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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sebuah retrovirus yang 

menginfeksi sel-sel dari sistem kekebalan tubuh (Lymphocyte T-Helper atau CD4), 

menghancurkan atau merusak fungsi sel-sel tersebut. Infeksi yang berlangsung 

menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah dan orang yang terinfeksi menjadi 

lebih rentan terhadap infeksi. Infeksi HIV yang terus berlanjut menyebabkan 

terjadinya Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) (WHO, 2015). AIDS 

merupakan suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari 

infeksi HIV (Price and Wilson, 2006). Infeksi HIV berlangsung selama 10 sampai 

15 tahun yang kemudian berkembang menjadi AIDS (WHO, 2015) 

Fungsi imun diukur melalui jumlah sel CD4 di dalam tubuh. Jumlah limfosit 

CD4 dalam darah adalah tanda pengganti perkembangan penyakit. Normal CD4 

berkisar antara 500-1600 sel/mikroliter atau 40-70% dari seluruh limfosit 

(Sukandar, et al., 2011). Sel CD4 mengatur respon imun untuk menyerang HIV, 

tetapi HIV menyerang balik sel CD4 dan mereplikasi dirinya. Segera setelah 

terinfeksi HIV, jumlah sel CD4 menurun sekitar seperempat dan kemudian 

menurun perlahan setelahnya. Ketika jumlah sel CD4 mencapai <350 sel/mikroliter 

maka mengarah pada infeksi oportunistik, terkait HIV menjadi jelas jika jumlah sel 

CD4 <200 sel/mikroliter, orang tersebut diklasifikasikan memiliki AIDS terlepas 

dari penampilan infeksi oportunistik lain dan jumlah sel CD4 <50 sel/mikroliter, 

dapat menyebabkan kematian (Williams, et al., 2006) 

HIV menular melalui hubungan seksual tanpa pelindung seksual (anal atau 

vaginal), transfusi darah yang terkontaminasi, berbagi jarum yang terkontaminasi, 

dan antara ibu dan bayinya selama kehamilan, melahirkan dan menyusui (Date and 

Fisher, 2012). Infeksi oportunistik (IO) adalah infeksi yang lebih sering terjadi dan 

lebih parah pada individu dengan sistem imun yang lemah, termasuk orang dengan 

HIV/AIDS (CD4 <200 sel/mikroliter). Infeksi oportunistik yang sering terjadi 

akibat bakteri adalah tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis), sepsis 

(Salmonella). Infeksi oleh virus menyebabkan Herpes, CMV dan Kaposi's
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sarcoma (KS). Infeksi oleh parasit menyebabkan Toxoplasmosis 

(Toxoplasma gondii), diare dan adanya infeksi jamur yang disebabkan oleh 

beberapa macam jenis jamur. HIV menyebabkan penurunan sistem kekebalan 

tubuh, maka mudah terinfeksi jamur, seperti Cryptococcosis, Coccidiidomycosis, 

Histoplasmosis, Candidiasis, dan Pneumoniae. Jamur Cryptococcus neoformans 

masuk ke paru-paru, menyebabkan pneumonia yang dapat menyebar ke otak dan 

menyebabkan pembengkakan otak. Coccidioides immitis adalah jamur yang 

menginfeksi melalui spora jamur yang terhirup dan dapat menyebabkan 

pneumonia. Jamur Histoplasma capsulatum menginfeksi paru-paru dan 

menghasilkan gejala yang mirip dengan influenza atau pneumonia. Pneumoniae 

terjadi pada orang dengan sistem kekebalan lemah, termasuk orang dengan HIV 

(Center for Disease Control and Prevention, 2014). 

Pada infeksi jamur kandidiasis terdapat 15 spesies berbeda Candida yang 

menyebabkan penyakit dan spesies utama yang bersifat patogen berasal dari jenis 

C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis dan C. krusei . Infeksi 

candida terbagi atas infeksi oropharyngeal candidiasis (OPC), oesophageal 

candidiasis (OEC) dan vulvovaginal candidiasis (VVC) (Pappas et al., 2016). 

