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Skrining dan manajemen HIV

Dr. Yanri Wijayanti Subronto, PhD, SpPD



Apa yang terlintas dalam benak ketika 
mendengar HIV/AIDS??

• Hiiii……Penyakit yang 
menakutkan..

• Penderitanya 
menakutkan….

• Penderita harus dijauhi, 
disingkirkan, dll 

• Penyakit orang ‘nakal’
• Tidak ada obatnya….
• Akan segera mati….
• Aku nda mungkin kena…
• Dll…



Benarkah semua itu???

Let’s talk about HIV/AIDS…….



Apa sih HIV/AIDS ???

• HIV = Human Immunodeficiency Virus
– Virus yang menyebabkan defisiensi imun 
(kekurangan kekebalan tubuh) manusia

• AIDS = Acquired Immunodeficiency Syndrome
– Sekumpulan gejala (syndome) pengurangan 
kekebalan tubuh seseorang yang didapat 
(acquired), bukan bawaan 



• Seperti apakah orang yang terkena infeksi 
HIV?? 

• Adakah bedanya dengan orang sehat? Atau 
penderita infeksi lainnya??

• Apakah mereka menakutkan?



Apakah bayangan anda terhadap HIV seperti 
ini?



Pernahkah terbayang bahwa mereka seperti ini?



• Ternyata penderita infeksi HIV sama dengan 
orang biasa, tidak ada bedanya dengan orang 
sehat atau penderita sakit lainnya….

• Dan mereka tidak menakutkan…..



Lalu.. Bagaimana mereka bisa terinfeksi HIV 
ini???

• Cairan yang bisa menularkan HIV:
– Melalui 4 cairan dari seseorang yang sudah 

terinfeksi, yaitu:
• Cairan mani 
• Cairan vagina
• Darah
• Air susu ibu

• Cara penularan:
– Hubungan seksual dengan penderita
– Transfusi dan jarum suntik
– Melahirkan dan menyusui



Individu yang beresiko terkena infeksi 
HIV

Resiko tinggi
Homoseksual dan biseksual
Pengguna narkoba suntik (IDU) yang berbagi jarum
Pasangan seks orang dengan resiko tinggi
Bayi yg lahir dari ibu HIV, terutama yang tanpa terapi
Penerima transfusi darah terutama di negara yang tidak ada alat

skrining

Resiko Rendah
Pekerja kesehatan termasuk perawat, dokter, dokter gigi dan

pekerja laboratorium



HIV tidak ditularkan melalui kontak sosial, 
hidup serumah, berjabatan tangan, 
berpelukan, bersin dan batuk dari 
penderita, dll

PENTING!!!!



Pencegahan transmisi
• Belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV
• Pencegahan penularan melalui hub. Seksual:

– Setia pada partner
– Hindari hubungan dengan pengidap
– Gunakan kondom 

• Pencegahan melalui transfusi darah: skrining 
terhadap antibodi terhadap HIV

• Pencegahan dari ibu ke anak: pemberian obat 
sebelum melahirkan; dan tidak memberikan ASI 



Pencegahan transmisi

A = Abstinen
B = Be faithful / loyal

C = Condom use
D = no Drugs

(E = Education)



Anamnesis & Pemeriksaan Fisik 
yang sugestif infeksi HIV

Presenter
Presentation Notes
. 



Anamnesis Riwayat Penyakit & Faktor Risiko untuk Infeksi HIV

• Penjaja seks laki‐laki atau perempuan
• Pengguna napza suntik
• Laki‐laki yang berhubungan seks dengan sesama lelaki (LSL) dan transgender 

