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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada tahun 2013, United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) 

melaporkan bahwa diperkirakan 35,3 juta orang hidup dengan HIV secara global. 

Wilayah yang terkena dampak paling tinggi adalah Sub Saharan Afrika, yang 

menyumbang hampir 70 % dari semua infeksi HIV baru pada tahun 2013. Afrika 

selatan memiliki penderita HIV tertinggi dengan jumlah 6,3 juta, dan juga 

memiliki program pengobatan HIV terbesar yaitu 1,8 juta pasien yang dilaporkan 

telah mendapatkan pengobatan antiretroviral (Mberi et al, 2015). Proyeksi 

Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa tanpa percepatan program 

penanggulangan HIV, lebih dari setengah juta orang di Indonesia akan positif HIV 

pada tahun 2014. Epidemi tersebut dipicu terutama oleh penularan seksual dan 

penggunaan narkoba suntik. Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), 

Jakarta dan Bali menduduki tempat teratas untuk tingkat kasus HIV baru per 

100.000 orang. Jakarta memiliki jumlah kasus baru tertinggi (4.012 pada tahun 

2011) (UNICEF RI, 2012).  

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala 

infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh 

manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip (Zeth, 

2010). HIV adalah virus yang tergolong Retrovirus. Retrovirus HIV masuk ke 

dalam tubuh dan menyerang sel T-helper yang mengandung antigen CD4+. HIV 

menyalin materi genetiknya dengan cara terbalik, yang memungkinkan terjadinya 

produksi DNA dari RNA viralnya. DNA viral masuk inti sel, tempatnya 

bergabung dengan DNA sel pejamu dan di transkripsi menjadi RNA yang lebih 

viral. Sel pejamu mengalami reproduksi, menduplikasi DNA viralnya dan 

menurunkan kepada daughter cell yang baru terbentuk. Enzim viral (protease) 

menyusun RNA menjadi partikel viral. Partikel viral bergerak ke perifer sel 

pejamu, tempat kuncup viral keluar dan berjalan untuk menginfeksi sel-sel lain. 

Infeksi HIV menghancurkan sel-sel CD4+, sel-sel imun lain, dan sel-sel neuroglia 

(Buss, 2013). Ketika kadar CD4 di bawah 200/ml dan beban virus meningkat, 
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maka akan menyebabkan salah satu manifestasi klinik dari HIV/AIDS yaitu 

infeksi oportunistik (Brashers, 2008).  

Infeksi opurtunistik (IO) merupakan infeksi mikroorganisme akibat adanya 

kesempatan untuk timbul pada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan. 

Pengidap HIV di Indonesia cenderung mudah masuk ke stadium AIDS karena 

mengalami IO. Secara klinis digunakan hitung jumlah limfosit Cluster of 

differentiation 4 (CD4) sebagai pertanda munculnya IO pada penderita AIDS. 

Infeksi-infeksi opurtunistik umumnya terjadi bila jumlah CD4 < 200 sel/mL atau 

dengan kadar lebih rendah. Infeksi ini dapat menyerang otak (Toxoplasmosis, 

Cryptococcal), paru-paru (Pneumocytis pneumonia, Tuberkulosis), mata 

(Cytomegalovirus), mulut dan saluran napas (Kandidiasis), usus 

(Cytomegalovirus, Mycobacterium avium complex), alat kelamin (Herpes 

genitalis, Human papillomavirus), dan kulit (Herpes simplex) (Febriani, 2010). 

World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa proporsi IO di berbagai 

negara berbeda-beda. Di Mexico, Sarkoma Kaposi paling sering dijumpai (30-

43%), diikuti TB Paru (28%), PCP (24%), serta Toksoplasmosis (17%).  Data 

Departemen Kesehatan RI (2007) menunjukkan proporsi IO pada penderita AIDS 

di Indonesia adalah Kandidiasis Mulut (80,8%), Tuberkulosis (40,1%), 

Sitomegalovirus (28,8%), Ensefalitis Toksoplasma (17,3%), PCP (13,4%), Herpes 

Simpleks (9,6%), Mycobacterium Avium Complex (4,0%), Kriptosporodiosis 

(2,0%), dan Histoplasmosis Paru (2,0%) (Yusri, 2012).  

