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BAB.I 

PENDAHULUAN 
              
           Infeksi malaria sampai saat ini masih merupakan masalah klinik di Negara-negara 

berkembang terutama Negara yang beriklim tropis, termasuk Indonesia. Di Indonesia penyakit 

malaria masih merupakan penyakit infeksi utama dikawasan Indonesia bagian timur. Infeksi ini 

dapat menyerang semua masyarakat, temasuk golongan yang paling rentan seperti wanita 

hamil.(1) 

             Wanita hamil lebih mudah terinfeksi  malaria dibandingkan dengan populasi umumnya, 

selain mudah terinfeksi wanita hamil juga menderita mudah terjadi infeksi yang berulang dan 

komplikasi berat yang mengakibatkan kematian. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena 

kelemahan imunitas tubuh  dan penurunan imunitas yang didapat di daerah endemik 

malaria.terjadinya anemia berat sekunder akibat malaria meningkatkan risiko kematian maternal, 

mengakibatkan lebih kurang 10.000 kematian maternal pertahun di Sub-sahara Afrika.(2) 

           Diseluruh daerah malaria infeksi spesies plasmodium selama masa kehamilan berbahaya 

terhadap ibu dan janin.  Oleh sebab itu potensi  infeksi berbahaya ini harus dicegah pada saat ibu 

hamil terdiagnosis dan dilakukan terapi. Plasmodium falciparum merupakan yang paling 

berbahaya bagi ibu hamil.(3) 

          Jutaan wanita hamil terinfeksi malaria dan seribu orang meninggal setiap tahunnya oleh 

akibat secara langsung maupun tidak. Pada daerah endemik bayi yang terlahir dari ibu yang 

terinfeksi parasit malaria (apakah disertai gejala atau tidak) mengalami berat badan lahir rendah 

yang juga meningkatkan risiko kematian bayi. Oleh karena itu mengobati wanita hamil yang 

terinfeksi malaria adalah sangat penting. Namun sayangnya harga yang murah, keamanan dan 

efektifitas obat( mis,kloroquin)secara luas terhadap P,falciparum telah berkurang, dan juga 

terhadap P,vivax pada beberapa daerah.(3) 

           Data Steketee dkk (1985-2000) tentang pengaruh buruk malaria pada kehamilan di daerah 

endemis malaria (sub-sahara Afrika) disebutkan risiko anemia 3-15%, berat badan lahir rendah 

13-70% dan kematian neonatal 3-8%.(1)   

           Terapi malaria pada wanita hamil lebih sulit disebabkan kurangnya obat anti malaria dan 

sebagian besar tidak diizinkan pada wanita hamil oleh karena sedikitnya uji klinis yang 

dilakukan, karena ketakutan akan pengaruhnya terhadap janin.(2)  
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           Oleh karena itu tinjauan kepustakaan ini dibuat bertujuan untuk melihat obat malaria yang 

lebih aman dan efektif dalam penatalaksanaan malaria pada wanita hamil.                 
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BAB.II 
EPIDEMIOLOGI, SIKLUS HIDUP PLASMODIUM MALARIA, PATOFISIOLOGI, DAN  

IMMUNOPATOLOGI 

2.1. Epidemiologi 

           Malaria merupakan infeksi parasit yang disebabkan oleh empat spesies plasmodium yang 

mengenai manusia, vivax, ovale, malariae dan falciparum. Plasmodium falciparum yang paling 

mematikan. Penularannya melalui nyamuk Anopheles betina, oleh sebab itu ada beberapa faktor 

yang berperan terhadap perkembangan nyamuk, seperti suhu udara, kelembaban, serta musim 

hujan yang berpengaruh terhadap insiden malaria. Di Amerika Serikat malaria telah di eradikasi 

sejak pada tahun 1940 setelah dilakukan penyemprotan secara luas dengan menggunakan 

dikhlorodiphenil-trikhloroethan(DDT). Dibagian dunia lainnya , termasuk Eropa dan beberapa 

bagian Amerika tengah dan selatan juga berhasil mengeradikasi malaria, sedangkan Sub-Sahara 

Afrika masih terdapat penyakit ini.(4)  

2.2. Siklus Hidup Plasmodium Malaria(4,5) 

            Dalam siklus hidupnya plasmodium mempunyai dua hospes yaitu pada manusia dan 

nyamuk. Siklus aseksual yang berlangsung pada manusia disebut skizogoni dan siklus seksual 

yang membentuk sporozoit didalam nyamuk disebut sporogoni. 

     2.2.1. Siklus Aseksual 

             Sporozoit yang infeksius dari kelenjar ludah nyamuk anopheles betina dimasukkan 

kedalam darah manusia melalui tusukan nyamuk tersebut. Dalam waktu tiga puluh menit 

jasad tersebut memasuki sel-sel parenkim hati dan dimulai stadium eksoeritrositik daripada 

siklus hidupnya. Didalam hati parasit tumbuh menjadi skizon dan berkembang menjadi 

merozoit. Sel hati yang mengandung parasit pecah dan merozoit keluar dengan bebas, 

sebagian difagosit.oleh karena prosesnya terjadi sebelum memasuki    eritrosit maka disebut 

stadium preeritrositik atau eksoeritrositik. Siklus Eritrositik dimulai saat merozoit memasuki 

sel-sel darah merah. Parasit sebagai kromatin kecil, dikelilingi oleh sitoplasma yang besar, 

bentuk tidak teratur dan mulai membentuk tropozoit, tropozoit berkembang menjadi skizon 

muda, kemudian berkembang menjadi skizon matang dan membelah banyak menjadi 

merozoit. Dengan selesainya pembelahan tersebut seldarah merah pecah dan merozoit, pigmen 

dan sisa sel keluar kemudian memasuki plasma darah. Parasit memasuki sel darah merah 
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lainnya untuk mengulangi siklus skizogoni. Beberapa merozoit memasuki eritrosit dan 

membentuk skizon dan lainnya membentuk gametosit yaitu bentuk seksual. 

