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BAB XXI 

MALARIA 

 

Malaria adalah penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh protozoa parasit dari 

genus plasmodium yang menyerang eritrosit melalui gigitan nyamuk anopheles yang ditandai 

dengan ditemukannya bentuk aseksual didalam darah. Infeksi malaria memberikan gejala 

berupa demam menggigil, sefalgia, anemia, dan menyebabkan perubahan-perubahan 

patofisiologis pada organseperti  otak, hati, ginjal, dan limpa.1 

 

Secara parasitologi dikenal 4 genus Plasmodium dengan karakteristik klinis yang berbeda 

bentuk demamnya, yaitu :2   

1. Plasmodium vivax, secara klinis dikenal sebagai Malaria tertiana disebabkan serangan 

demamnya yang timbul setiap 3 hari sekali.  

2. Plasmodium malaria, secara klinis juga dikenal juga sebagai Malaria Quartanakarena 

serangan demamnya yang timbul setiap 4 hari sekali. 

3. Plasmodium ovale, secara klinis dikenal juga sebagai Malaria Ovale dengan pola 

demam tidak khas setiap 1-2 hari sekali.  

4. Plasmodium falciparum, secara klinis dikenal sebagai Malaria tropicana atau Malaria 

tertiana maligna sebab serangan demamnya yang biasanya timbulsetiap 3 hari sekali 

dengan gejala yang lebih berat dibandingkan infeksi oleh jenis plasmodium 

lainnya.Secara epidemiologi, spesies yang terbanyak dijumpai di Indonesia 

adalah plasmodium falsiparum dan vivax. 

Penyakit malaria dapat berlangsung akut maupun kronik dan tanpa komplikasi atau 

disertai komplikasi sistemik atau malaria berat. Salah satu jenis malaria komplikasiadalah 

malaria serebral.Plasmodium falsiparum adalah jenis yang paling sering memberi komplikasi 

malaria serebral dengan angka kematian yang tinggi. Dalam kejadiannya ada beberapa 

penyebab yang menjadi faktor  penting, seperti faktor manusia, vektor, parasit, dan faktor 

lingkungan yang mempengaruhi siklus biologi nyamuk.2, 

Patogenesis malaria komplikasi meliputi sitoadherens pada mikrovaskular terhadap 

eritrosit terinfeksi parasit, adherens antara eritrosit normal dengan eritrosit yang mengandung 

parasit (rosetting), dan pengeluaran sitokin sebagai respons terhadap substansi toksik yang 

dikeluarkan oleh Plasmodium falciparum yang menyebabkan kerusakan jaringan.3 

Dalam pelaksanaan program pemberantasan malaria, sudah banyak biaya dan tenaga 

yang dikerahkan tetapi belum membuahkan hasil yang nyata.Upaya pemberantasan malaria 

telah dilakukan dengan pengendalian vektor dan obat anti malaria, namun sampai kini malaria 
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masih belum dapat diberantas. Faktor penyebabnya adalah keterlambatan mendiagnosis 

malaria sedini mungkin sehingga tidak dapat segera diberi pengobatan serta  resistensi parasit 

terhadap obat malaria terutama klorokuin. Oleh sebab itu dalam perbaikan 

strategi pemberantasan malaria, upaya diagnosis dini dan pengobatan tepat merupakan 

sasaran utama. Sampai saat ini diagnosis pasti hanya dapat ditegakkan melalui pemeriksaan 

parasitologis yang memerlukan keterampilan dan fasilitas khusus.3,4 

 

Epidemiologi 

Malaria merupakan salah satu penyakit infeksi yang tersebar di seluruh 

dunia.terutama negara-negara beriklim tropis dan subtropis. Berdasarkan laporan WHO 

(2005), terdapat lebih dari 1 milyar penduduk atau 40% dari penduduk dunia tinggal di daerah 

endemis malaria. Sementara prevalensi penyakit malaria di seluruh dunia diperkirakan antara 

300-500 juta klinis setiap tahunnya. Dari 300 - 500 juta kasus klinis malaria di dunia, terdapat 

sekitar 3 juta kasus malaria dengan komplikasi malaria serebral. Angka kematian yang 

dilaporkan mencapai 1-1,5– 2,7 juta penduduk per tahun, terutama terjadi pada anak-anak di 

Afrika, khususnya daerah yang kurang terjangkau oleh pelayanan kesehatan.4,5 

Di Indonesia, sampai saat ini angka kesakitan penyakit malaria masih cukup tinggi, 

yaitu kira-kira 30 juta/tahun, angka kematian 100.000/ tahun, sementara berdasarkan hasil 

survei kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 2001, terdapat 15 juta kasus malaria dengan 

38.000 kematian setiap tahunnya. 

