi antifosfolid seringkali dilaporkan pada kasus infeksi virus 
(Pillay et al., 2015; Benjamin et al., 2012; Singer et al., 2013).

Emboli Kardiak

Emboli kardiak terjadi pada 4–15% pasien stroke dengan HIV. 
Kelainan ini diduga terkait infeksi oportunistis akibat infeksi HIV, meski 
patogenesis pasti belum diketahui. Penyebab potensial lain emboli kardiak 
termasuk di antaranya endocarditis bacterial, dan penyakit jantung iskemik 
(Benjamin et al., 2012). 

Infeksi Oportunistik

Tabel 36.1  Berbagai macam etiologi kausa stroke pada pasien HIV (Benjamin 
et al., 2012).
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Beberapa infeksi diketahui dapat berperan sebagai penyebab stroke. 
Mycobacterium tuberculosis, sifilis, dan varicella zoster virus menyebabkan 
stroke tanpa HIV, namun kejadian imunosupresi yang disebabkan HIV 
meningkatkan kerentanan terkena atau reaktivasi infeksi-infeksi di 
atas. Stroke yang disebabkan tuberkulosis diketahui sebagai komplikasi 
dari meningitis tuberkulosa, dan defisit neurologis yang ditimbulkan 
dapat menyerupai serangan stroke. Infeksi varicella zoster virus dapat 
menyebabkan vaskulitis dan stroke pada pasien imunonosupresan, 
meskipun tampilan klinis pada kulit tidak ditemukan, terjadi pada 
sepertiga pasien dengan stroke. Hal yang sama juga pada koinfeksi sifilis 
dengan HIV menyebabkan neurosipilis, merupakan penyebab potensial 
lain kejadian stroke. Beberapa infeksi oportunistis juga dilaporkan pada 
infeksi Cytomegalovirus dan Candida albicans pada beberapa serial kasus, 
namun studi yang lebih stabil perlu dilakukan. Terapi standar, yakni 
combination antiretroviral therapy (cART) diduga berkontribusi sebagai faktor 
risiko stroke, secara langsung dengan mengakselerasi aterosklerosis dan 
tidak langsung oleh karena usia harapan hidup yang semakin panjang. 
Perlu dicurigai pada semua pasien yang terkena stroke pasca inisiasi cART 
(Benjamin et al., 2012; Singer et al., 2013).

Peran cART sebagai patogenesis stroke

Risiko terjadinya stroke bukan hanya terkait infeksi HIV, namun juga 
pengobatan yang diberikan. cART dapat menyebabkan cedera arteri secara 
langsung—mengakibatkan peningkatan konsentrasi penanda disfungsi 
endotel—atau secara tidak langsung menyebabkan cedera melalui 
modifikasi lipid (Benjamin et al., 2012).

Infeksi HIV terkait dengan akselerasi aterosklerosi pembuluh darah 
besar, berpotensi disebabkan cART dan berhubungan dengan komplikasi 
metabolik seperti dislipidemia, resistensi insulin atau diabetes (Benjamin 
et al., 2012).

cART bukanlah menghentikan disfungsi endotel dan inflamasi akibat 
HIV. Studi Ross dkk., menunjukkan bahwa pada pasien HIV dengan 
cART terjadi aktivasi endotel, inflamasi, dan peningkatan cIMT yang 
signifikan, menunjukkan bahwa meski cART dapat mereduksi virulensi 
dari HIV, cART memiliki sedikit potensial anti inflamasi pada endotel. 
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Oleh karenanya, pasien HIV dengan cART cenderung dapat hidup lebih 
lama, namun jangka panjang terdapat tantangan terjadi perubahan pada 
endotel dan metabolik, meningkatkan risiko stroke (Pillay et al., 2015; 
Benjamin et al., 2012). 

Gejala Klinis

Pasien stroke dengan HIV positif berusia lebih muda jika dibandingkan 
dengan pasien stroke pada umumnya. Beberapa studi melaporkan rentang 
usia sekitar 43–49 tahun. Jenis stroke iskemik lebih sering dibanding stroke 
perdarahan. Gejala klinis berupa defisit neurologis akut sama dengan 
gejala stroke pada umumnya. Namun, seringkali disertai gejala tambahan 
sebagaimana dalam konteks infeksi HIV, seperti demam dan penurunan 
kesadaran (Pillay et al., 2015; Benjamin et al., 2012).

Penatalaksanaan

Pada pasien HIV yang mengalami defisit neurologis fokal dengan 
onset mendadak, dengan tampilan klinis yang menyokong terjadinya 
serangan stroke, indikasi kuat untuk dilakukan imejing serebral, 
penegakan diagnosa stroke perlu segera dilakukan. Begitu diagnosa 
ditegakkan, manajemen stroke akut perlu segera dilakukan. Selain itu, 
identifikasi faktor risiko stroke, manajemen infeksi HIV, serta prevensi 
sekunder stroke juga perlu dilakukan (Benjamin et al., 2017). 

Peran trombolisis intravena pada pasien stroke terkait infeksi HIV 
masih memerlukan studi yang bersifat RCT. Seringkali, onset serangan 
stroke belum diketahui dengan pasti dan keputusan pemberian 
trombolisis apakah diberikan, harus segera dibuat dalam jendela waktu 
yang pendek. Meskipun tidak ada bukti jelas adanya bahaya, dan 
orang dengan HIV mungkin terkena serangan stroke yang tidak terkait 
dengan infeksi HIV, patogenesis stroke dapat mencakup vaskulopati 
terkait HIV, vaskulitis infektif, meningitis infektif, dan penyebab lain 
yang mungkin meningkatkan risiko perdarahan. Telah ada studi yang 
melaporkan penggunaan trombolisis yang berhasil untuk mengobati 
infark miokard pada orang dengan HIV. Namun, sejauh mana temuan 
ini dapat digeneralisasikan untuk pasien stroke dengan HIV masih belum 
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ada studi yang jelas. Sampai data tersebut tersedia, terapi akut, termasuk 
penggunaan trombolisis, harus diputuskan secara individual, dengan 
mempertimbangkan penilaian klinis dan pilihan pasien. Penggunaan anti 
platelet, statin, anti hipertensi, tetap dapat digunakan meski belum ada 
studi tentang prevensi sekunder (Benjamin et al., 2012).

Gambar 36.3  Pendekatan tata laksana pasien HIV dengan stroke (Benjamin 
et al., 2012). 

TIA=transient ischaemic attack. cART=combined antiretroviral therapy. 
FBC=full blood count. ESR=erythrocyte sedimentation rate. 
ANA=antinuclear antibodies. ANCA=antineutrophil cytoplasmic antibodies. 
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HSV-1=herpes simplex virus type 1. VZV=varicella zoster virus. 
CMV=cytomegalovirus. TB=tuberculosis. ECG=electrocardiograph. 

SIMPULAN

Stroke merupakan salah satu komplikasi utama pada kasus HIV. 
Etiologi stroke pada pasien HIV dapat berasal dari vaskulopati, koagulopati, 
emboli kardiak, maupun infeksi oportunistis. Hingga saat ini belum ada 
studi khusus RCT tentang penanganan stroke pada kasus HIV. Pengobatan 
yang bersifat akut dan prevensi sekunder perlu dilakukan pada pasien 
stroke. Meskipun cART diduga dapat menurunkan faktor risiko stroke 
pada jangka pendek, namun efek jangka panjang pada vaskular belum 
diketahui pasti, tapi diduga merupakan hal yang substansial. cART 
memang dapat meningkatkan usia pada pasien dengan HIV, namun secara 
paradoks meningkatkan faktor risiko stroke, sebagai akibat efek jangka 
panjang pada endotel dan proses metabolik. 
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PENDAHULUAN

Survei terpadu biologis dan perilaku (STBP), surveilans sentinel HIV 
(SSH), dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) merupakan 
sistem surveilans generasi kedua di Indonesia yang dapat digunakan 
untuk melacak epidemik HIV di kalangan populasi kunci (Ponci). Sistem 
generasi kedua ini mulai dibentuk sejak awal tahun 2000.SSH dilakukan 
rutin pada kalangan Ponci yang memiliki risiko yang lebih tinggi di 
tingkat kota/kabupaten dengan menggunakan convenience sampling, RDS, 
atau TLS dengan jumlah sampel 250 untuk Ponci dan 400 untuk ibu hamil 
untuk sejumlah kota/kabupaten tertentu. 

STBP merupakan komponen penting dari Surveilans Generasi 
Kedua karena survei ini dilakukan di komunitas Ponci yang seringkali 
mengalami kesulitan untuk menjangkau layanan kesehatan. Sedangkan 
SDKI dilakukan pada populasi umum melalui wawancara rumah tangga 
dan individu setiap 5 tahun sekali. Pengumpulan data melalui SDKI ini 
memiliki sejumlah indikator HIV.

Di Indonesia kasus AIDS yang dilaporkan pada 2013-2016 secara 
berurutan adalah 7.963 kasus, 7.185 kasus, dan 3.679 kasus (Kemenkes, 2017). 
Pada hampir semua daerah di Indonesia menunjukkan bahwa lebih banyak 
laki-laki yang terinfeksi HIV dengan rasio P/L 0,7. Namun demikian, hal 



BAGIAN 7 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Neurologi

664

yang berbeda terjadi di Papua. Di Papua lebih banyak perempuan yang 
terinfeksi oleh HIV dengan rasio P/L 1,3 (Kemenkes, 2017).

Laporan kasus HIV pada 2016 paling banyak ditemui di Jakarta 
sebanyak 4.402 kasus, disusul oleh Jawa Timur sebanyak 4.063 kasus 
(Kemenkes, 2017). Di Jakarta kasus penularan HIV ini terjadi paling banyak 
karena LSL (laki-laki seks dengan laki-laki) (34%) dan Pelanggan WPS 
(wanita pekerja seks) dan Pasangan Ponci (29%). Sedangkan di daerah Jawa 
Timur disebabkan oleh pasangan Ponci (28%), pelanggan WPS (20,3%), 
dengan sebagian kecil LSL (Kemenkes, 2017).

HIV adalah organisme neurotropik yang masuk ke dalam susunan 
saraf pusat segera setelah paparan (100 buku atlas). Tes serologis 
menunjukkan HIV positif pada 73% orang dewasa dan anak-anak (Ho et 
al., 1985). Dampak paparan terhadap virus ini adalah kerusakan saraf yang 
ditandai dengan gangguan kognisi. Manifestasi neurologis akibat infeksi 
HIV tanpa ada infeksi oportunistis atau neoplasma, termasuk ensefalopati, 
myelopathy, neuropati perifer, dan myopati (Levy et al., 1985).

Kondisi patologis yang terjadi setelah terinfeksi oleh virus ini adalah 
trauma yang signifikan. Perubahan inflamasi biasanya terjadi pada daerah 
sub korteks, termasuk di daerah deep white matter dan gray matter seperti 
ganglia basalis dan thalamus. Defisit neurologis tidak berkorelasi langsung 
dengan infeksi neuron. Kombinasi faktor-faktor antara lain infeksi HIV, 
aktivasi sel imunokompeten dan toksin, memberikan kontribusi terhadap 
pathogenesis disfungsi neurologis (Thurnher et al., 2000).

Ensefalopati progresif berhubungan dengan jumlah multinucleated 
giant cells dan makrofag, yang merupakan target infeksi HIV. Polymorphic 
microglia dan astrosit (dalam jumlah lebih sedikit) juga terinfeksi. 
Kerusakan aksonastrosit berhubungan dengan tingginya jumlah virus. 
Kepucatan pada myelin dan kejarangan jaringan dihubungkan dengan 
adanya multinucleated giant cells, yang berlokasi utama di white matter.

AIDS dementia complex atau ADC adalah manifestasi neurologis yang 
tersering pada penderita AIDS, yang sebelumnya dihubungkan dengan 
ensefalitis subakut, atau ensefalopati subakut. ADC dihubungkan dengan 
invasi virus langsung ke neuron (Levy et al., 1985; Britton dan Miller, 1984; 
Snider et al., 1983; Navia et al., 1986).
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Kondisi klinis yang tampak adalah demensia yang progresif, 
dengan penurunan fungsi mental yang berhubungan dengan gangguan 
pergerakan, dan/atau perubahan perilaku (Navia et al., 1986; Jarvik et al., 
1993). Infeksi HIV ditandai adanya abnormalitas neurologis dengan derajat 
bervariasi, yang bisa berlanjut ke gangguan kognisi dan demensia (Wu 
et al., 2006).

HIV dapat langsung menyebabkan meningoensefalitis (Carne et al., 
1985) dan meningitis akut atau kronis. Meningitis yang disebabkan oleh 
virus ditandai dengan demam, nyeri kepala, dan tanda-tanda meningen 
dan dapat sembuh spontan, tapi dapat kambuh lagi (Sze et al., 1987). Pada 
kondisi ini pencitraan biasanya negatif (Levy et al., 1985; Levy et al., 1984). 

Jadi keluhan klinis mendahului abnormalitas pencitraan (Post et 
al., 1988; Olsen et al., 1988). CT Scan kurang peka dibanding dengan MRI 
terhadap perubahan otak pada infeksi HIV. Jadi meskipun MRI sudah 
bisa menunjukkan perubahan intensitas pada white matter yang cukup 
luas, CT masih tampak dalam batas normal (Navia et al., 1986; Gartner et 
al., 1986; McArthur et al., 1989).

Juga pada pasien dengan HIV ensefalopati dengan abnormalitas white 
matter juga belum menunjukkan kelainan pada CT Scan (Navia et al., 1986; 
Levy et al., 1985). Yang terlihat pada CT Scan adalah atropfi otak yang difus 
non-spesifik, sedangkan adanya ensefalitis subakut tidak terlihat.

PENCITRAAN MRI KONVENSIONAL

Untuk mendeteksi kerusakan pada infeksi HIV sangat dini, MRI 
konvensional tidak bisa dilakukan, meskipun pencitraan MRI cukup 
sensitif (Thurnher et al., 2000; Navia, 1997). Tanda yang bisa diamati 
adalah adanya atrofi korteks otak (Post et al., 1988; Chrysikopoulos et al., 
1990). Tanda lain adalah dilatasi ventrikel yang menunjukkan adanya 
atrofi sentral.  Progresifitas atrofi oleh para ahli dikorelasikan dengan 
penurunan kemampuan kognisi.

Gambaran sekuens T2 dan T2 FLAIR menunjukkan area hyperintense 
tanpa ada efek massa yang melibatkan white matter luas di dekat ventrikel 
dan daerah centrum semi ovale, sesuai dengan demyelinisasi dan vakuolasi.  
Lesi ini tidak menunjukkan adanya penyangatan. Lesi yang tampak 
menunjukkan variasi mulai dari scattered, terisolasi, fokus unilateral 
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sampai yang confluent bilateral, bisa simetris maupun tidak simetris. 
Perluasan penyakit sangat paralel dengan kondisi penurunan neurologis 
klinis (Post et al., 1988).

Diagnosis banding antara ensefalitis HIV dan progressive multifocal 
leucoencephalopathy (PML) pada MRI cukup menantang baik pada klinis 
maupun radiologis, MRI cukup membantu untuk bisa membedakan 
keduanya. Jika hanya mengandalkan pencitraan saja tanpa ada data 
pendukung lain baik klinis maupun laboratories sulit untuk menentukan 
perbedaan keduanya hanya berdasarkan pencitraan saja, karena baik 
variasi ukuran, perluasan, distribusi abnormalitas bisa saja kedua penyakit 
ini menunjukkan keadaan yang sama. Secara umum tanda ensefalitis 
HIV adalah adanya hiperintensitas difus pada centrum semi ovale dan 
white matter dekat ventrikel. Sedangkan pada PML biasanya PML tampak 
unifocal atau asimetris (Olsen et al., 1988).

Demyelinisasi pada ensefalitis HIV cenderung simetris dan sentral 
dibanding PML. Perubahan sekuens T1 pada ensefalitis HIV tidak banyak 
mengalami perubahan intensitas, sedangkan pada PML adalah hypointense 
yang jelas, dengan batas tegas. PML terdapat pada fossa posterior, dan 
cenderung terjadi di bagian posterior otak. Ensefalitis HIV banyak terjadi 
pada daerah lobus frontal. Perbedaan lain adalah enhancement pada PML 
tidak terlalu nyata, hanya pada sebagian kecil area. Juga secara klinis pada 
PML mengarah pada kelainan fokal, sedangkan ensefalitis HIV adalah 
ensefalopati global.

PENCITRAAN CANGGIH

Diffusion dan Diffusion Tensor Imaging

Diffusion weighted imaging (DWI) adalah metode dari generasi kontras 
sinyal berdasarkan perbedaan gerakan Brownian. DWI adalah metode 
untuk mengevaluasi fungsi molekuler dan arsitektur mikro dari tubuh 
manusia (Cho dan Mays, 2018).

Kontras sinyal DWI dapat dikuantifikasikan dengan Apparent 
diffusion coefficient maps dan ini berlaku sebagai sarana untuk evaluasi 
respons terapi dan sebagai penilaian progresivitas dari suatu penyakit. 
Kemampuan untuk mendeteksi dan kuantifikasi dari anisotropi difusi 
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memfasilitasi ditemukannya paradigma baru yang disebut diffusion tensor 
imaging (DTI). DTI adalah sarana untuk menilai organ dengan struktur 
serat yang terorganisir baik. DWI membentuk bagian integral dari modern 
state of the art magnetic resonance imaging dan harus tersedia pada pencitraan 
saraf dan onkologi. DWI adalah ladang yang perkembangan teknik luar 
biasa cepat dan aplikasinya meningkat akhir-akhir ini.

Infeksi pada otak disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. 
Infeksi akibat bakteri sering berhubungan dengan emboli septis dan 
infeksi intracranial yang menyebar secara intracranial dan intra-aksial 
yang menyebabkan serebritis dan abses pada otak. Infeksi akibat visur 
cenderung menyebar dan menyebabkan ensefalitis serta infeksi vaskuler 
pada otak yang menyebabkan ensefalitis dan vaskulitis. Toksoplasmosis 
merupakan infeksi parasit pada otak yang paling umum menyebabkan 
ensefalitis dan abses, ketika aspergillosis menyebar menyebabkan 
vasculitis-mediated infraction sehingga terjadi serebritis ekstensif dan/atau 
formasi abses.

Temuan patofisiologi maupun imejing bervariasi tergantung pada 
organisme yang menyebabkan infeksi. DWI sangat berguna untuk 
mendiagnosis kondisi infeksi pada otak dengan cara membedakan edema 
vasogenik dengan edema sitotoksik (Ebisu et al., 1993). DWI juga dapat 
membedakan antara abses dengan kista serta tumor nekrotik (Ebisu et al., 
1996; Kim et al., 1998; Desprechins et al., 1999; Noguchi et al., 1999; Castillo, 
1999).

Abses otak akibat bakteri berpotensi fatal, namun sering kali dapat 
diatasi secara medis dan pembedahan jika dideteksi dini. Gejala sering 
kali tidak spesifik dan samar, dan oleh karena itu imejing diperlukan 
untuk deteksi dan karakterisasi.

Abses otak dimulai sebagai area fokal pada luka mikrovaskuler, 
biasanya pada pertemuan gray-white matter atau lebih dalam di white matter. 
Secara patologis tahapan awal bases otak adalah area fokal serebritis atau 
presup purative encephalitis. Hal ini dikarakterisasikan oleh nekrosis awal 
pada parenkim serebral, vascular congestion, petechial hemorrhage, neutrophil 
infiltration, dan edema vasogenik (Falcone dan Post, 2000; Hatta et al., 1994). 
DWI menunjukkan variasi karakteristik sinyal pada area serebritis dengan 
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sedikit peningkatan atau penurunan apparent diffusion coefficient (ADC), 
tergantung pada tingkat peradangan infiltrasi sel dan jenis edema.

Serebritis fase lanjut ditandai oleh nekrotik dan pusat purulen. 
Kondisi ini kemudian berkembang menjadi frank abscess formation, yang 
ditandai dengan nanah pusat, peradangan jaringan granulasi, dan kapsul 
berserat. Nanah biasanya berisi neutrofil mati maupun hidup, nekrosis, 
dan bakteri. Bahkan dalam fase kronis sebuah abses, neutrophil, dan 
nekrosis masih dapat ditemukan (Bokhari dan Mesfin, 2018).

Fase awal abses otak memiliki sinyal homogen dan jelas pada DWI 
yang berhubungan dengan penurunan ADC. Fase lanjut abses masih 
dapat menunjukkan hiperintensitas pada gambar DW, namun nilai ADC 
meningkat sebagian. Penjelasan yang memungkinkan adalah bahwa sinyal 
tinggi pada DWI merupakan restriksi atas mobilitas air disebabkan oleh 
tingginya viskositas dari nekrosis koagulatif dan neutrofil polinukleat 
dalam nanah. Dibandingkan dengan MRI konvensional DWI lebih baik 
dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dari terapi abses (Cartes-
Zumelzu et al., 2004).

Rongga abses otak menunjukkan daerah yang nilai fractional 
anisotropy (FA) meningkat dengan restriksi rerata difusivitas (Gupta et al., 
2005). Analisis geometris menunjukkan bahwa bentuk planar dari tensor 
difusi lebih sering diobservasi di dalam abses dibandingkan pada jalur 
white matter normal yang mana tensor difusi didominasi dari bentuk linier. 
Fenomena ini agaknya merefleksikan peradangan sel penyokong, saling 
menjerat satu sama lain, di dalam rongga abses (Kumar et al., 2008).

MR Perfusi

Dengan teknik ini yang bisa dievaluasi adalah relative cerebral blood 
flow (CBF), cerebral blood volume (CBV), mean transit times, dan times to peak 
perfusion. Teknik ini memerlukan injeksi atau suntikan kontra dalam 
jumlah yang besar dengan teknik bolus. Laju obat kontras gadolinium pada 
sirkulasi yang melalui otak bisa ditentukan. Tekniknya menggunakan 
rapid echo planar imaging dari otak dengan laju kontras 3-5 cc/detik. Scan 
berulang pada lokasi yang sama dibuat sehingga mencapai konsentrasi 
gadolinium. Secara grafis kita bisa melihat penurunan kontras dari baseline 
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pada bagian otak gray matter dan white matter saat obat kontras masuk ke 
kapiler yang menunjukkan perfusi dari jaringan.

MR Spectroscopy

Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) adalah metode tidak invasif 
untuk mengamati proses biokemistri di dalam tubuh. Penggunaannya saat 
ini tidak terbatas pada bidang riset saja, tapi juga digunakan pada aplikasi 
klinis. MRS bisa diaplikasikan menggunakan pesawat MRI dengan medan 
magnet yang kuat misalnya 11 sampai 14 Tesla untuk cairan tubuh, ekstrak 
sel dan contoh jaringan, dan dengan perkembangan teknik MRI pada 
seluruh tubuh (whole body MRI) MRS klinis pada akhirnya akan menjadi 
standar, sehingga bisa didapatkan informasi fungus selain informasi 
struktural atau anatomis (Tognarelli et al., 2015).

MRS dapat memberikan informasi tentang lingkungan kimia dari 
otak secara non invasif, Dari MRS ini bisa menghasilkan peta metabolik 
yang bisa digunakan untuk menentukan kondisi patologis. Peta metabolit 
yang bisa diamati antara lain Creatine (Cr) yang dihubungkan dengan 
energi sel, Choline (Cho) dihubungkan dengan sintesa dinding sel dan 
N-acetyl aspartate (NAA) merupakan marker dari integritas sel neuron. 
Contoh pada infeksi otak akibat toksoplasmosis metabolit yang berubah 
dari normal adalah NAA karena integritas sel yang menurun, Cho dan 
Cr meningkat ringan, dan ada peningkatan lipid dan laktat.

Pada Gambar 37.2 menunjukkan MRS seorang laki-laki yang 
menderita HIV dan ada gangguan di susunan saraf pusatnya. Gambar 
37.1.A menunjukkan multiple hipodensity pada kedua hemisphere juga 
tampak adanya pendesakan sistem ventrikel lateral kiri disertai dengan 
perpindahan struktur tengah (midline shift). Gambar 37.1.B merupakan irisan 
aksial T1W menunjukkan adanya hipointensity yang cukup luas pada kedua 
hemisphere dan pada T2W koronal (gambar 37.1.C) menjadi hiperintense. Pada 
Gambar 37.1.D dan E, irisan aksial T2 FLAIR dan aksial T2W terlihat lebih 
jelas nodul isointense dikelilingi edema perifokal. Sedangkan pada gambar 
37.1.F adalah irisan aksial Gre T2*, menunjukkan nodul-nodul tidak ada 
perdarahan di dalamnya. Gambar 37.1. G dan H menunjukkan kondisi 
setelah diberikan injeksi kontras tampak nodul multipel menjadi lebih 
jelas disertai penyengatan pada dinding dan tampak adanya eccentric target 
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sign yang biasanya terdapat pada toksoplasma otak. Pemeriksaan Magnetic 
Resonance Spectroscopy (MRS) pada Gambar 37.2 kita bisa memprediksi 
bahwa telah terjadi penurunan integritas neuron akibat infeksi, ada 
peningkatan ringan dari Cho, Cr dan peningkatan yang bermakna dari 
Lip dan Lak.

A B C

D E F

G H

Gambar 37.1  Pemeriksaan MRI pada kasus infeksi SSPA. Unenhanced CT 
Scan; B. MRI T1 WI; C. T1 WI;D. T2 FLAIR; E. T2W axial; 
F. Gre T2*; G. Post kontras irisan aksial; H. Post kontras irisan 
sagittal.
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Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) BOLD

Pemeriksaan ini masih belum memiliki peran pada pemeriksaan 
rutin. Metode kontras blood oxygen level-dependent (BOLD) adalah dasar 
dari fMRI saat ini. Teknik ini berdasarkan efek T2* dari deoxyhemoglobin 
dalam jaringan. Ketika otak diaktivasi oleh sebuah perintah maka akan 
ada konversi dari oxyhemoglobin menjadi deoxyhemoglobin dan pemanfaatan 
dari glukosa. Dengan functional MRI, motor strip, area bicara, pusat memori 
pada pasien yang akan direseksi karena tumor dapat diamati. 
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ANATOMI MATA

Anatomi kelopak mata

Kelopak mata memiliki beberapa fungsi yang berharga. Fungsi 
terpenting dari kelopak mata adalah memberikan perlindungan mekanik 
kepada bola mata. Pada pemeliharaan lapisan air mata, kelopak mata 
mendistribusikan tear film pelindung air mata dan kornea selama berkedip, 
serta membantu dalam penyaluran air mata. Pada dewasa muda jarak antar 
kelopak mata atas dan bawah sekitar 10–11 mm. Pada usia pertengahan 
ukuran ini berkurang menjadi sekitar 8–10 mm dan pada usia tua menjadi 
sekitar 6-8 mm atau kurang. Panjang horisontal kelopak mata adalah 30-31 
mm (Lucarelli dan Lemke, 2005).

Secara anatomis, kelopak mata terdiri dari 7 struktur di antaranya 
kulit dan jaringan subkutan, protraktor, septum orbita, lemak orbita, 
retraktor, tarsus, dan konjungtiva. Kulit kelopak mata adalah kulit paling 
tipis dan unik karena tidak memiliki lapisan lemak subkutan, di mana 
ketipisan kulit kelopak ini diperlukan untuk mempertahankan pergerakan 
berkedip (Holds et al., 2011).
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Gambar 38.1 Anatomi kelopak mata atas dan bawah (Holds et al., 2011).

Anatomi Konjungtiva

Konjungtiva merupakan suatu membran mukosa transparan 
yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan permukaan 
bola mata sampai di limbus. Konjungtiva terdiri dari epitel squamous 
nonkeratinisasi, mengandung banyak sel goblet yang mensekresi musin, 
susbtantia propia yang kaya akan vaskular dan mengandung pembuluh 
limfatik, sel plasma, makrofag dan sel mast. Konjungtiva juga merupakan 
bagian dari barrier pertahanan melawan infeksi. Mekanisme pertahanan 
imunologis konjungtiva sangat kompleks, terdiri dari komponen innate, 
adaptif, dan mukosa. Sistem imun mukosa pada konjungtiva dinamakan 
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conjunctival associated lymphoid tissue (CALT), yang merupakan bagian dari 
MALT (Bowling, 2016).
Konjungtiva terbagi menjadi (Bowling, 2016):
1. konjungtiva palpebra, terletak pada jembatan mukokutaneus dari 

tepi kelopak yang melekat pada lempeng tarsal posterior;
2. konjungtiva forniks, bersifat longgar dan masuk ke lipatan kelopak; 

dan
3. konjungtiva bulbi, menutupi sclera anterior dan berlanjut dengan 

epitel kornea pada limbus.

Gambar 38.2 Anatomi konjungtiva (Khurana, 2015).
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Anatomi Kornea

Kornea merupakan jaringan avaskuler dan transparan, memilki 
diameter horizontal 11-12 mm dan diameter vertikal 9-11 mm, dengan 
ketebalan kornea sentral 520 μm. Permukaan anterior kornea tertutupi 
oleh lapisan tear film, sedangkan bagian posterior kornea dibatasi oleh 
cairan akuos humor. Lapisan tear film berfungsi melindungi kornea dari 
dehidrasi dan membantu untuk mempertahankan permukaan epitel halus 
(Riordan-Eva, 2008).

Sebagai nutrisinya, kornea bergantung pada glukosa yang berdifusi 
melalui aqueous humor serta oksigen yang berdifusi melalui lapisan air 
mata. Sebagai tambahan, kornea perifer memperoleh asupan oksigen dari 
sirkulasi limbus. Secara histologis kornea dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu 
lapisan epitel, lapisan Bowman, stroma, membran descemet, dan lapisan 
endotel. Dalam penelitian mengenai lapisan kornea yang dipublikasikan 
pada tahun 2013, Dua memperkenalkan lapisan baru yang tersusun rapi, 
avaskular, serta kuat, yang dikenal dengan lapisan Dua (Dua’s Layer). 
Lapisan tersebut terletak di antara stroma kornea dan membran descemet 
(daerah pra-descemet) (Riordan-Eva, 2008; Dua, 2013).

Gambar 38.3 Struktur mikroskopik kornea (Khurana, 2015).
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Kornea bersifat transparan (tembus cahaya) akibat adanya struktur 
yang seragam, avaskuler, serta memiliki sifat deturgensi (relatif dehidrasi). 
Deturgensi ini dipertahankan oleh pompa sodium potassium aktif pada 
endotel dan oleh fungsi barrier epitel dan endotel. Kerusakan fisik ataupun 
kimiawi pada endotel memiliki dampak yang lebih buruk dibandingkan 
dengan kerusakan epitel. Kerusakan pada epitel hanya mengakibatkan 
edema lokal pada stroma kornea yang bersifat sesaat, dan akan hilang 
seiring dengan adanya regenerasi sel-sel epitel. Sedangkan kerusakan 
sel-sel endotel menyebabkan edema serta hilangnya sifat transparan 
kornea. Epitel juga merupakan barrier yang efisien terhadap masuknya 
mikroorganisme ke dalam kornea. Tetapi apabila epitel mengalami trauma, 
stroma yang avaskuler dan membran Bowman akan mudah terkena infeksi 
oleh berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri, virus, amuba, dan 
jamur (Riordan-Eva, 2008).

Manifestasi Klinis HIV pada Mata

Manifestasi kelainan mata terdapat pada 70% penderita yang 
terinfeksi HIV dan dapat merupakan gejala awal infeksi sistemik yang luas. 
Dokter mata memiliki kemampuan tidak hanya untuk mempertahankan 
penglihatan namun juga menetapkan diagnosis awal yang bermanfaat 
untuk kelangsungan hidup penderita. Komplikasi AIDS pada mata 
dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 
a. lesi yang berhubungan dengan mikro vaskulopati retina, 
b. infeksi oportunistis, 
c. tumor mata dan adneksa, dan
d. kelainan neuro oft almik.

Komplikasi pada segmen anterior lebih sedikit didapatkan antara 
lain uveitis anterior, keratitis jamur, keratitis herpes simpleks dan herpes 
zoster, dan keratitis bacterial (Moorthy et al., 2009; Kumar et al, 2011).

HIV retinopati merupakan manifestasi yang paling sering (40-60%) 
dari AIDS di beberapa negara berkembang. Retinitis yang disebabkan 
cytomegalovirus (CMV) adalah penyebab tersering infeksi oportunistis 
di mata pada penderita dengan Acquired Immuno Deficiency Syndrome. 
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Manifestasi pada retina biasanya terjadi setelah jumlah CD4 pasien turun 
di bawah 50 (Regillo et al., 2010).

Manifestasi HIV/AIDS pada Segmen Anterior

Komplikasi manifestasi pada segmen anterior bola mata didapatkan 
pada lebih dari 50% penderita HIV positif di mana yang terbanyak adalah 
infeksi pada kornea (keratitis), dan inflamasi pada bilik mata depan 
(iridocyclitis). Tetapi dapat pula didapatkan infeksi pada adneksa mata, 
yaitu Molluscum contangiosum dan kaposi sarkoma (Copeland, 2011).
1. Molluscum Contagiosum
 Molluscum Contagiosum disebabkan oleh virus DNA dari family 

poxvirus dan kebanyakan mengenai anak-anak dan dewasa muda 
terutama dengan infeksi HIV positif. Penyebaran penyakit melalui 
kontak langsung maupun kontak seksual. Karakteristik penyakit ini 
ditandai adanya konjungtivitis folikuler kronis dengan lesi kulit yang 
mengalami sedikit peninggian disertai adanya central umbilication. 
Dapat pula dĳ umpai adanya keratitis pungtata supervisial (Macsai, 
2008; Weisenthal, 2014).

 Lesi molluscum contagiosum pada individu yang sehat hanya 
unilateral, jumlahnya sedikit dan mengenai kelopak mata. Pada 
penderita AIDS, lesi ini dapat bilateral dan jumlahnya lebih banyak. 
Diagnosis banding molluscum contagiosum ini meliputi herpes simplex, 
verruca vulgaris, dan keratoachantoma. Jika lesi Molluscum Contagiosum 

Gambar 38.4  (a) Molluscum contagiosum pada kelopak mata; 
 (b) konjungtivitis folikularis yang berhubungan dengan lesi 
molluscum (Bowling, 2016).
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pada penderita AIDS menimbulkan gejala atau menyebabkan 
konjungtivitis, diperlukan terapi eksisi bedah atau krioterapi pada 
lesi. Pada pasien imunokompeten, lesi molluscum contagiosumini dapat 
membaik spontan dalam kurun waktu beberapa bulan (Macsai, 2008; 
Weisenthal, 2014).

2. Herpes Zoster Oft almika (HZO)
 Keterlibatan kornea terjadi pada 65% kasus HZO dan penurunan 

sensibilitas kornea didapatkan pada 50% penderita. Manifestasi 
awal pada kornea yang dapat dilihat pada penderita HIV/AIDS 
adalah keratitis epithelial yang bersifat persisten kronis. Lesi epitel 
kornea ini berbentuk pola percabangan dengan ujung runcing. Lesi 
ini dapat mengalami resolusi atau dapat juga berkembang menjadi 
lesi dendritik yang dapat muncul 4-6 hari setelah infeksi. Gambaran 
yang didapat berupa lesi yang memiliki tepi yang meninggi dan 
terdiri dari sel epitel yang mengalami edema (Cunningham, 1998; 
Rocha, 2004).

 Manifestasi umum dari zoster oft almika dapat berupa keratitis 
epitel dendritik, keratitis punctata, keratitis periferal ulseratif, 
dan keratitis stromal. Selain itu juga dapat juga terjadi Infl amasi 
kronis pada stroma kornea yang menyebabkan vaskularisasi pada 
kornea, keratopati lipid dan kekeruhan kornea. Keratitis yang dapat 
menyebabkan kehilangan penglihatan permanen terjadi kurang dari 
5% pada penderita HIV (Weisenthal, 2014).

 Gejala awal HZO biasanya dimulai dengan rasa nyeri yang 
berlangsung selama beberapa hari, setelah itu akan timbul papula 
dan vesikula, yang kemudian berakhir dengan pustula. Vesikel 
dapat timbul di ujung atau samping hidung yang dikenal sebagai 
Hutchinson’s sign. Hal itu terjadi karena cabang nasosiliaris terlibat. 
Hutchinson’s sign dan dapat digunakan sebagai predictor klinis 
adanya keterlibatan okuler (Cunningham, 1998; Rocha, 2004).
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Gambar 38.4 Herpes zoster ophthalmicus (Khurana, 2015). 

Gambar 38.5 Zoster keratitis (Khurana, 2015).

3. Herpes Simpleks Keratitis (HSK)
 Virus herpes simpleks (HSV) dapat menyebabkan keratitis herpes 

simpleks di mana infeksi HSV ini ditularkan melalui kontak langsung 
dengan sekresi dari penderita yang terinfeksi. Keratitis HSV yang 
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berulang, biasanya berkaitan dengan infeksi HIV (Weisenthal, 2014). 
Infeksi okuler HSV primer terjadi unilateral maupun bilateral. Jika 
terjadi bilateral, maka kemungkinan didapatkan adanya disfungsi 
imun. Gambaran klinis dapat berupa keratitis punctata superfi sial, 
lesi epitel stellate, mikro dendritik, keratitis dendritik maupun 
keratitis geografi k (Weisenthal, 2014). Lesi dendritik punctata 
gambarannya tampak lebih luas dan terletak lebih perifer. Dengan 
pemberian kortikosteroid topikal, keratitis dendritik dapat menjadi 
keratitis epithelial geografi k (Biswas, 2008; Weisenthal, 2014).

 Keratitis interstitial HSV yang berulang dalam jangka waktu lama 
akan terjadi vaskularisasi kornea. Keratitis stromal herpetic dapat 
berupa nonnecrotizing (interstitial atau disciform) ataupun necrotizing. 
Necrotizing herpetic keratitis ini tampak sebagai infl amasi kornea 
supuratif yang dapat bertambah parah, dan secara klinis tidak 
dapat dibedakan dengan keratitis bakterial ataupun keratitis fungal 
(Weisenthal, 2014).

Gambar 38.5  (Weisenthal, 2014).
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Abstract

Numerous ophthalmic manifestation of HIV infection may involve the anterior or posterior 
segment of the eye. The increasing longevity of individuals with HIV disease may result 
in greater numbers of patients with opportunistic infection (Ois) of the retina. Fortunately, 
many of these infections are now treatable with therapeutic agents. It is important to 
recognize these infections early so that appropriate therapy can be instituted. Partial 
immune system recovery following initiation of effective antiretroviral therapy (ART) may 
modify clinical presentation of ophthalmic Ois  and can affect response treatment. In 
addition, in one eye, several infections may occur at the same time, rendering diagnosis 
and therapeutic intervention more difficult.Due to the potentially devastating and rapid 
course of retinal OIs, all persons with HIV disease should undergo rotine ophthalmologic 
evaluations. Any HIV-infected person who experiences ocular symptoms also should 
receive prompt and competent ophthalmologic care. In patients with early stage HIV 
disease (CD4 count>300 cells/μL), ocular syndromes associated with immunosuppression 
are uncommon. Nonetheless, eye infections associated with sexually transmitted diseases 
(STDs) such as herpes simplex virus, gonorrhea, and chlamydia may be more frequent 
in HIV-infected persons, therefore clinicians should screen for HIV in the presence of 
these infection.

Abstrak

Beberapa manifestasi infeksi HIV pada mata melibatkan segmen anterior maupun 
posterior. Peningkatan harapan hidup pada pasien HIV menyebabkan peningkatan 
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jumlah infeksi oportunistis pada retina. Untungnya, beberapa infeksi tersebut saat ini 
dapat diterapi dengan pengobatan medis. Pengenalam infeksi sedini mungkin sangat 
penting sehingga dapat dilakukan terapi dengan tepat. Penyembuhan sistem imun 
secara parsial setelah diberikan antiretroviral therapy (ART) dapat mengubah gambaran 
klinis infeksi oportunistis mata dan memengaruhi respons terapi. Apabila pada satu mata 
terdapat beberapa infeksi dalam satu waktu, hal tersebut menyebabkan penentuan 
diagnosis dan intervensi terapi menjadi lebih sulit. 
Oleh karena infeksi oportunistik retina yang potensial merusak dan perjalanan penyakit 
yang cepat, semua pasien HIV harus mendapatkan pemeriksaan mata secara rutin. 
Beberapa pasien HIV yang mengalami gejala pada mata seharusnya mendapatkan 
perawatan dini dari dokter spesialis mata yang kompeten. Pada pasien stadium awal 
HIV (CD4 count>300 sel/μL), sindrom mata yang berhubungan dengan imunosupresi 
jarang tejadi. Akan tetapi, infeksi mata yang berhubungan dengan sexually transmitted 
diseases (STDs), misalnya herpes simplex virus, gonorrhea, dan chlamydia lebih sering 
terjadi pada pasien HIV. Oleh karena itu, klinisi harus mendeteksi dini adanya infeksi 
tersebut pada pasien HIV.

MANAJEMEN TERAPI MANIFESTASI HIV PADA MATA

Manifestasi klinis HIV pada mata melibatkan segmen anterior dan 
segmen posterior pada mata. Manajemen terapi yang dilakukan akan 
berbeda tergantung dari area, penyebab, infeksi sekunder yang terjadi.

Penyakit Segmen Anterior

1. Sarkoma Kaposi
 Sarkoma kaposi yang tidak menginvasi mata, tidak membutuhkan 

terapi asalkan tidak menimbulkan gejala dan dapat diterima secara 
kosmetik. Akan tetapi apabila menyebabkan rasa tidak nyaman 
akibat dari efek massa dan terjadi perubahan anatomi kornea maka 
dapat dilakukan cryotherapy, eksisi, radiasi, atau kemoterapi (Adam 
et al, 2017).

2. Herpes Zoster Ophthalmicus
 Pasien dewasa dengan akut, dengan gejala pada kulit sedang hingga 

berat mendapatkan terapi acyclovir oral dan salep bacitracin pada lesi 
kulit. Apabila ditemukan uveitis, prednislon topikal dan sikloplegik 
harus diberikan. Pada pasien dengan retinitis, choroiditis, atau 
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terdapat gangguan nervus kranialis, diberikan acyclovir intravena dan 
prednison oral (Herpetic Eye Disease Study Group, 1998).

3. Herpes Simplex Keratitis
 Terapi Herpes Simplex Keratitis (HSV) terdiri dari trifl uorothymidine 

dan obat sikloplegik kemudian dilakukan debrideman pada ulkus 
menggunakan aplikator cott on-tip.  Acyclovir oral (400 mg dua kali 
sehari untuk 1 tahun) menurunkan risiko keratitis HSV rekuren 
sebesar 50% (Herpetic Eye Disease Study Group, 1998).

4. Infeksi jamur
 Kelainan pada imunitas selular menyebabkan rentan terjadi infeksi 

kornea. Keratitis akibat jamur yang disebabkan Candida parapsilosis 
dan Candida albicans ditemukan pada pasien dengan HIV stadium 
lanjut (Parrish et al, 1987; Santos et al, 1986).

 Berikut terapi pada pasien dengan keratitis akibat jamur (Adam et al, 
2017).
a. Rawat inap jika dibutuhkan. Penyembuhan keratitis jamur 

biasanya membutuhkan beberapa  minggu. 
b. Tetes mata natamycin 5% (khususnya bila terdapat tanda jamur 

fi lamen), tetes mata amphotericin B 0,15% (khususnya untuk 
Candida), atau voriconazol fortifi ed 1% awalnya tiap 1- 2 jam, 
kemudian diturunkan dosisnya perlahan hingga 4-6 minggu.

c. Sikloplegik (misalnya cyclopentolate 1% 3 kali sehari, atropin 1% 
2 kali sehari hingga 3 kali sehari, sangat direkomendasikan jika 
terdapat hipopion).

d. Tidak boleh diberikan steroid. Jika pasien sudah memakai steroid, 
steroid harus diturunkan dosisnya secara cepat dan dihentikan.

e. Pertimbangkan menambah pemberian obat anti jamur oral 
(misalnya fl ukonazol atau itrakonazol 200 hingga 400 mg loading 
dose, kemudian 100 hingga 200 mg per oral setiap harinya, atau 
voriconazole 200 mg per oral dua kali sehari). Obat anti jamur 
oral biasanya digunakan untuk ulkus kornea yang dalan dan 
dicurigai endoft almitis jamur.

f. Pertimbangkan debrideman epitel kornea untuk meningkatkan 
penetrasi obat anti jamur. Anti jamur topikal tidak dapat penetrasi 
ke dalam kornea dengan baik, kecuali melalui epitel yang intak.
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g. Pengukuran tekanan intraokuler (TIO) (dipilih dengan Tono-
Pen). Terapi apabila terdapat peningkatan TIO.

h. Gunakan eye shield, tanpa bebat mata apabila terdapat penipisan 
kornea.

