Antibiotik, kelambu berinsektisida mencegah malaria pada
anak yang terinfeksi HIV
Oleh: Will Boggs, MD, Reuters Health, 5 November 2007
Profilaksis kotrimoksazol (TMP/SMX atau kotri) dan kelambu yang berinsektisida (insecticide-treated
bednets /ITN) mengurangi kejadian malaria secara bermakna pada anak yang terinfeksi HIV di Uganda.
Hal ini berdasarkan laporan yang diterbitkan dalam jurnal AIDS edisi 1 Oktober 2007.
“Dua jenis intervensi yang sederhana dan murah ini dapat membuat perbedaan besar,” Dr. Moses R.
Kamya dari Fakultas Kedokteran Universitas Makerere, Kampala, Uganda mengatakan. “Sumber daya
harus dibidik untuk memastikan bahwa setiap anak yang terinfeksi HIV tidur di bawah ITN dan memakai
profilaksis kotri.”
Dr. Kamya dan rekan memperkirakan kemanjuran perlindungan profilaksis kotri dan ITN terhadap
kejadian malaria pada 300 anak yang terinfeksi HIV di Kampala.
Selama masa tindak lanjut, hanya empat persen anak yang didiagnosis dengan malaria, dibandingkan
dengan 33% anak yang sehat dalam kelompok kontrol berbasis komunitas.
Penggunaan ITN saja dikaitkan dengan 43% penurunan kejadian malaria, dan hanya memakai kotri saja
dikaitkan dengan 39% penurunan, para peneliti menghitung. Menggabungkan kedua intervensi
menghasilkan 97% penurunan kejadian malaria, laporan menunjukkan.
“Kami berharap kedua intervensi ini menyediakan perlindungan tetapi kami terkejut pada tingkat
perlindungan yang terlihat apabila menggabungkan kedua intervensi ini,” Dr. Kamya mengatakan.
“Kami berpikir bahwa penting untuk terus memantau kemanjuran perlindungan kotri, dan apabila
terbukti bahwa kemanujurannya berkurang (karena resistansi obat), rejimen profilaksis alternatif harus
dinilai kembali,” Dr. Kamya mengatakan. “Kami sedang mengamati kemoprofilaksis malaria pada anak
yang tidak terinfeksi HIV.”
“Saat ini beberapa prakarsa besar berdasarkan penyakit tertentu, misalnya President’s Malaria Initiative
(PMI) dan President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) dari AS secara besar-besaran
meningkatkan program kegiatan mereka, dengan koinfeksi malaria dan HIV semakin terlihat dikaitkan
dengan kegiatannya,” Dr. Kamya menambahkan. “Keterkaitan ini menunjukkan kesempatan yang unik
untuk menangani kedua penyakit, tidak hanya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang belum
terjawab, tetapi juga untuk menyatukan pengobatan, layanan perawatan dan pencegahan sehingga pasien
yang terdampak oleh kedua penyakit dapat ditatalaksanakan secara efektif dan berhasil.”
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