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Analisis DNA molekuler telah menjadi bagian integral 

pada semua bidang spesialisasi kedokteran.  Walaupun 
genom manusia berukuran sangat besar dan kompleks, 
namun kemajuan yang dicapai saat ini dalam proyek 
genom manusia Human Genome Project (HGP) telah sangat 
meningkatkan pengetahuan kita mengenai dasar-dasar 
penyakit pada manusia.  Analisis DNA molekuler dan 
genetik memberikan dampak yang tidak sedikit di klinik 
diantaranya adalah digunakannya pendekatan baru untuk 
mendiagnosis penyakit, mendeteksi patogen, skrining 
faktor predisposisi penyakit, konseling genetik, 
pengembangan obat, farmakoterapi dan, untuk beberapa 
kasus, terapi gen.   

Lebih dari 3000 penyakit manusia diketahui disebabkan 
oleh adanya cacat pada satu gen tunggal dan yang 
diturunkan sesuai dengan hukum Mendel.  Selain itu, 
banyak proses penyakit dipengaruhi oleh latarbelakang 
genetik (genetic background) si penderita.  Seringkali 
ditemui adanya interaksi yang kompleks antara faktor 
lingkungan dan predisposisi genetik.  Banyak diantaranya 
(misalnya hipertensi, penyakit arteri jantung, asma, 
diabetes) termasuk golongan penyakit yang menjadi 
masalah kesehatan umum utama dan untuk mengetahui 
patogenesis penyakit tersebut masih merupakan tantangan 
yang sangat besar.  Bentuk lain dari penyakit genetik 
adalah sindroma yang disebabkan oleh aberasi kromosom 
dan sindroma kanker yang menurun, serta defek pada DNA 
sel somatik yang juga terjadi pada kanker. 

DNA dan transmisi informasi genetik.  Makromolekul 
DNA untai ganda mengandung informasi genetik.  DNA 
terdiri dari dua untai yang saling komplemen dan melilit 
membentuk heliks ganda (double helix).  Setiap untainya 
terdiri dari empat macam basa yang teratur linear: adenin 
(A), timin (T), cytosine (C) dan guanin (G).  Uruan basa-
basa tersebut yang akan membentuk sekuens DNA.  Kedua 
untai DNA terikat melalui ikatan hidrogen yang terbentuk 
antara basa-basa komplementer G dengan C, atau A 
dengan T.  Karena rantai nukleotida dalam DNA untai ganda 
berdasarkan sifat komplemen yang sangat ketat, setiap 
untai dapat bertindak sebagai cetakan untuk membentuk 
untai baru.  Replikasi semikonservatif ini akan menjamin 
bahwa tiap sel yang membelah akan menerima salinan DNA 
yang identik. 

Untuk suatu gen, pada bagian sekuens yang menyandi 
(coding sequence), tiap set yang terdiri dari 3 basa DNA 
akan membentuk kodon, kode genetik untuk 
menginkorporasikan salah satu dari 20 asam amino yang 
terdapat dalam protein (Gambar 2-1).  Dengan demikian 
satu seri kodon akan menetukan asam amino yang akan 
disintesis menjadi satu polipeptida tertentu.  Instruksi 

penyandi-protein pada DNA yang menyandi suatu gen akan 
ditranskripsikan menjadi mRNA.  mRNA ini ditranslokasikan 
dari inti ke sitoplasma, tempat terjadinya translasi oleh 
ribosom, diterjemahkan menjadi untaian asam amino 
(sintesis protein). 

 

 
   
Penjelasan yang mendetil mengenai teknik genetik 

molekuler tidak akan dibahas pada bab ini, sedangkan 
beberapa konsep dasar dan teknik yang esensial dan 
berguna untuk analisis genom dan penyakit genetik telah 
dibahas pada bab Teknik Rekombinan.   

Ukuran dan organisasi genom manusia.  Genom 
disandi oleh polimer DNA yang terpisah menjadi beberapa 
segmen, yang disebut kromosom.  Pada manusia, setiap sel 
somatik bersifat diploid dan mengandung 2 set 23 
kromosom. Seorang anak menerima satu kopi tiap 
kromosom dari ibu, dan satu kopi dari bapak.  Duapuluh 
dua kromosom autosom mempunyai 2 kopi, dan mirip baik 
pada wanita maupun pria.  Kromosom X dan Y berbeda.  
Hanya sebagian kecil pada lengan pendek dari kromosom X 
dan kromosom Y, pseudoautosomal region (PAR), yang 
mempunyai homologi. Perempuan mempunyai 2 kromosom 
X (XX), sedangkan laki-laki heerogamet (XY).  DNA satu 
kromosom atau haploid terdiri dari 3 x 109 pb (3000Mb), 
dengan kromosom terkecil mengandung ~50 Mb 
(kromosom 21) dan terbesar ~263 Mb (kromosom 1). 

Satu gen terdiri dari sekuens DNA regulator, sekuens 
penyandi (ekson) dan sekuens intron.  Sekuens suatu gen 
yang menyandi protein terletak pada ekson, yang dipotong 
dan disambung kembali (splice) membentuk mRNA.  
Berdasarkan jumlah mRNA yang diekspresikan, 
diperkirakan genom manusia mengandung 70.000 sampai 
10.000 gen.  Ukuran dan struktur gen sangat bervariasi.  
Gen-gen kecil terdiri dari beberapa ratus pasangbasa, 
sedangkan gen terbesar yang diketahui saat ini, gen pada 
kromosom X yang menyandi protein distropin, mengandung 
2 x 106 pb dengan lebih dari 100 intron.  Mutasi pada gen ii 
mengakibatkan 2 kondisi klois yang berbeda, Duchene 
Muscular Dystrophy (DMD) dan Becker Muscular Distrophy 
(BMD).  Beberapa daerah kromosom, terutama daerah 
dekat sentromer, tidak mengandung gen, sedangkan 
daerah lain mengandung banyak sekali gen.  Terkadang, 
gen berkelompok menjadi kluster di mana beberapa salinan 
gen dengan fungsi yang mirip berdekatan satu sama lain.  
Contoh kluster gen adalah gen hormon pertumbuhan, atau 
gen yang menyandi globin  dan .  Tapi ada juga, gen-gen 
dengan fungsi yang hampir sama terletak pada kromosom 
yang berbeda. 