(waria)
• Pernah berhubungan seks tanpa pelindung dengan penjaja seks komersial
• Pernah atau sedang mengidap penyakit infeksi menular seksual (IMS)
• Pernah mendapatkan transfusi darah atau resipien (penerima) produk darah
• Suntikan, tato, tindik, dengan menggunakan alat tidak steril
Catatan: dalam keadaan generalized epidemic karakteristik risiko tinggi seperti di atas

menjadi tidak relevan
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Slide 24	Beberapa riwayat perilaku dan penyakit bisa menjadi ”petunjuk” untuk sugestif kemungkinan infeksi HIV, misalnya pernah atau sedang mengidap infeksi menular seksual (IMS, pernah mendapat transfusi darah atau produk darah yang tidak diketahui status HIV-nya, atau mendapat suntikan, melakukan tattoo, tindik dengan menggunakan alat yang tidak steril. Di komunitas terdapat beberapa kelompok masyarakat yang oleh karena keadaannya akan rentan terinfeksi HIV, yaitu antara lain penjaja seks laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga terdapat keadaan / kegiatan / perilaku yang bisa menjadi risiko terinfeksi HIV, yaitu antara lain pengguna napza suntik, atau laki-laki yang berhubungan seks dengan sesama lelaki (LSL) atau transgender (waria), atau pernah berhubungan seks tanpa pelindung dengan penjaja seks komersial. Perlu dicatat bahwa dalam keadaan generalized epidemic karakteristik risiko tinggi seperti di atas menjadi tidak relevan. 



Gejala dan tanda klinis yang patut diduga infeksi HIV

Keadaan Umum

Kehilangan berat badan >10% dari berat badan dasar

Demam (terus menerus atau intermiten, temperatur oral >37,50C) yang lebih dari 
satu bulan

Diare (terus menerus atau intermiten) yang lebih dari satu bulan

Limfadenopati meluas

Kulit
PPE (papular pruritic eruption) dan kulit kering yang luas merupakan dugaan kuat

infeksi HIV. Beberapa kelainan seperti kutil genital (genital warts), folikulitis dan
psoriasis sering terjadi pada orang dengan HIV (ODHA) tapi tidak selalu terkait
dengan HIV
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Slide 25 – 27 	Beberapa gejala dan manifestasi klinis pasien bisa menjadi tanda yang patut dicurigai sebagai infeksi HIV. Pada slide 25 sampai 27 dijabarkan beberapa gejala klinis yang patut dicurigai sebagai infeksi HIV, mulai dari keadaan umum sampai kelainan per sistem atau organ. Keadaan umum yang patut dicurigai sebagai infeksi HIV antara lain kehilangan berat badan >10% dari berat badan dasar, demam yang berkepanjangan, diare berkepanjangan, atau adanya pembesaran limfonodi yang cukup meluas. Juga terdapat beberapa gejala klinis lain yang sugestif infeksi HIV, yaitu antara lain di kulit timbul Papular Pruritic Eruption, kandidasis vaginal yang kambuhan, herpes zooster (berulang atau lebih dari satu dermatom), kandidasis mulut, pneumonia kambuhan, kejang demam berulang, dan lain-lain. 	Apabila dijumpai gejala dan tanda klinis seperti tersebut di atas, maka dokter bisa melakukan konseling kepada pasien untuk mau dilakukan tes-HIV. Suatu konseling dan tes HIV yang diprakarsai oleh pemberi layanan kesehatan disebut sebagai Provider-Initiated Testing & Conseling (PITC).



Gejala dan tanda klinis yang patut diduga infeksi HIV

Infeksi jamur kandidiasis oral

dermatitis seboroik

kandidiasis vagina kambuhan
Infeksi viral herpes zooster (berulang atau melibatkan lebih

dari satu dermatom)

herpes genital (kambuhan)

moluskum kontagiosum

kondiloma

Infeksi
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Gejala dan tanda klinis yang patut diduga infeksi HIV

Gangguan 
pernafasan

batuk lebih dari satu bulan

sesak nafas

tuberkulosis

pneumonia kambuhan

sinusitis kronis atau berulang
Gejala neurologis nyeri kepala yang semakin parah (terus

menerus dan tidak jelas penyebabnya)

kejang demam

menurunnya fungsi kognitif

Infeksi
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Penilaian & Manajemen Umum untuk Individu
yang suspek terinfeksi

Apakah infeksi HIV sudah pasti? Rujuk ke laboratorium & konseling
untuk konfirmasiTidak

Ya

Setelah diagnosis HIV ditegakkan, lakukan:
1. Penilaian Infeksi oportunistik

A. Lakukan pendekatan berdasar sindrom (syndromic approach)
B. Berikan terapi untuk infeksi oportunistik yang aktif (sesuai pedoman tatalaksana