Data Departemen Kesehatan menunjukkan tahun 2007 jumlah populasi beresiko 

terjangkit malaria diperkirakan sebanyak 116 juta orang sementara jumlah kasus malaria 

klinis yang dilaporkan 1.775.845 kasus.4.5 

 

Etiologi 

Penyebab malaria adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh protozoa parasit dari 

genus plasmodium yang menyerang eritrosit melalui gigitan nyamuk anopheles yang ditandai 

dengan ditemukannya bentuk aseksual didalam darah.1 

 

Siklus Hidup Malaria  

1. Siklus Hidup Malaria Secara Umum 

a. Siklus Hidup Pada Manusia 

Pada waktu nyamuk Anopheles infektif menghisap darah manusia, sporozoit yang 

berada di kelenjar liur nyamuk akan masuk kedalam peredaran darah manusia selama lebih 

kurang ½ jam. Setelah itu sporozoit akan masuk kedalam sel hati dan menjadi tropozoit 

hati. Kemudian berkembang menjadi skizon hati yang terdiri dari 10.000-30.000 merozoit 

hati (tergantung spesiesnya). Siklus ini disebut siklus ekso-eritrositer yang berlangsung 
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selama lebih kurang 2 minggu. Pada P.vivax dan P. ovale, sebagian tropozoit hati tidak 

langsung berkembang menjadi skizon, tetapi ada yang menjadi bentuk dorman yang 

disebut hipnozoit. Hipnozoit tersebutdapat tinggal di dalam sel hati selama berbulan-bulan 

sampai bertahun-tahun. Pada suatu saat, bila imunitas tubuh menurun, akan menjadi aktif 

sehingga dapat menimbulkan relaps. Merozoit yang berasal dari skizon hati yang pecah 

akan masuk keperedaran darah dan menginfeksi sel darah merah. Didalam sel darah 

merah, parasit tersebut  berkembang dari stadium tropozoit sampai skizon (8-30 merozoit, 

tergantung spesiesnya). Proses perkembangan aseksual ini di sebut skizogoni. Selanjutnya 

eritrosit yang terinfeksi (skizon) pecah dan merozoit yang keluar akan menginfeksi sel 

darah merah lainnya. Siklus ini disebut siklus eritrositer. Setelah 2-3 siklus skizogoni 

darah, sebagian merozoit yang menginfeksi sel darah merah akan membentuk stadium 

seksual (gametosit jantan dan betina). 

 

Gambar 1.Siklus hidup malaria 

b. Siklus Hidup Pada Nyamuk Anopheles Betina 

Apabila nyamuk Anopheles betina menghisap darah penderita yang mengandung 

gametosit, didalam tubuh nyamuk, gamet jantan dan betina melakukan pembuahan menjadi 

zigot. Zigot berkembang menjadi ookinet kemudian menembus dinding lambung nyamuk. 

Pada dinding luar lambung nyamuk ookinet akan menjadi ookista dan selanjutnya menjadi 

sporozoit. Sporozoit bersifat infektif dan siap ditularkan kembali ke manusia. Dalam kaitan 

dengan siklus hidup plasmodium ini, dikenal istilah masa inkubasi yaitu rentang waktu sejak 

sporozoit masuk sampai timbulnya gejala, klinis yang ditandai dengan demam, dan masa 

prepaten. Masa inkubasi bervariasi tergantung spesies plasmodium ( tabel 1). 
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Tabel 1.  Masa Inkubasi penyakit Malaria 

 

                     Plasmodium Masa inkubasi (hari) 

                         P.falciparum9 – 12 (12) 

                             P.vivax 12 – 17 (15) 

                            P.ovale 16 – 18 (17) 

                         P.malariae 18 – 40 (28) 

 

 Sumber : Pedoman Penatalaksanaan Kasus  Malaria di Indonesia 

 

2. Siklus Hidup Plasmodium Falciparum 

P. falciparum merupakan spesies yang paling berbahaya karena penyakit yang 

ditimbulkannya dapat menjadi berat. Perkembangan aseksual dalam hati hanya 

menyangkutfase praeritrosit saja, tidak ada fase eksoeritrosit yang dapat menimbulkan relaps. 

Stadium dini yang dapat dilihat dalam hati adalah skizon yang berukuran ±30 mikron pada 

hari keempat setelah infeksi. Jumlah merozoit pada skizon matang kira-kira 40.000 buah. 

