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Semua Tentang HIV, Gejala dan Pencegahan

HIV adalah virus yang menyebar melalui cairan tubuh tertentu yang menyerang

sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4, yang sering disebut sel T. Seiring waktu,

HIV dapat menghancurkan begitu banyak sel-sel ini sehingga tubuh tidak dapat

melawan infeksi dan penyakit.

Dilansir dari cdc.gov, sel-sel khusus ini membantu sistem kekebalan tubuh melawan

infeksi. Bila tidak diobati, HIV mengurangi jumlah sel CD4 (sel T) dalam tubuh.

Kerusakan pada sistem kekebalan ini membuat tubuh semakin sulit melawan infeksi

dan beberapa penyakit lainnya. Infeksi oportunistik atau kanker memanfaatkan sistem

kekebalan yang sangat lemah dan memberi sinyal bahwa orang tersebut menderita

AIDS.

Pelajari lebih lanjut tentang tahapan HIV dan cara mengetahui apakah Anda terinfeksi

HIV.

Apa itu HIV?

HIV adalah singkatan dari human immunodeficiency virus. Ini adalah virus yang

dapat menyebabkan sindrom immunodeficiency atau AIDS jika tidak diobati. Tidak

seperti beberapa virus lain, tubuh manusia tidak dapat menyingkirkan HIV

sepenuhnya, bahkan dengan perawatan. Jadi, begitu Anda terinfeksi HIV, Anda

memilikinya seumur hidup.

HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4 (sel T), yang membantu

sistem kekebalan melawan infeksi. Tidak diobati, HIV mengurangi jumlah sel CD4

(sel T) dalam tubuh, membuat orang tersebut lebih mungkin untuk mendapatkan

infeksi lain atau kanker terkait infeksi. Seiring waktu, HIV dapat menghancurkan

begitu banyak sel-sel ini sehingga tubuh tidak dapat melawan infeksi dan penyakit.

Infeksi atau kanker oportunistik ini memanfaatkan sistem kekebalan yang sangat

lemah dan menandakan bahwa orang tersebut menderita AIDS, tahap terakhir infeksi

HIV.
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Saat ini tidak ada penyembuhan yang efektif, tetapi dengan perawatan medis yang

tepat, HIV dapat dikendalikan. Obat yang digunakan untuk mengobati HIV disebut

terapi antiretroviral atau ART. Jika orang dengan HIV memakai ART sesuai resep,

viral load mereka (jumlah HIV dalam darah mereka) dapat menjadi tidak terdeteksi.

Jika tetap tidak terdeteksi, mereka dapat hidup panjang, hidup sehat dan secara efektif

tidak memiliki risiko penularan HIV ke pasangan HIV-negatif melalui seks.

Sebelum ART dimulai pada pertengahan 1990-an, Odha dapat berkembang menjadi

AIDS hanya dalam beberapa tahun. Saat ini, seseorang yang didiagnosis dengan HIV

dan dirawat sebelum penyakitnya sudah lanjut dapat hidup hampir selama seseorang

yang tidak memiliki HIV.

Darimana Asal HIV?

Para ilmuwan mengidentifikasi jenis simpanse di Afrika Tengah sebagai sumber

infeksi HIV pada manusia. Mereka percaya bahwa versi simpanse dari virus

immunodeficiency (disebut simian immunodeficiency virus, atau SIV) kemungkinan

besar ditransmisikan ke manusia dan bermutasi menjadi HIV ketika manusia

memburu simpanse ini untuk daging dan bersentuhan dengan darah mereka yang

terinfeksi. Penelitian menunjukkan bahwa HIV mungkin telah berpindah dari kera ke

manusia pada akhir 1800-an. Selama beberapa dekade, virus perlahan-lahan menyebar

ke seluruh Afrika dan kemudian ke bagian lain dunia. Kita tahu bahwa virus telah ada

di Amerika Serikat sejak setidaknya pertengahan hingga akhir 1970-an.

Bagaimana Anda Dapat Mengetahui Jika Anda Mengalami HIV?

Satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti apakah Anda memiliki HIV adalah

dengan dites. Anda tidak dapat mengandalkan gejala untuk mengetahui apakah Anda

mengidap HIV.
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Mengetahui status HIV dapat memberi Anda informasi yang kuat sehingga Anda

dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga diri Anda dan pasangan tetap sehat.

Berikut penjelasan lengkap dilansir dari hiv.gov.

