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BAB I
PENDAHULUAN
Malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting di
terutama di negara – negara tropik . Berbagai upaya pemberantasan malaria telah
dilakukan tetapi prevalensi malaria masih tetap tinggi, hal ini disebabkan adanya
berbagai hambatan dalam pemberantasan malaria diantaranya resistensi vektor
terhadap insektisida dan resistensi parasit terhadap obat anti malaria.
Resistensi parasit malaria terhadap klorokuin muncul pertama kali di Thailand
pada tahun 1961 dan di Amerika serikat pada tahun 1962. Dari kedua fokus ini
resistensi menyebar keseluruh dunia. Di Indonesia resistensi Plasmodium falciparum
terhadap klorokuin pertama kali dilaporkan di Samarinda pada tahun 1974,
kemudian resistensi ini terus menyebar dan pada tahun 1996 kasus - kasus malaria
yang resisten klorokuin sudah ditemukan diseluruh propinsi di Indonesia.
Di Medan provinsi Sumatera Utara Endang dkk melaporkan adanya kasus
malaria yang resisten klorokuin sebanyak 6 kasus selama perio de Januari 2001
hingga April 2001.
Resistensi Plasmodium falciparum terhadap sulfadoxin - pirimetamin pertama
kali dilaporkan oleh Hutapea pada 9 kasus di Irian Jaya , kemudian Rumans dkk
melaporkan adanya 1 kasus malaria impor yang resisten sulfadoxin- pirimetamin
yang berasal dari Irian Jaya, yang mana sebelumnya daerah itu telah dinyatakan
resisten terhadap klorokuin pada tahun 1981.
Dengan munculnya resistensi parasit Plasmodium falciparum terhadap
klorokuin dan sulfadoxin – pirimetamin ini mengakibatkan pemberantasan malaria
menjadi semakin rumit sementara mekanisme terjadinya resistensi belum diketahui
pasti apalagi menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Biomolekuler Eijman
Jakarta yang menyatakan bahwa hampir 100% parasit malaria di Indonesia telah
mengalami mutasi gen dan kebal terhadap klorokuin dan antara 30- 100 % kebal
terhadap sulfadoxin – pirimetamin.
Kina dan tetrasiklin merupakan pilihan terapi pada daerah dengan resistesi
klorokuin dan sulfadoxin - pirimetamin ( multidrug ). Dimana penambahan tetrasiklin
tersebut berguna untuk memberikan efek potensiasi terhadap kina.
Resistensi terhadap kina belum ada dilaporkan secara invivo di Indonesia
namun secara invitro telah ditemukan di 6 provinsi ( Jawa Barat, Jawa Tengah,
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya). Dosis
untuk kina dan tetrasiklin beraneka ragam, ada yang menganjurkan dosis kina sulfat
600 – 650 mg 3x sehari selama 3 - 7 hari. Ada yang menganjurkan 3x 650 mg
selama 7 sampai 14 hari. Ada yang menganjurkan 10 mg / kg BB 3 x sehari selama
7 hari. Dan ada juga yang menganjurkan 3x 400 mg selama 7 hari. Sedangkan dosis
tetrasiklin dianjurkan 250 mg - 500 mg 4x sehari selama 7 hari
Clain et al menganjurkan dengan kina basa 8 mg / KgBB 3x sehari selama 5
hari. Bunnag et al menemukan pemakaian kombinasi kina 600 mg 3x sehari selama

7 hari-tetrasiklin 250 mg 4 x sehari selama 7 hari efikasinya sangat berbeda
bermakna dibanding kina 600 mg 3 x sehari selama 5 hari – tetrasiklin 250 mg 4 x
sehari selama 7 hari tanpa dijumpai efek samping yang bermakna
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 1994
telah
dinyatakan oleh Departemen Kesehantan RI sebagai daerah yang resisten terhadap
klorokuin dengan penyebaran yang tidak merata , begitu juga hasil dari penelitian
Ginting pada tahun 2001 pada daerah tersebut dimana penelitian dilakukan secara
invivo terhadap 61 pasien yang menderita malaria falciparum menemukan ada 29
orang (47,5%) yang resistensi klorokuin dan dari 58 pasien yang diteliti terhadap
sulfadoksin – pirimetamin menemukan ada 29 orang ( 50 %) yang resisten. Maka
perlu penanggulangan malaria falciparum pada daerah tersebut dan pilihan adalah
Kina dan tetrasiklin. Kina dan tetrasiklin adalah obat yang murah dan mudah di
dapat namun oleh karena kina sangat toksik maka dalam pemakaian di lapangan
sering dipakai hanya 3 sampai 5 hari17 sementara Metger et al melaporkan dengan
pengobatan 3 hari hanya menemukan penyembuhan sebesar 38 % dan beberapa
peneliti la in menemukan adanya kegagalan pengobatan selama 4 hari.
Untuk itu kami ingin mengetahui efikasi dan efek samping kombinasi kina 5
hari - tetrasiklin 7 hari (K5T7) dibanding kina 7 hari – tetrasiklin 7 hari (K7T7)
dengan dosis kina 10 mg / kg BB / kali 3 x sehari dan tetrasiklin dengan dosis 4 x
250 mg / hari untuk mengatasi malaria falciparum tanpa komplikasi pada daerah
yang telah resisten terhadap klorokuin dan sulfadoxin – pirimetamin ( Multidrug )
yang mana sebelumnya penelitian ini sudah pernah dilakukan pada tahun 1996 di
Thailand .

BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2.1. Malaria falciparum tanpa komplikasi
Malaria falciparum tanpa komplikasi yang digolongkan sebagai malaria ringan
adalah penyakit malaria yang disebabkan Plasmodium falciparum dengan tanda klinis
ringan terutama sakit kepala, demam, menggigil, dan mual tanpa disertai kelainan
fungsi organ.
Sedangkan malaria falciparum dengan komplikasi umumnya digolongkan
sebagai malaria berat yang menurut WHO di defenisikan sebagai infeksi Plasmodium
falciparum stadium aseksual dengan satu atau lebih komplikasi sebagai berikut :
1. Malaria serebral yang ditandai dengan koma dan tidak bisa dibangunkan. Derajat
penurunan kesadaran harus dilakukan penilaian berdasarkan GCS
( Glasgow coma scale ) kurang dari 11 ( 3 respon mata, 5 respon motorik , 3
respon bicara), atau lebih dari 30 menit setelah serangan kejang dan tidak
disebabkan penyakit lain
2. Anemia berat ( Hb < 5 gr% atau hematokrit < 15 %)
3. Gagal ginjal akut ( urin kurang dari 400 ml / 24 jam pada orang dewasa atau <
12 ml / kgBB pada anak- anak setelah dilakukan rehidrasi, disertai kreatinin >3
mg%)
4. Edema paru / ARDS ( Adult respiratory distress syndrome )
5. Hipoglikemia : Gula darah < 40 mg%
6. Gagal sirkulasi atau Syok : Tekanan darah sistolik < 70 mmHg .
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7.