    2.2.2. Siklus seksual 

             Siklus seksual terjadi dalam tubuh nyamuk. Gametosit yang bersama darah tidak 

dicerna oleh sel-sel lain. Pada makrogamet (jantan) kromatin membagi menjadi 6-8 inti yang 

bergerak kepinggir parasit. Dipinggir ini beberapa filament dibentuk seperti cambuk dan 

bergerak aktif disebut mikrogamet. Pembuahan terjadi karena masuknya mikrogamet kedalam 

makrogamet untuk membentuk zigot. Zigot berubah bentuk seperti cacing pendek disebut 

ookinet yang dapat menembus lapisan epitel dan membrane basal dinding lambung. Di tempat 

ini ookinet membesar yang disebut ookista. Didalam ookista dibentuk ribuan sporozoit dan 

beberapa sporozoit menembus kelenjar nyamuk dan bila nyamuk menggigit/ menusuk 

manusia maka sporokista masuk kedalam darah dan mulailah siklus preeritrositik. 

 
Gambar.1. Skema siklus hidup Plasmodium malaria.(kutip ,10)  

 

2.3. Patofisiologi (2,5,6,7,8,11,14,17)  

           Malaria ditularkan ketika nyamuk yang mengandung plasmodium menghisap darah 

manusia sehingga terjadi perpindahan sporozoit plasmodium dari air ludah nyamuk ke jaringan 

kapiler darah manusia. Dalam beberapa jam parasit akan berpindah ke hati dimana selanjutnya 

mengalami siklus dan replikasi sebelum dilepaskan kembali kedalam darah manusia. Periode 
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inkubasi dimulai dari terjadinya gigitan nyamuk sampai munculnya gejala, biasanya 7 sampai 30 

hari. Gejala yang terjadi demam, sakit kepala, mual, muntah dan mialgia. Bersamaan dengan 

terjadinya siklus parasitemia didalam darah penderita akan sering mengalami gejala setiap 2 atau 

3 hari sekali, tergantung pada jenis plasmodium yang menginfeksi. 

            Pada manusia,reproduksi infeksi plasmodium merupakan siklus hidup yang rumit yang 

melibatkan infeksi dihati dan eritrosit. Pada saat sporozoit masuk kedalam hati dia akan 

memperbanyak diri kemudian masuk kedalam aliran darah dalam bentuk merozoit. Merozoit 

akan masuk kedalam eritrosit dimana sel darah yang terinfeksi di fagosit oleh limpa. Gejala 

malaria terutama disebabkan oleh terserangnya eritrosit serta respon inflamasi oleh tubuh. Infeksi 

malaria menyebabkan terjadinya sintesis immunoglobulin, bahkan pada P,falciparum 

membentuk immunoglobulin komplek dan meningkatnya produksi tumor nekrosis faktor. 

P,falciparum menyebabkan sitoadheren eritrosit pada dinding vaskuler yang kemudian 

mencetuskan terjadinya sequestran sel terinfeksi pada jaringan pembuluh darah perifer yang pada 

akhirnya merusak organ apakah akibat perdarahan maupun infark. Fagositosis sel darah 

terinfeksi berguna untuk menghilangkan infeksi namun juga berperan dalam terjadinya anemia 

dan defisiensi asam folat. 

2.4. Immunopatologi(1,2,5,6) 

    2.4.1. Respon Imun Terhadap Infeksi Malaria Selama Kehamilan 

             Respon imun spesifik terdiri dari imunitas seluler oleh limfosit T dan imunitas 

humoral      oleh limfosit B. Limfosit T dibedakan menjadi limfosit T helper (CD4+) dan 

sitotoksik (CD8+) sedangkan  berdasarkan sitokin yang dihasilkannya dibedakan menjadi 

subset Th-1 (menghasilkan IFN-ال) dan subset Th-2 (menghasilkan IL-4, IL-5, IL-6, IL-10) 

sitokin tersebut berperan menghasilkan imunitas humoral. CD-4 berfungsi sebagai regulator 

dengan membantu produksi antibodi dan aktifasi fagosit lain, sedangkan CD8+ berperan 

sebagai efektor langsung untuk fagositosis parasit dan menghambat perkembangan parasit 

dengan menghasilkan IFN. –ال. 

           Epitop-epitop antigen parasit akan berikatan dengan reseptor limfosit B yang berperan 

sebagai sel penyaji antigen kepada sel limfosit T dalam hal ini CD4+. Selanjutnya sel T akan 

berdiferensiasi menjadi sel Th-1 dan Th-2, sel Th-2 akan menghasilkan IL-4 dan IL-5 yang 

memacu pembentukan Immunoglobulin oleh limfosit B. Ig tersebut juga meningkatkan 
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kemampuan fagositosis makrofag. Sel Th-1 menghasilkan IFN-ال dan TNF-α yang 

mengaktifkan komponen immunitas seluler seperti makrofag dan monosit serta sel NK. 

          Wanita hamil memiliki resiko terserang malaria falciparum lebih sering dan lebih berat 

dibandingkan wanita tidak hamil. Konsentrasi eritrosit yang terinfeksi parasit banyak 

ditemukan di plasenta sehingga diduga respon imun terhadap parasit dibagian tersebut 

mengalami supresi. Hal tersebut berhubungan dengan supresi sistim imun baik humoral 

maupun seluler selama kehamilan sehubungan dengan keberadaan fetus sebagai benda asing 

di dalam tubuh ibu. 