1. Jika hasil tes Anda positif, Anda dapat minum obat untuk mengobati HIV. Orang

dengan HIV yang minum obat HIV setiap hari sesuai resep dapat hidup panjang dan

sehat dan mencegah penularan kepada orang lain. Tanpa obat HIV (disebut terapi

antiretroviral atau ART), virus bereplikasi dalam tubuh dan merusak sistem kekebalan

tubuh. Inilah sebabnya mengapa orang perlu memulai pengobatan sesegera mungkin

setelah tes positif.

2. Jika hasil tes Anda negatif, ada beberapa cara untuk mencegah terkena HIV.

3. Jika Anda hamil, Anda harus dites untuk HIV sehingga Anda dapat memulai

pengobatan jika Anda HIV-positif. Jika seorang perempuan HIV-positif dirawat

karena HIV di awal kehamilannya, risiko penularan HIV ke bayinya bisa sangat

rendah.

Gunakan Lokasi Layanan HIV untuk menemukan tempat tes HIV di dekat Anda.

Apa Gejala-Gejala HIV?

Ada beberapa gejala HIV. Tidak semua orang akan memiliki gejala yang sama. Itu

tergantung pada orang dan pada tahap apa penyakit mereka berada.

Di bawah ini adalah tiga tahap HIV dan beberapa gejala yang mungkin dialami orang.

Tahap 1: Infeksi HIV Akut

Dalam waktu 2 hingga 4 minggu setelah terinfeksi HIV, sekitar dua pertiga orang

akan menderita penyakit seperti flu. Ini adalah respons alami tubuh terhadap infeksi

HIV.
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Gejala mirip flu dapat meliputi:

- Demam

- Panas dingin

- Ruam

- Berkeringat di malam hari

- Nyeri otot

- Sakit tenggorokan

- Kelelahan

- Pembengkakan kelenjar getah bening

- Bisul mulut

Gejala-gejala ini dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu.

Tetapi beberapa orang tidak memiliki gejala sama sekali selama tahap awal HIV ini.

Jangan menganggap Anda memiliki HIV hanya karena Anda memiliki gejala-gejala

ini — mereka dapat serupa dengan yang disebabkan oleh penyakit lain. Tetapi jika

Anda berpikir Anda mungkin telah terpajan HIV, dapatkan tes HIV.

1. Meminta Tes HIV untuk Infeksi Terbaru

Sebagian besar tes HIV mendeteksi antibodi (protein yang dibuat tubuh Anda sebagai

reaksi terhadap HIV), bukan HIV itu sendiri. Tapi itu bisa memakan waktu beberapa

minggu setelah Anda terinfeksi bagi tubuh Anda untuk memproduksinya. Ada jenis

tes lain yang dapat mendeteksi infeksi HIV lebih cepat. Beri tahu dokter atau klinik

Anda jika Anda merasa baru saja terpapar HIV, dan tanyakan apakah tes mereka

dapat mendeteksi infeksi dini.

2. Ketahui Status Anda

Setelah Anda diuji, pastikan untuk mempelajari hasil tes Anda. Jika Anda HIV-positif,

kunjungi dokter sesegera mungkin sehingga Anda dapat memulai pengobatan dengan

obat HIV. Dan berhati-hatilah: ketika Anda berada pada tahap awal infeksi, Anda

berisiko sangat tinggi untuk menularkan HIV kepada orang lain. Penting untuk
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mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko penularan Anda. Jika Anda

HIV-negatif, ada opsi pencegahan seperti profilaksis pra pajanan (PrEP) yang dapat

membantu Anda tetap negatif.

Tahap 2: Latensi Klinis

Pada tahap ini, virus masih berlipat ganda, tetapi pada tingkat yang sangat rendah.

Orang-orang pada tahap ini mungkin tidak merasa sakit atau memiliki gejala apa pun.

Tahap ini juga disebut infeksi HIV kronis.

Tanpa pengobatan HIV, orang dapat bertahan dalam tahap ini selama 10 atau 15 tahun,

tetapi beberapa orang melalui tahap ini lebih cepat.

Jika Anda mengambil pengobatan HIV setiap hari, persis seperti yang ditentukan dan

mendapatkan dan menjaga viral load tidak terdeteksi, Anda dapat melindungi

kesehatan Anda dan mencegah penularan kepada orang lain.

