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Assalamu 'alaikum Warakhmalullahi Wabarakatuh, 

YanK terhormat, 

Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga, 

Rektor Universitas Airlangga. 

Para Guru Sesar serta Anggota Senat Universitas Airlangga, 

Pimpinan Fakultas dan Lembaga di lingkungan Universitas Airlangga, 

Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 

Para Teman Sejawat dan Segenap Civitas Akademi.ka Universitas Airlangga, 

Para Undangan dan Hadirin yang saya muliakan. 


Perkenankan dalam kesempatan yang sangat terhormat ini, dengan segala 

kerendahan hati, saya terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah 

SWT atas segala limpahan taufik dan hidayahNya kepada kita semua sehingga 

pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berknmpul dalam keadaan sehat 

wal'aliat di dalam rapat terbuka senat dengan acara penerimaan jabatan saya sebagai 

Guru Besar dalam !lmu Parasitologi. 


Kepada Saudara Rektor dan Ketua Senat Universitas Airlangga, perkenankan pula 

saya menyampaikan terirna kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang 

diberikan pada saya untuk menyampaikan pidato penerimaan jabatan 1ni. 


Judul pidato yang akan saya ucapkan pada pagi hari ini adalah: 

Pendekatan Teknologi Biologi Molekuler Untuk Memahami Karakteristik 

Parasit Dan Vektor Malaria Dalam Rangka Mendukung Strategi 


Penangguiancan Di Masa Mendatang 
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PENDAHULUAN 

Situasi malaria di dunia tidak menunjukkan ~ epidemiologis yang bemrti 
semenjak lebih dari 20 tabun yang laln. Malariamasill tetap eudemis eli 102 nepra 
iii dunia dan lebih dari setengah pendudtik dUllia masih terancam. malaria. Upaya 
keras telah dilakukan untuk membasmi dan atengenda.likan penyakit malaria iii 
abad ini, namun infeksi Pfasmoditmtfaldpll1'IIIIf terns berlanjut sebagai penyebab 
utama kesakitan dan kematian pada manusia eli. daerah tropis. Jumlah kasus yang 
llilaporkan meningkat sepanjang dua dekade terakhir ini dan diperkimkan bahwa 
malaria falciparum menyebabkan sekitar 270-480 juta kasus klinis, dan 1-2 juta 
kematian per tabun. 

Sementara penyakit malaria menunjukkan kecenderungan menurun iii beberapa 
negara, seperti halnya Cina dan India, di pihak lain sebaliknya malaria 
memperlihatkan dampak yang lebih buruk di kebanyakan daerah-daerah pedesaan 
dimana justru pengembangan ekonomi sedang meningkat, khususnya iii negara
negara Asia dan daerah Amazon Amerika Latin. Parasit dan vektor, kedua-duanya 
adalah organisme yang bereproduksi cepat, ditambah dengan kemampuannya yang 
tinggi dalam menimbulkan ledakan epidemik serta kemampuan menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya melalui pengaturan genetik yang justru terpacu akibat 
intervensi program pemberantasan merupakan masalah yang kompleks. 

Bagi golongan anak·anak. yang tinggal di daerah endemis, malaria memberikan 
dampak negatifyang serius, oleh karena tidak hanya berakibat kematian saja tetapi 
juga menghambat perturnbuhan, kesegaran jasmani serta pendidikan. Bagi orang 
dewasa non imun yang terpapar P. Ja/.cipll1'lllfI pertama kali menunjukkan resiko 
kematian yang tinggi, sedangkan pada orang. dewasa dengan kekebalan parsial 
mengakibatkan penyakit menjadi kronis atau mendapat infeksi berulang yang dapat 
menurunkan produktifitas ekonomik dan sosial. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Faktor-faktor penghambat program pemberantasan malaria telah dapat 
lliidentifikasikan oleh WHO Expert Committee bidang malaria pada pertemuan 
mereka ke-17 tahoo 1979, yakni: 
1. 	 Pembiayaan bahan dan alat yang meningkat dan adanya inflasi global. 
2. 	 Tiada meinadainya pelayanan umum dan administratif untuk mendukung 

kegiatan anti malaria. 
3. 	 Kurangnya tenaga-tenaga yang terlatih daa kesulitan dalam hal merekrut daB 

mempertahankan tenap-tenaga yang belJlMg3lam;m 
4. 	 Kurang sempumanya infrastruktur kesebataa di negara-negara berkembangdan 

keterbatasan pelayanan kesehatan dalam hal mendukung kegiatan anti malaria. 
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5. 	 Faktor lingkungan dan perilaku manusia yang mengbantbat kegiatan anti 
malaria. Seperti halnya nomadism, replastering, menolak penyemprotan 
insektisida di rumah-rumah, kebiasaan tidur di luar rumah, perumahan tidak 
permanen. 

6. 	 Kesulitaltdalam hal meogaksesdaerahn:aIaria karena faktor alami alan sekuriti. 
7. 	 Tiada ter.kendalinya pengembangan irigasi, pembabatan hutan, pemukiman 

di daerah malaria, dan meningkatnya breeding nya.mukAftoplreles di daerah 
pembangunan. 

8. 	 Kurangnya pemahaman tentang pengektifan dana (cost effectiveness) untuk 
pelaksanaan pembemntasan malaria di bawah kondisi setempat yang beIbeda

beda. 
9. 	 R.esistensi. beIbagai vektor terbadap insektisida yang mungkin sebenamya aman 

digunakan di rumah. 
10. 	 Perilaku vektor yang cenderung menghiiular dari dinding rumah yang telah 

di semprot insektisida. 
11. 	 Berkembangnya resistensi parasit malaria, khususnya P. jaicipll1'llm terhadap 

obat-obatan anti malaria terte~tu. 
12. 	 Tiada memadainya dukungan penelitian.· 

Setiap negara-negara malarius menghadapi sedikit-dikitnya 113 dari faktor-faktor 
diatas. 

Hal ini menuntut kebutuhan yang mendesak untuk mempetbaiki dan mengevaluasi 
cara-cara pembemntasan malaria yang telah dilaksanakan. Dihadapkan dengan 
masalah biologik parasit, teknik dan kendala-kendala operasional, fmansial dan 
administratif menuntut para pengambil keputusan, administrator kesehatan dan 
ahli malaria di dunia untuk memberikan perhatian yang lebm besar di bidang 
malariologi terutama dalam bat penggunaanyang lebm tepat dari alat dan metodologi 
yang tersedia, pengembangan teknologi yang lebih inovatif serta menyusun 
rancangan keIja yang lebih realistik agar program pemherantasan malaria mencapai 
basil optimal. 

Bantuan kerjasama bilateral dan internasional diperlukan diantaranya untuk 
mengatasi masalahkurangnya Sl.l11iber daya manusia di negara-negara yang tertimpa 

malaria 

Skusi Malaria Di llldoIIeIi.a 


~ saat ini penyakit malaria masih merupakan penyakit endemis di Indonesia. 

JaaUah u.sdi Jawa-8aJi dati tahun ,ke talulD cendenmg IlleI*UJl (lihat grafik 1). 

AP.l (AmnIa! Paraliieladdeace)di Jawa-Bali memuun sec:ara mantap dari 1,34 

pada tahun 1913 ......am ;();!O pada tahun 1988, 0,21 pada taImn 1989, 0,17 pada 

taIt.an 1990,4an 0,12 .... tIlIun 1992. . 
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lIimll'lDlsec:ara mantapdaD 1,34 

~I1JIda t.aImn 1989,0,17 palla 

Di luar Jawa-Bali, Parasite Rate (PR) menunjukkan adanya kenaikan seperti terlibat 

dati 4,5% pada tahun 1984, menjadi 4,93% pada tahun 1992. Kenaikan Parasite 

Rate (PR) tersebut disebabkan adanya pembukaan daerah bam di wilayah Indonesia 
Bagian Timur. Parasite Rate tertiDggi pada tahun 1992 terdapat di Propinsi Irian 
Jaya sebesar 14,870,4,. Daerah-daerah prioritas yang menunjukkan angka kesaki1an 
yang meningkat yaitu, daerah transmigrasi. daerah perbatasan negara, dan daerah 
pembangunan sosial ekonomi. 

