
Instrumentasi Biomedik S2 Universitas Brawijaya 
Principles of Molecular Medicine, Grompe et al, 1998, Humana Press 

Terj. D. Lyrawati 11Nov2003           Page 1 of 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lyrawati, D. (2004) DNA recombination and genetic techniques, transmission of human disease and 
computer resources for the clinical and molecular geneticist (transl.Indonesian). Agric. Fac. Unibraw 
Publ., Indonesia (ISBN 979-508-543-3). 



Instrumentasi Biomedik S2 Universitas Brawijaya 
Principles of Molecular Medicine, Grompe et al, 1998, Humana Press 

Terj. D. Lyrawati 11Nov2003           Page 2 of 17 

 
 

 
diterjemahkan bebas (tanpa ijin) oleh D. Lyrawati  

untuk membantu peserta Instrumentasi Biomedik S2 Universitas Brawijaya  

 

 
 
Walaupun DNA telah dikenal sebagai salah satu 

substrat kimia hereditas/keturunan sejak awal 1940an, 
penelitian mengenai struktur dan fungsinya tidak mudah 
dilakukan karena tidak ada alat/metode isolasi dan 
manipulasi untuk eksperimen.  Ditemukannya suatu seri 
terobosan teknologi pada awal 1970an telah mengubah 
secara dramatis kemampuan kita dalam mempelajari 
fungsi DNA dalam bidang biologi dan genetik.  Sejak 
pertengahan 1970an, delapan hadiah Nobel telah 
diberikan pada penelitian yang langsung maupun tidak 
langsung telah menghasilkan kemajuan besar dalam 
metodologi biologi molekuler dan genetik, selain juga 
perannya dalam menambah pengetahuan biologi dan 
kimia.  Sebagai contoh adalah penemuan enzim reverse 
trascriptase, enzim restriksi, vektor kloning plasmid, 
sekuensing DNA, PCR dan lain-lain (Tabel 1-1). 

Metode yang ada untuk keperluan penelitian dalam 
biologi molekuler dan genetik terus berkembang dengan 
cepat. Walaupun banyak teknik biologi molekuler yang 
kompleks, pengetahuan dasar mengenai beberapa 
prosedur standar akan cukup memadai bagi para 
umumnya pembaca buku ini.  Sekarang banyak sekali 
protokol laboratorium yang dapat dibeli sebagai ‘kit’ yang 
dijual oleh perusahaan bioteknologi.  Kit ini biasanya 
mencamtumkan instruksi protokol yang cukup detil dan 
sekaligus kontrol yang sesuai.  Walaupun reagen kit 
demikian tersedia dan relatif mudah digunakan, 
pengetahuan biokimia mengenai reaksi dan protokol 
tetap merupakan hal yang penting agar sukses dapat 
tercapai.  Beberapa buku manual biologi molekuler yang 
sangat baik telah diterbitkan, banyak diantaranya 
menjelaskan satu protokol sampai berlembar halaman 
(lihat Pustaka Anjuran).  Secara umum metode dapat 
dibagi menjadi enam kelompok: 
1. Manipulasi DNA dan RNA secara kimia dan enzimatis 
2. Metode untuk menghasilkan DNA dan RNA untuk 

berbagai aplikasi 
3. Teknik analisis DNA dan RNA 
4. Ekspresi protein rekombinan 
5. Penentuan interaksi DNA-protein 
6. Identifikasi interaksi protein-protein 

 

 
 
Restriction endonuclease (enzim endonuklease 

restriksi/pemotong). Enzim restriksi ini, biasanya 
diperoleh dari bakteri, dapat mengenal DNA untai ganda 
dengan urutan basa spesifik dan memotong pada tempat 
yang tertentu (sequence-specific manner).  Secara 
biologis, enzim ini berfungsi untuk membatasi masuknya 
DNA asing dengan cara memotong DNA pada situs 
restriksi yang tidak terdapat pada bakteri hospes.  Setiap 
enzim mengenal, mengikat dan memotong urutan basa 
(kode) tertentu.  Urutan basa ini biasanya terdiri dari 4-8 
pasang basa (pb), dan restriction endonuclease hanya 
memotong DNA yang mempunyai urutan basa yang 
benar-benar persis dengan kode tersebut.  Sebagai 
contoh, urutan basa yang dikenal oleh enzim EcoRI 
adalah GAATTC.  Semua situs yang memiliki urutan basa 

demikian akan dipotong oleh enzim tersebut (Gambar 1-
1), namun satu basa saja yang berbeda, misalnya 
CAATTC, dapat mencegah digesti DNA yang 
bersangkutan.  Kemungkinan/probabilitas untuk 
mendapatkan situs restriksi yang spesifik pada sepotong 
DNA tergantung pada jumlah basa dalam kode 
urutan/pengenalan.  Berdasarkan probabilitas bahwa 4 
basa nukleotida (GATC) akan menghasilkan situs restriksi 
tertentu, enzim pemotong 4-basa akan memotong DNA 
genomik manusia setiap 2.5 x 102 pb, sedangkan enzim 
pemotong 8-basa akan memotong rata-rata setiap 1.0 x 
106 pb.   

Pada dasarnya, enzim restriksi dapat memotong DNA 
dengan salah satu dari tiga cara berikut: urutan basa 
yang dikenal dipotong secara asimetris sehingga 
menghasilkan ujung  5’ atau 3’ terbuka, atau secara 
simetris meninggalkan ujung yang tumpul (Gambar 1-1).  
Enzim restriksi diberi nama sesuai dengan bakteri 
penghasil (misalnya EcoRI berasal dari Escherichia coli).  
Ratusan jenis enzim endonuklease sekarang dapat dibeli.   

Secara praktis penggunaan enzim restriksi adalah 
dengan menginkubasi enzim bersama-sama dengan DNA 
dalam larutan bufer yang sesuai, sehingga akan 
dihasilkan potongan-potongan DNA dengan ukuran 
tertentu.  Karena pemotongannya bersifat spesifik untuk 
urutan basa tertentu (sequence-specific), DNA yang 
berbeda akan menghasilkan pola digesti yang khas 
(Gambar 1-2).  Pola yang khas ini dapat dikenali setelah 
fragmen DNA yang berbeda-beda ukurannya dipisahkan 
secara elektroforesis menggunakan gel.  Peta restriksi 
demikian merupakan salah satu hasil utama penggunaan 
enzim restriksi.  Penggunaan utama kedua adalah untuk 
“cut and paste” DNA untuk menghasilkan urutan DNA 
baru yang dapat digunakan lebih lanjut untuk manipulasi 
dengan berbagai metode lain. 

DNA ligase DNA ligase adalah enzim yang 
mengikatkan (ligasi) dua potong DNA secara kovalen. 
Salah satu enzim yang paling banyak digunakan adalah 
T4 DNA ligase.  Reaksi terjadi antara gugus 3’OH dari 
salah satu untai DNA dengan gugus fosfat dari untai DNA 
partner.  Reaksi ini menggunakan ATP sebagai energi.  
Ligasi DNA hanya dapat terjadi secara efisien antar dua 
ujung fragmen DNA yang bersesuaian (kompatibel). 
Kompatibilitas inilah yang digunakan peneliti sehingga 
dapat mengatur ligasi beberapa fragmen DNA yang 
berbeda sekaligus dalam satu campuran reaksi.  Cara 
ligasi ini terutama digunakan untuk menyisipkan 
sepotong DNA ke dalam vektor kloning.  

DNA polymerase. DNA polimerase adalah enzim yang 
menggunakan satu DNA untai tunggal sebagai cetakan 
(template) untuk mensintesis untai yang kedua 
(komplemen). Semua DNA polimerase memerlukan 
primer dan mensintesis DNA baru dari arah 5’  3’.  
Primer adalah sepotong kecil DNA yang komplemen 
terhadap untai DNA yang akan disalin  Polimerase 
melekat pada primer dan kemudian memperpanjang 
(extend) primer dengan cara menambahkan blok-blok  
deoksinukleotida dari arah 5’3’ (Gambar 2-4). 



Instrumentasi Biomedik S2 Universitas Brawijaya 
Principles of Molecular Medicine, Grompe et al, 1998, Humana Press 

Terj. D. Lyrawati 11Nov2003           Page 3 of 17 

Tabel 1-1 
 

Hadiah Nobel dan Teknologi Genetika Molekuler
    

Tahun Peneliti Penemuan Teknik yang dihasilkan 

1975 D Baltimore Interaksi antara virus tumor dan materi genetik Reverse transcriptase 
 R Dulbesso   
 HM Temin   
1978 W Arber Enzim restriksi dan aplikasinya untuk genetika molekuler Enzim restriksi 
 D Nathans   
 HO Smith   
1980 P Berg Biokimia asam nukleat Plasmid 
1980 W Gilbert Penetuan urutan basa dalam asam nukleat Sekuensing DNA 
 F Sanger   
1984 NJ Jerne Prinsip pembuatan antibodi monoklonal Antibodi monoklonal 
 GJF Kohler   
 C Milstein   
1989 JM Bishop Asal muasal retrovirus secara seluler Reverse transcriptase 
 HE Varmus   
1993 R Roberts Gen terbagi menjadi beberapa exon Struktur gen  
 P Sharp   
1993 M Smith PCR dan mutagenesis menggunakan oligonukleotida PCR 
 KB Mullis  Site-directed mutagenesis 

 
 

 
 

Gambar 1-1 (atas)  Pemotongan dengan enzim 
restriksi. Tiga enzim yang memotong DNA dengan tiga 
cara yang berbeda. EcoRI, 5’ ujung muncul (overhang); 
SmaI, ujung tumpul (blunt end); KpnI 3’ overhang.  
Ujung panah menunjukkan tempat enzim memotong 
pada urutan basa tertentu (situs restriksi). 
 
Gambar 1-2 (samping) Pola hasil digesti DNA. Pola  
hasil digesti DNA menggunakan EcoRI dan HindIII dan 
kombinasi kedua enzim.  Setelah dielektroforesis 
fragmen DNA yang lebih kecil tampak bergerak 
(migrasi) melalui gel lebih cepat daripada fragmen yang 
lebih besar.  Ukuran pasangbasa  (pb) ditunjukkan pada 
sisi kiri gel. 
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Gambar 1-3 Reaksi ligasi.  T4 DNA ligase mengkatalisis 
penggabungan ujung-ujung komplemen DNA melalui 
pengikatan gugus 5’ fosfat dengan gusus 3’ OH  kedua 
untai DNA.  Reaksi ini memelukan ATP dan ujung-ujung 
DNA yang kompatibel.  
 
DNA polimerase mempunyai beberapa kegunaan, 
diantaranya adalah untuk membuat DNA yang dilabel 
radioaktif, reaksi rantai polimerase (polymerase chain 
reaction/PCR), dan sekuensing DNA. 

Reverse transcriptase. Reverse trancriptase (RT) 
adalah enzim subtipe DNA polimerase yang menggunakan 
RNA sebagai cetakan untuk menmbuat DNA.  Enzim ini 
juga memerlukan primer dan mensintesis dari arah 5’  
3’. RT diisolasi dari retrovirus yang memiliki kemampuan 
menyalin balik genom RNAnya selama siklus hidupnya 
dalam sel mamalia.  Penggunaan RT terutama untuk 
menyalin mRNA menjadi DNA, yang disebut DNA 
komplemen (complementary DNA/ cDNA).  Reaksi RT 
pada sepotong cetakan RNA menghasilkan  molekul hibrid 
RNA-DNA. DNA pada hibrid tersebut disebut cDNA untai 
pertama (first-strand cDNA) dan dapat digunakan untuk 
membuat salinan komplemen DNA berikutnya sehingga 
menghasilkan DNA untai ganda (double-stranded 
DNA/dsDNA).  Dengan cara demikian, cDNA digunakan 
untuk membuat kumpulan (libraries) gen yang diekspresi 
pada satu jaringan (lihat di bawah) dan sebagai substrat 
untuk PCR untuk analisis jenis RNA.   