Tetapi jika viral load Anda terdeteksi, Anda dapat menularkan HIV selama tahap ini,

bahkan ketika Anda tidak memiliki gejala. Sangat penting untuk menemui penyedia

layanan kesehatan Anda secara teratur untuk memeriksa level Anda.

Tahap 3: AIDS

Jika Anda memiliki HIV dan Anda tidak menjalani pengobatan HIV, pada akhirnya

virus akan melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda dan Anda akan berkembang

menjadi AIDS (memperoleh sindrom imunodefisiensi). Ini adalah tahap akhir dari

infeksi HIV.

Gejala-gejala AIDS dapat meliputi:

- Penurunan berat badan yang cepat

- Demam berulang atau banyak keringat malam

- Kelelahan yang ekstrem dan tidak dapat dijelaskan
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- Pembengkakan kelenjar getah bening yang berkepanjangan di ketiak, selangkangan,

atau leher

- Diare yang berlangsung lebih dari seminggu

- Luka pada mulut, anus, atau alat kelamin

- Pneumonia

- Bercak merah, coklat, merah muda, atau keunguan pada atau di bawah kulit atau di

dalam mulut, hidung, atau kelopak mata

- Kehilangan memori, depresi, dan gangguan neurologis lainnya

Masing-masing gejala ini juga dapat dikaitkan dengan penyakit lain. Satu-satunya

cara untuk mengetahui dengan pasti apakah Anda memiliki HIV adalah dengan dites.

Banyak gejala dan penyakit parah dari penyakit HIV berasal dari infeksi oportunistik

yang terjadi karena sistem kekebalan tubuh Anda telah rusak. Temui penyedia

layanan kesehatan Anda jika Anda mengalami gejala-gejala ini.

Faktor Risiko

WHO menjabarkan perilaku dan kondisi yang menempatkan individu pada risiko

lebih besar tertular HIV termasuk:

- Melakukan seks anal atau vaginal tanpa kondom;

- Mengalami infeksi menular seksual (IMS) lain seperti sifilis, herpes, klamidia,

gonore, dan vaginosis bakteri;

- Berbagi jarum, jarum suntik yang terkontaminasi, dan peralatan suntik lainnya serta

solusi obat ketika menyuntikkan narkoba;

- Menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah dan transplantasi jaringan, dan

prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau penindikan yang tidak steril

- Mengalami cedera akibat jarum suntik yang tidak disengaja, termasuk di antara

petugas kesehatan.
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Pencegahan

Individu dapat mengurangi risiko infeksi HIV dengan membatasi paparan faktor

risiko. Pendekatan kunci untuk pencegahan HIV, yang sering digunakan dalam

kombinasi, tercantum di bawah ini.

1. Penggunaan Kondom Pria dan Wanita

Penggunaan kondom pria dan wanita yang benar dan konsisten selama penetrasi

vagina atau anal dapat melindungi terhadap penyebaran IMS, termasuk HIV. Bukti

menunjukkan bahwa kondom lateks pria memiliki efek perlindungan 85% atau lebih

besar terhadap HIV dan IMS lainnya.

2. Tes dan Konseling untuk HIV dan IMS

Tes untuk HIV dan IMS lainnya sangat disarankan untuk semua orang yang terpapar

pada salah satu faktor risiko. Hal ini memungkinkan orang untuk mengetahui status

HIV mereka sendiri dan mengakses layanan pencegahan dan pengobatan yang

diperlukan tanpa penundaan.

WHO juga merekomendasikan menawarkan pengujian untuk partner atau pasangan.

Selain itu, WHO merekomendasikan pendekatan pemberitahuan mitra bantuan, di

mana orang dengan HIV menerima dukungan untuk memberi tahu mitra mereka baik

sendiri atau dengan bantuan penyedia layanan kesehatan.

3. Pengujian dan Konseling, Kaitannya dengan Perawatan Tuberkulosis (TB)

TB adalah penyakit yang paling umum di antara orang yang hidup dengan HIV. Fatal

jika tidak terdeteksi atau tidak diobati, TB adalah penyebab utama kematian di antara

Odha, yang bertanggung jawab atas hampir 1 dari 3 kematian terkait HIV.

Deteksi dini TB dan keterkaitan yang segera dengan pengobatan TB dan ART dapat

mencegah kematian ini. Skrining TB harus ditawarkan secara rutin di layanan
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perawatan HIV, dan tes HIV rutin harus ditawarkan kepada semua pasien dengan TB

yang diduga dan terdiagnosis.