          Supresi sistim imun selama kehamilan berhubungan dengan keadaan hormonal. 

Konsentrasi hormon progresteron yang meningkat selama kehamilan berefek menghambat 

aktifasi limfosit T terhadap stimulasi antigen. Selain itu efek imunosupresi kortisol juga 

berperan dalam menghambat respon imun.   

   2.4.2. Peranan Sitokin Pada Infeksi Malaria(1,2,5,6) 

              Antigen-antigen parasit merupakan pemicu pelepasan zat-zat dari sel-sel pertahanan 

tubuh yang disebut sitokin. Sitokin dihasilkan oleh makrofag/monosit dan limfosit T, sitokin 

yang dihasilkan oleh makrofag adalah TNF, IL-1 dan IL-6 sedangkan limfosit T menghasilkan 

TNF-alfa, IFN-gamma, IL-4, IL-8, IL-10 dan IL-12. 

              Sitokin yang diduga banyak berperan pada mekanisme patologi dari malaria adalah 

TNF. TNF-α menginduksi terjadinya perubahan pada netrofil yaitu pelepasan enzim 

lisosomal,ekspresi reseptor permukaan seperti reseptor Fc dan integrin, agresi dan adhesi 

kemotaktik. Selanjutnya terjadi penigkatan daya adheren sel netrofil terhadap berbagai 

subtract dan sel sehingga daya bunuh netrofil terhadap parasit meningkat. Selain itu TNF-α 

juga memacu pembentukan sitokin lain seperti IL-1, IL-6, IL-12, IFN-ال dan meningkatkan 

sintesis prostatglandin. TNF-α juga meningkatkan ekspresi molekul adhesi seperti ICAM 1 

dan CD 36 pada sel-sel endotel kapiler sehingga meningkatkan sitoadheren eritrosit yang 

terinfeksi parasit. Peningkatan sitoadheren tersebut meningkatkan risiko malaria serebral. 

IFN-ال memacu pembentukan TNF-α dan juga meningkatkan daya bunuh netrofil. IL-1 

bekerja sinergis dengan TNF-α, sedangkan IL-6 memacu produksi Immunoglobulin oleh sel 

limfosit B dan memacu proliferasi dan deferensiasi sel limfosit T. selain berperan pada 

mekanisme patologi malaria, sitokin juga diduga berperan menyebabkan gangguan pada 

kehamilan. Pada wanita hamil yang menderita malaria terdapat kenaikan TNF-α, IL-1 dan IL-
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8 yang sangat nyata pada jaringan plasenta disbanding wanita hamil yang tidak menderita 

malaria. Sitokin-sitokin tersebut dihasilkan oleh makrofag hemozoin yang terdapat di 

plasenta. 

Gambar.2. Peran sitokin dan makrofag pada Malaria.(kutip.1) 

             Kadar TNF-α yang tinggi dapat meningkatkan sitoadheren eritrosit yang terinfeksi 

parasit terhadap sel-sel endotel kapiler. Kadar TNF-α plasenta yang tinggi akan memacu 

proses penempelan eritrosit berparasit pada kapiler plasenta dan selanjutnya akan 

menimbulkan gangguan aliran darah plasenta dan akhirnya gangguan nutrisi janin. Bila proses 

berlanjut dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan janin sehingga bayi yang dilahirkan 

memiliki berat badan rendah. Selain itu peningkatan sintesis prostatglandin seiring dengan 

peningkatan TNF-α plasenta diduga dapat menyebabkan kelahiran premature. 

               Beberapa penelitian menyebutkan bahwa selain kenaikan TNF-α, IL-1 dan IL-8 selama 

kehamilan juga didapatkan peningkatan IL-2, IL-4 dan IL-6. 
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BAB.III 
MANIFESTASI KLINIS, KOMPLIKASI TERHADAP IBU DAN JANIN DAN 

DIAGNOSIS 

3.1. Manifestasi Klinis 

            Gejala malaria biasanya berlangsung antara hari ke tujuh sampai hari ke lima belas 

setelah terjadi inokulasi oleh nyamuk. Tanda dan gejala malaria bervariasi, akan tetapi umumnya 

sebagian besar pasien akan menderita demam. Biasanya ditandai dengan serangan yang berulang 

dari menggigil , demam tinggi, dan berkeringat pada saat turunnya demam, perasaan tidak 

nyaman dan malaise.(9) 

            Tanda dan gejala lainnya adalah sakit kepala, mual, muntah dan diare. Malaria harus 

dicuragai pada setiap pasien demam yang tinggal atau bepergian pada daerah endemik dan harus 

dipertimbangkan differensial diagnosis dari pasien demam yang tidak diketahui sebabnya (fever 

unknown origin).  Sebagian besar pasien yang terinfeksi P,falciparum yang tidak diterapi dapat 

dengan cepat terjadinya coma, gagal ginjal, udem pulmonal dan bahkan kematian.(9)    

              Demam terdapat pada 78 % sampai 100 % pasien malaria namun periodesitas demam 

sering tidak dijumpai. Gejala lainnya ialah nyeri abdomen, myalgia, nyeri punggung, kelemahan, 

pusing, kebingungan. Pada pemerikasaan fisik akan dijumpai splenomegali (24-40% pasien). 

