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MUTASI GEN PLASMODIUM FALCIPARUM DIHYDROFOLATE REDUCTASE (PFDHFR) 

CODON 108 PADA PENDUDUK ASLI YANG MENDERITA MALARIA FALCIPARUM 

DI PUSKESMAS MENINTING LOMBOK BARAT 

Pancawati Ariami 

Abstract: Gene mutation of PfDHFR codon 108 was a preliminary mutation of pyrimehamine. The 

sequenced DHFR originating from the sensitive pyrimehamine clone 3D7 and other isolates of various 

degrees of resistance indicated that Ser-108 in the sensitive clone of 3D7 has changed into Asn-108 in 

the resistant isolates, thereby making Ser-108-Asn a key to resistance mutation of pyrimethamine.  The 

present research was of explorative by using consecutive sampling in several Public Health Centers of West 

Lombok Regency. Sampling criteria were patients with clinical malarial symptoms microscopically positive of 

P. falciparum. Method of species determination was of molecular by using nested-PCR of Qiagen originating 

from blood spots on filter papers (Whatmann 3 mm) followed by polymerase chain reaction-restriction fragment 

length polymorphism (PCR-RFLP) with primer and reaction conditions amplification by Gene Amp PCR 

System 2700, Applied Biosystem for determining the coding amino acid of codon 108. Of 53 samples, 50 were 

malaria-positive and identified as P falciparum as was 41 samples. With regard to patients’ characteristics, on 

the basis of sex, 55% was male and 45% was female. In terms of age cohort, 53% was children (<15 yr) and 

47% was adult. Fourty-six of 53 patients (87%) were febrile with malaria-positive. Average parasitic density 

7,293 per l of blood. Determination of gene mutation of PfDHFR codon 108 showed 37 mutations, all of 

which being coded by asparagine (Asn-108). There was no wild type that was coded by both serine and the 

other allel mutant type of threonine. Mutation of Asn-108 was 100% (at 37 samples) found, possibly a mutation 

occurred in pyrimethamine. Further investigation was needed on the other DHFR codons and/or DHPS codons 

and on the efficacy of treatment with sulphodoxine pyrimethamine (SP). 

Kata kunci: mutasi, gen PfDHFR codon-108,  malaria falciparum  

LATAR BELAKANG 

Malaria adalah satu dari banyak penyakit 

parasit pada manusia yang tersebar di daerah tropis 

dan subtropis; lebih dari dua per tiga populasi dunia 

hidup di daerah endemis. Sekitar tahun 1950 dimulai 

insiden tahunan dengan perkiraan 250 juta kasus 

menyebabkan 2,5 juta kematian (Harijanto, 2000). 

Sumber lain menyebutkan bahwa setiap tahun terjadi 

350-500 juta kasus di seluruh dunia dengan  sekitar 1 

juta kematian akibat malaria (CDC, 2004). Setengah 

penduduk dunia terancam malaria, dan diperkirakan 

pada tahun 2008 terdapat 243 juta kasus yang  

menyebabkan kematian 863.000 orang (WHO, 

2009).   

Di Indonesia, Annual Parasite Insidence 

(API) di Jawa-Bali tahun 2006 sebesar 0,19
0
/00 dan 

tahun 2007-2008 0,16 
0
/00; sedangkan Annual 

Malaria Insidence (AMI) di luar Jawa-Bali tahun 

2006 dan 2007 masing-masing 23,98
0
/00 dan 19,67

0
/00 

(Laihad dan Arbani, 2010). Berdasarkan data malaria 

Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2007 

AMI 21,3
0
/00, tahun 2008 23,56

0
/00  dengan angka 

Plasmodium falciparum (P falciparum) tertinggi 

ditemukan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) 

77,44 
0
/00. Annual Parasite Insidence (API) NTB 
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tahun 2008 sebesar 5,03
0
/00; tertinggi di Kota Bima 

sebesar 67,56 
0
/00 sedangkan Lombok Barat sebesar 

1,88
0
/00. AMI NTB tahun 2009 sebesar 20,29

0
/00, API 

3,41
0
/00; Lombok Barat AMI 17,45

0
/00 dan  API 

3,15
0
/00 (Dinkes Provinsi NTB, 2010). 

Berdasarkan data dari kantor Statistik 

kabupaten/kota tahun 2008, Lombok Barat dengan 

luas wilayah 1.672,15 km
2
, 121 desa, dan jumlah  

penduduk 816.523 orang. Kecamatan Batulayar 

(Puskesmas Meninting) luas wilayah 34,11 km
2
, 

terdiri dari enam desa, dan jumlah penduduk 36.665 

orang. Berdasarkan data Dinkes provinsi NTB 

Oktober 2009, Puskesmas Meninting menempati 

urutan keempat dari lima besar di Kabupaten 

Lombok Barat dengan jumlah penderita malaria 

tertinggi. Data bulan April dan Mei 2010 dari 

Puskesmas Meninting menunjukkan penderita 

dengan gejala klinis malaria masing-masing 

sebanyak 112 (47 Pf, 18 Pv) dan 132 (30 Pf, 28 Pv).  

Berulangnya penyakit yang sama pada seseorang 

dalam waktu singkat dan peningkatan angka  P 

falciparum dari tahun ke tahun mengindikasikan 

adanya resistensi yang beredar di masyarakat. 

Hampir semua kematian yang diakibatkan 

oleh penyakit malaria disebabkan oleh P falciparum. 

Penderita malaria falciparum, jika tidak segera di 

terapi dapat berlanjut pada komplikasi. Sulfadoksin 

Pirimetamin (SP) adalah obat anti malaria yang  

mempunyai waktu paruh panjang (long half life), 

yaitu  pirimetamin 3-4 hari dan sulfadoksin 7-9 hari 

(Kakkilaya, 2006; Gunawan, 2010) sehingga parasit 

mempunyai cukup waktu beradaptasi yang 

memungkinkan obat menjadi resisten. SP merupakan 

salah satu obat yang aman dikonsumsi, baik sebagai 

profilaksis maupun sebagai terapi bagi ibu hamil 

yang akan  ke atau tinggal di daerah endemis 

malaria. SP sampai sekarang masih beredar, baik di 

apotik maupun di toko-toko obat di daerah endemis 

malaria di Pulau Lombok.  