Pelabelan dengan radioaktif (radiolabeling).  DNA 
radioaktif adalah reagen yang penting dalam biologi 
molekuler, karena dapat bertindak sebagai probe untuk 
hibridisasi.  Ada dua cara dasar untuk menginkorporaskan 
radioaktif ke dalam DNA: internal labeling dan end-
labeling.  Pada internal labeling, DNA didenaturasi 
menjadi untai tunggal dengan pemanasan (mendidih), 
DNA polimerase digunakan untuk menyalin untai tersebut 
bersama-sama dengan nukleotida yang dilabel radioaktif 
(biasanya 32P-dCTP).  Untai hasil sintesis akan sangat 
radioaktif. Sedangkan untuk end-labeling digunakan 
polinucleotide kinase.  Enzim ini mentransfer radiaktif dari 
satu molekul ATP ke ujung 5’ satu DNA untai tunggal.  
Hanya basa yang terletak pada paling ujung 5’ yang 
dilabel, tidak ada radioaktif yang diinkorporasikan di 
tengah molekul DNA. Beberapa metode nonradioaktif juga 
dapat digunakan untuk melabel DNA.  Antara lain, dengan 
pelabelan dengan biotinil yang kemudian dapat dideteksi 
menggunakan sitem avidin, dan pelabelan dengan 
digoksigenin yang dapat dideteksi dengan uji enzim 
(enzyme-linked assay).  

  
 
Gambar 1-4 Sintesis DNA oleh DNA polymerase.  DNA 
polimerase menempelkan nukleotida bebas ke primer 
yang ada dari ujung 5’ 3’.  Garis putus-putus 
menunjukkan basa komplemen. 
 

 
Agar dapat digunakan untuk manipulasi, diagnosis, dan 

terapeutik, DNA dan RNA harus diisolasi dalam bentuk 
dan jumlah yang sesuai.  Metode terbaik untuk isolasi 
DNA dan RNA dan perbanyakannya tergantung pada 
tujuan penggunaan.  Walaupun hampir semua teknik 
melibatkan banyak kerja dan membutuhkan sejumlah 
besar materi awal, penggunaan kit dari berbagai 
perusahaan bioteknologi cukup menyederhanakan isolasi 
DNA dan RNA.  Isolasi baik secara klasik maupun dengan 
kit menggunakan prinsip dasar yang sama sebagai 
berikut. 

Isolasi DNA genom total.  DNA genom berupa untai 
ganda dan dapat diisolasi dari sel jenis apapun, termasuk 
bakteri, ragi, tanaman dan binatang.  Hasil isolasi DNA 
yang diinginkan adalah DNA seutuh mungkin, tidak rusak 
dan memiliki berat molekul tinggi.  Sayangnya proses 
purifikasi DNA sendiri cenderung memutus rantai DNA 
sehingga menurunkan berat molekulnya, namun tindakan 
yang hati-hati dapat mengurangi hal ini.  Protokol isolasi 
DNA bervariasi, tapi sebagai langkah awal semua 
melibatkan proses lisis sel dan nukleus (jika sel memiliki 
inti).  Suspensi sel-yang-mengandung-DNA diinkubasi 
dengan deterjen dan atau enzim yang berfungsi untuk 
melisis sel/inti.  Langkah berikutnya biasanya adalah 
mendisosiasi DNA dari protein (misalnya histon) 
menggunakan enzim yang dapat mendegradasi protein 
(proteinase K).  Langkah ini sekaligus juga untuk 
menginaktivasi enzim seluler yang dapat mendegradasi 
DNA (nuklease).  Protein yang terdegradasi sebagian, 
dihilangkan dari larutan dengan cara ekstraksi 
fenol/kloroform, presipitasi dengan garam, atau dengan 
me lewatkan larutan melalui kolom yang akan menahan 
DNA.  DNA dipresipitasi dengan etanol.  Dengan cara ini 
biasanya DNA dengan BM tinggi (misalnya DNA genom 
manusia) akan membentuk threads (rantai) dan dapat 
ditarik dari larutan menggunakan batang gelas.  DNA 
kemudian dikeringkan dan dilarutkan kembali dalam air 
dengan buffer tertentu (Tris-HCl atau Tris-EDTA) dan 
akan stabil selama beberapa tahun. 

Isolasi RNA seluler total.  Beberapa jenis RNA dapat 
ditemukan dalam sel, termasuk messenger RNA (mRNA), 
ribosomal RNA (rRNA), transfer RNA (tRNA) dan lain-lain.  
Kebanyakan studi (Northern blot, RT-PCR) cukup 
menggunakan hasil isolasi RNA seluler total.  Berbeda 
dengan DNA, RNA berupa untai tunggal dan relatif tidak 
stabil.  Pada proses isolasi dan penyimpanan RNA harus 
sangat diperhatikan agar RNA tidak terdegradasi oleh 
enzim RNAse yang banyak ditemukan di lingkungan.  
Selama isolasi RNA, sel atau jaringan dihomogenisasikan 
dalam larutan yang mengandung senyawa yang dapat 
menghambat kerja RNAse, misalnya guanidium 
isotiosianat.  Beberapa metode yang berbeda dapat 
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digunakan untuk langkah berikutnya yaitu pemisahan 
RNA dari DNA genom.  Pada tahap akhir prosedur, seperti 
juga pada isolasi DNA, RNA yang dipurifikasi dipresipitasi 
dengan etanol.  Larutan RNA dalam air harus disimpan 
dalam keadaan beku. 

Isolasi mRNA.  Untuk beberapa aplikasi, total RNA 
seluler tidak cukup baik digunakan.  Dari total RNA 
sebagian besar  berupa rRNA, sedangkan mRNA hanya 1-
3%.  Untuk membuat library gen yang diekspresi atau 
untuk mendeteki mRNA yang sangat jarang/sedikit 
jumlahnya pada Northern blot, mengisolasi mRNA 
merupakan langkah awal terpenting.  Hampir semua 
mRNA mengandung adenilat (poly-adenilated/polyA RNA), 
sehingga sifat ini dapat digunakan untuk menangkap dan 
mengisolasi mRNA.  Total RNA seluler dilewatkan melalui 
kolom atau resin polydeoxythymine (kolom oligodT, poly-
dT) yang terikat pada fase padat.  RNA yang tidak terikat 
akan hilang tercuci, sedangkan poly(A) RNA dapat dielusi 
pada tahap berikutnya.   

 

 
 
Pada metode isolasi DNA di atas, genom sel adalah 

sumber DNA, oleh karena itu semua sekuens DNA yang 
diperoleh akan sama jumlahnya seperti yang terdapat 
dalam sel.  Tergantung pada ukuran genom organisme, 
suatu gen tunggal tertentu hanya merupakan bagian yang 
sangat kecil dari DNA total dalam sel.  Sebagai contoh, 
rata-rata satu gen tunggal dalam manusia (~100.000 pb) 
hanya merupakan 0.003% dari genom total.  Jadi, gen 
tunggal terlalu kecil untuk dapat digunakan dalam studi 
yang mendetil (misalnya sekuensing DNA).  

Problem ini dapat dipecahkan dengan kloning DNA, 
yang memungkinkan untuk membuat satu DNA tertentu 
dalam jumlah besar dan murni.  Semua metode kloning 
DNA melibatkan ligasi suatu urutan/sekuens tertentu 
(misalnya gen manusia) ke dalam vektor kloning.  Vektor 
kloning adalah urutan DNA yang terdapat di dalam satu 
sel (dalam hal ini biasanya bakteri E. coli) tapi bukan 
merupakan bagian dari genom sel.  Pembawa kloning 
(dan DNA yang diklon di dalamnya) akan diperbanyak 
dalam sel hospes, menghasilkan sejumlah besar DNA 
dengan urutan spesifik yang kemudian dapat diisolasi 
untuk studi selanjutnya. 

Plasmid E. coli.  Kloning ke dalam plasmid E. coli 
masih merupakan metode terpenting untuk membuat 
DNA dalam jumlah besar dan murni.  Plasmid adalah DNA 
untai ganda  sirkuler yang kecil (2000-5000 pb) yang 
dapat memperbanyak diri (replikasi) di dalam sel bakteri 
(Gambar 1-5).  Plasmid memiliki origin of replication 
sendiri dan mampu memperbanyak diri (propagasi) 
dengan bantuan mesin-mesin seluler endogen.  Plasmid 
kloning mengandung marka seleksi (selectable marker), 
biasanya berupa gen yang membawa resistensi terhadap 
antibiotika.  E. coli yang mengandung plasmid yang-
dapat-diseleksi-dengan-antibiotika ini akan mampu 
tumbuh dalam media yang mengandung antimikroba 
tertentu.  Banyak plasmid yang memiliki gen -lactamase, 
dapat tumbuh dalam ampisilin.  Plasmid dapat dibedakan 
bedasarkan jumlah-salinan (copy number): tinggi dan 
rendah.  DNA plasmid murni dapat dipisahkan dari DNA 
genom E. coli, karena plasmid DNA jauh lebih kecil 
ukurannya dibanding DNA genom E. coli (genom E. coli ~ 
1x106 pb).  Sel E. coli yang mengandung plamid 
ditumbuhkan dalam sejumlah besar media cair yang 
mengandung antibiotika tertentu.  Sel kemudian dibuat 
pelet dengan cara sentrifugasi dan lisis menggunakan 
alkali atau deterjen.  Semua metode pembuatan plasmid 
menggunakan dasar seleksi ukuran untuk memisahkan 
antara DNA plasmid sirkuler yang kecil dengan DNA 
genom yang berat molekulnya (BM) tinggi dan RNA.  

Beberapa mg DNA plasmid murni dapat diperoleh dari 1 L 
kultur sel E. coli yang mengandung plasmid dengan 
jumlah salinan tinggi.   

Plasmid E. coli modern telah direkayasa sehingga 
memiliki beberapa situs restriksi (polylinker sites).  
Berikut adalah prosedur untuk kloning satu gen tertentu 
(Gambar 1-5): DNA plasmid awal dipotong dengan enzim 
restriksi, sehingga DNA sirkuler terbuka dan menjadi 
linier.  DNA untai ganda linier lain, yang diinginkan, 
dibuat sehingga ujung-ujungnya sesuai untuk diligasikan 
ke dalam celah sehingga plasmid sirkuler terbentuk 
kembali.  Plasmid yang telah diligasi ini dimasukkan 
melalui proses transformasi ke dalam E. coli.  yang 
sensitif terhadap antibiotik marka yang terkandung dalam 
plasmid.  Transformasi bakteri dapat tercapai dengan 
memanaskan campuran DNA dan bakteri pada 42C 
selama 1 menit (heat shock) atau dengan memberikan 
aliran listrik (electroporation), sehingga DNA plasmid 
dapat melalui dinding bakteri masuk ke dalam sel bakteri.  
Setelah transformasi, bakteri ditumbuhkan pada pelat 
agar yang mengandung antibiotik.  Pada kondisi ini hanya 
sel yang memiliki plasmid sirkuler yang dapat tumbuh 
dan membentuk koloni.  Tiap koloni bakteri ini disebut 
klon, karena setiap sel dalam koloni identik secara 
genetik.  Tiap klon dapat diperbanyak dalam media cair 
untuk membuat DNA plasmid dalam jmlah besar.  Karena 
sel bakteri tidak mati dan dapat terus menerus membelah 
tanpa batas, klon yang mengandung plasmid ini 
merupakan sumber DNA yang permanen.  Sel dapat 
disimpan beku selamanya, dan klon dapat diposkan dan 
dipakai bersama dengan laboratorium yang lain. 