Malaria berat ditandai oleh satu atau lebih dari tanda dan gejala. Malaria berat sebagian besar 

selalu disebabkan oleh P,falciparum dan jarang malaria berat disebabkan oleh P,vivax. (10)  

           Moore dkk (1993) mendapatkan demam dan menggigil 96 % dari 59 pasien malaria, 

kemudian sakit kepala 86 %. Sedangkan gejala lain seperti mual, muntah, nyeri abdomen, diare 

dan batuk serta splenomegali hanya 40 %.(10) 

            Disfungsi cerebral merupakan manifestasi berat yang paling banyak dijumpai terutama 

disebabkan oleh P,falciparum. Gejalanya terjadi secara bertahap hingga coma yang dapat disertai 

dengan kejang umum. Beberapa hipotesis menjelaskan proses penyakit ini karena adanya 

pengumpalan atau obstruksi pembuluh darah cerebral sehingga terjadi kerusakan endotel 

vaskuler yang mengakibatkan edema cerebral.(10) 

                      Tabel.1. manifestasi malaria berat(kutip.10) 
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3.2. Komplikasi Terhadap Ibu dan Janin (4,8,9,12,13,15,16,17,18,19,20) 

           Berbagai komplikasi dapat ditimbulkan oleh infeksi malaria. Anemia sangat sering terjadi 

bahkan di daerah endemic sekalipun. Aborsi dan kelahiran prematur dapat terjadi pada wanita 

yang tidak mempunyai immunitas , pertumbuhan intrauterin yang berkurang, malaria kongenital 

dan kematian perinatal.  

       3.2.1. Anemia  

           Prevalensi anemia sangat tinggi antara minggu 16 dan 28 minggu masa gestasi 

disertai dengan puncak terjadinya parasitemia. Wanita hamil yang non-immun akan 

mengalami anemia yang signifikan pada infeksi malaria. 

           Mekanisme terjadinya anemia sangat beragam, hemolisis yang berhubungan dengan 

respon immun dapat terjadi di sirkulasi perifer. Sel darah dengan komplek immun 

dibersihkan dari sirkulasi oleh limpa. Sequestrasi eritrosit yang terinfeksi di limpa, hati, 

sumsum tulang serta plasenta juga menurunkan hematokrit. Pada penelitian Brabin dkk, 

derajat splenomegali berhubungan dengan tingkat beratnya anemia. 

          Defisiensi nutrisi dapat berlanjut kepada anemia. Simpanan besi dapat menurun pada 

kehamilan berulang dengan diet yang tidak adekuat. Defisiensi folat yang menyebabkan 

anemia megaloblastik  terjadi apabila diet tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

eritropoisis.  
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          Sequestrasi splenikus dari eritrosit yang terinfeksi malaria berperan terhadap 

defisisensi asam folat dan anemia mikrositik. Pada wanita hamil, sequestrasi eritrosit yang 

terinfeksi terjadi di plasenta, oleh sebab itu anemia berat yang terjadi karena infeksinya 

menjadi tidak proporsional. Di Afrika diperkirakan 25 % anemia berat disebabkan oleh 

malaria ( HB < 7 mg/dl). Wanita dengan anemia berat mempunyai risiko lebih tinggi 

terhadap morbiditas seperti gagal jantung kongestif, kematian janin dan bahkan kematian 

akibat perdarahan saat melahirkan.  

3.2.2. Edema pulmonum 

          edema paru akut merupakan komplikasi yang paling sering dijumpai pada malaria 

dengan kehamilan dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Edema paru ini dapat 

terjadi tiba-tiba setelah beberapa hari atau beberapa minggu kemudian.  

3.2.3. Hipoglikemia 

           Hipoglikemia merupakan komplikasi yang sering dijumpai pada wanita hamil. Factor 

yang berperan terhadap hipoglikemia adalah adanya peningkatan kebutuhan dari  

hiperkatabolik dan parasit yang menginfeksi, hipoglikemia akibat starvasi serta peningkatan 

respon pangkreas terhadap rangsangan sekresi (seperti kuinin) sehingga mencetuskan 

hiperinsulinemia dan hipoglikemia. 

           Hipoglikemia ini dapat berupa asimptomatis dan mungkin tidak terpantau. Ini 

disebabkan karena semua gejala hipoglikemia juga disebabkan oleh malaria seperti 

takikardi, berkeringat dan pusing. Sebagian penderita mungkin akan mengalami kelainan 

tingkah laku, kejang, penurunan kepekaan atau hilangnya kesadaran secara tiba-tiba. Gejala 

hipoglikemia ini sering diduga sebagai malaria serebral. Oleh karena itu semua penderita 

wanita hamil dengan malaria falciparum terutama yang mendapat kuinin, gula darah harus 

dimonitor setiap 4 sampai 6 jam, oleh karena hipoglikemia dapat berulang diperlukan 

monitoring yang ketat. 

3.2.4. Supresi Imunitas 

          Supresi imunitas pada wanita hamil merupakan masalah tersendiri. Supresi imunitas 

akan menyebabkan wanita akan lebih mudah menderita malaria dan lebih berat, dan yang 

lebih menyusahkan lagi adalah malaria juga menekan respon imunitas. 

          Perubahan hormonal pada wanita hamil menyebabkan menurunnya sintesis 

immunoglobulin dan fungsi sistim retikuloendotelial sehingga terjadi supresi imunitas pada 
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kehamilan. Hal ini mengakibatkan kehilangan imunitas terhadap malaria yang menjadikan 

wanita hamil cenderung terkena malaria. Pada parasitemia yang tinggi malaria akan lebih 

berat dan penderita akan sering menderita demam dan relap. Infeksi sekunder (UTI dan 

Pneumonia) dan malaria algid juga sering pada wanita hamil dengan supresi imunitas. 