Gen yang diekspresi hanya ~20% dari total genom.  
Sebagian besar DNA genom bukan merupakan salinan se- 
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Gambar 2-1 Kode genetik.  Kodon suatu asam amino 
terdiri dari tiga nukleotida (triplet).  Satu asam amino dapat 
disandi oleh beberapa kodon yang berbeda (degenerasi 
kode genetik).  Sekuens untuk kodon start dan kodon stop 
termasuk juga kode genetik.   

 
kuen tunggal, melainkan terdiri dari sekuen berulang 
dengan berbagai tipe.  Short interspersed repetitive 
elements (SINE: 100-500 pb) dan long interpersed 
repetititive elements (LINE: 6000-7000 pb) tersebar pada 
genom.  Bentuk lain sekuens berulang, mikrosatelit, terdiri 
dari 10-50 salinan berulang dari sekuens yang sederhana.  
Fungsinya belum jelas, tapi sekuens demikian dapat 
digunakan sebagai alat untuk pemetaan genetik dan linkage.  

Mitosis dan meiosis.  Untuk keperluan pertumbuhan 
dan perkembangan jaringan, sel eukariotik mengalami 
siklus pembelahan sel dan diferensiasi.  Tiap pembelahan 
sel (mitosis) menghasilkan 2 sel diploid (set kromosom 2n) 
yang identik secara genetik.  Pada tahap awal mitosis tiap 
kromosom parental diduplikasi, menghasilkan 2 pasang 
kromatid (2n4n).  Kromosom kemudian memendek dan 
membran inti menghilang.  Pada metafase, kromosom 
tersusun pada bagian ekuatorial.  Kedua kromatid yang 
kembar berada pada sentromer, melekat pada spindel 
mitotik.  Kemudian kromatid akan berpisah dan migrasi ke 
ujung yang saling berlawanan.  Setelah membran inti 
terbentuk mengelilingi masing-masing kromatid, sel 
membelah dan terbentuklah dua sel diploid. 

Gamet, oosit dan sperm, mengandung hanya satu salinan 
untuk tiap kromosom, satu set kromosom haploid.  Ketika 
sperm memfertilisasi sel telur, kedua set kromosom haploid 
bergabung, membentuk satu zigot yang mengandung 2 
salinan untuk tiap kromosom (diploid atau 2n).  
Pembentukan gamet haploid dari sel germinal diploid 
(oogonia, spermatoonia) terjadi melalui proses meiosis, 
yang terdiri dari 2 pembelahan sel.  Selama pembelahan 
mitotik pertama, terjadi pertukaran antara kromosom-
kromosom yang homolog sehingga menghasilkan gamet 
yang secara genetik berbeda.  Setelah pembentukan 2 
kromatid (2n4n), kromosom yang homolog berpasangan 
dan membentuk chiasmata (Gambar 1-2).  Salah satu dari 
kedua kromatid dapat berpasangan dengan kromosom yang 
homolog dan mengalamai proses crossing-over, di mana 

segmen kromosom dari ibu (maternal) mengalami 
rekombinasi dengan kromosom homolog dari ayah 
(paternal) membentuk kromosom hibrid menggantikan 
kromosom asal.  Rekombinasi demikian sering terjadi, dan 
nampaknya terdapat satu chiasma pada tiap lengan 
kromosom.  Setelah pertukaran ini selesai, kromosom akan 
disegregasikan secara acak.  Karena ada 23 kromosom, 
maka ada 223 (> 8 juta) kemungkinan kombinasi 
kromosom.  Bersama dengan pertukaran yang terjadi 
selama rekombinasi, segregasi kromosom menghasilkan 
diversitas (keanekaragaman) genetik gamet yang sangat 
tinggi.  Setelah pembelahan meiosis pertama, yang 
menghasilkan dua sel (2n), kedua kromatid pada tiap 
kromosom akan terpisah selama proses pembelahan 
meiosis ke dua sehingga akan dihasilkan 4 gamet yang 
masing-masing memiliki satu kromatid (1n). 

 

 
 

Gambar 2-2 Crossing-over dan rekombinasi.  Selama 
pembentukan chiasma, salah satu dari kedua kromatid 
pada satu kromosom berpasangan  dengan satu kromatid 
kromosom homolog.  Rekombinasi genetik melalui crossing-
over menghasilkan segmen kromosom rekombinan dan 
nonrekombinan pada gamet.  Rekombinasi demikian 
seringkali terjadi, dan bersama-sama dengan segregasi 
acak kromosom maternal dan paternal, maka akan 
mengakibatkan keanekaragaman genetik pada gamet.   

 
Genotip dan fenotip.  Satu segmen DNA yang 

diturunkan sesuai dengan hukum Mendel (misalnya gen) 
disebut lokus (locus, jamak: loci).  Informasi genetik pada 
satu lokus gen disebut sebagai genotip.  Perbedaan urutan 
DNA, yang berarti juga perbedaan genotip, disebut alel 
(allele).  Jika dua alel ada pada satu lokus, maka ada tiga 
kemungkinan genotip.  Genotipe bisa identik (homozigot) 
untuk salah satu dari kedua alel tersebut, atau bisa terdiri 
dari kombinasi kedua alel (heterozigot).  Jika terdapat lebih 
dari dua alel, maka jumlah kemungkinan genotip juga akan 
meningkat.  