Dalam darah bentuk cincin stadium trofozoit muda P. falciparum sangat kecil dan halus 

dengan ukuran kira-kira seperenam diameter eritrosit. Pada bentuk cincin dapat dilihat dua 

butir kromatin yaitu bentuk marginal dan bentuk accole. Beberapa bentuk cincin dapat 

ditemukan dalam satu eritrosit (infeksi multiple). 

Walaupun bentuk marginal, accole, cincin dengan kromatin ganda dan infeksi 

multiple dapat juga ditemukan dalam eritrosit yang terinfeksi spesies Plasmodium lain tetapi 

sifat ini lebih sering ditemukan pada P. falciparum. Hal ini penting untuk membantu 

diagnosis spesies. Bentuk cincin P. falciparum kemudian menjadi lebih besar, berukuran 

seperempat dan kadang-kadang hampir setengah diameter eritrosit. Sitoplasmanya dapat 

mengandung satu atau dua butir pigmen.  

Stadium perkembangan dasar aseksual berikut pada umumnya tidak berlangsung 

dalam darah tepi, kecuali pada kasus berat (pernisiosa). Adanya skizon muda dan skizon 

matang P.falciparum dalam sediaan darah tepi berarti keadaan infeksi berat, sehingga 

merupakan indikasi untuk tindakan pengobatan cepat. 

Stadium skizon muda P.falciparum dapat dikenal dengan mudah oleh adanya satu 

atau dua butir pigmen yang menggumpal. Pada spesies parasit lain terdapat 20 atau lebih butir 

pigmen pada stadium skizon yang lebih tua. Bentuk cincin dan trofozoit tua menghilang dari 

darah tepi setelah 24 jam dan tertahan di kapiler alat dalam, seperti otak, jantung, plasenta, 

usus atau sumsum tulang, ditempat ini parasit berkembang lebih lanjut. 
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Dalam waktu 24 jam parasit di dalam kapiler berkembang biak secara skizogoni. Bila 

skizon sudah matang, akan mengisi kira-kira dua pertiga eritrosit dan membentuk 8-24 buah 

merozoit, dengan jumlah rata-rata 16 buah merozoit. Skizon matang P.falciparum lebih kecil 

daripada skizon matang parasit matang yang lain. Derajat infeksi pada jenis malaria ini lebih 

tinggi dari spesies lainnya, kadang-kadang melebihi 500.000/μL darah. Dalam badan manusia 

parasit tidak tersebar merata dikapiler alat dalam sehingga gejala klinis malaria falciparum 

dapat berbeda-beda. Sebagian besar kasus berat dan fatal disebabkan eritrosit yang dihinggapi 

parasit menggumpal dan menyumbat kapiler. Eritrosit yang mengandung trofozoit tua dan 

skizon mempunyai titik-titik kasar yang tampak jelas (titik Maurer) tersebar pada dua pertiga 

bagian eritrosit. Pembentukan gametosit juga berlangsung di kapiler alat-alat dalam, tetapi 

kadang-kadang stadium muda dapat ditemukan di daerah tepi. Gametosit muda mempunyai 

bentuk agak lonjong, kemudian menjadi lebih panjang atau berbentuk elips, akhirnya 

mencapai bentuk khas seperti sabit atau pisang sebagi gametosit matang.  

Gametosit untuk pertama kali tampak di daerah tepi setelah beberapa generasi 

mengalami skizogon, biasanya 10 hari setelah parasit pertama kali tampak dalam darah. 

Gametosit betina atau makrogametosit biasanya lebih langsing dan lebih panjang dan 

sitoplasmanya lebih biru dengan pulasan Giemsa. Intinya lebih kecil dan padat, berwarna 

merah tua dan butir-butir pigmen tersebar disekitar inti. Mikrogametosit berbentuk lebih lebar 

seperti sosis. Sitoplasmanya biru pucat atau agak kemerah-merahan dan intinya berwarna 

merah muda, besar dan tidak padat, butir-butir pigmen tersebar di sitoplasma sekitar inti. 