IO)
C. Tentukan adanya Tuberkulosis (lihat tatalaksana ko-infeksi TB-HIV)

2. Berikan terapi pencegahan terhadap beberapa infeksi oportunistik (sesuai
pedoman)

3. Tentukan stadium klinis berdasar infeksi dan keadaan klinis yang didapat
4. Tentukan jumlah CD4 atau TLC (sesuai pedomanWHO, lihat stadium klinis HIV)

•Tentukan pemenuhan syarat terapi ARV & Berikan terapi ARV yang sesuai
•(lihat pedoman terapi ARV)

28
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Slide 28	Slide ini menunjukkan alur penilaian dan manajemen umum bagi pasien HIV positif. Setelah diagnosis ditegakkan maka perlu dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap untuk menilai ada tidaknya satu atau lebih infeksi oportunisik, yang salah satunya bisa dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sindrom (syndromic approach). Kemudian pemberian terapi sesuai infeksi yang ada, terutama bila ada TB maka dilakukan sesuai pedoman. Setelah semua data masuk maka bisa ditentukan stadium klinis infeksi HIV pasien tersebut, dan kemudian diberi terapi pencegahan terhadap beberapa infeksi yang bisa dicegah. Juga dilakukan pemeriksaan jumlah CD4 dan kalau bisa VL. 



• Berikan edukasi tentang terapi dan kepatuhan
• Atur dukungan psikososial, nutrisi, dan komunitas
• Mulai terapi ARV dengan dilakukan konseling
• Atur follow‐up dan monitoring
• Dilakukan penilaian kepatuhan tiap kunjungan
• Sediakan layanan prevensi dan kondom
• Berikan profilaksis rutin

Ya perlu
‐‐ Terapi IO 
‐‐ Terapi ARV

Belum perlu
‐‐ Terapi IO 
‐‐ Terapi ARV

Rawatan Pra‐ARV

Monitor CD4 tiap
6 bulan‐1 tahun
Konseling hidup sehat
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Slide 29	Slide ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya. Apabila semua data sudah terkumpul maka bisa dilakukan penentuan perlu tidaknya pasien tersebut mendapat terapi antiretroviral. Bila sudah memenuhi syarat terapi (sesuai pedoman) maka pasien perlu diberi konseling tentang obat ARV, pemilihannya, penilaian kepatuhan minum obat, pemberian informasi efek samping obat, dan monitoring klinisnya. Sementara apabila pasien belum memenuhi syarat untuk terapi maka tetap dilakukan konseling hidup sehat dan monitoring status imunologis (CD4) secara teratur.



Konseling & Testing HIV

Terdapat 2 macam konseling menuju testing 
HIV:

• VCT = Voluntary Counseling & Testing 
– Disebut juga Client‐Initiated Counseling & 
Testing

– suatu kegiatan konseling dan testing HIV  yang 
diinisiasi / diprakarsai oleh klien

• PITC =  Provider‐initiated Testing & Counseling
– suatu kegiatan testing dan koseling HIV yang 
diinisiasi/diprakarsai oleh pemberi layanan
kesehatan
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Slide 11Isu utama dalam pemeriksaan infeksi HIV adalah apakah pemeriksaan tersebut sama dengan pemeriksaan darah rutin lainnya. Selain itu pada isu HIV pasien berhak mengetahui alasan diperiksa HIV dan pengetahuan yang cukup tentang implikasi dari hasil tes yang positif. Sesi untuk penjelasan seperti ini disebut sebagai Konseling. Sesi konseling sebelum tes HIV disebut sebagai konseling “pre-test” dan yang dilakukan setelah ada hasil tes-HIV disebut sebagai konseling “paska-test”. Terdapat dua macam konseling & testing HIV yaitu, Client-initiated counseling & testing atau sering disebut sebagai Voluntary Counseling & Testing (VCT) yaitu konseling & testing atas prakarsa klien, dan yang kedua adalah Provider-initiated Counseling & Testing atau Testing & Counseling (PICT atau PICT) yaitu testing & konseling yang diprakarsai oleh pemberi layanan kesehatan. Secara legal etik, hasil tes HIV adalah milik klien sehingga tidak diperkenankan untuk membuka hasil kepada orang lain yang tidak berkepentingan yang dapat menimbulkan tindakan diskriminasi.