Fenotip adalah karakteristik yang dapat dilihat atau 
diukur pada satu individu.  Istilah wild type dipakai untuk 
menerangkan/merujuk pada gen yang normal, termasuk 
varian alel yang berbeda.  Genotip mutan tidak selalu 
mengubah fenotip.  Jika fenotip alel mutan dapat dikenali 
pada kondisi homozigot, berarti alel demikian adalah resesif.  
Jika kedua alel dapat dikenali pada kondisi heterozigot, 
berarti alel-alel bersifat kodominan (misalnya alel A dan B 
pada sistem golongan darah ABO).   

Keanekaragaman genetik yang tersebar luas di alam 
terlihat pada adanya variasi fenotip antar, dan dalam, grup 
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etnik yang berbeda.  Polimorfisme biokimia, yang tidak 
langsung dapat dianggap sebagai fenotipe, juga dapat 
terdeteksi pada banyak protein normal yang terdapat pada 
berbagai bentuk pada suatu populasi.  Varian demikian 
dapat dijelaskan karena adanya multipel alel pada tingkat 
gen.  Polimorfisme demikian antara lain terlihat pada sistem 
golongan darah ABO.  Hasil analisis genetika molekuler 
menunjukkan bahwa ternyata variasi genetik sangat 
banyak.  Setiap 1 dari 200 pb pada genom manusia bersifat 
polimorfik, terutama pada daerah genom yang tidak 
menyandi (noncoding), termasuk di antaranya 
perubahan/perbedaan satu pasangan basa dan variasi 
sekuens berulang (repetitive sequence).  Suatu 
polimorfisme dapat mengubah sekuens protein jika 
polimorfisme terletak pada daerah penyandi (coding region) 
dan substitusi tersebut mengubah asam amino yang disandi 
oleh kodon tertentu.  Polimorfisme diturunkan secara 
Mendel, satu sifat yang berguna untuk studi linkage dan 
untuk aplikasi forensik.      

Polimorfisme mungkin tidak mempengaruhi fenotip, atau 
hanya berperan pada keanekaragaman populasi dan tidak 
berasosiasi dengan penyakit.  Atau, polimorfisme mungkin 
mempengaruhi kerentanan terhadap, atau ekpresi suatu 
penyakit tertentu.  Keanekaragaman genetik yang tinggi 
akan meningkatkan kemampuan suatu populasi untuk 
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan 
menurunkan resiko penyakit resesif.   

Heterogenitas genetik  Heterogenitas genetik adalah 
perubahan fenotip yang nampaknya mirip walaupun defek 
(cacat) terjadi pada gen yang berbeda.  Misalnya, 
heterogenitas genetik pada Maturity-Onset Diabetes of 
Young (MODY), yang dapat disebabkan oleh defek pada gen 
glukokinase, atau pada gen yang menyandi HNF-1 
(Hepatocyte nuclear factor-1) atau HNF-4.  

Heterogenitas alel atau intragen adalah perubahan 
genotip pada lokus yang sama yang mengakibatkan 
fenotipe yang sama atau mirip.  Pada cystic fibrosis, lebih 
dari 600 mutasi telah diketahui pada gen yang menyandi 
protein regulator konduktans transmembran cystic fibrosis 
(cystic fibrosis transmembrane conduntance regulator 
protein, CFTR).  Pada heterogenitas alel, studi linkage akan 
mengidentifikasi lokus yang sama.  Sebaliknya, 
heterogenitas genetik menghasilkan fenotip yang mirip, tapi 
analisis linkage akan mengidentifikasi lokus-lokus yang 
berbeda pada keluarga yang berbeda.   
 

 
 

Restriction endonuclease.  Endonuklease restriksi 
adalah enzim bakteri yang mengenal dan memotong DNA 
pada sekuens nukleotida yang tertentu, disebut situs 
restriksi (lihat bab Teknik Rekombinan).  Situs restriksi 
yang paling banyak adalah sekuens 4-6 pb.  Banyak dari 
sekuens ini bersifat palindromik (simetri pada dua aksis).  
Pada suatu fragmen DNA secara acak enzim restriksi yang 
mengenal sekuens 4-basa akan menemukan target 
sekuensnya setiap 44 (256) basa, sedangkan pemotong 6-
basa setiap 46 (4036) basa.  Pemotongan yang terjadi 
dapat menghasilkan DNA ujung tumpul (blunt end) atau 
ujung pendek ‘runcing’ untai tunggal DNA (cohesive/sticky 
end).  Kemampuan menggunakan enzim endonuklease 
restriksi sangat penting untuk manipulasi DNA, yang antara 
lain dapat diaplikasikan untuk analisis Southern dan kloning 
fragmen DNA.  Jika variasi sekuens mengakibatkan 
hilangnya atau sebaliknya timbulnya situs restriksi, maka 

disebut polimorfisme panjang fragmen restriksi (RFLP).  
Marker polimorfik ini dapat digunakan untuk studi linkage.   