Jumlah gametosit pada infeksi P.falciparum berbeda-beda, kadang-kadang sampai 50.000-

150.000 /mL darah. Jumlah ini tidak pernah dicapai oleh spesies Plasmodium lain pada 

manusia.(Gambar 2) 

 

 

Gambar 2.  Gambara Apusan Darah Tepi P.falsifarum 
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Gambar 3. Lingkaran Hidup Plasmodium Falsiparum 

 

Patofisiologi  

Menurut pendapat ahli  patogenesis malaria dipengaruhi oleh faktor parasit dan faktor 

penjamu host. Yang termasuk ke dalam faktor parasit adalah intensitas transmisi, densitas 

parasit dan virulensi parasit. Sedangkan yang termasuk ke dalam faktor penjamu adalah 

tingkat endemisitas daerah tempat tinggal, genetik, usia, status nutrisi, dan status imunologi.  

Setelah sporozoit dilepas sewaktu nyamuk anopeles betina menggigit manusia, akan 

masuk kedalam sel hati dan terjadi skizogoni ektra eritrosit. Skizon hati yang matang akan 

pecah dan selanjutnya merozoit akan menginvasi sel eritrosit dan terjadi skizogoni intra 

eritrosit, menyebabkan eritrosit mengalami perubahan seperti pembentukan knob, 

sitoadherens, sekuestrasi, dan rosseting. 

Parasit dalam eritrosit (EP) secara garis besar mengalami 2 stadium yaitu: 

1. Stadium cincin pada 24 jam pertama :  permukaan EP akan menampilkan antigen 

ring erytrocite suirgace antigen (RESA) yang menghilang setelah parasit masuk 

stadium matur. 

2. Stadium matur pada 24 jam kedua : permukaan membran EP akan mengalami 

penonjolan dan membentuk knob dengan histidin rich protein-1( HRP-1) sebagai 

komponen utamanya.  

Selanjutnya bila EP tersebut mengalami merogoni, akan dilepaskan toksin malaria 

berupa GPI yaitu glikosil fosfatidil inositol yang merangsang pelepasan sitokin seperti  tumor 

nekrosis faktor alfa (TNFα) dan Interleukin 1 (IL-1) dari makrofag. Penumpukan EP memulai 

proses patologik infeksi malaria falsiparum dengan kemampuan adhesi dengan sel lain yaitu 

endotel vaskular, eritrosit dan menyebabkan sel ini sulit melewati kapiler dan filtrasi limpa. 

Hal ini berpengaruh terjadinya  sitoadherens dan sekuestrasi. 

Sitoadherensia dalah peristiwa perlekatan eritrosit yang telah terinfeksi P.falsiparum 

pada reseptor di bagian endotelium venule dan kapiler. Selain itu eritrosit juga dapat melekat 
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pada eritrosit yang tidak terinfeksi sehingga terbentuk roset. Sitoadherensi menyebabkan 

eritrosit matur tidak beredar kembali dalam sirkulasi. EP matur yang tinggal dalam jaringan 

mikrovaskuler disebut eritrosit matur yang mengalami sekuestrasi. 

Sekuestrasi terjadi pada organ-organ vital dan hampir semua jaringan dalam tubuh. 

Sekustrasi tertinggi terdapat di otak, diikuti hepar, ginjal, paru, jantung dan usus. Sekuestrasi 

ini memegang peranan utama dalam patofisiologi malaria berat.  

Rosseting adalah suatu fenomena perlekatan antara satu  eritrosit yang mengandung 

merozoit matang yang diselubungi oleh sekitar 10 atau lebih eritrosit non parasit sehingga 

berbentuk seperti bunga. Rosseting menyebabkan obstruksi aliran darah lokal atau dalam 

jaringan sehingga mempermudah terjadinya sitoadherens. 

 

Manifestasi Klinis 

A. Manifestasi Klinis Malaria Secara Umum 

Manifestasi klinis malaria sangat beragam. Gejala klinis mulai tampak setelah 1 

hingga empat minggu setelah infeksi dan umuumnya mencakup demam dan menggigil. 

1. Masa inkubasi 

Biasanya berlangsung 8-37 hari tergantung pada spesies parasit, beratnya infeksi dan 

ada pengobatan sebelumnya atau pada derajat resistensi hospes.  

2. Masa prodromal 

Terjadi sebelum terjadinya demam, berupa kelesuan, malaise, sakit kepala, sakit tulang 

belakang, nyeri pada tulang atauotot,anoreksia, perut tidak enak, diare ringan dan kadang-

kadang merasa dingin di punggung.  

3. Gejala klasik 

 Gejala klasik yaitu adanya trias malaria atau malaria proxysm, terjadi  secara berurutan, 

sebagai berikut : 

a. Periode dingin 

Mulai menggigil, kulit dingin dan kering, penderita sering berselimut, seluruh badan 

gemetar dan gigi-gigi saling terantuk, pucat sampai sianosis seperti orang kedinginan. 

