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ABSTRAK
STUDI AWAL MIKRONUKLEI PADA SEL LIMFOSIT PERIFER. Mikronuklei adalali salah satu

indikasi kerusakan pada kromosom selain aberasi kromosom, sehingga mikronuklei dapat dijadikan altematif
indikator penyerapan dosis serap. Keboleh jadian terbentuknya mikronuklei lebih besar dibandingkan aberasi
kromosom. Mikronuklei adalah gambaran fragmen kromosom atau bagian dari kromosom yang tidak dapat
bergabung dengan nukleus (inti) pada saat terjadi pembelahan sel. Telah dilakukan studi preparasi dan penetapan
prosedur baku untuk pengkulturan sel darah limfosit perifer untuk pengamatan mikronuklei dengan metode
konvensional dan dengan metode pengeblokan sitokinesis dengan sitokalasin B pada biakan sel. Hasil menunjukkan
balivva dengan metode pengeblokan dengan sitokalasin B mikronuklei dapat dengan mudah diamati pada sel
binukleat (sel dengan dua inti), sehingga dapat diterapkan untuk pembuatan kurva respon dosis untuk mikronuklei
dengan berbagai kualitas radiasi.

ABSTRACT
PRELIMINARY STUDY ON PERIFER LIMPHOCYTE CELL. The indication of cromosomal damage

beside cromosomal aberation is micronucleus, so that micronucleus can preserve as indicator of dose absorbed. The
probability occurence of micronucleus higher than cromosomal aberation. Micronucleus represent as cromosomal
fragmen or whole chromosom that have not been incorporated in the main nuklei at cell division. The preparation
and determine procedure had been done for cell culture limphocyte perifer for identification micronuclei both
konvensional method and cytokinesis blok with cytokhalasin B. The result swhowed that cytokinesis block method
was more easier for identificaton on binucleat cell, furtheremore this method aplicable for dose respon curve
micronuclei.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan meningkatnya
penggunaan radiasi pengion di berbagai bidang
dan kesadaran akan efek yang ditimbulkannya,
maka tidaklah diragukan bahwa dosimeter
biologi merupakan hal yang sangat penting
sebagai pendukung dosimeter fisik terutama
dalam kasus kedaruratan nuklir. Aberasi
kromosom telah dikenal secara luas sebagai
dosimeter yang menggambarkan tingkat
kerusakan kromosom pada seseorang yang
terpapar radiasi pengion. Penentuan mikro-
nuklei sebagai indikator penyerapan dosis
menarik perhatian peneliti karena mempunyai
hubungan yang erat antara aberasi kromosom
dengan mikronuklei, dan terdapat korelasi yang
posirif dengan dosis. Dengan demikian teknik
pengamatan mikronuklei pada limfosit yang
telah dikultur selama 72 jam dapat dijadikan
metoda alternatif sebagai indikator penyerapan
dosis untuk memantau kerusakan kromosom.

Mikronuklei terbentuk dari fragmen
asentris atau berbagai patahan kromosom.
Diduga bahwa semakin banyak aberasi
kromosom yang timbul semakin banyak pula
mikronuklei yang didapatkan. Keunggulan, dari
analisa mikronuklei dapat diamati pada seluruh
siklus sel sehingga dapat dihitung dengan cepat

dalam jumlah yang banyak. Sedangkan pada
analisa aberasi kromosom pengamatannya
hanya dapat dilakukan pada sel yang
mengalami metafase.

Mikronuklei dapat diamati pada saat
sel membelah setelah dikultur selama 72 jam
baik dengan metode konvensional yaitu dengan
membiakan sel limfosit dalam medium biakan
atau dengan metode pengeblokan sitokenesis,
dengan menambahkan zat sitokalasin B pada
44 jam masa inkubasi. Dalam rangka
pemantapan teknik pengamatan mikronuklei
sebagai dosimeter biologi maka dilakukan studi
pendekatan preparasi dan pemantapan
prosedur baku untuk pengkulturan sel darah
limfosit perifer untuk pengamatan mikronuklei
dengan membandingkan kedua metode diatas.