3.2.5. Bayi Lahir Mati  

            Malaria berkaitan dengan meningkatnya risiko bayi lahir mati. Sampai saat ini data 

yang menjelaskan mekanisme yang tepat dari kematian janin masih kurang. Ada beberapa 

faktor risiko.kematian bayi, pada primigravida rata-rata lebih dari 10 % pada daerah 

endemik malaria di pedesaan Gambia, pada multigravida rata-rata berkisar antara 0,9 %- 6,9 

% di daerah endemik malaria. Faktor lain yang berhubungan adalah hiperpireksia, anemia 

berat, parasitemia plasenta serta hiperglikemia. Apabila infeksi plasenta terjadi pada awal 

gestasi aborsi spontan bisa terjadi. 

3.2.6. Berat Badan Lahir Rendah 

            Prevalensi berat badan lahir rendah pada bayi di daerah endemik malaria berkisar 

antara 15 %-30 %. Komplikasi maternal infeksi plasmodium seperti anemia juga berkaitan 

dengan berat badan lahir rendah. Masalah alamiah yang multifaktor dan kesulitan penilaian 

usia gestasi yang akurat mempersulit untuk menentukan pengaruh langsung malaria 

terhadap berat badan lahir.  

            Mouris dkk melakukan evaluasi peranan sirkulasi parasit malaria, lesi plasenta 

malaria dan anemia maternal. Prevalensi berat badan lahir rendah berkisar 15 % dari total 

populasi, namun pada wanita yang tidak memiliki faktor tersebut berat badan bayi lahir 

rendah hanya 6,4%, namun jika sirkulasi parasit dan lesi plasenta didapat pada saat lahir,  

persentase berat badan lahir rendah 25,9 % dan naik menjadi 29,2 % apabila didapat anemia 

maternal.  

           Secara teoritis penjelasan mengenai kaitan infeksi dan abnormalitas pertumbuhan 

janin adalah akibat kerusakan plasenta. Infeksi malaria menyebabkan penipisan membran 

dasar trofoblas. Sinusoid plasenta tertutup oleh pengumpalan eritrosit yang mengandung 

parasit, ini bersamaan dengan penumpukan makrofag intervillus dan deposit fibrin perivillus 

yang diduga sebagai penyebab obstruksi mikrosirkulasi dan penurunan aliran nutrisi 

terhadap janin.  
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          Pada suatu penelitian cross-sectional study terhadap berat badan lahir dan harapan 

hidup di sub-sahara Afrika menunjukkan bahwa kematian bayi tiga kali lebih besar pada 

berat badan lahir rendah dibandingkan dengan berat badan lahir normal. Suatu contoh kasus 

dari Malawi dimana kematian bayi per 1000 kelahiran didapat 650 kematian bayi dengan 

berat badan kurang dari 1500 gram, 270 bayi dengan berat badan 1500-1999 gram, 58 bayi 

dengan berat badan 2000-2499 gram dan 24 bayi dengan berat badan normal (>2499 gram). 

        3.2.7. Malaria Kongenital       

           Malaria kongenital di definisikan sebagai malaria klinis dengan parasitemia perifer 

yang dijumpai dalam dua minggu setelah melahirkan. Infeksi ini mungkin didapat oleh janin 

sewaktu hamil (kongenital) atau semasa perinatal. Insiden malaria kongenital pada janin dari 

ibu yang imun didaerah endemic ialah 0,3 %, dibandingkan dengan ibu yang non-imun 

didaerah yang sama yaitu 1-10 %. 

           Barier plasenta dan antibody immunoglobulin G maternal yang melewati plasenta 

dapat melindungi janin dari penyebaran malaria. Akan tetapi hal ini lebih sering dijumpai 

pada populasi yang non-imun dan insidennya meningkat selama masa epidemik malaria. 

           Ke empat spesies dapat menyebabkan malaria kongenital, namun lebih sering 

disebabkan oleh P,malariae. Bayi baru lahir bisa disertai dengan demam, irritable, tidak 

mau menyusui, hepato-splenomegali, anemia dan kekuningan. Diagnosis dapat 

dikonfirmasikan dengan melakukan apusan dari darah plasenta ataupun tusukan pada tumit,  

yang dilakukan  dalam satu minggu setelah melahirkan. 

       3.2.8. Malaria Plasenta       

          Walaupun parasitemia maternal telah rutin digunakan untuk mendeteksi malaria 

selama kehamilan, namun seperti diketahui bahwa parasitemia perifer bisa berada dibawah 

kadar deteksi mikroskopik saat dimana parasit berada di plasenta. Pemeriksaan histologis 

plasenta merupakan indikator yang paling sensitive terhadap infeksi maternal. Pemeriksaan 

ini dapat menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi aktif (eritrosit terinfeksi di intervilli) 

infeksi yang terdahulu atau infeksi kronik atau keduanya. 

           Data cross sectional yang menghubungkan kaitan antara infeksi malaria plasenta dan 

berat badan lahir telah dilakukan pada semua kehamilan sejak tahun 1940. Dari analisa 

terdahulu menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu yang plasentanya terinfeksi 
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pada saat kehamilan mempunyai kemungkinan dua kali lebih besar mengalami berat badan 

lahir rendah.     

       3.2.9. Malaria Serebral    

          Malaria serebral merupakan ensefalopati semetrik pada infeksi P,falciparum dan 

memiliki mortalitas 20%-50%. Serangan sangat mendadak walaupun biasanya didahului 

oleh episode demam malaria. Kematian dapat terjadi dalam beberapa jam. Akan tetapi 

banyak yang selamat dan mengalami penyembuhan sempurna dalam beberapa hari. 

Sejumlah mekanisme patofisiologi dikemukakan antara lain obstruksi mekanis pembuluh 

darah serebral akibat berkurangnya deformabilitas eritrosit berparasit atau akibat adhesi 

eritrosit berparasit pada endotel vaskuler yang akan melepaskan factor-faktor toksik dan 

akhirnya menyebabkan permeabilitas vaskuler meningkat, sawar darah otak rusak, , terjadi 

edema serebral dan menginduksi respon radang disekitar pembuluh darah serebral. 