Perdarahan spontan dari hidung, gusi, tractus digestivus, dan atau disertai
kelainan laboratorium adanya gangguan koagulasi intravaskular.
8. Kejang berulang lebih dari 2 kali / 24 jam.
9. Asidemia ( PH< 7,25) atau asidosis ( Plasma bikarbonat <15 mmol/L)
10. Makroskopik hemoglobinuri oleh karena infeksi malaria akut ( bukan karena obat
anti malaria pada kekurangan G6PD)
11. Diagnosa Post mortem dengan ditemukannya parasit yang padat pada pembuluh
darah kapiler otak.
Beberapa keadaan lain yang juga digolongkan sebagai malaria berat sesuai dengan
gambaran klinik daerah setempat ialah :
1. Gangguan kesadaran ringan ( GCS < 15) .
2. Kelemahan otot ( tak bisa duduk / berjalan ) tanpa kelainan neurologik.
3. Hiperparasitemia > 5% pada daerah hipoendemik atau daerah tak stabil malaria
4. Ikterik ( Bilirubin > 3 mg%)
5. Hiperpireksia ( temperatur > 40 0 C) pada orang dewasa / anak
2.2. Daur hidup plasmodium
Dalam siklus hidupnya plasmodium falciparum mempunyai dua hospes yaitu
vertebra dan nyamuk. Siklus aseksual didalam hospes disebut skizogoni dan siklus
seksual yang membentuk sporozoit di dalam nyamuk disebut sporogoni
2.2.1. Siklus aseksual
Sporozoit infeksius dari kelenjar ludah nyamuk anopeles betina dimasukkan
kedalam hospes vertebra ( manusia ) melalui tusukan nyamuk tersebut. Dalam
waktu tiga puluh menit jasad tersebut memasuki sel - sel parenkim hati dan dimulai
stadium eksoeritrositik dari pada daur hidupnya. Didalam sel- sel hati parasit tumbuh
menjadi skizon dan berkembang menjadi merozoit. Sel hati yang mengandung
parasit pecah dan merozoit keluar dengan bebas, sebagian di fagosit. Oleh karena
prosesnya terjadi sebelum memasuki eritrosit maka disebut stadium preeritrosit atau
eksoeritrositik. Siklus eritrositik dimulai saat merozoit memasuki sel - sel darah
merah . Parasit tampak sebagai kromatin kecil dikelilingi oleh sitoplasma yang
membesar , bentuk tidak teratur dan mulai membentuk tropozoit. Tropozoit
berkembang menjadi skizon muda kemudian menjadi skizon matang dan membelah
banyak menjadi merozoit . Dengan selesainya pembelahan tersebut sel darah merah
pecah dan merozoit, pigmen, sisa sel keluar memasuki plasma darah . Parasit
memasuki sel darah merah lainnya untuk mengulangi siklus skizogoni. Beberapa
merozoit memasuki eritrosit dan membentuk skizon dan lainnya membentuk
gametosit yaitu bentuk seksual.
2.2.2. Siklus seksual
Terjadi dalam tubuh nyamuk. Gametosit yang bersama darah tidak dicerna
oleh sel- sel lain. Pada makroganet (jantan) kromatin membagi menjadi 6- 8 inti yang
bergerak kepinggir parasit, dipinggir ini beberapa filamen dibentuk seperti cambuk
dan bergerak aktif disebut mirkogamet. Pembuahan terjadi karena masuknya
mikrogamet kedalam makrogamet untuk membentuk zigot . Zigot berubah bentuk
seperti cacing pendek disebut ookinet yang dapat menembus lapisan epitel dan
membran basal dinding lambung. Ditempat ini ookinet membesar disebut ookista .
Didalam ookista dibentuk ribuan sporozoit menembus kelenjar dan masuk ke
kelenjar ludah nyamuk dan bila nyamuk menggigit / menusuk manusia maka
sporozoit masuk kedalam darah dan mulailah siklus preeritrositik
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2.3. Diagnosa malaria falciparum
Diagnosa malaria falciparum berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan
mirkroskopis.
2.3.1. Gejala klinis
Gejala klinis malaria falciparum tanpa komplikasi merupakan petunjuk
penting untuk mendiagnosa malaria. Sebelum gejala klinis timbul biasanya terdapat
gejala prodromal seperti lesu, sakit kepala, nyeri otot/ tulang, mual, anoreksia, diare
ringan, perut tak enak, dan kadang- kadang rasa dingin dipunggung, sedangkan
gejala klasik yaitu terjadinya trias malaria (malaria proxysm) secara berurutan
yaitu :
A. Periode dingin
Mulai menggigil, kulit dingin dan kering , penderita sering membungkus diri
dengan selimut atau sarung dan pada saat menggigil sering seluruh tubuh bergetar
dan gigi gemertak, pucat sampai sianosis seperti orang kedinginan. Periode ini
berlangsung 15 menit sampai 1 jam diikuti dengan meningkatnya temperatur.
B. Periode panas
Muka penderita merah, kulit panas dan kering, nadi cepat dan panas badan
tetap tinggi dapat sampai 40 0 C atau lebih. Periode ini lebih lama dapat sampai 2
jam atau lebih diikuti keadaan berkeringat.
C. Periode berkeringat
Penderita berkeringat mulai dari temporal, diikuti seluruh tubuh, sampai
basah, temperatur turun, penderita merasa capek dan sering tertidur.
Namun pada pasien – pasien yang tinggal didaerah ende mis malaria gejala
tersebut tidak khas oleh karena penderita telah mengalami semi imun
2.3.2 Pemeriksaan miroskopis
Pemeriksaan mikroskopis dengan sediaan darah tebal dan tipis
merupakan pemeriksaan yang terpenting. Interpretasi pemeriksaan mikroskopis
yang terbaik adalah berdasarkan hitung kepadatan parasit dan indentifikasi parasit
yang tepat. Pemeriksaan mikroskopis satu kali yang memberi hasil negatif tidak
menyingkirkan diagnosa demam malaria dan untuk itu diperlukan pemeriksaan serial
dengan interval pemeriksaan diantara satu hari. Dalam hal ini waktu pengambilan
sampel darah sebaiknya pada akhir perode demam memasuki periode berkeringat .
Periode ini tropozoit dalam sirkulasi mencapai jumlah maksimal dan cukup matur
sehingga memudahkan indentifikasi spesies parasit . Pemeriksaan miroskopis dapat
dilakukan dengan menggunakan sediaan darah tebal dan tipis. Pemeriksaan
miroskopis adalah merupakan standard baku dan apabila dilakukan dengan cara
yang benar mempunyai nilai sensitivitas dan spesifitas hampir 100 %
2.3.2.1. Cara pemeriksaan sediaan darah tebal
Untuk melihat adanya parasit aseksual dari plasmodium malaria dapat
dilakukan dengan mengambil darah dari jari tangan penderita kemudian diletakkan
pada dek gelas dan biarkan kering, kemudian selama 5 –10 menit diwarnai dengan
pewarnaan giemsa yaitu cairan giemsa 10 % dalam larutan buffer PH 7,1. Setelah
selesai diwarnai maka sediaan darah dicuci dengan hati- hati selama 1-2 detik lalu
biarkan kering dan siap untuk diperiksa. Pemeriksaan dengan hapusan darah tebal
diperlukan untuk menghitung kepadatan parasit.
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2.3.2.2 Cara 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.
2.3.2.3 Cara menghitung kepadatan parasit