Program pengobatan malaria di NTB dari 

Klorokuin/SP diganti menggunakan Artesunate 

Combination Therapy (ACT) yang telah diuji coba 

sejak tahun 2006 dan serentak dilaksanakan di semua 

kabupaten pada bulan Maret 2008. Walaupun 

demikian, penggunaan obat-obat antimalaria non 

ACT masih digunakan terutama pada penderita 

malaria falciparum tanpa komplikasi di daerah 

terpencil, di Kabupaten Sumbawa, Lombok Utara, 

dan di Lombok Timur (Dinkes Provinsi NTB, 2009). 

Resistensi obat malaria adalah kemampuan 

strain parasit untuk terus hidup dan atau 

berkembangbiak setelah diberikan pengobatan dan 

penyerapan obat antimalaria dengan dosis normal 

yang direkomendasikan. Resistensi obat antimalaria 

berhubungan dengan efek konsentrasi (respon dosis) 

(WHO, 2006). Resistensi SP disandi oleh dua gen 

yaitu PfDHPS untuk Sulfadoksin dan gen PfDHFR 

untuk Pirimetamin. Mutasi titik pada enzim 

dhfr/dhps berperan pada terjadinya resistensi obat 

antifolat (Peterson et. al., 1988), menyebabkan ikatan 

afinitas menurun antara enzim dengan inhibitornya. 

Obat ini bekerja menghambat pembentukan asam 

folat yang mengikat enzim dhfr/dhps. Asam folat 

digunakan untuk pembentukan asam nukleat pada 

inti parasit (Tjitra, 2000).  Analisa genetik antara P 

falciparum yang sensitif dan  resisten terhadap 

pirimetamin menunjukkan bahwa fenotip Asn-108 

merupakan determinan obat resisten (Peterson et al, 

1988). Transfektan P falciparum, gen DHFR yang 

mengandung Asn-108 dan alel lain yang 
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mengandung Thr-108, Ile-51, dan Arg-59 mampu 

menunjukkan resistensi pirimetamin dalam beberapa 

tingkatan, sehingga parasit menjadi resisten terhadap 

obat (Wu et. Al., 1996). 

Resistensi P falciparum terhadap obat 

antimalaria yang multi resisten (Klorokuin, SP, dan 

Amodiakuin) di Indonesia periode 1973-1996 

tercatat di 3 daerah, yaitu Kalimantan Timur, 

Sulawesi Utara, dan Timor Timur. Sedangkan pada 

periode 1996-2003 resistensi P falciparum terhadap 

SP tercatat di 7 provinsi dengan 10 lokasi (www. 

Search.WHO, 21 September 2010). Proporsi 

PfDHFR  codon 108 di beberapa daerah di Indonesia 

yang pernah dilakukan antara lain di Purworejo-Jawa 

Tengah 84,7% (Syafruddin et. al., 2003); di Alor-

NTT 71,2%, dan Lampung 87,2% (Agustina, 2005). 

NTB terdiri atas dua kota dan tujuh 

kabupaten. Kabupaten Lombok Barat banyak 

mempunyai daerah tujuan wisata, seperti sepanjang 

pantai Senggigi yang merupakan wilayah kerja 

Puskesmas Meninting, malaria masih endemis. 

Kondisi ini didukung oleh lagoon, rawa, dan aliran 

sungai terputus yang menjadi tempat perindukan 

nyamuk Anopheles, memungkinkan penyebaran 

malaria terus berlanjut. Penggunaan SP di NTB 

sudah banyak digunakan pada tahun 1987. 

Masyarakat daerah pantai dengan informasi, 

mobilisasi dan transmisi yang cepat; daerah 

pegunungan yang jauh dari jangkauan puskesmas 

menyebabkan penggunaan SP yang praktis masih 

banyak digunakan (unpublished). Hasil uji resistensi 

SP di NTB tahun 1993 secara in vitro dinyatakan 

sensitif. Walaupun demikian, kontak parasit yang 

terus menerus, SP termasuk obat dengan long half 

life, dan penggunaan SP dengan dosis tunggal baik  

sebagai profilaksis maupun obat yang sering 

digunakan berulang, sehingga sangat memungkinkan 

bahwa SP saat ini sudah menjadi resisten dengan 

angka P falciparum yang terus meningkat.      

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksploratif, dengan populasi adalah penderita dengan 

gejala klinis malaria dan sampel adalah penderita 

dengan gejala malaria klinis dan dinyatakan positif P 

falciparum  secara mikroskopis dengan besar sampel 

penelitian adalah 53 orang. Pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik Consecutive Sampling, 

dimana sampel diambil ketika telah memenuhi 

syarat, yaitu dengan pengambilan darah kapiler untuk 

pemeriksaan mikroskopis (tetes tebal) dan 

pemeriksaan molekuler (kertas filter). Pengambilan 

sampel dilakukan di Puskesmas Meninting. 

Crosscheck hasil pemeriksaan mikroskopis di 

laboratorium malaria Institute of Tropical Disease 

(ITD) Universitas Airlangga Surabaya dan kemudian 

dilakukan analisa molekuler. Waktu penelitian, 

dilaksanakan mulai Bulan Nopember 2009 sampai 

dengan Bulan Agustus 2010. Metode penghitungan 

parasit per µl darah (kuantitatif). Menghitung parasit 

per µl darah dalam tetes tebal dihubungkan terhadap 

jumlah standar lekosit (8000). Jumlah parasit per µl 

darah dengan rumus matematika sederhana: 

Jumlah parasit x 8000   

Jumlah lekosit              = parasit per µl darah 

Jika dihitung 200 lekosit, jumlah parasit 

dikali 40 dan jika dihitung 500 lekosit jumlah parasit 

dikali 16 (WHO, 1991; Harijanto dkk. 2010). 
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Prosedur Ekstraksi DNA dengan Qiagen  DNA 

blood kit 

Kertas saring dipotong-potong secara steril 

kemudian disimpan dalam aliquot 1,5 ml. Sampel 

dalam aliquot 1,5 ml  ditambah dengan 0,5 ml 

saponin 0,5% (w/w) dalam HBS buffer  pada 

temperatur ruang (RT) selama 1,5 jam, setiap 30 

menit dicampur dengan baik. Sentrifus 3000 rpm 

selama 1 menit, kemudian larutan dibuang. Sampel 

dicuci dengan menambahkan 0,5–1 ml HBS buffer 

pada RT selama 10 menit, dicampur dengan baik. 

Sentrifus 3000 rpm selama 1 menit, kemudian 

ditambahkan 0,5–1 ml HBS buffer pada RT selama 

10 menit. Sentrifus 3000 rpm selama 1 menit, 

kemudian larutan dibuang dengan sempurna. 