Lebih dari 50% penduduk Indonesia hidup di wilayah yang "bebas" malaria yang 
meliputi sebagian besar lawa-Bali dan luar Jawa-Bali khususnya Ibu Kota Propinsi 

c41n Kabupaten, dan sebagian besar daerah transmigrasi lama serta semua daerah 

yang melakukan Program Panca Usaha Tani dan pertambahan intensif. 

Ciri-ciri daerah "fokus" malaria adalah: daerah terpencil, ada kegiatan ekonomi 
yang terkait dengan hutan. tingginya perpindahan penduduk, keadaan lingkungan 
yang buruk, infrastruktur kesehatan lemah, dan kerjasarna hntas sektor/program 
kurang erat. 

Meningkatnya pembangunan diperldrakan akan membawa akibat sampingan berupa 

lingkungan yang tidak aman terhadap penularan malaria dan penyakit lain yang 
ditularkan oleh vektor penyakit. 

MALARIA ANNUAL PARASIT INCIDENCE 

OJ JAWA ·8AU TH 1983 • 1992 
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Hadirin yang saya muliakan, 

Tujuan penelitian biologi molekuler adalahmendapatkan informasi serta menlahami 
lebih jauh akan hubungan interaksi antara PlasModium dan Hospes. Selanjutnya 
penelitian ini diarahkan untuk memperbaiki teknologi diagnostik dan melengkapi 
parameter epidemiologi serta mengembangkan metoda untuk melindungi manusia 
dati penyakit malaria. Proyeksi atas keampuhan vaksin malaria dengan kondisi 
malaria bingga saat ini memberi.kan suatu harapan yang menjanjikan sebagai alat 
pencegah guna meIindungi manusia terhadap malaria. Tujuan akhir dari 
pengembangan teknologi diatas adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian 
akibat malaria. I 

Penelitian malaria di bidang biologi molekuler pada saat ini diarahkan ke beIbagai 
sasaran. Berdasarkan tingkat atau kedalaman substansi yang diteliti yakni: 

I. 	 Peaditian Fundameatal 
Pcadjtjan yang ~ dan mengaaaljsjs pmperti suatu substansi seperti 
IIaIaya~JT.~fj~'lliflltkimiafisik, dinSIIIBber yang memproduksi 
.. 7"eA" 1eiidJul 

Parasit malaria adalah 
rumah(hospes) daIam 

kemudian mengadakan me' 

Pengetahuan eli tingkat gl 
belum berkembang jauh ol! 
ini. Disamping itu pengl 
arti sebagai faktor untuk 
parasit. 

Untuk mempelajari st 
Plasmodium spp. memerl 
yang memadai. Sementara ~ 
dalam Plasmodium spp. cU 
secara lengkap eli dalambiaJj 
luas. Lebih jauh lagi, belun 
stabil di dalam sistem baktel 
penelitian tentang genome ~ 

Metoda kloning gen paras 
berdasarkan alas fungsi pn 
ketiga, sekuensing secara (Ii 

Hasil pengamatan akhir-ald: 
diklon secara stabil dan ( 
memungkinkan dikembangk 
produksi bahan eli atas bagi 
Trust telah memberi dana p 
internasionaL 

Pemisahan kromosom Plas. 
Electrophoresis) menunju 
spesies mengandung 14 kro 
3,5 megabase. 

.oJ 
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gi diagnostik dan melengkapi 
ada untuk melindungi manusia 

. malaria dengan kondisi 

yang menjanjikan sebagai alat 
malaria. Tujuan akhir dari 
angka kesakitan dan kematian , 

saat ini diarahkan ke beJbagai 
i yang diteliti yakni: 

.... .n. I1lIIbl substaDsi seperti 

......tJeryangIIIfIUPmduksi 

Parasit malaria adalah organisme bersel tunggal dan membutuhkan dua tuan 

rumah (hospes) dalam menjalani siklus bidupnya Keunikan biologisnyalah yang 
membnat paras it ini mampn menyempurnakan proses diferensiasi yang berjalan 
kompleks, tumbuh dan beIkembang di dna lingkungan yang sangat beIbeda. 

Periode proliferasi aseksual berjalan cepat dan kemudian bertilih ke periode 
proliferasi seksual. Parasit haploid ini mempetbanyak diri secara pembelaban 
mitosis di dalam hati dan darah dari tuan rumah golongan vertebrata din 
kemudian mengadakan meiosis di saluran pencernaan nyamuk Anopheles. 

Banyak pertanyaan-pertanyaan timbul untuk mengetahui struktur'dan fungsi 
kromosom Plasmodium spp. serta seberapa jauh peranannya secara langsung 

pada pertumbuhan parasit ini dalam menjalani siklus bidupnya. 

Pengetahuan di tingkat genetik molekuler dari P. falciparum hingga saat ini 
belurn berkembang jauh oleh karena kompleksnya siklns hidup parasit malaria 
ini. Disamping itu pengetahuan tentang mekanisme biokimia juga mempunyai 
arti sebagai faktor untuk melengkapi gambaran tentang proses siklus hidup 
parasit. 

Untuk mempelajari struktur dan fungsi kromosom dan protein parasit 
PlaSModium spp. memerlukan teknik untuk mengisolasi DNA dalam jumlah 
yang memadai. Sementara teknik seperti transfection dad exogenous DNA ke 
dalam Plasmodium spp. dan teknik untuk menerapkan siklns hidup parasit 
secara lengkap di dalam biakan in vitro belurn memadai untuk digunakan secara 
lua8. Lebih jauh lagi, belum mampunya mengklon DNA Plasmodium secara 
stabil di dalam sistem bakterial. Hal ini menyebabkan terhambatnya penelitian
peneiitian tentang genome P. falciparum . 

Metoda kloning gen parasit pada prinsipnya dapat dilaksanakan, pertama, 
berd.asarkan atas fungsi protein, kedua, berdasar atas poia ekspresi gen, dan 
ketiga, sekuensing secara acak (Random Sequencing Ap'proach). 

Hasil pengamatan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa DNA P. falciparum bisa 
diklon secara stabil dan diperbanyak di dalam ragi (YACs). Temuan ini . 
memungkinkan dikembangkannya suatu Malaria Genome Project sebagai sumber 
produksi bahan di atas bagi kepentingan para peneliti malaria. The Wellcome 
Trust telah memberi dana proyek YAC library ini dengan bantuan kerjasama 
intemasional. 

Pemisahan kromosom PlaSMOdium dengan metoda PFGE (Pulsed Field Gel 
Electrophoresis) menunjukkan bahwa genome Plasmodilun dari berbagai 
spesies mengandung 14 kromosom dengan ukuran berkisar antara 0.5 sampai 
3,5 megabase. 
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Namun mengenai sentromer, sumber terjadinya replikasi, dan unsur-unsur 
struktural yang terlibat dalam transkripsi gen Plasmodium belum terungkapkan 
seluruhnya. . 

Beberapa tujuan yang esensial dari penelitian tentang struktur dan ,fungsi 

kromosom Plasmodium yaitu: 
I. 	 Mempelajari polimorfisrne (chromosome size polymorphism)Plasmodium. 