Jumlah parasit aseksual dalam 1 mm

3

X . Jumlah lekosit / mm3
=

dimana X = jumlah parasit aseksual per 200 lekosit

200

2.4. Defenisi resistensi obat
Resistensi obat malaria adalah kemampuan sejenis parasit untuk terus hidup
dalam tubuh manusia, berkembang biak dan menimbulkan gejala penyakit meskipun
telah diberikan pengobatan secara teratur baik dengan dosis standard maupun
dengan dosis yang lebih tinggi dan masih bisa ditolerir oleh pemakai obat.
2.5. Defenisi resistensi multidrug
Resistensi multidrug ( Multidrug resistant / MDR ) terhadap obat malaria
adalah adanya resistensi plasmodium falciparum terhadap lebih dari dua jenis obat
anti malaria yang sehari – hari dipakai dalam pengobatan malaria
2.5. Mekanisme terjadinya resistensi obat
Mekanisme terjadinya resistensi obat belum diketahui dengan pasti tetapi
diduga bahwa resistensi terjadi karena mutasi gen dan mutasi ini terjadi karena
tekanan obat atau penggunaan obat dalam dosis subkuratif.
Menurut Clyde, klorokuin bekerja dengan mengikat cincin feriprotoporfirin ix
suatu hematin yang merupakan hasil metabolisme hemoglobin didalam parasit.
Ikatan feriprotofirin ix – klorokuin ini bersifat melisiskan membran parasit sehingga
parasit mati. Resisten parasit terhadap klorokuin terjadi karena (1) Tempat ikatan
klorokuin pada eritrosit berkurang sehingga parasit dalam eritrosit tidak dapat
dibunuh . (2) mutasi terjadi multigen sehingga resisten cepat terjadi. Pirimetamin
bekerja dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase sehingga parasit tidak
mampu membuat asam tetrahidrofolat akibatnya parasit tidak mampu melanjutkan
siklus hidupnya dan akhirnya difagosit. Pada parasit plasmodiun falciparum yang
telah mengalami mutasi dimana mutasi terjadi hanya pada satu gen sehingga
resistensi akan cepat terjadi. Sulfadoxin bekerja dengan mengadakan kompetisi
dengan PABA ( para amino benzoic acid ) dalam memperebutkan enzim dihidrofolat
sintetase sehingga pembentukan asam dihidrofolat terganggu dan asam folat yang
diperlukan parasit tidak terbentuk. Resistensi terhadap sulfadoxin karena parasit
mampu menggunakan jalan pintas sehingga terhindar dari pengaruh sulfadoksin
Menurut Cowman pada umumnya bila terjadi resistensi terhadap suatu obat
malaria akan diikuti dengan resistensi obat malaria lainnya , karena diduga
mekanisme resistensi obat klorokuin sama dengan obat malaria lainnya . Resistensi
terjadi karena mutasi gen dan mutasi gen terjadi akibat tekanan obat yang terus
menerus . Akibat mutasi parasit tetap hidup dalam jalur metabolisme lain sehingga
terhindar dari pengaruh obat . Resistensi terhadap obat klorokuin mutasi terjadi
multigenik sehingga resisten terjadi secara perlahan – lahan
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2.7. PEMERIKSAAN RESISTENSI MALARIA FALCIPARUM
Pemeriksaan sensitivitas plasmodium falc iparum terhadap obat malaria
dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu in vivo dan in vitro. Pemeriksaan invivo
bertujuan untuk menentukan derajat resistensi P. falciparum pada penderita yang
diberi obat malaria dengan dosis standart dengan mengamati parasit malarianya
dalam batas waktu tertentu
2.7.1. CARA INVIVO
Sebelum dilakukan pemeriksaan invivo ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi penderita yaitu :
1.
Bisa diajak berkomunikasi
2.
Sediaan darah hanya mengandung Plasmodium falciparum dan bukan infeksi
campuran
3.
Kepadatan parasit aseksual lebih besar atau sama dengan 500 permm3
4.
Gejala klinis tidak berat dan keadaan umum baik
5.
Penderita bebas dari pemakaian klorokuin, kina atau tetrasiklin selama 14
hari terakhir, dalam 4 minggu terakhir bebas dari sulfa, sulfadoksin
pirimetamin dan dalam 6 minggu bebas dari meflokuin ( data ini diperoleh dari
wawancara)
Untuk melihat resistensi dilakukan perhitungan kepadatan parasit pada hari ke
0,2,7, dan ke 28. WHO membuat kriteria dalam menentukan derajat resistensi
parasit secara invivo dengan kriteria Sensitif (S) atau resistensi (R)
yang terdiri dari resistensi I (RI), resistensi II (RII), resistensi III (RIII) dan kriteria
ini berdasarkan waktu dan jumlah parasit didalam darah yang diperiksa sebelum dan
sesudah pengobatan.
Disebut sensitif (S) bila parasit aseksual menghilang sebelum hari ke 7 dan
masih negatif pada hari ke 7 (H7), serta tidak muncul meskipun test diperpanjang
sampai hari ke 28 (H 28).
Disebut RIII apabila selama 48 jam pertama masa pengobatan (H2) ,
pengurangan kepadatan parasit aseksual sama atau kurang dari 25% dari kepadatan
sebelum diberi pengobatan pada hari ke 0 (H0) dan pada keadaan ini test tidak perlu
diteruskan dan penderitanya langsung saja diobati dengan obat malaria lainnya
kecuali bila keadaan umum penderita baik walaupun penurunan parasitemia kurang
dari 25 % maka dilanjutkan pemeriksaan hingga hari ke 7 (H7)
Disebut resistensi II bila Parasitemia aseksual tidak pernah menghilang
tetapi dalam 48 jam pertama masa pengobatan (H2) berkurangnya kepadatan
parasit lebih dari 25 % dibanding hari ke 0 (H0)
Disebut resistensi I bila parasit aseksual menghilang pada hari ke 7 (H7)
timbul lagi pada hari ke 28 (H28). Test ini mudah dilakukan dilapangan dengan
jumlah dan pengetahuan petugas yang terbatas , namun test ini mempunyai
kelemahan karena tidak dapat mendeteksi adanya variasi farmakokinetik, infeksi
ulang, kepatuhan pasien dan respon imun. Oleh karena itu pada test jangka panjang
sulit untuk membedakan reinfesksi dan rekrudensi bila penderita didaerah malaria
dengan transmisi tinggi.
2.7.2. INVITRO
Test invitro dilakukan dengan mengambil darah penderita dengan tabung
kapiler berheparin sebanyak 100 uL . Darah dicampur dengan medium RPMI 1640
(Roswell park memorial institute) dan bikarbonat dan campuran ini dimasukkan
dalam mikropipet yang telah berisi obat malaria dalam konsentrasi yang berbeda –
beda dari rendah sampai tinggi dan di inkubasi selama 23- 32 jam. Plasmodium
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falciparum dinyatakan sensitif bila pada biakan dengan konsentrasi klorokuin 4,0
piko mol atau kurang tidak terbentuk skizon dan dinyatakan resisten bila masih ada
pembentukan skizon pada biakan dengan konsentrasi klorokuin 8 pikomol atau lebih.
Test invitro mulanya dikembangkan untuk mengatasi kesulitan test invivo
tetapi ternyata test ini tidak spesifik, tidak sensitif dan banyak syarat yang harus
dipenuhi dalam menganalisa sehingga tidak praktis penggunaanya dilapangan oleh
karena itu test invivo lebih sering dipergunakan dilapangan.
2.8. OBAT ANTI MALARIA
Saat ini upaya pemberantasan penyakit malaria ditujukan terhadap :
1. Parasit malaria , dengan memberikan pengobatan kepada mereka yang diduga
menderita malaria atau yang telah terbukti positif secara laboratorium.
2. Nyamuk malaria dengan mengadakan penyemprotan rumah dengan racun
serangga untuk membunuh nyamuk dewasa dan upaya lain yang ditujukan pada
jentiknya .
Sedangkan prinsip pengobatan malaria yaitu berupa penemuan penderita
secara dini, melakukan pengobatan penderita dengan efektif untuk mengurangi atau
membasmi parasitemia, mencegah komplikasi dan kematian, menemukan dan
mengobati rekrudensi atau relaps, mencegah penyakit kambuh kembali dan
mengurangi penularan.
Penggunaan obat – obat yang terdaftar sebagai anti malaria sudah diatur
dan dibakukan oleh Departemen Kesehatan RI sesuai dengan daerah sensitivitas
Plasmodium falciparum terhadap obat anti malaria . Pembatasan obat tersebut
berguna untuk mencegah penggunaan obat yang tidak rasional dan menekan
berkembangnya kasus resistensi terhadap obat- obat anti malaria lainnya .
Kebijaksanaan penggunaan obat selain mempertimbangkan efikasi dan keamanaan
juga harus mempertimbangkan imunitas populasi setempat, kepatuhan dalam