Ditambahkan ATL buffer 180 l, inkubasi 85°C 

selama 15 menit. Campur dengan baik sebelum 

diinkubasi. Ditambahkan proteinase K 20 l, campur 

dengan baik (vortex), inkubasi 56°C selama 1 jam. 

Simpan pada RT sampai temperatur sama dengan 

RT. Ditambahkan AL buffer 200l inkubasi 56°C 

selama 10 menit, campur dengan baik (vortex). 

Dibiarkan di RT, sentrifus 5000 rpm 1 menit, 

kemudian larutan dipindahkan ke aliquot baru. 

Sentrifus 5000 rpm 1 menit, pindahkan larutan ke 

aliquot baru. Ditambahkan ethanol absolut 200 l, 

dicampur dengan baik. Sentrifus 3000 rpm 1 menit. 

Pindahkan larutan  ke column, tunggu pada RT 1 

menit dari column terakhir ke membran yang sudah 

tersaring sebagian. Sentrifus 8000 rpm 1 menit, 

dipindahkan column ke aliquot baru. Ditambahkan 

AW 1 buffer 500 l, tunggu pada RT 1 menit dari 

column terakhir. Sentrifus 8000 rpm 1 menit, 

dipindahkan column ke aliquot baru. Ditambahkan 

AW 2 buffer 500 l, tunggu pada RT selama  1 menit 

dari column  terakhir. Sentrifus 8000 rpm 1 menit. 

Aliquot di atas diubah sebelum dimasukkan sentrifus, 

kemudian sentrifus 8000 rpm 8-10 detik (cepat). 

Dipindahkan column ke column baru. Aliquot  

dengan tutup  diberi label, dibuka tutupnya dan 

diletakkan di atas kertas tissue,  kemudian diletakkan 

column di dalam aliquot. Ditambahkan 40 l AE 

buffer pada bagian tengah membran, inkubasi RT 

selama  5 menit dari column terakhir. Sentrifus 8000 

rpm 1 menit, pindahkan posisi aliquot dan column ke 

posisi yang berlawanan. Sentrifus 8000 rpm, 8-10 

detik (cepat), transfer column ke tas plastik. Aliquot 

ditutup dan disimpan dalam suhu -20C hingga 

digunakan. 

Prosedur Identifikasi Spesies Plasmodium dengan 

Tehnik Nested  PCR 

Total volume campuran 20 l  berisi 2 l 

sampel DNA template, 200 M dNTP, 0,4 M 

masing-masing primer dan 1 U enzim taq DNA 

polimerase. Kondisi reaksi amplifikasi adalah: inisial 

denaturasi pada 94C selama 5 menit,  kemudian 

dilanjutkan dengan denaturasi pada 94C selama 30 

detik, penempelan primer (annealing) pada 50°C 

selama  30 detik dan perpanjangan rantai (extension) 

pada 72°C selama  1 menit, diulang sebanyak 30 

siklus, dengan perpanjangan akhir pada 60C selama 

5 menit. Untuk nested PCR, sebagai cetakan untuk 

reaksi amplifikasi  adalah hasil PCR pertama  yang   

diencerkan 50 kali. Sebagai primer untuk PCR 

kedua, adalah PF dan primer yang spesifik untuk 

masing-masing spesies Plasmodium. Reagensia dan 

kondisi untuk PCR kedua sama dengan PCR 

pertama, hanya saja  jumlah siklusnya  20. Reaksi ini 
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menggunakan Gene Amp PCR System 2700, Applied 

Biosystem. Produk PCR dapat dilihat dengan 

menggunakan gel agarose 2% yang dijalankan dalam 

medan elektroforesis. Gel kemudian diwarnai dengan 

ethidium bromida dan dilihat dengan transluminator 

kemudian difoto dengan menggunakan foto digital. 

Hasil dianggap positif bila ditemukan pita pada 

ketinggian yang sesuai dengan ketinggian pita dari 

kontrol positif P. falciparum  pada 100 bp DNA 

ladder. 

Prosedur Deteksi Mutasi Genetik Gen PfDHFR 

dengan Teknik PCR-RFLP 

 PfDHFR, volume total reaksi 20 l  berisi 2 

l sampel DNA, 200 M dNTP, 0,4 M masing-

masing primer dan 1 U enzim taq DNA polimerase. 

Untuk nested PCR, DNA dari hasil PCR I terlebih 

dahulu  diencerkan 10x dengan H2O, reagensia untuk 

PCR kedua sama dengan PCR pertama. Primer dan 

kondisi reaksi amplifikasi  dapat dilihat pada tabel 1. 

Reaksi ini menggunakan Gene Amp PCR System 

2700, Applied Biosystem. Produk PCR dapat dilihat 

dengan menggunakan gel agarose 2% yang 

dijalankan dalam medan elektroforesis. Gel 

kemudian diwarnai dengan ethidium bromida dan 

dilihat dengan transluminator kemudian difoto 

dengan menggunakan foto digital. Hasil dianggap 

positif bila ditemukan pita pada ketinggian yang 

sesuai dengan ketimggian pita dari kontrol positif P. 

falciparum  pada 100 bp DNA ladder. 

 RFLP dilakukan dengan pemberian enzim 

pemotong pada suhu optimal dan waktu  yang 

diperlukan sesuai dengan yang ditunjukkan pada 

brosur dari produsen. Produk PCR digunakan tanpa 

pemurnian, total volume 50 l  terdiri dari 5 l 

sampel, enzim 5 U/l, 5 l buffer, 5 l BSA dan 30 

l H2O. Selanjutnya  dilakukan elektroforesis  

dengan gel agarose 2% dan diwarnai dengan 

ethidium bromida,  marker (100 bp), dilihat dengan 

transluminator kemudian difoto dengan 

menggunakan foto digital. 

Tabel 1. Primer, Kondisi Reaksi Amplifikasi, Enzim Restriksi, dan Kontrol DNA untuk Deteksi Mutasi 

Genetik Gen  PfDHFR 

Gen Kodon Primer 
Panjang 
fragmen 

Kondisi Reaksi 
Enzim 
restriksi 

Kontrol 
DNA 

PCR I 
 

 

 

Nested  

 

 

 
 

  

 

108 

 

 

PR1 
PR2  

 

 

SRA 

SRB 

 

720 
 

 

 

700 

95C x 3 menit;  92C x 30 detik, 
45°C x  45 detik; 72°C x  45 

detik, x 45 siklus; 72C x 3 menit 

 

94C x 5 menit;  95C x 30 detik, 

52°C x 1 menit; 72°C x  1 menit, 

x 35 siklus; 72C x 8 menit. 