Plasmid modern dengan jumlah salinan tinggi 
berukuran ~3 kb dapat menerima DNA sisipan sampai 15 
kb.  Namun, kebanyakan DNA yang diklon ke dalam 
plasmid berukuran <10 kb, ukuran yang lebih besar 
biasanya tidak stabil.  Sehingga hanya DNA dengan 
ukuran relatif kecil yang dapat diklon ke dalam vektor 
plasmid.  Oleh karena itu, dikembangkan vektor kloning 
yang dapat membawa DNA dengan ukuran bear, antara 
lain vektor kloning faga (phage), kosmid, bacterial 
artificial chromosomes (BAC) dan yeast artificial 
chromosomes (YAC).  

Library.  Vektor kloning di atas dapat digunakan untuk 
memperbanyak DNA tertentu dalam jumlah besar dan 
murni.  Tetapi bagaimana gen DNA tersebut dapat 
ditemukan pertama kali?  Proses isolasi suatu gen 
tertentu dari campuran DNA yang kompleks dapat 
dijelaskan secara singkat sebagai berikut.   

Kebanyakan strategi isolasi gen secara traditional 
melibatkan pembuatan library DNA atau RNA.  Materi 
awal library adalah campuran DNA kompleks yang 
diketahui mengandung urutan DNA yang diinginkan.  
Sebagai contoh, materi awal untuk mengisolasi gen 
manusia tentunya adalah DNA genom yang diisolasi dari 
sel manusia.  DNA ini kemudian dipotong-potong menjadi 
beberapa fragmen dengan ukuran tertentu secara 
mekanis atau didigesti menggunakan enzim restriksi 
endonuklease.  Ukuran fragmen tergantung pada vektor 
kloning yang digunakan. Untuk library phage, ukuran 
fragmen rata-rata ~8-25 kb.  Campuran  fragmen DNA ini 
diligasikan ke dalam vektor kloning dan reaksi ligasi 
digunakan untuk mentransformasi bakteri E. coli.  Sifat 
biologi vektor kloning menjamin bahwa setiap individu 
bakteri hanya mengandung satu sisipan (insert).  Dengan 
demikian, prosedur ini membagi campuran awal DNA 
yang kompleks menjadi jutaan klon tunggal, tiap klon 
hanya mengandung satu jenis DNA, satu library.  Library 
dapat dibuat dari bermacam-macam sumber DNA untai 
ganda. 
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Gambar 1-5 Subkloning pada bakteri.  Vektor kloning 
pUC19 digunakan untuk memperbanyak cDNA.  Plasmid 
memiliki origin of replication bakteri (ORI), gen resisten 
untuk seleksi dalam media antibiotik (Amp), dan gen 
yang dapat digunakan untukmendeteksi penyisipan cDNA 
(lacZ).  Setelah plasmid dibuka dan cDNA disisipkan 
dengan bantuan enzim restriksi dan ligasi, konstruksi 
DNA ini dimasukkan ke dalam bakteri E. coli dengan cara 
syok panas (heat shock) atau elektroporasi.  Setelah 
transformasi, bakteri ditanam pada media yang 
mengandung antibiotik, hanya bakteri yang telah memiliki 
plasmid yang mengandung gen resistensi antibitika yang 
dapat tumbuh.  Bakteri ditumbuhkan dalam media yang 
juga mengandung X-gal, substrat untuk  galaktosidase, 
klon yang mengandung sisipan (insert) pada gen lacZ 
(insert akan merusak reading frame), tidak akan sanggup 
lagi memetabolisme X-gal dan akan nampak sebagai 
koloni putih pada pelat agar.  Sedangkan koloni yang 
terligasi dan memiliki gen lacZ yang fungsional akan 
memetabolisme X-gal sehingga akan nampak sebagai 
koloni berwarna biru. 
 

Untuk mengidentifikasi bagian yang menyandi protein 
pada suatu gen, diperlukan library dari sekuens DNA yang 
terekspresi.  Library ini dikenal sebagai cDNA library dan 
sebagai materi awal digunakan mRNA (Gambar 1-6).  
Untuk mengisolasi gen yang menyandi enzim 
metabolisme di hati, maka digunakan mRNA yang 
dipurifikasi dari homogenat hati.  Materi ini akan 
mengandung semua mRNA yang ada dalam hati.  
Beberapa mRNA berjumlah sangat banyak, jika mRNA ini 
menyandi protein yang jumlahnya banyak dalam hati, 
sedangkan beberapa transkrip lain berjumlah sedikit.  RT 
kemudian digunakan untuk menyalin campuran mRNA ini 
menjadi first-strand cDNA.  cDNA ini kemudian dikonversi 
menjadi dsDNA dan diligasikan ke dalam vektor kloning 
menghasilkan cDNA library.  Patut diingat bahwa cDNA 
library bersifat khas untuk tiap jaringan (tissue-specific), 
karena setiap jaringan mengekspresikan sekelompok gen 

yang berbeda.  cDNA library juga bersifat spesifik untuk 
tiap tahap perkembangan organisme.  

 
 
Gambar 1-6 Pembuatan cDNA library.  mRNA diisolasi 
dan diterjemahkan balik dengan RT.  Untai RNA didigesti 
habis, DNA untai tunggal (single strandedDNA/ssDNA) 
yang tersisa kemudian ditambah primer oligodT dan DNA 
polimerase. Primer akan menempel pada ujung/ekor 
poli(A) cDNA dan kemudian diperpanjang (ekstensi) oleh 
DNA polimerase.  cDNA untai ganda diligasikan ke lengan 
 phage yang selanjutnya diinfeksikan ke bakteri.  Filter 
lift dilakukan pada bakteri yang telah dilisis kemudian 
dihibridisasi menggunakan probe yang sesuai.  Setelah 
autoradiografi, plak yang sesuai diisolasi, phage 
dipurifikasi dan dikarakterisasi. 

 
Jika library sudah diperoleh, tahap berikutnya adalah 

bagaimana menemukan satu klon spesifik yang 
mengandung gen tertentu di antara jutaan klon.  Hal ini 
dapat tercapai dengan cara menapis (screening) library.  
Bakteri yang mengandung library ini disebar pada pelat-
agar dengan densitas yang cukup rendah sehingga 
memungkinkan untuk mengambil satu klon tunggal.  
Sebagai contoh, suatu phage library yang dibuat dari DNA 
genom manusia, ditanam dengan kerapatan 50.000 plak 
per pelat.  Pada densitas ini, 20 pelat berarti mengandung 
1.000.000 klon.  Sebagian dari koloni/plak pada pelat 
ditransfer, sebagai salinan persis, ke filter nitroselulosa 
atau nilon menggunakan prosedur”filter lift” (diangkat 
dengan filter).  Filter ini kemudian diproses suapaya 
mengikat secara kovalen DNA atau protein yang 
diekspresikan oleh plak/koloni yang ditransfer.  Filter 
kemudian diinkubasi dengan probe DNA yang dilabel 
radioaktif atau antibodi spesifik, yang akan menempel 
pada filter pada posisi klon yang mengandung DNA atau 
protein yang dicari.  Klon yang sesuai tersebut kemudian 
diambil dari pelat agar aslinya berdasarkan posisi pada 
filter yang telah ditandai.  DNA dalam klon kemudian 
dapat diamplifikasi (diperbanyak) dan diisolasi seperti 
yang telah diterangkan sebelumnya, yaitu dengan cara 
subkloning ke dalam vektor plasmid. 
 

 
 
Selain dengan cara perbanyakan menggunakan vektor 

kloning dalam sel hidup, DNA untai ganda dapat diperoleh 
dalam jumlah besar dan murni secara kimia dengan cara 
polymerase chain reaction (PCR).  Sejumlah kecil DNA 
untai tunggal dapat disintesis dari nukleotida tunggal 
dengan bantuan oligonukleotida. 

Oligonukleotida.  Salah satu awal kemajuan yang 
membawa kita pada teknik PCR yang sekarang banyak 
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digunakan adalah kemampuan untuk mensintesis secara 
kimia sepotong kecil DNA dengan urutan basa tertentu 
(oligonukleotida).  Proses ini dimulai dengan 
menempelkan basa 5’ yang paling ujung dari suatu 
urutan DNA ke polimer padat pendukung.  Setiap basa 
baru sesuai dengan urutan yang diinginkan ditambahkan 
pada gugus 3’ OH basa yang  telah ditempelkan pada 
polimer pendukung, satu demi satu sampai seluruh 
urutan DNA tersintesis.  Pada tiap siklus sintesis hanya 
satu basa yang ditambahkan, yang sekaligus merupakan 
langkah untuk mengontrol urutan basa oligonukleotida.  
Oligonukleotida konvensional mengandung satu dari 
empat basa DNA pada satu posisi.  Namun, bisa saja 
prosedur diatur agar dapat digunakan nukleotida yang 
lain (misalnya inosin), nukleotida yang dimodifikasi 
(ditandai dengan fluorescent atau digoksigenin), atau 
lebih dari satu macam basa pada satu posisi (degenerate 
oligonukleotides). 

Polymerase chain reaction (PCR).  Dari suatu 
campuran DNA yang kompleks, PCR memungkinkan 
peneliti untuk membuat sejumlah besar DNA dengan 
urutan basa tertentu dalam waktu yang singkat dan tanpa 
kloning.  Prosedur ini menggunakan DNA polimerase yang 
tahan panas (thermostable) dan dua primer 
oligonukleotida sintetik (Gambar 1-7).  Urutan DNA gen 
yang akan diamplifikasi (diperbanyak) harus diketahui 
sebagian, agar primer yang membatasi ujung DNA target 
dapat disintesis.  Prosedur PCR dapat terdiri dari 3 tahap: 
(1) denaturasi DNA untai ganda, (2) menempelkan primer 
ke DNA (annealing), dan (3) memperpanjang primer 
(extension).  Selama denaturasi, pemanasan (94-98C) 
digunakan untuk memisahkan kedua untai DNA target 
menjadi untai tunggal.  Untai tunggal ini kemudian siap 
dihibridisasikan dengan oligonukleotida yang sesuai pada 
proses annealing jika temperatur diturunkan sampai di 
bawah titik leleh hibrid oligonukleotida-DNA (biasanya 
sekitar 50-68C).  Setelah primer menempel, DNA 
polimerase (Taq polimerase dari bakteri Thermophilus 
aquaticus) dapat menyalin urutan DNA untai tunggal pada 
72C, jika tersedia deoksinukleotida trifosfat (dNTP).  
Setiap untai DNA target yang  telah ada sejak awal akan 
disalin dan jumlah DNA akan menjadi dua kali lipat pada 
akhir tiap siklus.  Jadi, setelah 25-30 siklus, urutan DNA 
yang diinginkan dapat diperbanyak sampai jutaan kali 
lipat.  DNA sejumlah ini memungkinkan untuk dilihat 
(visualisasi) langsung sebagai pita (band) pada gel 
agarose, dan lebih dari cukup untuk melakukan kloning 
atau sekuensing DNA.  Perubahan temperatur berturut-
turut yang diperlukan untuk melakukan PCR ini dilakukan 
pada mesin thermocycler.  Satu PCR biasanya selesai 
dalam waktu 1-3 jam, dan oleh karena itu merupakan 
metode tercepat untuk membuat DNA tertentu untuk 
studi lebih lanjut.  Keterbatasan PCR antara lain adalah 
misinkorporasi (salah menambahkan) nukleotida oleh 
enzim Taq polimerase (Taq error) dan ketidakmampuan 
untuk mengamplifikasi fragmen DNA yang besar (Taq 
generasi baru mampu mengamplifikasi ~20 kb).  
Modifikasi Taq dengan tingkat fidelitas tinggi akan 
mengurangi kesalahan PCR dan meningkatkan 
kemampuan amplifikasi.  