Penelitian tentang struktur genome Plasmodium yang telah dicapai yakni 
di antara kromosom homolog didapatkan adanya perbedaan-perbedaan yang 
spesifik (intra-specific size differences). Polimorfisme ini dipandang 
mempunyai hubungan dengan fase pengaturan kembali DNA (DNA 
rearrangement) serta diperkirakan berfungsi di dalam siklus hidup 
Plasmodium secara spesifik. Juga diduga bahwa pengaturan DNA pada 
daerah (region) subtelomerik kromosom tedibat dalam meregulasi transkripsi 
gen spesifik atau dalam membangun keanekaragaman gen-gen yang 
menyandi protein Plasmodium. Dan protein parasit malaria inilah yang 
kemudian dikenal sebagai antigen oleh sistem kekebalan hospes. Adanya 
diversitas gen-gen ini mengakibatkan terbentuknya antigenic variant, dan 
pola antigen yang demikian digunakan oleh parasit sebagai mekanisme untuk 
menghindar dari sistem kekebalan hospes. Peran polimorfisme kromosom 
Plasmodium ini secara intensll dianalisis kepentingannya di masa datang 
untuk pengembangan molekul vaksin. 

2. 	 Menentukan lokus dalam kromosom Plasmodium yang turut mengatur 
resistensi organisme ini terhadap klorokuin. Esensi dari program penelitian 
ini adalah ditujukan untuk kepentingan strategi khemoterapeutik anti malaria 
mengingat semakin meluasnya resistensi parasit terhadap klorokuin dan 
obat-obatan anti malaria lainnya. 

3. 	 Menentukan lokus dalam kromosom Plasmodium yang turut mengatur 
mekanisme cytoadherence. Mekanisme ini yang melandasi terjadinya 
serangan malaria berat berupa perlekatan antara sel darah merah yang 
mengandung parasit dengan endotelium vaskuler melalui proses spesiflk. 

Penelitian tentang ribosomal RNA (rRNA) menarik perhatian para ahli biologi 
oleh karena molekul-molekul ini adalah pusat untuk fungsi ka:talisis dari ribosom, 
suatu kompleks asam nukleat protein yang mendasari semua kehidupan 
rnikroorganisme eukariotik. rRNA urnumnya mempunyai kemiripan dalam hal 
struktur dan fungsi di semua organisme eukariot. Dan gen yang menyandi 
molekul-molekul inijuga memperlihatkan kesamaan dalarn hal susunan struktur 

dan pengendalian trans~psi. 

Namun berbeda dengan gen rRNA PIo.smodium spp., dari hi\sil pengarnatan 
rnenunjukkan secara jelas adanya sejurnJah susunan struktur dan pengendalian 

transkripsinya tidak 
Plasmodium. 

Hadirin yang saya m 

. 

•• 
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bahwa dengan meng 
pengobatan penderita, tv; 
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perhatian yang lebih besar 
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pertama, cara kimiawi y, 
ketiga, dengan pengelol 

serta mengambillangkah 
sulit diatasi seperti balnya 
terbiasa menggeluti 
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teknologi yang bisa di. 
Sebagai contoh, teknolo. 
mengendalikan arbo viruS 
densonucleosis virus, sua: 
direkayasa sebagai tra 
mengekspresikan antisense 
virus Dengue secara nyata 
in vitro. 

Dengan demikian peng' 
ini dapat digunakan unl 
spesies Plasmodium, dani, 
diarahkan untuk lebih me 
transmisi parasit dalam t 
pengembangan molekul v: 

2. 	 Penelitian Terbadap 
Penelitian-penelitian den 
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eran polimorfisme kromosom 

epentingannya di masa datang 

dillm yang turut mengatur 
Esensi dati program penelitian 
. khemoterapeutik anti malaria 

it terhadap klorokuin dan 

dium yang turnt mengatur 
ni yang melandasi terjadinya 
antara sel darah merah yang 

er meialui proses spesiftk. 

perhatian para ahli biologi 

fungsi katalisis dari ribosom, 
mendasari semua kehidupan 

yai kemiripan dalam hal 
·ot. Dan gen yang menyandi 

dalam hal susunan struktur 

spp., dari W\sil pengamatan 
struktur dan pengendalian 

transkripsinya tidak seperti lazimnya, serta hal ini karakteristik untuk genus 
Plasntlldil4",. 

Haditin yang saya muliakan, 

Kegiatan anti larva Anopheles di masa pembasmianlpemberantasan dahulu 
mendapat perhatian yang cukup. Karena pada masa itu para ahli memperkirak3n 
bahwa dengan menggunakan DDT untuk penyemprotan rumah dan kegiatan 
pengobatan penderita, tujuan program sudah akan dapat dicapai. Dengan 
berkembangnya resistensi vektor terhadap DDT, resistensi P. falciparu", 
terhadap klorokuin yang semakin meluas, kinipara ahIi mulai memberikan 
perhatian yang lebih besar terhadap kegiatan anti larva Anopheles. Beberapa 
cara yang dapat digunakan untuk membunuh larva nyamuk Anopheles, yakni, 
perlama, cara kimiawi Yang menggunakan larvisida, kedua, cara biologik, dan 
ketiga, dengan pengelolaan lingkungan hidup . 

Penggunaan rekayasa genetik telah memasuki bidang pertanian, peternakan 
dan substansi pengobatan modern. Dan bukan menjadi kejutan lagi bahwa para 
ahli kesehatan masyarakat pun juga memperhatikan kehebatan teknologi ini 
serta mengambil langkah dalam menghadapi masalah kesehatan yang masih 
sulit diatasi seperti halnya penyakit malaria. Bagi para ilmuwan yang telah 
terbiasa menggeluti penggunaan rekayasa genetik yang diandalkan sebagai 
landasan strategi pemberantasan malaria, kini berupaya untuk mengembangkan 
teknologi yang bisa digunakan terhadap nyamuk Anopheles. vektor malaria. 
Sebagai contoh, teknologi genetik molekuler ini sedang diterapkan untuk 
mengendalikan arbo virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes. Aedes aegypti 
densonucleosis virus, suatu virus yang tidak patogenik untuk insekta tersebut 
direkayasa sebagai transducing vector yang dapat digunakan untuk 
mengekspresikan antisense RNA yang hasilnya diketahui menghambat replikasi 
virus Dengue secara nyata di dalam sel Aedes albopictus dengan teknik biakan 
in vitro. 

Dengan demikian pengetahuan yang didapat dari hasil analisis genetik molekuler 
ini dapat digunakan untuk mempelajari taksonomi. filogenetik, identifikasi 
spesies Plasmodium, dan identifikasi strain P. falciparum yang keselurnbannya 
diarahkan untuk lebih memahami patologi, pola epidemiologi, mekanisme 
transmisi parasit dalam tubuh vektor serta cara-cara menghambatnya, dan 
pengembangan moleku1 vaksin. 

2. 	 Penelitian Terhadap Proses 
Penelitian-penelitian dengan upaya lebih mernahami tentang interaksi antara 
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Plasmodium dan Hospes serta daya regulasi di dalam suatu jaringan kerja 
berkembang cepat diberbagai pusat p?nelitian di dunia. 

Patofisiologi, mekanisme kekebalan, invasi merozoit ke dalam sel darah merah 
manusia, invasi sporozoit ke dalam sel bati menjadi sasaran yang paling strategis 
pada periode ini (libat gambar I). Mengenai patofisiologi malaria, aspek-aspek 
penting yang menjadi sasaran untuk di analisa oleh berbagai peneliti adalah: i 
1. Klinis malaria dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (lihat tabel 1). 
2. Patogenesis. •3. Faktor virulensi paras it. 
4. Sitokin pada patologi malaria. 

5. Patofisiologi dari organ tubuh yang mengalami gangguan fungsi. 

J 
I 

Table 1. Possible factors 

Fa::tor 

<a.netic 
Protective erythrocyte 
cytoskeleton, haemoglobin 
reticulocytes ), HLA type 

Age 
Haemoglobin F 
Transfer of maternal imnulityi 
Pregnancy . 