Periode ini berlangsung antara 15 menit sampai 1 jam diikuti dengan meningkatnya 

temperatur. 

b. Periode panas 

Muka penderita terlihat merah, kulit panas dan kering, nadi cepat dan  demam sampai 

40°C atau lebih, penderita membukaselimutnya, respirasi meningkat, nyeri kepala, 

nyeri retroorbital, muntah-muntah, dapat terjadi syok, kesadaran delirium sampaiterjadi 

kejang. Periode ini dapat berlangsung sampai 2 jam atau lebih, diikuti keadaan 

berkeringat. 
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c. Periode berkeringat 

Penderita berkeringat mulai dari temporal, diikuti seluruh tubuhsampai basah,suhu 

turun, penderita merasa capek dan sering tertidur.Bila penderita bangun akan merasa 

sehat dan dapat melakukan pekerjaan biasa. 

 

B. Manifestasi Klinis Malaria Serebral  

 

 Terbagi menjadi dua fase sebagai berikut: 

1.  Fase prodromal : 

Gejala yang timbul tidak spesifik, penderita mengeluh sakit pinggang, mialgia, demam 

yang hilang timbul serta kadang-kadang menggigil, dan sakit kepala. 

2.  Fase akut : 

Gejala menjadi bertambah berat dengan timbulnya komplikasi seperti sakit kepala yang 

sangat hebat, mual, muntah, diare, batuk berdarah, gangguan kesadaran, pingsan, 

kejang, hemiplegi dan dapat berakhir dengan kematian. Pada fase akut ini  serangan 

bisa berlangsung selama 20-36 jam. Dalam pemeriksaan fisik ditemukan cornea mata 

divergen, anemia, ikteris, purpura, tetapi tidak ditemukan tanda rangsang meningeal. 

          Meskipun manifestasi klinis malaria serebral sangat beragam, namun hanya 

terdapat tiga gejala terpenting, baik pada anak dan dewasa, yaitu: 

1) Gangguan kesadaran dengan demam non-spesifik  

2) Kejang umum dan sekuel neurologik 

3) Koma menetap selama 24 – 72 jam, mula-mula dapat dibangunkan, kemudian tak 

dapat dibangunkan. 

Kriteria diagnosis malaria serebral lainnnya, menurut Lubis dkk (2005) harus 

memenuhi lima kriteria berikut: 

1) Penderita berasal dari daerah endemis atau berada di daerah malaria. 

2) Demam atau riwayat demam yang tinggi. 

3) Ditemukan parasit malaria falsiparum dalam sediaan darah tipis/tebal. 

4) Adanya manifestasi serebral berupa kesadaran menurun dengan atau tanpagejala-

gejalaneurologis yang lain, sedangkan kemungkinan penyebab yang lain telah 

disingkirkan. 

5) Kelainan cairan serebrospinal yang berupa Nonne positif, Pandi positif lemah, 

dan hipoglikemi ringan. 
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Pemeriksaan Laboratorium 

 

1. Pemeriksaan Mikroskopis 

 Pemeriksaan miroskopis dapat dilakukan dengan menggunakan sediaan darah (SD) tebal 

dan tipis, dan apabila dilakukan dengan cara yang benar mempunyai nilai sensitivitas dan 

spesifitas hampir 100%. National Institute of Malaria Research (2009) juga mengatakan 

bahwa sediaan tebal dan tipis merupakan gold standart untuk menegakkan suatu diagnosa 

malaria. Ini menunjukkan pewarnaan Giemsa mampu mendeteksi parasit malaria 

walaupun pada densitas yang rendah. Selain itu pewarnaan Giemsa juga dapat menghitung 

kepadatan  dan membedakan spesies malaria dan stadiumnya.  

 

1.1 Pemeriksaan sediaan apusan darah tebal  

Untuk melihat adanya parasit aseksual dari plasmodium malaria dapat dilakukan dengan 

mengambil darah kapiler kemudian diletakkan pada dek gelas dan dibiarkan kering, 

kemudian  diwarnai dengan pewarnaan giemsa, lalu dicuci dengan hati- hati selama 1-2 

detik dan dikeringkankemudian diperiksa. Pemeriksaan dengan hapusan darah tebal 

diperlukan untuk menghitung kepadatan parasit secara semi kuantitatif dan kuantitatif. 