5. Uveitis
 Uveitis pada pasien HIV dapat merupakan tanda-tanda awal dari 

beberapa infeksi kronik yang sering terjadi. Tanda klinis awal 
dari uveitis anterior termasuk cells pada bilik mata depan, keratic 
precipitates, sinekia posterior, dan hipopion. Tanda klinis dari uveitis 
posterior termasuk vitritis, infi ltrat korioretina, dan perdarahan 
retina.

 Terapi pada uveitis anterior, yaitu :
a. sikloplegik-9misalnya cyclopentolate 1%3x sehari untuk 

infl amasi ringan hingga sedang, atropin 1% 2x hingga 4x untuk 
peradangan hebat;

b. steroid topikal (misalnya predisolon asetat 1%) tiap 1-6 jam 
bergantung pada derajat keparahannya; dan

c. jika tidak terdapat perbaikan kondisi dengan terapi steroid topikal 
secara maksimal, pertimbangkan degan terapi sistemik. Akan 
tetapi, pemberian pada pasien HIV harus penuh pertimbangan 
karena pasien mengalami imunodefi siensi dan pertimbangkan 
untuk konsul kepada dokter penyakit dalam dalam pemberian 
steroid (Adam et al, 2017).

6. Reactive Arthritis
 Sebelumnya dikenal dengan Reiter syndrome. Jika ditemuka uretritis, 

pasien, dan pasangannya harus diterapi untuk anti-klamidia 
(misalnya dosis tunggal azithromycin 1 gram per oral. 

7. Sifi lis
 Jika terdapat uveitis sifi lis anterior dan intermediate dapat diberikan 

Benzathine penicillin 2.4 juta U i.m setiap minggu hingga 3 minggu. 
Jika terdapat peradangan hebat pada segmen anterior, dapat 
diberikan sikloplegik (misalnya cyclopentolate 1% 3x sehari) dan 
steroid topikal (misalnya perdnisolone acetate 1% setiap 2 jam).
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Penyakit Segmen Posterior

1. Toxoplasma Retinochoroiditis
 Terapi pada toxoplasma retinochoroiditis terdiri dari pyrimethamine 

dan sulfadiazie atau clindamycin sealam dosis standar Terapi 
rumatan dengan pyrimethamine dan sulfadiazine atau klindamicin 
menghasilkan relaps infeksi yang lebih rendah dibandingkan 
pyrimethamine saja dan dapat dilanjutkan apabila jumlah CD4 rendah 
(Accorinti et al, 1991). 

2. Candida endophthalmitis
 Pasien dengan candida endophthalmitis dapat dilakukan rawat inap 

apabila pasien mengalami penyakit sistemik dan terjadi keterlibatan 
vitreous yang sedang hingga berat.  Chorioretinitis yang terjadi 
dapat diterapi dengan terapi sistemik dari salah satu regimen 
berikut: Fluconazole 400-600 mg intravena atau per oral loading dose 
diikuti 200-400 mg intravena atau per oral setiap hari. Voriconazole 
200 mg intravena atau per oral dua kali sehari. Caspofungin 70 mg 
intravena loading dose diikuti dengan 50 mg intravena setiap hari juga 
dapat dipertimbangkan. Injeksi intravitreal dengan obat antĳ amur 
(amfotericin B atau voriconazole) jika didapatkan kelainan pada 
vitreus. Topikla sikloplegik juga dapat diberikan (misalnya atropin 
1% 3x sehari). Tekanan intra okuler dimonitor secara rutin dan 
diberikan obat antiglaukoma bila diperlukan (Adam et al, 2017).

3. Acute retinal necrosis
 Beberapa virus patogen berkaitan dengan acute retinal necrosis (ARN). 

Varicella-zoster adalah virus yang paling sering terdapat pada ARN. 
HSV dan cytomegalovirus (CMV) juga berkaitan dengan kelainan ini 
(86,87-90). Terapi yang direkomendasikan saat ini, yaitu dosis induksi 
standar dari ganciclovir atau foscarnet dengan terapi adjuvantivus 
acyclovir intravena dosis tinggi (15 mg per kilogram setiap 8 jam) 
(Freeman et al., 1988).

4. CMV
 Pada epidemi awal AIDS, cytomegalovirus (CMV) merupakan 

penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan AIDS  
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di Amerika Serikat. Studi epidemiologis menyebutkan bahwa selama 
tahun 1992 hampir setengah dari jumlah pasien HIV  menderita 
CMV end-organ disease termasuk chorioretinitis pada mata. Terapi 
antiretroviral memberikan efek yang signifi kan dalam menurunkan 
kejadian penyakit CMV pada AIDS  yaitu sekitar 5-10%. Ganciclovir 
(dan produk oral, valganciclovir), foscarnet, dan cidofovir tersedia 
sebagai terapi pada infeksi CMV (Drew et al., 1988; Hoover et al., 
1993; Lerner et al, 1984).
a. Ganciclovir dan Valganciclovir
 Ganciclovir (Cytovene, DHPG) merupakan analog dari nukleosida 

asiklis guanin yang merupakan potent inhibitor terhadap replikasi 
CMV secara in vitro. Ganciclovir terfosforilasi secara cepat di dalam 
sel yang terinfeksi virus. Ganciclovir triphosphate menghambat 
ikatan deoxygunaine triphosphat dengan DNA polymerase secara 
kompetitif sehingga menghasilan hambatan sintesis DNA dan 
terjadi penghentian DNA elongation. Uji coba  pada pasien 
retinitis perifer membandingkan pemberian ganciclovir dengan 
yang tidak diberikan ganciclovir menunjukkan efi kasi dalam 
upaya menghambat progresivitas retinitis CMV (Spector et al., 
1993). 

b. Pemberian Ganciclovir/Valganciclovir
 Pada terapi induksi, ganciclovir diberikan secara intravena 

dengan dosis 5mg/kg sehari 2 kali untuk 2-3 minggu atau 
retinitis sudah membaik. Terapi rumatan dengan ganciclovir (5 
mg/kg) diberikan sehari sekali. Ganciclovir mengalami eliminasi 
di ginjal sehingga pada pasien dengan gangguan ginjal harus 
dilakukan pengurangan dosis. Akan tetapi, ganciclovir intravena 
oleh valganciclovir (Valcyte), oral prodrug  dari ganciclovir yang 
lebih nyaman dikonsumsi oleh pasien. Sebanyak 900 mg dosis 
valgancyclovir oral (dua kali 450 mg per tablet) menghasilkan 
kadar yang sama di dalam darah dengan dosis yang dicapai oleh 
5 mg/kg ganciclovir intravena dan menunjukkan efi kasi yang 
sama pada terapi induksi menggunakan ganciclovir intravena 
untuk terapi retinitis CMV pada HIV (Martin et al., 2002).
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c. Toksisitas Ganciclovir/Valganciclovir
 Toksisitas valganciclovir serupa dengan ganciclovir intravena 

(kecuali plebitis yang berhubungan dengan pemberian 
intravena). Valganciclovir dan ganciclovir mencapai kadar dalam 
darah dalam jumlah yang sama sehingga memiliki pengaruh 
yang ekuivalen terhadap supresi sumsum tulang. Ganciclovir 
atau valganciclovir menyebabkan neutropenia pada 20-40% pasien 
dan trombositopenia pada 5% pasien. Gejala gastrointestinal, 
kemerahan, dan nefrotoksisitas juga pernah dilaporkan. Hitung 
darah lengkap seharusnya dievaluasi dua kali seminggu selama 
dosis induksi dan sekali seminggu selama dosis maintenance. 
Pasien yang mengalami neutropenia berat (jumlah neutrofi l 
absolut <= 500 sel/μL) dapat diterapi dengan ganciclovir atau 
valganciclovir dengan penambahan colony-stimulating factor dan/
atau menghentikan terapi concomitant myelosuppressive (misal, 
Zidovudine, ZDV). Pasien dengan neutropenia persisten di 
bawah 500 sel/μL dipertimbangkan untuk terapi alternatif anti-
CMV (Lalezari et al., 2002; Collaborative DHPG Treatment Study 
Group, 1986; Hardy et al., 1991).

d. Oral Ganciclovir
 Sebelum tersedia valganciclovir, ganciclovir oral digunakan 

untuk mengurangi risiko yang berhubungan dengan indwelling 
catheters, dan menyebabkan efek netropenia dan anemia yang 
lebih rendah dibandingkan ganciclovir intravena. Studi yang 
membandingkan ganciclovir oral (3 g/hari) dengan ganciclovir 
intravena (5 mg/kg/hari) menyimpulkan bahwa ganciclovir 
oral menyebabkan netropenia dan anemia lebih rendah, tetapi 
juga sedikit kurang efektif dibandingkan ganciclovir intravena 
sebagai terapi maintenance dalam menghambat progresivitas 
retinitis CMV. Studi pada dosis ganciclovir oral yang lebih tinggi, 
membandingkan 3, 4, 5, dan 6 g/hari dengan terapi intravena 
(5mg/kg) menunjukkan bahwa meskipun ganciclovir oral 3 g/
hari lebih inferior dibandingkan ganciclovir intravena dalam 
menghambat progresivitas retinitis seperti fungsi penglihatan, 
akan tetapi pada dosis 4, 5, dan 6 gram memiliki hasil yang 
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sama dengan terapi intravena. Ganciclovir oral dan intravena 
memiliki efek yang sama, yaitu dapat menyebabkan neutropenia, 
trombositopenia, kemerahan, nefrotoksisitas, dan gejala 
gastrointetinal meskipun insiden terjadi efek samping dapat 
berkurang dengan penggunaan oral. Dosis ganciclovir oral yang 
tinggi (6 g/hari) pun tidak menyebabkan gejala gastrointestinal 
toksisitas dibandingkan intravena. Evaluasi hitung darah lengkap 
selama maintenance juga perlu dilakukan. Berdasarkan penelitian 
tersebut, ganciclovir oral dapat digunakan secara efektif pada 
pasien retinitis perifer CMV pada tahap awal dan stabil setelah 
terapi intravena (Drew et al, 1995; The Oral Ganciclovir European 
and Australian Cooperative Study Group. Aids,1995).

e. Foscarnet
 Foscarnet (Foscavir, trisodium phosphonoformate) adalah pyrophosphate 

yang memiliki aktivitas in vitro sama pada semua virus herpes 
temasuk pada HIV. Tidak seperti ganciclovir, foscarnet tidak 
menyebabkan fosforilasi intraseluler untuk menghambat DNA 
polymerase virus sehingga dapat mencegah terjadi galur CMV 
yang resistan ganciclovir. Pada pasien dengan retinitis perifer, uji 
coba yang membandingkan pemberian foscarnet dengan tanpa 
terapi menunjukkan efi kasi dalam menghambat progresivitas 
retinitis CMV. Uji coba yang membandingkan foscarnet dengan 
ganciclovir menunjukkan tidak ada perbedaan antara agen terapi 
tersebut terhadap progresivitas retinitis (Studies of Ocular 
Complications of AIDS Research Group, 1991; Palestine, 1991).

f. Pemberian Foscarnet
 Foscarnet yang diberikan secara intravena membutuhkan 

pemasangan indwelling catheter. Untuk terapi induksi, 90 mg/kg 
diberikan secara intravena dengan infusion pump selama 1 jam 
dengan 1 liter normal saline dua kali sehari dalam 2-3 minggu atau 
sampai retinitis stabil. Terapi maintenance dengan foscarnet (90-
120 mg/kg) diberikan selama 2 jam dengan 1 L intravena normal 
salin sekali sehari. Foscarnet dieliminasi di ginjal dan dilakukan 
evaluasi fungsi ginjal dua kali sehari dengan pengurangan dosis 
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berdasarkan perkiraan creatinine clearence normal (Jacobson, 
1994).

g. Toksisitas Foscarnet
 Nefrotoksisitas adalah toksisitas berat yang paling sering terjadi 

berhubungan dengan foscarnet. Nefrotoksisitas dapat berkurang 
dengan hidrasi intravena dan evaluasi ketat fungsi ginjal dengan 
modifi kasi dosis yang sesuai. Abnormalitas konsentrasi kalsium 
dan fosfor serum, sebagian kalsium juga terionisasi. Pasien yang 
mendapatkan foscarnet seharusnya dievaluasi menggunakan profi l 
kimia setiap minggu. Risiko hipokalsemia berhubungan dengan 
kecepatan infus, foscarnet harus dimasukkan menggunakan 
infusion pump. Efek samping lain yang berhubungan dengan 
terapi foscarnet termasuk muntah, ulkus genital, anemia, 
diabetes insipidus nefrogenik, hipokalemia, hipomagnesemia, 
dan abnormalita sistem saraf pusat, termasuk kejang (Jacobson 
et al., 1989).

h. Kombinasi ganciclovir intravena dan foscarnet
 Hasil studi laboratorium menyebutkan bahwa kombinasi 

ganciclovir dan foscarnet memiliki efek sinergis pada replikasi 
CMV. Pada uji coba kombinasi ganciclovir dan foscarnet versus 
masing-masing obat sendiri pada pasien menunjukkan terapi 
kombinasi (5 mg/kg per hari ganciclovir dan 90 mg/kg per hari 
foscarnet) lebih unggul dalam upaya menghambat progresivitas 
retinitis daripada ganciclovir saja (10 mg/kg per hari) atau 
foscarnet sendiri (120 mg/kg perhari). Studi ini menunjukkan 
tidak ada keuntungan mengubah monoterapi yang satu dengan 
yang lainnya. Meskipun terapi kombinasi berhubungan dengan 
dampak yang negatif pada kualitas hidup karena peningkatan 
waktu infus, akan tetapi terapi tersebut merupakan pilihan 
untuk pasien dengan retinitis yang progresif dan mengancam 
penglihatan. Evaluasi laboratorium pada pasien yang 
mendapatkan kombinasi ganciclovir/foscarnet seharusnya sesuai 
dengan panduan yang telah dĳ elaskan sebelumnya (Freitas, 1989; 
The Studies of Ocular Complications of AIDS Research Group in 
Collaboration with the AIDS Clinical Trials Group, 1996).
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i. Cidofovir
 Cidofovir (Vistide, HPMPC) adalah nukleotida yang analog 

dengan waktu paruh intraselular yang memanjang dan aktivitas 
yang penting melawan spektrum luas dari virus herpes, termasuk 
CMV. Sebagai nukleotida, cidofovir tidak membutuhkan virus-
mediated activation melalui fosforilasi sehingga menangkal 
terjadinya ganciclovir resistan CMV yang resistan karena terjadi 
mutasi pada kinase yang mefosforilasi ganciclovir. Studi pada 
pasien retinitis CMV yang baru terdiagnosis dan yang relaps 
menunjukkan manfaat yang signifi kan dalam menghambat 
progresivitas retinitis (Lalezari, 1995).

j. Cara pemberian Cidofovir
 Cidofovir diberikan secara intravena dengan dosis induksi, 

yaitu 5 mg/kg sekali seminggu selama 2 minggu diikuti dengan 
terapi maintenance 5 mg/kg setiap 2 minggu. Pada saat pasien 
mendapatkan infus, pasien harus mengonsumsi 4 g probenesid 
untuk mengurangi penyerapan cidofovir di ginjal. Probenecid 
dimasukkan dengan dosis 2 g dalam 3 jam pre infus  dan 1 g 2 
jam post infus dan diulangi 8 jam post infus. Pasien yang dapat 
metoleransi cairan seharusnya mendapatkan 2 L hidrasi intravena 
dengan normal salin (minimal 1 L) setiap infus cidofovir. 

k. Toksisitas Cidofovir
 Cidofovir seharusnya diberikan dengan pengaturan infus yang 

terkontrol dengan pengaturan yang ketat sesuai regimen terapi. 
Untuk menghindari nefrotoksisitas, kadar protein urin serum 
kreatinin harus dinilai dalam 48 jam sebelum infus dan dosis 
dimodifi kasi untuk proteinuria (2+). Sebagai tambahan, cidofovir 
kontraindikasi pada pasien yang menerima agen nefrotoksik yang 
lain dan pasien dengan baseline renal insuffi  ciency (kretinin serum 
>1,5 mg/hari, perhitungan klirens <=55 mL/min, atau protein urin 
>2+). Jika pasien mendapatkan agen nefrotoksik yang poten, 
cidofovir harus dihentikan 1 sampai 2 minggu sebelum mulai 
terapi cidofovir.



MANAJEMEN TERAPI MANIFESTASI HIV PADA MATA

697

l. Terapi Intravitreal
 Terapi intravitreal memberikan konsentrasi intraokuler yang 

lebih konsisten dan tinggi daripada yang didapatkan dengan 
pemberian sistemik dari agen anti-CMV. Dua studi dari 
ganciclovir implan menunjukkan kontrol yang efektif untuk 
retinitis hingga 6-8 bulan. Terapi ganciclovir implan seharusnya 
disertai dengan terapi sistemik anti-CMV pada pasien CMV yang 
tidak terlindungi secara signifi kan dengan terapi antiretroviral 
(Martin et al., 1994; The Chiron Ganciclovir Study Group, 1995).

 Pemberian ganciclovir implan dapat dilakukan dengan anestesi 
lokal atau umum. Implan tertentu terdiri dari ganciclovir yang 
dapat bekerja efektif selama 6-8 bulan. Injeksi intravitreal 
ganciclovir atau foscarnet dapat dilakukan dengan anestesi 
lokal. Pembatasan jumlah dosis dan waktu paruh intravitreal 
menyebabkan pemberian yang sering (hingga 2-3 kali per 
minggu).

m. Toksisitas Terapi Intravitreal
 Penempatan ganciclovir implan membutuhkan prosedur operasi 

yang invasif yang dapat menyebabkan retinal detachment (10-
20%) dan endoft almitis (1%). Komplikasi ini dapat dihindari 
apabila prosedur tersebut dilakukan oleh spesialis mata yang 
berpengalaman. Injeksi intravitreal ganciclovir atau foscarnet 
umumnya tidak berbahaya, akan tetapi beberapa terdapat 
komplikasi retinal detachment dan endoft almitis.

n. Resistensi Obat CMV
 Setelah 3 bulan terapi dengan ganciclovir intravena, sekitar 

8% pasien mengeksresikan galur CMV yang resistan dengan 
ganciclovir melalui urine. Perkembangan resistensi berhubungan 
dengan progresivitas yang cepat dari retinitis, dan beberapa 
pasien mengalami kegagalan dalam merespons terapi induksi 
ganciclovir. Pasien yang diduga mengalami resistensi ganciclovir 
seharusnya mendapatkan implan pada okuli hingga resistensi 
dapat teratasi melalui tes kepekaan CMV secara in vitro atau uji 
terapeutik dari injeksi intravitreal atau injeksi ganciclovir dosis 
tinggi (10 mg/kg per hari) ganciclovir intravena (Drew, 1991).
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 Resistensi ganciclovir sering dimediasi oleh mutasi gen UL97 
yang mengodekan viral kinase  sehingga mengaktifk an ganciclovir 
menjadi bentuk monofosfat. Sehingga, sebagian besar galur 
CMV yang resisten ganciclovir tetap peka dengan foscarnet dan 
cidofovir yang aktivitasnya tidak bergantung pada aktivasi virus. 
Sebagian besar pasien dengan resistensi ganciclovir dapat diatasi 
secara efektif baik dengan foscarnet atau cidofovir. Resistensi 
ganciclovir dapat juga terjadi melalui mutasi dari DNA polimerase 
virus. Mutasi polimerasi menunjukkan resistensi silang dengan 
cidofovir, dan kadang juga pada foscarnet. Manajemen terapi 
pada pasien dengan dengan galur CMV yang resisten merupakan 
tantangan dan membutuhkan terapi sistemik dengan dosis lebih 
tinggi, sering diberikan kombinasi. Pada pasien yang awalnya 
diterapi dengan foscarnet atau cidofovir, waktu terjadi resistensi 
sama dengan ganciclovir (sekitar 25% dari 12 bulan terapi) 
(Cherrington, 1996; Sullivan, 1992).

o. Profi laksis CMV
 Ganciclovir oral digunakan untuk pencegahan terjadi retinitis 

CMV pada pasien dengan AIDS stadium lanjut. Salah satu 
studi menyebutkan bahwa pada pasien dengan kultur serum 
atau jaringan yang terbukti terdapat infeksi CMV, pemberian 
ganciclovir oral 3 g/hari dapat menurunkan insiden penyakit 
CMV sekitar 50% dibandingkan plasebo. Hasil ini berhubungan 
dengan hasil virologi, sekitar 40% yang mendapatkan plasebo 
kembali terdapat kultur CMV positif dibandingkan yang 
mendapat ganciclovir hanya <10% yang positif (Spector et al., 
1996).

 Profi laksis secara rutin tidak menjadi standar pada sebagian besar 
manajemen terapi HIV. Beberapa alasan yang dikemukakan, 
yaitu biaya yang tinggi dari profi laksis, ketidaknyamanan pasien 
mengonsumsi 12 kapsul per hasi, potensi toksisitas (termasuk 
netropenia dan anemia), hasil dari studi kedau dari profi laksis 
ganciclovir oral tidak menunjukkan manfaat. Profi laksis CMV 
dengan ganciclovir oral seharusnya diberikan untuk pasien 
dengan jumlah CD4 limfosit di bawah 50 sel/μL yang memiliki 
risiko retinitis (Brosgart et al., 1996).
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Abstrak

Segmen posterior mata yang berisiko terjadinya gangguan pada infeksi HIV adalah 
retina, koroid dan saraf optik. Gangguan ini secara luas dibagi menjadi 2 kategori, 
yaitu penyebab non-infeksi dan penyebab infeksi. Gangguan non-infeksi, yaitu retinopati 
HIV dan perubahan optik disk. Gangguan yang berhubungan dengan penyebab infeksi 
termasuk cytomegalovirus retinitis (CMV), toksoplasmosis, dan infeksi oportunistis lainnya. 
Mayoritas kasus penyakit retina muncul pada individu dengan gangguan imunitas 
berat, dengan jumlah CD4+ kurang dari atau sama dengan 100 sel/mm3. Manifestasi 
segmen posterior yang paling umum dari HIV/AIDS adalah mikrovaskularisasi retina 
(tidak menular) dan retinitis citomegalovirus (infeksius) (Govender et al, 2011). Lebih dari 
setengah penderita HIV positif memiliki kelainan pada segmen posterior (retina, koroid, 
dan nervus optik). Gejala tipikal meliputi floaters, photopsia, defek lapang pandangan, 
dan penurunan tajam penglihatan. Manifestasi HIV pada retina dibagi menjadi (1) 
bukan infeksi oportunistis dan (2) manifestasi infeksi oportunistis. Manifestasi yang bukan 
merupakan infeksi oportunistis adalah mikroangipati retina, sedangkan manifestasi 
infeksi oportunistis adalah infeksi yang timbul akibat keadaan imunitas yang rendah 
pada HIV (Suhardjo, 2017). Manifestasi HIV/AIDS pada segmen posterior yang tidak 
berhubungan dengan infeksi oportunistis.
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MIKROVASKULOPATI RETINA

Retinopati HIV (sindrom mikroangiopatik okular terkait HIV) adalah 
gangguan mikrovaskuler noninfeksi yang ditandai dengan cotton wool 
spots, mikroaneurisma, perdarahan retina, Roth spots, perubahan pembuluh 
darah telangiektasia dan area nonperfusi kapiler. Retinopati HIV 
merupakan salah satu manifestasi pada retina yang paling sering dijumpai 
pada HIV dan ditemukan pada 70% orang dengan HIV/AIDS. Penelitian 
menunjukkan bahwa perubahan aliran darah dapat berkontribusi terhadap 
kerusakan vaskular dan lesi iskemik okular pada orang dengan infeksi 
HIV. Sebuah studi oleh Kuppermann et al. menunjukkan bahwa 45% 
pasien dengan jumlah CD4+ kurang dari atau sama dengan 50 sel/mm3 
dengan presentasi klinis retinopati HIV menunjukkan bahwa retinopati 
HIV merupakan manifestasi AIDS yang tertunda (Ahmed et al., 2002; 
Govendera et al., 2011). 

Cotton-wool spots

Cotton-wool spots (CWS) adalah manifestasi mikroangiopati okular 
paling sering dijumpai pada HIV/AIDS, tetapi tanda ini tidak spesifik dan 
dapat dijumpai pada berbagai kondisi seperti diabetes, hipertensi, leukemia, 
anemia, dan lupus eritematosis sistemik. Faia et al. telah menunjukkan 
bahwa prevalensi retinopati HIV lebih besar ketika jumlah sel CD4+ lebih 
rendah dari 100 sel/mm3 sementara Lima menunjukkan bahwa jumlah 
CD4+ dapat serendah di bawah 50 pada retinopati HIV. Cotton wool spot 
disebabkan oleh gangguan sirkulasi dalam area kecil retina. Oklusi 
arteriol pra-kapiler umumnya terletak pada retina superfisial. Sementara 
retinopati HIV dapat menyerupai manifestasi retinopati diabetik dan 
hipertensi, tetapi tidak memiliki hard eksudat yang menyertai manifestasi 
okular diabetes dan hipertensi. Cotton wool spot sulit dibedakan dengan 
lesi infektif retinitis cytomegalovirus karena terdapat kesamaan warna. Hal 
yang membedakannya adalah CWS bersifat sementara, tidak mengancam 
secara visus, dan cenderung menghilang dalam waktu 6-12 minggu. 
Munculnya CWS menunjukkan perubahan mikrovaskuler pada pasien 
AIDS yang berhubungan dengan tingginya tingkat kompleks imun yang 
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beredar dalam kondisi ini. Pepose et al. lebih lanjut menyarankan bahwa 
ditemukannya kompleks imun menyebabkan stasis aksoplasmik iskemia 
sehingga muncul CWS. Sementara itu retinopati HIV dapat menyerupai 
manifestasi retinopati diabetes dan hipertensi, tetapi tidak memiliki hard 
exudate yang menyertai manifestasi diabetes dan hipertensi (Ahmed et al., 
2002; Govendera et al., 2011).

Gambar 40.1 Cotton wool spots (Govendera et al., 2011).

Retinal Haemorrhages

Perdarahan retina terlihat seperti daerah berbentuk api ketika 
mengenai lapisan serat saraf dan sebagai pola dot-and-blot ketika mencapai 
lapisan retina yang lebih dalam. Perdarahan retina terlihat lebih jarang 
ditemui daripada CWS dan diperkirakan terjadi pada sekitar 30% orang 
dengan HIV/AIDS tingkat lanjut. Temuan histopatologi pembuluh 
retina mirip dengan retinopati diabetik, yaitu dengan nekrosis perisit, 
pembengkakan sel endotel, dan menebalnya basal membran. Cedera 
vaskular termasuk deposisi imunoglobulin, infeksi langsung dari sel-
sel endotelial dengan HIV dan hiperviskositas karena peningkatan 
agregasi sel darah merah, fibrinogen dan peningkatan kekakuan leukosit 
polimorfonuklear (Ahmed et al., 2002; Govendera et al., 2011).
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Telangiectatic vascular changes

Telangiektasis retina dikenal sebagai kelompok anomali idiopatik 
yang langka dari vaskularisasi retina yang ditandai dengan dilatasi 
ireguler, mikroaneurisma, dan kegagalan pembuluh darah yang dijumpai 
pada orang yang terinfeksi HIV (Govendera et al., 2011).

INFEKSI OPORTUNISTIS PADA RETINA

Retinitis CMV

Cytomegalovirus merupakan infeksi oportunistis virus yang paling 
sering dijumpai pada HIV/AIDS. Penyakit klinis CMV telah ditemukan 
pada 40% individu dengan HIV/AIDS lanjut. CMV tercatat sebagai 
penyebab kebutaan dan kematian yang sudah diketahui pada orang 
dengan HIV/AIDS tingkat lanjut di negara-negara barat. Virus biasanya 
diperoleh pada masa kanak-kanak dan menetap laten. Telah ditemukan 
bahwa meskipun prevalensi antibodi CMV tinggi pada infeksi HIV, 
manifestasi klinis tidak muncul sampai jumlah CD4+ di bawah 100 sel/
mm3. Risiko meningkat dengan jumlah CD4+ berada di bawah 50 sel/
mm3 dengan jumlah rata-rata CD4+ pada saat diagnosis retinitis CMV 
sekitar 17 sel/mm3. Infeksi cytomegalovirus pada retina menyebabkan 
invasi viral pada sel retina sehingga menyebabkan nekrosis. Gambaran 
klinis nekrosis retina granular adalah kekeruhan berwarna putih pada 
retina dan perdarahan. Munculnya lesi karakteristik ini tergantung pada 
lokasi dan laju perkembangan penyakit. Retinitis CMV diklasifikasikan 
menjadi mengancam penglihatan dan tidak mengancam penglihatan. Lesi 
tidak mengancam penglihatan biasanya berbentuk granular, mulai dari 
pinggiran dan cenderung menyebabkan kilatan atau floaters. Lesi yang 
mengancam penglihatan berasal dari kutub posterior, lebih edema, dan 
tampak lebih halus (Geier, 1993; Govendera et al., 2011).

Nekrosis cytomegalovirus bisa membingungkan dengan CWS, lesi 
CMV cenderung membesar dan menyatu seiring waktu membentuk area 
keterlibatan yang besar dan membentuk baji (Gambar 40.2). Meskipun 
pasien mengeluh tentang penglihatan kabur, skotoma, cahaya berkedip 
atau floaters, sekitar 15% dari pasien yang terinfeksi sering tanpa gejala 
walaupun terjadi retinitis CMV ekstensif atau retinitis CMV yang 
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mengancam penglihatan. Untuk itu dianjurkan untuk dilakukan 
pemeriksaan fundus rutin dengan interval 3 bulan pada individu dengan 
jumlah CD4+ kurang dari 50 sel/mm3. Pasien-pasien yang datang dengan 
kehilangan penglihatan mungkin memiliki kehilangan yang sangat besar 
yang tidak dapat diubah dan mungkin terjadi melalui tiga mekanisme, 
yaitu kerusakan langsung ke makula dan saraf optik, ablasio retina yang 
mungkin terjadi bahkan setelah retinitis CMV telah teratasi, dan uveitis 
oleh pemulihan imun (Geier, 1993; Govendera et al., 2011).

Gambar 40.2 Retinitis CMV (Govendera et al., 2011).

Penyulit tambahan retinitis CMV adalah terjadinya ablasi retina, 
yang terjadi pada 50% kasus. Frekuensi ablasi retina berkurang serta 
merta kadar CD4+ 50 sel/mm3 atau lebih. Faktor risiko timbulnya ablasio 
retina meliputi keterlibatan 3 zona retina, CD4+ yang rendah dan rutinitas 
ekspulsif. Penanganan ablasio retina dalam hal ini memerlukan teknik 
spesifik mengingat terjadinya nekrosis ekstensif dan multipel sering di 
posterior dan terbentuknya hole. Pada umumnya membutuhkan vitrektomi 
pars plana, tamponade minyak silikon jangka lama. Penempelan retina 
kembali secara anatomis terjadi pada 90% kasus (Suhardjo, 2017).
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Toxoplasma Retinochoroiditis

Organisme yang menyebabkan toxoplasma retinochoroiditis dan 
menyumbang 1% dari infeksi retina terkait AIDS. Organisme ada dalam 
tiga bentuk, yaitu sporozoit, bradyzoit, dan tachyzoit. Sporozoit atau 
ookista dihasilkan dari siklus seksual parasit yang terjadi di usus kucing 
dan dieliminasi oleh kucing dan menjalani sporulasi untuk menjadi 
infeksius. Bradyzoites perlahan-lahan berkembang biak organisme yang 
terkandung dalam kista jaringan dan terlokalisasi pada otot dan otak 
serta dapat hidup di sel inang selama berbulan-bulan sampai bertahun-
tahun. Setelah kista ini tertelan, enzim lambung melarutkan dinding kista 
dan membebaskannya. Tachyzoit merupakan organisme yang membelah 
diri dengan cepat, ditemukan pada jaringan inang selama fase infeksi 
akut dan bertanggung jawab atas kerusakan jaringan sel inang. Infeksi 
pada manusia karena menelan makanan yang terkontaminasi dengan 
oocysts atau makanan mentah yang mengandung bradyzoites. Begitu sel 
inang terinfeksi, kista dapat bertahan seumur hidup. Pada keadaan imun 
yang terganggu, bradyzoit dapat menghasilkan lesi ketika berubah bentuk 
menjadi tachyzoit yang terus membelah, merusak sel pada berbagai organ, 
terutama paru-paru dan otak sehingga menyebabkan pneumonia dan 
encephalitis (Heinemann, 1992; Govendera et al., 2011).

Gambar 40.3 Toxoplasma Chorioretinitis aktif (Govendera et al., 2011).
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Sementara bentuk retinitis dibedakan dengan bentuk lain dengan 
memperhatikan adanya area-area dengan intensitas kuat. Area yang lebih 
halus dari bagian putih pada retina dengan vitritis yang menyertainya, 
kadang disebut “lampu di dalam kabut” dengan bagian putih retina 
menjadi lampu dan vitritis yang menyertainya menjadi kabut. Munculnya 
retinitis toksoplasmosis pada individu dengan sistem imun terganggu 
manifestasinya sering bilateral, multifokal, dan tidak berhubungan dengan 
bekas luka chorioretinal. Retinitis toxoplasmosis dapat membingungkan 
dengan dengan retinitis CMV, perbedaannya pada retinitis toxoplasmosis 
tampak sedikit pendarahan dan lebih banyak iritis dan vitritis (Heinemann, 
1992; Govendera et al., 2011).

Fungal retinitis

Organisme jamur yang paling sering terlibat dalam retinitis jamur 
adalah kandida sementara histoplasmosis dan infeksi aspergillus 
cenderung lebih sering mempengaruhi koroid. Retinitis kandida sering 
ditemukan pada pasien terinfeksi HIV (karena sumber infeksi intravena) 
dan ditandai oleh “tumpukan” infiltrat retina putih yang halus, yang 
dapat membesar sehingga melibatkan vitreus (Copeland, 2015; Govendera 
et al., 2011).

Bacterial retinitis

Chorioretinitis bakteri jarang terjadi dan biasanya dipertimbangkan 
pada pasien dengan penyakit HIV lanjut serta infeksi segmen posterior 
yang tidak responsif terhadap dugaan penyebab virus, jamur atau 
protozoa. Sifilis pada mata merupakan infeksi bakteri intraokular yang 
paling sering terjadi. Retinitis yang dihasilkan ditemukan pada 1-2% 
pasien yang HIV positif. Infeksi muncul sebagai retina nekrotik yang 
diinfiltrasi dengan beberapa histiosit yang mengandung formasi bakteri 
intrasitoplasma, berkapsul. Manifestasi segmen posterior lain dari infeksi 
sifilis yaitu perivaskulitis retina, perdarahan intraretinal, papillitis, dan 
panuveitis (Copeland, 2015; Govendera et al., 2011).



BAGIAN 8 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Kesehatan Mata

710

Cryptococcus chorioretinitis

Infeksi okular kriptokokal pada orang yang mengalami gangguan 
imunitas disebabkan oleh infeksi oleh Cryptococcus neoforman. Infeksi ini 
juga dapat menyebabkan edema papil yang disebabkan oleh peningkatan 
tekanan intrakranial dari meningitis. Selain itu, palsi nervus abducens, 
nyeri kepala dan papilloedema merupakan tanda klinis yang membantu 
membedakan cryptococcus choroiditis dari penyebab lain dari choroiditis 
multifokal. Adanya kehilangan penglihatan yang signifikan yang 
berhubungan dengan kondisi neuropati optik atau kebutaan. Perjalanan 
kehilangan pandang dapat terjadi sangat cepat dalam jam, jika karena 
invasi dan nekrosis jaringan saraf optik atau progresif lambat dari minggu 
ke bulan jika karena papil edema kronis (Copeland, 2015; Govendera et 
al., 2011).

Pneumocystis choroiditis

Pneumocystis carinii menyebabkan pneumonia pada 80% pasien HIV/
AIDS. Infeksi choroidal biasanya bilateral dan multifokal. Lesi khas, yaitu 
lesi berwarna kuning multipel yang progresif, berbatas tegas, lesi koroidal 
berada pada kutub posterior fundus. Lesi ini disebut sebagai lesi vacuolar 
eosinophilic dengan infiltrat choroidal yang mengandung organisme cystic 
dan crescentic. Kehilangan penglihatan terjadi jika adanya keterlibatan 
foveal (Copeland, 2015; Govendera et al., 2011).

Acute Retinal Necrosis (ARN)

Acute Retinal Necrosis (ARN) adalah retinitis herpes virus nekrotik 
yang progresif. Hal ini terjadi karena adanya keterlibatan virus varicella 
zoster (VZV), Herpes simpleks virus (HSV) atau CMV. Umumnya 
bertanggung jawab untuk kehilangan penglihatan bilateral yang parah. 
Nekrosis retina akut ditandai dengan warna putih pada retina perifer 
yang berkembang menjadi nekrosis dalam beberapa hari. Mekanisme 
patofisiologis untuk menyebabkan ARN berhubungan dengan virulensi 
virus setelah reaktivasi. Virulensi ini menjadi sangat signifikan pada 
pasien dengan imunitas yang terganggu (Copeland, 2015; Govendera et 
al., 2011).
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Progressive Outer Retinal Necrosis (PORN)

Nekrosis retina luar yang progresif merupakan bentuk nekrosis dari 
retinitis herpetik. Sementara VZV dan HSV tipe 1 telah dilaporkan sebagai 
agen etiologi utama. Manifestasi klinis sering bilateral dan ditandai dengan 
kehilangan penglihatan yang parah dalam beberapa minggu. Nekrosis 
retina luar yang progresif ditandai dengan lesi pada retina multipel, titik 
putih yang menyatu (Gambar 40.4). Mekanisme patofisiologis yang tepat 
saat ini tidak jelas, namun gangguan imunitas yang parah dan infeksi 
herpes sebelumnya penting diketahui untuk presentasi klinis. Faktor risiko 
untuk PORN termasuk jumlah sel CD4 yang rendah dan infeksi VZV atau 
HSV pada kutaneus, serebral atau visceral yang berulang (Copeland, 2015; 
Govendera et al., 2011).

Gambar 40.4 Progressive outer retinal necrosis (Govendera et al., 2011).

Syphilitic retinitis

Sifilis mata pada HIV/AIDS termasuk iritis, vitritis, neuritis optik 
retrobulbar, perineuritis, papillitis, neuroretinitis, vaskulitis retina, retinitis 
nekrotikan dan retinal eksudatif. Kehilangan pandangan sering karena 
uveitis dan penyakit saraf optik. Dapat unilateral atau bilateral dan dapat 
melibatkan sistem saraf pusat (SSP) di hingga 85% kasus. Infeksi pada 
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individu HIV positif dapat berjalan lebih cepat dan agresif (Copeland, 
2015; Govendera et al., 2011).

Ocular tuberculosis

Tuberculosis (TB) merupakan infeksi oportunistis terkait HIV yang 
paling penting di negara berkembang. Hubungan antara TB dan infeksi 
HIV telah dikaitkan dengan dua proses, yaitu orang dengan TB laten 
mengalami infeksi HIV yang meningkatkan risiko reaktivasi TB sebanyak 
seratus kali lipat, atau orang dengan infeksi HIV mendapatkan infeksi TB 
di mana penekanan imunitas membuat mereka berisiko tinggi terhadap TB 
aktif. Hampir semua struktur mata dapat dipengaruhi oleh TB. Manifestasi 
okular yang sering adalah uveitis granulomatosa, yang biasanya disertai 
dengan koroiditis (Copeland, 2015; Govendera et al., 2011).

MANIFESTASI ORBITAL PADA HIV/AIDS

Manifestasi orbital dari infeksi HIV termasuk selulitis orbital dan 
limfoma orbital. Kedua kondisi tersebut berhubungan dengan infeksi 
Aspergillus, Rhizopus arrhizus, Toxoplasma gondii, dan Pneumocystis 
carinii juga dapat terlibat dalam perkembangan kondisi ini (Copeland, 
2015; Govendera et al., 2011).

Manifestasi Neuro-opthalmic

Manifestasi neuro-ophthalmic HIV/AIDS berhubungan dengan infeksi 
atau limfoma otak serta meninges. Keterlibatan otak biasanya terjadi pada 
tahap akhir HIV/AIDS. Manifestasi neuro-ophthalmic terdiri dari berbagai 
kondisi yang termasuk penyakit saraf optik (edema, peradangan, dan 
atrofi), papiloedema karena tekanan intrakranial yang meningkat, neuritis 
retrobulbar, kebutaan kortikal, defek pupil, kelumpuhan saraf kranial, 
gangguan motilitas okuler, dan defek bidang visual. Sebagian besar 
kondisi ini disebabkan oleh lesi infektif dari CNS. Palsy saraf berhubungan 
dengan meningitis oleh karena kriptokokus dan kista toksoplasma 
intraseluler. Infeksi yang paling sering adalah toksoplasmosis serebral 
karena Toxoplasma gondii memiliki predileksi ke sistem saraf pusat. 
Gejala ini termasuk nyeri kepala, demam, letargi, dan kejang. Sebuah 
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studi menunjukkan bahwa dari pasien yang datang dengan manifestasi 
neuro-ophthalmic pada HIV/AIDS, 40% disebabkan oleh infeksi oportunistis. 
Neuropati optik pada pasien HIV dapat dikaitkan dengan kompresi, 
infiltrasi, infeksi, vaso-oklusi dan inflamasi. Neuropati optik juga 
berhubungan dengan infeksi langsung HIV (Copeland, 2015; Govendera 
et al., 2011).

MANIFESTASI POST TERAPI HIV/AIDS

Immune Recovery Uveitis (IRU)

Immune Recovery Uveitis didefinisikan sebagai peradangan baru pada 
mata dengan retinitis CMV terkontrol atau infeksi oportunistis lainnya, 
yang tidak disebabkan oleh penyebab lain, setelah pemulihan imun 
substansial. Hal ini paling sering terjadi pada pasien dengan retinitis 
CMV yang memulai HAART. Jumlah CD4+ yang sangat rendah pada saat 
memulai ART juga merupakan faktor risiko yang signifikan untuk IRU 
bersama dengan HLA-8-18 sebagai faktor risiko genetik. Manifestasi IRU, 
yaitu katarak, vitritis, edema makula, edema diskus optik, dan membran 
epiretina. Karavellas et al., menyatakan bahwa pemulihan kekebalan vitritis 
atau IRU merupakan sindrom inflamasi intraokular kronis, spektrum 
klinis yang meliputi vitritis, papillitis, edema makula cystoid, membran 
epiretinal, perdarahan vitreous, neovaskularisasi retina, dan pelepasan 
vitreus posterior (Copeland, 2015; Govendera et al., 2011).