Nutrition 
Protective effects 

MalnWilion; Low iron; 
Alpha-tocopherol, 

Other eI....II/concl"an 
Concomitant or previous . 
defence'? 
Anaemia; Drug ac:lcic:tion 

P....... fIIctora 
Cytoadherence; Roselting; 
Antigeric variation,? 
Sporozoite inoculum'viability 

EmIIrOlI.1I.r8OClal.... 
Location; Avaiability and_ 
Family response to ilnass; 
d primary heaIIh care 
resources of referral cenre 

Penemuan tingkat mold: 
diidentifikasi beberapa 
potensia1 yang menjemi 
pada endotelium vaslruler. 
thrombospondin, CD 
vascular adhesion 
molecule-1 (ELAM-l). 
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di dalam suatu jaringan kerja 

i dunia. 


ozoit ke dalam sel darah merah 
. sasaranyang paling stIategis 

ofisiologi malaria, aspek-aspek 
oleh berbagai peneliti adalah: r 

garuhinya (lihat tabel 1). " 

. gangguan fungsL 

t 

J 

THE PATHOPHYSIOLOGY OF MALARIA 


Table 1. Possible factors determining the severity of falciparum malaria. 


GInIIIc 
Protective erythrocyte abnormalities (surface recepors, Miller (1988) 
cytoskeleton, haemoglobin type, enzymes, availability d HiM et aI.(1991) 
retict.tlocytes ), HLA type 

AfIIt 
Haemoglobin F Pasvol et aI.(1976); McGregor 
Transfer of maternal immunity and Wilson (1988); WHO (1990) 
Pregnancy 

Nub1tion 
Protectiveeffects 

Malrlltrition; Low iron; Deficiencies of riboflavin, Edington (1967); Wuray et aI. 
Alpha-tocopherol, essential amino acids (1975); ihurnham .411.(1983) 

Holt cIIIMIce 
Humoral immunity; Cellular iIMU1ity; Phagocytic Tharavanij lit aI. (1984); 
fll'lCtion; Faure to augment spleric function rapidly'! OruiIhe et aI. (1983); 

Ward et al. (1984) 

ottw dI.....wcondIlIon 
Concomitant or previous infection i~ring host 
defence? 
Anaemia; Drug addidion 

P....n. fM:tonI 
Cytoadherence; Rosetting; ~ capacity? Ho • at (1991a) 
Antigenic variation? Carison • at (199Ob) 
Sporozoite incx:uIumMabiIi 

EnvIromM1IIIII..... fM:tonI 
Location; Avaiability and use d antimalarial drugs; 
Family response to ilness; CompeteIIce n resources 
of primary health ~e worker; Canpetence and 
resources of referral certre 

(White, N.J., 1992) 

Penemuan tingkat molekuler mengenaipatologi malaria serebral telah berhasil 
diidentifikasi beberapa protein sel endotel yang berfungsi sebagai reseptor 
potensial yang menjembatani sel darah merah yang mengandung parasit melekat 
pada endotelium vaskuler, yaitu: 
thrombOlpoDdiD, CD 36, iDtercellular adhesioD melecule-l (ICAM-l), 
vascular adhesion molecule-l (VCAM-l) claD eadotbelialleucocyte adhesion 
molecule-l (ELAM-l). 

15 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PIDATO GURU BESAR 
PENDEKATAN TEKNOLOGI BIOLOGl...

YOES PRIJATNA DACHLAN



' 

Demikian pula, reseptor dati set darah merah yang mengandung parasit turnt 
memperantarai set darah merah tersebut melakukan adhesi pada sel endotet, 
telah berhasil diidentifikasi yakni PfEMPt yang terbukti secara in vitro mengikat 
CD 3 dan thrombospoadin. 

Penggunaan antibodi untuk. terapeutik sebagai penghambat proses perlekatan 
tersebut diatas, dan pengembangan va.ksin dari protein PfEMPl mempunyai 
prospek potensial. 

,

(Good, MF. 1988) 

, Gambar 1. Siklus Hidup Malaria. 

Klinis malaria erathubungannya dengan stadium eritrositikdari infeksi. Parasit 
menembus sel darah merah, tumbuh berkembangdi dalam sel darah merah dan 
selama masa pembelahan aseksual meningkat menjadi 8-32 merozoit per sel 
pada P. falciparum, yang mana setelah sel darahmerah pecah, merozoit mampu 
menembus sel darah merah lainnya. 

lnvasi parasit ke dalam sel 

menghambat masuknya ~I 
P. falciparum tidak berl 

oleh toksin yang dilepas s 
yang mendasar baru beb 

Proses destruktif yang •. 
waktu sekitar 20 detik· . 

tahapan yang saagat 
Plasmodill", menjadi utu 

Melalui penelitian-peneli 
tersebut telah berhasil di' 
155/RESA, EBA-175. D; 

untuk strategi preventif 
yakni "Receptor-Bloc' . 

Bukti-bukti yang knat m~ 
pyrogen endogenus yang: 
terhadap stadium schizoi 
sekumpulan sitokin mem 
hipothalamus, membang 
memacu respons fisiolog 
terjadinya vasokonstriksi l 

Sitokin selain menimbulkli 
penyerta seperti nyeri bad 
laporan yang menyatakan 

Hasil pengamatan atas perl 
demam menunjukkan bah 
1. TNF adalah pyrogen y 
2. 	 P. falciparll", yang 

mengakibatkan produk 
merah pada stadium ~'. 

-
.... 
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-

yang mengandung parasit turnt 

~ adhesi pada sel endotel, 
:terbukti secara in vitro mengikat 

i penghambat proses pedekatan 
ri protein PfEMPl mempunyai 

(Good, MF. 1988) 

~eritrl)siti!kdari infeksi. Parasit 
dalam sel darah merah dan 

men.jadi 8-32 merozoit per sel 
pecah, merozoit mampu 

Invasi parasit ke dalam sel darah merah bukan sesuatu proses yang non spesifIk. 
Proses destruktif yang dilakukan oleh parasit beIjalan dengan cepat mengambil 
",aktu sekitar 20 deti.k hingga menembus sel darah merahdengan meIalui urutan 

tahapan yang saapt spesiflk. Dan integritas set darah memh yang telahditembus 
PI.tIsmodi.Mm menjadi utuh seperti semuIa. 

Proses invasi ini beIjalan rumit oleh karena melibatkan membran sel darah 
merah, komponen sitoskeletal sel darah merah dan molekullmateri yang berasal 
dati merozoit PIl.smodium. Interaksi awal antara merozoit PlIlsmodium dan 
sel darah merah hospes/manusia merupakan ikatan spesiflk, yang konkritnya 
berwqjud ikatanantara bagian dari parasit ("ligand") dan reseptor pada membran 
sel darah merah. 

Melalui penelitian-penelitian genetik molekuler yang intensif. ligand merozoit 
tersebut telah berhasil diidentifikasi yakni diantaranya: MSA-l, MSA-2, Pf 
1551RESA, EBA-175. Dari temuan-temuan inilah kemudian menjadi dasar 
untuk strategi preventif yakni pengembangan vaksin malaria dan terapeutik 
yakni "Receptor-Blocking Therapy" yang tujuan utamanya adalah untuk 

menghambat masuknya merozoit ke dalam sel darah merah manusia agar parasit 
p. jaicipa7um tidak bedanjut menjadi stadium eritrositik aseksual. 

Lebih dari satu abad telah diketahui masalah gejala klinis malaria diakibatkan 
oleh toksin yang dilepas schizont pada saat sel darah pecah. Namun mekanisme 
yang mendasar barn beberapa tahun saja mulai dipahami. 

