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Abstract. Malaria is caused by a plasmodium parasite, this parasite can be found in humans, and can also be 
found in nonhuman primates such as the long-tailed macaque (Macaca fascicularis) and pig-tailed macaque 
(Macaca nemestrina). The parasite can be found in the red blood cells of infected animals so that human 
infection can cause anemia, thrombocytopenia. Information on malarial infection in nonhuman primates in 
Indonesia is still limited. Similarly, a report on the clinical picture or blood disorders in nonhuman primates 
infected with plasmodium are non-existent. This study aims to determine the hematologic profile in long-
tailed macaques and pig-tailed macaques that were positive Plasmodium sp. microscopically. Hematological 
analysis was performed with a hematology analyzer, while hematology analysis showed no difference 
between the parameter values of positive animals versus negative plasmodium. Reviews of thin smears were 
made with as many as 10 micro blood on the glass preparations were subsequently fixed with methanol and 
stained  using Giemsa for 30 minutes. The observation of the preparation of blood reviews of 100 individuals 
of long-tailed macaques showed that there were 22% positives, and 30 individuals of pig-tailed macaques 
obtained 16.6% positives infected with plasmodium.

Abstrak. Malaria disebabkan parasit plasmodium, parasit ini selain dapat ditemukan pada manusia, juga 
dapat ditemukan pada satwa primata seperti pada monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan beruk 
(Macaca nemestrina). Parasit ini dapat ditemukan pada sel darah merah hewan yang terinfeksi sehingga 
pada manusia infeksi ini dapat menyebabkan anemia, trombositopenia.  Informasi mengenai infeksi malaria 
pada satwa primata di Indonesia masih terbatas. Demikian pula laporan mengenai gambaran klinis ataupun 
kelainan darah pada satwa primata yang terinfeksi plasmodium belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui profil hematologi pada monyet ekor panjang dan beruk yang positif Plasmodium sp. secara 
mikroskopis. Analisis hematologi dilakukan dengan alat hematology analyzez, hasil analisis hematologi, 
menunjukkan tidak ada perbedaan nilai  parameter antara hewan yang positif dengan  negatif plasmodium. 
Ulasan tipis dibuat sebanyak 10 mikro darah pada kaca preparat yang selanjutnya difiksasi dengan metanol 
dan warnai dengan menggunakan Giemsa selama 30 menit.  Hasil pengamatan terhadap sediaan ulasan darah 
dari 100 ekor monyet ekor panjang menunjukkan bahwa terdapat 22% yang positif dan dari 30 ekor beruk 
diperoleh 16,6% positif terinfeksi plasmodium.
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Pendahuluan
Angka kejadian penyakit malaria yang 

disebabkan oleh parasit plasmodium masih 
tinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Jenis 
parasit protozoa yang terbanyak menyebabkan 
penyakit malaria pada manusia adalah P. 
falcifarum, P. vivax, P. malariae, dan P. ovale.  
Jenis plasmodium lain yang dapat ditularkan 
pada manusia, akan tetapi belum banyak 
dilaporkan adalah P. knowlesi. Parasit ini secara 
alami ditemukan pada monyet ekor panjang dan 
dapat menginfeksi manusia secara akut dan fatal 
(Lee et al. 2009; Tang et al. 2010). Shing et al. 
(2004) melaporkan juga pada beberapa lokasi di 
Sarawak, Malaysia ada manusia yang terinfeksi 
P. knowlesi. Berdasarkan hasil penelitian 
Coatney et al. (2003) masih banyak jenis 

plasmodium lainnya yang dapat menginfeksi 
satwa primata.