 
 

 

 

Alu I,  Bsr 

I, Scrf I.  

 
 

 

 

3D7 

FCR3 

K1 

 

Analisis molekuler dilakukan sesuai dengan 

yang dilakukan (Tinto et al, 2007). Sampel darah 

dianalisis secara molekuler yang dikumpulkan pada 

filter paper (Whatman 3, Whatman
 

International, 

Ltd., Maidstone, UK).  

Deteksi mutasi dalam dhfr Asn/Thr-108 

dikerjakan menggunakan PCR diikuti dengan 

restriction fragment
 
length polymorphism (RFLP). 

The first-round PCR amplification  dilakukan dalam 

25-µL campuran yang mengandung 1x PCR buffer
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(Promega, Madison, WI), 2.5 mmol/L MgCl2 

(Promega), 0.2 mmol/L
 
of dNTPs, 0.5 pmol setiap 

primer, 1 U of Taq polymerase (Promega),
 
dan 1 µL 

ekstrak DNA parasit. Kumpulan second round PCR 

dikerjakan dalam 50-µL campuran yang 

mengandung 1 µL of primary PCR
 
product. The 

amplified DNA fragments dipisahkan dengan 

electrophoresis
 

dalam agarose gel 2%. Hasil 

kumpulan second round PCR ditambahkan enzim 

(New England Biolabs). Dari mutasi DHFR 108,
 
AluI 

hanya memotong wild-type gene (Ser-108) dalam 

323 dan 372
 
bp, BsrI hanya memotong mutant gene 

(Asn-108) dalam 328 dan 372
 
bp, dan ScrfI hanya 

memotong mutant gene (Thr-108) dalam 324 dan
 
376 

bp. Setiap seri sampel, sebagai control negatif 

digunakan air. Untuk deteksi Asn-108,
 
digunakan 

3D7 DNA sebagai wild-type control dan Dd2-DNA
 

sebagai mutant control (Tinto et al, 2007).  

Cara Pengolahan dan Analisa Data 

Data yang diperoleh dikumpulkan, 

dimasukkan ke dalam tabulasi data.  

HASIL  

Gambaran Malaria di Daerah Penelitian  

Tahun 2008, Kabupaten Lombok Barat 

terbagi atas 16 kecamatan, seperti yang terlihat pada 

peta endemisitas AMI (Gambar 1), bahwa tingkat 

endemisitas dibagi menjadi tiga, yaitu: 

 Hight Incidence Area/HIA (AMI > 50 ‰) 

daerah yang bewarna merah 

 Meso Incidence Area/MIA (AMI 10–50 ‰) 

daerah yang warna kuning 

 Low Incidence Area/LIA (AMI 0 - 10 ‰) 

daerah yang berwarna hijau. 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian dan Peta Wilayah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Endemisitas 

Malaria Tahun 2008. Lokasi Penelitian, Ditandai Dalam Lingkaran, yaitu Puskesmas Meninting, Lihat 

Inset. 

Kec. Batulayar (Puskesmas Meninting) 
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Manusia merupakan host intermediate 

sedangkan nyamuk Anopheles merupakan host 

defenitive. Perilaku bermukim penduduk yang 

berkelompok membentuk suatu dusun, dan tinggal di 

sekitar ternak (sapi, kambing) yang dimiliki. 

Kebiasaan penduduk pada malam hari duduk 

bercengkrama bahkan istirahat di serambi dan 

‘berugag’ hingga larut malam. Sebagian penderita 

yang ditemukan bahkan sehari-hari beristirahat di 

‘berugag’, seperti Gambar 2.  

 

 

 

Gambar 2. Kondisi penduduk di daerah endemis malaria 

Keterangan: 

a: ternak bersebelahan dengan tempat tinggal b, c: ‘berugag’ digunakan sebagai tempat 

istirahat (beralih fungsi sebagai kamar bagi si sakit), d: serambi untuk menerima tamu dan 

bercengkerama. 

 

Data malaria Kabupaten Lombok Barat 

tahun 2006-2009 dapat diamati pada Tabel 2. Angka      

P falciparum yang menurun di tahun 2009, didukung 

oleh adanya Global Fund (GF) dalam program 

pemberantasan dan pengobatan malaria 

menggunakan ACT di Nusa Tenggara Barat sejak 

Bulan Maret 2008.  

 

b a 

c d 
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Tabel 2. Data Malaria Kabupaten Lombok Barat Tahun 2006-2009 

Tahun 2006 2007 2008 2009 

Penduduk 737.491 782.943 796.106 588.110 

Klinis malaria 15.854 17.600 14.831 7.053 

AMI (‰) 21,50 22,5 18,63 11,99 
Sediaan darah diperiksa 11.814 15.025 13.214 6.689 

Jumlah positif 2.078 3.212 1.498 1.352 

SPR (%) 17,6 21,38 11,34 20,21 
Angka falciparum (%) 69,39 78,86 77,44 61,46 

 

Hasil pencarian dan penemuan penderita 

menunjukkan bahwa P falciparum merupakan jenis 

parasit terbanyak, diikuti oleh P vivax dan beberapa 

kasus P malariae. Berdasarkan laporan bulanan 

penemuan dan pengobatan malaria Kabupaten 

Lombok Barat periode Januari – Desember 2009 

tercatat tiga Puskesmas dengan jumlah penderita 

malaria tertinggi adalah Penimbung, Gunungsari, dan 

Meninting 405,395, dan 354. Pada periode Januari–

Mei 2010, Puskesmas Meninting, Gunungsari, dan 

Penimbung menunjukkan jumlah penderita tertinggi 

kasus positif malaria masing-masing sebesar 

254,183, dan 176. 

Karakteristik Penderita Malaria Falciparum  

Gejala klinis malaria di Nusa Tenggara 

Barat, khususnya Lombok Barat sangat bervariasi, 

dari gejala klasik malaria yang terdiri dari tiga 

stadium yang berurutan, yaitu menggigil, demam, 

berkeringat, suhu > 37,5
o
C, dapat ditemukan 

pembesaran limpa dan anemia. Di lokasi 

pengambilan sampel, gejala klasik malaria tidak 

timbul berurutan, bahkan tidak semua gejala 

ditemukan. Selain gejala klasik, dapat juga disertai 

gejala lain seperti lemas, sakit kepala, mialgia, sakit 

perut, sakit pinggang, mual, dan diare. Bahkan pada 

beberapa penderita tidak ada kenaikan suhu tubuh, 

namun hasil pemeriksaan mikroskopis menyatakan 

positif malaria.  