PCR  Polymerase chain reaction (PCR), dikenalkan pada 
1985, telah mengubah cara menganalisis DNA secara 
bermakna, dan telah menjadi dasar biologi molekuler dan 
analisis genetik.  PCR memungkinkan untuk memperbanyak 
segmen DNA tertentu sampai jutaan kali lipat.  Pada tahap 
pertama, cetakan DNA untai ganda (dsDNA) didenaturasi 
dengan pemanasan (Gambar 2-3).  Tahap kedua, primer 
oligonkleotida sintetis tertentu sekitar 20 pb ditempelkan 
(anneal) pada kedua sisi fragmen DNA.  Untai 
komplementer yang terletak diantara kedua primer 
kemudian disintesis dengan DNA polimerase.  Prosedur ini 
biasanya diulang sekitar 30 kali menggunakan blok 
pemanas otomatis.  Pada tiap siklus, semua dsDNA yang 
ada dari siklus sebelumnya bertindak sebagai cetakan. 
Karena pada akhir tiap siklus jumlah DNA menjadi dua kali 
lipat, maka jumlah DNA yang direplikasi akan meningkat 
secara eksponensial. 

 

 
 
Gambar 2-3 Polymerase Chain Reaction (PCR). PCR 

menghasilkan salinan segmen DNA tertentu dalam jumlah 
banyak. DNA untai ganda (double stranded, ds) didenatura-
si, primer oligonukleotida sintetis spesifik sepanjang 20 
basa ditempelkan (annealed) pada kedua sisi segmen yang 
dikendaki, dan untai komplementer disintesis oleh DNA 
polimerase yang tahan panas.  Pada tiap siklus, semua 
dsDNA yang ada dari siklus sebelumnya bertindak sebagai 
cetakan. Karena pada akhir tiap siklus jumlah DNA menjadi 
dua kali lipat, maka jumlah DNA yang direplikasi akan 
meningkat secara eksponensial. 
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Reverse-transcriptase-PCR (RT-PCR) adalah salah satu 
strategi lain yang penting untuk analisis molekuler.  Materi 
awal yang dipakai dalam hal ini adalah mRNA.  mRNA 
tersebut ditranskrip-balik menjadi cDNA dengan enzim 
reverse transcriptase (sintesis untai-pertama).  Kemudian, 
segmen cDNA dapat diperbanyak dengan cara PCR seperti 
yang telah diterangkan sebelumnya. 

Sekuensing DNA  Beberapa protokol telah 
dikembangkan untuk menentukan sekuens nukleotida DNA.  
Pada dua metode tradisional (Maxam-Gilbert dan Sanger), 
cetakan DNA digunakan untuk membuat fragmen DNA, 
yang berbeda ukuran.  Menggunakan elektroforesis gel 
resolusi tinggi, molekul DNA dipisahkan pada tingkat 
resolusi satu basa, sehingga sekuens cetakan DNA dapat 
diperkirakan.  Sekuensing Maxam-Gilbert memanfaatkan 
zat kimia yang memotong DNA pada basa tertentu, 
sehingga dihasilkan fragmen-fragmen dengan panjang yang 
berbeda.  Pada sekuensing metode Sanger, rantai DNA 
dengan berbagai panjang dibuat dengan menggunakan 
dideoksinukleotida untuk menghentikan extension DNA oleh 
DNA polimerase (chain termination method).  Dengan 
mengelektroforesis 4 reaksi secara paralel (satu untuk tiap 
dideoksinukleotida) dan memisahkan produk extension 
secara elektroforesis pada gel poliakrilamid, maka dapat 
dilakukan penentuan sekuens DNA cetakan.  Prosedur 
otomatis biasanya didasarkan pada metode chain 
termination dan menggunakan dideoksinukleotida atau 
primer yang dilabel fluorescent, kemudian diikuti dengan 
analisis sekuens langsung dengan komputer.  Contoh 
sekuensing dapat dilihat pada Gambar 2-4.   

Saat ini sedang dikembangkan teknologi sekuensing DNA 
yang lebih cepat, lebih sensitif dan lebih hemat biaya.  
Metodologi yang dieksplorasi antara lain deteksi basa yang 
dilabel fluorescent pada flow cytometry, pembacaan 
langsung sekuens basa untai DNA menggunakan scanning, 
tunneling, atau mikroskopi atomic force, analisis 
spektroskopi massa, dan analisis sekuens menggunakan 
chips DNA yang mengandung banyak koleksi 
oligonukleotida untuk dapat menghibridisasikan DNA.   

Sitogenetik dan Fluorescent in Situ Hibridization 
(FISH)  Kromosom dapat dicat dan dilihat menggunakan 
mikroskop cahaya.  Kromosom menunjukkan pola pita yang 
khas elap dan terang yang menggambarkan variasi regional 
komposisi DNA.  Perbedaan ukuran pola pita (banding) 
memungkinkan kita untuk membedakan ke22 kromosom 
otosom dan kromosom sex untuk memnentukan karyotip 
seorang individu.  Analisis sitogenetik ini dapat 
menunjukkan adanya ketidaknormalan pada kromosom, 
termasuk adanya kromosom yang hilang atau sebaliknya 
bertambah (terlalu banyak), delesi besar, insersi, atau 
translokasi. 

Fluorescent in situ hibridization (FISH) merupakan 
gabungan dari sitogenetik konvensional dan hibridisasi DNA.  
Kromosom dipersiapkan dari sel berinti dan dihibridisasi 
dengan probe DNA yang dilabel fluorochrome yang spesifik 
untuk berbagai lokus.  Aberasi numerik dan struktur dapat 
dideteksi dengan menganilisis pola fluoresensi/pendaran.  
FISH mulai menggantikan cara analisis sitogenetik 
konvensional.  Resulusi FISH yang tinggi berguna untuk 
diagnosis dan juga untuk membuat peta kromosom.  Jika 
digunakan kromosom interfase, probe FISH dapat 
meningkatkan resolusi peta sampai ~100.000 pb.   