Aplikasi PCR bermacam-macam, antara lain: (1) untuk 
mengamplifikasi DNA pada daerah tertentu sebagai 
strategi rekayasa genetik yang tidak tergantung pada 
enzim restriksi, (2) memperbanyak DNA genom untuk 
keperluan diagnostik, (3) memperbanyak DNA untuk 
sekuensing, (4) untuk memnyisipkan/membuat mutasi 
(site directed mutagenesis), (5) dikombinasi dengan RT, 
untuk mengkuantifikasi jumlah mRNA awal (RT-PCR). 

   
 

Gambar 1-7 Reaksi PCR.  Cetakan DNA, primer A dan B, 
dan DNA polimerase (Taq) dikombinasi dalam reaksi 
siklus berulang mengikuti temperatur denaturasi-
annealing-ekstensi, yang mengamplifikasi DNA pada 
daerah yang dibatasi oleh pasangan primer A dan B.  

 
Site-directed mutagenesis.  PCR telah sangat 

memudahkan site-directed mutagenesis (walaupun ada 
juga prosedur lain untuk membuat mutasi/mutagenesis).  
Site-directed mutations (mutasi yang dibuat pada tempat 
yang ditentukan) mempunyai banyak aplikasi, termasuk 
untuk studi struktur-fungsi reseptor, transcription factors, 
enzim, dan faktor transkripsi lainnya.  Site-directed 
mutations juga dapat dilakukan terhadap elemen regulasi 
suatu gen untuk mengubah tempat pengikatan 
transcription factor dan menguji pengaruhnya terhadap 
fungsi promotor.  Site-directed mutations juga membantu 
rekayasa genetik karena memungkinkan untuk 
menciptakan situs restriksi baru. 

Mutagenesis biasanya berupa substitusi satu nukleotida, 
walaupun bisa juga dilakukan untuk mengubah beberapa 
pasang basa sekaligus (termasuk delesi anatu insersi 
kecil).  Protokol yang banyak digunakan adalah membuat 
mutasi dengan cara perpanjangan yang kemudian saling 
menumpuk (overlap extension mutagenesis) (Gambar 1-
8).  Pada prosedur ini, mutagenesis dilakukan dengan 
membuat primer oligonukleotida yang komplemen 
terhadap DNA normal kecuali pada posisi basa mutan, 
yang biasanya diposisikan di dekat ujung 5’ 
oligonukleotida untuk menjamin priming.  Dengan PCR, 
primer mutan diinkorporasikan ke dalam DNA yang baru 
disintesis.  Selanjutnya, DNA hasil PCR (yang sekarang 
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mengandung mutasi) digunakan untuk memulai PCR 
kedua bersama-sama dengan primer oligonukleotida yang 
baru.  Setelah beberapa siklus PCR akan diperoleh 
cetakan mutan yang panjang yang dapat diperbanyak 
dengan PCR tradisinal.  Beberapa variasi strategi ini 
dibicarakan pada pustaka yang tercantum. 

 

 
 

Gambar 1-8 Site-directed mutagenesis.  Primer mutan 
(tanda bintang) dan primer 3’ normal digunakan untuk 
mengamplifikasi cDNA.  Hasil reaksi digunakan untuk 
mengamplifikasi cetakan bersam-sama dengan primer 5’ 
normal.  Reaksi ini akan menghasilkan cDNA termutasi 
yang dapat diamplifikasi dengan primer normal.  

 

 
Pemisahan menggunakan gel (gel separation).  

Pemisahan DNA dan RNA berdasarkan ukuran dengan 
elektroforesis pada berbagai sistem gel merupakan teknik 
dasar yang penting dalam biologi molekuler.  Pada pH 
netral, DNA dan RNA bermuatan negatif dan akan 
bermigrasi ke arah anoda.  Jika migrasi dilakukan pada 
matriks polimer (gel), fragmen kecil akan bergerak lebih 
cepat daripada fragmen yang besar (Gambar 1-2).  
Dengan demikian, migrasi elektroforetik melalui gel akan 
memisahkan campuran fragmen DNA sehingga nampak 
sebagai pita-pita yang berbeda ukurannya.  Banyak 
matriks gel yang dapat dignakan untuk pemisakhan asam 
nukleat, tapi yang paling banyak digunakan adalah gel 
agarose dan poliakrilamid.  Gel agarose sesuai untuk 
pemisahan fragmen DNA yang berukuran 0.1-20 kb, 
sedangkan poliakrilamid untuk fragmen Dna berukuran 
0.025-2 kb.  Denaturan seperti urea dapat ditambahkan 
pada gel poliakrilamid untuk dapat memisahkan fragmen 
DNA sampai pada tingkat resolusi 1 pb (misalnya untuk 
sekuensing DNA).  Salah satu jenis elektroforesis el 
agarose adalah pulsed field gel electrophoresis (PFGE) 
yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA yang 
sangat besar (lebih dari 1000 kb).  Untuk melihat 
fragmen DNA setelah dipisahkan dengan elektroforesis gel 
digunakan teknik lain.  Jika fragmen DNA cukup banyak, 

gel dapat langsung diwarnai (staining) selama atau 
setelah elektroforesis sehingga DNA dapat langsung 
dilihat.  Ethidium bromide mengikat DNA dan akan 
berfluoresensi/berpendar merah dibawah sinar UV.  Jika 
jumlah DNA terlalu sedikit untuk divisualisasi langsung, 
radioaktif digunakan untuk mendeteksi (lihat hibridisasi). 

Hibridisasi asam nukleat.  Hibridisasi asam nukleat 
adalah salah satu metode analisis yang paling sering 
digunakan.  Teknik ini digunakan untuk Southern blotting, 
Northern blotting dan untuk skrining library.  Tujuan 
metode ini adalah untuk melihat (visulisasi) sekuens 
asam nukleat tertentu (DNA atau RNA) dalam 
lingkungan/latar belakang campuran sekuens lain yang 
kompleks.  Teknik ini memanfaatkan sifat DNA yaitu dua 
untai asam nukleat yang komplemen akan salaing 
mengikat (hibridisasi) dengan tingkat spesifisitas yang 
tinggi.  Sebaliknya, sekuens asam nukleat yang 
nonkomplemen tidak berikatan secara spesifik, mismatch 
nukleotida menurunkan temperatur/titik leleh.  Untuk 
mendeteksi DNA atau RNA tertentu dalam suatu 
campuran yang kompleks, isi campuran harus 
diimobilisasi pada membran dan diubah menjadi bentuk 
untai tunggal (lihat Southern dan Northern blotting).  
Larutan hibridisasi yang mengandung probe untai tunggal 
yang dilabel radioaktif ditambahkan agar terjadi 
hibridisasi pada kondisi tertentu.  Temperatur dan 
konsentrasi garam pada larutan hibridisasi menentukan 
kespesifikan pengikatan.  Pada temperatur tinggi dan 
konsentrasi garam rendah, probe hanya akan mengikat 
sekuens target yang benar-benar cocok.  Setelah 
hibridisasi, kelebihan probe yang tidak terikat dicuci, 
sinyal radioaktif akan terdeteksi pada lokasi di mana 
sekuens target terletak.  Sinyal radioaktif divisualisasi 
dengan mengeksposkan pada fim X-ray menghasilkan 
titik atau pita hitam pada tempat radioaktif. 

Southern blotting.  Ketika DNA genom didigesti 
dengan endonuklease restriksi dan dipisahkan dengan 
elektroforesis gel, fragmen individual tidak akan dapat 
dilihat, bahkan jika digunakan DNA dalam jumlah besar.  
Karena kompleksnya DNA genom, digesti dengan enzim 
restriksi yang divisualisasi dengan ethidium bromide akan 
menghasilkan pola ‘smear’ yang tercipta dari ribuan 
fragmen DNA.  Untuk mendeteksi fragmen tertentu pada 
‘smear’ tersebut digunakan teknik hibridisasi dengan 
probe radioaktif yang lazim dikenal sebagai Southern 
blotting (diambil dari nama penemunya Ed Southern) 
(Gambar 1-9).  Southern blotting dimulai dengan 
pemisahan elektroforesis gel fragmen DNA yang telah 
didigesti dengan enzim pemotong.  DNA kemudian 
didenaturasi (dipisahkan menjadi 2 untai tunggal) dengan 
perlakuan alkali, selanjutnya untai tunggal ditransfer ke 
membran melalui transfer kapilaritas.  DNA akan terikat 
pada secara kovalen pada membran dan diimobilisasi 
pada fase padat, menghasilkan replika fragmen pada gel.  
Fagmen DNA spesifik pada membran dapat diidentifikasi 
dengan hibridisasi menggunakan probe yang spesifik 
untuk fragmen gen yang dikehendaki.    

Northern blotting.  Pemisahan gel dan hibridisasi 
asam nukleat dapat juga untuk analisis RNA 
menggunakan prosedur Northern blotting (Tabel 1-2).  
Beberapa hal yang membedakan dengan Southern 
blotting adalah: (1) RNA jauh lebih rentan terhadap 
degradasi dibanding DNA, oleh karena itu elektroforesis 
dilakukan dalam bufer yang mengandung zat kimia yang 
bersifat melindungi (biasanya formaldehid), (2) RNA 
sudah berupa untai tunggal dan membutuhkan kondisi 
denaturasi yang lebih ringan, (3) RNA biasanya berukuran 
tertentu sehingga tidak memelukan digesti enzim untuk 
memperoleh pola pita.  Kedua prosedur sangat mirip 
karena setelah elektroforesis RNA juga ditransfer ke 
membran melalui difusi kapilaritas.  Biasanya sinar UV 
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digunakan untuk mengikat (crosslink) RNA pada 
membran sehingga tidak bergerak (imobilisasi). 

 

 
 
Gambar 1-9 Southern blot.  DNA genom diisolasi dan 
digesti dengan enzim restriksi.  DNA kemudian dirun pada 
gel agarose dan ditransfer ke membran di mana DNA 
kemudian diikatkan secara kovalen.  DNA selanjutnya 
dihibridisasi menggunakan probe yang dilabel 32P.  
Interaksi antara DNA dan probe yang dilabel dideteksi 
dengan cara memajankan DNA-membran ke film 
otoradiografi.  
 

 

 
Penentuan urutan nukleotida merupakan analisis DNA 
yang paling detil.  Ada beberapa teknik untuk sekuensing 
DNA, tetapi metode penghentian rantai dengan dideoksi 
(dideoxy chain termination) yang dikembangkan oleh 
Sanger adalah metode yang paling banyak digunakan  
(Gambar 1-10).  DNA mula-mula harus didenaturasi dan 
dipisahkan menjadi untai tunggal dengan cara pemanasan.  
Satu primer oligonukleotida yang dilabel radioaktif 
kemudian ditambahkan ke dalam reaksi dan akan 
menempel pada sekuens pasangannya pada DNA target.  
DNA polimerase digunakan untuk menyalin DNA untai 
tunggal.  dNTP dalam jumlah banyak (sampai jenuh) 
hanya akan menghasilkan produk ekstensi dengan ujung 
terlabel radioaktif, tapi tidak menghasilkan informasi 
urutan basa.  Penambahan sedikit ddNTP ke dalam 
campuran dNTP akan dapat memberikan informasi urutan 
basa DNA.  Dideoksinukleotida akan terinkorporasi pada 
ujung 3’ untai DNA yang baru disintesis.  DNA polimerase 
tidak dapat menambahkan basa baru pada ddNTP.  
Dengan demikian, inkorporasi ddNTP mengakibatkan 
penghentian sintesis rantai DNA.  Penambahan dNTP dan 
ddNTP dengan rasio yang tepat memungkinkan untuk 
menghentikan sintesis rantai DNA pada tiap posisi 
nukleotida.  Sebagai contoh, jika ektensi primer dilakukan 
menggunakan dATP, dTTP, dGTP dann ddCTP, polimerase 

akan mensintesis untai DNA baru sampai dia harus 
menggunakan ddCTP (misalnya ketika basa 
komplemennya G). ddCTP akan terinkorporasi, dan pada 
titik ini DNA polimerase tidak akan dapat melanjutkan 
ekstensi.  Dengan demikian, panjang produk hasil 
ekstensi yang terlabel radioaktif menentukan osisi G 
pertama yang disalin.  Untuk menentukan posisi G yang 
lain, bukan hanya G yang pertama, reaksi sekuensing 
yang sebenarnya dilakukan dengan menggunakan 
campuran dCTP dan ddCTP dengan perbandingan ~200:1.  
Pada kondisi ini kemungkinan terjadi penghentian rantai 
DNA adalah ~1:200 yang terjadi ketika terdapat G pada 
DNA yang disekuensing.  Akan diperoleh produk ekstensi 
dengan berbagai panjang, yang dapat divisualisasi setelah 
elktroforesis pada gel poliakrilamid.  Berdasarkan pada 
panjang produk, maka tiap fragmen akan menentukan 
posisi satu G.  Untuk menentukan posisi keempat basa, 
empat reaksi sekuensing dilakukan untuk tiap sampel.  
Pada tiap reaksi dicampurkan dNTP dan ddNTP yang 
sesuai dikombinasi dengan 3 dNTP lainnya dalam 
konsentrasi jenuh.  Keempat reaksi kemudian 
dielektroforesis bersebelahan pada gel (poliakrilamid-
denaturasi) sekuensing sehingga hasil sekuens DNA dapat 
langsung dibaca.  Secara teoritis sekuensing DNA 
nampaknya cukup rumit, tapi sebenarnya pada 
kenyataannya relatif sangat mudah. 