Hasil pengumpulan sampel sebesar 53, 

dengan karakteristik berdasarkan jenis kelamin dan 

kelompok umur serta demam saat penemuan seperti 

yang terlihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Karakteristik Penderita Malaria Falciparum 

 Lombok Barat 

N= 53 
%-ase 

Jenis kelamin   

Laki-laki 29 55 

Perempuan 24 45 

Umur   

0 – 4 4 7,5 

5 – 9 9 17 
10 – 14  15 28 

> 15  25 47 

Suhu > 37,5°C      46       87 

 

Karakteristik penderita dengan gejala klinis 

malaria berdasarkan jenis kelamin lebih banyak pada 

laki-laki (55%) dibandingkan perempuan. 

Berdasarkan karakteristik umur penderita dibedakan 
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menurut kelompok umur terendah pada anak umur 

0–4 tahun 7,5% (4/53) dan tertinggi pada kelompok 

umur dewasa (> 15 tahun) 47% (25/53). Penderita 

yang ditemukan dengan demam sebanyak 87% 

(46/53). 

Jumlah sampel sebanyak 53 tadi dicross 

check secara mikroskopis di laboratorium malaria 

Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga 

Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan 

molekuler (nested PCR). Hasil nested PCR yang 

mengandung P falciparum baik sebagai infeksi 

tunggal (P falciparum) maupun infeksi campuran (P 

falciparum dan P vivax) sebanyak 37 sampel 

diperiksa adanya mutasi DHFR pada codon 108.  

Hasil Identifikasi Mutasi gen PfDHFR codon 108 

Pemeriksaan mikroskopis masih digunakan 

sebagai gold standard untuk pemeriksaan malaria 

walaupun saat ini sudah ada metode yang diyakini 

lebih sensitif, yaitu metode nested PCR. Hasil 

pemeriksaan secara mikroskopis menunjukkan 

bahwa dari 53 sampel yang diperiksa, perbedaan 

hasil pemeriksaan mikroskopis dan nested PCR 

ditemukan sebanyak 28% (15 dari 53 sampel). 

Contoh hasil pemeriksaan nested-PCR seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 3. yaitu sampel no 2, 4, 7, 

9 adalah  P falciparum, sampel no 1 P falciparum 

dan P vivax (infeksi campuran), dan sampel 3, 5, 6 

dan 8 adalah P vivax; sehingga sampel yang terdapat 

P falciparum baik sebagai infeksi tunggal (P 

falciparum saja) maupun infeksi campuran terdapat 

pada sampel 1, 2, 4, 7, dan 9.  

                                                                   LB 

 

 
Gambar 3. Identifikasi spesies Plasmodium dengan metode nested PCR 

Keterangan:  

M adalah Marker one step-9 untuk mengetahui letak DNA yang teramplifikasi. Hasil 

amplifikasi DNA sampel oleh primer spesifik yang mengkoding gen 18s rRNA untuk spesies 

Pf dan Pv terlihat pada kolom 3-13 (LB 1-10), LB 1 menunjukkan hasil positif P. falciparum 

dan P. vivax; LB 2,4,7,9 menunjukkan hasil positif P. falciparum; LB 3,5,6,8 menunjukka 

hasil positif P. vivax; sedangkan LB 10 menunjukkan hasil pemeriksaan negatif. Kontrol 

negatif Pf dan Pv pada kolom 1 Kontrol positif Pf dan Pv pada kolom 3. 

Penentuan hasil pemeriksaan nested PCR 

dilanjutkan dengan identifikasi mutasi gen PfDHFR 

codon 108. Contoh hasil pemeriksaan mutasi gen 

PfDHFR codon 108 seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

Neg     M     Pos     01     02       03      04     05       06      07      08     09     10 

         P vivax 

   P falciparum 
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A)                                           3D7                                     FCR3                         K1    
                          Neg   M     A     S     B     T     Neg   A     S      B     T    Neg    A     S     B      T 

 
B). 

 
 

Gambar 4. Identifikasi Mutasi Gen PfDHFR dengan Metode Nested PCR-RFLP.  

Keterangan:  

M adalah marker one step-9 menunjukkan lokasi amplifikasi DNA yang terpotong oleh 

enzim-enzim restriksi: Alu I (kolom A = serin-108/wild tipe), Scrf I (kolom S = 108-treonin), 

Bsr I (kolom B = 108-asparagin). 3D7 dan FCR3 adalah strain P. falciparum yang berasal 

dari Afrika, K1 adalah strain P. falciparum yang berasal dari Thailand.  

A) Mutasi PfDHFR di codon 108 ditunjukkan dengan pemotongan enzim restriksi Bsr I 

(serin 108 asparagin) pada strain P.falciparum K1 (Kontrol N108), pemotongan enzim Scrf 

I (serin 108 threonin) pada strain Pf FCR3 (Kontrol T108), dan pemotongan enzim restriksi 

Alu I pada strain Pf 3D7 menunjukkan wild type (S108). Mutasi PfDHFR di kodon 51 

ditunjukkan dengan pemotongan enzim restriksi TSP 509 I (asparagin 51 isoleusin) yaitu 

Ile-51.  

B) Mutasi PfDHFR di codon 108 pada sampel LB 1, 2, 4, 7, dan 9 menunjukkan Asn-108. 
 

Sampel mengandung P falciparum (P 

falciparum dan P falciparum +  P vivax) sebanyak 

37, yang berasal dari hasil pemeriksaan nested PCR 

32 sampel berasal dari P falciparum, sedangkan 5 

lainnya berasal dari sampel yang teridentifikasi 

sebagai P falciparum + P vivax (infeksi campuran). 

Hasil identifikasi dapat diamati pada Tabel 4. 

Identifikasi mutasi PfDHFR pada codon 108 

dinyatakan semua sampel mengalami  mutasi pada 

304 bp 
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codon 108 dalam bentuk asparagin (Asn), dengan jumlah total sebanyak 37 (100%). 

Tabel 4.   Hasil Pemeriksaan Mikroskopis, Nested PCR, dan PCR RFLP serta Kepadatan Parasit Rata-

Rata/µl Darah pada Penderita Malaria falciparum di Lobar 

Hasil Pemeriksaan Mikros kopis %-ase Nested PCR %-ase 
PCR RFLP 

Kepadatan parasit/µl darah 
S N T 

P falciparum (F) 31 58 32 60  32  11.358 

P vivax (V) 9 17 10 19    3.590 
P f + P v (FV) 10 19 5 9  5  6.930 

Negatif (-) 3 6 7 13     

Jumlah total 53 100 53 100  37  7.293 

 

PEMBAHASAN 

Gambaran Malaria di Daerah Penelitian  

Penyakit malaria tercatat pada urutan kedua 

dalam kelompok penderita penyakit berpotensi 

wabah, pada tahun 2000 tercatat empat kali. Sejak 

tahun 1995-2000 AMI NTB berkisar 46,21–53,26‰ 

(AMI Nasional 28,06‰). Pada dua tahun terakhir 

terjadi KLB di beberapa kecamatan, yaitu di 

Sekotong, Tanjung, dan Pemenang.  