Prinsip‐prinsip Konseling & Testing 
(Prinsip 3C)

Counseling
– Memberi konseling (bisa konseling pendek) untuk

bersedia dilakukan tes HIV

Consent
– Kesediaan klien (atau keluarganya bila klien tidak

mampu) (Informed consent) untuk dilakukan testing 
HIV

Confidentiality
– Prinsip kerahasiaan selalu harus dijaga

12
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Slide 12Slide ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya yang menjelaskan Prinsip 3 C dalam konseling dan testing, yaitu Counseling (yaitu memberi penjelasan panjang atau pendek untuk bersedia dilakukan tes HIV), Consent (kesediaan klien / pasien atau keluarga – bila klien tidak mampu – untuk dilakukan tes HIV, yang biasanya perlu suatu tanda tangan dalam form informed consent. Prinsip C yang ketiga adalah Confidentiality atau prinsip kerahasiaan yang selalu harus dijaga. 



Pemeriksaan laboratorium HIV

Biakan virus (Virus culture)
Deteksi antigen : p24 
Deteksi materi genetik : DNA provirus / 
RNA
Deteksi antibodi : penyaring & konfirmasi
• Rapid Test
• ELISA
• Western Blot
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Slide 14Terdapat beberapa jenis tes untuk diagnosis HIV. Tes dapat dikategorikan menjadi 1. tes antibodi : yaitu rapid test, western blot, ELISA terhadap antibodi; 2. tes untuk deteksi antigen: PCR, ELISA terhadap protein p24; 3. tes untuk deteksi materi genetik virus, msial deteksi DNA provirus atau RNA, dan 4. biakan virus (virus culture). Dua tes yang terakhir merupakan tes yang bersifat direk atau langsung mendeteksi materi virus, sementara dua tes yang pertama merupakan tes yang tidak langsung (indirect) karena mendeteksi materi yang merupakan respon terhadap infeksi HIV atau tidak langsung mendeteksi materi virus. 



Rapid Test

• Kelebihan:

–Hasilnya cepat
–Tidak perlu dilakukan dalam jumlah banyak
sekaligus (batch)

–Tidak perlu alat khusus / petugas terlatih
–Hasil pada hari yg sama

• WHOmerekomendasi Rapid Test Antibodi HIV untuk skrining

15
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Slide 15 – 16 	Tes cepat atau Rapid test mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan tes lain. WHO merekomendasikan penggunaan Rapid Tes antibodi HIV ini untuk program skrining karena rapid tes mempunyai kelebihan antara lain hasilnya cepat, tidak perlu pemeriksaan secara kelompok, tidak memerlukan alat khusu maupun petugan yang terlatih, dan hasilnya bisa diketahui pada hari yang sama. Kelemahannya adalah tingginya kemungkinan terjadinya false-positive dan false-negatif. Apabila pada penggunaan ters ini diperlukan suatu diagnosis pasti maka diperlukan pemeriksaan lanjutan dengan metode ELISA.



Immunoconcentration / Immunoprecipitation
Immunochromatography

Flow‐Through Devices:

S tat‐Pak
Kontrol

HIV antigen

Sample pad

Non
Reaktif

Reaktif

Sample Pad Test line Control line
16



Enzyme Immuno Assays (EIAs)

Setelah beberapa kali inkubasi dan pencucian, reaksi
perubahan warna akan timbul bila terdapat antibodi
HIV

Pembaca otomatis akan membaca
hasil pengukuran densitas optikal

17
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Slide 17Foto dalam slide ini adalah peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan HIV dengan metode Enzyme ImmunoAssay (EIAs) atau Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA). Metode ini merupakan tes antibodi HIV yang paling sering digunakan. Hasil ”positif” atau ”reaktif” ditunjukkan dengab perubahan warna yang diukur sebagai ”optical density” dengan menggunakan mesin pembaca ELISA (ELISA reader). Keuntungan dari tes ini adalah hasil positif palsu dan negatif palsu yang relatif lebih kecil dibanding rapid tes. Akan tetapi tes ini memerlukan waktu pemeriksaan yang lebih lama (2-3 jam atau lebih), peralatan yang cukup canggih dan petugas laboratorium yang terlatih dibanding untuk rapid tes. Tes ini bisa digunakan untuk kegiatan surveilans atau skrining produk darah di unit transfusi darah, serta untuk kepastian diagnosis infeksi HIV pada pasien.