Pemetaan gen  Karena ukuran dan sedemikian 
kompleksnya genom manusia, untuk mengetahui identitas  

 

 
 
Gambar 2-4 Sekuensing DNA otomatis menggunakan 

dideoksinukleotida yang dilabel fluorescent.  Diantara 
banyak metode sekuensing DNA, metodologi chain 
termination adalah prosedur yang paling banyak dipakai, 
termasuk penggunaan prosedur otomatisnya yang terus 
meningkat.  Prosedur otomatis menggunakan 
dideoksinukleotida (atau primer) yang dilabel fluorescent 
dan analisis sekuens dilakukan langsung melalui komputer.  
Primer sekuensing ditempelkan pada cetakan DNA.  
Dideoksinukleotida yang mengandung label fluorescent 
yang berbeda ditambahkan ke dalam reaksi untuk 
menghentikan polimerisasi DNA.  Dideoksinukleotida 
berkompetisi dengan deoksinukleotida (nukleotida normal) 
pada reaksi extension DNA, jika dideoksinukleotida yang 
terinkorporasi pada saat polimerisasi/extension maka reaksi 
polimerisasi akan berhenti karena nukleotida baru tidak 
dapat ditambahkan pada ujung 3’nya.  Hasil reaksi ini 
dipisahkan dengan elektroforesis, yang kemudian langsung 
dianalisis dengan komputer.   

 
dan lokasi suatu gen tidaklah mudah.  Peta seluruh genom 
sekarang sedang dibuat untuk memudahkan mencari lokasi 
suatu gen.  Berbagai macam peta (genetik dan fisik) 
menggambarkan urutan marka/petanda dan jarak antar 
marka-marka tersebut pada kromosom.  Salah satu tujuan 
Human Genome Project adalah untuk meningkatkan 
resolusi peta-peta tersebut sampai lokasi untuk setiap gen 
diketahui dengan tepat.  
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Gambar 2-5 Peta kandungan STS Ada atau tidaknya STS, 
frgamen pendek DNA yang diketahui sekuensnya, dapat 
ditentukan dalam berbagai klon kromosom ragi tiruan 
(yeast artificial chromosomes, YACs).  Perbandingan antara 
sekuens STS dalam beberapa klon YAC memungkinkan 
untuk menentukan urutannya.   

 
 
Peta genetik menentukan posisi relatif gen atau lokus 

berdasarkan frekuensi rekombinasi relatif terhadap lokus-
lokus lain pada kromosom yang sama.  Hal ini dinyatakan 
sebagai unit rekombinasi atau centiMorgans (cM).  Peta 
genetik ~40%lebih panjang pada kromosom yang diperoleh 
dari wanita karena frekuensi rekombinasi yang lebih tinggi 
selama pembentukan sel telur (oocyte).  Sekuen polimorfik 
apapun yang dapat diikuti pola penurunannya berguna 
untuk pemetaan.  Salah satu contoh marka yang berguna 
adalah RFLP dan mikrosatellite repeats.  Peta genetik 
kemudian disusun berdasarkan studi linkage yang menguji 
seberapa sering dua marka diturunkan bersama-sama.  
Lokasi kromosom atau gen yang bertanggung jawab untuk 
suatu penyakit yang menurun dapat ditentukan dengan 
mengikuti pola penurunan marka DNA. 

Posisi lokus-lokus pada peta fisik ditunjukkan dengan 
nilai absolut.  Berbagai peta fisik berbeda tingkat 
resolusinya.  Peta sitogenetik atau kromosom menentukan 
posisi relatif lokus genetik pada pita kromosom khas yang 
teramati di bawah mikrokop cahaya.  Peta cDNA 
memungkinkan untuk melakukan analisis daerah genom 
yang diekspresikan.  Setelah cDNA disintesis dari mRNA 
menggunakan reverse transcriptase, asal cDNA dapat 
dipetakan pada daerah kromosom tertentu dengan cara 
hibridisasi.  Sequence-tagged sites (STS) adalah segmen 
pendek DNA yang diketahui lokasinya pada peta genetik.  
STS  dapat  digunakan  untuk koleksi  fragmen  DNA  yang  

 
 

Gambar 2-6 Analisis linkage pada multiple endocrine 
neoplasia type 1 (MEN-1)  (A). Skema kromosom manusia 
11 yang menggambarkan posisi gen MEN-1 pada pita q13.  
Pada individu manapun, terdapat alel dari bapak (paternal) 
dan ibu (maternal) untuk MEN 1.  Marka mikrosatelit 
hipotetis A dan B ditunjukkan di dekat lokus MEN 1.  Marka 
A lebih dekat pada gen MEN 1.  Genotipe didefinisikan 
berdasarkan jumlah ulangan pada mikrosatelit, sedemikian 
rupa sehingga alel bapak (paternal) adalah ‘3-4’ dan alel 
ibu (maternal) adalah ‘2-2’.  Berdasarkan pedigree (atau 
sekuensing DNA kalau ada), genotipe 3-4 terlihat 
berhubungan (link) dengan gen MEN 1.  (B).  Silsilah 
keluarga yang penderita MEN-1.  Alel anggota keluarga 
ditandaidengan genotipe berdasarkan mikrosatelit pada A 
dan B.  Penyakit dibawa oleh anggota keluarga yang 
mempunyai alel ‘3-4’ (tebal).  Baik penderita maupun 
pembawa ditandai dengan arsir.  Perhatikan bahwa laki-laki 
pada generasi ke II, yang bukan merupakan bagian dari 
keluarga yang asli, juga mempunyai ale ‘3-4’, tetapi tidak 
menderita, hal ini menunjukkan bahwa genotipe khusus ini 
hanya berhubungan (link) untuk satu keluarga ini, tidak 
untuk populasi umum. 

 
diklon ke dalam yeast artificial chromosomes (YACs).  Ada 
atau tidaknya STS tertentu pada suatu fragmen klon daapt 
dibandingkan dengan YACs lain untuk mengidentifikasi klon 
yang overlap.  Dengan cara ini DNA yang berdekatan 
(contigs) dapat dikarakterisasi (Gambar 2-5).  Peta fisik 
dengan resolusi tinggi akan dapat menunjukkan sekuens 
DNA komplit pada tiap kromosom dalam genom manusia. 