Teknologi modern telah memungkinkan untuk 
melakukan otomasisasi sekuensing DNA.  Untuk skala 
besar, robot dapat digunakan untuk menyiapkan reaksi 
sekuensing.  Yang lebih penting adalah peralatan yang 
ada saat ini telah memungkinkan kita untuk dapat 
membaca hasil sekuensing secara langsung dan sekaligus 
dapat menyimpan data ke dalam database komputer.  
Selain mengurangi kerja manusia, otomasisasi demikian 
juga mengurangi faktor kesalahan yang sering terjadi 
dalam pembacaan dan pemulisan urutan DNA secara 
manual.  Kebanyakan mesin sekuensing sekarang 
menggunakan fluorescent (cat yang berfluoresensi) 
sebagai pengganti radioaktif.  Cat ini dapat 
diinkorporasikan ke dalam primer sekuensing atau ke 
dalam nukleotida.  Seperti pada sekuensing manual, 
elektroforesis gel (atau elektroforesis kapiler) digunakan 
untuk memisahkan fragmen DNA berdasrkan ukurannya.  
Hanya saja pada sekuensing otomatis deteksi fragmen 
DNA yang berfluoresensi dilakukan dengan bantuan sinar 
laser dan sinyal diproses oleh komputer.   
 

 
Tabel 1-2 

Ringkasan Prosedur Blotting 
 

Prosedur Sunstansi 
yang 

dideteksi 

Probe Aplikasi 
utama 

Southern blot DNA Asam 
nukleat 

Struktur gen 

Northern blot RNA Asam 
nukleat 

Ekspresi gen 

Western blot Protein Antibodi Jumlah 
protein 

Southwestern 
blot 

Protein DNA Interaksi 
protein-
DNA 

Farwestern 
blot 

Protein Protein Interaksi 
protein-
protein 
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Gambar 1-10 Sekuensing DNA.  Cetakan, primer dan polimerase ditambahkan pada suatu reaksi yang berisi dideoksi 
dan deoksinukleotida.  Empat reaksi yang terpisah yang masing-masing menggunakan ddATP, ddTTP, ddCTP dan 
ddGTP.  Tiap reaksi kemudian dirun (dielektroforesis) pada gel poliakrilamid.  Atau sebagai alternatif, reaksi sekuensing 
dilakukan menggunakan nukleotida (atau primer) yang dilabel fluorescent agar dapat dideteksi dengan laser.  
Sekuens/urutan DNA kemudian didownload ke komputer.   
 

Metode sekuensing otomatis lainnya sedang 
dikembangkan, termasuk penggunaan chips DNA.  Pada 
strategi ini sejumlah besar nukleotida yang diatur dan 
dilekatkan pada chips DNA.  Hibridisasi fragmen DNA 
pada chips memungkinkan deteksi sekuens yang overlap 
yang dapat diubah menjadi sekuens DNA yang terhubung 
(nyambung).  Teknologi ini terutama akan sangat 
berguna untuk mendeteksi polimorfisme dan mutasi, 
karena sekuens yang telah diketahui dapat dilekatkan 
pada chips dengan variasi tertentu pada tiap nukleotida. 

 

  
  
Polimorfisme urutan DNA berperan penting dalam 

genetika molekuker.  Polimorfisme DNA adalah perubahan 
urutan DNA dengan frekuensi >1% pada suatu populasi.  
Berbeda dengan mutasi, perubahan urutan ini tidak 
berpengaruh buruk terhadap fungsi gen.  Polimorfisme 
dapat dianggap sebagai variasi netral urutan DNA.  
Polimorfisme penting karena dapat digunakan untuk 
melacak lokus gen dan membuat silsilah.  Polimorfisme 
DNA dapat digolongkan menjadi berbagai kelas dan 
metode deteksinya pun bermacam-macam.  Beberapa 
yang sangat penting akan dibahas berikut ini... 

Restriction Fragment-Length Polymorphism 
(RFLP).  Polimorfirme DNA yang paling sederhana adalah 
perubahan satu basa.  Jika basa yang berubah terletak 
pada daerah situs restriksi suatu endonuklease restriksi, 
maka perbedaaan basa ini akan menghilangkan situs 
restriksi enzim (Gambar 1-11).  Atau sebaliknya, 
polimorfisme menciptakan situs restriksi baru.  
Polimorfisme satu basa demikian akan mengubah ukuran 
fragmen DNA yang dihasilkan jika dilakukan digesti DNA 
dengan enzim tertentu.  Pita yang berubah ukurannya ini  

 

 
dapat dideteksi setelah elektroforesis gel agarose dan 
Southern blotting.  Jika situs restriksi hilang, pita 
polimorfik akan menjadi lebih besar, dan sebaliknya jika 
terbentuk situs restriksi baru maka pita plimorfik menjadi 
lebih kecil dibanding pita dari populasi umum.  
Polimorfisme satu-basa diduga terjadi pada setiap 1 kb 
pada genom manusia.  Seperenam dari perubahan ini 
dapat dideteksi menggunakan metode RFLP (polimorfisme 
panjang-fragmen hasil pemotongan).  Walaupun RFLP 
relatif banyak pada genom, keterbatasan penggnaanya 
adalah karena hanya ada 2 alel untuk tiap polimorfisme 
yang berarti ada atau tidak ada sitis restriksi.  Selain itu, 
Southern blotting memerlukan sejumlah besar DNA untuk 
analisis (5-10 µg).   

Variable number tandem repeats (VNTR).  Kelompok 
polimorfisme lain yang penting adalah VNTR (minisatelit), 
digunakan untuk aplikasi forensik dan tes paternitas.  VNTR 
terdiri dari ‘repeats’  ulangan suatu urutan DNA (0.1-10 kb) 
yang muncul/berulang  beberapa kali dalam satu genom. 
Jumlah repeats dalam VNTR sangat polimorfik (bervariasi 
antar individu dalam satu populasi).  Untuk mendeteksi 
polimorfisme, digunakan enzim restriksi, yang memotong di 
luar repeat.  Fragmen yang diperoleh akan bervariasi 
tergantung pada jumlah repeats dan dapat dengan mudah 
dibedakan dengan elektroforesis gel agarose dan Southern 
blotting.  Berbeda dengan RFLP, polimorfisme VNTR dapat 
mempunyai banyak alel (kadang bisa sampai 100), 
menghasilkan fragmen dengan ukuran yang berbeda-beda.  
Namun, VNTR termasuk polimorfisme yang jarang, dan 
densitasnya pada genom manusia tidak cukup untuk 
melakukan analisis linkage untuk semua kromosom 
manusia.   

Microsatellite.  Repeats mikrosatelit mirip dengan VNTR 
dalam hal urutan DNA yang sederhana diulang dalam  
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Gambar 1-11 Restriction Fragment Length Polymorphism 
(RFLP).  DNA genom diisolasi kemudian ditambah dengan 
primer dan DNA polimerase untuk mengamplifikasi DNA 
pada daerah target yang diinginkan.  Dua alel berbeda 
pada situs restriksi EcoRI, dimana satu alel memiliki situs 
restriksi EcoRI (GAATTC), sedangkan alel lainnya tidak 
karena memiliki basa C yang mengganti G pada posisi 
yang sama (CAATTC). Setelah amplifikasi dan digesti 
dengan enzim restriksi EcoRI, produk kemudian dirun 
pada gel agarose bersama-sama dengan sampel yang 
tidak didigesti (uncut).  Individu 1 homozigot untuk alel 
pertama, individu 2  heterozigot untuk alel tersebut, dan 
individu 3 homozigot untuk alel kedua.  

 
multipel salinan, dan alel dibedakan berdasarkan 
ukurannya.  Repeats mikrosatelit jauh lebih sederhana, 
yang aping banyak digunakan adalah repeat yang terdiri 
dari 2 (dinukleotida), 3 (trinukleotida) dan 4 
(tetranukleotida).  Repeats dinukleotida cukup bayank 
terdapat pada genom mamalia, terutan dinukleotida CA.  
Mikrosatelit dapat dideteksidengan PCR.  Dua primer yang 
membatasi repeat digunakan untuk memperbanyak suatu 
daerah, kemudian hasil PCR dianalisis pada gel 
poliakrilamid-denaturasi.  Jika repeat dinukleotida berbeda 
satu unit dibanding populasi maka hasil PCR akan berbeda 
sebesar 2 pb.  Perbedaan sebesar ini dapat dideteksi pada 
gel poliakrilamid.  Seperti juga VNTR, repeats mikrosatelit 
biasanya mempunyai banyak alel yang berbeda (ukuran 
repeat).  Karena deteksi berdasarkan PCR, dan karena 
mikkrosatelit banyak dijumpai pada genom, polimorfisme 
jenis ini menjadi sangat penting untuk studi pemetaan gen 
dan analisis linkage.   

 

 
 
Mutasi adalah perubahan urutan DNA yang 

mempengaruhi fungsi gen atau protein yang disandinya.  

Berbagai macam perubahan dapat mengganggu fungsi gen, 
antara lain: gene rearrangements, delesi DNA (besar dan 
kecil), insersi dan perubahan satu-basa.  Teknik yang 
optimal untuk mndeteksi mutasi tergantung pada sifat 
mutasi (Tabel 1-3).  Perubahan besar pada kromosom 
(large chromosomal reaarangement), insersi, delesi 
(berukuran megabasa), paling baik dideteksi dengan teknik 
sitogenetik, termasuk fluorescent in situ hybridization 
(FISH).  FISH menggunakan probe yang dilabel fluorescent 
untuk menghibridisasi kromosom.  Probe fluorescent 
tersedia untuk pemetaan tiap kromosom dan deteksi inversi 
dan delesi.  Southern blotting digunakan untuk mendeteksi 
ratusan sampai ribuan basa.   