Terapi pencegahan TB harus ditawarkan kepada semua orang yang hidup dengan HIV

yang tidak memiliki TB aktif. Orang yang didiagnosis dengan HIV dan TB aktif harus

segera memulai pengobatan TB yang efektif (termasuk untuk TB yang resistan

terhadap multi-obat) dan ART.

4. Sunat Laki-Laki Medis Sukarela (VMMC)

Sunat laki-laki medis mengurangi risiko infeksi HIV yang didapat secara

heteroseksual pada laki-laki sekitar 60%. Sejak 2007, WHO merekomendasikan

VMMC sebagai strategi pencegahan tambahan.

Ini adalah intervensi pencegahan utama yang didukung di 15 negara di Afrika timur

dan selatan dengan prevalensi HIV yang tinggi dan tingkat sunat laki-laki yang rendah.

VMMC juga dianggap sebagai pendekatan yang baik untuk menjangkau pria dan

remaja pria yang tidak sering mencari layanan perawatan kesehatan.

Pada akhir tahun 2018, 23 juta remaja pria dan pria di Afrika timur dan selatan telah

diberi paket layanan, termasuk VMMC, tes HIV, dan pendidikan tentang seks yang

lebih aman dan penggunaan kondom.

Penggunaan ARV untuk pencegahan

1. Manfaat Pencegahan ART

Sebuah uji coba ilmiah mengkonfirmasi bahwa jika seseorang yang HIV-positif

mematuhi ART yang efektif, risiko penularan virus ke pasangan seksual yang tidak

terinfeksi dapat dikurangi hingga 96% pada tahun 2011.

Mengikuti hasil, WHO merekomendasikan bahwa semua orang yang hidup dengan

HIV harus ditawarkan ART dengan tujuan menyelamatkan nyawa dan secara
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signifikan mengurangi penularan HIV. Sebuah penelitian pada tahun 2019

menunjukkan bahwa risiko penularan HIV melalui hubungan seks tanpa kondom pada

laki-laki serodiskordan pada pasangan seks yang sama yang memakai ART adalah

nol.

2. Profilaksis Pra pajanan (PrEP) untuk Pasangan HIV-negatif

PrEP oral HIV adalah penggunaan ARV setiap hari oleh orang HIV-negatif untuk

memblokir penularan HIV. Lebih dari 10 studi terkontrol acak telah menunjukkan

efektivitas PrEP dalam mengurangi penularan HIV di antara berbagai populasi,

termasuk pasangan heteroseksual serodiskordan (di mana satu pasangan terinfeksi dan

yang lain tidak), pria yang berhubungan seks dengan pria, wanita transgender,

pasangan heteroseksual beresiko tinggi, dan orang yang menyuntikkan narkoba.

WHO merekomendasikan PrEP sebagai pilihan pencegahan bagi orang-orang yang

berisiko besar terhadap infeksi HIV sebagai bagian dari kombinasi pendekatan

pencegahan. WHO juga telah memperluas rekomendasi ini untuk perempuan

HIV-negatif yang sedang hamil atau menyusui.

3. Profilaksis Pascapajanan untuk HIV (PEP)

PEP adalah penggunaan ARV dalam waktu 72 jam setelah terpapar HIV untuk

mencegah infeksi. PEP termasuk konseling, perawatan pertolongan pertama, tes HIV,

dan pemberian obat ARV selama 28 hari dengan perawatan lanjutan. WHO

merekomendasikan penggunaan PEP untuk pajanan baik pekerjaan maupun

non-pekerjaan, dan untuk orang dewasa dan anak-anak.

Pengurangan Dampak Buruk Bagi Orang yang Menyuntikkan dan

Menggunakan Obat-obatan

Orang yang menyuntikkan obat-obatan dapat mengambil tindakan pencegahan

terhadap infeksi HIV dengan menggunakan peralatan suntik steril (termasuk jarum
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dan jarum suntik) untuk setiap injeksi, dan tidak berbagi peralatan dan solusi obat

dengan sesama yang sakit.

Pengobatan ketergantungan obat, khususnya, terapi substitusi opioid untuk orang

yang tergantung pada opioid, juga membantu mengurangi risiko penularan HIV dan

mendukung kepatuhan terhadap pengobatan HIV.

