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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Acquired Immunodeficiency Syndrom (AIDS) adalah gejala yang timbul 

akibat penurunan sistem kekebalan tubuh dikarenakan oleh Humam 

Immunodeficiency Virus (HIV) (Murtiastutik,2008).Virus ini merupakan kelompok 

retrovirus yang memiliki enzim transkriptase untuk mengkodekan RNA yang 

dimiliki menjadi DNA rantai ganda. Pada pasien terinfeksi HIV terjadi gangguan 

kekebalan dan tanpa obat antiretroviral, pasien akan memasuki fase AIDS. Pada 

fase tersebut pasien rentan terhadap berbagai infeksi oportunistik termasuk infeksi 

jamur (Duarsa,2009). 

Menurut  data  Ditjen  Pengendalian Penyakit  &  Penyehatan Lingkungan  

hingga  September 2005,  kandidiasis  merupakan  infeksi oportunistik tertinggi  

pada  ODHA (Orang dengan HIV/AIDS),  yakni  31,29%.  Kemudian  secara 

berurutan,  yaitu  tuberkulosis  (6,14%), koksidioidomikosis  (4,09%),  pneumonia  

(4,04%),  herpes zoster (1,27%), herpes simpleks (0,65%), toksoplasmosis (0,43%)  

dan  CMV  (0,17%).  Namun  secara  umum,  jenis  dan penyebab  infeksi  dapat  

berbeda  di  tiap  daerah dikarenakan adanya perbedaan pola mikroba patogen.  

Infeksi oportunistik merupakan kondisi-kondisi tertentu yang bisa disebabkan 

oleh organisme maupun organisme non patogen (Djauzi S,2008). Secara klinis 

digunakan hitung jumlah limfosit Cluster of Differentiation 4 (CD4) sebagai 

penanda munculnya infeksi oportunistik pada penderita AIDS. Pada penderita 

HIV/AIDS jumlah CD4 akan menurun dan menyebabkan terjadinya infeksi 

oportunistik (Febriani dan Sofro, 2010). Penurunan kadar CD4 disebabkan oleh 

kematian CD4 yang dipengaruhi oleh virus HIV, ketika jumlah berada dibawah 350 

sel/ml darah kondisi tersebut dianggap sebagai AIDS. Infeksi- infeksi oportunistik 

umumnya terjadi bila jumlah CD4 < 200 sel/ml (Yusri dkk,2012). 
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Infeksi jamur pada penderita  AIDS di Indonesia meliputi infeksi superfisialis 

yaitu Candidiasis oropharings oleh khamir Candida dan infeksi sistemik yang 

disebabkan khamir Cryptococcus neoformans, jamur dimorfik  Histoplasma 

capsulatum  dan  Penicilliumi marneffei serta jamur yang mirip protozoa 

Pneumocystis jiroveci. Candidiasis  adalah  infeksi  yang  disebabkan  oleh jamur  

Candida  sp.  Candidiasis  merupakan  infeksi oportunistik  dengan  insidensi  

tertinggi  (Nasronudin, 2008).  Candidiasis  bersifat  oportunistik,  artinya, infeksi  

tersebut  disebabkan  oleh  organisme  yang sebenarnya  merupakan flora  normal  

di  kulit,  saluran cerna,  dan  saluran  kemih,  namun  dapat  menjadi  patogen pada 

host yang immunocompromise seperti penderita AIDS (Kayser et al, 2005).  

Dalam  dua  dekade  terakhir  ini,  Candida  sp. dilaporkan  mengalami  

perubahan  menjadi  jamur oportunistik  yang  juga  sering  menyebabkan  infeksi 

nosokomial.  Candidiasis  adalah  penyebab  infeksi nosokomial  pada  aliran  darah  

terbanyak  keempat  di Amerika  Serikat  dan  banyak  negara  maju  lainnya. 

Insidensi Candidiasis invasif pada 100.000 populasi di Amerika  Serikat  selama  

1996-2003,  konsisten  berada dalam  kisaran  22-29  kasus  per  tahun.  Candidiasis 

invasif memiliki angka kecenderungan mortalitas sebesar 47%.  Angka  kematian  

karena  Candidiasis  invasif  sejak tahun 1997 cukup stabil, yakni sekitar 0,4 

kematianper 100.000 populasi (Pfaller and Diekema, 2007).  

Tujuan utama pengobatan infeksi jamur adalah menghilangkan atau 

membunuh organisme yang patogen dan memulihkan kembali flora normal kulit 

dengan cara memperbaiki ekologi kulit atau membran mukosa yang merupakan 

tempat berkembangnya koloni jamur (Nolting S et al, 2008). Sekarang ini ada 

empat golongan obat – obat anti jamur yang utama yang biasa digunakan pada 

pasien HIV AIDS yaitu poliene, azol, alilamin dan echinocandin dan ada juga obat 

yang tidak termasuk kelompok diatas seperti flusitosin, griseofulfin, dan sebagian 

obat – obat anti jamur topical (Kuswadji, 2003).  