Toksoplasmosis merupakan suatu penyakit kosmopolitan akibat infeksi oleh 

Toxoplasma gondii. Penyakit ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang 

penting karena memiliki dampak sosial-ekonomi yang berkaitan dengan biaya 

perawatan penderita, retardasi mental, hidrosefalus, keguguran pada ibu hamil dan 

kerugian ekonomi pada peternak akibat keguguran pada hewan ternak. 

Toksoplasmosis juga penyakit yang mematikan pada penderita imunosupresif 

seperti AIDS. Toxoplasma gondii dapat ditemukan pada manusia, hewan mamalia 

dan unggas sebagai hospes antara. Kucing merupakan hospes definitif dari 

protozoa ini. Manusia terinfeksi akibat menelan ookista dari tinja kucing yang 

mencemari sayuran mentah, buah dan air, mengkonsumsi daging ternak yang 

mengandung kista dan dimasak tidak cukup matang, transmisi dari ibu ke janin 
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melalui plasenta, transfusi darah dan pencangkokan organ (Artama, 2015). 

Toksoplasmosis merupakan penyebab paling sering dari kelainan sususan saraf 

pada penderita HIV/AIDS (Natadisastra 2009). Infeksi laten dari Toxoplasma 

gondii pada pasien AIDS biasanya bermanifestasi sebagai toksoplasmosis serebral 

( Jayawardena, 2008).   

Toksoplasmosis serebral merupakan salah satu infeksi sistem saraf pusat 

yang disebabkan karena parasit Toxoplasma gondii. Penyakit toksoplasma 

serebral ini akan mengenai individu yang terinfeksi HIV atau individu yang 

mengalami imunodefisiensi karena sebab lain (Yulianti, 2004). Toksoplasmosis 

serebral atau Toxoplasmic meningoencephalitis (TE) merupakan salah satu IO 

pertama yang digambarkan pada pasien yang terinfeksi HIV. Manifestasi klinis 

biasanya ditandai nyeri kepala (49%-55%), demam (41%-47%), gangguan 

psikomotor dan perilaku (12%-43%), dan seizure (24%-29%) (skiest, 2002).  

Pasien dengan infeksi HIV beresiko toksoplasmosis jika memiliki CD4 <100 

sel/mL atau <200 sel/mL(Jayawardena,2008). Tingkat prevalensi toksoplasmosis 

serebral ditemukan bervariasi, 16-40% di USA dan UK, 60% di Spanyol, 50-80% 

di Brazil, 75-90% di Perancis dan <20% di Asia ( Nissapatorn, 2011). 

Terapi lini pertama untuk toksoplasmosis akut pada pasien dengan HIV 

adalah pirimetamin, sulfadiazine dan kotrimoksazol. Sebagai kombinasi dapat 

menyebabkan penghambatan jalur sintesis enzim pada asam folat. Leucovorin 

harus ditambahkan untuk menghindari komplikasi hematologi. Kombinasi 

pirimetamin, sulfadiazin, dan leucovorin adalah rejimen awal yang 

direkomendasikan. Pirimetamin dimulai dengan cara oral dengan dosis 100-200 

mg sehari, diikuti dengan dosis yang lebih rendah, sulfadiazin diberikan secara 

oral empat kali sehari pada dosis 4-8 g/hari. Klindamisin atau TMP-SMX dapat 

digunakan jika sulfadiazin tidak tersedia ( Jayawardena, 2008). Menurut literatur 

lain, pengobatan utama untuk toksoplasmosis terdiri dari pirimetamin, sulfadiazin, 

dan asam folinat. Pirimetamin diberikan 25 mg sehari (dosis awal 75 mg sehari 

selama 2 hari), sulfadiazin 500 mg setiap 6 jam (dosis awal 4 g sehari selama 2 

hari), dan 5 mg asam folinat setiap hari selama 6 minggu (Soheilan, 2011).  