Paket komprehensif intervensi pencegahan dan pengobatan HIV untuk orang yang

menyuntikkan obat termasuk:

- Program jarum dan jarum suntik;

- Terapi substitusi opioid untuk orang yang tergantung pada opioid, dan pengobatan

ketergantungan obat berbasis bukti lainnya;

- Tes dan konseling HIV;

- Pengobatan dan perawatan HIV;

- Informasi dan pendidikan pengurangan risiko, dan penyediaan nalokson untuk

mencegah overdosis opioid;

- Akses ke kondom

- Manajemen IMS, TB dan hepatitis virus

Eliminasi Penularan HIV dari Ibu ke Anak

Penularan HIV dari ibu yang HIV-positif ke anaknya selama kehamilan, persalinan,

atau menyusui disebut penularan vertikal atau ibu-ke-anak (MTCT). Dengan tidak

adanya intervensi selama tahap ini, tingkat penularan HIV dari ibu-ke-anak dapat

antara 15% dan 45%. Risiko MTCT hampir bisa dihilangkan jika ibu dan bayinya

diberikan obat ARV sedini mungkin dalam kehamilan dan selama masa menyusui.

WHO merekomendasikan ART seumur hidup untuk semua orang yang hidup dengan

HIV, terlepas dari jumlah CD4 mereka dan tahap klinis penyakit; ini termasuk wanita

hamil dan menyusui. Pada tahun 2018, 82% dari perkiraan 1,3 juta wanita hamil yang

hidup dengan HIV secara global menerima obat ARV untuk mencegah penularan
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kepada anak-anak mereka. Semakin banyak negara dan wilayah yang mencapai

tingkat MTCT yang sangat rendah, dengan beberapa secara resmi divalidasi untuk

menghilangkan MTCT HIV sebagai masalah kesehatan masyarakat (Anguilla,

Antigua dan Barbuda, Armenia, Belarus, Bermuda, Kepulauan Cayman, Kuba,

Malaysia, Maladewa, Montserrat, Saint Kitts dan Nevis, dan Thailand). Beberapa

negara dengan beban infeksi HIV yang tinggi juga mengalami kemajuan di sepanjang

jalan menuju eliminasi.

Pengobatan

HIV dapat ditekan dengan kombinasi ART yang terdiri dari 3 atau lebih obat ARV.

ART tidak menyembuhkan infeksi HIV tetapi menekan replikasi virus dalam tubuh

seseorang dan memungkinkan sistem kekebalan seseorang untuk memperkuat dan

mendapatkan kembali kapasitas untuk melawan infeksi.

Pada tahun 2016, WHO merekomendasikan bahwa semua orang yang hidup dengan

HIV diberikan ART seumur hidup, termasuk anak-anak, remaja dan orang dewasa,

dan wanita hamil dan menyusui, terlepas dari status klinis atau jumlah CD4. Pada

pertengahan 2019, 182 negara telah mengadopsi rekomendasi ini, mencakup 99% dari

semua orang yang hidup dengan HIV secara global.

Hidup dengan HIV / AIDS

Meskipun tidak ada obat untuk HIV, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk tetap

menjalani hidup sehat dan 'hidup normal'. Perawatan medis dan kebersihan yang baik

dapat melakukan banyak hal untuk menjaga orang tetap sehat untuk waktu yang lama

dan perpanjang waktu sebelum kondisi Anda berkembang menjadi AIDS.

Berikut daftarnya dilansir dari aidforaids.co.za:

• Mendaftar pada program Bantuan untuk AIDS

• Tetap bekerja dan aktif selama memungkinkan.
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• Berhubungan seks yang terlindungi atau aman.

• Kunjungi dokter atau rumah sakit secara teratur untuk pemeriksaan.

• Makan makanan yang baik dan tetap kuat selama mungkin.

Tingkatkan gaya hidup Anda dengan tetap sehat, termasuk:

• Berolahraga secara teratur.

• Makan makanan seimbang yang sehat (sayuran, kacang, telur dan buah).

• Berhenti merokok dan hindari alkohol. (Ini Hal-hal membuat tubuh Anda lemah

yang membuat lebih mudah bagi HIV untuk menjadi kuat dan Anda terkena AIDS

lebih awal.)

• Obat dapat membantu memperlambat HIV dan untuk mencegah penyakit.

• Istirahat yang cukup dan kurangi tingkat stres.

• Minumlah multivitamin.

• Minum banyak air.