Mutasi yang lebih tidak kelihatan, tremasuk insersi dan 
delesi beberapa basa, dan perubahan satu-basa, 
memerlukan teknik khusus untuk skrining dan 
mengkarakterisasi mutasi.  Dua materi awal yang banyak 
digunakan untuk analisis mutasi adalah mRNA dan DNA 
genom.  Dibanding DNA genomik, salah satu keuntungan 
analisis mRNA adalah seluruh transkrip dapat dianalisis dari 
sepotong fragmen (intron telah dikeluarkan), sedangkan 
kekurangannya adalah gen yang dipelajari harus 
diekspresikan pada jaringan yang dapat diambil/akses.  
Sebagai contoh, gen yang bertanggung jawab pada 
gangguan otak mungkin tidak akan diekspresikan pada 
kulit atau sel darah.  Tapi sebaliknya, kadang-kadang untuk 
mengkarakterisasi gen yang dominan diekspresikan di 
jaringan lain dapat digunakan mRNA yang diekstraksi dari 
leukosit (misalnya mRNA reseptor thyroid-stimulating 
hormone).  Untuk menganalisis mutasi mRNA, digunakan 
RT untuk membuat cDNA yang kemudian diamplifikasi lebih 
lanjut dengan PCR.  Prosedur ini dikenal sebagai RT-PCR.  
Dna genom terdapat pada semua sel, baik yang 
ditranskripsikan maupun tidak.  Namun, urutan DNA yang 
menyandi protein tersebar sebagai beberapa exon, yang 
antar exon dapat berjarak ribuan basa.  Oleh karena itu, 
untuk menganalisis muatsi pada DNA genom, tiap exon 
diamplifikasi dengan PCR.  Metode untuk analisis mutasi 
menggunakan hasil PCR baik yang berasal dari mRNA 
maupun DNA genom antara lain dilakukan berdasarkan 
perubahan struktur sekunder DNA yaitu dengan cara 
elektroforesis gel menggunakan gradien denaturan 
(denaturing gradient gel electrophoresis, DGGE), 
polimorfisme konformasi untai tunggal (single-stranded 
conformational polymorphism, SSCP), dan beberapa teknik 
mismatch cleavage.  Teknik ini terutama berguna untuk 
skrining gen yang besar yang mutasinya tersebar.  Tes 
protein terpotong (protein truncation test, PTT) juga 
berguna untuk mendeteksi framesfhift atau mutasi stop dini 
pada gen yang besar.  Dalam hal ini, mRNAdiubah menjadi 
cDNA, ditraksripsi dan ditranslasikan in vitro, sehingga 
dapat mendeteksi mutasi yang mengakibatkan protein 
terpotong (truncated).  Untuk gen yang mempunyai hot 
spot untuk mutasi yang sering muncul, oligonucleotide-
specific hybridization (OSH) dapat digunakan untuk 
mendeteksi mutasi khusus yang memungkinkan 
oligonukleotida mutan terhibridisasi ke DNA genom yang 
termutasi.  Teknologi DNA chip mungkin juga akan banyak 
berperan dalam deteksi mutasi di masa mendatang.   
Sekuensing DNA adalah teknologi yang paling detil untuk 
deteksi mutasi karena hasil sekuesing dapat menunjukkan 
dengan jelas perubahan  jenis nukleotida yang terjadi pada 
posisi tertentu.  Kombinasi PCR dan sekuensing DNA 
langsung dapat digunakan untuk mencari mutasi pada gen 
yang kecil.  Perkembangan protokol sekuensing DNA 
otomatis telah memungkinkan kita untuk mendeteksi 
mutasi heterozigot (heterozigot dominan atau campuran).  
Protokol tersebut dapat menghasilkan urutan DNA sampai 
sekitar 500 pb dalam sekali run (elektroforesis).   
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Tabel 1-3 
 

Teknik Deteksi Mutasi 
 

Metode Delesi gen Gene rearrangement Loss of heterozigosity (LOH) Linkage Mutasi titik 

Sitogenetik (FISH)   +   
Southern blot + +    
RFLP   + +  
VNTR   + +  
PCR + + + + + 
Sekuensing DNA     + 
Mismatch cleavage     + 
OSH     + 
DGGE     + 
SSCP     + 
PTT     + 

FISH, fluorescent in situ hybridization; RFLP, restriction fragment length polymorphism; VNTR, variable number 
tandem repeat; PCR, polymerase chain reaction; OSH, oligonucleotide specific hybridization; DGGE, denaturing 
gradient gel electrophoresis; SSCP, single stranded conformational polymorphism; PTT, protein truncation test. 
 
 

 
 
Kemampuan untuk mengekspresikan protein 

rekombinan dalam jumlah besar adalah salah satu 
manfaat yang dapat diperoleh dari kloning cDNA.  Banyak 
sekali kegunaan praktis dari protein rekombinan (Tabel 1-
4).  Salah satunya adalah sebagai sumber reagen 
(misalnya enzim restriksi) yang tidak akan habis dan 
merupakan sumber yang tidak ternilai untuk hormon dan 
growth factors (misalnya insulin manusia dan 
eritropoietin) yang sulit diperoleh dari sumber alaminya.  
Ketersediaan protein rekombinan dalam jumlah besar 
juga sangat membantu dalam studi biofisik dan analisis 
struktur dan fungsi protein.   

 
Tabel 1-4 

 
Beberapa Penggunaan Protein Rekombinan 

 
Tujuan ekspresi protein 

rekombinan 
Contoh 

Obat aktif secara biologi 
dalam jumlah tanpa batas 

Hormon pertumbuhan, 
insulin, eritropoietin 

Sumber enzim murni yang 
melimpah 

Enzim endonuklease 
restriksi, Taq polimerase 

Studi struktur protein Kristalografi X-ray, NMR 
Studi struktur-fungsi Transcription factor, enzim 
Skrining obat Reseptor, enzim 
Membuat antibodi Antigen protein 
Deteksi interaksi protein-

protein 
Uji 2-hibrid ragi, skrining 

farwestern 
 
Translasi in vitro (in vitro translation) protein 

rekombinan  Ada banyak metode dan hospes (pejamu) 
untuk mengekspresikan protein rekombinan, dan hanya 
beberapa akan dibahas berikut ini.  Cara yang paling 
sederhana untuk mengekspresikan protein rekombinan 
adalah dengan in vitro translation menggunakan lisat 
retikulosit (reticulocyte lysates).  Dengan cara ini, mRNA 
(biasanya ditranskripsikan secara in vitro dari cDNA yang 
diklon dalam plasmid) diterjemahkan (translasi) 
menggunakan ribosom yang ada dalam lisat retikulosit.  
Walaupun proteinnya tidak berjumlah banyak, protein 
tersebut dapat dilabel dengan asam amino radioaktif 

(misalnya 35S-metionin).  Protein yang ditranslasikan 
secara in vitro dapat digunakan sebagai substrat untuk 
enzim-enzim, reaksi katalisis, imunopresipitasi, uji 
interaksi DNA-protein, dan lain-lain. 

Ekspresi protein rekombinan dalam E. coli  E. coli 
adalah salah satu hospes pertama yang digunakan dan 
akan tetap menjadi sumber yang penting untuk 
mengekspresikan protein rekombinan.  E. coli paling baik 
digunakan untuk ekspresi protein intraseluler yang relatif 
kecil dan tidak memerlukan modifikasi pascatranslasi 
(posttraslational modification) yang terlalu banyak untuk 
dapat berfungsi.  Protein diekspresikan dengan bantuan 
vektor plasmid untuk ekspresi, yang banyak diantaranya 
dapat diinduksi dengan pemberian reagen seperti IPTG 
(yang akan melepas represi promotor) untuk mengasilkan 
ekspresi dalam jumlah tinggi sebelum kemudian 
dipurifikasi.  Melekatkan protein tertentu pada molekul 
lain misalnya  galaktosidase kadang-kadang dapat lebih 
menstabilkan protein, yang jika tidak dilekatkan mungkin 
akan terdegradasi dalam E. coli.  Hal umum lain yang 
juga dapat dilakukan adalh dengan menambahkan 
label/marka (tag) yang telah dipurifikasi kepada protein 
yang diekspresikan untuk memudahkan 
menemukan/mengisolasi protein setelah diekspresikan.  
Marka yang banyak digunakan adalah glutation-S-
transferase (GST) yang dapat diisolasi menggunakan 
kolom glutation atau marka histidin untuk isolasi 
menggunakan kolom nikel.  Salah satu keuntungan  
sistem ekspresi pada E. coli adalah mudah untuk 
melakukan manipulasi DNA rekombinan (mirip seperti 
kloning plasmid) dan proses seleksi dan ekspresi yang 
cepat. . Kerugiannya adalah ketidakmampuan untuk 
melakukan prosesing kompleks seperti glikosilasi, dan 
bahwa beberapa protein bersifat labil (atau toksik) pada 
hospes.  Selain itu, protein yang besar biasanya tidak 
diproduksi atau tidak terlipat (folding) dengan efisien.   

Ekspresi protein rekombinan dengan bantuan 
baculovirus.  Ekspresi yang dibantu oleh baculovirus 
dalam sel serangga adalah satu cara lain yang umum 
digunakan untuk ekspresi protein rekombinan.  Dengan 
cara mentransfer plasmid yang mengandung cDNA yang 
dikehendaki, terjadi rekombinasi dengan DNA baculovirus 
dalam sel Sf9 sehingga sekuens DNA yang menyandi 
protein mantel virus (coat protein) utama, polyhedrin, 
diganti dengan protein yang dikehendaki.  Dengan cara 
ini akan dihasilkan ekspresi protein rekombinan dalam 
jumlah tinggi.  Sel Sf9 dapat melakukan glikosilasi 
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(walaupun secara struktural berbeda dengan sel mamalia), 
dan dapat mengekspresikan lebih dari satu protein 
bersama-sama sekaligus (misalnya imunoglubulin).  
Protein rekombinan biasanya akan terlokalisasi seperti 
pada sel normal (misalnya reseptor pada membran, 
transcription factors pada nukleus), walaupun tingkat 
ekspresi yang tinggi akhirnya dapat mengganggu pola ini.  
Tingkat ekspresi yang tinggi akan memudahkan purifikasi, 
kecuali jika terjadi agregasi.  Namun, untuk melakukan 
seleksi dan rekombinasi sejumlah besar protein mutan 
pada sistem ini masih agak sulit.  

Ekspresi pada galur sel mamalia.  Banyak protein 
memerlukan ekspresi memggunakan sistem sel mamalia.  
Walaupun sistem ini sangat jarang dapat menproduksi 
protein seefisien E. coli atau Baculovirus, salah satu 
kelebihannya adalah mampu memproses polipeptida 
kompleks menggunakan mesin intraseluler yang sesuai.  
Selain segi prosesing peptida, folding, atau glikosilasi yang 
dapat dilakukan dengan tepat, untuk mengekspresi protein 
tertentu seringkali diperlukan kondisi yang hanya dapat 
dicapai dengan menggunakan sel homolog atau jaringan 
khusus (tissue specific).  Sebagai contoh, untuk 
mempelajari beberapa reseptor atau transcription factors 
maka perlu dilakukan ekspresi protein tersebut pada sel 
yang mengandung cofaktor atau target yang sesuai.  Untuk 
mammalian cell lines, ekspresi cDNA biasanya diatur 
dengan promotor yang kuat dari suatu virus.  Sebagai 
alternatif, telah dikembangkan vektor ekspresis yang dapat 
diinduksi yang memungkinkan untuk melakukan seleksi 
klonal yang kemudian diikuti dengan induksi promotor 
dengan cara menambahkan (atau menghilang) reagen 
tertentu (misalnya tetrasiklin) yang dapat memodulasi 
aktivitas promotor.  Protein yang mengandung leader 
sequence dapat disekresikan ke dalam media.  Hal ini 
mengakibatkan pengenceran konsentrasi protein, namun 
kontaminan media ekstraseluler akan jauh lebih sedikit 
daripada intraseluler sehingga isolasi dan purifikasi protein 
yang bersangkutan akan lebih mudah.     