Western Blot

• Protein virus dipisahkan dalam pita‐pita 
menurut berat molekul pada gel 
elektroforesa. 

• Lalu protein virus dipindahkan ke kertas
nitroselulosa yang diinkubasi dalam
serum pasien

• Antibodi HIV bereaksi dengan protein 
HIV khusus & terikat dengan kertas
nitroselulosa secara tepat pada titik yang 
sama, mengikuti protein target. 

• Antibodi dideteksi melalui teknik
kolorimetri

18
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Slide 18	Western Blot (WB) adalah tes HIV yang digunakan sebagai suplemen untuk diagnosis infeski HIV pada klien. Pada hasil WB, apabila didapatkan dua atau lebih pita berikut: gp160, gp120, gp41, p24, maka dikatakan sebagai ”positif infeksi HIV-1”. Sementara adanya pita untuk gp36 maka dikatakan ’sugestif infeksi HIV-2” . ELISA antibodi dan WB merupakan tes antibodi yang menilai infeksi HIV secara tidak langsung maka baik ELISA maupun WB belum 100% konfirmatori adanya infeksi. Tehnik PCR (Polymerase Chain Reaction) merupakan tes yang mendeteksi genom HIV dengan proses amplifikasi. Pemeriksaan dengan PCR  diindikasikan untuk diagnosis infeksi HIV pada anak, untuk diagnosis dini (window period), dan bila hasil WB menunjukkan ”indeterminate”. Keuntungan dengan ini adalah konfirmasi diagnosis, tetapi pemeriksaan ini mahal, memerlukan peralatan yang canggih dan perlu ketrampilan tinggi. 



Stadium Klinis 
& 

Terapi Antiretroviral

Modul 5



Stadium Klinis HIV/AIDS (WHO, 2006)

Stadium Klinis 1

Asimptomatis

Limfadenopati general yang menetap

Stadium Klinis 2

Penurunan Berat Badan sedang yang tidak diketahui penyebabnya

Infeksi saluran nafas yang berulang, misal sinusitis atau otitis

Herpes  zooster

Angular cheilitis (luka di sekitar bibir)

Papular pruritic eruptions (PPE)

Dermatitis seboroik

Infeksion jamur pada kuku (Fungal nail infections)

Fungal nail infection
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Slide 61 – 63 	Spektrum klinis infeksi HIV secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga stadium, yaitu:Stadium Asimptomatis : setelah fase prodromal dengan “flu-like illness”, pada fase ini tidak menunjukkan tanda dan gejala klinis apapun kecuali keadaan PGL (persistent generalised lymphadenopathy)Stadium Penyakit HIV : setelah beberapa tahun dalam keadaan asimtomatis, pasien mulai mengalami tanda dan gejala dari supresi imun derajat sedang, misal terjadi diare, demam, batuk, dan lain-lain.



Stadium Klinis 3

Penurunan Berat Badan drastis yang tidak diketahui penyebabnya (>10%)

Diare kronis > 1 bulan yang tidak diketahui penyebabnya

Demam berkepanjangan yang tidak diketahui penyebabnya

Kandidiasis oral atau vaginal yang menetap (persistent)

Oral hairy leukoplakia

Tuberkulosis Paru dalam 1 tahun terakhir

Infeksi bakterial yang berat (misal Pnuemonia, empiema, infeksi tulang dan sendi, 
meningitis, bakteriemi) 