Bukti-bukti yang kuat menyatakan demam malaria adalah diperantarai oleh 
pyrogen endogenus yang dilepas oleh monosit dan makrofag sebagai respons 
terhadap stadium schizont yang pecah. Pyrogen endogenus mengandung 
sekumpulan sitokin mempunyai efek terhadap pusat pengaturan panas dati 
hipothalamus, membangkitkan sintesa prostaglandin E-2 yang kemudian 
memacu respons fisiologis yakni serangan demam disertai menggigil dan 
terjadinya vasokonstriksi serta meningkatnya laju metabolisme. 

Sitokin selain menimbulkan demamjuga bertanggungjawab untuk gejala klinis 
penyerta seperti nyeri badan, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan. Banyak 
laporan yang menyatakan sitokin meningkat pada malaria. 

Hasil pengamatan atas peran TNF yang dikatakan adalah zat perantara penyebab 
demam menunjukkan bahwa: 
1. 	 TNF adalah pyrogen yang kuat. 
2. 	 P. jllicipa7f1m yang diinkubasi dengan monosit secara in Vi~70, 

mengakibatkan produksi TNF meningkat tajam pada saat pecahnya sel darah 
merah pada stadium sc~nt. 
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3. 	 Pada infeksi P.fal.ci.ptuum, demamparoksismalterkaitdengan meningkatnya 

kadar TNF pada darah. 
4. 	 Tempi antibodi anti TNF temyata dapat mentbn serangan demam pada 

anak dengan malaria serebral. 

Efek TNF terhadap malaria secara klinis berada diantara dua peran (protektif 
dan patologi), yaitu: 
Peran pertama, diperkirakan bahwa dernam (Th-l. Th-2) dan TNF beserta sel 
efektor anti-parasit yang dipacu oleh TNF ineregulasi densitas populasi parasit. 

Peran kedua, adanya hubungan TNF berkadar tinggi dan akibat teIjadinya 
serangan malaria otak. Namun korelasi diatas masih terlalu dini untuk 
disimpulkan. oleh karena mekanisme patofisiologi tidak sesederhana itu. Nitric 
oxyde patut dipertimbangkan pula peranannya pada patofisiologi malaria. 

Bervariasinya produksi TNF dJ dalam tubuh ditentukan sedikit-dikitnya oleh 
empat faktor, yaitu: 
1. 	 Strain P. falciparum. 
2. 	 Faktor host (hospes). 
3. 	 Densitas populasi parasit. 
4. 	 Terbentuk antibodi -antitoksin. 

Hal ini membutuhkan suatu studi longitudinal untuk menggambarkan pola
pola penyakit malaria atas dasar adanya daerah dengan endemisitas yang 
berbeda-beda dan dari sinilah kemudian clapat dikembangkan teknologi yang 
tepat yang berdarnpak menurunkan angka kesakitan dan kematian malaria. 

Dengan demikian pemahaman tentang patofisiologi malaria, serta perilaku 
biologis sporozoit, merozoit eritrositik dan gametosit seluruhnya belum 
terungkapkan. 

Uji coba vaksin di masa mendatang memperlihatkan dua arah berbeda., pertama, 
vaksin yang mampu menghambat proses patofisiologis malaria (anti-disease 
vaccine) dan kedua, vaksin yang mampu membangkitkan kekebalan guna 
mengeliminasi parasit (anti-parasite vaccine). Kedua pola pengembangan 
vaksin diatas sarna-sarna mempunyai sasaran strategis, namun masih ada 
hambatan yang cukup prinsipiiL yakni pemahaman tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi transisi dari suatu paparan parasit menjadi infeksi dan dari infeksi 
menjadi penyakit (disease) serta faktor-faktor yang mempengaruhi derajat 
penyakit. 

Infeksi malaria berawal dari gigitan nyamuk Anopheles yang mengandung 
sporozoit di dalam kelenjar air ludahnya. Dari aspek biologis. sporozoit telah 
banyak dipelajari' mengenai struktur, biosintesis, sifat -sifat imunologisnya,' serta 

3. 

protein citrumsporozoit (CS 
(CS vaccille) yang mamp 
sporozoit yang ditul.arIam 
yang terbaik dan haft)a 

Pettanyaari~ iBi 
tenmgkaJhn yakni 
ludah nyamuk, aspek 
nyamuk, dan ~ 

Besarnyajmnlah sporozoit 
lima faktor penentn: 
1. Jumlah oocyst yang 
2. Jumlah sporozoit yang 
3. Mekaaisme masukn.ya 
4. Masa bidup sporozoit 
5. Sporozoite infectivity. 

Dengan lebih memahami k! 
sasaran-sasaranyang pot! 
vaksin (sporozoite bloc' . 
pendekatan lain diantatany, 

guna menentukan adakah 
strategis terhadap prograinPi 
molekuler atau substansi tel 
- Melengkapi parameter Ii 
- Pengembangan diagnOSI, 

cepat. 
- Eliminasi parasit dengaJ 

untuk mengatasi mas;W 
anti malaria. 

- Uji coba vaksin, seperti 

bertahap sampai akhim: 
luas di daerah endemis 1 

.... 
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mal ter:kait dengan meningkatnya 

ameilaa serangan demam pada 

£fa diantara dua peran (protektif 

Mt-l, Th-2) dan TNF beserta sel 

:gulasi densitas populasi parasit. 

ar tinggi dan akibat terjadinya 
atas masih terlalu dini untuk 

logi tidak sesederhana itu. Nitric 
I pada patofisiologi malaria. 

:titentukan sedikit-dikitnya oleh 

uuntuk menggambarkan pola
brab dengan endemisitas yang 
• dikembangkan teknologi yang 

'tan dan kematian malaria. 

'ologi malaria, serta perilakn 
gam~osit seluruhnya belnm 

dna arab berbeda, perlama, 
'ologis malaria (anti-disease 

mbangkitkan kekebalan guna 
). Kedua pola pengembangan 

strategis, namun masih ada 
tentang faktor-faktor yang 

menjadi infeksi dan dari infeksi 
I yang mempengaruhi derajat 

Alfoplaeles yang mengandung 

aspek biologis. sporozoit telah 
mat-sifat imunologisnya, serta 

protein cilCUIllSpOrozoit (CS). Tujuan akhimya diarahkan untuk membuat vaksin 

(CS vacdae) yang mampu membangkitkan kekebalan protektif terhadap 
sporozoit yang elitularkan melalui gigitan nyamuk. Benarkah vaksin tersebut 
yang terbaik dan hall) 'a satu-satunya cara untuk membmmh sporozoit? 

Pertanyaan~etis ini muncul dllWenakanbeberapa aspek penting yang belum 
tenmgkapkan yakni mengenai genome nyamuk itu sendiri, suat ke1enjar air 
ludah nyamuk, aspek perkembangan parasit PituMOdium eli dalam tubuh 
nyamuk, dan petiangguJ.anganterhadap ve:ktor malaria. / 

Besarnya jwnlah sporozoit eli dalam kelenjar air ludah nyamuk bergantung dari 
lima faktor penentu: 
I. 	 Jumlah oocyst yang mampu meghasiIkan sporozoit. 
2. 	 Jumlah sporozoit yang dilepas ke dalam. hemocoel nyamuk. 
3. 	 Mekauisme masuknya sporozoit ke dalarn kelenjar air ludah nyamuk. 
4. 	 Masa bidup sporozoit eli dalam kelenjar air ludah nyamuk. 
5. 	 Sporozoite infectivity., 

Dengan lebih memahami ke lima tahapan biologis sporozoit diatas diharapkan 

sasaran-sasaran yang potensial dapat diidentifikasi untuk kepentingan pembuatan 
vaksin (sporozoite blocking vaccine) di masa mendatang. atan mencari 
pendekatan lain diantaranya transformasi genetik vektor. 