Semi kuantitatif: 

(-) : SD -  atau tidak ditemukan parasit dalam 100 LPB 

(+) : SD +1 atau ditemukan 1-10 parasit dalam 100 LPB 

(++) : SD +2 atau ditemukan 11-100 parasit dalam 100 LPB 

(+++) : SD +3 atau ditemukan 1-10 parasit dalam 1 LPB 

(++++): SD +4 atau ditemukan >10 parasit dalam 1 LPB 

Kuantitatif 

Jumlah parasit dihitung permikro liter darah pada sediaan darah tebal (leukosit) atau 

sediaan darah tipis (eritrosit). 

 

Cara menghitung kepadatan parasit, yaitu : 

 

Contoh:  

 

Bila dijumpai 1500 parasit per 200 lekosit, sedangkan jumlah lekosit 8000/uL maka 

hitung parasit =8.000/200 X 1500, parasit = 60.000 parasit/μ L.  

Bila dijumpai 50 parasit per 1000 eritrosit = 5%. Bila jumlaheritrosit 450.000 maka 

hitung parasit = 450.000/1000x5= 225.000 parasit/μ L. 

Jumlah parasit aseksual dalam 1 ml=  (X . Jumlah lekosit /ml) / 200 

Ket.X = jumlah parasit aseksual per 200 lekosit. 
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Untuk penderita tersangka malaria berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Bila pemeriksaan sediaan darah pertama negatif, perlu diperiksa ulang setiap 6-12 

jam sampai tiga hari berturut-turut. 

b. Bila hasil pemeriksaan sediaan darah tebal selama tiga hari berturut-turut  tidak 

ditemukan parasit maka diagnosis malaria disingkirkan. 

 

1.2 Pemeriksaan sediaan darah tipis 

Sediaan darah tipis berguna untuk mengindentifikasi jenis parasit malaria. Cara 

pengecatan sama dengan pemeriksaan darah tebal namun sebelum di cat sedian darah 

difiksasi dulu dengan metanol murni. 

 

1.3  Semi quantitative buffy coat (QBC) 

QBC merupakan suatu metode mikroskopik alternatif di mana buffy coat yang telah 

disentrifuge diwarnai dengan flurokrom sehingga parasit malaria kelihatan terang 

apabila diperiksa di bawah mikroskop. Prinsip dasar tes fluoresensi yaitu adanya 

protein plasmodium yang dapat mengikat akridine orange akan mengidentifikasikan 

eritrosit terinfeksi plasmodium. Tes QBC  cepat tapi tidak dapat membedakan jenis 

plasmodium dan hitung parasit. 

 

Gambar 3. Bentuk Apusan Daran Tepi Jenis Plasmodium 
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2. Pemeriksaan Imunoserologi 

Rapid diagnostic test (RDT) 

RDT merupakan alternatif terhadap diagnosa yang ditegakkan berdasarkan 

manifestasi klinis, terutama pada tempat yang tidak mempunyai sarana mikroskopis yang 

berkualitas. Walaupun terdapat berbagai jenis RDT, tetapi prinsip kerjanya sama, yaitu 

dengan mendeteksi antigen spesifik (protein) yang dihasilkan oleh parasit malaria dan 

berada dalam sirkulasi darah orang yang terinfeksi. Menurut Roe & Pasvol (2009), 

keuntungan RDT adalah pemeriksaan ini tidak memerlukan teknik yang tinggi dalam  

pelaksanaannya. Walaupun begitu, biaya RDT mahal dan pemeriksaan tidak bersifat 

kuantitatif.  

Merupakan cara mendeteksi antigen plasmodium dengan menggunakan dipstick. 

Mekanisme kerja tes ini berdasarkan deteksi antigen parasit malaria, dengan  

menggunakan metoda imunokromatografi, dalam bentuk dipstik. RDT merupakan 

alternatif terhadap diagnosa yang ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis. Tes ini sangat 

bermanfaat pada instalasi rawat  darurat, saat terjadi out break, terutama pada tempat yang 

tidak mempunyai sarana mikroskopis yang berkualitas atau di daerah terpencil yang tidak 

tersedia fasilitas laboratorium, serta untuk survei tertentu. Tes yang tersedia di pasaran saat 

ini  mengandung: 

a. HRP-2 (Histidine rich protein 2) yang diproduksi olehtrofozoit, skizon dan gametosit 

muda P. Falciparum 

b. Enzim parasite lactate dehydrogenase (p-LDH) dan aldolase yang diproduksi oleh 

parasit bentuk aseksual atau seksual P.falciparum, P.vivax, P.ovale dan P.malariae. 