Ada tujuh spesies plasmodium yang dapat 
menginfeksi satwa primata genus Macaca, 
yaitu  P. simiovale, P. coatneyi, P. fragile, P. 
inui, P. cynomolgi, P. knowlesi, P. inui, dan 
P. fieldi (Coatney et al. 2003).Kemungkinan 
terinfeksinya satwa primata khususnya pada 
genus Macaca di Indonesia dengan parasit 
plasmodium cukup besar, karena keberadaan 
vektor nyamuk Anopheles sp. (Vythilingam 
2010). Akan tetapi, publikasi mengenai infeksi 
malaria pada satwa primata di Indonesia masih 
terbatas. Demikian pula laporan mengenai 
gambaran klinis ataupun kelainan darah pada 
satwa primata yang terinfeksi plasmodium 
belum ada. 
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Infeksi malaria dapat memberikan kelainan 
pada gambaran hematologi. Umumnya 
kelainan darah pada manusia berupa anemia, 
trombositopenia, netropenia dan leukopenia 
yang berkorelasi dengan tingkat keparahan 
maupun jenis plasmodiumnya (Erhabor et 
al. 2006, Bashawari et al. 2002).  Informasi 
hematologi ini penting untuk lebih memahami 
karakteristik penyakit malaria yang mengenai 
satwa primata. Pemahaman ini dapat mendukung 
diagnosis awal, membentuk suatu hewan model 
malaria, dan juga mempelajari potensi zoonoses. 
Keberadaan suatu hewan model malaria dapat 
memberi peluang pengembangan anti-malaria 
yang menggunakan hewan model dengan 
karakteristik mendekati manusia. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
profil hematologi pada monyet ekor panjang 
dan beruk  yang positif Plasmodium sp. secara 
mikroskopis pada penangkaran yang berada di 
Jawa Barat.

Metode Penelitian
Bahan dan alat. Dilakukan pengamatan 

pada monyet ekor panjang dewasa sebanyak 
100 ekor dan beruk  dewasa sebanyak 30 
ekor. Satwa berasal dari beberapa fasilitas 
penangkaran di Jawa Barat.  Bahan kimia yang 
digunakan berupa larutan metanol sebagai 
fiksatif dan Giemsa untuk pewarna ulasan darah. 
Peralatan yang digunakan antara lain tabung 
darah dengan antikoagulan EDTA (Ethylene 
diaminete traacetic acid), vaccutainer, dan 
preparat kaca ulas. Alat untuk analisis darah 
adalah Hematology analyzer (Nikon Kohden 
MEK 6450) dan mikroskop cahaya (Nikon).

Metode Penelitian. Sampel darah satwa 
diperoleh setelah satwa disedasi dengan 
menggunakan ketamin HCl (10 mg/kg 
bobot badan) dan disimpan dalam tabung 
EDTA. Analisis hematologi dilakukan segera 
dengan alat hematology analyzer yang akan 
menghasilkan nilai sel darah putih (white blood 

cells, WBC), sel darah merah (red blood cells; 
RBC), hemoglobin (Hb), hematokrit (HCT) dan 
trombosit (platelet; PLT).

Sampel ulasan tipis dibuat dengan 
meneteskan 10 µl darah yang kemudian diulas 
menggunakan kaca preparat dengan hati-hati. 
Sediaan ulasan yang sudah dibuat kemudian 
dikeringanginkan.  Setelah kering difiksasi 
dengan direndam metanol selama 5 menit. 
Sediaan yang telah kering selanjutnya diwarnai 
dengan menggunakan larutan Giemsa selama 
30 menit. Setelah diwarnai, sediaan dibersihkan 
dari pewarna Giemsa yang berlebihan dengan 
mengalirkan akuadestilata di atas sediaan sampai 
bersih. Selanjutnya, ulasan dilihat dibawah 
mikroskop pada pembesaran 1000 kali dengan 
menggunakan minyak imersi. Pengamatan 
ulasan terhadap adanya berbagai bentuk parasit 
dalam RBC berupa cincin, skizon, tropozoit, 
dan gametosit.

Hasil dan Pembahasan
Hasil pengamatan terhadap sediaan ula-

san darah dari 100 ekor monyet ekor panjang 
menunjukkan bahwa terdapat 22% yang positif 
dan dari 30 ekor beruk diperoleh 16,6% positif 
terinfeksi plasmodium. Parasit yang dideteksi 
pada ulasan darah dalam berbagai bentuk antara 
lain adanya tropozoit, skizon, dan gametosit.  
Gambaran ulasan tipis yang positif parasit Plas-
modium sp. pada Gambar berikut ini