Topografi daerah merupakan daerah pesisir 

sepanjang pantai utara ke selatan dan pegunungan 

serta daerah pertanian. Mata pencaharian sebagian 

besar penduduk adalah buruh tani dan nelayan 

dengan latar belakang pendidikan relatif rendah. 

Sebagian penduduk bermukin di sepanjang pantai 

yang merupakan daerah endemis malaria; sebagian 

lagi di daerah pedesaan/pegunungan. Penduduk 

tinggal secara berkelompok dan banyak yang berada 

di lingkungan tempat perindukan potensial nyamuk 

Anopheles, dan tidak mempunyai batas pekarangan 

yang jelas (Anonim, 2002). Perilaku masyarakat 

dengan aktivitas di luar rumah dan membiarkan 

bayi/balita tidur di luar (‘berugag’) hingga hampir 

larut malam memberikan waktu kontak nyamuk 

menjadi lebih panjang dan memungkinkan terjadi 

penularan. 

Program pemberantasan malaria yang 

dilakukan di daerah endemis malaria salah satunya 

adalah penggunaan kelambu yang berinsektisida. 

Kelambu yang sudah dibagikan pada kelompok 

masyarakat tertentu tidak dimanfaatkan, masih 

terbungkus rapi dalam. Insektisida yang dicelupkan 

pada kelambu beraroma tajam, mata terasa perih, 

sehingga kelambu enggan digunakan.  

Hasil pencarian dan penemuan penderita 

secara Passive Case Detection (PCD), AMI tahun 

1996 -  2000 berkisar 44,22 – 50,78 ‰. Ditinjau dari 

sisi kuantitas terjadi penurunan tapi kualitas 

meningkat dengan beberapa kali terjadi KLB, dengan 

peningkatan kasus positif terhadap malaria 

falciparum yang pada tahun 2000 terjadi 69,21% dari 

2.576 kasus (Dinkes Lobar, 2002). Hasil pencarian 

dan penemuan penderita menunjukkan bahwa P 

falciparum merupakan jenis parasit terbanyak, diikuti 

oleh P vivax dan beberapa kasus P malariae. 

Pengobatan malaria sebelum periode Maret 2008 

digunakan Klorokuin untuk malaria vivax dan SP 

untuk pengobatan malaria falciparum tanpa 

komplikasi. Ada kecenderungan angka P falciparum 

di Lombok Barat terus meningkat, tapi dengan 

masuknya program pengobatan dengan 

menggunakan ACT/Arsuamor dan pemberantasan 
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malaria oleh Global Fund yang dimulai pada bulan 

Maret 2008 terjadi penurunan jumlah dari klinis 

malaria, sediaan darah (SD), jumlah positif malaria, 

dan penurunan angka P falciparum dari 78,86% 

tahun 2007 menjadi 77,44% pada  tahun 2008 (lihat 

Tabel 2. di halaman 8); dan pada tahun 2009 turun 

lebih banyak menjadi 61,46% .    

Wilayah kerja Puskesmas Meninting 6 desa, 

yaitu Lembah Sari, Batu Layar, Senggigi, Senteluk, 

Sandik, dan Meninting. Lebih dari sebagian 

kampung/dusun di desa Lembah Sari, Batu Layar, 

Senggigi, dan Senteluk merupakan daerah 

pegunungan yang sulit dijangkau, sedang kampung 

lainnya dataran rendah dan pantai dengan banyak 

lagoon. Lagoon di daerah pantai merupakan tempat 

perindukan nyamuk, terutama Anopheles. 

Meningkatnya malaria di daerah pegunungan di 

dukung oleh mata air dan tempat penampungan air 

berupa bak terbuka yang dapat menjadi tempat 

perindukan nyamuk. Berkurangnya debit air sungai 

karena perubahan lingkungan dan pemanasan global, 

mempercepat surut, penyempitan aliran sungai 

menyebabkan aliran sungai terputus, muara sungai 

menutup. Hal ini juga dapat menambah tempat 

perindukan nyamuk.         

Perubahan cuaca dan musim yang tidak 

menentu memperpanjang masa penularan. Menurut 

periode sebelumnya, setelah Bulan Juni biasanya 

kasus malaria menurun. Penurunan kasus pada Bulan 

Juni-Juli memang terjadi di semua Puskesmas, yang 

didukung dengan suksesnya kegiatan malaria blood 

survey (MBS) pada periode tersebut. Dampak 

pemanasan global dan perubahan musim pada akhir 

Bulan Juli - Agustus dengan kembalinya curah hujan 

yang cukup tinggi dan panas yang berselang 

menyebabkan transmisi malaria meningkat.  Curah 

hujan sangat berpengaruh terhadap habitat nyamuk.  

Dasar pendidikan penduduk penderita 

malaria yang rendah (tidak sekolah dan tidak tamat 

SD). Penghidupan kebanyakan hanya sekedar untuk 

mencukupi kebutuhan dasar, yaitu pangan. Penduduk 

di daerah pegunungan mencari nafkah dengan 

mencari kayu bakar di hutan, berkebun, pedagang 

kecil baik di rumah maupun berdagang di daerah 

pantai. Rendahnya penghasilan menyebabkan 

sebagian penduduk di pegunungan tidak mampu 

untuk datang berobat. Bahkan sebagian penderita 

yang dikunjungi ke rumah sudah mengidap demam 

satu sampai dua minggu. Obat yang diminum pun, 

sekedar untuk menghilangkan rasa sakit. Dari kondisi 

ini terlihat bahwa mobilitas penduduk tidak tinggi, 

hanya di sekitar daerah tersebut. 

Karakteristik Penderita Malaria Falciparum 

Di daerah endemis malaria, seperti di lokasi 

pengambilan  sampel penderita yang telah 

mempunyai imunitas terhadap malaria, gejala klasik 

malaria (menggigil, demam, berkeringat) tidak 

timbul secara berurutan, bahkan tidak semua gejala 

dapat ditemukan. Selain gejala klasik, dapat disertai 

gejala lain seperti lemas, sakit kepala, mialgia, sakit 

perut, sakit pinggang, mual/muntah, dan diare 

(Suparman, 2005). Bahkan pada beberapa penderita 

tidak ditemukan kenaikan suhu tubuh, namun malaria 

positif secara mikroskopis.  