Ekspresi menggunakan vektor adenovirus  Banyak 
virus digunakan untuk ekspresi pada sel mamalia, 
memanfaatkan sifat tropisme alami virus dan kemampuan 
virus untuk menginduksi perubahan mesin sintesi 
intraseluler sehingga menghasilkan tingkat ekspresi yang 
tinggi.  Vektor adenovirus sangat menarik karena telah 
menginfeksi berbagai macam sel mamalia dan karena 
genom adenovirus telah dapat diubah menghasilkan virus 
yang tidak mapu-replikasi dan dapat membawa sekuens 
manusia.  Adenovirus telah bnayak digunakan untuk 
mengekspresikan protein rekombinan pada sel dan jaringan 
yang sulit ditransfek.  Penggunaan adenovirus sebagai 
vektor untuk terapi gen juga menjadikan sistem ini sangat 
menarik untuk ekspresi gen. 

Dengan menghilangkan gen-gen kunci adenovirus, virus 
yang dusah dimodifikasi ini dapat berfungsi sebagai 
pembawa gen mamalia.  Memasukkan vektor virus yang 
mengandung gen yang dikehendaki ke dalam sel 293 yang 
mengekspresikan E1a memungkinkan untuk mengemas 
dan memanen virus serta virus tidak ber-replikasi pada sel 
lain.  Vektor adenovirus telah digunakan untuk 
mengekspresikan gennormal pada organ yang defektif 
(misalnya ekspresi CFTR pada penderita cystic fibrosis), 
untuk mengekspresikan gen yang toksik pada tumor 
(misalnya timidin kinase pada tumor otak), dan untuk 
mentarget gen cell-cycle arrest pada sel vaskuler yang 
sedang berproliferasi.  Keterbatasan adenovirus antara lain 
ketidakmampuannya untuk menerima DNA asing >10 kb, 
jangka waktu ekspresinya relatif pendek in vivo (beberap 
minggu sampai bulan),toksik terhadap sel, dan 
menginduksi respon imun.  Beberapa sistem pembawa 
virus lain sedang dikembangkan termasuk Adeno-
associated virus, Herpes dan retrovirus (yang berintegrasi 

ke dalam genom hospes).  Vaksin virus juga digunakan 
untuk mengekspresikan protein rekombinan dalam cell lines, 
misalnya sel HeLa, sebagai mekanisme yang efisien untuk 
ekspresi gen pada galur sel mamalia. 

Sistem lain untuk ekspresi protein rekombinan  
Banyak sistem lain yang digunakan tapi tidak akan dibahas 
di sini, antara lain produksi dalam susu binatang, 
Drosophila, ragi dan tanaman. 

 

 
 
Uji transkripsi biasanya dilakukan untuk 

mengidentifikasi jalur yang menginduksi ekspresi gen 
pada tingkat inisiasi transkripsi.  Uji ini menambah 
informasi yang diperoleh dari studi konsentrasi mRNA 
pada steady-state levels, yang biasanya ditentukan 
dengan teknik Northern blot, uji perlindungan terhadap 
RNAse (RNAse protection assay), atau RT-PCR.  Dengan 
menggunakan gen reporter sebagai gambaran aktivitas 
gen hasil fusi antara promotor-reporter yang 
ditransfeksikan ke dalam sel, maka elemen regulator DNA 
pada promotor dapat diketahui.  Sekilas mengenai 
nuclear run-on transcription assays dan reporter gene 
assays akan dibahas berikut ini. 

Nuclear Run-On Assays  Jika regulasi mRNA sudah 
ditunjukkan dengan uji Northern blot atau metode 
lainnnya, seringkali harus diketahui apakah perubahan 
yang terjadi pada konsentrasi mRNa pada steady-state 
disebabkan oleh perubahan pada transkripsi gen ataukah 
perubahan pada stabilitas mRNA.  Nuclear ‘run-on assay’ 
adalah pendekatan klasik ang digunakan untuk 
mempelajari regulasi transkripsi.  Pada prosedur ini, inti 
sel diisolasi setelah pemberian stimulasi tertentu dan 
dibiarkan agar terjadi sinteris mRNA in vitro, jumlah 
mRNA pada kondisi ini menunjukkan jumlah transkrip 
yang telah dimulai sebelum initi diisolasi.  Transkrip yang 
telah dimulai tersebut akan diperpanjang (elongation) 
menggunakan ribonukleotida yang dilabel radioaktif yang 
ada dalam campuran reaksi in vitro, kemudian mRNA 
yang terlabel dihibridisasikan ke klon spesifik yang 
mengandung DNA terimobilisasi untuk dikuantifikasi. 

Ekspresi gen sementara (transient) dan gen 
reporter.  Studi transient gene expression merupakan 
metode alternatif untuk mengetahui kontrol transkripsi 
(Gambar 1-12).  Metode ini juga dapat digunakan untuk 
membuat mutasi urutan DNA promotor sebelum 
dimasukkan ke dlam sel.  Sekuens promotor suatu gen 
difusikan ke gen reporter yang dapat diuji dengan mudah.  
Gen reporter yang sering digunakan adalah 
chloramphenicol acetyltransferase (CAT) dan luciferase 
(LUC).  Kedua enzim tersebut secara normal tidak 
terdapat pada sel eukaryotik.  Jadi, jika tidak ada transfer 
gen, maka aktivitas enzim tersebut dapat diabaikan.  
Saat ini mudah untuk mendapatkan vektor komersial 
yang dapat digunakan untuk menyisipkan elemen 
promotor atau enhancer ke dalam berbagai konstruk gen 
reporter.  

Uji CAT mengkatalisis transfer gugus asetil dari asetil-
CoA ke substrat, kloramfenikol, dan dapat dipantau 
menggunakan kromatografi lapis-tipis (thin-layer 
chromatoggraphy, TLC), enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA), atau dengan detektor radiasi (liquid 
scintillation counting).   

Uji  luciferase menggunakan gen luc dari kunang-
kunang (firefly) Photinus pyralis, mengkatalisis reaksi D-
luciferin dan ATP dalam campuran reaksi yang 
mengandung O2 dan Mg2+ akan menghasilkan emisi 
cahaya yang dapat diukur menggunakan luminometer.  
Untuk kedua uji tersebut, jumlah aktivitas enzim 
sebanding (proporsional) dengan jumlah mRNA yang 
diekspresikan, yang dapat menggambarkan aktivitas 
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promotor yang digunakan.  Uji luciferase 30-100 kali lebih 
sensitif daripada uji CAT.  Gen reporter lain yang sering 
digunakan adalah gen  galaktosidase, hormon 
pertumbuhan, alkaline fosfatase, dan green flurescent 
protein. 

Konstruksi (construct) gen fusi antara promotor dan 
reporter dimasukkan ke dalam sel melalui proses transfeksi.  
Protokol transfeksi yang umum digunakan antara lain 
Ca2+PO4, DEAE-dextran, liposome, dan elektroporasi.  Gen 
yang ditransfeksikan akah aktif ditranskripsi sampai 24-72 
jam, sehingga analisis fungsi promotor dapat segera 
dilakukan.  Selain itu, gen yang ditransfeksikan dapat 
dimasukkan ke dan stabil tetap di dalam sel dengan cara 
seleksi marka resistensi antibitika misalnya neomisin atau 
dehidrofolat reduktase.  Tujuan utama transfeksi adalah 
untuk mengetahui urutan DNA yang mempunyai fungsi 
sebagai promotor atau yang dapat ber-respon terhadap 
sinyal ekstraseluler spesifik atau melalui jalur pembawa 
pesan kedua (second messenger pathway).  Banyak 
metode yang sekarang dapat digunakan untuk membuat 
delesi atau mutasi pada elemen promtor (Gambar 1-8).  
Pendekatan ini sangat penting untuk mengetahui urutan 
DNA yang mengatur ekspresi gen yang khas untuk tiap 
jaringan (tissue-specific), aktivitas promotor basal, dan 
respon terhadap sinyal intraseluler.  

 

 
 
Studi protein-DNA biasanya melibatkan faktor-faktor 

transkripsi yang mengikat elemen regulasi pada promotor 
gen.  Karakterisasi interaksi demikian dapat dilakukan 
dengan uji footprinting dan metode lain yang lebih 
langsung untuk mengetahui pengikatan protein pada DNA, 
seperti uji pergeseran mobilitis elektroforetik 
(electrophoretic mobility shift assay).  Tujuan studi 
terebut adalah untuk mengidentifikasi daerah pada gen 
yang mengikat protein, untuk mengkarakterisasi 
transcription factor, dan untuk mengkorelasikan hasil-
hasil tersebut dengan studi fungsi regulasi promotor.   

DNA footprinting.  Teknik footprinting didasarkan 
pada sifat protein yang dapat melindungi DNA terhadap 
digesti oleh nuklease, dengan demikian akan 
meninggalkan jejak (footprint) pada posisi di mana 
protein terikat (Gambar 1-13).  Uji footprinting dapat 
dilakukan secara in vivo dan in vitro, dan pendekatan ini 
seringkali memberikan hasil yang berbeda, yang 
menunjukkan bahwa interaksi (atau protein yang terlibat) 
yang terjadi pada sel utuh (intact cell) berbeda dengan 
yang terjadi pada DNA saja (naked DNA) yang dicampur 
dengan ekstrak protein inti sel.   

Pada footprinting in vitro, DNA dilabel pada satu atau 
kedua untainya dan dicampur dengan protein inti sel.  
Setelah protein terikat secara spesifik pada DNA dengan 
urutan basa tertentu (sequence-specific), DNAse I 
nuklease ditambahkan pada konsentrasi yang akan 
memotong DNA secara (hampir) acak.  Konsentrasi 
DNAse I yang ditambahkan harus mendigesti DNA pada 
lebih dari satu tempat sehingga akan dihasilkan tangga 
(ladder) fragmen potongan yang terlabel.  Daerah di 
mana protein terikat pada DNA akan terlindung atau tidak 
dapat didigesti oleh DNAse I.  Sebagai kontrol, dilakukan 
digesti DNA yang sama tanpa menambahkan protein inti 
sel, atau lebih baik lagi jika digunakan ekstrak yang tidak 
mengandung transcription factor tertentu.  Reaksi digesti 
kemudian dielektroforesis pada gel sekuensing DNA.  
Daerah yang terlindung oleh protein akan tidak terdigesti 
yang jika dibandingkan dengan DNA kontrol nampak 
sebagai tempat yang kosong (gap).  Footprinting in vivo 
mirip seperti yang telah diterangkan, hanya saja sel yang 
dipermeabilisasi, atau  inti sel utuh, didigesti dengan 
DNAse I sebelum DNAnya diisolasi.  Pola proteksi dan 

digesti dapat ditentukan dengan PCR yang dibantu 
dengan ligasi (ligation-mediated PCR).  Beberapa 
prosedur footprinting dilakukan untuk mendeteksi apakah 
suatu modifikasi kimia pada gugus tertentu (misalnya, 
metilasi) dapat mengubah akses pada DNA.  Sebagai 
contoh, sel dapat diperlakukan dengan dimetil sufat 
(DMS), yang akan memetilasi basa guanin pada posisi N7.  
DMS dapat masuk ke dalam sel dengan mudah dan 
memetilasi satu guanin setiap 50 guanin.  Jika protein 
berikatan dengan guanin maka protein ini akan 
melindungi guanin tersebut sehingga tidak terjadi metilasi, 
dan selajutnya juga akan melindungi tedapat pemotongan 
oleh piperidin.  Selain itu, perlakuan DMS dan 
pemotongan dengan piperidin dapat dikombinasi dengan 
ligation-mediated PCR menggunakan primer untuk gen 
tertentu untuk mengamplifikasi suatu gen. 