Obat  antijamur  yang  efisien  digunakan  untuk perawatan Candidiasis oral 

adalah poliena dan azol (Reichart  et al., 2000). Azole sistemik umumnya aman dan 

efektif pada pasien yang terinfeksi HIV AIDS dengan Oropharyngeal Candidiasis 

(Jose A Vazquez, 2010). Fluconazole adalah suatu azole anti  fungal  baru  yang 

efektif  untuk  penanganan  infeksi  mukosa topikal dan sistemik, yang  yang  
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disebabkan  oleh Candida atau jamur lain. Flucoazole aman untuk penderita AIDS 

dan kanker yang mengalami imunosupresi, karena toksisitas yang  rendah  terhadap  

hepar  dan  tidak  menimbulkan depresi  sumsum  tulang. Harga fluconazole yang  

mahal  dan  belum  didapatkan  produk generiknya di Indonesia merupakan salah 

satu kendala, di samping keuntungan yang dimilikinya. Efek samping yang dapat 

ditimbulkan hepatotoksik, alopecia, lemah otot, mulut kering dengan rasa seperti 

logam (Fauci et al., 2008). Interaksi antara obat tidak spesifik karena fluconazole 

memiliki efek minimal pada enzim mikrosomal hati dibandingkan azole lainnya 

(Sheppard and Harry, 2007). Namun, bagi pasien yang mempunyai kelainan ginjal, 

penyesuaian dosis sangat diperlukan karena obat ini diekskresikan dalam betuk 

yang tidak berubah melalui urin (>80%) (Saad, 2006). Flukonazol suspensi oral 

sebagai terapi sistemik lebih efektif daripada nistatin cair sebagai terapi topikal 

dalam pengobatan kandidiasis oral pada pasien terinfeksi HIV. Flukonazol 

diabsorpsi secara sistemik, sehingga perlu diperhatikan kemungkinan timbulnya 

efek samping, dengan memantau fungsi hati dan fungsi ginjal, serta kemungkinan 

timbulnya galur jamur yang resisten terhadap flukonazol (Pons Vincent et al, 1997). 

Obat antijamur dari golongan polien lebih banyak digunakan daripada obat 

dari golongan azol karena jarang menimbulkan resistensi (Acton, 2012). Salah  satu  

obat  antijamur  dari  golongan  poliena  yang  banyak  digunakan untuk mengatasi 

infeksi akibat Candida albicans adalah nistatin. Nistatin diketahui efektif secara  in 

vitro  menghambat pertumbuhan  Candida albicans  dibandingkan dengan agen 

antijamur lainnya karena jarang menimbulkan  resistensi. Nistatin bekerja dengan 

cara berikatan dengan sterol membran sel jamur  terutama  ergosterol  sehingga  

mengakibatkan  terjadinya  gangguan  pada permeabilitas  membran  sel  jamur  dan  

mekanisme  transpornya.  Nystatin biasanya tidak bersifat toksik tetapi kadang-

kadang dapat timbul mual, muntah dan diare jika diberikan dengan dosis tinggi 

(Khan dan Baqai, 2010). Kombinasi antijamur dapat meningkatkan potensi dari 

antijamur itu sendiri, mengurangi kemungkinan resistensi dan mempercepat 

penyembuhan (Melissa et. al 2014). Efek penggunaan dari kombinasi obat yang 

berbeda secara klinis lebih baik dan kurang toxik jika dibandingkan penggunaan 

tunggal (Kol A. Zarember et al. 2009) 
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Sedikitnya informasi mengenai studi penggunaan antifugi pada penderita 

HIV/AIDS. Maka dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan studi  

penggunaan kombinasi flukonazole dan nystatin pada penderita HIV/AIDS dengan 

infeksi oportunistik jamur.  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana penggunaan kombinasi flukonazol dan nystatin  pada pasien 

HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang  

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan umum 

Memahami penggunaan kombinasi flukonazol dan nystatin  pada pasien 

HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang  

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Mengetahui penggunaan kombinasi flukonazol dan nystatin  pada pasien 

HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang  

2) Mengetahui penggunaan kombinasi flukonazol dan nystatin  terkait dosis yang 

diberikan, rute pemberian, frekuensi pemberian, interval pemberian, dan lama 

pemberian dikaitkan dengan data klinik dan data laboraturium di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Memahami penatalaksanaan terapi farmakologis pada pasien HIV AIDS 

dengan infeksi oportunistik jamur sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian dan dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain. 

2) Menjadi dasar pertimbangan penatalaksanaan terapi infeksi jamur pada pasien 

HIV/AIDS untuk mencapai kualitas hidup yang baik bagi pasien. 

3) Melalui penelitian ini hasilnya dapat menjadi sumber informasi kepada para 

praktisi kesehatan dan masyarakat umum serta dapat digunakan sebagai acuan 

untuk melakukan penelitian lanjutan dengan variabel yang berbeda.  