Hasil Identifikasi Mutasi Gen PfDHFR Codon 108 

Hasil pemeriksaan PCR-RFLP mutasi gen 

PfDHFR codon 108 pada ke 54 sampel penelitian 

menunjukkan mutasi menjadi Asparagin pada semua 
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sampel (100%). Penelitian-penelitian lain 

menemukan mutasi PfDHFR pada Asn-108 sebesar 

masing-masing 100% di Tanzania (Jelinek et al, 

1998), Amazon (Kublin et al, 1998), Iran (Zakeri et 

al, 2007), dan di Timor Timur (Almeida et al, 2009), 

di lokasi yang berbeda juga Almeida menemukan 

mutasi sebesar 97% (62/64). Mutasi Asn-108 lainnya 

sebesar 95% (87/92) di Mozambique (Fernandes et 

al, 2007); 93% (84/86) di Tanzania (Schonfeld et al, 

2007); 84,9% (79/93) di Iran (Razavi et al, 2008); 

79% (86/109) di Nigeria (Happi et al, 2005); 57% 

(12/21) di Belgia (Tinto et al, 2007); di Indonesia, 

Alor dan Lampung masing-masing sebesar 71,2% 

dan 87,2% (Agustina, 2005).   

Adanya mutasi Asn-108 belum 

menunjukkan kegagalan pengobatan. Penelitian ini 

pun hanya mendeteksi secara screening awal dari 

mutasi gen PfDHFR. Pada P. falciparum, permulaan 

mutasi selalu berubah pada posisi 108 (biasanya dari 

serine ke asparagine), yang menurunkan hanya 

sepuluh kali kerentanan obat, dan tidak 

mempengaruhi respon terapi terhadap sulfadoksin 

pirimetamin. Keadaan ini dapat dibandingkan dengan 

penelitian dari Kublin et al, Mutasi Asn-108 

ditemukan pada semua sampel (45), baik dengan 

hasil pengobatan yang dinyatakan 11 sampel sensitif, 

13 sampel R I, 13 sampel R II, maupun pada 8 

sampel R III. Namun pada codon-codon yang lain 

ada yang sebagian mutasi dan bahkan DHFR 59 dan 

50 sama sekali tidak ada mutasi; begitu juga pada 

DHPS 436 dan 613 (Kublin et al, 1998).   

Gambaran Mutasi Gen PfDHFR Codon 108  

Gambaran mutasi gen yang diperoleh dari 

penelitian ini semua sampel mutasi gen PfDHFR 

codon 108  adalah Asparagin (Asn-108). Tidak 

ditemukan adanya variasi lain, baik Serin sebagai 

wild tipe maupun treonin dari allel mutan lainnya. 

Penderita dengan mutasi Asn-108, 18/37 (48,6%) 

tinggal di daerah pantai (Batu Bolong dan 

sekitarnya),  19/37 (51,4%) tinggal di daerah 

pegunungan (Duduk Atas dan Penanggak), sehingga 

transmisi malaria menyebar merata antara daerah 

pantai dan pegunungan. Berdasarkan jenis kelamin 

ternyata lebih banyak ditemukan pada laki-laki , 

yaitu 64,9% (24/37).  

Gambaran mutasi Asn-108 juga ditemukan 

pada beberapa penelitian yang telah dilakukan di 

Indonesia seperti: alel Asn-108 dari 31,5% menjadi 

24,75 pada musim panas; tidak ditemukan mutasi 

Thr-108 (Puji dkk, 2009). Pada penelitian Syafruddin 

dkk, 2003: 42 isolat (30,2%) membawa alel asn-108 

dan Arg-59, 34 isolat (27,4%) membawa alel Thr-

108, 32 isolat berpasangan dengan Val-16. Alel 

mutan pada codon 50, 51, dan 164 tidak terobservasi 

pada sampel yang diperiksa. Mutasi Asn-108 

meningkatk an resistensi terhadap pirimetamin kira-

kira 100 kali dibandingkan dengan wild-type, alel 

Ser-108. Dan pada penelitian Syafruddin dkk, 2007: 

dari 69 isolat, 52 membawa Asn-108 tapi tidak 

ditemukan Thr-108. Mutasi juga ditemukan pada 

Arg-59 tapi tidak ada polimorfisme pada codon 16, 

50,51, atau 164.  

Laporan adanya resistensi obat anti malaria 

di Indonesia pertama kali untuk Klorokuin pada 

tahun 1973 dan SP tahun 1979. Sejak itu menyebar 

dengan cepat di seluruh Nusantara. Baru-baru ini 

kasus Klorokuin resisten telah dilaporkan di seluruh 

propinsi dengan derajat resistensi dari resistensi 

moderat (RI) sampai  resistensi tinggi (RIII) dan 
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dalam beberapa kasus resistensi juga terjadi terhadap 

lebih dari satu agen antimalaria. Di sisi lain, 

penelitian yang dilakukan di beberapa daerah juga 

mengindikasikan adanya P. vivax resisten klorokuin-

di tempat-tempat tertentu. Dengan munculnya 

penyebaran resistensi yang luas terhadap klorokuin 

di Indonesia, kombinasi antifolat sulfadoksin dan 

pirimetamin (SP) menjadi lebih umum digunakan. 

Namun, hanya beberapa tahun setelah pengenalan, 

resistensi terhadap kombinasi obat  ini telah diamati 

dalam beberapa kasus dan sekarang telah menyebar 

ke sedikitnya di 11 provinsi baik resistensi in vivo 

maupun in vitro. Di Purworejo, prevalensi resistensi 

SP ditemukan menjadi 33%. Resistensi parasit 

malaria terhadap obat antimalaria utama; Klorokuin 

dan Fansidar (SP) juga telah dikonfirmasi dengan 

analisis molekuler dari berbagai isolat P falciparum 

berbeda di Indonesia (WHO, 2007). Terungkap 

bahwa isolat P. falciparum di Indonesia memang 

membawa mutasi gen dalam obat resisten. Meskipun 

resistensi  antimalaria di Indonesia menyebar, 

Klorokuin dan SP masih digunakan sebagai lini 

pertama dan kedua obat antimalaria. Hal ini 

membuat pengobatan malaria di Indonesia kurang 

efektif dan menekankan perlunya farmakologi 

inisiatif baru untuk melawan kejadian peningkatan 

mortalitas dan morbiditas malaria (WHO, 2007).  