pengobatan , harga obat dan karateristik pelayanan setempat.
Saat ini obat malaria yang tersedia di Indonesia terbatas pada klorokuin,
sulfadoxin – pirimetamin, kina dan primaquin dan beberapa anti biotika yang bersifat
antimalaria seperti derivat Tetrasiklin, Doksisiklin, Klindamisin, Eritromisin,
Kloramfenikol, Eritromisin, Sulfametoxazol - trimetropin dan Quinolon.
Dalam rangka pemberantasan malaria falciparum tanpa komplikasi di
Indonesia pemerintah telah menetapkan sebagai pilihan pertama adalah klorokuin.
Bila seseorang atau daerah tersebut dinyatakan resisten klorokuin maka dapat
diganti dengan sulfadoksin – pirimetamin dan bila masih resisten maka pilihannya
adalah kina yang digabung dengan tetrasiklin
2.8.1. Kina
Kina merupakan obat anti malaria kelompok alkaloida kinkona yang bersifat
skizontosida darah untuk semua jenis plasmodium manusia dan gametosida P. vivax
dan P. malariae. Obat ini merupakan obat anti malaria alternatif untuk pengobatan
radikal malaria falciparum tanpa komplikasi yang resisten terhadap klorokuin dan
sulfadoxin- pirimetamin (multidrug).
Mekanisme kerja kina sebagai obat antimalaria belum jelas , kina dapat
membentuk ikatan hidrogen dengan DNA yang akan menghambat sintesa protein
sehingga pembelahan DNA dan perubahan menjadi RNA tidak terjadi.
Di Indonesia obat ini tersedia dalam bentuk tablet kina sulfat untuk
pemberian peroral pada pengobatan radikal malaria falciparum tanpa komplikasi .
Satu tablet kina mengandung 220 mg kina sulfat . konsentrasi puncak di dalam
plas ma dicapai dalam waktu 1-3 jam setelah dosis pertama sedangkan konsetrasi di
dalam eritrosit lebih kurang seperlima konsentrasi dalam plasma . Waktu paruh kina
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pada orang sehat adalah dalam 11 jam
sedangkan penderita malaria tanpa
komplikasi 16 jam dan setelah 48 jam konsetrasi kina dijumpai sangat sedikit sekali
di dalam darah.
Dosis kina sulfat untuk pengobatan radikal malaria falciparum tanpa
komplikasi yang resistensi kolorokuin dan sulfadoxin - pirimetamin ( multidrug )
adalah 10 mg/Kg BB / dosis 3 kali sehari selama 7 hari dan beberapa kepustakaan
menyatakan bahwa dosis kina untuk plasmodium falciparum harus dengan dosis
yang cukup dan lebih besar dibanding strain lain, dimana kadarnya diperlukan
sebesar 5 mg/L untuk membasmi parasit aseksual dalam darah sedang dengan
konsentrasi kurang dari 2 mg/L efeknya sedikit sekali.
Di Afrika Clain et al melakukan penelitian dengan pemberian kina basa 8 mg /
kg BB 3x sehari dengan masa pengobatan 2- 10 hari , mereka tidak menemukan
adanya perbedaan yang bermakna dalam hal efikasi pada pemakaian selama 3, 5
dan 7 hari dan dengan pemberian selama 5 hari mungkin dapat menyembuhkan
semua jenis parasit plasmodium falciparum yang sensitif terhadap kina. Bunnag et al
menemukan angka penyembuhan kina hanya sekitar 70 - 75 % terhadap plasmodium
falciparum pada pemberian 7 hari, Pukrittayakamee et al menemukan penyembuhan
87 % , Parola et al menemukan angka penyembuhan
96,3 %. Metger et al
menemukan angka penyembuhan hanya 38% dengan dosis 12 mg/kgBB/12 jam
selama 3 hari namun ada juga
peneliti yang menemukan kegagalan pada
pengobatan 4 hari dan hal ini timbul karena rendahnya kadar kina serta cepatnya
kliren dari kina selama fase penyembuhan dari infeksi akut malaria .
Penambahan tetrasiklin pada kina dikatakan berpengaruh dalam memelihara
kadar kina diatas minimal inhibitory concentration ( MIC ) sehingga penyembuhan
dapat mencapai 100 %.
Efek samping yang ditimbulkan berupa sinkonisme (ringan sampai sedang)
dengan gejala telinga berdenging , sakit kepala, gangguan keseimbangan dan
penglihatan kabur, pusing dan depresi, dan efek samping ini sangat mengganggu
terutama pada wanita sehingga obat kadang – kadang harus dihentikan walaupun
sebenarnya hanya bersifat sementara dan menghilang bila obat dihentikan. Efek
samping mulai muncul dengan dosis harian 600- 1500 mg / hari atau konsentrasi
dalam plasma lebih dari 5 mg/L . Meskipun jarang , idiosinkrasi dapat juga terjadi
setelah mendapat satu dosis pengobatan gejalanya adalah bercak – bercak pada
kulit yang gatal sekali berbentuk urtikaria atau eritema, perdarahan subkutan dan
submukosa, oedem pada kelopak mata , membrana mukosa atau paru- paru.
Kadang – kadang timbul demam tanpa parasitemia bila pemakaian kina diteruskan ,
demam ini terjadi sesudah pengobatan dimulai dan berkurang 1- 2 hari setelah
pemakaian obat dihentikan.
Keracunan akut dapat timbul bila terminum secara berlebihan . gejala
sinkonisme dapat terlihat berat dan yang menonjol adalah timbulnya muntah –
muntah , penurunan tekanan darah yang mendadak akibat vasodilatasi perifer dan
depresi otot jantung , timbul amliopia ( pengecilan lapangan pandang ) yang
mendadak dalam waktu satu jam setelah keracunan, kadang – kadang timbul
ganggguan pendengaran dan tinitus yang berat, pernafasan jadi lambat dan dangkal
hingga timbul sianosis dan kejang – kejang. Sedang pada keracunan kronis dapat
timbul berupa ambliopia, dilatasi pupil bilateral, kelainan fundus , pengecilan
pembuluh darah retina, mula – mula penglihatan menjadi kabur kemudian lapangan
pandang mengecil dan akhirnya buta dan bisa juga terjadi gangguan pendengaran.
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2.8.2.Tetrasiklin
Obat ini tersedia dalam bentuk kapsul untuk pemberian peroral. Satu kapsul
tetrasiklin hidroklorida 250 mg setara dengan 231 basa tetrasiklin. Konsentrasi
puncak diplasma dicapai dalam 4 jam sedangkan waktu paruhnya adalah 8 jam .
Tetrasiklin tidak digunakan untuk profilaksis, Kombinasi kina dengan
tetrasiklin adalah sangat efektif untuk pengobatan malaria di daerah resisten
multidrug. Dosis tetrasiklin untuk pengobatan tersebut adalah 250 mg tetrasiklin
hidroklorida selama 7 hari . Efek samping dilaporkan terutama gangguan saluran
cerna , sakit ulu hati, perut tidak enak mual muntah dan diare.
Bunnag et al (1996) di Thailand yang meneliti terhadap pengobatan Kina –
tetrasiklin pada daerah multidrug resisten falciparum pada 90 pasien penderita
malaria dimana mereka membagi atas 2 kelompok yaitu kelompok A pada mereka
yang mengkonsumsi Kina 600 mg 3x sehari selama 7 hari bersamaan dengan
tetrasiklin 250 mg 4x sehari selama 7 hari dan Kelompok B yang mengkonsumsi Kina
600 mg 3x sehari selama 5 hari dan tetrasiklin 250 mg 4x sehari selama 7 hari ,
mereka mendapatkan hasil rata- rata respon terhadap Fever clearence time (FCT)
masing masing 75 jam untuk kedua kelompok
dan Parasit clereance time (PCT)
adalah 88 jam untuk kelompok B dan 90 jam untuk kelompok A dan tidak berbeda
bermakna . Angka penyembuhan 87 % untuk kelompok B dan 100 % untuk
kelompok A dengan perbedaan yang sangat bermakna . Munculnya kembali parasit
pada hari ke 22 dan 28 hanya ditemukan pada kelompok B dan efek samping dari
kedua kelompok seperti mual, muntah, pusing, nafsu makan yang menghilang,
tinitus tidak berbeda bermakna antara kedua kelompok.
Mereka menyimpulkan bahwa pengobatan kina pada dua hari terakhir
mempunyai pengaruh terhadap kliren dari parasit, hal ini mendukung penelitian dari
Chongsuphajaisiddhi et al (1983) dan Karbwang et al (1983) yang mengatakan
adalah penting untuk mempertahankan kadar kina diatas minimal inhibitory
concentration( MIC ) melalui pengobatan 7 hari. Penghentian kina pada hari ke 5
membuat rendahnya kadar kina didalam darah dan juga dengan pemberian
tetrasiklin dapat mempunyai pengaruh dalam mempertahankan kina diatas Minimal
inhibitory concetration ( MIC ). Regimen Kina– tetrasiklin untuk 7 hari dengan
pengawasan didapat penyembuhan 100 % namun pada kondisi dilapangan hanya
dijumpai lebih rendah sekitar 80 % hal ini disebabkan karena efek toksisitas dari
kina yang menjadi keluhan pasien.

