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ABSTRAK 

 

Malaria merupakan penyakit menular yang dominan di daerah tropis dan sub-

tropis, dan menimbulkan kematian jutaan manusia setiap tahun. Plasmodium 

falciparum Morozoit Surface Protein-1( PfMSP-1) sangat penting dalam proses 

invasi parasit ke dalam eritrosit, dan merupakan kandidat vaksin malaria. Protein 

ini perlu diteliti lebih lanjut terutama mengenai polimorfisme gen penyandi karena 

secara geografis  mempunyai polimorfisme yang tinggi. PfMSP-1 memiliki tiga 

tipe alel yaitu, K1, MAD20 dan RO33. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

polimorfisme PfMSP-1 pada masyarakat tertutup dan terbuka di Kabupaten Buru 

Selatan. Sampel  secara purposive sampling sebanyak 128 responden pada 

masyarakat terbuka  dan masyarakat tertutup, menggunakan blood spot dan isolasi 

DNA. Hasil identifikasi dan isolasi DNA dilakukan pemeriksaan metode single 

step PCR ditemukan 10 sampel positif P. falcifarum. Pemeriksaan nested PCR 

ditemukan polimorfisme genetika PfMSP-1 alel K1, MAD20 dan RO33 dengan 

panjang pita 100, 200, 300 bp pada masyarakat terbuka dan tidak ditemukan pada 

masyarakat tertutup dengan pita berukuran 100 dan 200 bp. Polimorfisme 

dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari daerah endemis ke daerah non endemis 

atau sebaliknya. Penggunaan obat anti malaria yang tidak teratur menyebabkan 

resistensi terhadap plasmodium, sehingga terjadi mutasi dalam tubuh hospes. 

Riwayat sakit malaria menyebabkan kekambuhan serta infeksi berulang pada P. 

falciparum yang berada didalam tubuh hospes mempunyai kemampuan imun 

sistem sehingga mampu bertahan hidup. ditemukan polimorfisme genetika 

PfMSP-1 alel K1, MAD20 dan RO33 pada masyarakat terbuka, dan tidak 

ditemukan pada masyarakat tertutup di Kabupaten Buru Selatan.  

 

Kata Kunci: Polimorfisme, PfMSP-1,  alel K1, MAD20, RO33 Masyarakat 

Tertutup dan Terbuka Kabupaten Buru Selatan  
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