Stevens-Johnson Syndrome (SJS)

SJS merupakan gangguan hipersensitivitas yang diperantarai 
immunecomplex. Hal ini berhubungan dengan empat kategori etiologi, yaitu 
infeksi, induksi obat, keganasan terkait, dan idiopatik. Pada pasien dengan 
HIV/AIDS, SJS telah dikaitkan dengan etiologi yang disebabkan oleh 
virus dan obat. Sindrom ini memengaruhi kulit dan membran mukosa. 
Reaksi hipersensitivitas menghasilkan kematian sel yang pada gilirannya 
menyebabkan pemisahan epidermis dari dermis. Kehilangan penglihatan 
yang menyertai penyakit terjadi sebagai akibat dari penurunan produksi 
air mata dan forniceal foreshortening dengan trichiasis (Copeland, 2015; 
Govendera et al., 2011).
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SIMPULAN

Manifestasi okular HIV/AIDS sangat luas dan berbagai kondisi yang 
muncul sesuai dengan beratnya HIV/AIDS membuatnya penting untuk 
melakukan manajemen komprehensif pada pasien HIV/AIDS. Pemeriksaan 
mata yang komprehensif dengan penekanan khusus pada kesehatan 
okular harus dilakukan dan mencakup riwayat kasus menyeluruh, 
dengan mempertimbangkan durasi penyakit dan perkembangan penyakit 
seperti yang ditunjukkan oleh jumlah CD4+, slit lamp, dan funduskopi. 
Pemeriksaan komprehensif wajib terutama pada sebagian besar pasien 
dengan HIV/AIDS yang secara visual asimtomatik. 
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PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) atau Aqcquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) menjadi salah 
satu tantangan kesehatan yang penting bagi kesehatan masyarakat dunia 
(Assuiti et al., 2013). Menurut laporan Joint United Nations Program for 
HIV/AIDS, pada akhir tahun 2013 didapatkan 35 juta orang hidup dengan 
HIV (Fokouo et al., 2015). Di mana 24,7 juta (71%) berada di sub-Saharan 
Africa (Fokouo et al., 2015). Gangguan pendengaran merupakan salah satu 
kasus terbanyak gangguan sensori yang berhubungan dengan penyakit 
HIV/AIDS (Katijah, 2010). Dilaporkan sebanyak 75% pasien dewasa dengan 
HIV/AIDS mengalami gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran 
dapat disertai dengan tinnitus dan vertigo (Katijah, 2010). Gangguan 
pendengaran sensorineural yang disebabkan oleh berbagai macam virus 
sering terabaikan (Cohen, 2014).

Tingginya angka kejadian gangguan pendengaran yang didapatkan 
pada pasien HIV/AIDS, membawa dampak gangguan komunikasi terhadap 
lingkungan sekitar, rasa minder, dan menarik diri dari masyarakat serta 
depresi. Hal ini tentu saja menurunkan angka kualitas hidup pasien HIV/
AIDS (Westhuizen, 2013).
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Pemahaman terhadap efek samping pengobatan serta diagnosis dini 
gangguan pendengaran pada pasien HIV/AIDS sangat penting karena 
memengaruhi prognosis dan membantu meningkatkan kualitas hidup 
pasien dengan HIV/AIDS (Assuiti et al., 2013; Katijah, 2010).

DEFINISI

Gangguan pendengaran sensorineural (Sensorineural Hearing Loss/
SNHL) adalah gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kerusakan 
pada sel rambut luar pada rumah siput (Koklea) dan saraf auditori untuk 
fungsi pendengaran (Alshuaib, 2015). 

EPIDEMIOLOGI

Beberapa studi melaporkan 20% sampai dengan 50% pasien HIV 
mengalami gangguan pendengaran (Fokouo et al., 2015). Studi Valentin et 
al., tahun 2013 melaporkan bahwa 61,7% pasien HIV/AIDS dengan SNHL, 
20% gangguan pendengaran campuran dan 18,3% gangguan pendengaran 
konduksi (Fokouo et al., 2015). Van Der westhuizen et al., melaporkan 
kejadian SNHL sebesar 72%, 32% terjadi pada satu sisi telinga dan 40% 
pada kedua telinga (Harris, 2012).

ETIOLOGI

Gangguan pendengaran sensorineural pada pasien HIV/AIDS bisa 
disebabkan virus HI itu sendiri, infeksi oportunistis dan efek samping 
pengobatan yang diberikan (Fokouo et al., 2015; Katijah, 2010).

1. Human Immunodeficiency Virus (HIV)

HIV berhubungan dengan Auditory Neuropathy (AN). Auditory 
Neuropathy adalah gangguan pendengaran sensorineural (sedang sampai 
dengan sangat berat) yang ditandai dengan hasil pemeriksaan Otoacoustic 
Emission (OAE) normal dengan hasil Brainstem Evoked Response Audiometry 
(BERA) yang tidak normal. Virus HI bisa menyerang sel rambut dalam 
pada rumah siput, sinaps antara rumah siput dan saraf auditori, saraf ke 
8 atau kombinasi ketiganya (Harris, 2012). 
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2. Infeksi Oportunistis

Pada pasien HIV/AIDS yang terganggu terutama ada sistem 
pertahanan tubuh sehingga mudah terserang penyakit lain, seperti TB paru, 
Cytomegalovirus (CMV), meningitis, otosyphilis di mana dapat menyerang 
sistem saraf pusat dan cochleovestibular yang dapat menyebabkan gangguan 
pendengaran sensorineural (Assuiti et al., 2013; Nasronudin, 2014; Katijah, 
2010). Gangguan pendengaran sensorineural yang terjadi bisa pada satu 
atau dua sisi telinga, dengan derajat bervariasi ringan sampai dengan 
sangat berat, bisa muncul tiba-tiba atau progresif (Cohen, 2014).

3. Efek Samping Pengobatan

Beberapa obat-obatan dapat bersifat ototoksik, zat yang terkandung 
di dalamnya dapat menyebabkan kerusakan fungsi dan degenerasi sel 
pada jaringan telinga bagian dalam terutama rumah siput dan sistem 
keseimbangan (vestibuler) (Katijah, 2010). Tingginya angka pasien HIV/AIDS 
berhubungan dengan tingginya angka penggunaan antiretroviral (ARV) 
untuk mengendalikan virus HI sehingga dapat memperpanjang hidup 
pasien (Assuiti et al., 2013). Beberapa studi melaporkan bahwa pemberian 
ARV mungkin memiliki potensi efek ototoxic sehingga menyebabkan 
SNHL (Assuiti et al., 2013). Hal ini masih memerlukan penelitian lebih 
lanjut (Assuiti et al., 2013). Pemberian ARV biasanya diberikan bersama 
dengan pengobatan infeksi oportunistis lainnya seperti Aminoglikosida 
pada pasien HIV/AIDS dengan TB Paru, obat anti jamur (amphothericin 
B, flucytosine, dan ketoconazole) (Assuiti et al., 2013). Obat-obatan tersebut 
beberapa obat yang bersifat ototoksik (Assuiti et al., 2013). Pada penggunaan 
obat-obatan yang bersifat ototoksik, nucleotide reverse transcriptase inhibitors 
yang terkandung dapat menyebabkan kerusakan mitokondria DNA 
jaringan telinga dalam sehingga menyebabkan kerusakan pada rumah 
siput dan sistem keseimbangan (Assuiti et al., 2013; Fokouo et al., 2015). 
Bagian yang terkena lebih dulu adalah bagian basal dari rumah siput 
sehingga sering didapatkan penurunan ambang dengar pada frekuensi 
tinggi berdasarkan hasil audiogram (Assuiti et al., 2013).
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DIAGNOSIS

Diagnosis SNHL didapatkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan 
fisik, serta pemeriksaan penunjang audiologi.

Anamnesis

Anamnesis yang teliti mengenai onset (tiba-tiba atau tidak), perjalanan 
penyakit (tetap atau memberat), gejala yang menyertai (tinnitus, vertigo, 
keluar cairan), serta riwayat penyakit dan pengobatan penting untuk 
mengarahkan diagnosis. Keluhan gangguan pendengaran bisa pada satu 
atau dua sisi telinga dengan derajat bervariasi ringan sampai sangat berat 
(Assuiti et al., 2013). Beratnya gangguan pendengaran dipengaruhi oleh 
beratnya penyakit.

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan otoskopi dilakukan untuk menilai keadaan telinga luar, 
gendang telinga, dan telinga tengah (Harris, 2012). Untuk pemeriksaan 
pendengaran pastikan tidak ada serumen, infeksi telinga luar, apabila 
ditemukan maka perlu diatasi terlebih dahulu. Pemeriksaan pendengaran 
dapat menggunakan tes garpu tala, didapatkan hasil Rinne positif, 
Schwabach memendek.

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang audiologi dilakukan untuk penegakan 
diagnosis, satu pemeriksaan dengan pemeriksaan yang lainnya saling 
melengkapi. Berikut ini tindakan yang dilakukan pada pemeriksaan 
audiologi. 
1. Pemeriksaan timpanometri untuk memastikan adakah faktor 

ketulian konduksi yang memengaruhi gangguan pendengaran 
(Harris, 2012). Hasil pemeriksaan timpanometri bisa didapatkan tipe 
A, tipe Ad, tipe As, tipe B, dan tipe C. Tipe A adalah normal, tipe 
Ad adanya diasartikulasi tulang pendengaran, tipe As pada fi ksasi 
tulang pendengaran, tipe B menunjukkan adanya otitis media efusi, 
perforasi gendang telinga, serumen, sedangkan tipe C menunjukkan 
adanya gangguan pada Tuba Eustachius (Shanks, 2009).
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2. Setelah dipastikan tidak ada faktor ketulian konduksi pemeriksaan 
selanjutnya adalah audiometri nada murni. Dengan hasil audiogram 
gangguan pendengaran sensorineural (SNHL) terutama peningkatan 
desibel di frekuensi tinggi (Assuiti et al., 2013; Fokouo et al., 2015). 
Gangguan pendengaran sensorineural ditandai dengan nilai hantaran 
udara (Air Conduction/AC) dan hantaran tulang (Bone Conduction/BC) 
lebih dari 25 dB dan berhimpit (tidak ada air bone gap) (Schlauch, 
2009). Derajat gangguan pendengaran mulai dari ringan (26–40 dB), 
sedang (41–55 dB), sedang berat (56–70 dB), berat (71–90 dB) dan 
sangat berat (> 90 dB) (Assuiti et al., 2013; Schlauch, 2009).

Gambar 41.1  Audiogram menunjukkan SNHL kanan dan kiri (Harris, 2012).
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3. Pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan audiometri tutur (speech 
audiometry) untuk pemeriksaan kembali validitas hasil audiogram 
nada murni dan evaluasi alat bantu dengar (ABD) (Harris, 2012; 
Mcardle, 2009). Pasien akan dinilai kemampuan mengerti kata-kata 
dengan menggunakan stimulus kata-kata (nilai persepsi tutur/NPT 
dan nilai diskriminasi tutur/NDT) (Mcardle, 2009).

4. Pada kasus yang dicurigai sebagai efek samping obat yang bersifat 
ototoxic dan gangguan pendengaran karena virus seperti CMV, 
dapat dilakukan pemeriksaan OAE untuk mengetahui fungsi sel 
rambut luar pada rumah siput (Assuiti et al., 2013; Harris, 2012). 
Hasil pemeriksaan adalah Pass (lulus) atau Refer (tidak lulus). Hasil 
Pass berarti tidak ada faktor ketulian konduksi yang signifi kan dan 
ambang pendengaran di atas 35 dB. Hasil Refer kemungkinan ada 
faktor ketulian konduksi atau ada SNHL. Pada kasus ototoxic biasanya 
didapatkan kerusakan dari sel rambut luar rumah siput (hasil Refer) 
(Harris, 2012). Adanya kelainan atau faktor ketulian konduksi pada 
telinga tengah dapat memengaruhi hasil pemeriksaan OAE (Harris, 
2012; Prieve, 2009). Pada pemeriksaan OAE tidak dapat diketahui 
ambang dengar pasti pasien (Prieve, 2009).

TERAPI

Pada ketulian mendadak atau Sudden Sensorineural Hearing Loss 
(SSNHL) terapi dapat dengan tirah baring, vasodilator, terapi vertigo. Bila 
tidak membaik dapat dicobakan alat bantu dengar (Stachler et al., 2012).

Sampai saat ini SNHL pada pasien HIV/AIDS sebagian besar bersifat 
irreversible, alat bantu dengar (ABD) dapat dicobakan kepada pasien dengan 
pilihan sesuai derajat gangguan pendengarannya (Valente, 2009). Fungsi 
ABD adalah untuk mengeraskan suara dari luar dan meredam bunyi 
tinnitus pada pasien. Tidak semua tingkatan gangguan pendengaran 
dapat menggunakan ABD (Valente, 2009). Pada gangguan pendengaran 
sangat berat (>90 dB) ABD tidak begitu membantu. Untuk gangguan 
pendengaran sangat berat bisa dilakukan implan koklea dengan operasi 
(Valente, 2009).
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PENCEGAHAN

Pencegahan yang dapat dilakukan adalah monitoring pemeriksaan 
audiometri nada murni secara berkala pada pasien HIV/AIDS (Fokouo 
et al., 2015). Pemeriksaan audometri bisa dilakukan sebelum pemberian 
pengobatan atau bila ada keluhan (Assuiti et al., 2013).

EDUKASI

Menjelaskan kepada pasien HIV/AIDS yang sedang menjalani 
pengobatan tentang efek samping obat yang bersifat ototoksik serta 
bagaimana menjaga kebersihan telinga (Harris, 2012). 

SIMPULAN

Tingginya angka kejadian HIV/AIDS dunia merupakan masalah 
utama kesehatan masyarakat dunia saat ini (Assuiti et al., 2013). Gangguan 
pendengaran merupakan salah satu kasus terbanyak gangguan sensori 
yang berhubungan dengan penyakit HIV/AIDS (Katijah, 2010). Dilaporkan 
sebanyak 75% pasien dewasa dengan HIV/AIDS mengalami gangguan 
pendengaran. Gangguan pendengaran sensorineural pada pasien HIV/
AIDS bisa disebabkan virus HIV itu sendiri, infeksi oportunistis dan 
efek samping pengobatan yang diberikan (Fokouo et al., 2015; Katijah, 
2010). Penegakan diagnosis SNHL berdasarkan anamnesis yang teliti, 
pemeriksaan fisik, dan penunjang seperti timpanometri, audiometri nada 
murni, audiometri tutur dan OAE (Assuiti et al., 2013; Fokouo et al., 2015; 
Shanks, 2009).

Pemahaman terhadap efek samping pengobatan serta diagnosis dini 
gangguan pendengaran pada pasien HIV/AIDS sangat penting karena 
memengaruhi prognosis dan membantu meningkatkan kualitas hidup 
pasien dengan HIV/AIDS (Assuiti et al., 2013; Katijah, 2010). Tingginya angka 
pasien HIV/AIDS berhubungan dengan tingginya angka penggunaan 
antiretroviral (ARV) untuk mengendalikan virus HIV sehingga dapat 
memperpanjang hidup pasien (Assuiti et al., 2013). Beberapa studi 
melaporkan bahwa pemberian ARV mungkin memiliki potensi efek 
ototoxic sehingga menyebabkan SNHL (Assuiti et al., 2013). Hal ini masih 
memerlukan penelitian lebih lanjut (Assuiti et al., 2013). Pencegahan yang 



BAGIAN 9 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Telinga, Hidung dan Tenggorok

724

dapat dilakukan adalah monitoring pemeriksaan audiometri nada murni 
secara berkala pada pasien HIV/AIDS (Fokouo et al., 2015).
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Abstrak

Menelan adalah proses yang penting bagi kehidupan manusia. Ada beberapa 
penyebab gangguan menelan. Salah satunya adalah odinofagi yang disebabkan 
sensasi rasa nyeri pada organ yang berperan pada proses menelan, yaitu orofaring, 
epilogotis, laring, dan esofagus. Rasa nyeri ini bisa disebabkan oleh proses inflamasi 
karena infeksi. Gangguan menelan yang menahun akan menyebabkan gangguan 
asupan nutrisi sehingga bisa menyebabkan gangguan terhadap metabolisme. Pada 
pasien odinofagi yang telah diberikan terapi secara adekuat tetapi tidak memberikan 
hasil yang baik, harus dicurigai adanya HIV/AIDS. Pasien HIV/AIDS sering mengalami 
gangguan menelan, terbanyak karena rasa sensasi nyeri (odinofagi) yang disebabkan 
oleh proses inflamasi karena adanya infeksi. Infeksi oportunistis tersering pada HIV/AIDS 
yang menyebabkan odinofagi, yaitu kandidiasis orofaring. Penatalaksanaan odinofagi 
pada pasien HIV/AIDS harus dilakukan meliputi segenap aspek dan dilakukan secara 
adekuat. Asupan makanan yang adekut harus mendapatkan perhatian. Pasien HIV/
AIDS wajib untuk patuh terhadap proses dan prosedur pengobatan HIV/AIDS agar 
terhindar dari infeksi oportunistis. Pemberian terapi simptomatis terhadap keluhan yang 
ada dapat diberikan.

PENDAHULUAN

Menelan merupakan sebuah proses yang cukup penting bagi 
kehidupan seorang manusia. Gangguan menelan akan menyebabkan 
seorang individu akan kesulitan untuk mendapatkan asupan makanan 
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yang penting bagi metabolisme tubuhnya. Berdasarkan terjadinya 
gangguan proses penelan, yaitu disfagi, afagi, kesulitan untuk memulai 
proses menelan, odinofagi, globus faringeus, fagofobi dan perasaan penuh 
dalam epigastrium (Wilcox, 2017). 

Gangguan menelan pada pasien Human Immunodeficiency Virus (HIV) 
atau Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) sering disebabkan karena 
odinofagi, yaitu adanya rasa nyeri karena inflamasi dari proses infeksi pada 
organ yang berperan pada proses menelan, meliputi rongga mulut dan 
tenggorok (orofaring), epiglotis, esofagus. Lesi inflamasi yang terjadi akibat 
infeksi akan memberikan sensasi nyeri sehingga menyebabkan pasien 
menolak menelan, kondisi ini disebut sebagai odinofagi. Gangguan menelan 
karena odinofagi harus dibedakan dengan disfagi (Raufman, 1988).

Penyebab odinofagi pada pasien HIV/AIDS adalah adanya infeksi 
organ yang terlibat dalam proses menelan dan terbanyak pada orofaring 
telah dilaporkan terjadi 50–95% pada pasien HIV/AIDS. Menurut laporan 
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sampai dengan bulan Maret 
2008 dilaporkan berberapa infeksi oportunistis seperti tuberkulosis (41%), 
diare kronis (24,7%), infeksi orofaring (24,3%), dermatitis generalisata, 
limfadenopati generalisata, dan lainnya. Infeksi orofaring banyak 
disebabkan oleh kandidiasis (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 
2008). Hasil penelitian lain menunjukkan infeksi oportunistis yang 
tersering di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta adalah kandidiasis 
orofaring-esofagus (80,8%), tuberkulosis (40,1%), sitomegalovirus (28,8%), 
lainnya antara lain adalah ensefalitis toksoplasma, pneumonia P. carinii, 
herpes simpleks, Mycobacterium Avium Complex (MAC). Penelitian di India 
mengenai infeksi oportunistis pada pasien HIV-positif pengguna narkoba 
suntik memberikan hasil: hepatitis C 94,1%, kandidiasis oral 43,2%, 
tuberkulosis paru 33,9%, infeksi saluran napas bawah 16,1% dan lainnya 
seperti hepatitis B, herpes zoster/simpleks (Siregar, 2015).

Dari beberapa data di atas tampak bahwa infeksi pada orofaring 
merupakan kelainan infeksi oportunistis yang paling sering terjadi. Dan 
infeksi orofaring tersering disebabkan oleh Kandidiasis (Pohan, 2006). 

Berdasarkan hal di atas maka perlu dibahas tentang hal yang terkait 
dengan gangguan menelan dalam hal ini adalah odinofagi, yaitu sensasi 
nyeri menelan yang diakibatkan oleh infeksi oportunistis pada pasien HIV/
AIDS yang menyebabkan pasien tidak dapat menelan sehingga asupan 
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nutrisi tidak dapat optimal yang dapat memperburuk kondisi kesehatan 
pasien.

DEFINISI

Beberapa gangguan menelan antara lain adalah disfagi didefinisikan 
sebagai perasaan tersumbat aliran makanan atau perasaan lengketnya 
makanan yang masuk melalui mulut, faring, atau esofagus. Pasien dengan 
disfagi merasakan adanya gangguan atau kesulitan pada gerakan menelan, 
dan apa yang ditelan tidak turun dengan baik dan seperti mengganjal di 
tenggorok (Ahmed, 2011).   

Disfagi harus dibedakan dari gejala lain yang berhubungan dengan 
proses menelan meliputi Afagi atau tidak bisa menelan sama sekali yang 
terjadi karena obstruksi lengkap esofagus, biasanya akibat terjepitnya 
bolus makanan, dan merupakan keadaan emergensi. Kesulitan untuk 
memulai proses menelan timbul apabila terdapat gangguan pada fase 
volunter dari proses menelan. Odinofagi berarti nyeri menelan. Seringkali 
odinofagi dan disfagia terjadi bersamaan. Globus faringeus adalah sensasi 
adanya benjolan yang menyangkut di dalam tenggorok, namun tidak 
disertai dengan kesulitan menelan. Arah aliran makanan yang salah 
menyebabkan regurgitasi nasal dan aspirasi laringeal serta pulmonal 
selama proses menelan. Globus faringeus merupakan karakteristik dari 
disfagi. Fagofobi berarti rasa takut menelan dan menolak untuk menelan, 
dapat terjadi pada histeria, rabies, tetanus, dan paralisis faring akibat 
ketakutan terjadi aspirasi. Beberapa pasien dapat merasakan makanan 
yang berjalan ke bawah dalam esofagus. Sensitivitas esofagus ini tidak 
berhubungan dengan perlengketan makanan atau obstruksi. Perasaan 
penuh dalam epigastrium yang timbul setelah makan atau setelah 
menelan udara juga jangan sampai disalahartikan menjadi disfagi (Wolf, 
1990; Ahmed, 2011). 

Pada pasien HIV/AIDS gangguan menelan diakibatkan oleh odinofagi 
karena lesi inflamasi menyebabkan odinofagi sehingga pasien menolak 
menelan karena sensasi nyeri saat menelan (Raufman, 1988).
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EPIDEMIOLOGI

Organ yang berperan pada proses menelan dan rawan terjadi 
inflamasi adalah orofaring, epiglottis, faring, dan esofagus. Organ tersebut 
bila terjadi inflamasi menyebabkan sensasi nyeri pada saat menelan 
sehingga menyebabkan pasien akan kesulitan untuk menelan (Ballenger, 
1991). Infeksi pada orofaring telah dilaporkan terjadi 50–95% pada pasien 
HIV/AIDS. Infeksi orofaring ini yang menyebabkan pasien HIV/AIDS 
merasakan gangguan menelan. Kandidiasis adalah penyebab utama 
infeksi orofaring pada pasien HIV/AIDS (Solomon et al., 2008; Wilcox, 
2017).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa infeksi oportunistis yang 
tersering di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta adalah kandidiasis orofaring-
esofagus (80,8%). Penelitian di India mengenai infeksi oportunistis berupa 
kandidiasis oral 43,2% dari pasien HIV/AIDS (Djauzi, 2006).

ETIOLOGI

Ketika makanan atau minuman melewati bagian posterior dari lidah, 
otot yang disarafi oleh Nervus cranialis nervus vagus (NC. X) 
dan glosofaringeal (NC. IX) akan mendorongnya ke bawah belakang 
menuju hipofaring, kemudian melewati sfingter krikofaringeal 
menuju esofagus. Bagian Nasofaring ditutupi oleh otot palatum yang 
disarafi oleh saraf vagus dan trigeminus (NC. X, NC. Vc), sedangkan tuba 
eustachius terbuka (NC. X). Lubang laring menyempit seiring dengan 
elevasi dari seluruh tulang laring oleh semua otot yang menempel pada 
tulang yang berasal dari atas serta terbukanya sfingter krikofaringeal (X). 
Otot lidah yang disarafi oleh saraf hipoglossus (NC. XII) juga berperan 
penting dalam proses ini. Sebagian besar otot faring disarafi secara satu 
arah melalui saraf vagus (Matsuo dan Palmer, 2008).

Gangguan menelan karena odinofagi yang disebabkan oleh inflamasi 
pada organ yang berperan pada proses menelan yang menyebabkan 
rangsangan nyeri pada saraf sensori yang menginervasi organ tersebut. 
Rangsangan nyeri utama terjadi saraf kranial glosofaringeal (NC. IX). Saraf 
kranial glosofaringeal (NC. IX) berperan dalam reflek menelan dan reflek 
muntah. Fungsi utama dari saraf glosofaringeal adalah suplai persarafan 
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sensoris dari orofaring dan bagian posterior dari lidah. Selain itu saraf 
glosofaringeal juga memiliki fungsi motorik terhadap otot stilofaringeus. 
Saraf kranial lainnya yang juga memiliki peran terhadap sensasi rasa 
nyeri adalah fasialis (NC. VII) dan vagus (NC. X). Saraf fasialis memiliki 
cabang sensoris yang menerima rangsang dari bagian anterior lidah 
untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa, kondisi inflamasi pada lidah 
menyebabkan terjadinya gangguan sensasi rasa. Saraf vagus juga berperan 
dalam menerima rangsang dari organ dalam yang berperan pada proses 
menelan, yaitu esofagus (Matsuo dan Palmer, 2008).

Gangguan menelan karena odinofagi yang disebabkan oleh 
inflamasi pada organ yang berperan pada proses menelan disebabkan 
oleh infeksi oportunistis (Raufman, 1988). Individu yang memiliki HIV/
AIDS dapat menghadapi ancaman kesehatan serius dari virus, bakteri, 
atau parasit tertentu yang dikenal sebagai infeksi oportunistis. Infeksi 
disebut oportunistis karena mereka mengambil keuntungan dari sistem 
kekebalan tubuh yang melemah, dan komplikasi ini bisa berakibat fatal 
(Pohan, 2006).

Beberapa infeksi oportunistis yang umum dan banyak terjadi 
adalah kandidiasis orofaring, bronkus, trakea, esofagus, atau paru-paru. 
Kandidiasis, juga dikenal sebagai thrush, disebabkan oleh sejenis jamur 
umum dan biasanya tidak berbahaya karena sebenarnya merupakan flora 
normal yang disebut kandida. Infeksi oportunistis ini termasuk cukup 
umum, biasanya ditemukan pada pasien HIV dengan jumlah CD4 antara 
200 dan 500 sel/mm3 (Li X et al., 2013).

Organisme lain yang menjadi sebab terjadinya infeksi oporturnistis, 
yaitu Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipe B (HIB), 
Streptococcus Grup A. Penyebab yang jarang termasuk gonore, klamidia, 
dan Corynebacterium yang dapat menginfeksi orofaring. Infeksi tuberkulosis 
disebabkan oleh bakteri tuberkulosis juga dapat merupakan infeksi 
oportunistis. Tuberkulosis juga dapat menginfeksi orofaring dan faring yang 
menyebabkan rasa nyeri dan menimbulkan odinofagi (Nasronudin, 2014).

DIAGNOSIS

Diagnosis gangguan menelan karena odinofagi akibat inflamasi 
pada organ yang berperan pada proses menelan didapatkan berdasarkan 
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anamnesis, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang berupa sitologi 
swab tenggorok, pemeriksaan jamur, pemeriksaan HIV/AIDS, pemeriksaan 
radiologi (Djauzi dan Djoerban, 2003; Djauzi, 2006; Aberg et al., 2014).

Anamnesis

Keluhan utama dirasakan kesulitan menelan yang disebabkan sensasi 
nyeri. Keluhan yang lainnya disesuaikan dengan organ lainnya yang 
terkena. Infeksi pada faring akan menimbulkan keluhan tenggorokan 
terasa sakit, kering, atau gatal. Dapat diikuti berupa keluhan bersin, pilek, 
sakit kepala, batuk, merasa kelelahan, pegal-pegal, menggigil dan demam 
(Hoff dan Chang, 2014).

Infeksi pada epiglotis menimbulkan gejala berupa demam, sakit 
tenggorokan yang parah sehingga sulit menelan, kesulitan bernapas. 
Pasien lebih nyaman dengan posisi duduk tegak dengan tubuh condong ke 
depan dengan posisi ini pasien lebih mudah untuk bernapas, suara napas 
yang nyaring, gelisah, mengeluarkan air liur dan suara parau. Epiglotitis 
memiliki gejala yang sama dengan croup atau laringo trakeo bronkitis 
(Abdallah, 2012; Hoff dan Chang, 2014).

Infeksi pada laring, yaitu laringitis adalah peradangan yang terjadi 
pada pita suara. Gejala yang umum pada laringitis, yaitu nyeri tenggorok, 
batuk, demam, suara parau (disfoni), atau bahkan kehilangan suara sama 
sekali (afoni). Gejala laringitis yang paling mudah dideteksi adalah suara 
yang berubah menjadi parau atau bahkan hilang sama sekali (Hoff dan 
Chang, 2014).

Esofagitis adalah infeksi pada lapisan esofagus. Esofagitis berisiko 
merusak jaringan esofagus. Esofagitis dapat menimbulkan kesulitan dan 
rasa sakit saat menelan, tersangkutnya makanan pada esofagus, mual dan 
muntah, nyeri ulu hati (epigastrium), nyeri dada (retrosternal), asam lambung 
terasa naik ke kerongkongan atau ke mulut dan didapatkan mukosa oral 
normal pada lebih dari 50% pasien. Esofagitis dapat mengakibatkan 
terjadinya penyempitan esofagus dan dapat menyebabkan esofagus Barrett 
(Hoff dan Chang, 2014).

Apabila tanda kandidiasis muncul di organ orofaring, maka pasien 
dapat mengeluhkan juga adanya nyeri dan rasa sakit di mulut, mulut atau 
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lidah seperti terbakar, nyeri menelan, dan mukosa oral tampak tertutup 
lapisan tebal berwarna putih (Li et al., 2013; Siregar, 2015).

Apabila pasien sudah mendapatkan terapi pengobatan yang adekuat 
tetapi tidak menunjukan adanya perbaikan secara klinis maka perlu 
dilakukan anamnesis tentang adanya gangguan sistem imun, salah 
satunya adalah tanda dan gejala HIV/AIDS. Apalagi ketika adanya tanda 
gejala kandidiasis di orofaring (Djauzi, 2006).

Pemeriksaan Fisik

Diagnosis fisik faringitis didapatkan mukosa faring tampak 
kemerahan dan udem terutama di daerah lateral band, kadang terdapat 
mukopus, didapatkan bercak putih atau abu-abu dan dapat disertai 
udem kelenjar getah bening. Sekret yang terbentuk awalnya bening, 
lama kelamaan kental berwarna kuning, granula tampak lebih besar dan 
merah, bila menyebar ke laring akan menimbulkan suara parau dan batuk 
Gambar 42.1 (Ballenger, 1991.; Hoff dan Chang, 2014). 

Gambar 42.1  Gambaran faringitis, faring hiperemi dan granula membesar 
(Hoff dan Chang, 2014).

Pada pasien HIV/AIDS kandidiasis orofaring adalah kasus yang 
terbanyak dan pada umumnya dapat ditegakkan secara klinis, sedangkan 
diagnosis presumtif kandidiasis esofagus adalah didapatkannya keluhan 
nyeri retrosternum dan ditemukannya kandidiasis oral berdasarkan 
gambaran membran atau plak putih dengan dasar eritema pada mulut 
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atau ditemukannya filamen jamur pada kerokan jaringan (Pohan, 2006; 
Siregar, 2015). 

Terdapat 5 tipe kandidiasis orofaring, yaitu membranous candidiasis 
merupakan salah satu tipe yang umum terjadi dengan karakteristik selaput 
yang berwarna putih seperti krim, lapisan tidak teratur pada permukaan 
mukosa. Atopik Kandidiasis Kronis (denture stomatitis) menunjukkan tanda 
dan gejala eritema kronis dan udem dari bagian dari yang terkena Kandida. 
Kandidiasis eritematosa dihubungkan dengan gambaran eritematosa 
pada lempeng yang keras dan lembut. Cheilitis Angular merupakan reaksi 
inflamasi dengan karakter nyeri, eritema, dan membuat saluran pada 
sudut mulut. Dan juga bisa didapatkan tipe campuran yaitu kombinasi 
antara tipe di atas Gambar 42.2 (Siregar, 2015).

Gambar 42.2.  A. Membranous candidiasis memberikan gambaran selaput 
yang berwarna putih, lapisan tidak teratur pada mukosa. B. 
Kandidiasis eritematosa memberikan gambaran eritematosa 
pada lempeng yang keras dan lembut. C. Cheilitis angular 
memberikan gambaran eritematosa dan bentukan garis pada 
sudut mulut (Siregar, 2015).

Pasien epiglotitis didapatkan adanya udem pada epiglotis dan 
kemerahan. Udem pada epiglotis dapat menyebabkan sumbatan jalan 
napas yang ditunjukan dengan adanya stridor inspiratoar, retraksi, 
dispneu, dan sianosis Gambar 42.3 (Abdallah, 2012).

Pada pasien laringitis didapatkan kondisi laring yang udem dan 
kemerahan serta bisa didapatkan tanda-tanda sumbatan jalan napas 
apabila udem menutup jalan napas (Thomas, Jetté, dan Clary, 2017). Pasien 
dengan esofagitis pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya nyeri tekan 
epigastrium dan nyeri tekan retrosternal, untuk pemeriksaan fisik lokalis 
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esofagus perlu dilakukan dengan endoskopi Gambar 42.4 (Alsomali dan 
Arnold, 2017). 

Gambar 42.3  A. Epiglotis normal B. Epiglotitis didapatkan gambaran edema 
pada epiglotis dan kemerahan (Abdallah, 2012).

Gambar 42.4  A. Laringitis didapatkan gambaran laring edema dan 
kemerahan B. Esofagitis didapatkan gambaran esofagus edema 
dan kemerahan (Thomas et al., 2017).

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan darah rutin dilakukan 
untuk menilai apakah ada infeksi dan derajat infeksi. Swab dan 
kultur tenggorokan diperlukan untuk mendapatkan jenis bakteri yang 
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menginfeksi dan mengetahui jenis antibiotik yang sensitif untuk diberikan 
kepada pasien (Djauzi dan Djoerban, 2003).

Pemeriksaan untuk mendiagnosis kandidiasis dilakukan sesuai 
dengan tipe kandidiasis yang dialami. Diagnosis definitif kandidiasis 
adalah ditemukannya spesies kandida pada pemeriksaan dengan larutan 
kalium hidroksida (KOH) 10% dengan mengambil kerokan di atas lesi atau 
spesimen jaringan dan akan ditemukan unsur-unsur pseudohifa atau ragi 
yang berkembang, bukan dengan kultur Gambar 42.5. Identifikasi spesies 
kandida dapat dilakukan dengan uji morfologi dan kultur jamur. Kultur 
merupakan alat bantu yang baik untuk spesifikasi dan uji sensitivitas, 
namun tidak digunakan untuk diagnosis karena tingginya kolonisasi 
di rongga mulut. Pemeriksaan serologi HIV/AIDS perlu dilakukan pada 
pasien yang diduga menderita HIV/AIDS (Siregar, 2015).

Gambar 42.5  Gambaran mikroskopis kandida dengan larutan kalium 
hidroksida (KOH) 10% ditemukan pseudohifa (Siregar, 2015).

Pada pasien epiglotis dan laringitis pemeriksaan perlu dilakukan 
dengan laringoskopi untuk melihat kondisi epiglotis dan laring. Pada 
laringitis yang disebabkan oleh tuberkulosa yang ditandai gambaran 
epiglotis dan laring yang rapuh dan kasar maka dilakukan tindakan 
biopsi. Tindakan biopsi adalah tindakan yang invasif maka dilakukan 
setelah pasien dalam kondisi stabil. Pemeriksaan esofaguskopi juga perlu 
dilakukan pada pasien esofagitis setelah kondisi inflamasi membaik 
(Alsomali et al., 2017).
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Pemeriksaan radiologi berupa rontgen dada diperlukan pada pasien 
dengan kecurigaan infeksi pada paru. Rontgen soft tissue leher posisi 
antero posterior dan lateral diperlukan pada pasien epiglotis dan laringitis 
Gambar 42.6. Pemeriksaan radiologi esofagogram dilakukan pada pasien 
esofagitis yang tidak membaik setelah diberikan terapi, pemeriksaan 
dilakukan untuk melihat komplikasi yang terjadi akibat esofagitis 
(Alsomali et al., 2017).

Gambar 42.6  Foto rontgen kranial lateral untuk mengevaluasi adanya 
epiglotis tampak udem dari soft tissue epiglotis (Alsomali dan 
Arnold, 2017) 

TERAPI

Terapi diberikan sesuai dengan tanda dan gejala yang diderita oleh 
pasien pada kasus odinofagi yang berat sehingga pasien tidak mampu 
untuk menelan maka pasien memerlukan perawatan di rumah sakit. 
Penatalaksanaan terapi pada odinofagi terkait dengan penyakit dasar yang 
menyebabkan odinofagi dan penanganan suportif gangguan menelan 
yang diakibatkan oleh odinofagi. Penanganan suportif harus diperhatikan 
agar intake makanan tidak terganggu. Pada kasus odinofagi disarankan 
untuk memberikan diet lunak dan halus. Apabila semua kontur makanan 
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tidak dapat ditelan maka dipertimbangkan untuk pemasangan naso gartic 
tube. Dan apabila kondisi pasien tidak mampu menelan dan lemah maka 
dipertimbangkan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit (Djauzi 
dan Djoerban, 2003; Raufman, 1988; Wilcox, 2017).

Pada kasus ringan cukup diberikan terapi simtomatis berupa 
analgetik dan antipiretik dapat diberikan parasetamol 3 x 500 mg, pada 
anak diberikan 10 mg/kg BB/dosis, diberikan 3–4 kali sehari. Pemberian 
antibiotik dapat dipertimbangkan apabila adanya tanda-tanda infeksi 
bakteri. Pilihan antibiotik yang direkomendasikan di awal terapi adalah 
antibiotik spektrum luas sesuai dengan peta kuman di orofaring. Antibiotik 
spektrum luas yang direkomendasikan adalah phenoksimetilpenisillin 4 x 
500 mg, Amoksisilin 3 x 500 mg alternatifnya amoksilin–asam klavulanat 
3 x 500 mg, cefadroxyl 2 x 500 mg diberikan selama 7–10 hari. Bila tidak 
membaik diberikan antibiotik sesuai dengan kultur kuman dan tes 
sensivitas. Obat kumur juga dapat diberikan benzydamin gargle (Ballenger, 
1991; Hoff dan Chang, 2014).

Pada kasus kandiasis harus diberikan anti fungal, sekarang ini 
banyak tersedia obat antifungal yang mampu mengatasi infeksi Kandida, 
dan di antaranya, yang paling sering dipakai adalah golongan azol. Obat 
anti fungal azol tersedia untuk pemakaian topikal maupun sistemik. 
Beberapa obat-obat antijamur yang sering digunakan dalam terapi 
kandidiasis mukokutan pada pasien HIV/AIDS antara lain flukonazol, 
itrakonazol, klotrimazole, suspense nistatin, dan suspensi amphotericin 
B (amphotericin B diberikan secara intravena pada kasus yang berat). 
Efektivitas preparat topikal nistatin untuk kandidiasis orofaring tergantung 
pada lamanya kontak antara suspensi dan mukosa yang terkena. Karena 
itu setelah pemberian obat dianjurkan untuk tidak makan atau minum 
selama 20 menit. Respons terapi biasanya terlihat dalam 5 hari pertama. 
Jika gagal dengan preparat topikal dapat digunakan flukonazol oral. Jika 
tetap tidak berespons dengan flukonazol, gunakan flukonazol dengan 
dosis lebih tinggi, yaitu 400–800 mg/hari atau terapi alternatif dan lakukan 
tes sensitivitas terhadap anti fungal (Aberg et al., 2014).

Kebanyakan obat anti fungal yang diberikan pada pasien kandidiasis 
orofaring dan esofagus dengan HIV/AIDS tidak memberikan hasil yang 
memuaskan atau mengalami kegagalan terapi dengan golongan azol, hal 
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ini disebabkan karena pada pasien HIV/AIDS mengalami penurunan 
sistem kekebalan tubuh akibat limfosit T CD4+ yang rendah, penggunaan 
preparat azol jangka lama, dan disebabkan isolat C. albicans. Kadar 
hambat minimal flukonazol terhadap C. glabrata 16–46 kali lebih tinggi 
dibandingkan terhadap C. albicans, sehingga dianjurkan penggunaan 
flukonazol dengan dosis yang lebih tinggi. Sedangkan kadar hambat 
minimal flukonazol pada C. kruseii sangat tinggi sehingga flukonazol 
tidak dapat digunakan (Skiest et al., 2008).

Untuk mengurangi udim dan peradangan, khususnya pada kasus 
epiglotitis dan laringitis dapat diberikan obat-obatan steroid. Epiglotitis 
termasuk kondisi darurat medis dapat menyebabkan sumbatan 
pernapasan. Pasien yang menunjukkan gejala sumbatan jalan napas harus 
segera dibawa ke rumah sakit. Jangan membaringkan pasien dalam posisi 
telentang atau memeriksa tenggorokan pasien karena dapat memperburuk 
sumbatan jalan napas. Apabila tanda tersebut terjadi maka pasien harus 
mendapatkan penanganan segera untuk membebaskan jalan napas. 
Apabila epiglotis menutupi trakea sehingga pemasangan endotracheal tube 
lewat mulut sulit dilakukan, atau pada keadaan darurat di mana jalan 
napas harus dibebaskan sesegera mungkin, maka dapat dilakukan insersi 
tracheostomy tube (Abdallah, 2012; Thomas et al., 2017).

Odinofagi pada pasien HIV/AIDS yang disebabkan infeksi 
oportunistis harus mematuhi pengobatan dan terapi perawatan HIV. 
Kandidiasis merupakan salah satu infeksi oportunistis yang banyak 
ditemukan pada pasien HIV/AIDS dengan penyebab kandidiasis tersering 
adalah Candida albicans. Kandidiasis orofaring adalah manifestasi yang 
pertama kali muncul dan secara umum terdapat pada mayoritas pasien 
HIV/AIDS. Terapi kandidiasis pada pasien HIV/AIDS sering mengalami 
kegagalan oleh karena itu terapi terbaik adalah meningkatkan kekebalan 
tubuh dengan terapi antiretroviral (Pohan, 2006; Wilcox, 2017).

PENCEGAHAN

Pasien HIV/AIDS yang merupakan virus yang menyerang sistem 
kekebalan tubuh. Tanpa kekebalan tubuh yang kuat, tubuh kesulitan 
melawan infeksi yang dapat menimbulkan penyakit salah satunya pada 



KUALITAS HIDUP ANAK DENGAN INFEKSI HIV/AIDS

739

organ menelan. Cara terbaik untuk mencegah infeksi oportunistis adalah 
dengan mematuhi pengobatan dan terapi perawatan HIV (Pohan, 2006).

Kebersihan oral yang baik dan penggunaan obat kumur benzydamin 
gargle atau dengan air garam berupa 1 sendok teh garam dilarutkan dalam 
1 gelas air dapat membantu mencegah terjadi infeksi di orofaring (Djauzi 
dan Djoerban, 2003; Aberg et al., 2014).

EDUKASI

Edukasi kepada pasien HIV/AIDS yang berisiko terjadi infeksi 
oportunistis pada orofaring maka perlu menjaga kebersihan organ 
orofaring, menghindari makanan dan minuman tidak bersih, tidak 
bercampur menggunakan peralatan makan, menghindari individu yang 
sedang sakit, mencuci tangan dengan sering terutama sebelum makan dan 
setelah batuk atau bersin bisa menggunakan pembersih tangan berbasis 
alkohol ketika sabun dan air tidak tersedia, menghindari merokok, dan 
menghirup asap rokok. Pasien HIV/AIDS wajib untuk patuh terhadap 
proses dan prosedur pengobatan HIV/AIDS agar terhindar dari infeksi 
oportunistis (Djauzi dan Djoerban, 2003; Aberg et al., 2014).