BAB III
PENELITIAN SENDIRI
3.1. LATAR BELAKANG
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 30 desa dan
mempunyai penduduk sebanyak 57.445 orang merupakan suatu daerah yang masih
rawan akan penyakit malaria , hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas
kesehatan Kabupaten Mandailing Natal yang diberitakan pada mas media terbitan
September 2001 dengan jumlah penderita yang tercatat di Puskesmas Siabu
dijumpai sebanyak 2261 orang selama periode Januari hingga Juni 2001.
Hal ini mungkin terjadi karena adanya peningkatan resistensi terhadap
berbagai obat malaria . Beberapa penelitian telah dilakukan di Kecamatan tersebut
diantaranya adalah pernyataan dari Departemen Kesehatan RI pada Bulan Juli 1994
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yang menyatakan bahwa daerah tersebut adalah daerah resisten terhadap klorokuin
dengan penyebaran tidak merata 2 dan peneliti lain seperti Ginting pada Tahun 2001
yang melakukan penelitian secara invivo terhadap 61 pasien yang menderita malaria
falciparum menemukan ada 29 orang (47,5 %) yang resisten klorokuin dan dari 58
pasien yang diteliti terhadap sulfadoksin – pirimetamin menemukan 29 orang ( 50
% ) yang resisten, sedangkan di Medan yang belum merupakan daerah resisten
malaria , Endang dkk sudah ada menemukan adanya resisten malaria terhadap
kloro kuin sebanyak 6 orang untuk periode Januari s/d April 2001. Mengingat
tingginya angka resistensi ini maka perlu dicari obat malaria lain untuk mengatasi
masalah ini .
Kombinasi kina dan tetrasiklin merupakan obat anti malaria alternatif untuk
pengobatan radikal malaria falciparum tanpa komplikasi yang resisten terhadap
klorokuin dan sulfadoksin – pirimetamin ( multidrug ) dimana tetrasiklin berguna
untuk menghasilkan efek potensiasi.
Kina dan tetrasiklin adalah obat malaria yang murah dan mudah didapat di
Indonesia , namun karena efek samping dari kina yang sangat toksik sehingga
dalam pelaksanaan di lapangan sering dipakai hanya 3 sampai 5 hari, namun Metger
et al me nemukan dengan pengobatan 3 hari hanya menemukan penyembuhan
sebesar 38 % dan peneliti lain menemukan adanya kegagalan pengobatan selama 4
hari . Oleh karena itu kami berkeinginan untuk meneliti efikasi dan efek samping
kombinasi Kina 5 hari – Tetrasiklin 7 hari (K5T7) dibanding Kina 7 hari – Tetrasiklin 7
hari (K7T7) pada penduduk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
3.2. PERUMUSAN MASALAH
Apakah kombinasi Kina 5 hari – Tetrasiklin 7 hari ( K5T7) dibanding Kina 7
hari – Tetrasiklin 7 hari (K7T7) mempunyai efikasi yang sama dengan efek samping
yang berbeda pada penderita malaria falciparum tanpa komplikasi pada daerah
resistensi multidrug
3.3. HIPOTESA
Kombinasi Kina 5 hari - Tetrasiklin 7 hari (K5T7) dan Kina 7 hari – Tetrasiklin
7 hari ( K7T7 ) tidak berbeda dalam hal efikasi sementara efek samping berbeda.