Oropharyngeal candidiasis (OPC) dan oesophageal candidiasis (OEC) merupakan 

infeksi jamur yang paling umum terjadi pada pasien dengan status infeksi HIV atau 

AIDS. OPC dan OEC ditandai dengan penurunan sistem imun CD4 <200 

sel/mikroliter. Pasien HIV/AIDS dengan infeksi jamur menjadi sulit untuk diobati 

dibandingkan pasien dengan penurunan sistem imun lain. Adanya terapi 

antiretroviral menurunkan penyebaran infeksi pada pasien HIV/AIDS, dimana 

sebelum penggunaan HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) pasien 

dengan OPC meningkat diatas 90% (Lortholary et al., 2012).  

Infeksi oportunistik jamur di seluruh dunia dilaporkan bahwa, sekitar 1 juta 

kasus baru Cryptococcus meningitis terjadi setiap tahun, mengakibatkan 625.000 

kasus kematian, sebagian besar terjadi di sub-Sahara Africa (Park et al., 2009). Di 

Amerika Latin, histoplasmosis adalah salah satu infeksi oportunistik yang paling 

umum terjadi pada orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan sekitar 30% pasien 

HIV/AIDS yang didiagnosis dengan histoplasmosis meninggal (Colombo et al., 

2011). Di Indonesia 63,3% pasien yang mengidap HIV di Jakarta terinfeksi 

http://www.cdc.gov/fungal/diseases/cryptococcosis-neoformans/
http://www.cdc.gov/fungal/diseases/coccidioidomycosis/
http://www.cdc.gov/fungal/diseases/histoplasmosis/
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Candidiasis oropharyngeal (Bandar et al., 2006). Untuk penderita AIDS dengan 

gangguan SSP sejak tahun 2004 jumlah pasien yang terinfeksi Coccidioides immitis 

meningkat menjadi 21,9% (Departemen Parasitologi FKUI), (Wahyuningsih , 

2009). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Ditjen PP & PL tahun 2014, infeksi 

oportunistik pada penderita AIDS di Indonesia yang paling banyak terjadi adalah 

kandidiasis (sebesar 1.316), kemudian diikuti oleh tuberculosis (sebesar 1.085) dan 

diare (sebesar 1.036). Data terkait infeksi kandidiasis tahun 2014 mengalami 

penurunan dimana pada tahun 2013 infeksi kandidiasis mencapai 1.528. 

Terdapat beberapa golongan antijamur yang digunakan pada pengobatan 

kandidiasis mukokutan pada pasien HIV yaitu golongan poliena (Amphotericin B, 

Nystatin), pirimidin sintesis inhibitor (Flucytosine), azoles (Miconazole, 

Clotrimazole, Ketoconazole, Itraconazole, Fluconazole, Voriconazole, 

Posaconazole) dan  golongan baru echinocandins (Caspofungin, Micafungin, 

Anidulafungin). Pada pengobatan kandidiasis orofaring digunakan antijamur 

topikal Nystatin, Amphotericin B, Clotrimazole, dan Miconazole. Nystatin tersedia 

dalam bentuk suspensi dan pastilles (Vazquez, 2010). Clinical Practice Guideline 

for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society 

of America menyatakan Fluconazole oral sebagai pilihan pertama terapi (first line 