SIMPULAN

Pada pasien odinofagi yang telah diberikan terapi secara adekuat 
tetapi tidak memberikan hasil yang baik, harus dicurigai adanya HIV/
AIDS. Pasien HIV/AIDS sering mengalami gangguan menelan, terbanyak 
karena rasa sensasi nyeri (odinofagi) yang disebabkan oleh proses inflamasi 
karena adanya infeksi. Infeksi oportunistis tersering pada HIV/AIDS yang 
menyebabkan odinofagi, yaitu kandidiasis orofaring. Penatalaksanaan 
odinofagi pada pasien HIV/AIDS harus dilakukan meliputi segenap aspek 
dan dilakukan secara adekuat. Asupan makanan yang adekut harus 
mendapatkan perhatian. Pasien HIV/AIDS wajib untuk patuh terhadap 
proses dan prosedur pengobatan HIV/AIDS agar terhindar dari infeksi 
oportunistis. Pemberian terapi simptomatis terhadap keluhan yang ada 
dapat diberikan.
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Abstract

Children with Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection have a low risk of self- 
esteem, emotional and behavioral problems, and complication of HIV infection itself. The 
quality of life of children with HIV has decreased despite they already got ARV treatment, 
due to nutritional problems, psychosocial problems, the low coverage of HIV in pregnant 
women, delays in diagnosis and negative stigma about HIV. Evaluation of the quality of 
life in children with HIV is needed over time to improve their quality of life.

PENDAHULUAN

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan penyakit kronis 
yang disebabkan oleh retrovirus, HIV pada anak dapat ditularkan secara 
vertikal, seksual, kontaminasi darah atau penyalahgunaan obat intra vena. 
Infeksi vertikal HIV bisa terjadi sebelum lahir, persalinan dan setelah 
lahir. Dua puluh lima persen sampai 30% anak yang tertular HIV dari 
ibu mereka, meninggal sebelum ulang tahun pertama. Sebagian besar 
dari mereka akan tertular HIV di rahim atau saat persalinan. Lebih dari 
setengah (50-60%) anak dengan HIV mengalami gejala setelah lahir dan 
tanpa diagnosis tepat waktu dan pengobatan yang efektif, meninggal 
pada saat anak berusia dua tahun. Penelitian terhadap hampir 3500 
anak, 35% anak yang terinfeksi HIV meninggal pada usia satu tahun, 
dan 53% meninggal sebelum mereka mencapai usia dua tahun. Penyebab 
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kematian tinggi pada anak dengan HIV adalah karena tidak mendapatkan 
pengobatan dan perawatan optimal (Avert, 2018). 

Komplikasi infeksi HIV bervariasi tergantung kondisi status 
imunosupresif, rute penularan, usia saat infeksi, pengobatan kombinasi 
antiretroviral (ARV), dan lokasi geografis anak yang terinfeksi. Komplikasi 
infeksi HIV pada anak dari lahir sampai 19 tahun dibagi menjadi 2 
kelompok, yaitu komplikasi penyakit infeksi dan komplikasi bukan 
penyakit infeksi yang menyerang sistem dan organ tubuh. Deteksi dini 
komplikasi akan meningkatkan kualitas hidup anak dengan HIV (Pereira 
et al., 2017), karena itu penilaian kualitas hidup anak dengan HIV sangat 
penting juga untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial dari populasi 
yang rentan ini.

EPIDEMIOLOGI

Diperkirakan 36,9 juta orang hidup dengan HIV di seluruh dunia 
pada tahun 2017, dari jumlah tersebut, 3 juta adalah anak dan remaja di 
bawah usia 20 tahun dan sekitar 19,1 juta adalah wanita dewasa dan anak 
perempuan. Setiap hari, sekitar 4.900 orang baru terinfeksi HIV dan sekitar 
2.580 orang meninggal karena Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), 
sebagian besar disebabkan akses yang tidak memadai ke pusat pelayanan 
kesehatan. Infeksi HIV baru di kalangan anak-anak menurun dengan 
sekitar 58% sejak tahun 2000, hal disebabkan peningkatan pencegahan 
penularan ibu-ke-bayi (Avert, 2018; Unicef, 2018). 

Berdasarkan laporan SIHA (sistem aplikasi HIV/AIDS dan IMS 
berbasis web/Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS) data anak dengan HIV 
di Indonesia terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2010 (Tabel 43.1).

DEFINISI KUALITAS HIDUP

WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu 
tentang posisi individu tersebut dalam kehidupan berkaitan dengan 
budaya dan sistem nilai di mana individu tersebut hidup dan berhubungan 
dengan tujuan, harapan, standar, dan fokus perhatian hidup. Kualitas 
hidup dipengaruhi oleh kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat 
kemandirian, hubungan sosial, kepercayaan pribadi dan berhubungan 
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Gambar 43.1 Infeksi HIV baru pada anak usia 0-14 tahun (Avert, 2018).

Tabel 43.1 Persentase infeksi HIV menurut kelompok umur tahun 2010–2017 

No Tahun
Kelompok Umur (Tahun)

Jumlah
≤ 4 % 5-14 % 15-19 % 20-24 % 25-49 % ≥50 %

1 2010 390 1.8% 405 1.9% 827 3.8% 3,480 16.1% 15,648 72.5% 841 3.9% 21,591

2 2011 547 2.6% 242 1.2% 683 3.2% 3,113 14.8% 15,490 73.7% 956 4.5% 21,031

3 2012 541 2.5% 208 1.0% 697 3.2% 2,964 13.8% 15,133 70.4% 1,968 9.1% 21,511

4 2013 759 2.6% 316 1.1% 1,058 3.6% 4,493 15.5% 20,976 72.2% 1,435 4.9% 29,037

5 2014 1,030 3.1% 358 1.1% 1,101 3.4% 4,894 15.0% 23,512 71.9% 1,816 5.6% 32,711

6 2015 795 2.6% 338 1.1% 1,119 3.6% 4,871 15.7% 21,810 70.5% 2,002 6.5% 30,935

7 2016 903 2.2% 406 1.0% 1,510 3.7% 7,154 17.3% 28,602 69.3% 2,675 6.5% 41,250

8 2017* 206 2.0% 102 1.0% 334 3.2% 1,823 17.6% 7,220 69.6% 691 6.7% 10,376

*Laporan Melalui SIHA per 10 April 2017

Sumber: Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian 
Kesehatan RI (2017a)
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dengan keadaan penting di lingkungan (WHO, 1997), sehingga kualitas 
hidup adalah multidimensional yang dapat diukur dengan berbagai 
pendekatan. Tiga domain utama yang dinilai pada kualitas hidup, yaitu 
domain fisik, psikis, dan sosial. Kondisi kesehatan juga merupakan aspek 
yang cukup penting berkontribusi terhadap kualitas hidup seorang anak, 
sehingga lahirlah definisi lain, yaitu kualitas hidup yang berhubungan 
dengan kesehatan yang disebut Health Related Quality of Life (HRQoL). 
Istilah kualitas hidup (Quality of Life (QoL)) perlu dibedakan dengan 
kualitas hidup berhubungan kesehatan HRQoL. Health-Related Quality 
of Life (HRQoL) adalah suatu penilaian persepsi individu atau kelompok 
berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental dari waktu ke waktu 
(Centers for Disease Control and Prevention, 2016), tetapi HRQoL tersebut 
sebenarnya mengukur status kesehatan yang dirasakan seseorang sendiri 
sehingga konsep HRQoL membingungkan (Karimi dan Brazier, 2016). 

PENGUKURAN KUALITAS HIDUP ANAK

Kualitas hidup anak merupakan cerminan secara menyeluruh 
terhadap pelayanan kesehatan anak, terutama pada anak yang menderita 
penyakit kronis. Kualitas hidup anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
yaitu kondisi kesehatan termasuk pengobatannya, status sosioekonomi, 
pola asuh, dan lingkungan anak. Untuk menilai kualitas hidup seorang 
anak diperlukan instrumen yang valid dan dapat dipercaya. Selama ini 
untuk mengukur kualitas hidup anak digunakan kuisioner yang baku, 
valid, dan bisa dipercaya. Kuisioner penilaian kualitas hidup ada yang 
bersifat umum dan spesifik penyakit. Berikut ini instrumen pengukur 
kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan pada anak seperti 
pada tabel 43.2 (Eiser dan Morse, 2001).

Jenis dan jumlah domain QoL meliputi keadaan fisik, emosi, 
mental, sosial, dan perilaku serta fungsi yang dirasakan oleh seorang 
pasien berbeda dan jumlah item yang ditanyakan atau pernyataan juga 
berbeda. Pengukuran kualitas hidup pada anak lebih banyak bersifat 
subjektif seperti yang dinyatakan oleh anak sendiri, orang tua/pengasuh 
(Muhaimin et al., 2011).

Instrumen yang sering dipakai saat ini untuk menilai kualitas 
hidup anak adalah Pediatric Quality of Life InventoryTM (PedsQLTM), yang 
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Tabel 43.2 Berbagai macam pengukuran kualitas hidup secara umum

Measure Report Child 
age(y)

No. of 
domains

No. 
of 

items
Reliability Validity Origin

Child Health and Illness Profi le10 Self 11–17 6 153
Test–retest

Internal
Criterion 
Construct

USA

Child Health Questionnaire11 Parent 4–19 12
98, 
50, 
28

Internal Concurrent USA

Child Quality of Life Self 10–19 12 87 Construct UK

Questionnaire12 Parent 9–15 15 15 Test–retest

Dartmouth Coop Functional Health Self 9–15 15 15 Test–retest Construct USA

Assessment Charts13 Self Teen 6 6

Exeter Quality of Life Measure14 Self 7–12 — 16 Internal Clinical UK

Functional Status (II) R15 Parent 0–16 8 43 Internal Construct USA

Generic Health Questionnaire16 Self 6–16 5 25
Internal 

Test–retest
Concurrent UK

How Are You?17 Parent 7–13 5 80 Internal Construct Holland

Self 7–13 5 80

KINDL18 Self 8–16 4 40
Internal 

Test–retest
Construct Clinical 

Concurrent
Germany

Nordic Quality of Life Parent 2–18 4 74 Under evaluation Under Sweden

Questionnaire for Children19 Self 12–18 4 74 evaluation

Pediatric Quality of Life Parent 2–18 5 30 Internal Construct Clinical USA

Questionnaire20 Self 5–18 5 30

Perceived Illness Experience21 Self 11–18 8 34
Test–retest 

Internal
Construct UK

Quality of Life Profi le—Adolescent 
Version22 Self 14–20 3 54 Internal Construct Canada

Sickness Impact Profi le (adapted 
from the adult version)23 Parent 3–14 12 135

Available for 
adults, not 

children
USA

TACQOL24 25 Parent 8–11 7 108 Internal Construct Holland

Self 8–11 7 108 Clinical

The Warwick Child Health and 
Morbidity Profi le26 Parent 0–5 10 16

Test–retest
Inter-rater

Construct UK

Health Utilities Index Mark 227 Parent 6–18 7 7 Test–retest Clinical Canada

Health utilities Index Mark 328 Parent 6–18 15 15 Internal

16D29 Self 12–15 16 16 Test–retest Clinical Finland

17D30 Self 8–11 17 17

Quality of Well Being31 Parent 0–18 3 3
Test–retest

Internal
Clinical USA

Sumber: Eiser dan Morse (2001)
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dikembangkan oleh Varni sejak tahun 1998. Instrumen ini terdiri dari 4 
fungsi penilaian, yaitu fungsi psikis, emosi, sosial, dan fungsi sekolah. 
Kuesioner ini cukup mudah digunakan dan telah banyak dipakai di 
seluruh dunia baik untuk anak sehat maupun anak dengan kondisi 
sakit. Kuesioner terdiri atas laporan anak dan laporan orang tua. Dengan 
menggunakan kuesioner tersebut, dapat diketahui apakah kualitas anak 
mengalami masalah atau tidak dan aspek mana yang mengalami masalah 
(Varni et al., 1999).

PEDIATRIC QUALITY OF LIFE INVENTORYTM (PEDSQLTM)

Pediatric Quality of Life InventoryTM adalah kuesioner untuk menilai 
kualitas hidup anak yang valid, praktis, dan bisa dipercaya, dipakai untuk 
anak usia 2-18 tahun, dengan pengelompokan umur (Varni et al., 2001; Desai 
et al., 2014). PedsQLTM terdiri dari 2 macam, yaitu generik dan spesifik 
berkaitan dengan suatu penyakit, PedsQLTM yang sering digunakan untuk 
menilai kualitas hidup anak dengan HIV adalah PedsQLTM 4.0 Generic 
Core Scales, PedsQLTM 4.0 Generic Core Scales untuk anak terdiri dari 
PARENT Report for Toddlers (ages 2-4), CHILD and PARENT Reports for 
Young Children (ages 5-7), Children (ages 8-12), Teens (ages 13-18). PedsQLTM 

4.0 Generic Core Scales mengandung 23 pertanyaan (Varni, 2001). 
Pertanyaan pada anak meliputi kesehatan dan aktivitas saya, 

perasaan saya, bagaimana saya bergaul dengan orang lain, tentang sekolah, 
sedangkan yang diisi oleh orang tua tentang fungsi fisik, emosi, sosial, 
dan sekolah. Jawaban pertanyaan kuesioner dinilai 0 apabila tidak ada 
permasalahan; 1 hampir tidak pernah ada masalah; 2 kadang didapatkan 
masalah; 3 sering terjadi masalah dan 4 hampir selalu ada masalah. Tiap 
item pertanyaan ditransformasi ke skala 0=100, 1=75, 2=50, 3=25 dan 4=0. 
Skor kesehatan psikososial adalah penjumlahan dari jawaban pertanyaan 
fungsi emosional, sosial, dan sekolah dibagi dengan jumlah item yang 
dijawab, sedangkan skor kesehatan fisik adalah rerata skor fungsi fisik. 
Kualitas hidup anak dikatakan baik apabila didapatkan nilai skor makin 
tinggi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, nilai baik apabila didapatkan 
skor > 70. Apabila ditemukan skor yang rendah maka perlu dilakukan 
penanganan atau intervensi terhadap masalah yang ditemukan, sehingga 
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penyakit dasar dapat diobati dan tidak timbul dampak psikososial 
lainnya.

Salah satu contoh PedsQLTM 4.0 Generic Core Scales adalah Tabel 43.3 
dan Tabel 43.4 untuk anak usia 8-12 tahun (Varni, 2018).

Tabel 43.3  Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) Laporan anak (usia 
8-12) Selama satu bulan terakhir, seberapa sering kamu mengalami 
masalah ini

TENTANG KESEHATAN 
& KEGIATANKU 

(masalah dengan...)

Tidak 
pernah

Hampir 
tidak 

pernah

Kadang 
kadang Sering Hampir 

selalu

1.  Saya sulit untuk berjalan 
lebih dari 1 blok 0 1 2 3 4

2.  Saya sulit untuk berlari 0 1 2 3 4
3.  Saya sulit untuk 

berolahraga atau 
latihan fi sik 

0 1 2 3 4

4.  Saya sulit untuk 
mengangkat benda 
yang berat 

0 1 2 3 4

5.  Saya sulit untuk mandi 
sendiri 0 1 2 3 4

6.  Saya sulit untuk 
berkebun di sekitar 
rumah 

0 1 2 3 4

7.  Saya sakit 0 1 2 3 4
8.  Saya memiliki sedikit 

tenaga 0 1 2 3 4

TENTANG 
PERASAANKU 

(masalah dengan...) 

Tidak 
pernah

Hampir 
tdk prn

Kadang 
kadang Sering Hampir 

selalu

1.  Saya merasa takut 0 1 2 3 4
2.  Saya merasa sedih 0 1 2 3 4
3.  Saya merasa marah 0 1 2 3 4
4.  Saya sulit tidur 0 1 2 3 4
5.  Saya merasa khawatir 

tentang apa yang akan 
terjadi 

0 1 2 3 4
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TENTANG 
PERGAULANKU 

(masalah dengan...) 

Tidak 
pernah

Hampir 
Tidak 

pernah

Kadang 
kadang Sering Hampir 

selalu

1.  Saya memiliki masalah 
jika bersama anak-anak 
lain 

0 1 2 3 4

2.  Anak-anak yang lain 
tidak mau menjadi 
teman saya 

0 1 2 3 4

3.  Anak-anak yang lain 
mengejek saya 0 1 2 3 4

4.  Saya tidak dapat 
melakukan kegiatan 
yang teman- teman 
seusia saya dapat 
lakukan 

0 1 2 3 4

5.  Saya sulit untuk 
berteman 0 1 2 3 4

TENTANG SEKOLAH 
(masalah dengan...)

Tidak 
pernah

Hampir 
Tidak 

pernah

Kadang 
kadang Sering Hampir 

selalu

1.  Sulit untuk memusatkan 
perhatian di dalam kelas 0 1 2 3 4

2.  Saya sering lupa 0 1 2 3 4
3.  Saya tidak dapat 

mengerjakan tugas 
sekolah

0 1 2 3 4

4.  Saya tidak masuk 
sekolah karena merasa 
tidak enak badan

0 1 2 3 4

5.  Saya tidak masuk 
sekolah karena pergi ke 
dokter

0 1 2 3 4

Sumber: Varni (2018).



KONSULTASI DAN TES HIV SUKARELA

753

Tabel 43.4  Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) Laporan orang tua 
mengenai anak (usia 8-12) Selama satu bulan terakhir, seberapa 
sering anak remaja anda mengalami masalah ini

FUNGSI FISIK 
(masalah dengan...) 

Tidak 
pernah

Hampir 
Tidak 

pernah

Kadang 
kadang Sering Hampir 

selalu

1.  Berjalan lebih dari 1 
blok 0 1 2 3 4

2.  Berlari 0 1 2 3 4
3.  Berolahraga atau 

latihan fi sik 0 1 2 3 4

4.  Mengangkat benda 
yang berat 0 1 2 3 4

5.  Mandi sendiri 0 1 2 3 4
6.  Berkebun di sekitar 

rumah 0 1 2 3 4

7.  Merasa sakit 0 1 2 3 4
8.  Memiliki sedikit tenaga 0 1 2 3 4

FUNGSI EMOSIONAL 
(masalah dengan...) 

Tidak 
pernah

Hampir 
Tidak 

pernah

Kadang 
kadang Sering Hampir 

selalu

1.  Merasa takut 0 1 2 3 4
2.  Merasa sedih 0 1 2 3 4
3.  Merasa marah 0 1 2 3 4
4.  Sulit tidur 0 1 2 3 4
5.  Khawatir tentang apa 

yang akan terjadi pada 
dirinya 

0 1 2 3 4

FUNGSI SOSIAL 
(masalah dengan...) 

Tidak 
pernah

Hampir 
Tidak 

pernah

Kadang 
kadang Sering Hampir 

selalu

1.  Memiliki masalah jika 
bersama anak-anak lain 0 1 2 3 4

2.  Anak-anak yang lain 
tidak mau menjadi 
temannya 

0 1 2 3 4

3.  Anak-anak yang lain 
mengejeknya 0 1 2 3 4
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FUNGSI SOSIAL 
(masalah dengan...) 

Tidak 
pernah

Hampir 
Tidak 

pernah

Kadang 
kadang Sering Hampir 

selalu

4.  Tidak dapat melakukan 
kegiatan yang teman- 
teman seusianya dapat 
lakukan 

0 1 2 3 4

5.  Sulit untuk berteman 0 1 2 3 4

FUNGSI SEKOLAH 
(masalah dengan...) 

Tidak 
pernah

Hampir 
Tidak 

pernah

Kadang 
kadang Sering Hampir 

selalu

1.  Memusatkan perhatian 
di dalam kelas 0 1 2 3 4

2.  Lupa beberapa hal 0 1 2 3 4
3.  Mengerjakan tugas 

sekolah 0 1 2 3 4

4.  Tidak masuk sekolah 
karena merasa tidak 
enak 

0 1 2 3 4

5.  Tidak masuk sekolah 
karena pergi ke dokter 0 1 2 3 4

Sumber: Varni (2018)

KUALITAS HIDUP ANAK DENGAN HIV

Salah satu upaya mencegah kematian dini pada anak dengan HIV 
adalah dengan meningkatkan kualitas hidup anak. Bayi yang lahir dari 
ibu dengan infeksi HIV didapatkan berat badan bayi yang tidak berbeda 
antara bayi yang terinfeksi HIV maupun tidak terinfeksi dan bayi yang 
tidak terinfeksi HIV mempunyai pertumbuhan normal sedangkan bayi 
dengan infeksi HIV mempunyai berat badan dan tinggi badan lebih 
rendah dengan bertambah usia bayi. Perbedaan Growth velocity tinggi 
terjadi setelah bayi berusia 2 tahun sedangkan Growth velocity berat 
badan terjadi setelah usia 4 tahun. Diperkirakan antara usia 6 sampai 12 
bulan bayi tidak terinfeksi mempunyai tinggi 1,6% lebih tinggi dan berat 
6,2% lebih berat dibandingkan dengan bayi terinfeksi HIV, antara usia 
8-10 tahun mempunyai tinggi 16% lebih tinggi dan berat 44% lebih berat 
dibandingkan dengan bayi terinfeksi HIV tetapi setelah mendapatkan 
pengobatan kombinasi ARV pertumbuhan tinggi dan berat badan 
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membaik pada bayi terinfeksi HIV. Pertumbuhan yang melambat ini akan 
mengakibatkan perawakan pendek yang memengaruhi kualitas hidup 
anak dengan HIV (The European Collaborative Study, 2003).

Gambar 43.2  Observasi tinggi dan berat badan sesuai status infeksi bayi (The 
European Collaborative Study, 2003).

Pasien anak dengan HIV mempunyai risiko kepercayaan diri 
yang rendah, masalah emosi dan perilaku selain penyakit HIV sendiri. 
Kombinasi pengobatan Antiretroviral (ARV), lama pengobatan, diagnosis 
dini, infeksi oportunistis, perawatan optimal, dukungan keluarga dan 
masyarakat, pengobatan penyakit penyerta serta komplikasi dapat 
memengaruhi kualitas hidup anak dengan HIV. Kualitas hidup anak 
dengan HIV mengalami penurunan, dikarenakan masih sedikit tenaga 
kesehatan yang menangani anak dengan HIV walaupun obat ARV tersedia, 
kendala yang lain adalah perubahan dosis tidak disesuaikan seiring 
pertumbuhan dan perkembangan anak, masalah nutrisi, psikososial, 
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cakupan ibu hamil dengan HIV masih rendah, keterlambatan diagnosis 
anak dengan HIV dan anggapan negatif dari masyarakat terhadap 
anak dengan HIV (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Kementerian Kesehatan RI, 2017b). Kualitas hidup anak HIV 
juga dipengaruhi secara negatif oleh infeksi HIV, kanker dan masalah 
kesehatan mulut (Buczynski et al., 2015).

Kualitas hidup anak dengan HIV penting untuk diidentifikasi dalam 
menjalani kehidupan, walaupun pasien anak dengan HIV bertahan 
hidup, tetapi anak tersebut mungkin menjalani hidup tidak dengan baik. 
Penilaian kualitas hidup pada anak dengan HIV bertujuan memberikan 
informasi area di mana seseorang paling bermasalah, membantu praktisi 
dalam membuat pilihan terbaik dalam perawatan pasien, meningkatkan 
pemahaman dokter tentang bagaimana penyakit memengaruhi kualitas 
hidup pasien, memperbaiki interaksi antara pasien dan dokter serta 
evaluasi pengobatan anak dengan HIV, sehingga perawatan anak dengan 
HIV lebih komprehensif (WHO, 1997).

Pengukuran kualitas hidup anak dengan HIV dapat dilakukan 
melalui kuesioner pertanyaan atau pernyataan kepada anak atau orang 
tua, selanjutnya kuesioner diisi sesuai jawaban mereka. Penilaian kualitas 
anak dengan HIV dipengaruhi kepercayaan diri, pengasuh, pola asuh, 
dan penyakit HIV itu sendiri (Xu et al., 2010). Pada penilaian kualitas 
hidup anak dengan HIV digunakan The General Health Assessment for 
Children (GHAC), yang dikembangkan oleh Pediatric AIDS Clinical Trials 
Group (ACTG), untuk mengukur persepsi kesehatan, fungsi kesehatan 
fisik, psikis, sosial, dan gejala HIV. Gejala HIV termasuk nyeri, gejala 
gastrointestinal, pernapasan dan gejala konstitutional (panas atau 
kehilangan nafsu makan). Selain itu digunakan Pediatric Quality of Life 
Inventory (PedsQL). Di Thailand sudah mempunyai penilaian kualitas 
anak dengan HIV sendiri, yaitu Thai Quality of Life in Children (ThQLC) 
(Punpanich et al., 2010). Berikut hasil evaluasi kualitas hidup anak dengan 
HIV dengan tiap instrumen,
1. The General Health Assessment for Children (GHAC) dari Pediatric 

AIDS Clinical Trials Group (ACTG)
– Infeksi HIV memperburuk 
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a. Kesehatan fi sik pada anak usia 6 bulan sampai 4 tahun (Lee 
et al., 2006).

b. Persepsi kesehatan, ketahanan fi sik, fungsi kesehatan fi sik, 
dan fungsi sosial pada anak berusia 5 sampai 11 tahun (Lee 
et al., 2006).

c. Anak yang terinfeksi HIV (usia 5–11 tahun) dan remaja 
(12-21 tahun) yang tidak menerima ART memiliki persepsi 
kesehatan yang lebih buruk, demikian pula remaja yang 
tidak menerima agen antiretroviral juga memiliki gejala 
yang lebih buruk (Lee et al., 2006). 

d. Di Thailand, anak dengan HIV tanpa imunosupresi 
memiliki kualitas hidup lebih baik daripada anak HIV 
dengan imunosupresi pada 4 domain dari 5 domain QoL 
yang diadopsi dan dimodifi kasi dari GHAC (Oberdorfer et 
al., 2008).

2.  Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) 
a. Kualitas hidup anak dengan HIV usia 8-17 tahun yang tinggal 

di orang tua terinfeksi HIV mempunyai kepercayaan diri lebih 
rendah dan skor lebih rendah pada domain psikososial, fungsi 
emosi, dan sekolah, tetapi anak-anak yang tinggal dengan 
kakek dan neneknya mempunyai skor PedsQL lebih tinggi pada 
kesehatan psikososial, sosial, dan sekolah (Xu et al., 2010).

b.  Kualitas hidup anak dengan HIV mempunyai skor lebih rendah 
pada semua domain PedsQL (Nkwata et al., 2017) dan walau 
pun sudah menerima pengobatan ARV ternyata kesehatan fi sik, 
psikososial, fungsi sekolah, dan skor total PedsQL menurun 
(Bomba et al., 2010), tetapi dengan peningkatan tahun anak 
dengan HIV yang mendapatkan pengobatan ARV didapatkan 
perbaikan kualitas hidup baik kesehatan fi sik, psikososial, dan 
persepsi anak (Cohen et al., 2015; Gopakumar et al., 2017).

c.  Kualitas hidup anak yang terinfeksi HIV lebih baik dalam fungsi 
psikososial, emosional dan sekolah dibandingkan dengan sakit 
kronis lain (Das et al., 2010; Gupta et al., 2013).
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d.  Persepsi pengasuh anak HIV lebih tinggi dibanding dengan yang 
dilaporkan anak (usia 51-12 tahun) dengan HIV untuk seluruh 
domain PedsQL (total skor 83 vs. 78). QOL yang dilaporkan 
oleh anak sendiri menurun dengan bertambahnya usia anak, 
sementara QOL yang dilaporkan oleh pengasuh dilaporkan 
meningkat seiring bertambahnya usia (Lang et al., 2014).

Stigma negatif tentang HIV juga memengaruhi kualitas hidup anak 
dengan HIV, di mana didapatkan hubungan negatif antara stigma dengan 
kualitas hidup (Rydström, 2016). Enam puluh sembilan persen perempuan 
dan 74% laki-laki Indonesia dapat menerima kondisi penyakit HIV, walau 
pun begitu, sikap positif ini ditentang oleh fakta bahwa hanya sekitar 31% 
laki-laki dan perempuan akan bersedia membeli sayuran dari seseorang 
yang menderita HIV, seperti yang dilaporkan dalam SDKI 2012. Lebih jauh 
lagi, ketika empat indikator komposit untuk sikap menerima orang yang 
hidup dengan HIV digabungkan, hanya 11% laki-laki dan 9% perempuan 
memberikan respons positif. Dari semua ini dapat disimpulkan bahwa 
stigma dan mungkin diskriminasi masih sangat nyata di Indonesia dan 
semua faktor-faktor ini terlihat jelas serta menjadi pendorong epidemi HIV 
di negara ini (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Kementerian Kesehatan RI, 2017c). 

SIMPULAN

Pasien anak dengan HIV mempunyai risiko kepercayaan diri yang 
rendah, masalah emosi dan perilaku selain penyakit HIV sendiri. Kualitas 
hidup anak dengan HIV mengalami penurunan walaupun sudah diberi 
pengobatan ARV, diperlukan evaluasi kualitas hidup anak dari waktu ke 
waktu untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan HIV.
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PENDAHULUAN

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) pertama kali ditemukan 
pada tahun 1981 dan virus penyebabnya dapat diisolasi pada tahun 1983. 
Menurut UNAIDS, salah satu bidang dalam WHO, secara global pasien 
AIDS pada tahun 2017 mencapai 36,9 juta. Sedangkan di Indonesia, pada 
tahun 2016 ditemukan 48.000 kasus HIV baru dengan total pasien HIV 
mencapai 620.000 (Gottlieb et al., 1981).

HIV merupakan anggota famili lentivirus, subtipe dari retrovirus. Virus 
ini bekerja sitopatik, periode laten yang panjang dan viremia persisten. 
Pada kondisi yang tidak diterapi, 10% akan berkembang menjadi gejala 
AIDS dalam 2-3 tahun infeksi, dan akhirnya berkembang dalam 10 tahun. 
Transmisi HIV melalui kontak seksual atau darah. Neonatus dapat tertular 
langsung saat kelahiran, transplasenta atau melalui ASI (Shmuel, Marek, 
Ethan, Oscar, & Tiberiu, 2004).

Sekitar 20–25% pasien HIV positif memerlukan tindakan bedah 
terhadap penyakitnya. HIV merupakan penyakit multiorgan yang dapat 
berkomplikasi baik berupa infeksi oportunistis, tumor, penyalahgunaan 
obat atau terapi obat antiretroviral yang semuanya dapat berimplikasi 
terhadap tindakan anestesi (Shmuel et al., 2004).
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HIV/AIDS

HIV-1 merupakan virus RNA retrovirus. Setelah virus memasuki 
sel kemudian digandakan oleh reverse transcriptase yang memungkinkan 
virus untuk menghasilkan DNA double-stranded, DNA ini kemudian 
terintegrasi ke dalam sel inang. Virus HIV-2 mirip dengan virus yang dapat 
mengakibatkan sindrom AIDS. Pada umumnya, virus HIV-2 didapatkan 
di Afrika Barat dan jarang di Amerika. Jenis infeksi paling banyak berupa 
transmisi seksual melalui mukosa genitalia. Virus dapat terdeteksi di 
limfonodi internal dalam 2 hari dan dalam 5 hari dapat dikultur dari 
plasma sehingga terjadi viremia cepat dalam plasma yang menyebar ke 
organ limfoid dan otak. Apabila limfosit T CD4 terinfeksi, penurunan 
jumlah sel CD4 menunjukkan progresivitas HIV. Viral load plasma 
meningkat tajam dan kemudian menurun pada periode laten. Infeksi HIV 
akut bersifat transien, simptomnya meliputi demam, kelelahan, rash, nyeri 
kepala, limfadenopati, faringitis, myalgia, nausea, vomitus, dan diare. 
Virus mungkin masih berada dalam posisi dorman selama 10 tahun tetapi 
dengan meningkatnya jumlah virus dan berkurangnya sistem imun dan 
hitung sel CD4 kurang dari 200/mm3 menunjukkan stadium akhir dari 
penyakit ini (Benton dan Reese, 2009).

KLASIFIKASI

WHO dan Centre for Disease Control and Prevention (CDC) 
mengklasifikasikan infeksi HIV menurut gejala klinis dan tingkat 
keparahan dari supresi imun pada tabel berikut.

Tabel 44.1 Klasifi kasi stadium klinis infeksi HIV

Stadium Gejala yang berhubungan 
Asimptomatis (clinical stage I) Tanpa gejala 
Gejala Ringan (clinical stage II) Minor mucocutaneous manifestations and 

recurrent upper respiratory tract infections
Gejala Lanjutan symptoms (clinical 
stage III)

Unexplained chronic diarrhea longer than 
1 month, severe bacterial infections and 
pulmonary tuberculosis

Severe symptoms (clinical stage IV) Toxoplasmosis of brain, candidiasis of 
oesophagus, trachea, bronchi or lungs and 
Kaposi’s sarcoma
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Stadium Gejala yang berhubungan 
Severe clinical symptoms and/or severe immunodefi ciency constitute AIDS. HIV: 
Human immunodefi ciency virus, AIDS: Acquired immunodefi ciency syndrome

Sumber: WHO (2007)

Tabel 44.2 Klasifi kasi kadar CD4 dan severitas HIV 

HIV-associated 
immunodefi -ciency

Age related CD4 values

<11 
months
(% CD+)

12-35 
months
(% CD+)

35-59 
months
(% CD+)

>5 years
(absolute 
number 

per/mm3 
or % CD+)

None or not signifi cant > 35 > 30 > 25 > 500
Mild 30-35 25-30 20-25 350-499
Advanced 25-29 20-24 15-19 200-349
Severe < 25 < 20 < 15 < 200

WHO: World Health Organization, HIV: Human immunodefi ciency virus. Sumber: 
WHO (2007)

PERTIMBANGAN ANESTESI PRE-OPERATIF PADA PASIEN HIV/
AIDS

Pemeriksaan Sistemik dan Past Medical History

Telah diteliti dan dilaporkan juga bahwa hanya 20% dari dokter 
mencari riwayat penyalahgunaan narkoba dan jauh lebih rendah lagi 
yang menanyakan tentang kemungkinan infeksi HIV. Berbagai sistem 
organ mungkin terkena dampak secara langsung diakibatkan oleh infeksi 
oportunistis atau neoplasma atau mungkin karena penyebab lain seperti 
efek samping obat anti retroviral. Oleh karena itu, mencari riwayat 
penyakit meliputi fungsi fisiologis dari sistem organ individu seharusnya 
dilakukan (Oglivie, Adsett, dan Macdonald, 1997).

Sistem Respirasi

Komplikasi respirasi yang sering pada pasien HIV/AIDS adalah 
akibat dari infeksi oportunistis seperti Pneumocysdtic Carinii Pneumonia 
(PCP), aspergillosis, infeksi herpes, candidiasis dan Cytomegalovirus 
(CMV) pneumonia. Infeksi mikobakterium juga merupakan infeksi yang 
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sering terjadi terutama pada daerah endemis. Komplikasi di atas dapat 
menyebabkan terjadinya gagal napas akut. Hal ini penting untuk melihat 
respons terapi pada pasien HIV/AIDS. Pemeriksaan yang dapat dilakukan 
adalah BGA dan spirometri. Jika akan dilakukan anestesi umum, harus 
dipertimbangkan tersedianya ventilator (Bajwa dan Kulshrestha, 2013).

Sistem Kardiovaskular

Lebih dari 50% pasien HIV/AIDS mengalami temuan abnormal pada 
pemeriksaan EKG. Miokarditis sering dijumpai akibat infeksi bakteri 
oportunistis yang dapat berkembang menjadi kardiomipati. Pemeriksaan 
EKG dan Echocardiogram pre-operatif sangat berguna untuk melihat 
apakah ada masalah pada kardiovaskular (Bajwa dan Kulshrestha, 2013).

Sistem Gastrointestinal

Komplikasi yang sering pada pasien HIV/AIDS adalah diare, muntah, 
dan hilangnya nafsu makan. Hal ini bisa disebabkan karena HIV itu 
sendiri atau pun karena efek samping dari obat anti-retroviral. Candidiasis 
oral juga menyebabkan kesulitan dalam menelan makanan. Meskipun 
begitu, hal yang harus diperhatikan pada pasien pre-operatif adalah 
electrolyte imbalance (Prout dan Agarwal, 2005).

 Sistem Saraf

Komplikasi neurologi pada pasien HIV/AIDS mencapai 90% seperti 
ensefalitis, meningitis, cerebral limfoma, polineuropati, dan demensia. 
Defisit neurologis fokal pre-operatif merupakan kontraindikasi dilakukan 
anestesi regional (Prout dan Agarwal, 2005).

Pertimbangan Lain

Anemia, trombositopenia, dan leukopenia merupakan hal yang 
harus diperhatikan. Agen kemoterapi dan radioterapi dapat memperburuk 
abnormalitas dari darah. Konsumsi kortikosteroid juga harus diperhatikan 
karena dapat menyebabkan supresi adrenal. Masalah lain pada anestesi 
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adalah interaksi obat antara obat anti-retroviral dan obat-obatan 
anestesi.

Intensive Care

Pasien yang terinfeksi HIV mungkin memerlukan perawatan intensif 
untuk sejumlah alasan. Namun, dengan munculnya ART yang efektif, 
spektrumnya, dan hasil dari penyakit kritis berubah. Peningkatan jumlah 
pasien datang ke unit perawatan intensif (ICU) dengan kondisi medis dan 
bedah yang tidak berhubungan dengan infeksi HIV. Secara keseluruhan 
angka kematian untuk pasien terinfeksi HIV yang membutuhkan 
perawatan intensif telah meningkat, dari 70% pada awal 1980-an hingga 
30-40% saat ini (Avidan, Jones, dan Pozniak, 2000).

Kegagalan pernapasan akut adalah alasan paling umum untuk masuk 
ICU pada pasien HIV dan Pneumocystis diidentifikasi sebagai penyebab 
utama sekitar 25-50% dari kasus-kasus ini. Ada perubahan signifikan 
dalam mortalitas kegagalan pernapasan akut yang disebabkan oleh PCP 
(Prout dan Agarwal, 2005).

PCP yang parah biasanya bermanifestasi pada rontgen dada 
ditunjukkan dengan adanya opasitas granular bilateral menyerupai cedera 
paru akut. Thin walled kista yang mengandung udara, atau pneumatoceles, 
dapat terlihat dan menjadi predisposisi terjadinya pneumotoraks. 
Pneumatoceles dan pneumotoraks lebih sering terjadi pada pasien yang 
menerima nebuliser pentamidin sebagai profilaksis. Pneumotoraks juga 
bisa terjadi secara spontan dan menyebabkan prognosis yang sangat buruk 
pada pasien yang menggunakan ventilasi mekanis untuk PCP yang parah. 
Bronchoalveolar sitologi lavage adalah standar emas dalam mendiagnosis 
pneumonia PCP. Biopsi paru terbuka jarang digunakan dan harus 
disediakan untuk kasus-kasus tertentu (Prout dan Agarwal, 2005).

Trimethoprim–sulfamethoxazole dan pentamidin merupakan terapi 
paling efektif pada penyakit akut. Alternatif lain termasuk Dapsone, 
klindamisin, primakuin, dan atovaquone. Pasien dengan PCP sedang 
sampai berat harus menerima adjuvan kortikosteroid dimulai dalam 24-
72 jam terapi PCP, terapi ini telah terbukti mengurangi tingkat kegagalan 
pernapasan dan kematian. Teknik ventilasi non-invasif dapat mengurangi 
kebutuhan untuk intubasi dan mengurangi risiko pneumotoraks. Untuk 
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pasien yang membutuhkan ventilasi penuh, PCP mungkin harus dikelola 
sesuai dengan kriteria untuk cedera paru akut (Prout dan Agarwal, 
2005).

Pneumonia bakteri adalah penyebab paling umum kedua gagal 
pernapasan yang membutuhkan ICU pada orang yang terinfeksi HIV. 
Terapi empiris untuk Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus 
harus dipertimbangkan (Crothers dan Huang, 2003).

Pasien dengan komplikasi neurologis infeksi HIV mungkin 
membutuhkan perawatan intensif untuk mengendalikan kejang atau 
penurunan kesadaran. Kondisi yang mendasarinya seperti lesi massa 
(misalnya toksoplasmosis, limfoma serebral primer) atau meningitis 
(biasanya Cryptococcus). Multifokal progresif leukoensefalopati dan 
ensefalitis virus herpes simpleks dapat meningkatkan kebutuhan ICU. 
Dalam serangkaian kasus pasien dengan Infeksi HIV dirawat di ICU, 
disfungsi neurologis untuk 17% penerimaan, dengan mortalitas 68%; 
toksoplasmosis adalah diagnosis yang paling sering. GCS <7 dan tanda-
tanda klinis keterlibatan batang otak menjadi prediktor kematian (Crothers 
dan Huang, 2003).

Perdarahan adalah komplikasi gastrointestinal yang paling umum 
membutuhkan masuk ICU. Ini mungkin disebabkan oleh komplikasi 
terkait HIV (misalnya ulserasi infeksius, sarkoma Kaposi, limfoma) 
atau penyebab yang tidak terkait HIV (misalnya ulkus gaster dan 
duodenal, perdarahan varises, gastritis erosif). Perdarahan mungkin 
akibat komplikasi trombositopenia terkait HIV. Perforasi usus sekunder 
disebabkan CMV enteritis, Kaposi sarkoma, limfoma, dan infeksi 
mikobakterium, kolangiopati AIDS dan pankreatitis adalah penyebab 
lain masuk ICU (Crothers dan Huang, 2003).

Penatalaksanaan Anestesi

Teknik anestesi untuk operasi pada pasien dengan HIV/AIDS dipilih 
berdasarkan penilaian pre-operatif. Teknik anestesi regional digunakan 
apabila tidak ada gangguan koagulopati dan tidak ada gangguan 
neurologis sedangkan apabila dipilih teknik anestesi umum maka obat-
obat yang digunakan dapat berinteraksi dengan obat antiretroviral 
golongan protease inhibitor sehingga dapat memengaruhi metabolismenya. 
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Anestesi umum dapat dilakukan tetapi harus memperhatikan interaksi 
obat dan penyakit multiorgan akibat infeksi HIV. Anestesi menurunkan 
imunitas seluler. ARV menghambat enzim sitokrom p450 sehingga 
dipilih etomidate, atracurium, remifentanyl, dan desfl urane yang tidak 
terpengaruh dengan sitokrom p450. Sedangkan opioid dan benzodiazepine 
dipengaruhi oleh sitokrom p450 sehingga penggunaannya harus lebih 
hati-hati. Suksinilkolin diberikan dengan hati-hati pada pasien dengan 
disfungsi ginjal dan kondisi miopati. Keterlibatan patologi orofaringeal 
dan esofageal membuat pasien cenderung sulit intubasi, rentan regurgitasi, 
dan aspirasi. Anestesi regional tidak memengaruhi ARV dan sistem imun 
(Baluch et al., 2009).

Pajanan Okupasional

Standar keamanan dengan universal precaution harus dilakukan ketika 
berhadapan dengan darah, produk darah, cairan tubuh, dan jaringan dari 
semua pasien. Karena terdapat window period di antara infeksi HIV primer 
dengan serokonversi, diagnosis dapat terlambat ditegakkan. Setiap tenaga 
kesehatan dengan cidera tertusuk jarum harus mendapatkan segera terapi 
antiretroviral. Obat harus diberikan dalam jam pertama sejak pajanan 
sehingga mengurangi laju serokonversi 80%. Faktor yang menentukan 
risiko pajanan tenaga kesehatan meliputi jumlah darah yang terkena, 
prosedur penggunaan jarum, kedalaman cidera tertusuk jarum, dan titer 
virus pasien yang terinfeksi HIV (Datta, Kodali, dan Segal, 2010).

Transmisi HIV di rumah sakit terhadap tindakan anestesi terjadi 
melalui:
1. Pasien kepada tim anestesi;
 HIV dapat ditransmisikan melalui cedera benda tajam, kontak kulit 

luka terhadap cairan tubuh dan terkena permukaan mukosa. Risiko 
transmisi cedera tertusuk jarum bervariasi antara 0,03–0,3%. Faktor 
yang meningkatkan transmisi di antaranya bagaimana terjadinya 
cedera tertusuk jarum, volume darah yang terinokulasi, dan 
kedalaman cedera.

2. Pasien kepada pasien; dan 
 Penggunaan jarum suntik berulang, peralatan airway dapat memicu 

transmisi sehingga diperlukan sirkuit napas yang disposable atau 



BAGIAN 11 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Anestesi dan Reanimasi

772

dengan fi lter hidrofobik. Laringoskop harus disterilkan sebelum 
digunakan ulang.