3.4. TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui perbandingan efikasi dan efek samping antara kombinasi
Kina 5 hari – Tetrasiklin 7 hari (K5T7) dibanding Kina 7 hari – Tetrasiklin 7 hari (
K7T7) dalam hal menghilangkan parasit dalam darah .
3.5. MANFAAT PENELITIAN
Agar pe ngobatan malaria
pemakaian yang lebih singkat.

dapat dilakukan secara tuntas

dengan waktu

3.6. BAHAN DAN CARA PENELITIAN
3.6.1.Design penelitian :
Penelitian ini dilakukan dengan metode uji acak tersamar terkontrol tersamar
tunggal design paralel
3.6.2.Waktu dan tempat : Bulan April s/d September 2002 , terhadap penduduk
kecamatam Siabu yang dirawat di Rumah Sakit Umum Panyabungan
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3.6.3.Populasi penelitian : Penduduk kecamatan Siabu yang dirawat di RSU
Panyabungan
Kriteria yang dimasukkan :
A. Umur
: dewasa
B. Malaria tanpa komplikasi dengan dijumpai Plasmodium falciparum pada
sediaan darah tepi dan 14 hari sebelumnya belum memakan kina dan
tetrasiklin
C. Tidak hamil
D. Bersedia ikut dalam penelitian setelah dijelaskan cara , maksud dan tujuan
penelitian .
Kriteria yang dikeluarkan :
A. Terdapat plasmodium spesies lain.
B. Dijumpai riwayat efek samping kina dan tetrasiklin
C. Selama Penelitian meminum antibiotik , obat malaria lain, obat penurun
demam, minum obat tidak teratur atau tidak kontrol untuk pemeriksaan
ulangan .

3.6.4. Perkiraan besar sampel

n 1= n

2

=

(zα √ 2PQ + zβ √ P1Q1+P2Q2)
(P1- P2)

2

2

Catatan : P=1/2 ( P1+P2) Dimana :
P1 : Proporsi kesembuhan penderita malaria falciparum dgn obat K7T7 = 100%
P2 : Proporsi kesembuhan penderita malaria falciparum dgn obat K5T7 = 87%
zα : 2,575 zβ : 0,419
P : ½ ( 1+ 0,87 ) = 0,935 ; Q : 1- 0,935 = 0,065
P1 + Q1 = 1 ; Q1 = 1- 1=0
P2 + Q2 = 1 ; Q2 = 1- 0,87 = 0, 13

n 1= n

2

=

2 , 575 ( √ 2(0,935)(0,065) + 0,419 √ (0)+(0,87)(0,13))
(1- 0,87 )
(0,8977485 + 0,1409783)

n 1= n

2

=

( 0,13 )

2

2

2

2

1,0789533
n1 = n2

=

0,0169

n1 = n2
= 63,84 → 64 sampel
Besar n adalah 64 , dalam hal ini jumlah sampel yang diambil masing – masing
kelompok adalah 64 orang.
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3.6.5.Cara penelitian :
Penderita yang memenuhi kriteria :
- Dibuat sediaan darah tebal dan tipis diambil 4 kali yaitu hari 0 ( pertama minum
obat ) hari ke 2,7 dan 28 untuk kelompok K5T7 dan hari ke 0,2,9,28 untuk
kelompok K7T7, sediaan darah dipulas memakai giemsa dan diperiksa dibawah
mikroskop.
- Tablet kina diberikan 3x sehari dengan masing- masing dosis 300 mg untuk
berat badan 30 s/d 40 kg, 400 mg untuk 40 s/d 50 kg, 500 mg untuk 50 s/d 60
kg dan 600 mg untuk > 60 kg. Tetrasiklin diberikan dengan dosis 4 x 250 mg/
hari
- Dinyatakan resisten bila pada hari ke 2 di jumpai penurunan kepadatan parasit
< 25 % untuk kedua kelompok atau dijumpai parasit pada hari ke 7 untuk
kelompok K5T7 dan hari ke 9 untuk kelompok K7T7 atau hari ke 28 untuk
kedua kelompok . Sediaan dianggap negatif bila pemeriksaan pada 200
lapangan pandang lekosit tidak ditemukan parasit aseksual sama sekali.
- Diukur suhu setiap 6 jam dan dicatat fever clerence time (FCT) dari kedua
kelompok
Dicatat efek samping kedua kelompok pengobatan seperti telinga berdenging,
sakit kepala, perut tidak enak, gangguan keseimbangan, penglihatan kabur,
pusing, mual, muntah, sakit ulu hati, diare, depresi, idiosinkrasi, demam tanpa
parasitemia, penurunan tekanan darah yang mendadak, pernafasan yang
melambat, sianosis, dan kejang
3.6.6. Analisa data
Untuk melihat perbedaan jenis kelamin, berat badan, umur, jumlah parasit
digunakan uji T dan untuk melihat melihat perbedaan suhu dan fever clearence time
(FCT) digunakan uji Mann Whitney dan untuk melihat efikasi dan efek samping
antara kedua kelompok digunakan uji Kai – kuadrat
3.6.7. Pengolahan data
Analisa statistik dilakukan dengan perangkat lunak SPSS versi 6.0. Untuk
melihat perbedaan antara kedua kelompok digunakan dengan nilai bermakna P (
one tailed ) < 0,05
3.7.Hasil penelitian:
3.7.1. Karateristik subjek penelitian
Penelitian yang dilakukan sejak bulan April s/d September 2002 terhadap
penderita malaria falciparum tanpa komplikasi yang dirawat di Rumah sakit
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang berasal dari Kecamatan Siabu ada
sebanyak 193 pasien , dimana 100 pasien untuk kelompok K5T7 dan 93 pasien
untuk kelompok K7T7 .Yang dapat mengikuti sampai akhir penelitian adalah
sebanyak 64 orang untuk kelompok K5T7 dan 67 pasien untuk kelompok K7T7.
Dari 131 orang yang ikut dalam penelitian ini berdasarkan uji –T, kai- kuadrat
dan Mann whitney tidak terlihat perbedaan bermakna dalam hal jenis kelamin,
umur, berat badan , jumlah parasit pada hari ke 0 ( H0 ) dan suhu pada hari ke 0
(H0) dari kedua kelompok (P>0,05).( Tabel 1.)
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Tabel 1. Karateristik dari penderita ( mean ± SD )
Karateristik
K5T7
K7T7
Jenis kelamin (L/P)
Umur (Thn)
Berat badan ( Kg)
Jlh
parasit
(tropozoit/ml)
Suhu (0 C) pada H0