Data resistensi P falciparum terhadap SP, 

menurut Laihat & Arbani: di Indonesia uji resistensi 

telah dilakukan in vivo dan atau in vitro di ke-26 

provinsi. Uji in vivo dilakukan di 12 provinsi dan 

hanya di 3 provinsi dinyatakan resisten, yaitu Jawa 

Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua. Sedangkan uji 

in vitro dilakukan di semua provinsi dengan hasil 

resisten dinyatakan di 7 provinsi, yaitu DI Aceh, 

Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan 

Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. 

Adapun Nusa Tenggara Barat, uji resistensi 

dilakukan hanya in vitro dengan hasil sensitif pada 

tahun 1993 oleh Depkes. Sejak tahun 2004, program 

pemberantasan malaria, tidak menggunakan 

Klorokuin sebagai obat utama malaria falciparum 

karena telah dinyatakan resisten. Sebagai obat pilihan 

utama digunakan obat kombinasi artesunate derivat 

artemisinin dan amodiakuin (AAQ) dan untuk 

malaria berat obat utama yang digunakan adalah 

artemeter injeksi di samping kina (Surat Ditjen PPM 

& PL nomor: PM.00.01.3.541 tanggal 15 Desember 

tahun 2004, perihal pengobatan malaria falciparum di 

Indonesia). Sedangkan pengobatan dengan  P vivax 

tetap masih digunakan Klorokuin (Laihat & Arbani, 

2010). 

Meningkatnya insiden malaria disebabkan 

oleh berbagai faktor, seperti kasus malaria yang 

resisten terhadap obat anti malaria. Resistensi parasit 

malaria muncul pertama kali di Thailand tahun 1961 

dan di Amerika Serikat tahun 1962, kemudian 

menyebar ke seluruh dunia. Di Afrika resistensi P 

falciparum terhadap klorokuin meningkat dengan 

cepat dan intensif sejak tahun 1979. Bersamaan 

dengan itu resistensi  P falciparum terhadap SP telah 

ada sejak tahun 1980. Di Indonesia resistensi P 

falciparum terhadap klorokuin ditemukan pertama 

kali di Kalimantan Timur tahun 1974, kemudian 

terus menyebar dan tahun 1996 kasus malaria 

resisten klorokuin sudah ditemukan di seluruh 

provinsi di Indonesia. Kecepatan penyebaran 

resistensi plasmodium terhadap obat anti malaria 

tidak sama di masing-masing daerah atau Negara. 

Menurut White, ada 3 faktor yang menimbulkan 
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resistensi, yaitu faktor operasional, seperti dosis 

subterapi, kepatuhan penderita yang kurang; faktor 

farmakologik; dan faktor transmisi malaria, termasuk 

intensitas, tekanan obat, dan imunitas (Zein, 2005). 

Mutasi PfDHFR pada codon 108 

(asparagin), merupakan kunci resistensi yang akan 

membuka mutasi pada codon DHFR yang lain dan 

DHPS. Dampak mutasi hanya menurunkan 

kerentanan obat hanya sepuluh kali lipat, tetapi tidak 

mempengaruhi respon terapi, sehingga respon 

pengobatan makin lama. Bila mutasi berlanjut pada 

codon 51 dan 59, hal ini dihubungkan dengan 

meningkatnya resistensi pirimetamin. 

Pengobatan malaria di Puskesmas 

disesuaikan dengan kebijakan Nasional Program 

Pengendalian Malaria. Sejak tahun 2004, pengobatan 

malaria tanpa komplikasi adalah Artemisinin 

Combination Therapy (ACT). Di NTB program 

pengobatan menggunakan ACT dimulai pada bulan 

Maret 2008. Mutasi Asn-108 yang teridentifikasi 

pada penelitian ini adalah efek dari penggunaan 

Sulfadoksin Pirimetamin (SP) di luar program. 

Untuk mencegah dan memperlambat  laju 

resistensi, terapi kombinasi yang rasional sangat 

dianjurkan, seperti yang telah dilakukan di Nias 

Sumatera Utara dengan terapi kombinasi Artesunate 

dan Sulfadoksin Pirimetamin (AR + SP) pada satu 

kelompok uji dan AM (Amodiaquine) + SP pada 

kelompok uji lain yang diberikan pada penderita 

dengan malaria faciparum sebagai infeksi tunggal  

menghasilkan efikasi terapi yang sama tanpa early 

treatment failure (ETF) maupun late treatment 

failure (LTF). Penurunan kepadatan parasit 

signifikan, tapi tidak ada perbedaan bermakna 

kepadatan parasit antara kelompok  (Sony, 2007). 

Pada uji klinis ini menunjukkan pengobatan baik 

yang berbasis artesunate/artemisinin maupun non 

artemisinin memberikan efek terapi yang sama. 

Berbagai penelitian terus dilakukan dalam rangka 

mengatasi resistensi obat anti malaria. Salah satu 

usaha yang dilakukan dengan pengobatan kombinasi 

(Zein, 2005), termasuk dengan program pengobatan 

malaria falciparum yang tengah dijalankan saat ini, 

yaitu hasil pemeriksaan mikroskopis positif diterapi 

dengan ACT/Arsuamor. 

KESIMPULAN 

Karakteristik penderita malaria falciparum 

(juga infeksi campuran, yaitu malaria falciparum + 

malaria vivax) lebih banyak laki-laki (55%, yaitu 29 

dari 53)  dibanding perempuan, kelompok umur 

dewasa (> 15 tahun = 47% yaitu 25/53), penderita 

yang  tidak demam sebanyak 13% (7/53). Kepadatan 

parasit rata-rata 7.293 parasit/µl darah, sehingga 

termasuk pada low to moderate transmission area. 

Hasil identifikasi mutasi gen PfDHFR pada codon 

108 sebanyak 37 (100%). Jenis mutasi yang 

ditemukan adalah Asparagin (Asn-108), tidak 

ditemukan wild type (Ser-108) maupun allel mutant 

type lain (Thr-108). SP masih digunakan sebagai 

obat antimalaria (OAM) pada malaria falciparum 

tanpa komplikasi; mutasi PfDHFR perlu diwaspadai; 

ternyata ditemukan adanya mutasi Asn-108, sehingga 

hasil ini dapat menjadi masukan bagi program 

pemberantasan dan pengobatan malaria apakah SP 

masih layak digunakan atau penggunaannya sama 

sekali harus dihentikan untuk sementara.   
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