3. Tim anestesi kepada pasien
 Adopsi tindakan universal precaution dapat menurunkan transmisi 

di rumah sakit. Kontaminasi darah lebih banyak terjadi di ruang 
gawat darurat daripada di kamar operasi dan dapat diturunkan 98% 
dengan memakai sarung tangan.

Universal Precaution

Universal Precaution meliputi kontak dengan darah, cairan tubuh 
termasuk darah, semen, sekret vagina, jaringan, cairan serebrospinal, 
pleura, peritoneum, pericardial, serta cairan amnion. Universal precaution 
tersebut meliputi (Parthasarathy dan Ravishankar, 2007):
1. cuci tangan: salah satu hal yang paling penting adalah cuci tangan 

sebelum dan sesudah berhadapan dengan pasien, cuci tangan yang 
benar mengurangi risiko transmisi HIV dan agen infeksius lain;

2. menggunakan sarung tangan: sepasang sarung tangan digunakan 
dan dapat digandakan saat pembedahan untuk menghindari risiko 
cedera objek tajam;

3. kacamata dan masker: mata dapat dilindungi dari kontak sekret 
dengan menggunakan goggle, masker dan topi melindungi kepala 
dan wajah dari pajanan cairan tubuh;

4. alas kaki: kaki berisiko terkena serpihan dan abrasi yang mungkin 
terkontaminasi dengan cairan tubuh;

5. gaun: apabila tersedia, dapat digunakan gaun disposable, atau dapat 
digunakan apron plastik untuk melindungi dari pajanan;

6. jarum dan benda tajam: manipulasi pada jarum termasuk menutup 
kembali dihindari. Jarum dan benda tajam langsung dimasukkan ke 
dalam kotak khusus benda tajam. Apabila sudah dua per tiga penuh 
maka boks harus segera dibawa ke incinerator;

7. teknik bedah: risiko cedera tertusuk jarum paling besar pada prosedur 
bedah pelvis, hiatus diafragma atau thoraks, dihindari penggunaan 
tangan untuk mengarahkan jarum;
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8. linen: merendam linen selama 30 menit dalam larutan bleach 1:100 
(larutan hipoklorit) membunuh virus, proses ini dapat dilakukan 
dengan mencuci atau dengan autoclave;

9. instrumen logam: instrumen dicuci dengan sabun dan air, kemudian 
direndam dalam larutan 2% glutaraldehid selama 30 menit untuk 
membunuh virus, instrumen tajam dipindah ke kontainer lain dengan 
glutaraldehid baru dan direndam selama enam jam, instrumen yang 
lain dapat disterilkan dalam autoclave; dan

10. selang suction dan tabungnya direndam dalam larutan 2% 
glutaraldehid selama enam jam setelah dicuci dengan sabun dan air, 
dapat juga disterilkan dengan etilen oksida.

Profilaksis Pasca Pajanan

Profilaksis pasca pajanan (post-exposure prophylaxis/PEP) 
direkomendasikan untuk tenaga kesehatan dan harus dimulai sesegera 
mungkin setelah cedera, idealnya dalam 1–2 jam. Semua rumah sakit harus 
memiliki perkembangan yang baik protokol untuk memfasilitasi proses 
(Parthasarathy dan Ravishankar, 2007).

Obat-obat yang direkomendasikan untuk PEP adalah:
1. dua obat dasar PEP: zidovudine (ZDV) 600 mg per hari dan 

lamivudine (3TC) 150 mg dua kali per hari;
2. alternatif 3TC 150 mg dua kali sehari + stavudine d4T 40 mg (30 mg 

bila berat badan < 60 kg) dua kali sehari;
3. didanosine (ddI) 400 mg per hari (125 mg dua kali sehari bila berat 

badan < 60 kg) saat lambung kosong + d4T 40 mg (30 mg bila berat 
badan < 60 kg) dua kali sehari; dan

4. apabila kondisi dianggap meningkatkan risiko transmisi, maka 
diberikan tiga obat terdiri dua obat dasar dan tambahan sebagai 
berikut:
a) Indinavir (IDV) 800 mg setiap 8 jam saat lambung kosong;
b) Nelfi  navir (NFV) 750 mg tiga kali sehari bersama makan, atau 

1250 mg dua kali sehari bersama makan;
c) Efavirenz (EFV) 600 mg sekali sehari menjelang tidur; dan
d) Abacavir (ABC) 300 mg dua kali sehari.
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Sejak pertama kali ditemukan, penyakit HIV/AIDS sangat 
meresahkan. Realita bahwa penyakit ini dapat menular, membuat HIV/
AIDS dipandang sebagai salah satu penyakit yang menakutkan, bahkan 
bagi para tenaga kesehatan, yang termasuk dalam kelompok beresiko 
tinggi. Sebagian besar individu yang terdiagnosis terinfeksi HIV awalnya 
akan merasa tidak percaya, bahkan menyangkal akan keakuratan diagnosis 
tersebut. Mereka juga akan merasakan kecemasan yang signifikan akan 
keberlangsungan hidup mereka, perjalanan penyakit dan lamanya terapi 
yang tidak menentu, bagaimana penerimaan keluarga dan orang-orang 
di sekitar mereka jika mengetahui diagnosis tersebut (takut terhadap 
stigma dan penolakan). Aspek psikososial ini turut berperan dalam 
timbulnya komorbiditas gangguan psikiatri pada Orang Dengan HIV/
AIDS (ODHA). Hal ini tentunya akan turut memengaruhi kepatuhan 
terhadap pengobatan dan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, para 
tenaga kesehatan diharapkan dapat memahami aspek-aspek psikososial 
ini, sehingga dapat mewaspadai timbulnya komorbiditas gangguan 
psikiatri pada ODHA.
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TITIK KRISIS

Titik krisis adalah waktu-waktu penting dalam hidup seorang ODHA 
yang berpotensi menjatuhkannya ke dalam suatu gangguan psikiatri. 
Beberapa titik krisis tersebut di antaranya adalah (Elissa, Soekidjan, dan 
Noorhana, 2017):
1. saat terdiagnosis HIV positif pertama kali;
2. saat terdiagnosis mengalami AIDS;
3. saat memberitahukan dirinya terinfeksi HIV pada keluarga dan 

teman;
4. saat mengalami penyakit fi sik; 
5. saat kondisinya mengalami perburukan (contohnya penurunan 

CD4);
6. saat harus menjalani rawat inap atau opname akibat infeksi HIV 

(terutama saat pertama kalinya opname);
7. kematian orang terdekat (signifi cant other); dan
8. adanya major life events (contohnya kehamilan, kehilangan pekerjaan, 

dan lain-lain).

REAKSI SAAT PERTAMA KALI TERDIAGNOSIS

ODHA merespons diagnosis HIV positif untuk pertama kalinya 
melalui berbagai tahapan reaksi psikologis berikut:

Tabel 45.1 Proses psikologis pada orang dewasa dengan HIV/AIDS

Tahap Reaksi Proses Psikologis
Tahap 1 dan 2 Denial, syok, marah Rasa bersalah, tak berdaya, 

marah
Tahap 3 Withdrawal Isolasi, mengenal adanya stigma
Tahap 4 Bargaining
4a :  terbuka pada orang 

terdekat
Menguji reaksi orang terdekat, 
stress displacement, kebutuhan 
untuk diterima & dicintai

4b :  mencari ODHA yang 
lain

Berbagi, kepercayaan, dukungan 
sosial, positive reinforcement

4c : status spesial Turning alienation into an unique 
advantage, needed by others
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Tahap Reaksi Proses Psikologis
4d : altruistic behavior Group-commitment, feeling of 

community
Tahap 5 Acceptance Status HIV terintegrasi ke self-

identity, keseimbangan antara 
altruism dan self, berdamai 
dengan kondisi diri sendiri

Sumber: Elissa, Soekidjan, dan Noorhana (2017)

Respons ODHA saat pertama kali terdiagnosis HIV positif biasanya 
adalah denial dan akhirnya muncul perasaan cemas terkait dengan 
bagaimana respons keluarga dan orang terdekat jika mengetahuinya (terkait 
dengan stigma dan ketakutan akan penolakan), perkembangan perjalanan 
penyakit, dan pengobatan yang mungkin membutuhkan waktu lama. 
Bagi ODHA yang sadar bahwa perilakunya memang berisiko (misalnya 
perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik yang 
dipakai bergantian) biasanya ada perasaan bersalah dan malu, terkait 
dengan stigma sosial. Setelah terdiagnosis, ODHA akan dihadapkan pada 
pilihan apakah akan membuka masalah diagnosis tersebut pada keluarga 
dan orang-orang terdekatnya. ODHA juga perlu dikonseling pentingnya 
perilaku seks yang aman untuk menurunkan risiko terjadinya penularan 
HIV dan terjadinya epidemi. Keluarga dan orang-orang terdekat ODHA 
juga dapat mengalami proses psikologis seperti yang tertera di Tabel 45.1. 
(Elissa, Soekidjan, dan Noorhana, 2017; Singh K, et al., 2015).

Kemungkinan percobaan bunuh diri juga perlu dievaluasi pada 
ODHA. Risiko terjadinya bunuh diri pada ODHA meningkat sebesar tiga 
puluh enam kali lipat dibandingkan populasi umum. Keinginan bunuh 
diri biasanya muncul akibat perasaan tidak berdaya, putus asa, dan rasa 
takut akan keberlangsungan hidupnya. Low self-esteem serta dijauhi oleh 
keluarga dan orang-orang terdekatnya juga dapat menjadi faktor pemicu 
keinginan bunuh diri. ODHA yang sudah memiliki riwayat gangguan 
psikiatri sebelumnya (misalnya depresi, cemas, gangguan kepribadian, 
dan riwayat percobaan bunuh diri) akan berisiko lebih tinggi lagi untuk 
melakukan percobaan bunuh diri. Krisis intervensi, dukungan dari orang 
terdekat dan pendampingan dari psikiater tentunya sangat diperlukan 
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untuk mengatasi rasa cemas dan putus asa para ODHA, yang dapat 
berujung pada timbulnya keinginan bunuh diri (Singh K, et al., 2015). 

ODHA yang terdiagnosis terinfeksi HIV perlu dieksplorasi apa 
makna sakitnya (meaning of illness), termasuk rasa takut yang dirasakan 
oleh ODHA. Rasa takut ini meliputi rasa takut terkait perkembangan 
penyakitnya, takut tidak cocok dengan pengobatan yang harus dijalani, 
dan takut kehilangan hidupnya. Rasa takut yang dirasakan dapat memicu 
terjadinya kecemasan. Rasa kehilangan yang mungkin dialami oleh ODHA 
juga perlu dieksplorasi. Bukan hanya kehilangan keluarga dan orang-
orang terdekatnya yang mungkin menjauhi ODHA karena takut tertular, 
tapi juga kehilangan cita-cita dan ambisi yang sudah direncanakan ODHA 
sebelumnya. Perasaan takut dan kehilangan tersebut perlu diekspresikan 
oleh ODHA untuk mengurangi beban yang dirasakan, sekaligus agar orang 
lain dapat memberikan dukungan sosial (social support) yang dibutuhkan 
oleh ODHA. ODHA juga perlu diedukasi bahwa saat ini pengobatan 
antiretroviral merupakan pengobatan untuk HIV/AIDS yang perlu rutin 
diminum untuk keberlangsungan hidup ODHA. Banyak ODHA yang 
mengasosiasikan bahwa infeksi HIV/AIDS adalah penyakit yang tidak 
bisa diatasi, bahkan menyamakan infeksi HIV/AIDS sama dengan vonis 
mati (Singh K, et al., 2015; Cohen, 1990).

ODHA juga sering bergelut dengan rasa penyangkalan (denial). 
Pertanyaan yang sering muncul adalah ”kenapa penyakit ini menimpaku?”. 
Rasa ini makin besar jika ODHA tidak pernah melakukan perilaku 
berisiko yang memungkinkan ODHA terinfeksi (Singh K, et al., 2015). 

Tabel 45.2 Pembeda HIV/AIDS dengan penyakit berat dan kronis lain 

Pathophysiology
– infection origin
– Modes of transmission: unsafe sex, sharing of needles in injection drug use, 

perinatal
Public health implications
– AIDS in preventable and contagious
– Disinhibition induced by HIV-associated dementia, substance use, or other 

psychiatric disorder can lead to HIV, HBV, HCV, and STD transmission
– Recognition and treatment of psychiatric disorder can prevent HIV transmission as 

well as AIDS progression and can ameliorate suffering throughout the course of 
illness
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Unique issues
– AIDS stigma and discrimination, or AIDSism 
– Age of onset from birth to old age
– Treatment, stabilization, or prevention with antiretrovirals is possible
– Exacerbation by treatment with antiretrovirals can occur – IRIS
– Multiple infections and complex medical multi-morbidities
– Complex psychiatric multi-morbidities
– High prevalence of psychiatric disorders including substance use and its 

consequences
– High prevalence of delirium due to infections, respiratory, cardiac, and metabolic 

illnesses
– High prevalence of delirium due to end-stage renal and liver disease
– High prevalence of HIV-associated dementia
– HIV is the most frequent cause of treatable dementia is persons younger than 50
– Unique neurological defi cits, paresis, paralysis, pain
– Unique behavioral manifestations

Keterangan:
HBV: Hepatitis B virus
HCV: Hepatitis C virus
IRIS: immune reconstitution infl ammatory syndrome
STD: sexually transmitted disease
Sumber: Cohen MA (2010)

STIGMA AKIBAT HIV/AIDS

Stigma adalah semua pikiran dan perilaku negatif seseorang akan 
sesuatu hal. Stigma menganggap seseorang mempermalukan dirinya 
bahkan orang-orang yang terkait dirinya (keluarga dan komunitasnya) 
di mata masyarakat. Stigma membuat seseorang dapat dikucilkan dan 
didiskriminasi, yang membuat orang tersebut kehilangan posisi dan 
kehormatannya di kalangan masyarakat, bahkan di keluarganya sendiri. 
Stigma biasanya muncul akibat rasa takut, kurangnya tingkat pendidikan 
masyarakat, serta minimnya informasi dan pengetahuan terkait hal yang 
menimbulkan stigma tersebut (Campbell et al., 2005).

Pada awalnya, HIV/AIDS banyak dialami oleh para pelaku seks bebas 
dan pengguna jarum suntik secara bergantian, sehingga menimbulkan 
stigma di kalangan masyarakat jika HIV/AIDS muncul sebagai akibat 
dari penyimpangan perilaku dari norma dan agama, penyakit pergaulan 
bebas atau merupakan hukuman dari Tuhan akibat perilaku-perilaku 
menyimpang tersebut. Kenyataan bahwa HIV/AIDS dapat merenggut 
nyawa ODHA dan dapat menular makin memperparah stigma tersebut. 
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Masyarakat bahkan banyak yang menganggap jika bersentuhan dengan 
ODHA dapat menularkan HIV, serta HIV/AIDS selalu berkaitan dengan 
perilaku yang tidak benar sehingga ODHA akhirnya dikucilkan dan 
didiskriminasi, diskriminasi tidak jarang muncul dalam pelayanan 
kesehatan sendiri. Stigma inilah yang membuat ODHA dan keluarganya 
menjadi malu dan takut untuk memeriksakan diri ataupun berobat. 
Bahkan ODHA pun jadi malu untuk terbuka pada keluarganya sendiri 
karena khawatir akan ditolak dan ditinggalkan oleh keluarganya. Pada 
ODHA dengan perilaku seks bebas dan pengguna narkoba suntik pun, 
mereka juga cenderung diam akan status penyakitnya sehingga semakin 
memperbesar risiko penularan HIV/AIDS dan prevalensi HIV/AIDS pun 
makin tinggi. Hal ini merupakan manifestasi dari reaksi penyangkalan 
(denial) ODHA (Damayanti IAPA, 2015; Campbell, 2005).

Stigma nampaknya terlalu berat untuk dilawan. ODHA membutuhkan 
keberanian yang sangat besar untuk melawan pandangan dan perilaku 
negatif tersebut. ODHA biasanya akan lebih nyaman berkumpul dengan 
ODHA lainnya karena merasa mengalami pengalaman dan kesulitan yang 
sama. Dukungan sesama ODHA biasanya dapat membantu mengatasi 
beban akibat stigma masyarakat. Penerimaan dan dukungan keluarga juga 
turut diperlukan dalam mengangkat moral ODHA agar rutin kontrol dan 
minum obat. Saat ini mulai banyak komunitas yang menyosialisasikan 
apa HIV/AIDS itu, apa beda HIV dan AIDS, apa saja gejalanya, bagaimana 
cara penularannya, bagaimana cara pencegahan dan penatalaksanaannya, 
berapa besar angka harapan hidupnya, bagaimana cara memberikan 
dukungan dan perhatian pada ODHA, serta ODHA pun masih dapat 
memberikan kontribusinya pada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk 
dapat memupus stigma yang ada di masyarakat (Campbell, 2005).

PERAN KEPATUHAN DALAM PENGOBATAN 

Kepatuhan ODHA untuk minum obat antiretroviral merupakan 
tantangan tersendiri, baik tanpa atau dengan komorbiditas gangguan 
psikiatri. Adakalanya ODHA minum lebih dari 1 tablet, ada juga yang 
harus minum obat beberapa kali dalam sehari. Pengobatan antiretroviral 
memiliki beberapa efek samping, salah satunya gangguan mood, yang 
dapat berdampak pada aspek psikososial ODHA. Bagi beberapa ODHA, 
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obat juga merupakan pengingat akan penyakit yang ingin mereka lupakan. 
Beberapa ODHA juga memiliki kecemasan bahwa jika orang lain melihat 
obat yang mereka minum maka penyakit ODHA juga akan diketahui 
dan akan timbul diskriminasi akibat pengaruh stigma sosial, yang dapat 
menurunkan tingkat kepatuhan ODHA dalam minum obat. Oleh karena 
itu, kepatuhan ODHA dalam pengobatan memerlukan komitmen yang 
besar (Singh K, et al., 2015). 

ODHA dengan gangguan depresi akan mengalami penurunan minat 
dalam perawatan dirinya, termasuk mengabaikan gejala-gejala penyakitnya 
sehingga berisiko terjadinya ketidakpatuhan dalam pengobatan. Depresi 
juga dapat menurunkan fungsi kognitif ODHA yang membuat ODHA 
tidak mampu mengenali gejala atau komplikasi dari penyakitnya, lupa 
akan regimen pengobatannya, serta tidak mengenali efek samping obat 
yang dapat terjadi sewaktu-waktu. ODHA pun dapat meragukan efek 
pengobatan yang diberikan akibat dampak dari rasa putus asa dan 
pikiran negatifnya. Oleh karena itu, para tenaga kesehatan harus mampu 
mengenali gejala-gejala depresi yang timbul pada ODHA, memberikan 
pengobatan yang tepat dan mengenali efek samping pengobatan yang 
mungkin timbul. Penatalaksanaan depresi yang tepat diharapkan dapat 
meningkatkan kepatuhan ODHA terhadap pengobatan dan viral supression 
(Singh K, et al., 2015; Tsai et al., 2010).

Beberapa contoh obat HIV/AIDS yang dapat menimbulkan gangguan 
mood adalah:
1. Steroids, zidovudine: depresi atau euforia;
2. Interferon : neurasthenia, fatigue syndrome, depresi; dan
3. Efavirenz : penurunan konsentrasi, depresi, mimpi buruk, gaduh 

gelisah, gejala psikotik. 

PERAN SPIRITUAL

Spiritualitas merupakan salah satu komponen penting dalam 
penatalaksanaan HIV/AIDS. Nelson dan kawan-kawan (2002) mempelajari 
hubungan antara tingkat spiritualitas dan religiusitas dengan tingkat 
depresi pada ODHA. Hasil studi tersebut menemukan bahwa tingkat 
spiritualitas dan religiusitas yang tinggi berhubungan dengan tingkat 
depresi yang rendah. Oleh karena itu, Nelson dan kawan-kawan sangat 
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menyarankan intervensi dari segi spiritualitas dan religiusitas merupakan 
salah satu komponen penting dalam penatalaksanaan HIV/AIDS. 
Ironson dan Kramer (2009) juga menemukan bahwa tingkat spiritualitas 
ODHA yang tinggi berhubungan dengan keberhasilan terapi ODHA 
(undetectable viral loads, higher CD4 counts), tingginya tingkat kepatuhan 
dalam pengobatan, minimnya gejala yang timbul, minimnya distress yang 
dirasakan ODHA, koping positif, perasaan optimis, penerimaan akan 
terjadinya kematian yang sewaktu-waktu, serta membaiknya ODHA 
dari perilaku penyalahgunaan zat. Prevalensi survival di atas lima tahun 
meningkat sebesar 5,35 kali pada ODHA dengan tingkat spiritualitas yang 
tinggi (Singh K, et al., 2015).

SIMPULAN

Stigma dari masyarakat terkait ODHA, kebutuhan akan pelayanan 
medis yang berkesinambungan, kemungkinan mengalami perburukan 
kondisi kesehatan, perubahan kognitif akibat infeksi HIV/AIDS dan 
adaptasi dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan perilaku 
maladaptif yang dapat berpengaruh pada penurunan jumlah CD4 T-cells. 
Oleh karena itu, peran psikiatri sangat diperlukan untuk memberikan 
pendampingan dan psikoterapi pada ODHA dan keluarga, serta edukasi 
mengenai HIV/AIDS yang benar pada masyarakat agar ODHA terhindar 
dari distress dan kualitas hidup ODHA pun terjaga
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Abstract

The prevalence of HIV in children has increased in the past decade. Children with HIV 
have a complex psychological burden. HIV as a chronic illness makes a child’s life 
different from normal children. Psychological burdens occur since the first phase when 
choosing a decision on HIV testing for children, and then negative stigma that arises 
after being diagnosed, the issue of disclosure. The problem of the absence of parents 
who died because HIV infection, makes the child become the head of household, even 
as a street child. Adherence to treatment is also a challenge for caregivers. Psychological 
supports for children with HIV is very important as part of holistic services. An integrated 
and comprehensive approach of all supporting elements is very beneficial for children 
and families to improve children’s quality of life.

PENDAHULUAN

Jumlah anak dengan status HIV saat ini terus meningkat jika 
dibandingkan satu dekade sebelumnya. Hal ini disebabkan keilmuan 
dan diagnostik yang semakin canggih serta terapi ARV yang semakin 
berkembang. Selain itu, akses untuk tes HIV semakin mudah dan tersedia 
di hampir seluruh rumah sakit. Menurut data WHO, populasi muda 
berusia 10-24 tahun merupakan populasi yang paling rentan terhadap 
HIV/AIDS (Mutumba, 2014). Pada tahun 2012, sekitar 5,4 juta anak muda 
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hidup dengan HIV dengan proporsi 41% dari semua infeksi HIV baru 
(UNAIDS, 2013). 

Prevalensi HIV di kalangan anak muda bervariasi berdasarkan usia 
dan jenis kelamin. Sebanyak 17% anak berusia 10-14 tahun, 22% berusia 
15-19 tahun, dan 61% berusia 20-24 tahun (UNAIDS, 2013). Hingga saat ini, 
2,1 juta anak yang berusia 10-19 tahun di negara berpenghasilan menengah 
ke bawah hidup dengan HIV (UNICEF, 2006). 

Anak remaja tetap rentan terhadap HIV melalui transmisi horizontal 
karena beberapa faktor. Transmisi HIV terjadi melalui praktik seksual 
berisiko yang membawa pada insiden infeksi HIV dan infeksi menular 
seksual lainnya. Selain itu, penggunaan jarum suntik pada saat pemakaian 
narkoba juga dapat menjadi akses untuk tranmisi HIV dari satu remaja ke 
remaja lainnya (Mutumba, 2014). 

Pada anak bayi, tranmisi HIV didapat dari ibunya. Tanpa akses ke 
terapi ARV dan nutrisi yang tepat, sebanyak 50 persen bayi dengan HIV 
positif meninggal sebelum usia 2 tahun. Bayi yang terlahir dengan HIV 
positif sering tidak menerima pengobatan dini. Masalah malnutrisi juga 
memberikan kontribusi terhadap kematian anak dengan HIV. Asumsi 
yang keliru bahwa seorang anak HIV positif, padahal sebenarnya HIV 
negatif juga menyebabkan anak ditinggalkan oleh orang tua atau pengasuh 
utama (UNICEF, 2006). 

Anak dan remaja dengan HIV mengalami distres psikologis yang 
berat. Kendala dalam pengobatan serta pengaruh HIV secara emosional, 
sosial, dan kultural memberikan kontribusi terhadap beban psikologis 
pada anak. Dukungan psikologis untuk anak dengan HIV sangat penting 
sebagai bagian dari pelayanan yang holistik. Pendekatan terintegrasi dan 
komprehensif dari semua elemen pendukung sangat bermanfaat bagi anak 
dan keluarga dengan hasil peningkatan kualitas hidup anak. Dukungan 
psikososial, tindakan medis, nutrisi, dan paliatif sangat dibutuhkan oleh 
anak dengan HIV/AIDS (UNICEF, 2006).

ASPEK PSIKOLOGIS ANAK DENGAN HIV

1. Stigma 

Faktor utama yang membedakan HIV/AIDS dari penyakit kronis 
atau penyakit kronis lainnya adalah stigma. Anak dengan HIV dan 
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keluarga mereka hidup dalam “konspirasi keheningan” dan rasa malu 
yang terkait dengan AIDS. Apa yang dialami anak dijaga sebagai rahasia. 
Salah satu konsekuensi dari rahasia yang disembunyikan ini adalah 
keluarga menjadi menarik diri, terisolasi secara sosial, dan terputus secara 
emosional dari dukungan lingkungan. Hal tersebut membatasi akses anak 
untuk mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya (Vranda, 
2013).

Disclosure HIV pada anak membuat orang tua khawatir terhadap 
respons keluarga yang menyalahkan orang tua dan munculnya stigma 
baik dari keluarga maupun teman. Di dalam komunitas sosial, banyak 
orang tua yang lebih menyembunyikan diagnosis anak mereka dari 
keluarga, teman, dan masyarakat secara keseluruhan (Vranda, 2013).

Menurut hasil penelitian oleh Arun et al., 14% anak menyadari status 
HIV mereka, sementara 86% tidak menyadari. Sebagian besar pengasuh 
merasa pertengahan remaja sebagai usia yang tepat untuk disclosure status 
infeksi HIV dan orang tua adalah orang yang tepat untuk mengungkapkan 
status infeksi HIV anaknya (Vranda, 2013).

2. HIV/AIDS sebagai Penyakit Kronis 

Di beberapa negara, HIV/AIDS masih dilihat hanya sebagai penyakit 
mematikan, penyakit yang tidak dapat dipulihkan. Namun, dengan terapi 
antiretroviral yang terus berkembang, HIV semakin dikenal sebagai 
penyakit kronis, bukan lagi sebagai penyakit terminal. Transisi pandangan 
ini membutuhkan penyesuaian psikologis, terutama pada populasi anak 
dan remaja (Close, 2007).

Anak dengan penyakit kronis, khususnya anak dengan infeksi 
HIV dapat mengalami beberapa hambatan dalam kehidupannya sebagai 
berikut (Close, 2007):
1. batasan fungsi yang tidak sesuai dengan perkembangan;
2. ketergantungan pada obat-obatan;
3. perlu lebih banyak perawatan medis daripada anak normal seusianya; 

dan
4. batasan karena adanya infeksi lain yang menyebabkan hendaya 

berat.



ASPEK PSIKOLOGIS ANAK DENGAN HIV/AIDS

789

Selain hambatan secara fisik, anak dengan HIV dan pengasuhnya juga 
mengalami beberapa hambatan psikologis karena kronisitas penyakit HIV. 
Hambatan psikososial tersebut terjadi pada beberapa fase dalam hidupnya, 
yaitu pada saat didiagnosis pertama kali, pada saat memberitahukan 
kondisi HIV ke anak, hambatan secara finansial dan emosional karena 
penyakit kronis, persiapan dan penerimaan terhadap kematian anak 
(Close, 2007).

Berkaitan dengan penyakit kronis, kepatuhan terhadap pengobatan 
merupakan hal yang sangat penting. Anak harus meminum obat dengan 
tingkat kepatuhan lebih dari 95%. Tugas ini bisa sulit untuk pasien dewasa 
dan semakin sulit untuk pasien anak atau remaja. Ketidakpatuhan ini 
dapat menghasilkan luaran kesehatan yang buruk bagi anak (Close, 
2007).

Hidup dengan penyakit kronis dapat menyebabkan stres psikologis. 
Orang dengan HIV berpotensi dua kali lebih mungkin didiagnosis dengan 
gangguan depresi mayor. Anak dengan HIV mengalami penurunan fungsi 
sosial dibandingkan anak seusianya. Saat kondisi HIV yang dialami 
anak semakin memburuk, fungsi fisik dan sosial anak juga semakin 
berkurang. 

Hal lain yang memperburuk kondisi HIV anak adalah kelelahan 
yang dialami oleh pasien. Pasien merasa depresi dan terisolasi, frustrasi 
dengan rejimen pengobatan yang harus 95% patuh. Tenaga kesehatan 
dapat membantu mengurangi kelelahan pasien dalam penyakit kronis 
dengan menyusun sasaran yang realistis, yaitu (Close, 2007): 
1. mengurangi kesalahan dan kritik dalam kepatuhan pengobatan; 
2. meraih kemajuan, bukan kesempurnaan; dan 
3. mengenali perasaan negatif untuk didiskusikan dengan pasien.

Anak-anak dengan penyakit kronis seperti HIV/AIDS menghadapi 
tantangan yang membuat hidup mereka lebih sulit. Dengan dukungan 
yang tepat dari penyedia layanan kesehatan dan komunitas mereka, maka 
tantangan hidup anak dengan HIV/AIDS akan lebih mudah diatasi (Close, 
2007).
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3. Beban Psikologis sebelum Tes HIV

Saat melakukan tes HIV, pertimbangan rumit yang diperhitungkan 
oleh orang tua pengasuh atau anak-anak sebagai pasien sangat berat. Ketika 
memutuskan untuk melakukan tes HIV, hasil tes tersebut mempunyai 
implikasi untuk ibu dan anak. Baik orang tua atau anak mengalami 
ketakutan distigmatisasi dan didiskriminasi jika hasil anak tersebut 
HIV-positif. Pada remaja yang akan menjalani tes HIV, mungkin ada 
kekhawatiran tentang tes HIV-positif dan menghadapi masyarakat yang 
menganggap remaja tersebut melakukan aktivitas seksual di bawah umur. 
Sebelum pengobatan anti-retroviral (ARV) tersedia secara luas, melakukan 
tes HIV tidak selalu untuk kepentingan terbaik anak karena status HIV 
positif anak akan mengakibatkan diskriminasi karena ketakutan akan 
menimbulkan risiko menular bagi anak-anak lain (Grant, 2012). 

Dalam konteks saat ini, di mana terapi ARV dapat diakses secara luas, 
diagnosis HIV sejak dini sangat disarankan karena mempunyai manfaat 
yang lebih besar bagi pasien. Namun, faktor sosial sering masih menjadi 
penghalang untuk dilakukan tes HIV. Keterlambatan dalam tes HIV dapat 
menyebabkan keterlambatan penanganan pada anak-anak. Menunda tes 
HIV dapat memberikan implikasi serius untuk kesehatan anak-anak yang 
mungkin berisiko atau yang sudah terinfeksi HIV. Oleh karena itu, penting 
untuk mempromosikan tes HIV pada anak yang berisiko sambal tindakan 
setelahnya (Grant, 2012).

Selain itu tes HIV juga perlu dipromosikan kepada orang tua karena 
hasil tes HIV pada anak mereka merupakan dasar bagi tenaga medis 
atau pekerja sosial mengambil sikap dan tindakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan fisik dan emosional anak mereka. Tes HIV pada anak juga 
diperlukan untuk melindungi petugas kesehatan atau orang lain yang 
kontak dengan cairan tubuh anak yang mungkin menularkan HIV (Grant, 
2012). 

a. Beban Psikologis Pengasuhan Anak dengan HIV

Mengasuh anak yang normal memberikan beban stres yang 
menantang bagi orang tua, apalagi mengasuh anak dengan HIV yang 
akan menjalani perpisahan dan bahkan kematian. Dalam mengasuh 
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anak dengan HIV, semua pihak di sekitar pasien dapat terlibat, tidak 
hanya orang tua saja. Gaya pengasuhan berkontribusi terhadap hasil, 
perkembangan, dan reaksi anak. Orang tua yang mengasuh anak dengan 
HIV mengalami beban psikologis yang berat. Orang tua anak dengan 
HIV mengalami tekanan dan membutuhkan layanan psikologis. Dalam 
kondisi keterbatasan ekonomi, stres, dan ketegangan pada orang tua anak 
yang terinfeksi HIV semakin besar. Pada orang tua yang juga terkena HIV, 
anak harus menyesuaikan diri dengan tekanan emosional ibu, dukungan 
sosial ibu untuk anak yang kurang serta kualitas hubungan orang tua-
anak (Sherr, 2005).

b. Anak HIV tanpa pengasuh

Beberapa anak dengan infeksi HIV hidup tanpa pengasuh karena 
orang tua meninggal sebelumnya. Anak yatim ini terpaksa menjadi kepala 
rumah tangga dan mengurus saudaranya. Anak dengan infeksi HIV yang 
tanpa pengasuh seringkali menggelandang di jalanan dan rawan dengan 
masalah pelecehan seksual, kekerasan dan kegagalan dalam terapi HIV 
(Human Rights Watch, 2008). 

Rumah sakit tidak siap untuk menangani anak jalanan dengan HIV 
dan menunda memberikan terapi ARV karena kekhawatiran tingkat 
kepatuhan yang rendah. Mereka merasa terbuang, sendiri dan sering 
mengalami depresi (Human Rights Watch, 2008). 

Situasi anak jalanan juga sangat sulit karena mereka dianggap 
sebagai penjahat. Polisi kerap bertindak kasar. Anak jalanan dengan HIV 
juga sering menjadi korban pelecehan seksual yang dapat menularkan 
transmisi HIV ke orang lain (Human Rights Watch, 2008).

ASPEK PSIKOLOGIS MELAKUKAN DISCLOSURE ANAK DENGAN 
HIV

1. Disclosure pada Anak

Sebagian besar orang tua pengasuh (91,7%) belum mengungkapkan 
status HIV anak kepada mereka dan sangat sedikit pengasuh (8,3%) yang 
telah mendiskusikan sifat penyakit HIV dengan anak. Orang tua pengasuh 
yang telah mengungkapkan status HIV anak, mereka memulai proses 



BAGIAN 12 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Ilmu Kesehatan Jiwa

792

disclosure tersebut sejak usia 3-5 tahun. Beberapa pengasuh memikirkan 
tentang bagaimana dan kapan harus mengungkapkan status HIV anaknya. 
Orang tua pengasuh juga khawatir bagaimana mengelola isu-isu sensitif 
dan emosional yang akan muncul setelah anak mengetahui status HIVnya 
(Rochat, 2008). 

2. Disclosure kepada Saudara Kandung

Kekhawatiran orang tua pengasuh juga terjadi saat akan 
mengungkapkan status HIV anak pada saudara kandung. Orang tua 
khawatir anak mereka akan mengalami diskriminasi oleh saudaranya. 
Banyak orang tua pengasuh yang tidak tahu waktu dan cara yang tepat 
untuk mengungkapkan status HIV anak pada saudaranya dan bahasa 
atau cerita apa yang bisa digunakan untuk memberi tahu kepada anak. 
Beberapa orang tua pengasuh memiliki rasa bersalah karena telah 
menularkan HIV kepada anaknya (Rochat, 2008). 

Data dari wawancara pengasuh menunjukkan bahwa dalam konteks 
keluarga, dampak dari memiliki saudara kandung yang tidak terinfeksi 
dan/atau tidak diobati membutuhkan pertimbangan yang cermat. 
Pengasuh mengalami banyak tantangan. Pengasuh melaporkan bahwa 
seringkali saudara yang tidak terinfeksi merasa dikucilkan dan tidak 
mengerti mengapa mereka tidak menerima perawatan juga (Rochat, 
2008). 

3. Disclosure kepada Keluarga

Sebagian besar pengasuh melaporkan telah mengungkapkan 
status HIV anak kepada keluarga dekat mereka (95,8%), yaitu keluarga 
dengan siapa mereka tinggal saat itu. Dalam kasus di mana tidak ada 
pengungkapan keluarga, alasan yang disebutkan untuk pengungkapan 
terbatas termasuk pengasuh yang takut bahwa anggota keluarga 
akan melemparkan mereka atau anak mereka keluar di jalan atau 
memperlakukan anak secara berbeda (Rochat, 2008).
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4. Disclosure kepada Komunitas

Sangat sedikit pengasuh (18,8%) yang disclose status HIV anak kepada 
komunitas yang lebih luas. Mereka yang mengungkapkannya cenderung 
mengungkapkan terutama kepada tetangga, teman dekat, kelompok 
ibadah, dan kelompok pendukung. Secara umum, pengasuh sangat 
prihatin tentang stigma dan diskriminasi meskipun memiliki akses ke 
pendidikan dan pengobatan. Untuk itu, sejauh ini, mereka memilih untuk 
tidak mengungkapkan karena menghindari stigma dan diskriminasi dan 
menegaskan keyakinan mereka bahwa non-disclosure akan mengurangi 
risiko stigma (Rochat, 2008).

Beberapa pengasuh melaporkan setelah disclosure kepada anggota 
komunitas, mereka tidak mengalami diskriminasi di masyarakat. Bagi 
keluarga yang tidak melakukan disclosure kepada masyarakat, keluarga 
tersebut mungkin tidak menerima dukungan masyarakat yang bisa 
tersedia bagi mereka (Rochat, 2008).

STRATEGI DALAM TERAPI ANTIRETROVIRAL (ARV) PADA ANAK

Anak dengan HIV yang menjalani terapi antiretroviral memiliki 
beberapa pengalaman secara psikologis terkait dengan efek samping 
dan keharusan kepatuhan 95% dalam pengobatan. Berikut ini adalah 
pengalaman psikologis pasien HIV anak yang menjalani terapi 
antriretroviral (Rochat, 2008).

1. “Obat ARV adalah Mukjizat”

 Sebagian besar orang tua pengasuh anak dengan HIV mengatakan 
bahwa anak yang menjalani terapi antiretroviral merasakan efek yang 
sangat baik daripada sebelum menjalani terapi ARV. Orang tua sangat 
memandang positif terapi ARV ini dan mendukung untuk kepatuhan 
terhadap pengobatan. Hal ini membantu mengurangi beban secara fisik 
dan psikologis. Baik anak dan orang tua mendapatkan efek positif setelah 
menjalani terapi ARV. Ketakutan dan mitos penyakit HIV yang mematikan 
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dapat dikikis dengan adanya terapi ARV ini. Kualitas hidup anak dengan 
HIV juga meningkat setelah menjalani terapi ARV. Pertumbuhan dan 
perkembangan anak dengan HIV diharapkan dapat berjalan seperti anak 
seusianya (Rochat, 2008).

2. “Efek samping ARV tidak terlalu sulit untuk diatasi”

Sebagian besar orang tua pengasuh (58%) menyatakan anak dapat 
menyesuaikan diri dengan terapi ARV dengan mudah tanpa efek samping 
yang berarti. Hanya 29,2% orang tua pengasuh yang melaporkan efek 
samping ringan dan 4,2% orang tua melaporkan efek samping yang berat 
(Rochat, 2008).

Apabila didapatkan efek samping, tenaga medis harus mulai 
masuk dan menyiapkan penerimaan terhadap efek samping. Pendekatan 
psikologis dari psikolog atau psikiater untuk mendorong anak kembali 
mau menerima pengobatan harus dilakukan agar anak mau memulai 
kembali terapi ARV. Orang tua pengasuh melaporkan bahwa mereka 
memiliki sedikit kesulitan untuk mendorong anak-anak untuk minum 
obat dan memastikan kembali kepatuhan. Kelompok dengan usia anak 
yang lebih kecil membutuhkan tiga orang pengasuh untuk mendukung 
dan membantu anak untuk terapi dengan obat-obatan ARV (Rochat, 
2008).

3.  “Menjalani Pengobatan Satu-satunya Jalan untuk Hidup”

Menurut beberapa observasi terhadap pasien, orang tua pengasuh 
dan anak dengan HIV memahami dengan baik manfaat dari pengobatan 
sehingga sedikit sekali laporan tentang anak yang menghindari atau 
menolak pengobatan. Obat dianggap sebagai kenyataan yang harus 
dilakukan dan menjadi bagian rutinitas dari kehidupan sehari-hari 
(Rochat, 2008).

Dalam mengusahakan pemberian dan kepatuhan obat ARV, 
pengasuh menggunakan beberapa strategi agar anak dapat menerima 
dan patuh. Orang tua meyakinkan bahwa obat yang diminum dapat 
memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi pasien. Anak juga mengerti 
bahwa obat yang diberikan memberikan perbaikan bagi kesehatannya dari 
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pengalaman klinis yang dialami anak. Orang tua dapat memakai strategi 
dengan menceritakan perbandingan anak saat tidak meminum obat dan 
saat meminum obat dengan rutin. Selanjutnya anak diajak untuk berpikir 
bersama manfaat apa yang sudah didapat setelah meminum obat. Dengan 
strategi seperti ini, diharapkan anak dengan kesadarannya sendiri, mau 
meminum obat tanpa ada paksaan dari orang tua (Rochat, 2008).

DUKUNGAN PSIKOLOGIS

Dukungan psikologis sangat penting bagi proses pengobatan dan 
keberhasilan terapi pada anak. Dukungan psikologis juga diberikan agar 
anak mengerti dan dapat mengendalikan kondisinya. Selain itu, anak 
dapat mengontrol dirinya dan tidak merasa didominasi oleh tuntutan 
lingkungannya. Hal ini merupakan salah satu kunci dalam mencapai 
kesejahteraan secara psikologis. Dukungan psikologis kepada anak 
HIV dapat diberikan berupa bagaimana memberikan pengertian dan 
mengkomunikasikan tentang kondisi HIV yang dialami, bagaimana 
usaha anak supaya tetap dalam kondisi fisik yang baik, juga memberikan 
informasi dan membantu dalam memutuskan tindakan medis yang 
akan dilakukan. Intervensi psikologis juga menilai kesiapan anak dalam 
kembali berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat secara mandiri. 
Intervensi psikologis akan meningkat hasil yang optimal baik untuk anak 
dengan HIV maupun keluarganya (Melvin, 2014).

Bentuk dukungan psikologis untuk anak dengan infeksi HIV.
a. Mendengarkan. Orang tua pengasuh harus mendengarkan dengan 

baik apa yang disampaikan anak baik secara langsung dengan 
mengeluh atau melalui cerita yang dia sampaikan, melalui puisi, dan 
hasil menggambar. Anak menceritakan pengalaman dan apa yang dia 
rasakan. Mendengarkan mereka adalah salah satu cara yang paling 
efektif mengidentifi kasi kebutuhannya untuk kehidupan yang lebih 
baik. 

b. Memastikan hak-hak anak terpenuhi. Hal yang penting tentang 
hak anak tersebut adalah hak atas perlindungan terhadap eksploitasi 
dan diskriminasi yang sangat penting untuk kesejahteraan dan 
pertumbuhan seorang anak. Selain itu, dukungan psikososial adalah 
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aspek penting hak anak dan harus disertakan dalam program holistik 
penanganan anak dengan HIV. Anak juga berhak untuk dilibatkan 
dalam mengambil keputusan terkait dengan kondisi mereka.

c. Ciptakan lingkungan yang baik untuk anak. Anak-anak mempunyai 
dunianya sendiri. Lingkungan yang tidak mendukung disebabkan 
karena stigma tentang HIV di masyarakat. Mengubah stigmatisasi 
HIV/AIDS dapat dilakukan melalui penyuluhan dan diskusi kepada 
masyarakat. Selain itu, edukasi kepada lingkungan terdekat seperti 
di sekolah dan keluarga akan meningkatkan pemahaman tentang 
HIV sehingga merek akan merespons secara positif. Dengan begitu, 
baik lingkungan sekolah dan masyarakat akan memberikan empati, 
cinta, dan bimbingan kepada anak dengan HIV. 

d. Membiarkan anak-anak menjadi anak-anak. Hal ini dapat 
dilakukan dengan membiarkan anak bermain dan belajar yang 
bersifat petualangan. Cara ini dapat memberikan kesempatan bagi 
anak-anak untuk memperkuat fi sik dan membuat bahagia. Selain 
itu, mendengarkan anak dan memberikan anak kesempatan untuk 
berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka kepada anak 
lain memungkinkan mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri 
dan membantu membangun kepercayaan diri.

e. Memberikan pendidikan dan konseling tentang HIV pada anak-
anak baik secara individual, keluarga, dan kelompok. Pendidikan 
HIV/AIDS sebagai bagian dari konseling bisa menjadi cara yang 
efektif dalam pencegahan. Konseling mempersiapkan anak untuk 
menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Konseling juga 
memungkinkan anak-anak mengekspresikan perasaan mereka (Fox, 
2001).