 Berdasarkan kemampuan mendeteksi plasmodium,   RDT yang beredar pada 

umumnya ada 2 jenis yaitu: 

1. Single yang mampu mendiagnosis hanya infeksiP.falciparum; 

2. Combo yang mampu mendiagnosis infeksi P .falciparum dan non falciparum.  

Hal yang perlu di perhatikan pada RDT adalah  kemampuan minimal sensitivity 95% dan 

specificity 95%, dan penyimpanan sebaiknya dalam lemari es tetapi bukan dalam frezer. 

 

3. Pemeriksaan Serologi 

Tes ini berguna untuk mendeteksi adanya antibodi spesifik 

terhadapmalaria atau pada keadaan dimana parasit sangat minimal. Tes ini 

kurang bermanfaat sebagai alat diagnostic sebab antibodi baru terbentuk 

setelah beberapa hari parasitemia. Titer >1:200 dianggap sebagai infeksi baru, dan tes 

>1:20 dinyatakan positif. 
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4.  Pemeriksaan Biomolekuler 

Polymerase chain reaction (PCR)  

Merupakan pemeriksaan biomolekuler digunakan untuk mendeteksi DNA spesifik 

parasit plasmodium dalam darah.PCR sangat berguna untuk menegakkan diagnosa malaria 

berdasarkan spesiesnya dan sangat efektif untuk mendeteksi jenis plasmodium penderita 

walaupun pada parasitemia, namun biaya pemeriksaan  mahal. 

5. Pemeriksaan Kimia Darah 

Pada pemeriksaan kimia didapatkan: leukositosis, PCV < 12%, Hb <5 g/dl, GDS<40 

mg/dl, Ureum >60 mg/dl, Glukosa likuor serebrospinal rendah, Kreatinin >3 mg/dl, laktat 

dalam likuor serebrospinal meningkat, SGOT meningkat > 3 kali normal, antitrombin 

rendah, peningkatan kadar plasma 5’-nukleotidas. 

 

Diagnosis Banding 

Diagnosis banding dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Diagnosis banding 

 

 

Manajemen Penanganan 

Manajemen terapi malaria serebral meliputi: 7,8 

1. Penanganan Umum   

a.  Penderita sebaiknya dirawat di ruang perawatan intensif (ICU).   

b. Untuk di daerah endemis, terapi diberikan sesegera mungkin, kadang-   kadang 

sebelum konfirmasi parasitologik.  

c.  Penderita harus ditimbang untuk menghitung dosis obat antimalaria.  

d. Pemberian cairan infus untuk pemeliharaan cairan dan kebutuhan kalori.  

e.  Pasang kateter urin untuk mengukur pengeluaran urin.  



 

141 
 

f. Penderita harus diawasi dari muntah dan pencegahan jatuhnya penderita dari tempat 

tidur.    

g. Penderita harus dibolak-balik untuk menghindari decubitus.  

2.  Terapi Antimalaria  

WHO tahun 2006  merekomendasikan pengobatan malaria dengan menggunakan obat 

artemisin base combination therapy sebagai lini  pertama pengobatan malaria, baik 

malaria tanpa komplikasi atau malaria berat. 

A. Derivat artemisinin  

Golongan artemisin yang dipakai untuk pengobatan malaria berat, adalah : 

a. Artesunate 2,4 mg/kg ( loading dose ) i.v, selanjutnya 1,2 mg/kg setelah 12 

jam,kemudian 1,2 mg/kg/hari selama 6 hari, jika pasien dapat makan, obatdapat 

diberikan oral. 

b. Artemether 3,2 mg/kg ( loading dose ) IM pada hari I selanjutnya 1,6mg/kg/hari 

(biasanya diberikan 160 mg dilanjutkan dengan 80 mg) sampai pasien dapat 

makan, obat dapat diberikan oral dengan kombinasi Artesunat dan Amodiaquin 

selama 3 hari. 

c. Arteether150 mg sekali sehari intramuskular untuk 3 hari. 

B. Obat pilihan lain  

a. Kina dihidroklorida 10 mg/kg BB i.v. dalam NaCl 0,9% diberi dalam 4 jam, 

diulang setiap 12 jam sampai sadar. 

b. Hidrokortison 2 X 100 mg/hari i.v.  

C. Obat-obat pengganti 

a. Khlorokuin sulfat 250 mg i.v. perlahan-lahan disusul dengan 250 mg dalam 500 

cc NaCl 0,9% dalam 12 jam. 

b. Dexametason 10 mg i.v. (dosis inisial), dilanjutkan dengan 4 mg i.v. tiap 1 jam, 

dilanjutkan dengan 4 mg i.v.tiap 1 jam. 