           Malaria serebral sering dijumpai pada daerah endemik seperti jawa tengah, Sulawesi 

utara, Maluku dan Irian jaya. Di Sulawesi utara mortalitasnya 30,5%, sedangkan manado 

50%. 

Tabel.2. Perbandingan komplikasi antara daerah hiperendemik dan transmisi rendah.(kutip 

15)

 
3.3. Diagnosis (3,9)     

            Diagnosis malaria mungkin bisa menyulitkan. Diagnosis klinis berdasarkan gejala, 

pemeriksaan fisik dan riwayat penyakit. Malaria harus dicurigai terhadap setiap pasien demam 

yang tinggal atau pernah bepergian ke daerah endemik malaria.  

            Di daerah endemik pedesaan banyaknya angka kejadian infeksi asimptomatik dan 

keterbatasan sumber daya menyebabkan fasilitas kesehatan di perifer melakukan terapi presumtif 

(bersifat dugaan) dalam menangani infeksi malaria. Penderita yang demam tanpa diketahui 
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secara pasti penyebabnya diduga  menderita malaria yang kemudian diterapi tanpa konfirmasi 

laboratorium. Terapi praktis ini dapat berakibat fatal, bahkan merupakan penyebab utama dari 

salah diagnosis dan terapi malaria yang tidak diperlukan.  

            Diagnosis pasti infeksi malaria dapat dilakukan baik dengan pemeriksaan mikroskopik 

(saat ini merupakan standar baku emas) maupun dengan rapid diagnostic test yang dapat 

mendeteksi antigen spesifik parasit. Pengalaman dan alat yang mencukupi akan dapat 

mendeteksi 15 parasit/uL. Namun selama kehamilan densitas parasit rendah dan parasit 

berkumpul di plasenta, yang berbahaya baik terhadap ibu dan janin, oleh sebab itu sensitifitas 

mikroskopik berkurang pada kasus seperti ini. Kurangnya sensitifitas mikroskopik merupakan 

kendala dalam mendeteksi dan menilai efektifitas terapi malaria pada wanita hamil. Rapid 

diagnostik test Akhir-akhir ini banyak digunakan. Uji ini praktis namun pada kehamilan kurang 

sensitif.  PCR digunakan hanya pada kasus yang selektif, digunakan jika diagnosis film darah 

tidak cukup kuat. PCR juga digunakan untuk kepentingan penelitian. Pemeriksaan ini lebih 

akurat dari mikroskopi namun sangat mahal dan memerlukan seorang ahli.  

            Metoda diagnostik yang lain adalah deteksi antigen HRP II dari parasit dengan metode 

Dipstick test, selain itu dapat pula dilakukan uji imunoserologis yang lain seperti Tera Radio 

Immunologic (RIA) dan Tera Immuno enzimatik (ELISA) 

            Di daerah yang intensitas penularannya stabil tidak ditemukannya plasmodium pada 

darah perifer dalam sekali pemeriksaan tidak langsung mengkesampingkan adanya infeksi. 

Parasitemia dapat berfluktuasi dan tetap berada dibawah kadar deteksi (total biomass kira-kira 

108  parasit) oleh imunitas tubuh dimana P,falciparum berkumpul di plasenta. Pemeriksaan 

skrining darah yang lebih dini dan sering pada wanita hamil akan bermanfaat untuk men  

mendeteksi malaria dan terapi malaria secara dini. Deteksi dini dan terapi menunjukkan adanya 

penurunan kasus malaria plasenta, sehingga merupakan langkah kunci dalam menurunkan 

pengaruh yang berbahaya terhadap  ibu dan janin. 
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Gambar. 3.Bentuk-bentuk plasmodim dalam darah.(kutip.6) 
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BAB.IV 

PENATALAKSANAAN DAN PENATALAKSANAAN KOMPLIKASI   

KEMOPROFILAKSIS, 

4.1. Penatalaksanaan(3,5,8,19)   

4.1.1. Terapi pada spesies non-falciparum 

               Sedikit sekali diketahui pengaruh spesies malaria non-falciparum terhadap ibu dan 

janin kecuali P,vivax, akan tetapi diduga dua spesies yang lain juga mempunyai pengaruh 

yang sama. Cloroquin (25 mg/kg BB) aman diberikan pada semua trisemester dan efektif 

pada episode malaria non-falciparum kecuali P,vivax di Asia Tenggara (kawasan Indonesia) 

dimana telah terjadi resistensi.  Sedangkan di Thailand pada satu penelitian double-blind 

placebo control didapatkan bahwa klorokuin masih efektif terhadap P,vivax. Amodiaquin 

juga efektif terhadap spesies non-falciparum, namun data mengenai efektifitas dan keamanan 

terhadap wanita hamil masih sedikit. Oleh sebab itu amodiaquin tidak dianjurkan untuk 

diberikan sebagai profilaksis oleh karena berisiko terjadinya agranulositosis. Primakuin 

dikontraindikasikan terhadap wanita hamil dan menyusui oleh karena dapat mengakibatkan 

hemolisis sel darah merah.  

4.1.2. Terapi infeksi falciparum   

          Wanita hamil yang terinfeksi oleh P,falciparum harus segera diberikan terapi walaupun 

tidak menunjukkan gejala. Terapi berguna  menghambat progresifitas menjadi simtomatik 

atau infeksi berat sehingga dapat mengurangi anemia maternal dengan membunuh parasit di 

plasenta. Terapi yang dini juga dapat mengurangi ancaman terhadap janin. 