Parasit plasmodium dapat dilihat dalam sel 
darah merah berupa bintik-bintik hitam kebi-
ruan yang dapat berbentuk lonjong, bulat, atau 
cincin tergantung dari siklus plasmodium yang 
sedang terjadi saat pengambilan darah.  Lee et 
al. (2009) mendiskripsikan bentuk parasit pada 
fase bentuk tropozoit, sitoplasma seperti cincin 
dan tampak sedikit amoeboid dan tidak teratur 
bentuknya dengan vakuola yang tetap.  Fase 
skizon adanya 2 sampai 5 bagian dari massa inti 
kromsom dan pigmen granul mengisi dua per-
tiga dari eritrosit yang terinfeksi, bentuk game-
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Gambar 1 Bentuk tropozoit (a dan b) dan bentuk skizon (c) dari genus Plasmodium sp. dengan pewarnaan 
Giemsa (pembesaran 1000 kali) 
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tosit, parasit berbentuk bola dan menduduki se-
bagian besar eritrosit yang terinfeksi, dengan 
kromatin berwarna coklat tua, tidak teratur dan 
tersebar. Beberapa hasil identifikasi secara mik-
roskopik dilihat ada kemiripan bentuk tropozoit 
dengan vakuola yang besar yang khas dimiliki 
oleh Plasmodium inui dan Plasmodium malaria 
(Coatney 2003) (Gambar 1), sehingga ada ke-
mungkinan bahwa kedua satwa primata ini ter-
infeksi oleh Plasmodium inui.  Untuk konfirma-
si secara pasti, perlu dilakukan analisis secara 
polymerase chain reaction untuk mengetahui 
spesies spesifik plasmodium tersebut.

Hasil pemeriksaan hematologi dilakukan 
terhadap hewan yang positif terinfeksi 
plasmodium dan yang negatif  sebagai 
pembanding (kontrol negatif). Hasil hematologi 
tersebut dapat disajikan pada Tabel berikut ini.

Berdasarkan hasil analisis hematologi 
diatas, menunjukkan tidak adanya perbedaan 
nilai peubah yang diamati  yang diuji pada 
satwa yang positif dengan  negatif. Nilai-nilai 
sel darah putih, sel darah merah, hemoglobin, 
hematokrit dan trombosit semuanya masih 
dalam kisaran normal.  Pada Hasil ini hampir 
sama dengan laporan Huang et al. (2006) 
menyebutkan bahwa M. cyclopis yang terinfeksi 
oleh P. inui tidak ada perbedaan yang signifikan 
pada profil hematologinya. Dari pembandingan 
nilai hematologi ini, dapat dianggap bahwa 
infeksi Plasmodium sp. pada kedua spesies 
Macaca tersebut tidak menyebabkan kelainan 
hematologi sehingga tidak berdampak terhadap 
kesehatannya. Pada manusia infeksi plasmodium 
dapat menyebabkan ketidaknormalan 
hematologi seperti anemia, trombositopenia, 
serta beberapa laporan menyebutkan infeksi 
plasmodium menyebabkan leukositosis dan 
leukopenia.

Simpulan
Monyet ekor panjang dan beruk di beberapa 

penangkaran di Jawa Barat dengan ulasan 
darah positif Plasmodium sp. secara berurutan 
22% dan 16,6%. Hasil profil hematologi tidak 
menunjukkan suatu perubahan nilai normal 
untuk kedua spesies tersebut.
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Tabel 1 Rerata nilai hematologi monyet ekor panjang dan beruk yang positif terinfeksi plasmodium dan 
yang tidak terinfeksi (negatif) 

 
Peubah yang diamati 

 

M. fascicularis M. nemestrina 

Positif Negatif Positif Negatif 

Sel darah putih(103/µl) 
Sel darah merah (106/µl) 
Hemoglobin (g/dl) 
Hematokrit (%) 
MCV (fL) 
MCH (pg) 
MCHC (g/dl) 
Trombosit (103/µl) 

  11,23 ±  5,13  
    5,10 ±  1,01  
  10,18 ±  2,03  
  32,13 ±  5,55  
  63,34 ±  3,74  
  19,04 ±  4,35  
  31,56 ±  1,23  
409,60 ±91,49  

 

  14,1 ±   6,64  
    5,5 ±   1,72  
  10,7 ±   3,40  
  33,7 ± 10,13  
  61,2 ±   3,55  
  19,4 ±   1,24  
  31,6 ±   0,99  
347,2 ±148,01  

 

  15,02 ±  9,42  
    4,19 ±  0,60  
  10,86 ±  1,52  
  29,66 ±  3,95  
  70,96 ±  1,78  
  26,02 ±  1,66  
  36,70 ±  2,92  
343,00 ±56,25  

 

    6,30 ±  2,46  
    3,96 ±  0,85  
    9,87 ±  1,91  
  27,93 ±  6,45  
  70,37 ±  1,27  
  25,03 ±  0,67  
  35,60 ±  1,56  
335,50 ±82,73  

 

 