H0

P

Sig

16/48

22/45

0,323*

NS

53,50±17,80
48,13±10,27

50,07±17,13
49,79±8,55

0,264**
0.316**

NS
NS

3423,92±1382,9
1

3775,76±1601,7
3

0,182**

NS

38,173±0,078

38,121±0,588

0,841**
*

NS

*Uji Kai- kuadrat, ** Uji – T, *** Uji Mann Whitney.
3.7.2. Keluhan pasien penderita malaria falciparum tanpa komplikasi
Dari 131 orang yang ikut dalam penelitian dijumpai keluhan sewaktu datang
kerumah sakit : demam 131 orang ( 100 %), Sakit kepala 91 orang ( 69,5 %),
pegal 71 orang ( 54,2 %), menggigil 66 orang ( 50,4 %), mual 54 orang ( 41,2 %),
keringat 38 orang (29,0 % ), muntah 32 orang (24,4 %), mencret 4 orang ( 3,1 %).
( Tabel 2)
Tabel 2. Keluhan pasien penderita malaria falc iparum tanpa komplikasi
No Gambaran klinis
Jumlah pasien ( orang
%
)
1. Demam
131
100,00
2. Sakit kepala
91
69,5
3. Pegal
71
54,2
4. Menggigil
66
50,4
5. Mual
54
41,2
6. Keringat
38
29,0
7. Muntah
32
24,4
8. Mencret
4
3,1
3.7.3. Fever Clearence time (FCT)
Dari hasil penelitian dijumpai Fever clearence time ( FCT ) kelompok K5T7
rata- rata 72,57 ± 6,73 jam dan untuk kelompok K7T7 dijumpai rata- rata 74,75 ±
2,93 jam dengan uji statistik Mann Whitney dijumpai tidak ada perbedaan yang
bermakna ( P=0,07 ). ( Tabel 3 )
Tabel 3. Perbandingan Fever clearence time(FCT) kelompok K5T7 dan K7T7
Kelompok
N
Mean
Standart deviasi
P*
Sig
K5T7
56
72,57
6,73
NS
0,07
K7T7
67
74,75
2,93
* Uji Kai – kuadrat P>0,05

3.7.4. Efikasi dari kedua kelompok
Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada kelompok K5T7 yang
sembuh ( sensitif ) sebanyak 49 orang dan tidak sembuh ( resisten ) sebanyak 15
orang yang terdiri dari resistensi I ( RI ) 8 orang, resistensi II ( RII) dan 2 orang
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resistensi III ( R III ) 5 orang dan untuk kelompok K7T7 yang sembuh ( sensitif )
sebanyak 66 orang dan
tidak sembuh ( resisten ) dijumpai sebanyak 1 orang
dengan resisten I (RI ) . Dan bila dibandingkan yang mengalami kesembuhan
dengan
tidak mengalami kesembuhan berdasarkan uji Kai - kuadrat dijumpai
berbeda bermakna ( P=0,000) . ( Tabel 4 )
Tabel 4. Perbandingan efikasi kelompok K5T7 dan K7T7 terhadap malaria
falciparum tanpa komplikasi
Kelompok
K5T7
K7T7
P*
Sig
64 orang (
67 orang
100%)
(100%)
Sembuh
49 ( 76,6 %)
66 ( 98,5 % )
0,000
S
Tidak sembuh (RI,RII,RIII)
15 ( 23,4 %)
1 ( 1,5 %)
* Uji Kai- kuadrat P<0,05
3.7.5. Efek samping kedua kelompok
Dari hasil peneletian dijumpai efek samping yang dijumpai dari kelompok
K5T7 adalah telinga berdenging 40 orang ( 30,5%), gangguan keseimbangan 38
orang ( 29,9%) ,pusing 28 orang (28,21%), sakit kepala 19 orang ( 14,5 %), mata
kabur 17 orang ( 35,9 %),mual 10 orang ( 7,6%) muntah 3 orang ( 2,3%), perut tak
enak 2 orang ( 1,5%) sedangkan untuk kelompok K7T7 dijumpai efek samping
telinga berdenging 56 orang (42,7%), gangguan keseimbangan 43 orang ( 38,3%),
sakit kepala 9 orang ( 6,92%), mata kabur 11 orang ( 14,3 %), mual 4 orang ( 3,12
%), muntah 4 orang ( 3,12%), perut tak enak 5 orang ( 3,8%), sakit ulu hati 4
orang ( 3,1%), depresi 1 orang ( 1,8%) dan dengan uji kai- kuadrat tidak dijumpai
efek samping yang bermakna ( P>0,05) ( Tabel 5 )
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Tabel 5. Efek samping yang dijumpai untuk kelompok K5T7 dan K7T7

No

1

Efek samping

3

4

5

6

7

8

9

10

K7T7
67org
(100%)

45 (70,3%)
19 (29,7
%)

56(83,6%)
11 (16,4
%)

19(29,7%)
45 (70,3%)

16(23,9%)
51(76,1%)

38(59,4%)
26(40,6%)

43(64,2%)
24(35,8%)

17(26,6%)
47(73,4%)

P*

Sig

Telinga berdenging
* Positif
* Negatif

2

K5T7
64 org
(100%)

Sakit kepala
* Positif
* Negatif
Gangguan
keseimbngn
* Positif
* Negatif
Kabur
* Positif
* Negatif
Pusing
* Positif
* Negatif
Depresi
* Positif
* Negatif
Sakit ulu hati
* Positif
* Negatif
Perut tak enak
* Positif
* Negatif
Mual
* Positif
* Negatif
Muntah
* Positif
* Negatif

0.071

NS

0,453

NS

0,572

NS

23(34,3%)
44(65,7%)

0,335

NS

28(43,3%)
36(56,3%)

32(47,8%)
35(52,2%)

0,645

NS

0 (0%)
64(100%)

1(1,5%)
66(98,5%)

0,372

NS

1(1,6%)
63(98,4%)

4(6%)
63(94%)

0,188

NS

2(3,1%)
62(96,9%)

5(7,5%)
62(92,5%)