          Klorokuin tidak lagi efektif namun masih luas digunakan oleh karena harga yang 

murah dan mudah didapat. Sulfadoxin-pyrimetamin dianggap masih aman walaupun pada 

penelitian preklinik adanya bukti toksisitas. Efektifitas sulfadoxin-pyrimetamin dikurangi 

oleh asam folat (5 mg/hari). Penggunaan sulfadoxin-pyrimetamin dapat mengurangi 

perluasan resistensi dibeberapa daerah. Kuinin dengan Clindamycin terbukti mempunyai 

efektifitas yang tinggi terhadap strain multidrug-resisten P,falciparum. Kombinasi obat ini 

direkomendasikan untuk trisemester pertama, sedangkan artemisin based combination 

therapy (ACT) efektif pada trisemester kedua dan tiga dan digunakan sebagai terapi lini 

pertama sesuai dengan guideline dari WHO. Penggunaan ACT didukung oleh bukti klinis 

terhadap keamanan dan efektifitas derivat artemisin terhadap lebih dari 1000 wanita hamil.  
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         Dosis artesunat diberikan mulai dari 4 mg/kg single dose dan meningkat sampai 12-16 

mg/kg BB total dosis, diberikan 3-7 hari, dan tidak dijumpai efek samping terhadap ibu dan 

janin.  

         Meflokuin efektif terhadap parasit resisten klorokuin dan telah digunakan secara luas di 

Asia lebih dari 20 tahun,namun resisten terhadap meflokuin  telah dijumpai di Asia dan 

Amerika selatan. Saat ini meflokuin dianjurkan untuk dikombinasikan dengan artesunat. 

Meflokuin efektif terhadap pencegahan P,falciparum dan P,vivax pada wanita hamil, namun 

dalam satu penelitian retrospektif meflokuin berkaitan dengan meningkatnya risiko kematian 

bayi. 

Tabel.3. Pilihan terapi  malaria dengan kehamilan.(20) 

 

         Atovaquone-proguanil (malarone) efektif terhadap infeksi falciparum namun demikian 

harganya sangat mahal. Obat ini dapat ditoleransi dengan baik dan efektif sebagi profilaksis. 

Kelemahan obat ini adalah mudah terjadi resisten terhadap P, falciparum. 

         Kuinin masih merupakan terapi pilihan parenteral terhadap malaria berat dengan 

kehamilan, akan tetapi memerlukan waktu terapi yang lama (7 hari), toleransinya rendah 

(gastrointestinal dan pendengaran) dan rasa yang tidak menyenangkan (sangat pahit). 
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         Kuinin dikategorikan sebagai obat kategori C oleh Food and Drug Administration. 

Kuinin sering menyebabkan hipoglikemia pada wanita hamil, oleh sebab itu perlu dilakukan 

monitoring gula darah dan kalau diperlukan dapat diberikan glukosa parenteral. 

          Artesunat dan artemeter saat ini direkomendasikan sebagai terapi malaria berat pada 

wanita hamil, oleh karena kerjanya cepat dan tidak menimbulkan hipoglikemia. Pada uji 

random yang menggunakan artesunat intravena (2-4 mg/kg dosis inisial selama 12 jam, 

kemudian dilanjutkan 2-4 mg/kg perhari) didapat penurunan mortalitas pada orang dewasa 

asia  sebesar 34% ( termasuk 49 wanita hamil) yang dibandingkan dengan kuinin. Artemeter 

juga dapat digunakan  namun absorpsinya kurang dibandingkan dengan artesunat, terutama 

pada pasien dengan kelainan kardiovaskuler.  

         Data yang ada yang didapat dari terapi artesunat pada lebih dari 600 orang wanita hamil 

trisemester dua dan trisemester tiga tidak menunjukkan adanya maternal dan fetal toxicity 

dan juga aman digunakan pada ibu yang menyusui. 

4.1.3. Terapi Malaria Berat(1)  

        Pengobatan malaria berat memerlukan kecepatan dan ketepatan diagnosis sedini 

mungkin. Pada setiap malaria berat tindakan/ pengobatan yang perlu dilakukan adalah 

tindakan umum/simptomatik, obat anti malaria dan pengobatan komplikasi. 

        Penderita malaria berat memerlukan obat anti malaria yang mempunyai daya bunuh 

terhadap parasit secara cepat dan kuat, serta bertahan dalam aliran darah dalam waktu yang 

cukup lama. Oleh karena itu sebaiknya diberikan secara parenteral, sehingga mempunyai 

efek langsung dalam darah. Obat anti malaria yang direkomendasikan Kina (Kina HCL 25%, 

1 ampul 500 mg/2 ml). kina aman digunakan pada semua trisemester kehamilan, tidak 

menyebabkan abortus dalam dosis terapi dan pemberian intravena untuk usia kehamilan > 30 

minggu tidak menyebabkan kontraksi uterus atau menyebabkan fetal distress.  Namun efek 

samping utama ialah hipoglikemia.  

       Karena kematian dapat terjadi 6 jam pertama, maka diperlukan kadar ideal dalam darah 

secara cepat pula. Loading dose Kina HCL 25 % , 20 mg/kg BB dalam 500 ml Dektrose 5 %. 

Diberikan dalam 4 jam pertama dengan kecepatan konstan 2 ml/menit,4 jam berikutnya 

istirahat. Kemudian 8 mg/kg BB tiap 8 jam (maintenance dose).  