3. IDlplikasi Pada Program Penanggulangan Malaria 
Produk-produk dari hasil penelitian bioDlolekuler dan hasil analisis alas 
patofisiologi serta interaksi hospes-agen menjadi perhatian besar akhir-akhir 
im bagi para ahli dan telah diwujudkan berbagai macam. uji coba secara meluas 
guna menentukan adakah produk-produk tersebut mempunyai implikasi yang 
strategls terhadap program penanggulanganmalaria. Penggunaan produk-produk 
molekuler atau substansi tenebut ditujukan aatara lain: 

- Melengk.api parameter epidemiologi. 
- Pengembangan eliagnostik yang barn untuk mengantisipasi cara eliagnosa 

" cepat. 
- Eliminasi parasit dengan obat-obat anti malaria yang barn (in vitro, in vivo) 

untuk mengatasi Inasalah resistensi Pklsmodium terhadap berbagai obat 
anti malaria. 

-	 Uji coba vaksin, seperti RES A, CS dan SPf 66, yang dilaksanakan secara 
bertahap sampai akhimya diaplikasikan pada populasi manusia yang lebih 

luas di daerah endem.is malaria. 
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Hadirin yang saya muliakan, 

Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal penting yang dihasilkan dati 
Program Kerja Umum ke Delapan Organisasi Kesehatan Sedunia: 

Inff!1Struktur sistem kesehatan menyediakan sumber daya manusia dan material 
untuk memberikan pelayanan kesehatan, tetapi dampaknya terhadap kesehatan 
tergantung pada substansi dari apa yang diberikan. 

Ada sejurnlah besar teknologi kesehatan dati betbagai jenis tetapi tidak selalu tepat
guna bagi mereka yang butuh. Berdasarkan alasan tersebut maka perIu untuk 
mempertimbangan kembali teknologi kesehatan, memilih yang tepat-guna bagi 
keadaan tertentu, mengembangkan yang baru jika perIu, dan mencari altematif 
berupa perubahan perilaku bila mungkin. Untuk melakukan itu, dipedukan upaya 
ilmiah yang sisternatis. 

Teknologi perIu dipertimbangkan kembali dan dikembangkan untuk melindungi 
dan meningkatkan kesehatan penduduk dari semua golongan dan kelompok umur, 
termasuk kelompok penduduk khusus seperti kaum muda, parapeketja, dan mereka 
yang telah berusia Ian jut, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok 
yang tergolong rawan. 

Peningkatan kesehatan rohani mereka juga tidak kalah pentingnya dibandingkan 
kesehatan jasrnani mereka. Lingkungan yang sehat dapat menyumbangkan pada 
kesehatan jasmani maupun rohani. 

Tidak ada peradaban yang mampu menghilangkan penyakit apapun tindakan yang 
diambil, maka teknologi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit sangatlah 
penting dan rupa-rupanya akan tetap begitu saja. lni termasuk teknologi untuk 
diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi pada umumnya, serta untuk pencegahan 
dan pemberantasan kelompok penyakit tertentu. 

Dalam menuju sasaran dan pencapaian akhir diatas itulah, TDRC (Tropical Disease 
Research Center) telah menggeluti dan menjalani peran-peran ke arah tersebut 
semenjak tahun 1991 dengan kapasitas yang ditingkatkan secara bertahap. Dan 
dalam waktu dekat fungsi lURC akan diintegrasikan menjadi suatu penampilan 
baru, yakni TDC (Tropical Disease Center) dengan cakupan fungsi yang lebih 
luas berupa lima karakter ak:tifitas~ya yang menonjol: 
1. Peningkatan kemampuan di bidang manajemen kesehatan. 
2. Pelatihan untuk dokter, peneliti dan tenaga kesehatan. 
3. PenyWuhan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. 
~. Pusat iaformasi. 
5. Penelitian dasar dan terapan. 

TDC, dibawah kerjasama P, 
menarik penga1aman .dan 
dengan berbagai para ahli 
dan luar negeri serta dengan 
Eijkman Institute, Litbang 

Adanya upaya ketjasama ~. 

para ilmuwan yang justm' 

ditularkan (non-comlllll • 

saja oleh karena masalah 
suatu Center unggul dalam 
unggul dalam hal m 
yang baik itulah transfer pen: 

Inilah langkah kami para 
haJ pengalaman membina 
kepada para ahli Indonesia d 

Terirna kasih. 

~ 

20 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PIDATO GURU BESAR 
PENDEKATAN TEKNOLOGI BIOLOGl...

YOES PRIJATNA DACHLAN



r 

al penting yang dihasilkan dati 
ebatan Sedunia: 

bet daya manusia dan material 
:iampaknya terhadap kesehatan 

~aijenis tetapi tidak selalu tepat
san tersebut maka perIu untuk 
memilih yang tepat-guna bagi 

a. perin, dan mencari altematif 
Il.elakukan itu, dipedukan upaya 

kembangkan untuk melindungi 
Ii golongan dan kelompok umur, 
. muda, para peketja, dan mereka 
batian khusus kepada kelompok 

ah pentingnya dibandingkan 
at dapat menyumbangkan pada 

penyakit apapun tindakan yang 
pengobatan penyakit sangatlah 
. lni tennasuk teknologi untuk 

YR. serta untuk pencegahan 

TDe, dibawah kerjasama Pemerintab Indonesia dan Jepang, akan berupaya 
menarik pengalamandan peningkatkan wawasan dengan menggalang ketjasama 
dengan berbagai para ahli dati universitas-umversitas yang ada di tingkat nasional 
daJiluar negeri serta dengan berbagai Pusat Penelitian di Indonesia seperti halnya: 
Eijkman Institute, Litbang Depkes R.I., NAMRU dan lain-lain. 

Adanya upaya ketjasama diantara para pakar merupakan suatu kepedulian dati 
para ilmuwan yang justmdalam era globalisasi dituntut lebih tinggi. 

Masalah kesehatandi dunia baik penyakit iDfeksi maupuil penyakit yangtidak 
ditularkan (non-communicable disease) tidakbisa hanya di atasi oleh suatu Center 
saja .oleb karena masalah kesehatan itu sendiri mengandung berbagai "is!' dimana 
suatu Center unggul dalam hal menanggulangi visi tertentu, dan Center lainnya 
unggul dalam hal menanggulangi.visi lainnya pula. Dan pada kondisi ketjasama 
yang baik itulah transfer pengetahuan dan teknologi berjalan secara optimal. 

lnilah langkah kami para akademisi Universitas Airlangga, yang masih muda dalam 
hal pengalaman membina IDRCIfDC dan sekaligus mempakan himbauan kami 
kepada para ahli Indonesia dan Internasional yang sangat kami hormati. 

Terima kasih. 
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Hadirin yang saya muliakan., 

Sebagai penulUp pidato penerimaan jabatan ini, perkenankanlal\ seka1i lagi saya 

memanjatkan puji syukur atas Iimpahan rakhmat, tauftk dan hidayahNya kepada 
saya sekeluarga. 

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besamya kepada 
Pemerintah Republik lndonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya 
untuk memangku jabatan sebagai Guru Besar pada Fak.uItas Kedokteran Universitas 
Airlangga Semoga Allah SWT tetap memberikan kekuatan kepada saya didalam 

mengembarl tugas saya dimasa mendatang kepada bangsa dan negara. 

Kepada Saudara Rektor Universitas Airlangga Prof.dr. H. Bambang RHino 

Setokoesoemo, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan 
menerima saya dengan tulus dalam jajaran Guru Besar Universitas Airlangga serta 
memberikan kepercayaan kepada saya memangku jabatan Ketua TORe Universitas 
Airlangga. Semoga kepercayaan yang mulia tersebut dapat saya laksanakan sebaik· 
baiknya Juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof.Dr.dr. 
8. ·Askandar Tjokroprawiro, dan para Guru Besar, terima kasih saya sampaikan 
atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Guru Besar dan semoga dapat 
saya laksanakan dengan sebaik·baiknya. 

Rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Prof.dr. 
Soewignjo Adipoetro, mantan Kepala Bagian Mikrobiologi dan Parasitologi 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atas didikan dan bimbingan yang telah 
saya terima selama saya menempuhjenjang pendidikan hingga mengantarkan saya 
menyelesaikan program doktor dan peranan beliau dengan penuh kebijaksanaan 
selama saya meniti karier sebagai stafpengajar sampai saat ini. 

Dari lubuk hati yang dalam, perkenankanlahjuga saya menyampaikan rasa terima 
kasih saya kepada alrnarhum Prof.dr. Soeharto Setokoesoemo, mantan Ketua 
Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah membina dan memberikan 
bimbingan intensif yang tidak ternilai kepada saya dalam menyelesaikan program 
doktor saya di Universitas Airiangga. Juga kepada almarhum dr. Biroum Noerjasin, 
M.Sc., saya sampaikan terima kasih atas jasa beliau yang tidak dapat saya lupakan 
yang telah membimbing saya dalam bidang imunoparasitologi. 

Demikian pula kepada Prof.dr. 8. Soedarto, DTMH., Ph.D., Pembantu Rektor I 
Universitas Airlangga dan khususnya semasa beliau menjabat Kepala Laboratorium 
Parasitoiogi Fakultas Kedokteran Universitas Airtangga, perkenankanlah saya 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besamya yang telah banyak memberi 
bimbingaa pada saya sebagai staf pengajar khususnya dibidang penelitian 
parasitolQgi. 

Demikian pula kepada semua 
sa:ya yang tidak dapat sara 
kasih dan penghargaan saya 

Kepada pm.Dr. ~ 
Departemen Pendidikan . 

Tantepratjeka, Direktur P, 
PeRltidikan Tinggi, Departe. . 
teritna kasih yang scl>esar· 
hubungan kerjasama antaIa 
JSPS Jepang setta TOe u . 
Kepala Biro Agama, Pe ,. ,. 

tupa pula saya sampaikan tl 
mengembangkan TORe u . 

Prof.dr. R.ac:hmat Santoso, 
Kedokteran Universitas Airl 
diberikan kepada saya dalam 
Universitas Airlangga. 

Ucapan terima kasih yang tal!. tJ 
Sato., M.D., Ph.D., Director 01 
Kobe University, Jepang dan ! 
Kobe University Jepang dan 
diberikan dalam membina La 
TOC Universitas Airlangga. ,; 
Penelitian Malaria di bawah 
Hiroji Kanbara, M.D. dan D 
Medicine, University ofNagas 
Institute of Technology, Prof. 
Faculty ofMedicine, Universit 
Professor, School ofMedicine, 

of Medicine, Nagoya Universi 

yane intensifsemenjak tabun 

Kepada Mr. Hideki Abe, M 

Defartement, DCA, Ma:. 1(8i. 
Jaiaya, saya ucapkan faima 
UnMrsitas Airlangga. 

.... 


22 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PIDATO GURU BESAR 
PENDEKATAN TEKNOLOGI BIOLOGl...

YOES PRIJATNA DACHLAN

http:Prof.Dr.dr


Jerkenankanlah sekali lagi saya 
, tad dan hidayahNya kepada 

:ih yang sebesar-besarnya kepada 
mkan kepercayaan kepada saya 
Fakultas Kedokteran Universitas 
tkekuatan kepada saya didalam 
, baogsa dan negara. 

Prof.dr. H. Bambang Rahino 
IS tak terhingga atas kesediaan 
esar Universitas Airlangga serta 
abataft Ketua TORC Universitas 
lltdapat saya laksanakan sebaik
rniversitas Airlangga Prof.Dr.dr. 
ar, terima kasih saya sampaikan 
:ai Guru Besar dan semoga dapat 

saya sampaikan kepada Prof. dr. 
Mikrobiologi dan Parasitoiogi 
~dan bimbingan yang telah 
. n hingga mengantarkan saya 
u dengan penuh kebijaksanaan 

saat ini. 

H., Ph.D•• Pembantu Rektor I 
menjabat Kepala Laboratorium 
langa, perkenankanlah saya 

yang telah banyak memberi 
suya dibidang penelitian 

Demooan pula kepada semua Guru Besar dan Guru-guru saya yang'telah mendidik 
saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, saya ingin menyampaikan terima 
kasih dan penghargaan saya yang sebesar-besamya., 

Kepada Pref.Dr. B_Hag Seelaeadro, Direktur lenderal Pendidikan Tinggi, 
Depllrtemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., dan Prof.Dr.lr. Harsono 
TalWepratjeka, Direktur Pembinaan· Sarana Akademis, Direktorat Jenderal 
Peadidikan Tinggi, Departemen fendidikan dan Kebudayaan RL, saya sampaikan 
teriJlla kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingan daIam membina 
huhungan kerjasama antara Directorat General of Higher Education (DGHE) dan 
JSPS Jepang serta IDC Universitas Airlangga. Juga kepada Ir. Hidayat Syarief, 
Kepala Biro Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Bappenas RI., tidak 
lupa pula saya sampaikan terima kasih sebesar-besamya atas bantuannya dalam 
mengembangkan IDRC Universitas Airlangga. 

Pada kesempatan yang betbahagia ini, terima kasih saya sampaikan yang setulus
tulusnya kepada Prof. dr. R. Soedarso Djojonegoro, mantan Rektor Universitas 
Airlangga, dan juga kepada Prof.dr. IG. N. Gde Ranuh, mantan Dekan Fakultas 
KedDkteran Universitas Airlangga dan mantan Ketua TDRC Universitas Airlangga. 
Prof.dr. Rachmat Santoso, dan Prof.dr. R. Soemarto, mantan Dekan Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga atas pengarahan dan bimbingan yang telah 
diberikan kepada saya dalam menjal~ni tugas menggalang penelitian malaria TDRC 
Universitas Airlangga. 

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sarnpaikan pula kepada Prof. Shigeaki 
Sate, M.D., Ph.D., Director of International Center for Medical Research (ICMR) 
Kobe University, Jepang dan Prof. Shinfuku Naotaka, M.D., Ph.D•. staf ICMR 
Kobe University Jepang dan seluruh star ICMR lainnya. atas kerja sarna yang 
diberikan dalam membina Large Scale Research Program (LSCRP). TDRe, dan 
IDC Universitas Airlangga. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Kelompok 
Penelitian Malaria di bawah Large Scale Research Program Jepang yaitu Prof. 
Hiroji Kanbara, M.D. dan Dr. Masahiro Takagi, Ph.D., , Institute for Tropical 
Medicine, University ofNagasaki, Prof. Kazuyuki Tanabe, DSC., DMSC., Osaka 
Institute of Technology, Prof. Ichiro Miyagi, Ph.D., School of Health Science, 
Faculty ofMedicine, University ofRyukyus Okinawa, Shoji Uga, Ph.D•. Associate 
Professor, School ofMedicine, Kobe University, Dr. Fumihiko Kawamoto, School 
of Wedicine, Nagoya University atas kerjasama dalam bidang pene1itian malaria 
Y8lll intensifsemenjak tahun 1991. 