Di Ethiopia, secara empiris pada pasien HIV/AIDS dengan toksoplasmosis 

serebral diberikan terapi antitoksoplasmosis. Pasien HIV/AIDS yang disertai 
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toksoplasmosis serebral mendapatkan terapi obat kombinasi terdiri dari 

pirimetamin, sulfadiazin, dan leukovorin. Pada keadaan ideal, sebagai terapi lini 

pertama pasien diberikan sulfadiazin 1-2 mg per oral setiap 6 jam selama 6 

minggu atau 3 minggu setelah pasien mengeluh sakit kemudian dikombinasi 

dengan pemberian pirimetamin dengan dosis muatan 200 mg satu kali dilanjutkan 

dengan dosis 50-75 mg per hari dan leukovorin dengan dosis 10-20 mg per hari 

(WHO,2007). Di Eropa, pasien toksoplasmosis serebral dengan infeksi HIV/AIDS 

diberikan pengobatan terapi dengan antitoksoplasmosis, yaitu pirimetamin ( 100 

mg pada hari pertama kemudian 75 mg/hari), asam folinat (25 mg/ hari) dan 

sulfadiazin ( 6 g/ hari) selama 6 minggu, dan setelah diberikan terapi tersebut 

pasien mengalami peningkatan jumlah CD4 yaitu di atas 200 sel/mL (Faucher, 

2015). 

Banyaknya beberapa permasalahan mengenai antitoksoplasmosis terkait 

efek samping dan interaksi obat perlu menjadi perhatian tenaga kesehatan agar 

pasien dapat mencapai perbaikan klinis. Salah satu contoh permasalahan terkait 

efek samping yaitu pirimetamin dan sulfonamida. Pirimetamin memiliki t1/2 

plasma yang sangat panjang yaitu kurang lebih 4 hari. Oleh karena itu perlu 

diperhatikan pemberian pirimetamin kepada pasien Toksoplasmosis Serebral, 

karena penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan depresi sumsum tulang 

dan anemia tertentu (Sweetman, 2009). Sedangakan sulfonamida dapat 

menyebabkan beberapa efek samping seperti alergi dan kerusakan ginjal (Zulkoni, 

2010). Selain itu, adanya interaksi obat antitoksoplasmosis dengan obat lain juga 

perlu menjadi perhatian. Salah satunya adanya interaksi antara pirimetamin 

dengan fenitoin sebagai obat kejang. Dimana menurut salah satu studi klinis pada 

100 pasien AIDS yang mengalami kejang 15-40% diantaranya adalah pasien 

AIDS disertai Toksoplasmosis Serebral (Fauciet al., 2008). 

Berdasarkan latar belakang diatas dan terkait dengan banyaknya 

permasalahan penggunaan obat antitoksoplasmosis pada pasien HIV/AIDS 

disertai dengan toksoplasmosis serebral. Maka hal inilah yang dapat mendorong 

peneliti untuk meneliti bagaimana studi penggunaan obat antitoksoplasmosis pada 

paasien HIV/AIDS disertai dengan toksoplasmosis serebral di RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan obat antitoksoplasmosis pada pasien 

Toksoplasmosis Serebral HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Dr.Saiful Anwar 

Malang ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pola penggunaan obat  antitoksoplasmosis pada pasien 

HIV/AIDS disertai dengan Toksoplasmosis Serebral di RSUD Dr.Saiful 

Anwar Malang, yang meliputi dosis yang diberikan, rute pemberian dan 

lama pemberian serta waktu pemberian. 

2. Mengetahui hubungan antara penggunaan antitoksoplasmosis dengan 

dosis yang diberikan, rute pemberian, lama pemberian dan waktu 

pemberian yang dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium yang 

diperoleh di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

menentukan kebijakan tentang penggunaan obat antitoksoplasmosis pada 

pasien HIV/AIDS disertai dengan Toksoplasmosis Serebral. 

2. Melalui penelitian ini, hasilnya dapat menjadi sumber informasi kepada 

para praktisi kesehatan dan masyarakat umum mengenai penggunaan 

obat antitoksoplasmosis pada pasien HIV/AIDS disertai dengan 

Toksoplasmosis Serebral. 

3. Bermanfaat bagi farmasis agar bisa aktif untuk berkontribusi dalam 

asuhan kefarmasian terkait dengan kepatuhan pasien dalam 

menggunakan obat antitoksoplasmosis pada pasien HIV/AIDS disertai 

dengan Toksoplasmosis Serebral. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan pada instalasi farmasi terutama pada 

kasus penggunaan obat antitoksoplasmosis pada pasien HIV/AIDS 

disertai dengan Toksoplasmosis Serebral. 

 

 