Linkage  Linkage genetik merupakan dasar untuk 
penyusunan peta genetik, dan digunakan untuk mendeteksi 
gen baru dengan cara positional cloning.  Linkage juga 
digunakan untuk memperkirakan penurunan/transmisi gen 
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penyakit tertentu.  Syarat untuk analisis linkage adalah 
adanya berbagai polimorfisme sekuens, misalnya RFLP,  
perbedaan jumlah repeats berdekatan (variable number of 
tandem repeats/VNTR), aTau mikrosatelit, yang digunakan 
untuk membedakan asal alel (parental origin).  Lokus gen 
pada kroosom orangtua dapat mengalami rekkombinasi 
atau tetap (nonrecombinant).  Frekuensi rekombinasi yang 
teramati antara dua lokus merupakan fungsi dari jarak 
antar lokus dan dinyatakan sebagai centiMorgan (cM).  Jika 
frekuensi rekombinasi antara dua lokus adalah 1%, maka 
kedua lokus tersebut dikatakan berjarak 1 cM (1 cM adalah 
~ 1Mb DNA).  Karena frekuensi rekombinasi meningkat 
sesuai dengan jarak genetik, maka makin dekat jarak antar 
dua lokus berarti makin tinggi kemungkinan bahwa 
keduanya dirurunkan secara bersama-sama (genetic 
linkage).  Satu set marka yang sangat berdekatan dan 
diturunkan bersama-sama akan membentuk haplotype.  
Lokus DNA diidentifikasikan dengan nomenklatur spesifik.  
Misalnya, lokus D7S525 berarti kromosom manusia 7, 
segmen 525, dan terletak pada lengan pendek kromosom 7.  

Untuk mengidentifikasi lokus kromosom yang diturunkan  
(segregate) bersama-sama suatu penyakit, perlu dilakukan  
penentuan genotipe DNA sampel dari satu atau lebih silsilah 
keluarga (pedigree).  Setelah itu, kita akan dapat 
menentukan apakah marka alel tertentu diturunkan 
bersama-sama (cosegregate) dengan penyakit.  Jika pada 
suatu studi keluarga digunakan satu seri marka genetik 
untuk menetapkan linkage suatu fenotip penyakit, maka 
marka-marka yang dekat dengan gen penyakit akan 
mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk mengalami 
rekombinasi dan akan memperoleh nilai linkage yang lebih 
tinggi.  Data yang diperoleh dari karakterisasi banyak lokus 
kemudian dianalisis dengan program komputer.  Linkage 
biasanya dinyatakan sebagai nilai Lod (logarithm of odds), 
yang merupakan rasio kemungkinan bahwa suatu penyakit 
dan marka tertentu mempunyai hubungan (linked).  Nilai 
Lod dinyatakan sebagai logaritma dasar 10 yang 
menunjukkan bahwa angka positif berarti berhubungan 
(linkage) dan angka negatif berarti tidak berhubungan 
(nonlinkage).  Nilai Lod +3 (1000:1) biasanya dianggap 
menunjukkan adanya linkage, sedangkan nilai -2 berarti 
tidak ada linkage.   

Contoh penggunaan analisis linkage ditunjukkan pada 
Gambar 2-6.  Dalam kasus ini, gen penyakit otosomal 
dominan, multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN-1), 
diketahui berlokasi pada kromosom 11q13.  Marka 
mikrosatelit polimorfik hipotetis  berada cukup dekat 
dengan gen MEN-1, yang menyandi protein menin (saat ini 
belum diketahui fungsinya).  Pada pedigree terlihat pada 
generasi I kakek (penderita) membawa alel 3 dan 4 pada 
kromosom dengan gen MEN-1 termutasi dan alel 2 dan 2 
pada kromosom 11 lainnya.  Sesuai dengan linkage 
genotipe 3/4 pada lokus MEN-1, pada generasi II anak laki-
lakinya juga penderita, sedangkan anak perempuannya 
(yang mewarisi genotip 2/2 dari ayahnya) bukan penderita.  
Pada generasi ke tiga, transmisi genotipe 3/4 menunjukkan 
resiko terjadinya MEN-1, dengan anggapan tidak terjadi 
rekombinasi genetik antara alel 3/4 dan gen MEN-1.  Jika 
mutasi spesifik dalam gen MEN-1 dapat diidentifikasi dalam 
keluarga tersebut, maka transmisi mutasi itu sendiri dapat 
diikuti, dengan demikian dapat menghilangkan keraguan 
yang disebabkan oleh adanya rekombinasi. 

Kloning gen  DNA dapat diperbanyak dengan kloning 
fragmen DNA ke dalam vektor yang sesuai yang dapat 
dipropagasikan ke dalam sel host.  Vektor-vektor tersebut 
antara lain molekul DNA yang diperoleh dari virus, bakteri, 

atau ragi yang dapat melakukan replikasi tanpa tergantung 
pada genom sel host.  Setelah vektor dan DNA yang akan 
disisipkan didigesti dengan enzim restriksi, vektor dan DNA 
dapat digabung menggunakan DNA ligase.  Vektor yang 
membawa fragmen kemudian dipindahkan ke dalam sel 
host (bakteri, ragi atau sel eukaritik) untuk bereplikasi.  
Dengan cara ini dapat diperoleh sejumlah besar DNA untuk 
studi ekperimental lebih lanjut. 