Kepada Mr. Hideki Abe, Managing Director Grant Aid Project Manage~ent 
DefartemeD1, nc~ MX; Ken f'ikwhi, Execu.tive Director JSPS dan seluruh stat 
1aitiIIya, saya ucapkan terim3 kasih sebesar-Oesamya dalam pengembangan TOe 
Universitas Airhmgga. 
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Kepada Prof. dr. S. 8004 Alsagafr, Pembantu Rektor IV Universitas Airlangga 
saya ucapkan ta:ima kasiIl yaog setulus-tul\1Sll}'a atas derongan dan nasehat yang 
diberikan kepada saya daJam mftaksanakan ttI@IIIS IIICIIII!JiDa mac UDiVelsitas 
AirlaDgga Jup penghargaan yang setinggi-tinginya k.epada selurnh peageIola 
TO~C Universitas Airlangga atas peran sertaaya sehiDgga terjalin yang erat dan 
hannonis. Juga k.epada Dr. AbdoeI Rasjid, S.H., LLM., KepaIa Proyek. Peningkatan 
Perguruan TInggi (P2T) Universitas Airlangga, saya sampaikan terima kasih atas 
bantuan kerjasama dalam mengembangkan TDRCrroC Universitas Airlangga 

Demikian pula saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besamya atas bantuan 
kerjasama penelitian TORC Universitas Airlangga kepada Prof. Sangkot Mar.ruki, 
M.D., Ph.D., Director ofEijkman Institute, Dr. BrahiDl, Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan R.I. dan staf, Prof.Dr. Sri 
Oemijati, MPH & TM, mantan Kepala Bagian Parasitologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia, dan dr. Subaktiningsih, M.Sc., mantan Kepala Laboratorium 
Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

Kepada Dr. Wijnand M.C. Eling, Associate Professor, Dept. Cell biology and 
Histology, Faculty of Medicine. University of Nijmegen, selaku Ko-promotor 
pendidikan doktor saya dan juga kepada seluruh staf lainnya atas bantuan dati 
seluruh stafnya selama menyelesaikan disertasi saya. 

Kepada Prof. K.W. Pondman, mantan Director of Immunology Training Reseach 
Centre (JTR), University of Amsterdam Belanda, saya sampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya menempuh program 
M.Sc. dalam bidang imunologi di ITR Belanda. Juga saya ucapkan terima kasih 
kepada pembimbing tesis saya di ITRBeianda yaitu W.K. Yong, Ph.D., P.K. Das, 
Ph.D., dan Pamela Wright, Ph.D•. Kepada almarhum Prof. Rudi H. Connane, 
MD., Chairman ofDepartement Dermatology Academic Medical Centre University 
of Amsterdam, tidak lupa saya sampaikan terima kasih atas bimbingan yang 
diberikan kepada saya dalam bidang imunologi dasar. 

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pengukuhan yang diketuai 
oleh dr. Mo.IJ. Hassan Machfoed, M.Sc. (Sekretaris I TDRC) dan semua pihak 
yang telah banyak membantu dalam berbagai bentuk sehingga acara pengukuhan 
ini dapat berlangsung dengan dengan baik dan lancar. 

Demikian jugaterima kasih saya sampaikan. kepada rekan-n;kan di Laboratorlum 
Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlanflga, dr. Sri 8idajati Baja 
Sut080, DTM., M.S. (Sekretaris II TORC), dr. Bariu Idebam, M.S., dr. 
Ktmurtisaawati, M.S., dr. S • ...,.o Yotopr....... DAPE., dr. MadIfIIdz, 
DTMH., M.s., drh. SuIUatant ~ati.M.S., dr. ID4ah Setyawati Tal Ilr, 

dr. R. Hero Prasetyo, M.S., 
yang harmonis dan peD81 

Tidak lupa pula saya 
'SIIlumh -aoggota Pusat PI 
Airlangga atas keJjasa:ma dan 

Terima kasih kepadaDn.· YI 
Airlangga Universi1y Press 

Pada saat yang berlJahagia i 
rasa hormat dan cinta kasih 
almarhum lbunda Hj.R. Ya 
memberi dorongan kepada 
yang tinggi serta bertaqwa 

Demikian pula kepada ayah 
mertua saya Hj. Maesarob 
merupakan pendorong dan ki 

dalamnya. 

Dan khususnya kepada isteri ~_ 
anak saya Ir. Feby Prijatna 
Prijatna Kusumah. Terima Ie 
memberikan dorongan seJlla1ij! 

Akhirnya, kepada semua hadi: 
kasih yang sebesar-besamya au 
ini. Semoga Allah swrselalub 
kita semua. Amin. 

Wassalamu 'alaikum War~ 

.... 
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Rektor IV Universitas Airlangga 
;alai dDrongan dan nasebat yang 

.. uadrina TDRC U~ 
paya kepada seIuruh pengelo1a 
1 sehiagga terjalin yang erat dan 
LM., KepalaProyek Peningkatan 

IaYll sampaikan teriIna kasih atas 
crroc Universitas Airlangga. 

19 sebesar-besarnya atas bantuan 
1kepada Prof. Sangkot Marmki, 

h'ahim, Kepala Badan Penelitian 
lhatan R.I. dan stat, Prof.Dr. Sri 
Parasitologi Fakultas Kedokteran 
Sc., mantan Kepala Laboratorium 
lwijaya. 

~fessor, Dept. Cell biology and 
Nijmegen., selaku Ko-promotor 
h stat lainnya atas bantuan dari 
~ya. 

fInununology Training Reseach 
a sampaikan terima kasih yang 

kepada saya menempuh program 
Juga saya ucapkan terima kasih 
'tu W.K. Yong, Ph.D., P.K. Das, 

um Prof. Rudi H. Connane, 
'c Medical Centre University 
kasih atas bimbingan yang 

·tia pengukuhan yang diketuai 

tans I lDRC) dan semna pihak 

tuk sehingga acara pengukuhan 

rekan-rc;kan di Laboratorium 

JrIal!aa, dr. Sri IDdajati Baja 
r. Buialt Ideham, M.S., dr. 

DAPE., dr. Madafadz, 
•~dr.. ...... Setyawad Tzraz"-, 

dr. R. Hero. Prasetyo, M.S., dr.Sukmawati Basuki dan semuanya atas kegasama 
yang barmonis dan pengertian yu.g baik yang tegalin diantara kita. 

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada 

1JCluruhanggota Pusat Penelitiall·Bioeacrgi, dan Lembaga PeDelitian Uniwnitas 

AirJangga atas kerjasama dan t.nuan yang diberikan kepada saya. 

Terima kasih kepada Drs. Yan Yan Cayua, MA., Direktur dan Segenap Star 
Airlangga University Press atas bantwumya mempersiapkan orasi ini. 

Pada saat yang berbahagia ini perkenankan 'saya menyampaikan' dengan penuh 
rasa honnat dan cinta kasih saya untukalmarhum Ayahanda H.R.E. Daehlan dan 
alrnarhum Ibunda Hj.a Yayah yang telah mengasuh dan menmesarkan serta selalu 
memberi dorongan kepada sayauntuk menuntut ilmu, menanamkan rasa disiplin 
yang tinggi serta bertaqwa kepada Allah SWT. 

Demikian pula kepada ayah mertua R. Saleh Soetaprawira almarhum serta iQu 

mertua saya Hj. Maaaroh Saleh. Doa restu yang telah diberikan selama ini, 
merupakan pendorong dan kek.uatan untuk meningkatkan prestasi dan pengabdian. 

Untuk saudara-saudaraku Yetty Mulyati Dacblan, B.A. dan Dr. Erry Gumilar 
Dacblan serta seluruh keluarga sepatutnya saya ucapkan terimakasih yang sedalam
dalamnya. 

Dan khususnya kepada isteri saya yang tercinta Evie Hatinah Saleh beserta ketiga 
aDak. saya Ir. Feby Prijatna Knsumah, Irwin Prijatna Kummah dan Novitri 
Prijatna Kwiumah. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, pengorbanan dan 
memberikan dorongan semangat serta bantuan moril yang tidak ternilai besarnya. 

Akhirnya, kepada semua hadirin yang saya muliakan, saya mengw;apkan terima 
kasih yang sebesar-besamya atas kehadiran dan kesabaran dalam mengikuti upacara 
ini. Semoga Allah swr selalu berkenan melimpahkan taufik dan bidayahNya kepada 
kita semua. Amin. 

WassaJamu 'aJaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. 
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