SIMPULAN

Anak dengan HIV mempunyai beban psikologis yang sangat 
kompleks. HIV sebagai penyakit kronis membuat kehidupan anak berbeda 
dengan anak normal seusianya. Beban psikologis terjadi mulai saat 
memilih keputusan tes HIV untuk anak dengan tetap mempertimbangkan 
hak anak, beban psikologis karena stigma negatif yang muncul setelah 
diagnosis, masalah disclosure pada anak dan keluarga yang lain. Masalah 
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ketiadaan orang tua yang meninggal karena HIV menjadikan anak 
sebagai kepala rumah tangga, bahkan menggelandang sebagai anak 
jalanan. Kepatuhan pengobatan anak juga menjadi tantangan bagi orang 
tua pengasuh dan anak. Dukungan psikologis untuk anak dengan HIV 
sangat penting sebagai bagian dari pelayanan yang holistik. Pendekatan 
terintegrasi dan komprehensif dari semua elemen pendukung sangat 
bermanfaat bagi anak dan keluarga dengan hasil peningkatan kualitas 
hidup anak.

DAFTAR PUSTAKA

Close KL. 2007. Psychosocial Aspects of HIV/AIDS: Children and Adolescents 
dalam HIV Curriculum for the Health Professional. Texas: Baylor College 
of Medicine. 

Fox S. 2001. Investing in Our Future Psychosocial Support for Children Aff ected by 
HIV/AIDS. South Africa: UNAIDS. 

Grant K, Lazarus R, Strode A, Rooyen HV, and Vujovic M. 2012. Legal, Ethical, 
and Counselling Issues Related to HIV Testing of Children; HIV Testing of 
Children: Legal Guidelines for Implementers. South Africa: Jive Media 
Africa.

Human Rights Watch. 2008. A Question of Life or Death; Treatment Access for 
Children Living with HIV in Kenya. New York: Human Rights Watch. 

Melvin D, Miah J, Hekster B, Krechevsky D, Levitt  D, Steinhardt K, Harman 
R, Sherlock E, Griffi  ths J, Griffi  ths H, and Hamblin E. 2014. Psychological 
Management of Children and Young People Living with HIV: Standards for 
Care. British: Paediatric Psychology Network. 

Mutumba M. 2014. Psychological Distress and Adherence to Anti-retro Viral 
Treatment among HIV-infected Adolescents in Uganda. Michigan: University 
of Michigan. 

Rochat T, Mitchell C, and Richter L. 2008. Psychological, Social and Development 
Needs of Babies and Young Children and Their Caregivers Living with HIV and 
AIDS. South Africa: Department of Health. 

Sherr L. 2005. Young children and HIV/AIDS: Mapping the fi eld. Working Paper 
33., Netherlands: Bernard van Leer Foundation.

UNAIDS. 2013. Global Report: UNAIDS Report on The Global AIDS Epidemic 
2013. Geneva: UNAIDS. 



BAGIAN 12 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Ilmu Kesehatan Jiwa

798

UNICEF. 2006. Caring for Children aff ected by HIV and AIDs. The UNICEF 
Innocenti Research Centre.

Vranda MN and Mothi SN. 2013, Psychosocial Issues of Children Infected with 
HIV/AIDS. Indian J Psychol Med, 35(1):19-22.



799

Bab

47 TERAPI KELOMPOK DUKUNGAN 
(SUPPORT GROUP) TERHADAP ODHA

Brihastami Sawitri

KSM/Departemen/SMF Kedokteran Jiwa 
Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

PENDAHULUAN

Sejak kasus klinis AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) pertama 
kali diidentifikasi pada tahun 1981, begitu banyak kemajuan di bidang 
diagnosis dan penanganan infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus) 
yang meningkatkan angka harapan hidup dari ODHA (Orang Dengan 
HIV/AIDS). Namun secara umum, ODHA masih menghadapi ancaman 
penyakit yang kronis dan mengancam nyawa. Perubahan emosi yang 
dikaitkan dengan diagnosis status HIV merupakan reaksi yang berkali 
lipat dari frustasi, kemarahan, ketakutan, penurunan rasa percaya diri, 
isolasi, ketidakpastian, dan ketidakberdayaan (Maldonado et al., 1996).

Beberapa studi melaporkan bahwa diagnosis HIV/AIDS seringkali 
diikuti dengan depresi, ide, dan percobaan bunuh diri, kecemasan, keluhan 
somatik, dan gejala lainnya. Selain itu ODHA dapat menunjukkan gejala 
neurologik dan psikiatrik sebagai akibat infeksi oleh HIV di otak. Pasien 
dengan AIDS terkadang menunjukkan gejala afektif, kognitif dan motorik 
bahkan sebelum diagnosis AIDS ditegakkan (Maldonado et al., 1996).

DEFINISI

Kelompok dukungan merupakan sekelompok orang yang hadir 
untuk bersama-sama mendiskusikan tantangan, pengalaman, dan/peran 
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serupa yang mereka miliki tanpa merasa dinilai, disalahkan, ataupun 
distigmatisasi. Melalui kelompok dukungan, mereka dapat menyadari 
bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kondisi yang saat ini 
mereka hadapi. Kelompok ini merupakan forum di mana anggotanya dapat 
berbagi masalah dan kekhawatiran, mencari solusi, saling memberikan 
saran dan membentuk pertemanan (Fanelli dan Moyo, 2008).

Kelompok dukungan dapat efektif karena saran yang diberikan 
berdasarkan pengalaman langsung dari rekan-rekannya yang mengalami 
situasi yang serupa, sehingga tidak teoretis, melainkan bersifat praktis 
dan relevan. Kelompok dukungan seringkali memberikan advokasi demi 
tujuan bersama serta meningkatkan kesadaran mengenai tantangan serupa 
yang dihadapi. Aktivitas kelompok ini seringkali menghasilkan kebijakan 
yang dapat memperbaiki kondisi ODHA dan membentuk lingkungan 
komunitas yang suportif di mana anggotanya dapat berjuang bersama 
(Fanelli dan Moyo, 2008).

TUJUAN

Kelompok dukungan dibentuk agar ODHA dapat memberi dan 
menerima dukungan sosial, emosional, dan spiritual. Mereka juga dapat 
mengembangkan dan mempertahankan strategi positif mengenai ‘hidup 
dengan virus’ dan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai HIV/
AIDS. Di dalam kelompok, ODHA dapat berbagi pengalaman yang 
kerahasiaannya tetap terjaga, mendapatkan kepercayaan diri, memiliki 
teman serta memiliki suara di masyarakat. Berikut ini beberapa topik yang 
dibahas pada terapi kelompok dukungan (Fanelli dan Moyo, 2008).
1. Hidup positif dengan HIV
 Kelompok membahas bagaimana peserta menerima diagnosisnya 

dan hidup secara positif. Mereka mendiskusikan tantangan fi sik dan 
psikososial yang dialami dan bagaimana menghadapinya. Sebagai 
contoh, peserta dapat mendiskusikan ide-ide bagaimana menjaga 
asupan nutrisi yang baik demi menjaga kesehatan ODHA, ataupun 
bagaimana meningkatkan kepatuhan minum obat ARV (anti-
retroviral).
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2. Mengungkapkan status HIV
 Sesama peserta dapat saling membantu bagaimana seorang 

mengungkapkan status HIV-nya pada teman, anggota keluarga, 
pasangan, orangtua maupun rekan kerja. Membuka status HIV 
dapat menimbulkan kecemasan, sehingga anggota kelompok sangat 
terbantu ketika saling berbagi mengenai bagaimana, kapan, dan 
kepada siapa mengungkapkannya.

3. Hubungan
 Peserta dapat saling menawarkan saran, bimbingan maupun berbagi 

pengetahuan mengenai re-infeksi. Komitmen bersama untuk 
pencegahan dapat membantu ODHA menjaga agar dirinya tidak 
menularkan virus tersebut kepada orang lain. Meski pengobatan 
HIV/AIDS saat ini sangat maju, membahas kematian maupun 
berduka masih diperlukan. Secara khusus, ODHA dapat berdiskusi 
bagaimana berbicara dengan orang terdekat mengenai mati dan 
prosesnya, dapat pula memperkenalkan kegiatan seperti ‘kotak 
memori’ atau ‘merencanakan suksesi’.

4. Stigma
 Kelompok menyediakan tempat aman dari stigma yang dialami 

ODHA dan keluarga. Anggota kelompok dapat pula berbagi cara 
menghadapi stigma di komunitasnya masing-masing. 

5. Sistem ‘buddies’
 Metode ini menyediakan dukungan one-on-one selama periode waktu 

yang lebih panjang. Dukungan ini terutama efektif bagi mereka yang 
baru saja terdiagnosis atau baru memulai pengobatan ARV. Peran 
kunci dari buddy ini mencakup dukungan intensif dan pribadi bagi 
rekan ODHA-nya. Sebagai contoh, buddy mengingatkan ODHA 
meminum ARV tepat waktu, ataupun menemani ODHA ke klinik 
untuk kontrol rutin.

PRINSIP KELOMPOK DUKUNGAN

Dalam membentuk dan memastikan kelangsungan serta kesuksesan 
sebuah kelompok dukungan, secara umum mengacu pada beberapa hal 
yang mendasar sebagai berikut (Fanelli dan Moyo, 2008).



BAGIAN 12 Manajemen HIV/AIDS di Bidang Ilmu Kesehatan Jiwa

802

1. ODHA sebaiknya terlibat pada tiap aspek kegiatan kelompok 
dukungan

 Meski seringkali LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi 
berbasis komunitas maupun fasilitas kesehatan memiliki peran 
kunci dalam membentuk, mengasuh, dan memfasilitasi kelompok, 
ODHA merupakan penggerak kelompok dukungan. Partisipasi yang 
bermakna dari ODHA memastikan agar mereka merasa memiliki 
kelompok ini, serta meyakinkan mereka bahwa kelompok ini 
dibentuk untuk kepentingan mereka.

2. Anggota kelompok harus selalu menjunjung tinggi prinsip 
kerahasiaan

 Tiap anggota kelompok harus yakin bahwa informasi apa pun yang 
ia bagi di kelompok tidak akan dibahas di luar kelompok tanpa izin 
darinya. Kelompok dukungan hanya dapat berjalan ketika anggota 
saling mempercayai dan dapat bebas berdiskusi dengan terbuka. 
Salah satu cara untuk memastikan prinsip ini adalah dengan 
penandatanganan ‘kontrak’ oleh anggota yang meminta komitmen 
mereka dalam menjaga kerahasiaan.

MEMBENTUK KELOMPOK DUKUNGAN

Terdapat beberapa panduan bagi LSM, komunitas maupun fasilitas 
kesehatan yang ingin membantu inisiasi suatu kelompok dukungan 
(Maldonado et al., 1996; Fanelli dan Moyo, 2008).
1. Peraturan dasar
 Peraturan ini memberi pedoman mengenai hal-hal yang dibenarkan 

maupun tidak dibenarkan, serta memuat nilai dan norma yang 
dianggap penting pada sebuah kelompok dukungan. Peraturan 
dasar ini sebaiknya memuat:
a. visi dan misi kelompok;
b. keanggotaan (misalnya sistem rekrutmen, jumlah maksimal, dan 

lain-lain);
c. hak dan kewajiban anggota kelompok; dan
d. prinsip kerahasiaan, dan lain-lain.
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2. Keanggotaan yang bersifat sukarela
 Saat individu memahami tujuan dari sebuah terapi kelompok 

dukungan, mereka dapat memutuskan apakah akan bergabung 
atau tidak. Sebelum memutuskan, ODHA selayaknya tidak hanya 
memikirkan manfaat yang mereka dapat, namun juga bagaimana 
mereka dapat berkontribusi dalam kelompok.

3. Fasilitator/terapis
 Fasilitator pada tiap sesi dapat terdiri dari satu sampai dua orang. 

Terapis sebaiknya terlatih dalam memberikan psikoterapi atau terapi 
kelompok, juga berpengalaman dalam memberikan dukungan 
psikososial untuk pasien dengan penyakit mengancam nyawa ataupun 
manajemen medis pada HIV. Sebagai tambahan, mereka selayaknya 
memiliki pengetahuan minimal mengenai perjalanan infeksi HIV, 
cara penularan, tahapan progresivitas penyakit, infeksi oportunistis, 
komplikasi medis dan penanganannya, serta efek samping obat. 
Pengetahuan ini penting, terutama bukan untuk dibagikan pada 
kelompok, melainkan untuk meningkatkan pemahaman terapis 
bagaimana rasanya hidup dengan HIV/AIDS. Fungsi fasilitator 
di sini bukanlah menyediakan opini terkait transmisi ataupun 
penanganan AIDS, namun memfasilitasi lingkungan yang terapeutik 
di mana anggota kelompok dapat memberikan dukungan, harapan 
dan pengetahuan antara satu sama lain. Fasilitator yang potensial 
merupakan seseorang yang memiliki kemampuan menegakkan dan 
mempertahankan rapor, memiliki kepercayaan diri yang cukup, 
menunjukkan kehangatan dan kepedulian yang sesuai. Terapis harus 
pula merasa nyaman membahas isu penting yakni mortalitas. Terapis 
dapat berbagi jika memiliki pengalaman yang serupa, di mana 
kejujuran ini dapat bermanfaat dalam membentuk atmosfer yang 
terbuka dan saling percaya. Di saat yang sama, terapis dibutuhkan 
karena keterampilan mereka dalam memimpin kelompok, yaitu 
menjaga struktur diskusi, mendukung ekspresi emosi, menghindari 
menyalahkan orang lain serta menyediakan dukungan.
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AKTIVITAS 

Di luar terapi kelompok, sebuah kelompok dukungan dapat pula 
menjalankan aktivitas lain yang mendukung tujuan dari kelompok (Fanelli 
dan Moyo, 2008).
1. Mengembangkan jadwal kegiatan rutin
 Topik yang berbeda, bervariasi serta relevan tiap bulannya dapat 

membantu menjamin keanggotaan peserta. Topik yang dipilih 
dapat bertema nutrisi, kepatuhan minum obat, perjalanan penyakit, 
dan lain-lain. Satu atau dua kali dalam setahun, kelompok dapat 
membuat acara yang lebih besar, misalnya pada peringatan hari AIDS 
sedunia. Olahraga bersama selain meningkatkan kesehatan juga 
dapat membangun kepercayaan dan kekompakkan antar anggota. 
Pelatihan, seminar, outbound, maupun advokasi merupakan contoh 
kegiatan positif lain yang dapat mendukung terapi dari ODHA.

2. Mendokumentasikan kegiatan dengan baik
 Melalui pencatatan yang baik, kelompok dapat berbagi mengenai 

best practices dan lesson learned antara anggota, maupun dengan 
kelompok lainnya.

3. Memperkuat kerja sama dengan LSM, komunitas, provider kesehatan 
maupun pihak lain

 Kerja sama yang strategis dapat memastikan kelompok mendapatkan 
informasi terbaru serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan 
anggotanya (Fanelli dan Moyo, 2008).

MANFAAT KELOMPOK DUKUNGAN

Sebuah studi yang membandingkan terapi kelompok dukungan 
dengan CBT (Cognitive Behavioral Therapy) pada ODHA dengan depresi 
menunjukkan bahwa pada kelompok dukungan sosial terdapat perubahan 
klinis yang lebih bermakna dibandingkan pada kelompok CBT. Gejala 
distres pun berkurang secara nyata pada terapi kelompok dukungan 
setelah 8 minggu terapi (Kelly et al., 1993). 

Sebuah studi hasil systematic review dari literatur mengenai dampak 
dari kelompok dukungan pada hasil klinis ODHA menyimpulkan bahwa 
90% dari literatur melaporkan hasil yang positif. Dukungan kelompok 
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dihubungkan dengan penurunan mortalitas dan morbiditas, peningkatan 
retensi pada perawatan dan QOL (Quality of Life) (Bateganya, 2015).

Studi lain pada populasi remaja mendapatkan bahwa intervensi 
kelompok dukungan dihubungkan dengan perbaikan pada emotional 
wellbeing serta peningkatan persentase remaja dengan viral load yang tidak 
terdeteksi, dari 30% menjadi 80%. Penurunan viral load ini berkorelasi 
dengan perbaikan dari inventori perceived treatment, sementara emotional 
wellbeing memiliki pengaruh positif terhadap kondisi medis.

SIMPULAN

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh ODHA melalui kelompok 
dukungan menunjukkan bahwa intervensi ini merupakan terapi yang 
dapat menjadi pilihan. 
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PENDAHULUAN

Teh (Camellia sinensis) banyak tumbuh dan diproduksi secara 
melimpah di Indonesia. Produksi teh Indonesia merupakan urutan 
ke-7 terbesar dari negara penghasil teh dunia. Ekspor teh Indonesia ke 
negara lain kira-kira separuh dari hasil produksi dalam negeri, sehingga 
persediaan teh sangat melimpah dan termasuk murah harganya. Namun 
demikian teh memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan. 
Kandungan katekinnya merupakan antioksidan tinggi yang memiliki 
banyak manfaat. Oleh karena itu, eksplorasi kemanfaatan kandungan 
komponen yang ada di dalam teh merupakan upaya untuk meningkatkan 
manfaatnya, khususnya untuk melawan infeksi HIV yang akhir-akhir ini 
terus meningkat jumlahnya (Kemenkes RI dan WHO, 2017).

Riset teh yang menunjang manfaatnya bagi kesehatan telah dilakukan 
sejak lama, bahkan sejarah penemuan teh sebagai minuman pertama 
kali karena diduga dapat meningkatkan stamina dan kesegaran tubuh. 
Beberapa penelitian modern telah melaporkan bahwa teh dan komponen 
utamanya, yaitu (-)-epigalokatekin galat (EGCG) memiliki aktivitas 
antioksidan yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk pencegahan 
berbagai penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang 
muncul seiring dengan bertambahnya usia seseorang, seperti diabetes, 
osteoarthritis, osteoporosis, penyakit jantung koroner, aterosklerosis, 
kolesterol, stroke, hipertensi, asam urat, Alzheimer, Parkinson, kanker, 
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dan sebagainya. Selain hal tersebut, kandungan flavonoid dari teh hijau 
ditengarai dapat digunakan untuk membantu penyembuhan penderita 
infeksi virus. Komponen dari teh hijau, yaitu EGCG, memiliki aktivitas 
dapat meningkatkan aktivitas sistem imun pada binatang coba maupun 
manusia. Beberapa penelitian telah membuktikan EGCG sebagai senyawa 
yang memiliki efek anti-virus seperti Human Immunodeficiency Virus (HIV) 
(Williamson et al., 2006), Epstein-Barr Virus (EBV) (Liu et al., 2013), Hepatitis 
B virus (HBV) (Xu et al., 2016), hepatitis C virus (HCV) (Colpitts dan Schang, 
2014), ZikaVirus (ZIKV), Dengue Virus (DENV) (Carneiro et al., 2016), serta 
Human Papillomavirus (HPV) yang menyebabkan kanker serviks (Yap et 
al., 2017).

Khusus untuk penanganan HIV, ada dua jenis HIV yang dilakukan 
dalam penelitian, yakni HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 merupakan virus HIV 
yang pertama kali ditemukan dan banyak tersebar di dunia karena mudah 
ditularkan melalui kontak langsung dengan HIV-infected body fluid seperti 
darah, cairan semen, cairan vagina, atau cairan susu, sedangkan HIV-2 
kurang dapat ditularkan. Jika disebutkan hanya “HIV” saja, maka yang 
dimaksud adalah HIV-1. Menurut World Health Organization (WHO), sejak 
awal epidemi HIV, sekitar 70 juta orang telah terinfeksi HIV dan lebih dari 
35 juta orang telah meninggal karena berbagai penyakit yang disebabkan 
oleh HIV. Pada akhir 2015, ada sekitar 36,7 juta pengidap HIV di seluruh 
dunia (Liu et al., 2016). Oleh karena itu perlu terobosan besar dalam terapi 
HIV dengan mengembangkan senyawa yang diperoleh dari tumbuhan/
herbal maupun vaksin. 

Kandungan flavonoid dari teh hijau telah lama ditengarai dapat 
digunakan untuk membantu penyembuhan penderita infeksi HIV-1. Salah 
satu komponen utama teh hijau adalah (-)-epigalokatekin galat (EGCG) 
yang memiliki sifat anti-oksidan yang sangat tinggi serta meningkatkan 
aktivitas sistem imun. EGCG juga merupakan katekin yang paling banyak 
dan melimpah dalam teh hijau. Beberapa penelitian telah membuktikan 
EGCG sebagai senyawa yang memiliki efek anti-HIV-1 dengan mencegah 
pengikatan glikoprotein HIV-1 yaitu gp-120 ke molekul CD4 pada sel T. 
Kemampuan EGCG mengikat molekul CD4 akan menghambat gp120 
melekat pada reseptor sel CD4, sehingga dengan demikian EGCG memiliki 
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efek terapetik yang potensial untuk penanganan infeksi HIV-1 (Williamson 
et al., 2006). 

Telah dilaporkan bahwa replikasi HIV-1 dapat dihambat sebelum 
integrasinya ke dalam DNA sel CD4 melalui berbagai mekanisme. 
Berdasarkan temuan dari salah satu penelitian, EGCG dapat bertindak 
sebagai penghambat alosterik enzim reverse transcriptase dengan 
mekanisme yang berbeda dari Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 
(NNRTI), sehingga EGCG merupakan kandidat yang baik digunakan 
sebagai supportive anti-HIV agent yang mendukung pengobatan HIV-1 dan 
berasal dari tumbuhan (Li et al., 2011). 

Penelitian yang lain melaporkan bahwa empat katekin dari the, 
yaitu katekin galat (CG), galokatekin galat (GCG), (-)-epikatekin galat 
(ECG), dan (-)-epigalokatekin Galat (EGCG) terbukti dapat menghambat 
enzim integrase dari HIV-1 dengan menggunakan metode ELISA. Ikatan 
keempat katekin tersebut terutama dengan Tyr143 dan Gln148 pada 
virus menyebabkan terjadinya perubahan fleksibilitas dari loop (Gly140-
Gly149) yang akan menyebabkan hambatan pada aktivitas enzim integrase 
sehingga mengganggu interaksi antara DNA virus hasil reverse transkripsi 
dan DNA sel CD4 (Jiang et al., 2010).

Suatu studi pada penularan HIV-1, ternyata cairan semen manusia 
mengandung filamen amloid dari peptida yang disebut Semen-derived 
Enhancer of Virus Infection (SEVI) yang dilepaskan dari prostatic 
acid phosphatase (PAP). Secara keseluruhan, air mani manusia akan 
meningkatkan infektivitas HIV-1 hingga 156% dibandingkan kontrol tanpa 
air mani. Pengobatan dengan menggunakan 0,4 mm EGCG menghasilkan 
median 70,6% (p <0,0001). Namun, hasil yang diperoleh menunjukkan 
variasi penghambatan yang sangat besar pada sejumlah kecil sampel, 
bahkan ada yang tidak dihambat sama sekali oleh pemberian EGCG. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa pemberian EGCG secara topikal 
dapat digunakan sebagai terapi tambahan yang layak untuk mencegah 
penularan HIV secara seksual (Hartjen et al., 2012). 

Meskipun demikian masih terbuka penelitian lanjutan misalnya 
dengan meningkatkan kadar EGCG apakah masih diperoleh hasil yang 
sangat bervariasi, atau ada faktor lain yang belum dipertimbangkan 
sehingga menghasilkan respons yang berbeda. Hal ini memberi peluang 
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bagi para peneliti untuk terus menyempurnakan penelitian yang 
terdahulu.

Gambar 48.1  Struktur kimia kandungan utama dari teh hijau yang memiliki 
aktivitas anti-virus (Xu et al., 2017).

EGCG DARI TEH MENINGKATKAN SISTEM IMUN 

Salah satu mekanisme EGCG dalam membantu pada penanganan 
HIV adalah meningkatkan sistem imun tubuh (Nance et al., 2013). Dalam 
hal ini EGCG bertindak meningkatkan respons imun bawaan melawan 
invasi pathogen virus HIV-1 sebagai mikrobisida. EGCG juga memodulasi 
pengikatan protein gp120 ke CD4. Hal ini merupakan temuan penting 
yang menunjukkan potensi efek pencegahan EGCG terhadap infeksi HIV-1 
(Kawai et al., 2003). 

EGCG dari teh hijau dapat meningkatkan ekspresi IFN-γ yang 
diinduksi oleh sinyal transduser dan aktivator dari transkripsi 1 (STAT1) 
sehingga terjadi aktivasi pada sel CD4. Flavonoid dari teh hijau telah 
terbukti memiliki sifat imunomodulator, dan dapat digunakan sebagai 
adjuvant vaksin dan berbagai terapi. Dalam upaya untuk menentukan 
sifat imunomodulator in vivo dari molekul-molekul ini, ditemukan 
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bahwa meskipun vaksinasi mukosa dan sistemik dengan HIV-1BaL 
gp120 rekombinan dengan katekin, epigallo catechin gallate (EGCG) 
dapat menekan respons spesifik-antigen. Pemberian kombinasi EGCG 
dalam NIDS (Nutritive Immune-enhancing Delivery System) secara sinergis 
meningkatkan sel B adaptif, sel CD4 (+), CD8 (+) tanggapan sel-T, serta 
menginduksi nekrosis tumor bawaan lokal maupun sistemik faktor-α 
(TNF-α), interleukin-6 (IL-6) dan IL-17. Selain itu, aktivitas anti-oksidan 
dari NIDS berkorelasi positif dengan ekspresi superoksida dismutase (SOD) 
1 yang lebih tinggi, dan enzim yang terlibat dalam eliminasi reactive 
oxygen species, (ROS) dengan sekresi IL-1β. Hal ini menunjukkan bahwa 
mekanisme kerja NIDS tergantung pada aktivitas anti-oksidan dan IL-15. 
Data ini menunjukkan bahwa penggunaan EGCG sebagai adjuvan vaksin 
untuk meningkatkan sistem imun berpotensi untuk pengembangan vaksin 
yang lebih aman (Patel et al., 2016). 

EGCG MENCEGAH MELEKATNYA HIV-1-GP120 PADA SEL CD4

Penelitian sebelumnya menunjukkan bukti bahwa terjadi ikatan 
kuat dan afinitas yang tinggi antara EGCG dan molekul CD4 sehingga 
terjadi penghambatan melekatnya protein gp120 pada sel T CD4+ manusia. 
EGCG dan protein HIV-1-gp120 akan mengikat pada posisi molekul yang 
samadi sel CD4. Pada konsentrasi EGCG 0,170μM, (konsentrasi ini setara 
dengan EGCG yang terdapat pada 2 cangkir teh hijau) mampu mengurangi 
keterikatan protein gp120 ke CD4 10-20 kali lipat dibandingkan tanpa 
EGCG (Williamson et al., 2006). 

Pada penelitian tersebut ditunjukkan bahwa penghambatan HIV-1-
gp120 dalam mengikat reseptor CD4 oleh katekin teh hijau, EGCG, secara 
khusus bertanggung jawab untuk penghambatan infektivitas HIV-1 pada 
konsentrasi fisiologis. Selain itu, penghambatan yang diinduksi EGCG 
efektif di seluruh spektrum luas subtipe HIV-1.

EGCG MENGHAMBAT ENZIM REVERSE TRANSCRIPTASE

Pada tahun 1994, Chang et al. adalah peneliti pertama yang 
mengungkap khasiat katekin teh terhadap HIV. Pada penelitian tersebut 
diisolasi beberapa katekin dari teh hijau (Camellia sinensis), yaitu epikatekin 
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Gambar 48.2  Hambatan EGCG pada ikatan gp-120 dan sel T CD4+ yang 
diuji dengan fl ow cytometry. Data dinyatakan dalam harga 
rerata +SD dari 6 replikasi (Williamson et al., 2006).

(EC), epigalokatekin (EGC) dan epigalokatekin galat (EGCG), serta diuji 
hambatannya terhadap HIV-reverse transcriptase (HIV-RT). Penelitian 
tentang khasiat teh hijau pada penderita HIV dilanjutkan oleh peneliti lain 
yang juga membuktikan bahwa tiga katekin the, yaitu epigallocatechin 
(EGC), epicatechin gallate (ECG), dan epigallocatechin gallate (EGCG), 
yang telah diisolasi dari teh hijau Cina, Ti-Kaun-Yin (Camellia sinensis) 
menunjukkan aktivitas hambatan pada enzim human immunodeficiency 
virus-reverse transcriptase (HIV-RT). Konsentrasi yang diperlukan untuk 
penghambatan 50% senyawa EGC, ECG, dan EGCG masing-masing adalah 
7,80; 0,32; dan 0,68 & mgr M. Katekin polifenol dengan kelompok galloyl 
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pada posisi 3 adalah inhibitor yang paling kuat pada HIV-RT. Analisis 
dari hasil di atas menunjukkan bahwa ECG > EGCG > EGC (Chang et al., 
1994). 

Pada peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) manusia, EGCG 
bertindak sebagai inhibitor HIV-RT dan dapat menurunkan ekspresi 
antigen p24 HIV, yang kemudian mengakibatkan penghambatan aktivitas 
HIV-RT (Fassina et al., 2002).

Penelitian Li dan kawan-kawan 2011 menunjukkan bahwa EGCG dari 
teh hijau dapat menghambat enzim reverse transcriptase yang dimasukkan 
virus ke dalam sel CD4. Dengan demikian maka RNA virus tidak 
dapat membentuk DNA sehingga replikasi tidak terjadi. Kemampuan 
epigalokatekin (EGC), epigalokatekin galat (EGCG), dan pembanding 
3′-azido-3′-deoxythymidine (AZT) dalam menekan 50% replikasi HIV-1 
(EC50,μM) masing-masing 3,4±0,8; 1,6±0,1 dan 0,07±0,02 sedangkan untuk 
HIV-2 masing-masing 7,9±4,3; 2,0±0,3 dan 0,003±0,001. Dari data tersebut 
terlihat tingkat kemampuan menekan replikasi HIV adalah AZT > EGCG > 
EGC. Kemampuan membunuh virus HIV dinyatakan sebagai konsentrasi 
yang dapat menurunkan viabilitas virus hingga 50% (CC50, μM) berturut-
turut dari ketiga senyawa tersebut adalah 96±19; 150±16 dan >100 sehingga 
dapat disimpulkan tingkat kemampuan membunuh virus HIV adalah 
EGC > EGCG > AZT (Li et al., 2011).

EGCG -TEH HIJAU MELINDUNGI NEURON PADA TIKUS 
TRANSGENIK HIV-1

Pada era pengobatan antiretroviral saat ini, prevalensi demensia 
terkait HIV terus meningkat. Banyak penelitian yang telah dilakukan 
terkait peradangan dan kehilangan neuron dengan defisit kognitif yang 
terjadi pada sindrom demensia ini. Khususnya kejadian astrogliosis yang 
diinduksi oleh HIV telah terbukti memainkan peran sentral dalam proses 
ini. Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh suplementasi teh hijau 
(-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) dalam hal kemampuannya untuk 
memodulasi ekspresi GFAP dan kehilangan neuron pada tikus HIV-Tat 
transgenik yang ekspresinya dikendalikan oleh promotor doxycycline di 
otak. Dengan imunohistokimia diperoleh bahwa EGCG (300mg/kg/hari) 
secara dramatis mengurangi astrogliosis seperti yang ditunjukkan oleh 
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ekspresi GFAP. Dengan menggunakan analisis Western blot dapat diketahui 
penurunan kehilangan neuron akibat apoptosis secara signifikan. Pada 
penelitian selanjutnya perlu diungkap mekanisme intraselular peran 
EGCG dalam menurunkan GFAP dan astrocytosis sehingga mencegah 
kehilangan neuron (Rrapo et al., 2009).

EGCG POTENSIAL MENGHAMBAT ENZIM INTEGRASE

HIV-1-Integrase merupakan salah satu enzim alternatif ke-3 yang 
penting untuk pengobatan AIDS setelah HIV-reverse transcriptase dan HIV-
protease. Pada tahun 2007, obat HIV-1 pertama yang menggunakan target 

Gambar 48.3  EGCG dapat menurunkan ekspresi HIV-1-p24 yang akan 
menekan aktivitas enzim reverse transcriptase pada beberapa 
sub-tipe HIV (Nance et al., 2009).
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enzim integrase, yaitu Raltegravir, dan sudah disetujui oleh oleh Food and 
Drug Administration (FDA) (Croxtall et al., 2008). Namun berdasarkan uji 
klinis 48 minggu, Raltegravir, HIV-1-integrase inhibitor menunjukkan efikasi 
dan keamanan yang baik untuk pasien yang belum pernah menggunakan 
maupun yang sudah. Dengan demikian, HIV-1-integrase telah menjadi obat 
target yang potensial. Namun, kegagalan pengobatan juga ditemukan 
dalam uji klinis karena terjadinya resistensi. Oleh karena itu, mencari 

Gambar 48.4  Hambatan HIV-1-integrase oleh komponen teh hijau, yaitu 
epigalokatekin galat (EGCG), epikatekin galat (ECG), katekin 
galat (CG), dan galokatekin galat (GCG) (Jiang et al., 2010).

Gambar 48.5  Campuran 4 komponen teh hijau, yaitu epigalokatekin galat 
(EGCG), epikatekin galat (ECG), katekin galat (CG), dan 
galokatekin galat (GCG) ternyata lebih efektif dibandingkan 
dengan Raltegravir (Jiang et al., 2010).
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suatu senyawa dari tumbuhan untuk menghambat HIV-1-integrase menjadi 
sangat penting dengan toksisitas yang lebih rendah. Hasil pengujian 4 
katekin teh hijau, yaitu epigalokatekin galat (EGCG), epikatekin galat 
(ECG), katekin galat (CG), dan galokatekin galat (GCG).

EGCG TIDAK BERSIFAT TOKSIK

Kandungan EGCG yang terdapat di dalam teh, aman digunakan 
sehari-hari bahkan dalam jangka waktu yang lama. Menurut FDA (US Food 
and Drug Administration), katekin di dalam ekstrak teh hijau dinyatakan 
masuk dalam kategori GRAS (Generally Recognized as Safe) dengan Notice 
nomer GRN 259. Senyawa EGCG tidak toksik, dan mudah larut dalam air 
sehingga jika berlebih akan mudah dikeluarkan melalui urine. Studi pada 
penggunaan ekstrak teh per oral diperoleh bahwa untuk orang dengan 
berat 60 kg, penggunaan ekstrak teh sebanyak 150 gram setiap hari masih 
taraf aman (Hsu et al., 2011). 

Uji toksisitas terhadap penggunaan EGCG diperoleh bahwa konsumsi 
EGCG sebanyak 30 gram sehari dan digunakan setiap hari masih tidak 
dijumpai adanya efek samping atau NOAEL (No Observed Adverse Effect 
Level) (Isbrucker et al., 2006). Jadi dosis EGCG seperti yang telah disebutkan 
di atas masih terlalu kecil untuk menghasilkan efek samping. EGCG yang 
terdapat dalam teh juga tidak toksik terhadap ginjal pada pemakaian yang 
lama sekalipun. Jumlah EGCG yang diakumulasi pada ginjal hanya 0,28% 
dari total yang kita minum (Chen dan Lin, 2015) dan bahkan EGCG sangat 
bermanfaat bagi ginjal karena mencegah renal fibrosis dan kerusakan sel 
ginjal akibat pembentukan batu ginjal (Kanlaya et al., 2016).
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PENDAHULUAN

Human Immunodeficiency Virus (HIV) telah menginfeksi lebih dari 
60 juta orang sejak pertama kali ditemukan, dengan angka kematian 
sebesar 30 juta sejak HIV menjadi pandemi (Grace et al., 2014). Pada akhir 
tahun 2011, sekitar 71.300 orang dengan HIV di Canada, dan lebih dari 
satu juta di Amerika Serikat dan pada akhir tahun 2012 sekitar 98.400 
orang dengan HIV di Inggris (O’Brien et al., 2014b). Di Indonesia, pada 
tahun 2014 dilaporkan jumlah kasus HIV sebanyak 22.869 dan AIDS 1.876 
(Depkes, 2014). Saat ini penyakit akibat AIDS bukan lagi menjadi ancaman, 
melainkan timbulnya komplikasi terkait HIV yang menyebabkan penyakit 
kronis seperti penyakit kardiovaskular dan kanker. Hal ini disebabkan 
oleh suksesnya terapi antiretroviral yang merupakan medikamentosa 
utama untuk melawan HIV (Deeks et al., 2013).

Pasien HIV akan mengalami sejumlah impairments (gangguan pada 
bagian tubuh atau gangguan fungsi seperti kelelahan atau kelemahan), 
limitasi aktivitas (kesulitan melakukan tugas, seperti berjalan) atau 
hambatan partisipasi sosial (Rusch et al., 2004). Kondisi ini akan 
memengaruhi kesehatan dan kualitas hidup bagi orang yang hidup 
dengan HIV.
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Rehabilitasi jika dilihat dari konteks HIV merupakan proses yang 
dinamis, termasuk dalam hal ini adalah segala kegiatan pelayanan prevensi 
dan/atau tata laksana impairments tubuh, limitasi aktivitas, dan keterbatasan 
partisipasi sosial pada individu. Layanan rehabilitasi seperti terapi fisik 
dan terapi okupasional dapat membantu masalah disabilitas yang terkait 
efek samping pengobatan, kelelahan, nyeri, masalah kognitif, dan masalah 
terkait pekerjaan; serta mempunyai potensi meningkatkan kualitas hidup 
ODHA (O’Brien et al., 2014b). Pelayanan rehabilitasi mempunyai peran 
penting dalam membantu orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) 
untuk mengatasi kondisi kronis ini dengan menggunakan pendekatan 
yang multidisiplin, yaitu melalui domain fisik, psikologis, emosional, 
sosial, dan partisipasi di komunitas (Worthington et al., 2014).

KLASIFIKASI HIV

Pengetahuan mengenai derajat dan klasifikasi HIV penting untuk 
diketahui, selain untuk memonitor epidemi HIV juga diperlukan untuk 
menentukan tata laksana pada pasien, termasuk peresepan latihan fisik. 
Terdapat dua klasifikasi HIV yang digunakan, yaitu klasifikasi World 
Health Organization Clinical Staging and Disease Classification dan US 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang digunakan untuk 
klasifikasi dalam menentukan peresepan latihan fisik (Grace et al., 2014).

Tabel 49.1 Klasifi kasi HIV berdasar Center for Disease Control and Prevention 

Kadar CD4

Kategori Klinis
A 

Tanpa gejala, akut 
HIV, atau PGL

B 
disertai gejala, 
bukan A atau C

C 
AIDS-kondisi 

indikator
≥ 500 sel/ μL A1 B1 C1
200-499 sel/μL A2 B2 C2
<200 sel/μL A3 B3 C3

Sumber: Grace et al. (2014)

DISABILITAS PADA HIV/AIDS

Pasien HIV saat ini akan berhadapan dengan disabilitas karena 
dengan suksesnya terapi anti retrovirus menyebabkan perbaikan 
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kelangsungan hidup. Mereka dapat mengalami gangguan fisik, kognitif, 
mental, dan sosial yang berhubungan dengan HIV, penyakit komorbid, 
dan penuaan. Terdapat prevalensi disabilitas yang tinggi pada pasien HIV, 
dengan lebih dari 80% pasien melaporkan paling tidak satu impairment, 
keterbatasan dalam aktivitas, atau hambatan dalam partisipasi sosial 
(O’Brien et al., 2014b).

International Classification of Function, Disability and Health (ICF) 
digunakan untuk menggambarkan disabilitas pada HIV. Dalam kerangka 
konsep ini, kondisi kesehatan berupa HIV dan pernyakit komorbid yang 
menyertainya dapat dipahami tidak hanya mengenai sistem tubuh yang 
beragam, namun juga menyebabkan disabilitas episodik maupun permanen 
pada fungsi tubuh (nyeri, kebutaan), aktivitas (hambatan dalam berjalan dan 
perawatan diri), dan partisipasi (peran sehari-hari, terbatasnya partisipasi 
di komunitas) (Gambar 49.1). Konsep ini juga termasuk faktor kontekstual, 
yang menunjukkan pemahaman bagaimana disabilitas terbentuk akibat 
lingkungan yang tidak mudah di akses (inaccessible environments), misalnya 
klinik yang tidak dapat diakses secara fisik, faktor personal (misalnya 
jenis kelamin), faktor sosial, politik, dan ekonomi (misalnya stigma atau 
kemiskinan) (Hanass-Hancock et al., 2015).

Gambar 49.1  Model ICF terhadap fungsi, disabilitas, dan kesehatan (Hanass-
Hancock et al., 2015).
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Tata laksana rehabilitasi menggunakan pendekatan yang 
multidisiplin, termasuk di dalamnya terapi fisik, terapi okupasional, dan 
speech-language pathology untuk membantu mengatasi disabilitas yang 
multidimensi beserta komorbiditasnya seperti gangguan tulang dan sendi, 
kanker, stroke, penyakit kardiovaskular, kesehatan mental, gangguan 
kognitif, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK),dan diabetes (O’Brien 
et al., 2014a).

Terapi fisik yang diberikan dapat berupa kombinasi latihan aerobik 
dan penguatan bagi pasien HIV yang secara medis stabil, namun disertai 
penyakit komorbid. Frekuensi, intensitas, durasi dan tipe latihan harus 
diberikan secara individual sesuai dengan goal dan kapasitas individu 
dengan penyakit komorbidnya. Intervensi rehabilitasi kognitif dapat 
direkomendasikan bagi pasien HIV dengan gangguan kognitif ringan 
dan stroke (O’Brien et al., 2014a).

EVALUASI SEBELUM LATIHAN FISIK

Sebelum latihan fisik dimulai, setiap pasien dengan HIV 
harus menjalani pemeriksaan dan skrining pre latihan fisik. Tujuan 
dilaksanakannya pemeriksaan dan skrining pre latihan fisik adalah 
untuk menentukan peresepan latihan fisik yang aman untuk pasien 
serta mengupayakan latihan fisik yang aman untuk pasien. Evaluasi pre 
latihan fisik yang komprehensif meliputi: (1) catatan medis dari anamnesis 
dan kuesioner; (2) pemeriksaan fisik; dan (3) tes laboratorium terkait HIV 
(Grace et al., 2014).

Catatan medis pasien meliputi keluhan pasien, faktor risiko, kondisi 
kardiovaskuler, paru, metabolik, dan kondisi lain (cedera ortopedik, 
gangguan neurologis). Kuesioner yang bisa digunakan salah satunya 
adalah Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) dari American 
College of Sports Medicine (ACSM). Pemeriksaan fisik yang dibutuhkan, 
antara lain: (1) komposisi tubuh: berat badan, indeks massa tubuh (IMT), 
lemak subkutan dengan metode skin fold, ukuran lingkar tubuh dan rasio 
pinggang-panggul; (2) kapasitas fisik tubuh yang meliputi kebugaran 
kardiorespirasi dan kekuatan otot; dan (3) fungsi neuromuskuler: analisis 
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pola jalan dan tes keseimbangan. Pemeriksaan penunjang terkait HIV 
yang dibutuhkan antara lain: (1) pemeriksaan laboratoris: lemak darah 
puasa, gula darah puasa dan tekanan darah; (2) elektrokardiografi (EKG); 
dan (3) Bone Mass Density (BMD) (Grace et al., 2014).