Metode footprinting ini sangat berguna untuk 
mengetahu interaksi protein-DNA, namun mempunyai 
beberapa kelemahan diantaranya hanya dapat digunakan 
untuk menganalisis 150-200 pb; daerah yang terlindung 
pada suatu gen dapat ditentukan, namun jenis dan sifat 
protein yang terikat tidak dapat diidentifikasi; sensitivitas 
uji ini rendah dan hanya mendeteksi protein yang 
berjumlah banyak dan mempunya afinitas tinggi terhadap 
DNA karena DNA bebas dalam reaksi akan mengganggu 
uji ini.  Resolusi tempat pengikatan juga relatif rendah, 
karena pemotongan oleh DNAse I dapat terjadi beberapa 
pasangbasa jauh dari tempat pengikatan protein dan 
sequence-specific.  Terakhir, agak sulit untuk melakukan 
studi mutagenesis pada tempat interkasi protein.  Karena 
alasan-alasan tersebut, maka prosedur seperti 
electrophoretic mobility shift assay (EMSA) lebih disukai. 

 

 
Gambar 1-12 Luciferase reporter assay.  Plasmid 
reporter ditransfeksikan ke dalam sel.  Plasmid reporter 
akan membantu transkripsi gen luciferase, yang 
selanjutnya akan ditranslasikan menjadi protein luciferase.  
Enam sampai 48 jam kemudian sel dilisis dan diuji 
aktivitas luciferasenya.   
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Gambar 1-13  DNAse I footprinting dan EMSA.  Bermacam-macam teknik dapat digunakan untuk mendeteksi interaksi 
DNA-protein.  (A). Ilustrasi skema pengikatan transcription factor pada DNA.  (B) Digesti DNAse I DNA yang terlabel 
menghasilkan suatu tangga fragmen yang terlabel.  Protein yang mengikat DNA akan melindungi DNA pada daerah 
tersebut terhadap digesti DNAse I, menghasilkan penampakan seperti footprint.  (C). EMSA adalah perlambatan migrasi 
DNA terlabel yang disebabkan oleh pengikatan protein pada DNA.  Pergeseran mobilitas DNA terlabel yang disebabkan 
oleh adanya protein ditunjukkan pada lajur 2.  Penambahan DNA kompetitor akan melepas protein yang terikat pada 
DNA (lajur 3).  Penambahan antibodi (Ab) terhadap protein akan mengakibatkan supershift kompleks (lajur 4). 

 
.     
 Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA).  

EMSA berdasarkan pada sifat bahwa protein yang 
mengikat DNA akan menggeser mobilitas selama 
elektroforesis, membentuk konpleks baru yang 
mobilitasnya rendah (Gambar 1-14).  Analisis footprinting 
memberikan informasi kasar daerah interaksi (150-200 
pb), sedangkan pada EMSA DNA terlabel yang digunakan 
berkisar 10-50 pb.  EMSA sangat sensitif dan, karena 
oligonukleotida mutan dapat dibuat dengan mudah, uji ini 
sangat berguna untuk menentukan nukleotida yang 
benar-benar berperan pada pengikatan protein.  
Perubahan mobilitas kompleks DNA-protein sebanding 
dengan berat molekul kompleks protein.  Dengan alasan 
ini, EMSA dapat digunakan untuk studi dimerisasi protein 
dan untuk mengetahui kompleks protein oligomer.  EMSA 
juga dapat digunakan untuk mengkarakterisasi lebih jauh 
protein tertentu dengan melakukan studi kompetisi 
dengan oligonukleotida yang tidak dilabel dan dengan 
menggunakan antibodi untuk lebih menggeser 
(supershift) protein. 

Uji dilakukan dengan melabel oligonukleotida dengan 
32P dan diinkubasi dengan protein dalam ekstrak inti sel 
atau seluruh sel.  Biasanya diperlukan oligonukleotida 
nonspesifik atau pembawa DNA untuk mengurangi 
pengikatan tidak spesifik terhadap probe yang dilabel.  
Hasil reaksi kemudian dielektroforesis pada gel 
poliakrolamid nondenaturan dan dipajankan pada film 
autoradiografi.  DNA yang tidak terikat dan kompleks 
DNA-protein akan nampak sebagai pita-pita, 
menggambarkan mobilitas aslinya pada gel.  Kelebihan 

oligonukleotida yang tidak terlabel dapat digunakan 
sebagai kompetitor untuk menentukan spesifisitas 
pengikatan pada probe yang dilabel.  Dengan 
menggunakan sekuens oligonukleotida yang telah 
diketahui dapat mengikat protein tertentu, maka uji ini 
dapat digunakan sebagai bukti untuk menjelaskan sifat 
protein yang terikat.  Seperti telah dikemukan 
sebelumnya, identitas protein dapat ditentukan dengan 
menggunakan antibodi terhadap protein kandidat.  
Antibodi dapat memberikan 2 macam hasil, jika antibbodi 
mengenali protein sedemikian rupa sehingga mengubah 
pengikatan DNA (misalnya antibodi mengenal protein 
pada daerah/domain yang mengikat DNA), maka antibodi 
akan menghambat pengikatan.  Atau, antibodi dapat 
berinteraksi dengan protein yang sedang mengikat DNA, 
menghasilkan supershift akibat penambahan antibodi 
dengan berat molekul yang tinggi pada kompleks protein-
DNA. 

Kolom afinitas DNA.  Isolasi protein yang tidak 
diketahui dapat dilakukan menggunakan kolom afinitas 
oligonukleotida.  Menggunakan metodologi di atas, 
informasi urutan DNA yang berperan pada interaksi 
protein-DNA sekaligus juga mutasi yang dapat 
mengganggu pengikatan protein dapat diketahui.  
Oligonukleotida ini (biasanya berupa multimer) dilabel 
biotinil dan dilekatkan pada matriks kolom yang 
mengandung avidin.  Setelah purifikasi parsial, ekstrak 
protein yang relatif tidak murni dilewatkan melalui kolom 
afinitas DNA yang akan menahan protein pengikat 
tertentu.  Kadang-kadang melewatkan protein yang 
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terelusi melalui kolom oligonukleotida mutan dapat 
menghilangkan protein pengikat yang tidak spesifik.  
Beberapa siklus kromatografi afinitas akan sangat 
meningkatkan aktivitas spesifik protein pengikat.  Tujuan 
umum prosedur ini adalah untuk memperoleh sejumlah 
protein yang cukup murni untuk sekuensing peptida yang 
akan berguna untuk identifikasi dan kloning 
(menggunakan degenerate oligonucleotide) transcription 
factor.  Penggunaan lain adalah untuk purifikasi parsial 
transcription factors untuk uji transkripsi in vitro.   

 

 
 
Interaksi protein-protein dapat diidentifikasi dengan 

beberapa metode, antara lain farwestern, 
imunopresipitasi dan analisis ragi 2 hibrid (yeast two-
hybrid analyses). 

Farwestern.  Pada analisis farwestern, protein dilabel 
dan digunakan untuk mendeteksi interaksi protein seperti 
pada Western blot (Tabel 1-2).  Protein yang ingin 
diketahui harus diekspresikan dan dilabel.  Jika protein 
merupakan fosfoprotein, difosforilasi in vitro dengan 32P-
ATP dan kinase yang sesuai.  Atau, protein kinase A yang 
dilabel dapat ditambahkan ke cDNA untuk fosforilasi 
protein.  Translasi in vitro dengan asam amino radioaktif 
misalnya 35S-Met dapat juga digunakan untuk melabel 
protein yang akan digunakan sebagai probe.  Uji 
dilakukan dengan mengelektroforesis ekstrak sel atau 
ekstrak inti sel pada gel yang mendenaturasi kemudian 
protein dibiarkan untuk renature selama transfer ke 
membran.  Protein yang dilabel kemudian digunakan 
untuk mendeteksi protein spesifik pada membran, untuk 
memperoleh gambaran jumlah protein yang berinteraksi 
dan berat molekulnya.   

Prosedur yang mirip dapat juga digunakan untuk 
menskrining library cDNA.  Biasanya, farwestern blot 
ekstrak protein digunakan untuk menunjukkan bahwa 
probe protein dapat bekerja dan untuk menentukan 
spesifisitasnya sebelum library diskrin.  Strategi ini, 
misalnya, digunakan untuk klon CREB (cAMP response 
element-binding protein) binding protein (CBP) 
menggunakan CREB yang dilabel 32P.   

Imunopresipitasi.  Imunopresipitasi menggunakan 
antibodi spesifik dilakukan untuk mempresipitasi protein 
tertentu (bersama dengan protein lain yang berinteraksi) 
dari ekstrak tidak murninya.  Sekarang, antibodi 
(poliklonal atau monoklonal) terhadap protein rekombinan 
banyak dibuat.  Atau, jika antibodi tidak ada, label epitop 
dapat ditambahkan pada cDNA untuk 
mengimunopresipitasi protein yang diekspresikan. 

Pada banyak kasus, imunopresipitasi dilakukan 
menggunakan sel yang telah dilabel dengan 35S-metionin 
untuk mendetksi sejumlah kecil protein.  Setelah 
pelabelan secara metabolik, sel dilisis dan diinkubasi 
dengan antibodi protein tertentu.  Presipitasi dilakukan 
dengan Staph A untuk mengenali kompleks antibodi.  
Setelah elektroforesis denaturasi pada gel, protein yang 
dipresipitasi dapat dilihat dengan autoradiografi.  
Imunopresipitasi juga dapat membawa protein lain yang 
berasosiasi dengan protein yang dihendaki.  Protein yang 
berasosiasi ini harus dibedakan dari protein yang ikut 
terendapkan secara nonspesifik.   

Yeast two-hybrid.  Metode yeast two-hybrid 
berdasarkan sifat modularitas protein.  Konstruksi suatu 
molekul hibrid antara domain pengikat-DNA faktor 
transkripsi yeast (ragi), Gal 4, dengan protein yang ingin 
diketahui, akan menghasilkan umpan yang dapat 
digunakan untuk mengetahui interaksi protein-protein.  
Konstruk lain dibuat dengan cara menggabung (fusi) 
protein kandidat ke domain aktivasi transkripsi, VP16.  
Dengan cara ini interaksi protein-protein yang berhasil 

akan membawa transactivation domain VP16 ke domain 
pengikatan DNA Gal 4, menginduksi transkripsi gen yang 
mengandung sekuens target Gal 4 (Gambar 1-14). Variasi 
prosedur ini diakukan dengan menyisipkan sekuens cDNA 
ke konstruk yang mengandung VP16, untuk menguji klon 
yang berinteraksi dengan protein umpan, sehingga dapat 
menginduksi transkripsi gen tertentu pada yeast.  

Satu versi umum dari prosedur ini adalah sel ragi 
ditransformasi dengan gen fusi cDNA-VP16 dan ditransfer 
ke media yang tidak mengandung asam amino tertentu 
(misalnya leusin).  Gen  yang diperlukan untuk tumbuh 
pada media ini (dalam contoh ini adalah gen yang 
berperan dalam metabolisme leusin, Gambar 1-14) 
dikontrol oleh faktor transkripsi Gal 4.  Gal 4 digabung 
dengan domain interaksi protein yang dikehendaki dan 
harus tidak mempunyai domain transaktivasi.  Dengan 
cara ini, supaya ragi dapat tumbuh pada media, maka 
interaksi protein-protein harus terjadi yang akan 
membawa domain aktivasi VP16 ke domain pengikatan 
DNA dari Gal 4.  Dari ragi yang diseleksi, klon protein fusi 
VP16 dapat diisolasi dan dianalisis lebih lanjut. 

 

 
 

Gambar 1-14 Yeast two-hybrid assay.  Library cDNA 
disisipkan ke dalam konstruk fusi VP16 dan dimasukkan 
ke dalam sel yeast yang membawa konstruk fusi Gal 4, 
umpannya.  Konstruk Gal 4 dibuat dengan menggabung 
domain pengikatan DNA dari Gal 4 dengan gen yang 
dikehendaki.  Jika terjadi interaksi protein-protein antar 
gen yang dikehendaki dengan fusi acak cDNA-VP16, 
ekspresi gen leucine akan memungkinkan yeast untuk 
tumbuh pada media yang tidak mengandung leucine. 
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