therapy) terbukti lebih efektif dibandingkan Nystatin suspensi pada awal 

pengobatan sehingga Nystatin diberikan sebagai alternative terapi topikal. Pada 

beberapa negara berkembang, Nystatin merupakan antijamur terbesar yang 

direkomendasikan untuk oral candidiasis karena efektifitasnya tinggi, harga yang 

murah dan efek samping minimal (Xin Lyu et al., 2016). Dosis Nystatin suspensi 

(drop) 4-6 ml (400.000 U-600.000 U) sehari tiga sampai empat kali (QID) atau 1-2 

pastilles sehari empat sampai lima kali. Lama terapi Nystatin adalah 7 sampai 14 

hari. Lama terapi kurang dari 7 hari mempunyai efektifitas yang kecil dalam 

mengobati kandidiasis. Lesi oral dan gejala membaik pada pengobatan jangka 

pendek (2 sampai 5 hari) tetapi cenderung kambuh didasarkan pada kondisi 

immunodeficiency (Prabhu et al., 2013). Pada pasien HIV/AIDS dengan infeksi 

oportunistik jamur, terapi Nystatin tidak dibedakan dengan terapi jamur pada 

umumnya. Pemberian ARV (antiretroviral) dengan terapi antijamur dapat 

membantu menurunkan tingkat kekambuhan infeksi (Pappas et al., 2016; ).  
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Pada penelitian perbandingan penggunaan profilaksis Fluconazole oral dan 

Nystatin oral pada kasus bayi baru lahir dengan berat badan sangat rendah (very 

low birth weight) yang terinfeksi jamur invasif, Nystatin terbukti mempunyai 

efikasi yang baik sebagai alternatif terapi Fluconazole. Efek samping Nystatin oral 

adalah rasa pahit, gangguan saluran cerna, mual dan muntah yang menurunkan 

tingkat kepatuhan pasien (AIDSinfo, 2015). 

Infeksi kandidiasis vulvovaginal (Vulvovaginal candidiasis) pada umumnya 

disebabkan oleh C. albicans, yang dapat diobati dengan berbagai antijamur topikal 

atau oral termasuk Nystatin dan azole. Beberapa penelitian mengatakan infeksi 

kandida yang disebabkan oleh non-albicans sulit untuk diobati dengan golongan 

azole sehingga golongan polyene yaitu Nystatin, diusulkan sebagai alternatif azole 

untuk pengobatan kandidiasis vulvovaginal pada beberapa spesies non-albicans. 

Europe Guidelines merekomendasikan Nystatin sebagai pilihan pertama 

pengobatan kandidiasis vulvovaginal kronik yang disebabkan oleh C.glabrata 

karena efektifitasnya yang telah terbukti tinggi pada pengobatan karena jamur 

kandidiasis (Choukri, F., et al., 2014). Pada uji sensitivitas Fluconazole dan 

Nystatin pada infeksi kandidiasis vulvovaginal ditemukan spesies candida resisten 

terhadap Fluconazole dibandingkan Nystatin (Fan and Liu, 2010). Dosis terapi 

Nystatin intravaginal supositoria untuk infeksi C. glabrata diberikan 100.000 units 

setiap hari selama 14 hari (Pappas et al., 2016). Salah satu sediaan topikal yang 

tersedia untuk pengobatan infeksi kutaneus atau dermatalogis adalah Myco-Z yang 

mengandung Nystatin 100.000 U dan 200 mg Zin Oxide (ISO, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pola penggunaan obat antijamur Nystatin pada pasien HIV/AIDS untuk mengatasi 

infeksi oportunistik jamur. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Dr. Saiful 

Anwar Malang karena rumah sakit tersebut sudah diakui pemerintah dan 

mempunyai akreditasi yang baik.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Nystatin pada pasien HIV/AIDS dengan 

oportunistik jamur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

 Mengetahui pola penggunaan Nystatin pada pasien HIV/AIDS dengan 

oportunistik jamur. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan Nystatin pada pasien HIV/AIDS di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang 

2. Mengetahui terapi Nystatin terkait dengan dosis, rute pemberian, 

interval pemberian, frekuensi pemberian, lama terapi dan kombinasi dengan 

antijamur lain yang dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui pola penggunaan obat dan penatalaksanaan terapi infeksi jamur 

pada pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

2. Menjadi dasar pertimbangan penatalaksanaan terapi infeksi jamur pada 

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

3. Menjadi sumber informasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum 

terkait penggunaan obat antijamur pada pasien HIV/AIDS dengan infeksi 

oportunistik jamur.  