0,270

NS

10(15,6%)
54(84,4%)

4(6,0%)
63(94,0%)

0,074

3(4,7%)
0 (0%)
61(95,3%)
67(100%)
* Uji Kai kuadrat P>0,05

0,073

NS
NS

B A B IV
PEMBAHASAN
Gejala klinis dari malaria terdiri dari keluhan prodromal dan gejala klasik.
Pada keluhan prodromal sebelum terjadi demam terjadi berupa kelesuan, malaise,
sakit kepala, sakit / nyeri tulang, anoreksia, diare ringan sedangkan gejala klasik
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yang sering kita jumpai adalah trias malaria yang terdiri dari periode dingin, diikuti
periode panas dan berkeringat.
Penderita malaria falciparum yang tinggal di daerah endemis akan
mengalami semi imun
sehingga gejala klinis jarang disertai dengan demam
sehingga mudah tersamar dengan penyakit lain, dengan demikian perlu dilakukan
pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosa malaria falciparum.
Pada penelitian kami jumpai gejala klinis terbanyak ketika datang ke rumah
sakit adalah demam sebanyak 100% lalu diikuti sakit kepala 69%, pegal 54,2%,
mengigil 50,4%,mual 41,2%, keringat 29,0% muntah 24,4% dan mencret 3,1%
dan ini hapir sama dengan penelitian yang dilakukan Sya,roni dkk di RSUD Lahat
mereka juga menemukan keluhan terbanyak adalah demam 97,5 % dan keluhan
yang lain bervariasi seperti mual 77,5%, menggigil 67,5%, sakit kepala 67,5 %,
muntah 50%, berkeringat 40%, lemah 40 % tidak ada nafsu makan 30%, sakit
perut 25% dan begitu juga juga penelitian Siswanto dkk di RSUD Bima juga
menemukan gejala terbanyak adalah demam 100%, diikuti dengan mengigil 68,2%,
sakit kepala 65,9%, mual 57,7%, nyeri perut 54,1%,muntah 38 44,7%, nyeri
pinggang
38,8%,mencret 12,9% dan keringat banyak 18,8%. Dan menurut
pengamatan kami ada dijumpai gejala malaria tanpa keluhan demam namun
berhubung penelitian kami adalah penderita yang dirawat sehingga umumnya
dijumpai adalah yang bergejala demam .
Fever clearence time ( FCT) yang dijumpai pada penelitian ini adalah ratarata 72,57 ± 6,73 jam untuk kelompok K5T7 dan 74,75 ± 2,93 jam untuk kelompok
K7T7 dan dijumpai tidak berbeda bermakna ( P>0,05) hal ini dijumpai lebih cepat
dari penelitia yang dilakukan oleh Bunnag et al yang menemukan rata- rata 75 jam
untuk kedua kelompok.
Dari penelitian ini terlihat bahwa angka penyembuhan yang dijumpai pada
penelitian ini adalah 76,6 % untuk kelompok K5T7 dan 98,5 % untuk kelompok K7T7
dengan perbedaan bermakna (P=0,000), dimana hasilnya hampir sama dengan
penelitian Bunnag et al mereka mendapatkan angka kesembuhan yang lebih besar
yaitu 87% untuk kelompok K5T7 dan 100 % untuk kelompok K7T7. Mereka juga
mendapatkan perbedaan yang bermakna dari kedua kelompok sedangkan peneliti
lain seperti Karbwang et al dan Looareesuwan
et al
mendapatkan angka
penyembuhan 100% bila dilakukan pegawasan yang ketat dan bila dilakukan pada
keadaan dilapangan mereka hanya menemukan angka penyembuhan sebesar 80 %
namun ada juga peneliti lain yang hanya menemukan angka penyembuhan 77,4%
dengan pemakaian 7 hari. Pukrittayakamee et al menemukan peyembuhan 98%,
Duarte et al hanya menemukan penyembuhan 77 % dengan pemberian kina 3 hari
(dosis total 6 gram) – tetrasiklin 7 hari ( dosis total 10,5 gr)
Pada penelitian ini dijumpainya resistensi I (RI) 12,5 % ,resistensi II ( RII)
3,1%, resistensi III ( RIII) 5% pada kelompok K5T7 dan 1,5 % resistensi I (RI) pada
kelompok K7T7 , telihat bahwa resistensi lebih banyak pada kelompok K5T7 dan hal
ini berbeda dengan penelitian Bunnag et al dimana mereka mendapatkan Resistensi
I ( RI ) hanya pada kelompok K5T7 sedang kelompok K7T7 tidak dijumpai adanya
resiten dan untuk penelitian ini kami sulit menentukan apakah munculnya resitensi
ini karena adanya rekrudensi atau reinfeksi karena dalam pelaksanaannya pasien
tidak diisolasi
Dari penelitian ini telihat bahwa dengan pengurangan kina dua hari sangat
berp engaruh terhadap tidak sembuhnya pasien. Hal ini karena dengan pemakaian
kina 5 hari membuat rendahnya kadar kina di dalam darah dan ini mendukung
penelitian yang dilakukan Chongssuphajaisiddhi et al dan Karbwang et al yang
menyatakan adalah penting unt uk memelihara kadar kina diatas minimal inhibitory
concentration ( MIC ) melalui pemberian 7 hari bahkan dibagian anak mereka
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menggunakan dosis 10 mg / kgBB/ 8 jam selama 3 hari lalu dilanjutkan menjadi 15
mg/ kg BB/ 8 jam untuk 4 hari selanjutnya untuk mencapai MIC.
Efek samping yang dijumpai berupa telinga berdenging, sakit kepala,
gangguan keseimbangan, mata kabur , pusing, depresi, sakit ulu hati , perut tak
enak , mual dan muntah dijumpai pada kedua kelompok dan tidak dijumpai
perbedaan yang bermakna ( P > 0,05 ) , hal ini sesuai dengan penelitian Bunnag et
al dimana mereka juga tidak menjumpai perbedaan yang bermakna dalam hal efek
samping namun mereka tidak menemukan efek samping sebanyak yang dijumpai
pada penelitian kami mereka hanya menemukan efek samping berupa mual ,
muntah, gangguan keseimbangan, kehilangan nafsu makan dan berdengung hal ini
mungkin sensitifitas antara orang Indonesia berbeda dengan orang Thailand yang
menjadi sampel dari penelitian Bunnag et al dan efek samping inipun terjadi hanya
bersifat sementara dan menghilang setelah obat dihentikan .

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. KESIMPULAN
Kombinasi kina 7 hari – tetrasiklin 7 hari (K7T7) mempunyai efikasi yang lebih
baik dari pada
kombinasi kina 5 hari – tetrasiklin 7 hari ( K5T7) dalam
menghilangkan parasit di dalam darah dengan efek samping yang sama pada
daerah resisten multidrug.
5.2.SARAN
Agar pemakaian Kombinasi kina tetrasiklin dipakai selama 7 hari pada
daerah resisten multidrug.
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