3. Terapi Antikonvulsi 

Bila kejang berikan diazepam 0,2 mg /kg BB i.v atau i.m. dan dapat    diulang setiap 5 

– 10 menit sampai kejang terkendali. 

 

Prognosis 

Prognosis malaria tergantung dari : 

1. Jumlah densitas parasit  

Semakin padat parasit semakin buruk prognosisnya. 

Korelasi antara kepadatan parasit dengan mortalitas yaitu: 

Kepadatan parasit <100.000/µL, maka mortalitas <1%. 

Kepadatan parasit >100.000/µL, maka mortalitas >1%. 
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Kepadatan parasit >500.000/µL, maka mortalitas >5% 

2. Beratnya kegagalan fungsi organ. 

Semakin sedikiti organ vital yang terganggu semakin baik prognosisnya. 

3. Kecepatan diagnosis dan ketepatan pengobatan.  

Makin cepat diagnosis dan pengobatan akan memperbaiki prognosis. 

 

Pencegahan 

Beberapa upaya dilakukan untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat 

malaria, yaitu melalui program pemberantasan malaria yang kegiatannya antara lain meliputi 

diagnosis dini, pengobatan cepat dan tepat, surveilans dan pengendalian vektor yang 

kesemuanya ditujukan untuk memutuskan rantai penularan malaria. Seperti kebanyakan 

penyakit vektor, pengontrolan malaria bergantung pada kombinasi pengobatan penyakit, 

eradikasi vektor, dan perlindungan terhadap gigitan nyamuk yang berupa vektor malaria. 

Eradikasi vektor biasanya dicapai dengan penggunaan insektisida, menyemprot rumah-rumah 

dengan DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) yang merupakan pestisida sintetik, ataupun 

dengan pengontrolan habitat seperti drainase rawa. 

Pentingnya dan efektivitas upaya proteksi pribadi harus ditegaskan terutama pada 

orang yang sering berpergian. Upaya ini termasuk perilaku untuk mengurangi paparan 

terhadap nyamuk, misalnya tinggal di rumah pada senja sampai fajar, menggunakan barrier 

clothing, penggunaan kelambu yang telah disemprot dengan insektida, dan penggunaan 

mosquito repellent yang efektif. Freedman (2008) mengatakan bahwa mosquito repellent 

yang digunakan harus mengandung 30%-50% DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) dan 

dioleskan pada kulit setiap 4-6 jam.  

Obat yang dipakai untuk tujuan ini pada umumnya bekerja terutama pada tingkat 

eritrositer, hanya sedikit yang berefek pada tingkat eksoeritrositer.Obat harus digunakan 

terus-menerus mulai minimal 1-2 minggu sebelum berangkat sampai 4-6 minggu setelah 

keluar dari daerah endemis malaria. OAM yang dipakai dalam kebijakan pengobatan di 

Indonesia adalah  klorokuin karena murah, tersedia secara luas, dan relatif aman untuk anak-

anak, ibu hamil maupun ibu menyusui. Pada dosis pencegahan obat ini aman digunakan untuk 

jangka waktu 2-3 tahun. Efek samping : gangguan GI Tract seperti mual, muntah, sakit perut 

dan diare. Efek samping ini dapat dikurangi dengan meminum obat sesudah makan. 

 

Kesimpulan  

Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit dari genus 

Plasmodium. Malaria dapat menimbulkan berbagai komplikasi berat, yang disebut sebagai 

malaria berat. Salah satu komplikasi tersebut adalah malaria serebral. Malaria serebral 

ditandai demam yang sangat tinggi, gangguan kesadaran, kejang yang terutama terjadi pada 
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anak, hemiplegi dan berakhir pada kematian jika tidak secepatnya mendapatkan perawatan 

yang tepat. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan 

laboratorium. Penatalaksanaan terbagi menjadi penanganan umum, anti malaria,  anti 

konvulsi, dan penanganan pasien tidak sadar. Pencegahan malaria serebral sesuai dengan 

pencegahan malaria secara umum, yaitu dengan menghindari gigitan nyamuk dan memutus 

daur hidup nyamuk. Prognosis umumnya baik, tergantung jumlah densitas parasit, beratnya 

kegagalan fungsi organ, dankecepatan diagnosis, serta ketepatan terapi.  

 

Algoritma Manajemen Malaria 

 

ALGORITME MALARIA CASE MANAGEMENT

No  Rapid Test & 
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