       Loading dose digunakan bila penderita belum pernah mendapatkan pengobatan kina atau 

meflokuin dalam 12 jam sebelumnya. Bila sudah bisa minum kina intravena dapatdigantikan 



 23

dengan kina tablet, dengan dosis 10 mg/kg BB/kali, tiga kali sehari ( dengan total 7 hari sejak 

hari pertama pemberian kina). Kina tidak boleh diberikan secara bolus intravena karena dapat 

menyebabkan kadar dalam plasma sangat tinggi yang berakibat toksik pada jantung dan 

kematian. Bila karena berbagai alasan kina tidak dapat diberikan melalui intravena, maka 

diberikan IM dalam dosis yang sama dip aha bagian depan masing-masing ½ dosis di setiap 

paha, untuk pemakian IM kina diencerkan dengan normal saline untuk mendapatkan 

konsentrasi 60-100 mg/ml. bila tidak ada perbaikan klinis setelah 48 jam, maka dosis 

maintenance kina parenteral dapat diturunkan 1/3-1/2 nya ( 5-7 mg ) dan lakukan 

pemeriksaan parasit dan evaluasi klinis. Pemberian kina dapat disertai hipoglikemia, karena 

itu perlu diperiksa gula darah setiap 12 jam. 

4.2. Penatalaksanaan Komplikasi (1,19)  

   4.2.1. Malaria serebral    

              Malaria serebral didefinisikan sebagai unarousable coma pada malaria falciparum, 

dengan manifestasi perubahan sensorium yaitu perilaku abnormal dari yang paling 

ringan sampai coma yang dalam. Gangguan kesadaran pada malaria serebral diduga 

karena adanya gangguan metabolisme di otak. Prinsip penanganan malaria serebral sama 

dengan malaria berat. 

            4.2.2. Hipoglikemia   

                        Hipoglikemia sering terjadi pada ibu hamil baik sebelum maupun sesudah terapi 

kina akibat meningkatnya kebutuhan metabolic selama demam, penyebab lain diduga 

karena terjadi peningkatan uptake glukosa oleh parasit malaria. Tindakan diberikan 

glukosa 40 % secara bolus, kemudian infuse glukosa 10 % perlahan-lahan  untuk 

maintenance/ mencegah hipoglikemia berulang. Monitor teratur kadar gula darah setiap 

4-6 jam.   

 4.2.3. Edema Paru  

           Edema paru merupakan komplikasi fatal yang sering menyebabkan kematian oleh 

karenanya pada malaria berat sebaiknya dilakukan penanganan untuk mencegah terjadi 

edema paru.  

           Bila ada tanda edema paru akut berikan oksigen untuk memperbaiki hipoksia, 

batasi pemberian cairan, bila disertai anemia berikan PRC dan berikan diuretik bila perlu 

diulang satu jam kemudian atau dosis ditingkatkan sampai 200 mg (maksimun).  
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        Gambar.4. Algoritma Penatalaksanaan Malaria.(kutip.10) 

4.3. Kemoprofilaksis(21) 

         Kemoprofilaksis pada wanita hamil berguna menurunkan anemia maternal dan berat lahir 

rendah. Kemoprofilaksis pada wanita hamil sangat rumit, oleh karena dibatasi oleh keamanan 

dan kepatutan  dan juga karena kurangnya informasi tentang komposisiobat. Sejumlah obat 

antimalaria telah dievaluasi pada wanita hamil yang bepergian sebagai wisatawan . Klorokuin 

dapat digunakan namun dibatasi oleh resistensi yang semakin luas penyebarannya. Doksisiklin 

dan primakuin dikontraindikasikan. Oleh karena kurangnya data, atovaquone-proguanil tidak 

direkomendasikan, walaupun proguanil dianggap aman pada wanita hamil. Pada binatang 

percobaan tidak terjadi terjadi teratogenik oleh pemberian atovaquone. Meflokuin merupakan 

pilihan pada wanita hamil yang tidak dapat menunda perjalanannya pada daerah endemik malaria 

yang resisten klorokuin. Sejumlah peneliti memperkenankan pemakaian meflokuin pada semua 

trisemester.  
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          Penelitian terbaru mengenai klorokuin sebagai profilaksis terhadap P,vivax pada wanita 

hamil di Thailand, tidak di dapatkan pengaruh terhadap anemia maternal ataupun berat badan 

lahir, namun pada daerah yang predominan malaria P,vivax, infeksi pada wanita hamil berperan 

terhadap angka morbiditas dan mortalitas maternal.  

         Klorokuin, hidroksiklorokuin dan meflokuin dapat diberikan pada wanita menyusui, dan 

atovaquone-proguanil dapat diberikan jika berat bayi menyusui lebih dari 5 kg. proguanil 

disekresikan kedalam ASI dalam jumlah yang sedikit. Pada tikus percobaan konsentrasi  

atovaquone dalam susu ekitar 30% sama dengan di plasma. 

Tabel.4. Antimalaria yang digunakan sebagai kemoprofilaksis pada wanita hamil.(21) 
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BAB,V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan     

       1. Malaria dengan kehamilan terutama yang disebabkan oleh P,falcifarum mempunyai risiko 

tinggi terhadap morbiditas dan mortalitas baik maternal maupun perinatal. 

       2. Penanganan malaria pada wanita hamil yang cepat dan mengunakan antimalaria yang 

efektif akan mengurangi risiko kematian ibu dan janin. 

       3. Terapi kombinasi bertujuan untuk meningkatkan efikasi antimalaria maupun aktivitas 

sinergistik antimalaria dan memperlambat progresifitas resistensi parasit terhadap obat-

obat yang baru. 

 

 

5.2.  Saran   

       1. Wanita hamil yang akan bepergian ke daerah endemik malaria sebaiknya diberikan      

kemoprofilaksis terlebih dahulu.  

       2.  Dianjurkan untuk memberikan pengobatan kombinasi dengan obat antimalaria yang baru 

maupun dengan antimalaria yang lama, tergantung pada kondisi daerah, status resistensi 

dan obat yang tersedia. 
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