Evaluasi sebelum latihan penting untuk dilakukan karena adanya 
beberapa faktor yang dapat menghambat toleransi latihan pada pasien, 
seperti pada pasien dengan diare, diet yang kurang, dan absorbsi 
nutrisi yang jelek. Pasien tersebut mempunyai risiko yang tinggi untuk 
mengalami dehidrasi dan gangguan elektrolit yang berakibat pada spasme 
otot hingga aritmia. Anemia dan muscle wasting dapat menyebabkan 
kelelahan yang kemudian akan menurunkan kapasitas latihan. Perlu 
diperhatikan untuk pasien HIV dengan riwayat pneumonia pneumocystis, 
karena terjadi kecacatan paru yang mengakibatkan penurunan volume 
alveolar, penurunan saturasi oksigen saat latihan intensitas sedang dan 
menurunkan kapasitas latihan (Bopp et al., 2003).

EFEK LATIHAN FISIK

Pada individu sehat, efek segera latihan fisik intensitas sedang adalah 
peningkatan proliferasi neutrofil, peningkatan sekresi efinefrin dan 
kortisol, penurunan sementara kadar limfosit, peningkatan natural killer 
cells (NKC), dan peningkatan kadar sitokin (IL-1, TNF-α, IL-6). Efek ini 
tidak didapatkan pada pasien HIV setelah satu kali latihan fisik (Bopp et 
al., 2003). Latihan intensitas tinggi pada individu sehat akan menurunkan 
fungsi sistem imun (Niemen et al., 1990). Sehingga disarankan dilakukan 
latihan fisik intensitas sedang pada pasien dengan HIV (Bopp et al., 
2003).

EFEK LATIHAN FISIK TERHADAP KAPASITAS FUNGSIONAL

Kapasitas fungsional seseorang sering diukur menggunakan 
konsumsi oksigen maksimal (VO2max). Peningkatan kebugaran fisik 
akan diikuti dengan peningkatan VO2max pada individu sehat (Bopp 
et al., 2003). Penelitian oleh Keyser et al. tahun 2000 menunjukkan pasien 
dengan HIV dengan usia 20 tahun, mempunyai nilai rerata VO2max yang 
lebih rendah dibandingkan individu sehat (American College of Sports 
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Medicine, 2000). Latihan fisik dapat meningkatkan kapasitas fungsional 
dengan latihan fisik selama 12 minggu (La Piere et al., 1991; Smith et al., 
2001) dan 24 minggu latihan endurance (McArthur et al., 1993).

EFEK LATIHAN PADA KEKUATAN OTOT

Adaptasi tubuh terhadap latihan fisik tergantung pada jenis latihan 
yang diberikan. Latihan penguatan akan meningkatkan kekuatan otot 
dan menimbulkan hipertrofi otot (Bopp et al., 2003).

EFEK LATIHAN TERHADAP KOMPOSISI TUBUH

Salah satu efek samping dari HAART adalah lipodistrofi, yaitu 
berkurangnya massa lemak di daerah wajah, bokong dan anggota gerak, 
tetapi dijumpai peningkatan massa lemak di daerah abdomen. Pada pasien 

Tabel 49.2 Perubahan parameter latihan berdasar klasifi kasi infeksi HIV.

Parameter Asimptomatik Simptomatik 
awal AIDS

Kapasitas 
latihan

  

Konsumsi oksigen 
(mL/kg/menit)

 pada latihan 
submaksimal

  pada latihan 
submaksimal

  pada latihan 
maksimal

  pada 
ventilatory 
threshold

Gangguan lebih 
berat dibandingkan 
klasifi kasi 
sebelumnya

Efek latihan fi sik

 kadar CD4
 Perlambatan 

onset 
progresifi tas 
penyakit

 massa dan 
kekuatan otot

 keparahan 
gejala penyakit

  persen lemak 
tubuh

 kadar CD4
 keparahan 

gejala penyakit
 memperlambat 

onset AIDS
 meningkatkan 

kualitas hidup
 menurunkan viral 

load
 meningkatkan 

kesehatan mental

Masih dibutuhkan 
penelitian lebih 
lanjut

Sumber: Bopp et al. (2003)
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HIV dilaporkan terjadinya wasting yang ditandai dengan penurunan 
lebih dari 10% berat badan. Penelitian Roubenoff et al. pada tahun 1999 
menunjukkan penurunan lemak perut dengan latihan penguatan 3 
kali perminggu selama 16 minggu. Penelitian oleh Smith menunjukkan 
penurunan indeks massa tubuh setelah 12 minggu latihan endurance (Bopp 
et al., 2003).

EFEK LATIHAN TERHADAP PENANDA PSIKOLOGIS

Pasien dengan HIV sering mengalami gangguan cemas dan depresi, 
di mana pasien sering mengalami insomnia. Insomnia akan meningkatkan 
stres pada pasien selain stressor lain dari lingkungan dan penurunan 
kualitas hidup. Studi oleh Schneiderman menunjukkan hubungan antara 
penurunan kadar limfosit dengan peningkatan stres pada pasien HIV, 
karena itu penting dilakukan penanganan stres pada pasien HIV untuk 
mencegah progresifitas penyakit. Beberapa penelitian melaporkan adanya 
peningkatan kualitas hidup dan penurunan kadar stres pada pasien HIV 
yang melakukan latihan fisik (Bopp et al., 2003).

PERESEPAN LATIHAN FISIK PADA PASIEN HIV

Tujuan peresepan latihan fisik pada pasien HIV harus menyertakan 
peningkatan kapasitas fungsional dan peningkatan kekuatan otot. Pada 
pasien dengan infeksi akut dan wasting yang berat, dianjurkan untuk 
menjalani latihan fisik segera setelah diagnosis HIV ditegakkan, untuk 
memperlambat munculnya gejala dan untuk menurunkan keparahan 
gejala yang sudah timbul. Latihan fisik juga akan menurunkan biaya 
yang besar dari perawatan pasien dengan memperpanjang periode 
asimptomatik, sehingga akan mengurangi biaya medikamentosa yang 
digunakan. Peresepan latihan fisik pada pasien HIV harus diberikan 
sesuai kondisi masing-masing pasien tergantung kapasitas fungsional 
dan gejala yang dialami pasien (Bopp et al., 2003).

Peningkatan frekuensi latihan fisik perlu diperhatikan, frekuensi 
latihan per minggu bisa diberikan jika pasien bisa melakukan latihan 
3-5 kali per minggu. Durasi latihan dapat ditingkatkan jika pasien 
dapat menjalani latihan selama 20-60 menit tiap sesi. Jika pasien dalam 
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keadaan lemah, durasi latihan dapat dibagi. Intensitas latihan dimulai 
dari intensitas sedang, skala 11-14 Borg’s Scale, 50%-85% peak heart rate, atau 
pada 45%-85% VO2max. Metode heart rate reserve berdasarkan karvonen 
tidak dianjurkan untuk pasien dengan HIV. Pasien harus menjalani latihan 
endurance selama 4-6 minggu sebelum mendapatkan latihan penguatan. 
Hal ini akan meningkatkan kapasitas fungsional tanpa terjadi overtraining 
(Bopp et al., 2003).

Latihan penguatan dilakukan dengan intensitas sedang, dan tidak 
dianjurkan untuk membebaskan pasien menentukan beban latihan sendiri. 
Latihan penguatan yang diberikan melibatkan otot besar seperti otot dada, 
bisep, brakialis, kuadrisep, dan hamstring (Bopp et al., 2003).

PENELITIAN TENTANG LATIHAN FISIK PADA PASIEN HIV/AIDS

Dari studi yang dilakukan pada 53 wanita Afrika dengan HIV positif 
(rerata usia 39,5+8,4 tahun) yang mendapatkan ART, didapatkan bahwa 
tidak ada kontraindikasi latihan pada tipe populasi tersebut. Subyek pada 
studi ini dibagi menjadi 3 grup secara acak, yaitu grup formal exercise 
(FEG), playful exercise (PEG), dan kontrol (CG). Grup latihan mendapatkan 
program latihan dengan durasi 1 jam, 3 kali per minggu selama 12 minggu. 
Program latihan grup FEG berupa latihan 20 menit bersepeda 60% VO2peak, 
ditingkatkan hingga 75% dan 85% pada minggu ke-4 dan ke-8, ditambah 
dengan latihan sirkuit endurance otot yang terdiri dari 6 macam latihan 15 
repetisi per menit. Grup PEG mengikuti program berupa permainan aktif. 
Sebelum dan sesudah intervensi dilakukan evaluasi parameter imunologis 
(CD4+), faktor risiko kardiovaskular, kebugaran fisik, dan antropometri. 
Efek pada kebugaran kardiorespirasi menunjukkan peningkatan VO2peak 
yang signifikan pada grup latihan (FEG=14,7%; PEG=11,1%), sedangkan 
pada CG tidak ada perbedaan yang signifikan (Mangona, et al., 2015). 

Studi yang dilakukan pada 18 pasien dengan infeksi HIV tahap klinis 
II menunjukkan bahwa latihan fisik selama 8 minggu meningkatkan 
regenerasi otot rangka dan diikuti peningkatan massa otot kuadrisep. 
Pasien dibagi menjadi dua kelompok secara acak, masing-masing terdiri 
dari sembilan orang, yaitu kelompok latihan dan kelompok kontrol. 
Latihan fisik yang dilakukan berupa latihan fisik intensitas sedang yang 
terdiri dari tahapan: do’a, pemanasan, dan peregangan 6 menit, senam 
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dengan intensitas sedang 60-70% MHR (13 menit), pendinginan 4 menit 
dan ditutup dengan do’a. Latihan diberikan 2 kali per minggu, weight-
bearing type (Wulan, 2016).

SIMPULAN

Pasien dengan HIV seringkali mengalami impairment dan disabilitas 
yang dapat menurunkan kualitas hidupnya. Dalam hal ini, rehabilitasi 
medik memiliki peran yang penting dalam membantu pasien dengan 
HIV sesuai dengan kondisinya. Program rehabilitasi yang diberikan 
dapat mempertahankan fungsi yang ada, bahkan dapat meningkatkan 
kebugaran tubuh pasien HIV.
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PENDAHULUAN

Pemeriksaan HIV pada laboratorium dilakukan untuk keamanan 
transfusi dan transplantasi, surveilans maupun diagnostik, serta 
pemantauan terapi. Pemeriksaan laboratorium HIV memainkan peran 
kunci dalam penegakkan diagnosis awal infeksi HIV dan memantau 
respons pasien terhadap terapi antiretroviral. Tes antibodi HIV yang 
pertama dikembangkan pada tahun 1985 untuk mendeteksi antibodi 
IgG, digunakan untuk menyaring produk darah, bukan ditujukan untuk 
mendiagnosis HIV. Deteksi antigen dan antibodi sangat tergantung dari 
alat yang digunakan. Semakin mutakhir alat dan metode yang digunakan, 
semakin pendek masa window period dan semakin kecil kadar antigen atau 
antibodi yang dapat terdeteksi (Alexander, 2016).

Beberapa jenis pemeriksaan laboratorium telah digunakan untuk 
mendiagnosis dan memantau infeksi HIV, termasuk deteksi antibodi HIV, 
deteksi antigen HIV, tes asam nukleat virus (NAT), dan hitung sel CD4. 
Prinsip dari masing-masing metode ini akan dibahas dalam teks di bawah 
dengan aplikasinya untuk mendeteksi dan memantau infeksi HIV. 
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PERKEMBANGAN IMUNOASAI HIV

Imunoasai generasi pertama mendeteksi antibodi IgG anti HIV-1 pada 
6 hingga 12 minggu pascainfeksi. Imunoasai generasi kedua menggunakan 
antigen yang dapat mendeteksi IgG anti HIV-1 dan HIV-2, dan tes HIV 
generasi ketiga memasukkan deteksi IgM, sehingga mengurangi masa 
window period menjadi kurang lebih 3 minggu pascainfeksi. Tes HIV 
generasi keempat dan kelima menambahkan deteksi antigen p24 pada 
pemeriksaan skrining sehingga mengurangi window period 11 hingga 14 
hari (Alexander, 2016). 

Imunoasai HIV generasi kelima menambahkan deteksi antigen 
dan antibodi yang terpisah pada pemeriksaan skrining, sehingga 
sensitivitasnya meningkat menjadi 100% dan infeksi HIV dapat mendeteksi 
HIV sekitar 2 minggu pascaeksposur (Alexander, 2016).

Gambar 50.1  Perkembangan metode yang digunakan untuk pemeriksaan HIV 
(Alexander, 2016).
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METODE PEMERIKSAAN LABORATORIUM HIV 

Pemeriksaan laboratorium HIV dapat dibagi dalam dua kelompok, 
yaitu pemeriksaan yang mendeteksi adanya virus dalam tubuh penderita, 
seperti deteksi antigen dan deteksi materi genetik dalam darah penderita, 
misalnya PCR dan pemeriksaan serologi yang mendeteksi adanya antibodi 
sebagai respons imun terhadap infeksi HIV dalam tubuh penderita. 
Pemeriksaan serologi ini mendeteksi isotipe antibodi (IgG, IgM) yang 
spesifik terhadap HIV-1 dan HIV-2 (Read, 2007).

Pemeriksaan laboratorium HIV memiliki beberapa tahapan, yaitu 
pemeriksaan untuk skrining dan konfirmasi. Individu yang termasuk 
dalam kategori berisiko terinfeksi HIV disarankan untuk melakukan 
pemeriksaan skrining HIV dan bila hasilnya reaktif (positif) atau 
indeterminate maka harus dilakukan pemeriksaan konfirmasi. Alur 
pemeriksaan laboratorium untuk skrining, konfirmasi, dan pemantauan 
infeksi/terapi dapat dilihat pada Gambar 50.2.

- Jumlah CD4 - HIV RNA  

Pemeriksaan skrining ulang Diagnosis infeksi HIV 
Pemeriksaan Konfirmasi (Western blot) 

Pemeriksaan skrining HIV 

Periksa ulang  3-6 bulan  

Pemeriksaan konfirmasi ulang (Western blot) 

Indeterminate  atau (+) 

PK(Indeterminate  atau (+) Positif 

Pe

Peko(W
(-) 

(-) (-) 
Indeterminate Staging 

Gambar 50.2 Alur pemeriksaan HIV (Rose, Hamilton, dan Detrick, 2002).

Penanda pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis HIV dapat 
dilakukan berdasarkan waktu setelah pasien terpajan infeksi HIV, 
seperti tampak pada Gambar 50.3. Pada periode jendela (0-12 hari setelah 
terinfeksi), HIV RNA (plasma) muncul paling awal sekitar hari ke-10 dan 
mencapai kadar puncaknya sekitar hari ke-30 pascainfeksi, kemudian 
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kadarnya menurun sampai hari ke-40 dan menetap. Pemeriksaan yang 
dapat dilakukan pada tahap ini adalah pemeriksaan virologi RNA 
virus dalam plasma darah. Fase akut infeksi HIV adalah waktu antara 
munculnya HIV RNA sampai sebelum terbentuknya antibodi yang dapat 
terdeteksi dengan imunoasai. Fase ini berlangsung antara 5 sampai 40 
hari setelah HIV RNA muncul. Durasi fase akut tergantung dari generasi 
imunoasai yang digunakan. Antigen p24 HIV dapat terdeteksi dengan alat 
imunoasai generasi keempat pada hari ke-15, mencapai kadar puncak pada 
hari ke-30 kemudian dengan cepat kadarnya menurun dan menjadi tidak 
terdeteksi sekitar hari ke-45 setelah infeksi (CDC, 2014).

Gambar 50.3  Urutan munculnya penanda laboratorium pada infeksi HIV 
(CDC, 2014).

Antibodi imunoglobulin M (IgM) terdeteksi 22 hari setelah infeksi, 
dengan kadar puncak sekitar 35 hari dan kemudian menurun pada hari 
ke-38 bersamaan dengan mulai meningkatnya IgG. Kadar IgG terus 
meningkat sekitar 45-50 hari setelah infeksi, dan bisa terdeteksi dengan 
alat imunoasai generasi pertama dan Western blot, sedangkan imunoasai 
generasi ketiga dapat mendeteksi kadar antibodi IgG dan IgM anti HIV 
lebih dini yaitu sekitar hari ke-20 setelah infeksi (CDC, 2014).
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DETEKSI ANTIGEN DAN ANTIBODI TERHADAP HIV

Antibodi terhadap HIV dapat dideteksi dengan beberapa metode, 
akan tetapi karena metode serologi ini mendeteksi respons imun tubuh 
terhadap virus, maka dibutuhkan waktu pembentukan antibodi terhadap 
virus HIV sekitar 1 hingga 2 bulan setelah terpapar (Stevens dan Miller, 
2017). Pemeriksaan serologi yang digunakan untuk mendeteksi HIV 
adalah deteksi antibodi terhadap HIV-1 dan HIV-2. Antigen yang umum 
digunakan untuk pemeriksaan antibodi HIV-1 adalah gp120, gp41, p24, p17, 
p66/51, p32 dan untuk HIV-2 gp125, gp36/4, p26, p16, p68/53, p34 (Reeves, 
2002). Pemeriksaan serologi ini terdiri atas pemeriksaan penyaring yang 
terdiri atas pemeriksaan rapid test metode imunokromatografi (ICT), EIA 
(enzyme imunoasai) serta metode Western blot yang digunakan sebagai 
konfirmasi dari pemeriksaan penyaring. Tes serologi antibodi sebaiknya 
dilakukan setelah melewati masa window period infeksi HIV, menurut CDC 
adalah 2 minggu sampai 3 bulan sejak perilaku berisiko terpapar HIV 
(CDC, 2018). 

1. Rapid Test

Rapid test adalah pemeriksaan antibodi terhadap HIV yang hasilnya 
dapat diketahui dengan cepat. Prinsip yang umum digunakan adalah 
imunokromatografi. Antibodi dalam cairan tubuh berupa serum, plasma, 
darah, atau saliva berikatan dengan antigen HIV-1/HIV-2 yang dilekatkan 
pada membran strip dan konjugat yang berlabel emas. Hasil yang reaktif 
menunjukkan perubahan warna pada strip (Read, 2007). Rapid test ini setara 
dengan ELISA dalam hal sensitivitas (99,3–100%) dan spesifitasnya (98,6–
100%) (Greenwald et al., 2006). Rapid test tidak memerlukan instrumentasi 
alat lain selain kit tesnya dan hasil dapat dilihat dalam 20–30 menit. 

Rapid test dapat dilakukan pada semua sarana pelayanan laboratorium 
tingkat dasar seperti puskesmas, klinik, laboratorium klinik pratama dan 
pelayanan tingkat sekunder seperti laboratorium rumah sakit kabupaten/
kota, dan laboratorium klinik madya, sedangkan untuk laboratorium 
rujukan tersier, misalnya laboratorium rumah sakit (RS) pemerintah atau 
swasta kelas A atau B, balai laboratorium kesehatan, laboratorium klinik 
swasta utama dianjurkan menggunakan metode EIA/ELISA (Kemenkes, 
2015).
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Gambar 50.4 Hasil rapid test (Greenwald et al., 2006).

Strategi Pemeriksaan HIV

Pemeriksaan HIV didasarkan pada strategi pemeriksaan yang 
direkomendasikan oleh WHO (Tabel 50.1).

Tabel 50.1  Rekomendasi pemakaian strategi pemeriksaan HIV berdasarkan 
tujuan dan prevalensi dalam populasi

Tujuan 
pemeriksaan

Prevalensi 
infeksi

Faktor 
risiko

Strategi 
pemeriksaan

Pemilihan 
reagen

Keamanan 
transfusi/
transplantasi

Semua 
prevalensi

I Sensitivitas dan 
spesifi sitas ≥ 99%

Surveilans > 10% I
≤ 10% II Sensitivitas > 99%

Spesifi sitas ≥ 98%

Diagnosis Terdapat 
gejala 
klinis HIV

> 30%

≤ 30% – II

Tanpa 
gejala 
klinis

> 10% + II
≤ 10% – III Reagen I: 

Sensitivitas ≥ 99%
Spesifi sitas ≥ 98%
Reagen III:
Spesifi sitas ≥99%

Sumber: Kemenkes (2015)
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1) Strategi I
 Strategi ini dipakai untuk menyaring darah donor dan produk 

darah lain, transplantasi serta surveilans (di daerah dengan 
perkiraan prevalensi infeksi HIV > 10%). Sampel darah diperiksa 
dengan Elisa/rapid test dengan sensitivitas alat tinggi. Hasil positif 
dianggap terinfeksi, hasil negatif dianggap tidak terinfeksi. Bila 
tujuan pemeriksaan adalah untuk keamanan transfusi darah, reagen 
yang dipilih sebaiknya dapat mendeteksi HIV-1 maupun HIV-2 dan 
memiliki sensitivitas yang tertinggi (sensitivitas dan spesifi sitas ≥ 
99%) (Kemenkes, 2015). 

Gambar 50.5 Algoritma pemeriksaan anti HIV strategi 1 (Kemenkes, 2015).

 Pemilihan metode pemeriksaan harus didasari atas efi siensi dan 
efektivitas kerja, biaya dan fasilitas yang tersedia. Pemilihan metode 
uji saring (strategi I), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50.2 Pemilihan metode uji saring berdasarkan jumlah donasi 

Banyaknya donasi per minggu Metode uji saring yang digunakan
1-35
35-60
>60

Metode rapid test
Metode aglutinasi paartikel
Metode EIA

Sumber: Kemenkes (2015)
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 Catatan penting:
 Hasil akhir dengan strategi I ini tidak boleh dipakai sebagai penegakan 

diagnosis. Apa pun hasil akhir setelah diperiksa lebih lanjut, semua 
darah atau bahan donor dengan hasil pemeriksaan awal reaktif tidak 
boleh dipakai untuk transfusi atau transplantasi.

2) Strategi II 
 Pemeriksaan dengan algoritma strategi II dilakukan untuk kegiatan 

surveilans. Serum atau plasma diperiksa untuk pertama kali dengan 
EIA atau rapid test. Bahan pemeriksaan yang memberikan hasil 
reaktif pada pemeriksaan pertama dilanjutkan dengan EIA atau 
rapid test kedua yang memiliki asal antigen dan/atau prinsip tes 
yang berbeda dari yang dipakai pada pemeriksaan pertama. Bahan 
pemeriksaan yang memberikan hasil reaktif pada kedua pemeriksaan 
tersebut dianggap mengandung anti HIV. Bahan pemeriksaan 
yang memberikan hasil yang non-reaktif pada pemeriksaan kedua 
harus diperiksa ulang dengan kedua reagensia yang sama. Hasil 
pemeriksaan ulang yang sesuai antara reagensia pertama dan kedua 
menunjukkan hasil yang reaktif atau non-reaktif, namun bila setelah 
pengulangan tetap diperoleh hasil yang tidak sama antara kedua 
reagensia tersebut, maka hasil pemeriksaan dilaporkan sebagai 
indeterminate (Kemenkes, 2015). 

Gambar 50.6 Algoritma pemeriksaan anti HIV strategi 2 (Kemenkes, 2015).
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3) Strategi III 
 Sama seperti pada strategi II, semua bahan pemeriksaan diperiksa 

pertama kali dengan satu reagensia EIA atau rapid tes, dan yang 
memberikan hasil reaktif dilanjutkan dengan reagensia yang berbeda. 
Bila salah satu dari ketiga tes negatif, maka hasil tes dianggap tidak 
dapat ditentukan atau indeterminate (Kemenkes, 2015). 

 Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam memilih reagen rapid test 
HIV (Kemenkes, 2015).
a) Reagen pertama harus memiliki sensitivitas tertinggi ≥ 99%, 

sedangkan reagensia kedua memiliki spesifi sitas ≥ 98% serta lebih 
tinggi daripada spesifi sitas reagen pertama, sedangkan reagen 
ketiga memiliki spesifi sitas ≥ 99% dan lebih tinggi spesifi tasnya 
daripada reagen pertama dan kedua

b) Prinsip tes dari reagen 1, 2, dan 3 tidak sama, yang dimaksud 
tidak sama di sini bisa metode yang digunakan berbeda 
(misalnya imunokromatografi , ELISA, dan CLIA) atau ketiganya 
menggunakan rapid test asalkan antigen yang digunakan berbeda 
asal atau jenisnya. 

c) Pemilihan jenis reagensia (EIA atau rapid test) harus didasarkan 
pada: 
• sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk SDM 

terlatih; 
• waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil; 
• jumlah spesimen yang diperiksa dalam satu kali pengerjaan; 

dan 
• reagensia dengan masa kedaluwarsa yang lebih panjang. 



BAGIAN 14 Pemeriksaan Penunjang dan Materi Tambahan HIV/AIDS

842

Gambar 50.7  Algoritma pemeriksaan strategi III untuk penegakan diagnosis 
(Kemenkes, 2015).

Interpretasi Hasil Pemeriksaan Anti-HIV

1. Hasil reaktif: bila hasil A1 reaktif, A2 reaktif, dan A3 reaktif. 
2. Hasil non reaktif: 

a. bila hasil A1 non reaktif; 
b. bila hasil A1 reaktif tapi pada pengulangan A1 dan A2 non 

reaktif; dan 
c. bila salah satu reaktif tapi tidak ada faktor risiko. 
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3. Hasil indeterminate 
a. bila dua hasil reaktif; dan 
b. bila hanya 1 tes reaktif tapi ada faktor risiko atau pasangan 

berisiko (Kemenkes, 2015).

Cara Pelaporan Hasil Anti-HIV

Pada laporan hasil pemeriksaan anti HIV dituliskan hasil pemeriksaan 
tiap-tiap tahap pemeriksaan (tes 1 dan tes 2), diikuti dengan kesimpulan 
akhir pemeriksaan, yaitu “reaktif”, “non reaktif” atau “indeterminate” 
(Kemenkes, 2015). Bila hasil pemeriksaan pertama “non reaktif”, maka 
pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan dan pada laporan, tes kedua dan 
ketiga dituliskan “tidak dikerjakan”, diikuti dengan kesimpulan akhir 
sebagai “non reaktif”. Kesimpulan akhir pemeriksaan sebaiknya dituliskan 
sebagai “reaktif” dan “non reaktif” sebagai pengganti istilah “positif” dan 
“negatif”. Istilah “positif” dan “negatif” hanya dipakai sebagai pelaporan 
hasil konfirmasi (bila diperlukan) dengan metode Western Blot.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Anti-HIV 

Tindak lanjut hasil positif: rujuk ke pengobatan HIV (Kemenkes, 2015). 

Tindak lanjut hasil negatif:
a. bila hasil negatif dan berisiko dianjurkan pemeriksaan ulang 

minimum 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama; 
dan 

b. bila hasil negatif dan tidak berisiko dianjurkan berperilaku sehat. 

Tidak lanjut hasil indeterminate:
a. tes perlu diulang dengan spesimen baru minimum setelah dua 

minggu dari pemeriksaan yang pertama; 
b. bila hasil tetap indeterminate, dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR; 

dan 
c. bila tidak ada akses ke pemeriksaan PCR, rapid test diulang 3 bulan, 

6 bulan, dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama. Bila sampai satu 
tahun tetap “indeterminate“ dan faktor risiko rendah, hasil dinyatakan 
sebagai negatif.
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Catatan penting: 
a. Pemeriksaan HIV untuk menegakkan diagnosis harus dan hanya 

boleh dilakukan atas pengetahuan dan persetujuan individu yang 
diperiksa. Bila individu yang bersangkutan menolak untuk dilakukan 
pemeriksaan, maka individu yang bersangkutan harus memberikan 
pernyataan penolakan secara tertulis. 

b. Untuk individu yang baru didiagnosis, hasil reaktif harus dilakukan 
pemeriksaan ulang dengan bahan pemeriksaan baru, pada kondisi: 
1) pasien dengan risiko rendah; 
2) perbedaan gejala klinik dan hasil laboratorium; 
3) untuk bahan pemeriksaan yang memberikan hasil “indeterminate”, 

pemeriksaan perlu diulang dengan bahan baru yang diambil 
minimal 14 hari sesudah pengambilan yang pertama. Bila hasil 
pemeriksaan kedua juga “indeterminate”, perlu dipantau ulang 
lebih lama, yaitu pada 3, 6 atau 12 bulan. Untuk risiko rendah, 
bila hasil tetap menunjukkan “indeterminate” setelah 1 tahun, 
maka individu tersebut dianggap sebagai non reaktif. Sedangkan 
untuk risiko tinggi, hasil dengan “indeterminate” setelah 1 tahun 
tetap disebut “indeterminate”. 

 Keterangan:
 Kemungkinan hasil indeterminate dapat terjadi pada: gangguan 

autoimun (SLE), lepra, keganasan, infeksi dini (window period), kasus 
terminal, infeksi kronis, pasien hemodialisis, penyakit ginjal kronik, 
kehamilan multipara, dan lain-lain (Kemenkes, 2015). 

2. Imunoasai

Imunoasai adalah pemeriksaan yang menggunakan ikatan antigen-
antibodi (imunokompleks) sebagai sarana untuk menghasilkan hasil yang 
dapat diukur. Metode ini pada umumnya mendeteksi antibodi terhadap 
protein p6 dan gp14 yang merupakan bagian dari virus HIV. Salah satu 
metode pemeriksaan imunoasai adalah ELISA (enzyme-linked immunosorbent 
assay). ELISA adalah suatu teknik pemeriksaan yang menggunakan 
prinsip imunologi, yaitu dengan menggunakan antigen atau antibodi 
berlabel enzim untuk mengukur kadar bahan dalam jumlah yang sangat 
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rendah. Enzim akan mengubah substrat yang tidak berwarna (kromogen) 
menjadi produk berwarna. Perubahan warna yang terjadi menunjukkan 
ikatan antigen antibodi dan dengan demikian menjadi indikator jumlah 
antigen atau antibodi yang akan diperiksa (Kresno, 2010).

Prinsip pemeriksaan ELISA adalah antibodi dalam cairan tubuh 
berupa serum, plasma, urine, atau saliva berikatan dengan antigen 
HIV-1/HIV-2 yang dilekatkan pada sumuran, kemudian berikatan dengan 
konjugat berlabel enzim dan substrat kromogen yang akan berubah warna. 
Warna yang terbentuk diukur optical density oleh fotometer. Hasil reaktif 
bila nilai optical density melebihi nilai cut off. Pemeriksaan ELISA secara 
umum hasilnya dilaporkan sebagai reaktif (positif), non reaktif (negatif) 
dan indeterminate bila hasil tidak jelas dan tidak dapat disimpulkan 
(Kresno, 2010). 

Perbedaan HIV-1 dan HIV-2 terletak pada struktur genomiknya. HIV-1 
tersebar di seluruh dunia dan yang menyebabkan pandemi. HIV-2 terdapat 
di Afrika barat, Mozambique, dan Angola. HIV-1 terbagi dalam grup M 
(major), O (outlier), N (non-M, non-O), dan P. Grup O terdapat di Afrika 
Barat-Tengah, Grup N ditemukan di Kamerun pada tahun 1998 dan sangat 
jarang, grup P menyerupai virus imunodefisiensi gorila ditemukan di 
Kamerun pada tahun 2009, Grup M yang paling banyak berkisar 90% dari 
grup HIV-1. Grup M HIV-1 terdiri dari subtipe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 
(Tindyebwa et al., 2006).

Tes ELISA direkomendasikan yang mengandung antigen dari 
kelompok HIV-1 M, khususnya HIV-1 M: B, kelompok O dan HIV-2. 
Antigen tambahan berasal dari reverse transcriptase dan protein p24 juga 
dapat dimasukkan dalam sistem uji. Tergantung pada respons imun dan 
titer antibodi, infeksi dapat dideteksi secara serologis setelah 3 minggu 
tetapi umumnya setelah 4-5 minggu (Seitz, 2016).
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Gambar 50.8 Prinsip pemeriksaan HIV metode Elisa (Nicholas, 2016).

3. Western Blot

Imunoblot assay yang digunakan sebagai metode rujukan pemeriksaan 
antibodi terhadap HIV untuk konfirmasi hasil yang reaktif pada 
pemeriksaan dengan metode ELISA atau rapid test. Beberapa protein 
antigen HIV ditambahkan pada membran nitroselulose dan dipisahkan 
dengan cara elektroforesis. Protein antigen HIV didapat dari HIV virus 
yang dibiakkan dengan kultur sel. Antigen dengan berat molekul rendah 
akan bermigrasi paling lebih cepat, oleh karena itu posisinya ada di 
bagian bawah strip, sedangkan antigen dengan berat molekul lebih besar 
tetap berada pada bagian atas strip. Protein antigen HIV yang digunakan 
adalah protein (p) dan glikoprotein (gp), yang terdiri dari 3 kelompok, 
yaitu envelope (env) glycoproteins (gp41, gp120, gp160), nuclear (gag) proteins 
(p18, p24/25, p55), dan endonuclease-polymerase (pol) proteins (p31/p34, p40, 
p51/p52, p65/p68) (Stevens dan Miller, 2017). Cairan tubuh berupa serum, 
plasma, urine, atau saliva yang mengandung antibodi terhadap HIV 
akan berikatan dengan protein antigen HIV. Ikatan tersebut divisualkan 
dengan tambahan enzim berlabel dan membentuk band pada membran 
nitroselulose (Stevens dan Miller, 2017).
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Gambar 50.9  Hasil western blot menunjukkan hasil positif, indeterminate, dan 
negatif (Detrick, Hamilton, dan Folds, 2006).

Pada infeksi HIV-1, antibodi terhadap protein gag p24 dan p55 muncul 
relatif lebih awal setelah terpapar virus, tetapi cenderung untuk berkurang 
atau menjadi tidak terdeteksi setelah gejala klinis AIDS muncul. Antibodi 
terhadap envelope protein gp41, gp120, dan gp160 muncul lebih lambat tetapi 
tetap ada pada semua tahapan penyakit pada individu yang terinfeksi 
HIV, hal ini membuat protein tersebut merupakan indikator yang lebih 
dapat diandalkan untuk mendeteksi keberadaan HIV. Antibodi lain yang 
umumnya terdeteksi oleh metode ini adalah yang antibodi terhadap pol 
protein p51 dan p66, sedangkan antibodi terhadap produk gen regulator 
biasanya tidak terdeteksi dengan metode konvensional (Stevens dan 
Miller, 2017). 

Hasil tes dinyatakan valid bila pada kontrol negatif tidak terbentuk 
band dan pada kontrol positif menjadi reaktif dan terbentuk band pada p17, 
p24, p31, gp41, p51, p55, p66, dan gp120/160. Hasil tes negatif untuk sampel 
pasien dilaporkan jika tidak ada band yang terbentuk atau jika band yang 
terbentuk tidak sesuai dengan bobot molekul dari salah satu protein virus 
HIV yang dikenal (Stevens dan Miller, 2017). 
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Kriteria untuk menentukan hasil tes positif telah ditetapkan oleh 
Association of State and Territorial Public Health Laboratory Directors, Consortium 
for Retrovirus Serology Standardization, American Red Cross, dan CDC. Menurut 
kriteria tersebut, hasilnya harus dilaporkan sebagai positif jika setidaknya 
dua dari tiga band berikut ada, yaitu p24, gp41, dan gp120/gp160 (Gambar 
50.4) (Seitz, 2016; Stevens dan Miller, 2017). Densitometri dapat dilakukan 
untuk menguantifikasi intensitas band yang terbentuk sehingga akan 
mencerminkan jumlah masing-masing antibodi yang dihasilkan. Pasien 
dapat diikuti dari waktu ke waktu untuk menentukan tentukan apakah 
ada perubahan dalam pola antibodi (Stevens dan Miller, 2017).

Hasil positif palsu pemeriksaan antibodi HIV dapat terjadi pada 
keadaan berikut (Read, 2007): 
a. kadar faktor reumatoid yang tinggi;
b. kelainan otoimun;
c. antibodi anti-mouse dan anti-goat;
d. individu yang kontak dekat dengan hewan dapat memiliki antibodi 

spesies yang sesuai untuk rekombinan;
e. infeksi akut virus lain yang bukan HIV;
f. wanita hamil;
g. tranfusi berulang; dan
h. bayi yang ibunya terinfeksi HIV. 

Hasil negatif palsu pemeriksaan antibodi HIV dapat terjadi pada 
keadaan (Read, 2007):
a. periode jendela;
b. stadium akhir infeksi HIV dengan keadaan hipogammaglobulinemia;
c. tingkat antibodi yang rendah di bawah batas minimum deteksi;
d. infeksi oleh subtipe virus tertentu;
e. antibodi HIV yang diproduksi oleh tubuh pasien tidak bereaksi 

spesifi k dengan antigen spesifi k yang ada pada konfi gurasi tes; dan 
f. kondisi penanganan sampel yang menyebabkan hilangnya aktivitas 

antibodi HIV

4. Polymerase Chain Reaction (PCR) DNA HIV

PCR HIV-DNA adalah pemeriksaan yang menggunakan nucleic 
acid amplification tests untuk mengamplifikasi DNA proviral HIV yang 
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terdapat dalam sel mononuklear darah tepi. Pengambilan darah tepi 
dapat diteteskan pada kertas khusus maupun dimasukkan dalam tabung. 
PCR HIV-DNA memisahkan DNA rantai ganda yang terdapat dalam sel 
mononuklear dengan cara pemanasan, kemudian menyatu dengan primer 
saat didinginkan kembali, lalu terjadi sintesis rantai DNA yang baru. 
Siklus ini terjadi berulang dan amplifikasi DNA proviral diproses secara 
logaritme. Setelah amplifikasi, pemeriksaan proviral melalui hibridasi 
DNA yang teramplifikasi menjadi DNA sintetik berupa DNA probe yang 
berlabel enzim. Perubahan warna substrat menunjukkan hasil positif. 

Sensitivitas analitik masih rendah pada bayi usia 1–2 minggu karena PCR 
HIV-DNA tidak mampu mendeteksi kadar HIV-DNA yang sangat rendah 
pada bayi yang terinfeksi saat perinatal dan awal pemberian air susu ibu. 
Sensitivitas PCR HIV-DNA naik mendekati 100% setelah usia 4–6 minggu, 
kecuali pada bayi yang terus menerus terpapar HIV melalui menyusui 
(Reeves, 2002; Tindyebwa et al., 2006). 

Tes PCR HIV-DNA memerlukan peralatan laboratorium khusus dan 
tenaga terampil, dan karenanya mahal, selain itu kontaminasi dengan 
DNA HIV dari sumber lain juga bisa terjadi. Teknologi baru, misalnya 
real time PCR bisa menjadi alternatif yang baik karena lebih murah, cepat, 
sederhana, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis HIV. Real time PCR 
sangat sensitif dan dapat mendeteksi berbagai salinan RNA, dari 20 kopi/
mL sampai 10 juta salinan/mL. Tes yang tersedia secara komersial dapat 
juga mendeteksi semua subtipe grup M, N, O, dan rekombinan strain HIV 
(Stevens dan Miller, 2017).

5. Polymerase Chain Reaction (PCR) HIV-RNA

Terdapat berbagai metode PCR HIV-RNA, yaitu reverse transcriptase 
PCR, in vitro signal amplification nucleic acid probes (branched chain DNA), dan 
nucleic acid sequence-based amplification (NASBA). HIV-RNA dapat dideteksi 
dalam plasma maupun cairan tubuh lainnya. PCR HIV-RNA paling sering 
digunakan untuk mendeteksi virus HIV dan mampu mendeteksi jumlah 
virus yang rendah antara 50-75 kopi/mL plasma. Pemeriksaan kuantitatif 
RNA virus digunakan untuk menentukan progresivitas penyakit dan 
waktu mulainya pemberian terapi antiretroviral (Reeves, 2002; Tindyebwa 
et al., 2006).
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PEMERIKSAAN HIV PADA BAYI DAN ANAK

Jumlah penderita HIV anak meningkat dari 1,5 juta pada tahun 2001 
menjadi 2,5 juta pada tahun 2007, meskipun adanya penurunan kematian 
pada anak dari 210.000 menjadi 120.000 pada tahun 2016 (UNAIDS, 2017). 
Lebih dari 90% anak yang terinfeksi HIV terjadi di negara berkembang dan 
kurang dari 10% ibu hamil dengan HIV mendapatkan pelayanan prevensi 
penularan ke anak (Political, Towards, dan Access, 2007).

Sekitar 85-90% infeksi HIV pada anak melalui penularan dari 
ibu yang telah terinfeksi HIV dan sisanya melalui tranfusi darah atau 
komponen darah yang tercemar HIV, prosedur injeksi yang tidak steril, 
dan pelecehan seksual. Penularan dari ibu dapat terjadi saat dalam 
kandungan, intrapartum, dan pascapersalinan saat pemberian air susu 
ibu (ASI). Bila tidak ada penanganan pencegahan penularan HIV dari ibu 
ke anak, maka risiko penularan berkisar 15-45% (Tindyebwa et al., 2006). 

Diagnosis infeksi HIV pada bayi dari ibu HIV-positif tidak dapat 
dilakukan dengan pemeriksaan antibodi. Adanya antibodi anti HIV pada 
bayi baru lahir tidak dapat mengindikasikan suatu infeksi primer karena 
adanya transfer antibodi anti HIV secara pasif dari ibu kepada anaknya 
selama dalam kandungan. Antibodi maternal ini dapat bertahan hingga 
usia 18 bulan, oleh karena itu, metode pemeriksaan yang paling sering 
digunakan untuk mendiagnosis HIV pada anak-anak yang berusia kurang 
dari 18 bulan adalah dengan pemeriksaan virologi seperti pemeriksaan 
HIV DNA kualitatif atau pemeriksaan HIV RNA (Kemenkes, 2015). 

Prinsip diagnosis HIV pada bayi dan anak (Kemenkes, 2014)
Uji Virologis (pemeriksaan antigen)
1. Uji virologis digunakan untuk menegakkan diagnosis klinik 

(biasanya setelah umur 6 minggu), dan harus memiliki sensitivitas 
minimal 98% dan spesifi sitas 98% dengan cara yang sama seperti uji 
serologis.

2. Uji virologis direkomendasikan untuk mendiagnosis anak berumur 
< 18 bulan.

3. Uji virologis yang dianjurkan: HIV DNA kualitatif menggunakan 
darah plasma EDTA atau Dried Blood Spot (DBS), bila tidak tersedia 
HIV DNA dapat digunakan HIV RNA kuantitatif (viral load) 
menggunakan plasma EDTA.
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4. Bayi yang diketahui terpajan HIV sejak lahir dianjurkan untuk 
diperiksa dengan uji virologis pada umur 4-6 minggu atau waktu 
tercepat yang mampu dilaksanakan sesudahnya.

5. Pada kasus bayi dengan pemeriksaan virologis pertama hasilnya 
positif maka terapi ARV harus segera dimulai, pada saat yang sama 
dilakukan pengambilan sampel darah kedua untuk pemeriksaan uji 
virologis kedua.

6. Hasil pemeriksaan virologis harus segera diberikan pada tempat 
pelayanan, maksimal 4 minggu sejak sampel darah diambil. Hasil 
positif harus segera diikuti dengan inisiasi ARV.

Gambar 50.10  Diagnosis HIV pada bayi dan anak < 18 bulan menggunakan 
DNA-PCR dari ibu hamil dengan HIV + (Kemenkes, 2015).
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Gambar 50.11  Diagnosis HIV pada bayi dan anak < 18 bulan menggunakan 
DNA-PCR dengan status HIV ibu tidak diketahui (Kemenkes, 
2015).

Uji Serologis (pemeriksaan antibodi)
1. Uji serologis yang digunakan harus memenuhi sensitivitas minimal 

99% dan spesifi sitas minimal 98% dengan pengawasan kualitas 
prosedur dan standarisasi kondisi laboratorium dengan strategi 
seperti pada pemeriksaan serologis dewasa.

 Umur < 18 bulan – digunakan sebagai uji untuk menentukan ada 
tidaknya pajanan HIV.