Acute necrotizing ulcerative, stomatitis, ginggivitis, or periodontitis

Anemia (Hb<8 g%), netropenia (<5000/mmk), trombositopenia kronis
(<50.000/mmk) yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya
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Stadium Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) : setelah 7 – 10 tahun infeksi HIV pasien mengalami supresi imun yang berat yang bisa mengakibatkan infeksi oportunistik yang mengancam jiwa. Keadaan ini merupakan stadium akhir (terminal) dari penyakit HIV yang disebut sebagai AIDSWHO menggunakan pengelompokan stadium klinis menjadi 4, yaitu stadium klinis 1, 2, 3 dan 4. Pada stadium klinis 1 pasien tidak menunjukkan gejala apapun kecuali PGL. Pada stadium 2 pasien mulai menunjukkan beberapa tanda dan gejala penyakit yang sebagian besar adalah manifestasi kelainan atau infeksi kulit, seperti Herpes zoster, PPE, dermatitis seboroik, dan lain-lain. Pada stadium klinis 3 mulai terdapat tanda dan gejala penyakit sistemik, misal diare kronis, penurunan Berat Badan, demam berkepanjangan, infeksi bakterial, Tuberkulosis paru, dan lain-lain. Sementara pada stadium klinis 4 tanda dan gejala menjadi lebih berat yang bisa ditandai dengan wasting syndrome. TB ekstra paru, infeksi toksoplasma, kandidiasis berat, dan lain-lain.Penentuan stadium klinis sesuai kriteria WHO ini juga, bersama-sama jumlah CD4,  digunakan untuk penetapan kriteria terapi antiretroviral.



Stadium klinis 4

• HIV Pneumocystis pneumonia (PCP)
• Penumonia bakterial berat yang berulang
• Infeksi Herpes simplex kronis (orolabial, 

genital atau anorektal lebiih dari satu bulan
atau infeksi herpes viseral)

• Kandidiasis esofageal (atau kandidiasis trakea, 
bronkhus, atau paru)

• Tuberkulosis ekstraparu
• Sarkoma Kaposi
• Infeksi Sitomegalovirus (CMV) retinitis atau

organ lain
• Toksoplasmosis Sistem Saraf Pusat
• Kriptokokosis ekstra paru, termasuk meningitis
• Infeksi mikobakterial non‐tuberkulosis

diseminata
• wasting syndrome

• Encefalopati HIV
• Leukoencefalopati multifokal progresif
• Kriptosporidiosis kronis
• Isosporiasis kronis
• Mikosis diseminata (histoplasmosis atau

kokidiomikosis ekstra paru)
• Septikemia berulang (termasuk infeksi

Salmonella non‐tifoid)
• Lymphoma (cerebral atau B‐cell non Hodgkin)
• Karsinoma servks invasif
• Leishmaniasis diseminata atipikal
• Nefropati atau kardiomiopati ‐yang 

berhubungan dengan HIV‐ simtomatis
(Symptomatic HIV‐associated nephorpathy or 
cardiomyopathy)
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Saat memulai terapi pada ODHA dewasa

Stadium 
Klinis

Bila tersedia pemeriksaan CD4 Bila tidak tersedia 
pemeriksaan CD4

1 Terapi antiretroviral dimulai bila CD4 <350/mm3 Terapi ARV tidak diberikan

2 Bila jumlah limfosit total 
<1200/mm3

3 *CD4 antara 200-350/mm3, pertimbangkan terapi 
sebelum CD4 <200/mm3

Pada kehamilan atau TB:

Mulai terapi ARV pada ibu hamil dengan CD4 
<350/mmk

Mulai terapi ARV pada ODHA dengan CD4 
<350/mmk dengan TB paru atau infeksi bakterial 
berat

Terapi ARV dimulai tanpa 
memandang jumlah limfosit total

4 Terapi ARV dimulai tanpa memandang jumlah 
CD4

Terapi ARV dimulai tanpa
memandang jumlah limfosit total
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Presentation Notes
Slide 	Terapi antiretroviral (TAR) harus terdiri dari kombinasi minimal 3 jenis obat dari beberapa golongan obat ARV (HAART = Highly Active Anti Retroviral Therapy). Terapi antiretroviral hanya bisa diberikan bila pasien memenuhi syarat untuk terapi, yang mana hal ini ditentukan oleh stasium klinis dan jumlah CD4. Apabila tidak ada fasilitas hitung CD4 maka dapat digunakan hitung limfosit total (total lymphocyte count) 
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