Manipulasi demikian dapat dilakukan untuk 
memperbanyak fragmen DNA tunggal, atau untuk membuat 
library di mana semua fragmen yang berasal dari DNA 
genom akhirnya akan direpresentasikan sebagai koleksi 
koloni.  Pada prinsipnya library genom adalah fragmen dari 
seluruh genom yang diklon.  Library genom juga dapat 
dibuat dari kromosom tunggal yang telah diseleksi 
menggunakan fluorescence-activated cell sorters (FACS).  
Library cDNA dapat dibuat menggunakan mRNA jaringan 
tertentu. Beberapa modifikasi dapat dilakukan untuk 
meningkatkan jumlah mRNA spesifik (misalnya dengan 
seleksi poly(A) atau berdasarkan ukuran), sehingga 
kemungkinan untuk memperoleh klon spesifik juga lebih 
tinggi.  

Setelah library dipersiapkan, langkah berikutnya adalah 
mengisolasi klon rekombinan yang mengandung sekuens 
genom atau gen penyandi.  Jika terdapat informasi 
mengenai protein yang disandi, mikrosekuensing sekuens 
sebagian asam amino akan memungkinkan untuk 
mensintesis oligonukleotida berdasarkan kode genetik.  
Karena kode genetik ada beberapa (degeneracy), strategi 
ini menggunakan sekelompok oligonukleotida.  
Oligonukleotida dilabel radioaktif dan dihibridisasi pada klon 
library.  Klon dengan sinyal positif diisolasi dan diperbanyak.  
Sekuensing fragmen DNA yang disisipkan pada vektor 
tersebut akan  dapat memberikan  informasi, walaupun 
hanya sebagian, mengenai gen yang diteliti.   

Kloning gen juga dapat dilakukan tanpa mengetahui 
terlebih dahulu informasi mengenai protein yang berkaitan.  
Strategi ini disebut positional cloning atau reverse genetic 
(Gambar 2-7).  Pendekatan ini mulai dikenal pada akhir 
1980an dan telah berhasil mengidentifikasi banyak gen 
termasuk gen penyebab cystic fobrosis, Duchenne muscular 
dystrophy, polycystic kidney disease, dan sindroma MEN.  
Langkah pertama terdiri dari penetapan genetic linkage 
anatra fenotipe penyakit dan marka DNA.  Hal ini 
memungkinkan untuk menentukan kromosom yang 
mengandung gen kandidat.  Identifikasi marka-marka yang 
terletak dekat dengan gen menjadi titik awal untuk 
melakukan chromosome walking atau jumping, bergerak 
mendekati gen yang ingin diketahui.  Metode ini dapat 
digunakan untuk skrining DNA yang terletak di antara 
maka-marka untuk mengetahui adanya gen yang 
fungsional.  Jika satu atau beberapa kandidat gen 
teridentifikasi, gen-gen tersebut dapat diklon dan 
disekuensing.  Langkah terakhir adalah menunjukkan 
bahwa gen yang telah diisolasi tersebut mengandung 
mutasi yang diturunkan (segregate) bersama-sama dengan 
penyakit.   

Mutasi  Mutasi, secara luas, didefinisikan sebagai 
perubahan pada sekuens primer nukleotida DNA, tanpa 
memperhatikan akibat/konsekuensi fungsionalnya.  Mutasi 
yang terjadi pada sel germinal (germ cell) akan 
mengakibatkan adanya mutasi pada setiap sel organisme 
yang bersangkutan, dan akan diturunkan kepada 
keturunannya.  Beberapa mutasi bersifat letal, sedangkan 
beerapa lainnya kurang berbahaya, beberapa bahkan 
memberikan keuntungan dari segi evolusi.  Mutasi somatik,  
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Gambar 2-7  Positional cloning.  Skema garis besar 
langkah-langkah identifikasi suatu gen penyakit dengan 
cara positional cloning.  

 
terbatas pada sekelompok sel pada suatu jaringan, 
berperan penting pada pembentukan neoplasma.  Dengan 
perkecualian pada triplet repeats yang dapat makin panjang, 
mutasi biasanya bersifat stabil (Tabel 2-1). 

Secara struktural, mutasi sangat bervariasi.  Mutasi 
dapat melibatkan seluruh genome seperti yang terjadi pada 
triploi, maupun perubahan struktur atau jumlah kromosom.  
Delesi besar dapat mempengaruhi bagian dari gen, seluruh 
gen atau jika beberapa gen terlibat, mutasi dapat berakibat 
pada sindroma.  Persilangan yang tidak seimbang anatara 
gen-gen yang homolog dapat mengakibatkan mutasi fusi 
gen, seperti pada buta warna.  Mutasi dapat juga 
melibatkan perubahan pada beberapa atau satu pasang 
basa.  Mutasi satu basa disebut mutasi titik (point 
mutation).  Analog dengan perubahan kromosom, mutasi 
titik mungkin terdiri dari substitusi, delesi atau insersi.  
Substitusi disebut transisi jika basa purin digantikan oleh 
basa purin lain (AG) atau pirimidin digantikan oleh 
pirimidin lain (CT).  Perubahan dari purin ke pirimidin 
atau sebaliknya disebut transversI.  Delesi atau insersi 
menyebabkan pergeseran pembacaan kodon basa yang 
diterjemahkan menjadi asam amino (shift of translational 
reading frame), yang biasanya menyebabkan 
penghentian/stop yang lebih awal (nonsense mutation).  
Mutasi pada daerah intron dapat menghilangkan atau 
menimbulkan situs awal/akhir pemotongan (splice donor 
atau splice acceptor sites), yang mengakibatkan potongan 
(spliced) mRNA gen yang termutasi menjadi tidak normal.  
Mutasi juga dapat ditemukan pada sekuens regulator suatu 
gen dana dapat menyebabkanberkurang atau tidak adanya 
transkripsi gen yang bersangkutan. 