 Umur > 18 bulan – digunakan sebagai uji konfi rmasi HIV.
2. Anak umur < 18 bulan terpajan HIV yang tampak sehat dan belum 

dilakukan uji virologis, dianjurkan untuk dilakukan uji serologis 
pada umur 9 bulan. Bila hasil uji tersebut positif harus segera diikuti 
dengan pemeriksaan uji virologis untuk mengidentifi kasi kasus yang 
memerlukan terapi ARV.

 Jika uji serologis positif dan uji virologis belum tersedia, perlu 
dilakukan pemantauan klinis ketat dan uji serologis ulang pada usia 
18 bulan. 
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3. Anak umur < 18 bulan dengan gejala dan tanda diduga disebabkan 
oleh infeksi HIV harus menjalani uji serologis dan jika positif diikuti 
dengan uji virologis. 

4. Pada anak umur < 18 bulan yang sakit dan diduga disebabkan oleh 
infeksi HIV tetapi uji virologis tidak dapat dilakukan, diagnosis 
ditegakkan menggunakan diagnosis presumtif. 

5. Pada anak umur < 18 bulan yang masih mendapat ASI, prosedur 
diagnostik dilakukan tanpa perlu menghentikan pemberian ASI. 

6. Anak yang berumur > 18 bulan menjalani tes HIV sebagaimana yang 
dilakukan pada orang dewasa.

 Agar pelaksana di lapangan tidak ragu, berikut ini skenario klinis 
dalam memilih perangkat diagnosis yang tepat. 

Tabel 50.3 Skenario pemeriksaan HIV pada bayi dan anak

Kategori Tes yang 
diperlukan Tujuan Aksi

Bayi sehat, ibu 
terinfeksi HIV

Uji Virologi umur 
6 minggu

Mendiagnosis 
HIV

Mulai ARV bila terinfeksi 
HIV

Bayi pajanan HIV 
tidak diketahui

Serologi ibu atau 
bayi

Untuk identifi kasi 
atau memastikan 
pajanan HIV

Memerlukan tes virologi 
bila terpajan HIV

Bayi sehat terpajan 
HIV, umur 9 bulan

Serologi pada 
imunisasi 9 bulan

Untuk 
mengidentifi kasi 
bayi yang 
masih memiliki 
antibodi ibu atau 
serokonversi

Hasil positif harus diikuti 
dengan uji virologi dan 
permintaan lanjut. Hasil 
negatif, harus dianggap 
tidak terinfeksi, ulangi test 
bila masih mendapat ASI

Bayi atau anak 
dengan gejala 
dan tanda sugestif 
infeksi HIV

serologi Memastikan 
infeksi

Lakukan uji virologi bila 
umur < 18 bulan

Bayi umur > 9 
dan < 18 bulan 
dengan uji serologi 
positif

Uji virologi Mendiagnosis 
HIV

Bila positif terinfeksi, 
segera masuk ke 
tatalaksana HIV dan 
terapi ARV

Bayi yang sudah 
berhenti asi

Ulangi uji 
(serologi atau 
virologi) setelah 
berhenti minum 
ASI 6 minggu

Untuk 
mengeksklusi 
infeksi HIV 
setelah pajanan 
dihentikan

Anak < 5 tahun terinfeksi 
HIV harus segera 
mandapat tatalaksana 
HIV termasuk ARV

Sumber: Kemenkes (2014)
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Mulai kehamilan trimester ketiga, antibodi maternal ditransfer 
secara pasif kepada janin, termasuk antibodi terhadap HIV, yang dapat 
terdeteksi sampai umur anak 18 bulan. Pada anak berumur < 18 bulan 
yang dilakukan uji antibodi HIV dan menunjukkan hasil reaktif, bukan 
berarti anak tersebut terinfeksi HIV. Diagnosis HIV pada anak dengan 
usia < 18 bulan, dibutuhkan uji virologi HIV yang dapat memeriksa virus 
atau komponennya. Anak dengan hasil uji virologi HIV positif pada usia 
berapa pun, artinya terkena infeksi HIV. 

ASI dapat mengandung virus HIV bebas atau sel yang terinfeksi 
HIV. Konsekuensi dari mendapat ASI adalah adanya risiko terpajan 
HIV, sehingga penetapan infeksi HIV baru dapat dilaksanakan bila 
pemeriksaan dilakukan atau diulang setelah ASI dihentikan > 6 minggu 
(Kemenkes, 2015).
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PENDAHULUAN

Human immunodeficiency virus (HIV) merupakan suatu retrovirus 
dalam keluarga cytopathic lentivirus yang menyebabkan penyakit yang 
masih belum bisa disembuhkan. Human immunodeficiency virus merupakan 
virus RNA rantai tunggal yang ditularkan melalui kontak seksual 
atau kontak dengan darah maupun cairan tubuh yang terinfeksi HIV. 
Infeksi HIV menghancurkan Sel Limfosit T CD4 sehingga merusak 
sistem kekebalan tubuh individu tersebut. Infeksi HIV menjadi masalah 
kesehatan global yang menyebabkan kematian banyak individu di seluruh 
dunia (Lynch et al., 2018).

Indikator yang paling khas dari infeksi HIV adalah keseimbangan 
homeostasis dari sel T Limfosit CD4. Penurunan progresif dari sel limfosit 
T CD4 merupakan penanda status imunitas yang dapat menyebabkan 
kematian. Infeksi HIV dapat disebabkan oleh infeksi virus HIV-1 dan 
infeksi virus HIV-2. Infeksi HIV-2 dikatan lebih tidak virulen dan memiliki 
progresifitas penyakit yang lebih lambat dibandingkan infeksi HIV-1 
(Vidia et al., 2017).

Tujuan penulisan pustaka ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan 
pathophysiology penurunan sel Limfosit T CD4 pada infeksi HIV-1 dan 
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HIV-2 serta peran pemeriksaan sel limfosit CD4+ sebagai pemeriksaan 
monitoring terapi.

PATOGENESIS INFEKSI HIV 1 DAN INFEKSI HIV-2

Target utama dari HIV adalah sel limfosit T CD4 aktif, yang 
masuk melalui interaksinya dengan protein CD4. Keberadaan tunggal 
sel limfosit T CD4 tidak cukup untuk membuat virus dapat masuk 
kedalam sel lain seperti pada monosit maupun makrofag. Jalan masuk 
sekunder dibutuhkan agar virus dapat masuk ke dalam sel. Pemikiran 
ini menuntun pada penemuan chemokine coreseptor sebagai coreceptor 
penting pada HIV. Chemokine coreceptor utama yang telah diidentifikasi 
yaitu CCR5 dan CXCR4. HIV dapat pula menginfeksi resting CD4 T cells, 
monosit, makrofag dan sel dendritik (Maartens et al., 2014; Naif et al., 2013) 
. Human Immunodeficiency Virus dapat pula menginfeksi sel tanpa melalui 
perantara sel limfosit T CD4 yaitu pada astrosit dan sel epitel ginjal dan 
timbulnya ekspresi gen HIV berperan penting pada patogenesis HIV-
associated neurocognitive disorder (terkait astrosit) dan nefropati (terkait sel 
epitel ginjal) (Maartens et al., 2014).

Sel host yang terinfeksi memiliki masa hidup yang lebih pendek 
karena HIV menggunakan sel yang terinfeksi tersebut sebagai pabrik 
untuk memperbanyak salinan virus HIV baru. Human Immunodeficiency 
Virus secara terus-menerus akan menggunakan sel yang baru terinfeksi 
untuk bereplikasi. Human Immunodeficiency Virus baru diproduksi sekitar 
10 juta sampai 10 miliar setiap harinya (Calles et al., 2006).

Human Immunodeficiency Virus akan dilawan dan dicapture oleh sel 
dendritik yang ada di membran mukosa dan kulit pada 24 jam pertama 
setelah terpapar virus. Sel yang terinfeksi ini dalam waktu 5 hari setelah 
paparan akan menuju lymph nodes dan ke darah perifer, tempat dimana 
replikasi virus akan berlangsung dengan cepat. Sel Limfosit T CD4 akan 
bermigrasi ke lymph nodes sebagai respon masuknya antigen virus dalam 
tubuh. Sel limfosit T CD4 akan teraktivasi dan berproliferasi dikarenakan 
adanya rangsangan sitokin yang dikeluarkan pada microenvironment 
lymph node. Rangkaian proses tersebut menyebabkan sel limfosit T CD4 
menjadi semakin peka untuk terinfeksi HIV dan menjelaskan pula adanya 
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limfadenopati menyeluruh sebagai karakteristik pada pasien dewasa 
(Calles et al., 2006).

Perjalanan infeksi penyakit HIV-1 dan HIV-2 memiliki perbedaan 
dalam tingkat keparahan penyakit. Infeksi HIV-1 mengalami penurunan 
yang stabil pada sel limfosit T CD4 sedangkan pada infeksi HIV-2 
penurunan sel Limfosit T CD4 lebih lambat disertai kadar virus dalam 
darah yang lebih rendah dibandingkan infeksi HIV-1 pada semua stadium 
(Vidia et al., 2017).

Salah satu penyebab utama dari penurunan sel limfosit T CD4 pada 
infeksi HIV-1 dan infeksi HIV-2 adalah aktivasi imunitas (Sousa et al., 2001). 
Aktivasi imunitas disini dimaksudkan pada kegagalan imunitas saluran 
cerna yang menyebabkan terjadinya translokasi lipopolisakarida (LPS) 
dari bakteri dari saluran cerna menuju aliran darah (Vidia et al., 2017).

LPS dapat memicu kekebalan alamiah melalui jalur TLR-4. Konsentrasi 
LPS pada individu yang terkena infeksi HIV berkorelasi kuat dengan 
aktivasi sel Limfosit T (Funderburg et al., 2008; Mogensen et al., 2010).

Protein virus memegang peran penting pada aktivasi sistem imun, 
yaitu Nef, Env dan Tat. Nef intraseluler berperan sebagai downregulation 
dari kompleks reseptor sel Limfosit T CD4 pada infeksi HIV-2 sedangkan 
pada infeksi HIV-1, Nef kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan 
komplek TCR CD3 yang berada di permukaan sel Limfosit T CD4 yang 
terinfeksi (Johnson et al., 2002). Rendahnya imunitas pada infeksi HIV-2 
dengan replikasi virus rendah dapat mencegah pergeseran fungsi dan 
fenotipe sel T pada infeksi kronik. Penelitian sebelumnya oleh Soares et al 
menunjukkan bahwa jumlah virus yang rendah menyebabkan rendahnya 
aktivitas sel LimfositbT CD4 dan Limfosit T CD8, Tat mRNA berkorelasi 
dengan aktivasi sel Limfosit T CD8. Penelitian yang dilakukan oleh Soares 
et al menunjukkan pada infeksi HIV-1 transkripsi Tat mRNA yang melebihi 
transkripsi gag mRNA sedangkan pada infeksi HIV-2 transkripsi Tat 
mRNA menurun sehingga terjadi penurunan sel yang terinfeksi secara 
denovo (Soares et al., 2011).

Fungsi thymus pada penderita infeksi HIV-2 lebih bagus dibandingkan 
thymus pada infeksi HIV-1, sehingga mempertahankan sel limfosit T 
CD4 berproliferasi lebih baik, lebih sedikit berdiferensiasi, memiliki 
respon fungsional lebih banyak daripada pasien infeksi HIV-1 (Alatraki 
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et al., 2006). Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa IL-2, IFN-γ 
memegang peran penting sebagai faktor survival dan proliferasi (Adachi et 
al., 1996; Sousa et al., 2001) sehingga berpengaruh pada perjalanan penyakit, 
sedangkan pada infeksi HIV-1 sitokin IL-2 menurun sehingga produksi 
sel limfosit T CD4 menurun (Younes et al., 2003). Sel limfosit T CD4 akan 
mengalami penurunan kemampuan memperbarui diri dan meningkatkan 
kerentanan sel tersebut untuk mengalami apoptosis. Sel limfosit T CD4 
pada infeksi HIV-2, tetap mengekspresikan sitokin IL-2 dengan baik 
(Adachi et al., 1996). Sel Limfosit T CD4 pada infeksi HIV-2 juga memiliki 
kemampuan untuk mengekspresikan IFN-γ dan IL-2 lebih tinggi, yang 
mampu merespon Gag spesifik-peptida dibanding infeksi HIV-1 (Jaleco et 
al., 1994; Michael et al., 2000). Penelitian tersebut memberikan bukti bahwa 
infeksi HIV-2 jumlah limfosit T CD4 lebih besar tiga kali lipat diabanding 
infeksi HIV-1 sehingga kerentanan sel limfosit untuk mengalami apoptosis 
lebih rendah pada infeksi HIV-2. Berikut ini adalah tabel perbandingan 
antara infeksi HIV-1 dan infeksi HIV-2.

Tabel 51.1 Perbedaan anatara infeksi HIV-1 dan HIV-2.

HIV-1 HIV-2
Epidemiologi dan perbedaan gejala klinis
Distribusi 
geografi 

Global Terdapat di Afrika selatan 
dengan penyebaran terbatas, 
dilaporkan di Portugis, Angola, 
Mozambique, Brazil, dan 
sebagian India

Transmisi 
heteroseksual

Penularan melalui transmisi 
seksual lebih tinggi

5 kali lebih rendah dibanding 
HIV-1

Transmisi vertikal Penularan melalui transmisi ibu 
ke anak lebih tinggi

20-30 kali lipat lebih rendah 
dibanding HIV-1

Durasi stadium 
asimtomatik

Waktu untuk berubah menjadi 
AIDS bervariasi, antara 
beberapa bulan sampai tahun 
dengan perkiraan median 
waktu 9,8 tahun

Durasi lebih lama, mulai dari 
10-25 tahun

Penyakit klinis Jika tidak terobati, setengah 
dari pasien yang terinfeksi 
dengan AIDS dalam 10 tahun

86-95% pasien terinfeksi HIV-2 
dapat bertahan lama

Beban RNA 
plasma

Lebih tinggi Signifi kan lebih rendah dari 
HIV-1
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HIV-1 HIV-2
Kecepatan 
replikasi virus

Replikasi lebih cepat dan 100x 
lipat

Replikasi sementara dan daya 
replikasi sedikit lebih kurang 
dari HIV-1

Daya infeksi 
dan kemampuan 
transmisi

Daya infeksi sama dengan 
HIV-2 dan kemampuan 
transmisi 100 x lipat

Sama dengan HIV-1

Penggunaan ko-
reseptor

Menggunakan CXCR4 dan 
CCR5

Menggunakan koreseptor 
termasuk CCR1, CCR2, CCR3, 
CXCR6, BOB, CCR5 dan 
CXCR4

Respon sel limfosit T CD4 antara HIV-1 dan HIV-2
Penghitungan sel 
limfosit T CD4

Lebih rendah dibandingkan 
dengan HIV-2

Lebih tinggi pada HIV-2 dengan 

Respon sel T 
limfosit T CD4

Kapasitas proliferasi lebih 
rendah, polyfunctionality dan 
diferensiasi meningkat

Kapasitas proliferasi yang 
baik, lebih polyfunctionality, 
berdiferensiasi lebih sedikit

Fungsi timus HIV-1 dapat bereplikasi 
pada jaringan timus (tidak 
berkorelasi dengan kecepatan 
kehilangan sel limfosit T CD4

HIV-2 memiliki kemampuan 
menginfeksi timus manusia, hal 
ini berasosiasi dengan replikasi 
virus, berkorelasi dengan 
penurunan sel limfosit T CD4

Produksi dari 
sitokin

Il-2 dan IL-4 menurun sesuai 
dengan perjalanan penyakit

IL-2 dan IL-4 meningkat

Ekspresi sel 
limfosit T CD4-
CD57

Jarang Banyak

Tingkat aktivasi 
sel limfosit T CD4

Berkorelasi positif antara LPS 
dengan sitokin proinfl amasi 
(IL-12) dan IFN-�

Korelasi negatif antara LPS dan 
sitokin proinfl amasi pada pasien 
HIV-2 dengan Viral Load yang 
tidak terdeteksi

Kerentanan 
terhadap 
SAMHD1

Sel myeloid tahan terhadap 
infeksi virus

Virus menginfeksi sel myeloid 
melalui Vpx dan pemecahan 
SAMHD1

Aktivasi imun 
dan apoptosis sel 
limfosit T

Aktivasi sel imun lebih tinggi 
dan apoptosis sel T lebih tinggi

Aktivasi sel imun lebih rendah 
dan apoptosis sel T lebih rendah

Nef Tidak Downregulate komplek 
TCR-CD3

Downregulate komplek TCR-CD3

(Sumber: Vidya et al, 2017)
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PEMERIKSAAN LIMFOSIT T CD4 SEBAGAI MONITORING TERAPI

Pemeriksaan sel limfosit T CD4 merupakan penanda penting untuk 
terjadinya risiko infeksi oprtunistik dan kematian pada infeksi HIV. HIV 
RNA dapat digunakan memprediksi progresifitas penyakit serta efikasi 
dari terapi antiretroviral. Terapi inisiasi pada pasien asimptomatik dan 
simptomatik dimulai pada kadar limfosit T CD4 < 200/mm3 pada semua 
kadar RNA HIV. Pasien dengan infeksi HIV tanpa gejala dimulai terapi 
pada kadar limfosit T CD4 < 350/mm3 (Kimmel et al., 2005).

Berdasarkan pedoman USA, monitoring CD4 dapat dilakukan setiap 
3-6 bulan sekali untuk memulai inisiasi terapi atau untuk terapi profilaksis 
pada infeksi oportunistik Hasil penelitian secara kohort yang dilakukan 
oleh Jing Youhn Ahn et al menyebutkan bahwa pasien dengan terapi 
antiretroviral dapat dilakukan monitor terapi setahun sekali pada baseline 
CD4 ≥ 250 /mm3 (Ahn et al., 2015).

Pemeriksaan sel Limfosit T CD4 menggunakan Flowcytometri

Metode yang dipakai untuk pemeriksaan CD4 meliputi (labolatory 
guideline enumeration CD4, WHO 2007):
1. Teknologi yang independen, data evaluasi kinerja peer-review 

tersedia:
a. Flow cytometry

1) Dual platform
2) Single platform bead-based technology on standard fl ow 

cytometer: 
a) TruCount beads
b) FlowCount beads
c) Perfect Count

3) Single platform dedicated CD4 fl ow systems: 
a) FACSCount
b) Guava Easy CD4
c) Partec CyFlow Counter, Partec CyFlow SL_3

b. Teknologi manual
1) Cytospheres/Coulter immune bead-based assay (microscopy)
2) Dynabeads/Dynal immune bead-based assay (microscopy)
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c. In the pipeline
1) LabNow microchip technology
2) SemiBio slide test (microscopy)
3) suPAR (soluble urokinase plasminogen activator receptor)
4) CD4 dipstick for remote care

2. Teknologi yang digunakan tapi untuk evaluasi kinerja tidak ada data 
independen peer-review yang tersedia adalah: 
a. PointCare NOW;
b. Guava Auto CD4;
c. CD4 select; dan 
d. Sysmex pocH-100i.

 Prinsip pemeriksaan sel T limfosit CD-4 ini mendeteksi fenotip sel 
T limfosit menggunakan multiparametrik fl owsitometri dengan 
menambahkan antibodi monoklonal dan fl uorokrom (labolatory 
guideline enumeration CD4, WHO 2007).

 Flowsitometri sendiri merupakan suatu teknologi yang digunakan 
untuk menghitung serta menganalisis sel yang mengalir kemudian 
dideteksi dengan optik mengunakan sinar laser. Setiap sel yang 
terlabel dengan fl uoresen akan dideteksi oleh sinar Forward Side 
Scatt er (FSC) yang berkorelasi dengan volume sel dan sinar side scatt er 
(SSC) yang berkorelasi dengan kompleksitas seperti bentuk nukleus, 
jumlah dan tipe granul sitoplasma. Fluoresen yang dipancarkan oleh 
sel tergantung pada antibodi monoklonal spesifi k berlabel fl uoresen 
terhadap penanda permukaan sel. Hasil berupa data kemudian akan 
dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan informasi mengenai 
populasi sel di dalam sampel (labolatory guideline enumeration CD4, 
WHO 2007).
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Gambar 51.1  Teknik Flowsitometri (labolatory guideline enumeration CD4, 
WHO 2007).

 Komponen alat fl owsitometri ini terdiri dari sistem fl uidic, optic, 
dan elektronik. Secara skematik dapat digambarkan oleh gambar di 
bawah ini.

Gambar 51.2 Gambar skematik sistem fl owsitometri (WHO, 2007).
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 Hasil pembacaan dalam prosentasi dari positif per populasi limfosit 
atau jumlah sel tiap mikroliter darah (absolute count). 

 Jumlah absolute (sel/μL) dapat di tentukan dengan beberapa cara:
a. manual dengan membagi jumlah sel dan jumlah bead (tabung 

BD Trucount);
b. soft ware BD Multiset™ jumlah absolut akan langsung terhitung; 

dan
c. soft ware BD CellQuest™ dengan memasukkan angka secara 

manul, program akan menghitung dnegan membagi jumlah 
sel positif dan jumlah bead dikalikan konsentrasi bead BD 
Trucount.

3. Intepretasi hasil Imunofl ositometri
Nilai normal Sel T:
1 Dewasa:

a. Limfosit CD4 absolut: ≥ 500/cmm2
b. Limfosit CD4 % : ≥ 25%

2. Bayi < 12 bulan:
a. Limfosit CD4 absolut: ≥ 1500/cmm2
b. Limfosit CD4 % : ≥ 25%

3. 1 – 5 tahun:
a. Limfosit CD4 absolut: ≥ 1000/cmm2
b. Limfosit CD4 % : ≥ 25%

4. 6 – 12 tahun:
a. Limfosit CD4 absolut: ≥ 500/cmm2
b. Limfosit CD4 % : ≥ 25%
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52 NEUROPATI HIV
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PENDAHULUAN

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah retrovirus yang 
menyebabkan penurunan fungsi sistem imun pada manusia. Kurang 
lebih terdapat 34 juta pasien HIV di seluruh dunia dengan pertambahan 
kasus baru 2,7 juta pasien tiap tahun. Komplikasi neurologis yang paling 
sering pada penderita dengan HIV adalah Distal Symmetric Polyneuropathy 
(DSP). Meskipun saat ini beredar pengobatan antiretroviral yang dapat 
memperpanjang harapan hidup, namun neuropati tetap merupakan 
komplikasi yang paling sering ditemukan pada penderita HIV dan sangat 
berhubungan dengan morbiditas (Schütz dan Robinson-Papp, 2013; Iyagba 
dan Onwuchekwa, 2016a).

Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak penderita yang 
mengalami gejala subklinis dan pada pemeriksaan didapatkan gejala 
minimal, sehingga disimpulkan bahwa diperlukan pemeriksaan sensoris 
yang detail untuk mengevaluasi adanya neuropati pada penderita HIV 
(Patel dan Spudich, 2018). 

EPIDEMIOLOGI

Angka kejadian neuropati perifer pada penderita HIV berkisar antara 
30-67%. Variasi angka kejadian pada beberapa regio cukup tinggi, contohnya 
di Thailand didapatkan angka kejadian neuropati pada penderita HIV 
sebesar 70%, sedangkan di Peru 5%. Suatu studi cross sectional di Afrika 
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Selatan oleh Centner dkk menunjukkan adanya peningkatan kejadian 
neuropati dari 23% menjadi 40% pasca era Anti Retroviral Therapy (ART). 
Perbedaan angka kejadian tersebut bisa disebabkan karena perbedaan 
definisi DSP. Pada beberapa studi, DSP didefinisikan sebagai satu gejala 
klinis (penurunan refleks, gangguan sensoris raba atau gangguan vibrasi 
pada kaki), studi lain menggunakan dua gejala klinis, bahkan ada yang 
menggunakan instrumen diagnostik atau skrining tervalidasi (Schütz dan 
Robinson-Papp, 2013; Kaku dan Simpson, 2018; Patel dan Spudich, 2018).

PATOFISIOLOGI

Karakteristik neuropati HIV pada manusia adalah degenerasi 
aksonal distal, menurunnya densitas serabut saraf, hilangnya sel neuron 
pada ganglion dorsalis, dan rusaknya serabut saraf tepi pada cabang 
terminal pusat dan perifer. Kerusakan neuron pada penderita HIV kecil 
kemungkinannya disebabkan oleh infeksi neuron, karena sel neuron 
tidak mengekspresikan reseptor CD4 yang diperlukan untuk masuknya 
virus ke dalam sel (Kamerman et al., 2012; Schütz dan Robinson-Papp, 
2013). Secara patofisiologis, ada dua mekanisme terjadinya neuropati HIV, 
yaitu neurotoksisitas virus atau produknya, dan toksisitas akibat terapi 
kombinasi obat antiretroviral. 

Efek Neurotoksik HIV

Ada dua teori mekanisme terjadinya neuropati HIV, yang pertama 
adalah neurotoksisitas langsung akibat virus HIV, meskipun masih 
merupakan kontroversi apakah virus HIV dapat memasuki neuron. 
Mekanisme yang kedua adalah terjadinya neurotoksisitas tidak langsung 
melalui proses inflamasi dan protein virus. Hal ini didukung bukti pasca 
mortem, di mana ditemukan infiltrasi sel imun dan pelepasan mediator 
inflamasi di saraf tepi dan ganglion dorsalis pada stadium lanjut HIV. 
Bukti dari efek neurotoksik tidak langsung ini adalah dari sebuah 
penelitian yang menyelidiki peranan glikoprotein (gp) 120, suatu protein 
yang terdapat pada kapsul virus HIV. Pada penelitian in vitro, gp120 
menginduksi lisis sel neuron pada sel kultur ganglion dorsalis. Selain itu, 
gp120 juga  mengaktivasi makrofag, yang melepaskan mediator inflamasi, 
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seperti Tumor Necrosis Factor- alpha (TNF-α) dan interleukin-1 (IL-1). Gp120 
juga dapat menginduksi sel Schwann untuk melepaskan sitokin, yaitu 
Regulated on Activation, Normal T Expressed and Secreted (RANTES), yang 
menyebabkan ganglion dorsalis memproduksi TNF, sehingga menyebabkan 
kematian sel neuron melalui neurotoksisitas termediasi reseptor TNF-1. 
Pada studi in vivo, paparan gp120 pada nervus isciadikus tikus percobaan 
mengakibatkan edema neuron dan infiltrasi makrofag, menyerupai proses 
inflamasi pada penderita HIV.  Kerusakan DNA mitokondrial juga lebih 
nampak pada penderita HIV dengan DSP dibandingkan penderita HIV 
tanpa DSP dan penderita tanpa HIV. Kerusakan mitokondrial DNA juga 
lebih tinggi pada nervus suralis dibandingkan ganglion dorsalis (Schütz 
dan Robinson-Papp, 2013; Kaku dan Simpson, 2018).

Efek Neurotoksik ART

Neuropati akibat toksisitas antiretroviral pada penderita HIV 
atau biasa disebut juga antiretroviral toxic neuropathy (HIV-ATN), pada 
umumnya muncul 2 sampai 3 bulan setelah setelah terapi dimulai. 
Obat-obatan golongan dideoksinukleosida (golongan “d”), antara 
lain didanosine, stavudine, dan zalcitabine lebih sering menyebabkan 
neuropati dibandingkan ART lainnya. Toksisitas akibat obat golongan 
“d” tersebut diduga berasal dari toksisitas mitokondria yang disebabkan 
inhibisi gamma DNA polimerase dan penurunan isi mitokondria DNA. 
Studi lain menemukan insiden neuropati perifer pada penderita dengan 
imunosupresi sedang hingga berat (CD4 < 300 atau riwayat AIDS), namun 
studi terakhir tidak menemukan adanya asosiasi antara biomarker 
keparahan HIV dengan kejadian neuropati perifer pada era kombinasi 
ART (Schütz dan Robinson-Papp, 2013; Patel dan Spudich, 2018).

FAKTOR RISIKO

Sebelum era kombinasi ART, kejadian HIV-DSP berhubungan dengan 
imunosupresi berat yang nampak pada pemeriksaan CD4 yang rendah 
dan viral load yang tinggi, namun pasca era kombinasi ART, angka CD4 
atau viral load nampaknya tidak berhubungan dengan kejadian neuropati. 
Faktor risiko terkait dengan HIV-DSP pasca ART antara lain umur, tinggi 



BAGIAN 14 Pemeriksaan Penunjang dan Materi Tambahan HIV/AIDS

870

badan, etnis, diabetes, penggunaan alkohol, hipertrigliseridemia, riwayat 
pemakaian statin, dan fibrat. Riwayat pengobatan dengan stavudine juga 
merupakan faktor risiko pada penderita HIV- DSP (Schütz dan Robinson-
Papp, 2013; Kaku dan Simpson, 2018).

GAMBARAN KLINIS

Tipe neuropati yang paling sering ditemukan pada penderita HIV 
adalah HIV-DSP dan HIV-ATN, di mana keduanya sulit dibedakan secara 
klinis ataupun elektrofisiologis. Pada anamnesis, onset terjadinya gejala, 
dan riwayat penggunaan obat ART dapat menjadi petunjuk penyebab 
neuropati.  Mayoritas memiliki gejala subklinis dan tanda neuropati yang 
ringan pada pemeriksaan fisik, sehingga diperlukan pemeriksaan sensoris 
yang cermat dan teliti. Pada pemeriksaan fisik, HIV-ATN lebih sering 
mengenai ekstremitas atas daripada HIV-DSP. Apabila obat penyebab 
dihentikan atau diturunkan dosisnya, maka neuropati akan membaik. 
Pada HIV-DSP bisa asimptomatis, atau dengan gejala klinis sensoris yang 
menonjol, seperti paresthesia, rasa tebal, ataupun nyeri (contoh: rasa 
terbakar atau tertusuk) dengan distribusi stocking-glove (seperti memakai 
kaus kaki dan sarung tangan). Bisa juga ditemukan refleks fisiologis 
menurun, meskipun kelemahan dan atrofi otot jarang ditemukan (Schütz 
dan Robinson-Papp, 2013; Patel dan Spudich, 2018).

DIAGNOSIS

Pada dasarnya, anamnesis (riwayat HIV dan paparan ART), tanda 
dan gejala klinis dapat menegakkan adanya neuropati secara klinis. 
Sampai saat ini belum ada standar baku untuk diagnosa HIV-DSP, namun 
beberapa sistem skoring dapat membantu menegakkan HIV-DSP secara 
klinis, di antaranya Total Neuropathy Score (TNS) dan Brief Peripheral 
Neuropathy Screen (BPNS) (Schütz dan Robinson-Papp, 2013).

Penyebab neuropati seperti penyalahgunaan alkohol, defisiensi 
vitamin, hipotiroid, dan diabetes perlu disingkirkan pada penderita HIV. 
Pemeriksaan tambahan yang dapat dikerjakan adalah kecepatan hantar 
saraf (Nerve Conduction Study), elektromiografi (EMG), dan terkadang biopsi 
saraf dapat dikerjakan pada klinis atipikal seperti nyeri punggung bawah, 
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polineuropati yang progresif dan parah, atau didapatkan tanda kelainan 
upper motor neuron pada pemeriksaan (Patel dan Spudich, 2018).

Total Neuropathy Score (TNS)

Skor ini menilai derajat gangguan sensoris, motoris dan otonom, 
sensoris nyeri dan getaran, kekuatan otot, refleks tendon, amplitudo saraf 
peroneal, dan sural yang didapatkan dari pemeriksaan kecepatan hantar 
saraf. Sistem penilaian ini awalnya digunakan untuk penderita neuropati 
diabetik, dan sekarang banyak digunakan pada penderita neuropati HIV 
(Schütz dan Robinson-Papp, 2013).

Tabel 52.1 Total Neuropathy Score

Parameter
Skor

0 1 2 3 4
Gejala 
sensorik

Tidak ada Terbatas 
pada jari 
atau ibu jari 
kaki

Hingga 
setinggi 
tumit atau 
pergelangan 
tangan

Hingga 
setinggi lutut 
atau sikut

Di atas 
lutut atau 
lengan atau 
mengganggu 
secara 
fungsional

Gejala 
motorik

Tidak ada Kesulitan 
ringan

Kesulitan 
sedang

Membutuhkan 
bantuan

Paralisis

Gejala 
Autonom

Tidak ada Satu Dua Tiga Empat atau 
lima

Sensibilitas 
Pin

Normal Berkurang di 
jari atau ibu 
jari kaki

Berkurang 
hingga 
tumit atau 
pergelangan 
tangan

Berkurang 
hingga lutut 
atau sikut

Berkurang 
hingga di atas 
lutut atau sikut

Sensibilitas 
vibrasi

Normal Berkurang di 
jari atau ibu 
jari kaki

Berkurang 
hingga 
tumit atau 
pergelangan 
tangan

Berkurang 
hingga lutut 
atau sikut

Berkurang 
hingga di atas 
lutut atau sikut

Kekuatan 
motorik

Normal Kelemahan 
ringan

Kelemahan 
sedang

Kelemahan 
berat

Paralisis

Refl eks 
tendon

Normal Refl eks 
tendon 
pergelangan 
kaki menurun

Refl eks tendon 
pergelangan 
kaki negatif

Refl ex tendon 
pergelangan 
kaki negatif/ 
refl eks lain 
menurun

Semua refl eks 
negatif
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Parameter
Skor

0 1 2 3 4
Vibrasi (QST) Normal 

hingga 
125% dari 
BAN

126%-150% 
BAN

151%-200% 
BAN

201%-300% 
BAN

>300% BAN

Amplitudo 
Suralis

Normal/ 
<5% dari 
BBN 

76%-95% 
BBN

51%-75% BBN 26%-50% 
BBN

0-25% BBN

Amplitudo 
Peroneal

Normal/ 
<5% dari 
BBN

76%-95% 
BBN

51%-75% BBN 26%-50% 
BBN

0-25% BBN

Sumber: Novriansyah dan Hakim (2014); Grammatico, Cesini dan Petrucci (2016)

QST:  Quantitative Sensory Testing; BAN: Batas Atas Normal; BBN: Batas Bawah 
Normal 
0 : tidak ada neuropati. 
1-9 : neuropati ringan. 
10-19 : neuropati sedang.
>20 : neuropati berat.

Brief Peripheral Neuropathy Screen (BPNS)

Tes ini dikembangkan oleh AIDS Clinical Trial Group (ACTG), dan 
telah divalidasi pada penderita HIV dengan menggunakan tes kuantitatif 
sensoris dan densitas serabut saraf intraepidermal sebagai standar baku. 
Pemeriksaan ini merupakan penilaian yang sederhana, mudah dan cepat 
dalam menilai adanya neuropati dan tidak memerlukan pemeriksaan 
kecepatan hantar saraf. BPNS ini tidak harus dilakukan oleh neurolog 
dan tidak membutuhkan latihan yang rumit  (Iyagba dan Onwuchekwa, 
2016a).

Dengan menggunakan BPNS, neuropati periefer ditegakkan apabila 
pada variabel keluhan subjektif terdapat minimal 1 keluhan positif dari 3 
keluhan yang ditanyakan (nyeri seperti terbakar, nyeri seperti tertusuk, 
rasa tebal), dan dari variabel pemeriksaan fisik ditemukan minimal 
1 hasil abnormal dari 2 pemeriksaan yang dikerjakan. Yang pertama 
dinilai adalah derajat keluhan; nilai 10 jika sangat mengganggu, nilai 01 
jika keluhan dirasakan sangat ringan, nilai 00 berarti saat pemeriksaan 
tidak ada keluhan, dan nilai 11 berarti tidak pernah ada keluhan. Nilai 
keparahan gejala tersebut dikelompokkan menjadi 3 derajat, nilai 01-03 
termasuk derajat 1; nilai 04-06 derajat 2; nilai 07-10 derajat 3; sedangkan 
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nilai 11 atau 00 derajat 0. Perluasan masing-masing keluhan dibedakan 
berdasarkan nilai berikut: nilai 0 tidak ada keluhan, nilai 1 terbatas pada 
kaki, nilai 2 meluas ke pergelangan kaki, nilai 3 di atas pergelangan kaki 
dan di bawah lutut, nilai 4 meluas ke lutut, dan nilai 5 meluas ke atas lutut. 
Selanjutnya dikerjakan pemeriksaan vibrasi menggunakan garpu tala 
berfrekuensi 128 Hz pada interfalang distal jari I dan dilakukan penilaian 
dalam detik berapa lama subjek merasakan getaran. Durasi getaran dinilai 
dengan angka; nilai 0 merasa >10 detik (normal); nilai 1 merasa selama 6-10 
detik (gangguan ringan); nilai 2 merasa <5 detik (gangguan sedang); nilai 
3 tidak merasakan getaran (gangguan berat); dan nilai 8 bila tidak dapat 
dievaluasi (misalnya terdapat luka pada lokasi pemeriksaan). Dilakukan 
juga pemeriksaan refleks tendon pergelangan kaki, penilaiannya sebagai 
berikut: nilai 0 berarti negatif; nilai 1 hipoaktif (menurun); nilai 2 normal; 
nilai 3 hiperaktif (meningkat); nilai 4 klonus; dan nilai 8 bila tidak dapat 
dievaluasi (Widjaja, Widyadharma, dan Merati, 2014).

Kecepatan Hantar Saraf

Pemeriksaan ini tidak harus dilakukan untuk mendiagnosis penderita 
HIV-DSP, namun dapat berguna untuk menyingkirkan penyakit lainnya. 
Abnormalitas yang ditemukan adalah menurunnya amplitudo saraf yang 
disebabkan oleh lesi aksonal (Iyagba dan Onwuchekwa, 2016a).

Biopsi Kulit

Penurunan densitas, peningkatan frekuensi varikositas dan 
fragmentasi serabut saraf adalah temuan yang sering didapatkan pada 
biopsi kulit penderita HIV. Sensitivitas dan spesifitas pemeriksaan ini 
baik untuk mendiagnosis serabut kecil, dan mendeteksi perubahan 
inervasi kulit lebih awal daripada pemeriksaan kecepatan hantar saraf. 
Pada penderita HIV-ATN, dapat ditemukan adanya penurunan densitas 
serabut saraf intraepidermal (Iyagba dan Onwuchekwa, 2016a).

Biopsi Saraf

Meskipun tidak ada studi yang mendukung dilakukannya 
pemeriksaan ini untuk mendiagnosis neuropati HIV, namun biopsi saraf 
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Suralis dapat dilakukan untuk menyingkirkan diagnosa banding lain 
seperti lepra, vaskulitis, dan sarkoidosis. Prosedur ini bersifat invasif dan 
dapat menyebabkan nyeri dan hilangnya sensoris permanen pada bagian 
distal tempat biopsi ( Iyagba dan Onwuchekwa, 2016a; Patel dan Spudich, 
2018).

Tes Sensoris Kuantitatif

Tes ini menggunakan beberapa alat terkalibrasi untuk menilai 
berbagai modalitas sensoris. Fungsi serabut kecil dinilai dengan 
persepsi terhadap suhu dan aliran listrik. Fungsi serabut besar dinilai 
melalui persepsi terhadap getaran, tekanan dan posisi sendi. Penilaian 
batas persepsi getaran adalah pengukuran tes sensori kuantitatif yang 
paling sering pada praktek klinis menggunakan alat yang dinamakan 
biothesiometer. Pengait alat ini ditempatkan pada ujung jempol kaki dan 
persepsi getaran diukur dalam volt. Persepsi getaran abnormal apabila 
pada tiga kali pemeriksaan rata-rata voltase lebih dari 25 milivolt (Iyagba 
dan Onwuchekwa, 2016a).

Tes Fungsi Otonom

Tes fungsi sudomotor termasuk tes refleks akson sudomotor 
kuantitaif (Quantitative Sudomotor Axon Reflex Test atau disingkat QSART), 
tes keringat, tes termoregulasi, dan respons kulit simpatis. Pemeriksaan 
tersebut sangat mahal dan membutuhkan peralatan yang canggih dan 
tenaga yang terlatih (Iyagba dan Onwuchekwa, 2016a).

TATA LAKSANA

Saat ini belum ada terapi yang disetujui oleh Food and Drug 
Administration (FDA) untuk neuropati HIV.  Pilihan pengobatan dibagi 
menjadi dua bagian, modifikasi faktor risiko dan simptomatis. Modifikasi 
faktor risiko adalah dengan menghindari obat-obatan yang bersifat 
neurotoksik, seperti didanosine (ddI), stavudine (d4T), metronidazole, 
nitrofurantoin, dan isoniazid. Komorbiditas yang meningkatkan 
risiko terjadinya HIV-DSP juga harus diterapi, seperti diabetes, 
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hipertrigliseridemia, juga defisiensi asam folat, thiamin, dan B12 (Schütz 
dan Robinson-Papp, 2013; Chai dan McArthur, 2016).

Terapi simtomatis HIV-DSP berfokus pada terapi nyeri, seperti pada 
kasus neuropati lainnya, misalnya diabetik neuropati. Sayangnya tidak 
ada cukup bukti dari penelitian yang mendukung efektivitas terapi 
pada penderita HIV-DSP dibandingkan dengan plasebo. Beberapa obat-
obatan dapat digunakan untuk mengurangi gejala nyeri neuropatik, 
yaitu antikonvulsan (gabapentin, pregabalin, lamotrigine), antidepresan 
(amitriptyline dan duloxetine), dan terapi topikal (capsaicin) (Schütz dan 
Robinson-Papp, 2013; Chai dan McArthur, 2016; Cherry, Wadley, dan 
Kamerman, 2016).

Tabel 52.2 Pengobatan nyeri neuropatik penderita dengan HIV-DSP

Nama Obat Dosis Efek Samping Catatan
Lamotrigine Mulai 25mg/hari, 

maksimal 400mg/
hari, titrasi: 25–
50mg/minggu

Kemerahan pada 
kulit, pusing, 
mengantuk, nyeri 
kepala, mual 

hindari kombinasi 
dengan valproat; 
hindari menaikkan dosis 
dengan cepat, dapat 
untuk gangguan bipolar

Gabapentin Mulai 300mg/hari, 
maksimal 2400mg/
hari (terbagi dalam 
2-3x minum), titrasi  
300mg/hari

pusing, mengantuk, 
edema tungkai, 
gangguan gait

butuh penyesuaian 
dosis untuk gangguan 
ginjal; bisa sebagai 
ajuvan terapi epilepsi

Pregabalin Mulai 100mg/hari, 
maksimal 600mg/
hari (terbagi dalam 
2-3x minum), dan 
titrasi 100mg/hari

Pusing dan 
mengantuk

butuh penyesuaian 
dosis untuk gangguan 
ginjal; bisa sebagai 
ajuvan terapi epilepsi

Duloxetine Mulai 30mg/hari, 
maksimal 120mg/
hari, titrasi 30mg/
minggu

Mual, pusing, dan 
mengantuk

Hindari kombinasi 
dengan MAOI 
(Monoamin Oxidase 
Inhibitor)s; hindari 
penggunaan pada 
penderita dengan 
glaukoma sudut tertutup 
yang tidak terkontrol; 
juga digunakan pada 
depresi
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Nama Obat Dosis Efek Samping Catatan
Amitriptyline Mulai 25mg/hari, 

maksimal 125mg/
hari (sebelum tidur 
atau terbagi sampai 
3x minum), titrasi  
50mg/hari

Mengantuk, 
bingung, 
kemerahan pada 
kulit, ileus paralitik, 
dan hipotensi 
ortostatik

Hindari kombinasi 
dengan MAOI; hindari 
penggunaan pada fase 
akut infark miokard; 
juga digunakan pada 
depresi

Capsaicin 8% patch (14 cm 
× 20cm = 280cm2 
=179mg capsaicin); 
maksimal 4 patch 
untuk 1120 cm2; 
patch dibiarkan 
selama 30–60 
menit, lalu dilepas, 
dapat diulangi tiap 
3 bulan

Nyeri lokal terkait 
terapi; edema 
terkait patch, 
eritema, dan 
pruritus

Harus menggunakan 
sarung tangan nitrit bila 
menggunakan anestesi 
(lidokain) sebelum 
diaplikasikan; dapat 
dipakai bersamaan 
dengan kompres dingin 
kering

Sumber: Chai dan McArthur (2016)
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