 
 
Gambar 2-8  Southern blot  Southern blot dapat 
digunakan untuk mendeteksi perubahan pada struktur gen 
(misalnya delesi, insersi, variable number tandem 
repeats/VNTR), atau restiction fragment length 
polymorphism (RFLP).  DNA genom didigesti dengan satu 
atau beberapa enzim restriksi.  Hasil digesti dipisahkan 
dengan gel agarose dan ditransfer ke membran.  Hibridisasi 
DNA, yang telah diimobilisasi, dengan probe yang dilabel 
radioaktif memungkinkan untuk mendeteksi fragmen 
tertentu secara radiografi.  Seperti terlihat pada gambar, 
RFLP dapat menghasilkan perbedaan panjang fragmen yang 
dideteksi.  Polimorfisme demikian digunakan pada studi 
linkage untuk menilai apakah suatu penyakit diturunkan 
bersama-sama (cosegregate) dengan marka genetik 
tertentu.   

 
Pada beberapa sindroma kanker, predisposisi 

pembentukan tumor dapat diturunkan.  Pada kasus retino- 
blastoma, tumor berkembang jika kedua salinan gen 
retinoblastoma menjadi defektif melalui dua kejadian 
somatik (sporadic retinoblastoma) atau melalui hilangnya 
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kedua normal alel secara somatis pada seorang individu 
dengan efek herediter pada alel yang lain (hereditary 
retinoblastoma).  Two-hit model ini, diusulkan pertama kali 
oleh Knudson, berlaku pada beberapa sindroma kanker.  
Alel yang defektif diturunkan sesuai dengan hukum Mendel 
dan mengikuti pola dominan, tetapi pembentukan tumornya 
(tumorigenesis) disebabkan oleh hilangnya gen supresor 
tumor yang resesif pada jaringan yang bersangkutan.  Pada 
kasus lain, pembentukan kanker biasanya memerlukan 
defek pada beberapa gen, yang disebut proses multistep 
carcinogenesis.   

Uji mutasi DNA mempunyai beberapa keuntungan 
dibanding analisis pada tingkat protein.  DNA mudah 
diisolasi, dan regulasi DNA pada berbagai jaringan tidak 
berbeda, 2 karakteristik yang berlainan dengan protein.  
DNA dapat diisolasi dari berbagai macam sumber, termasuk 
sel darah putih, sampel jarigan, sel kulit dan akar rambut.  
Banyak metode telah dikembangkan untuk menganalisis 
mutasi (Tabel 2-1).  Mutasi besar, delesi, insersi, 
rearrangements, atau ekspansi triple repeats dapat 
dideteksi dengan cara Southern blot atau PCR.  Pada 
analisis Southern, DNA dengan berat molekul tinggi 
didigesti dengan enzim restriksi, menghasilkan banyak 
fragmen yang kemudian dapat dipisahkan dengan 
elektroforesis pada gel.  Setelah DNA ditransfer ke 
membran, DNA dapat dinaturasi dan dihibridisasi dengan 
probe yang dilabel radioaktif yang akan mendeteksi 
sekuens tertentu di antara fragmen-fragmen yang tak 
terhitung jumlahnya.  Perbedaan pola hibridisasi yang 
diperoleh dari Southern blot dapat menunjukkan adanya 
delesi atau insersi pada DNA genom (Gambar 2-8).  
Sebagai contoh Southern blot dapat digunakan untuk 
mendiagnosis varian talasemia- di Asia Tenggara.  Pada 

beberapa kasus resesif autosom, ditemukan adanya delesi 
besar pada kedua gen -globin dari kluster gen 30 kb pada 
kromosom 1.  Karena delesi juga melalui gen -globin, 
maka mengakibatkan hydrops fetalis dan kematian dalam 
kandungan.   

RT-PCR berguna juga untuk mendeteksi ketidakadaan 
atau berkurangnya ekspresi mRNA akibat alel yang 
termutasi.  Skrining untuk mengetahui adanya mutasi titik 
dapat dilakukan dengan beberapa metode (Tabel-2-2).  
Metode didasarkan pada mismatch antara dupleks asam 
nukleat, pemisahan DNA untai tunggal atau ganda dengan 
elektroforesis, atau sekuensing fragmen DNA yang 
diperbanyak dengan PCR.  Sekuensing DNA dapat dilakukan 
secara langsung pada hasil PCR (amplikon) atau 
menggunakan fragmen yang diklon ke dalam vektor 
plasmid.  Sensitivitas metode-metode ini bervariasi antara 
80 sampai 100%.  Uji protein terpotong (protein truncation 
test/PTT) dapat digunakan untuk mendeteksi mutasi yang 
mengakibatkan penghentian sintesis polipeptida dini.  cDNA 
yang diisolasi ditranskripsikan dan ditranslasi secara in vitro, 
kemudian protein dianalisis dengan elektroforesis gel.  
Perbandingan dengan protein wild-type (normal) dilakukan 
untuk mendeteksi mutan yang terpotong (truncated).  
Pendekatan ini terutama berguna untuk mendeteksi mutasi 
pada gen yang besar yang mengakibatkan hilangnya fungsi.    
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 2-1 

Contoh Jenis Mutasi 
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Tabel 2-2 

Metode Deteksi Mutasi 

  