TEORI

Mikronukleus adalah nukleus kecil
yang merupakan materi nukleus (DNA),
ukurannya kecil apabila dibandingkan dengan
nukleusnya. Kriteria mikronuklei menurut
Lasne et.al (1) adalah diameter kurang dari 1/5
diameter nukleus, lokasinya didalam sitoplasma
diluar nukleus, tidak ada kontak dengan
nukleus dan Intensitas pewarnaan sama dengan
nukleus. Pada individu normal frekuensi
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micronuklei untuk 500 cell binucleat adalah 4,4
± 2,6 (2)

Penelitian mengenai tes mikronuklei ini
telah banyak dilakukan misalnya pada preparat
sumsum tulang mencit untuk mengetahui ada
tidaknya kerusakan in-vivo yang disebabkan
oleh mutagen kimia. Hogsted (3) meneliti
pengaruh styrine dan sinar-X terhadap kultur
darah limfosit hasilnya memperlihatkan bahwa
jumlah mikronukleus pada kultur yang berasal
dari pekerja pabrik plastik yang terpapar
dengan styrine memperlihatkan jumlah mikro-
nukleus yang terbanyak ditemukan jika dipanen
selama 92 jam dibandingkan dengan yang
dipanen 72 jam. Sedangkan yang terpapar oleh
sinar-X jumlah mikronukleus terbanyak ter-
dapat pada kultur yang dipanen antara 80-88
jam.

Penyempurnaan kultur limfosit
manusia dalam rangka penggunaan analisa
mikronuklei telah banyak dilakukan misalnya
Fenech dan Morley (2) telah menambahkan
sitokalasin B yang berguna untuk memblokir
proses sitokenesis setelah dikultur selama 44
jam, kemudian panenan dilakukan pada kultur
72 jam. Dengan teknik ini ditemukan bahwa
kultur linifosit yang diiradiasi sinar-X terdapat
hubungan antara jumlah mikronuklei dengan
dosis radiasi. Disamping itu dengan teknik
pengeblokan sitokinesis kerusakan kromosom
dapat terdeteksi pada dosis 5 rad paparan
tunggal sinar-X secara invitro (4).

Sensitifitas dari metode pengeblokan
telah diuji dengan mempelajari efek dosis
rendah mikronuklei yang diinduksi sinar-X
paparan tunggal invitro yang menunjukkan
respon dosis linier (5) seperti terlihat pada
Gambar 1.

Pada sel yang telah mengalami
pemblokan sitokenesis maka sel yang
mempunyai mikronukleus akan lebih mudah
teramati dengan kenampakan sel dengan dua
inti (binukleat) atau yang sedang mengalami
pembelahan yang hampir dilengkapi inti tapi
belum sampai ke pembelahan sitoplasma (2).

Kebolehjadian munculnya mikronuklei
pada limfosit yang telah dikultur bergantung
kepada. banyaknya sel yang telah dirangsang
oleh mitogen, banyaknya sel yang telah
dirangsang dan mampu membelah dan laju
mikronuklei pada sel yang telah membelah
lebih dari satu (1,6).

Keuntungan yang diperoleh dengan
metode analisa mikronukleus adalah : Mikro-
nukleus dapat diamati dengan mudah dan
cepat, tidak memerlukan kariotif yang baik,
mikronukleus terbentuk pada waktu pembelah-
an sel dan tetap ada selama interfase Jadi
pengamatannya lebih leluasa dan kemungkinan
terbentuknya artefak (kesalahan teknis) kecil.

BAHAN DAN TATA KERJA

I. Metoda I (Konvensional)

Pembiakan

Darah perifer sebanyak 0,3 ml dalam
heparin dimasukkan kedalam 5 ml media yang
berisi 3 ml larutan Ham' F-10 , 15 % Fetal
bovin serum L-Glutamin, PHA dan penstrep.
Media selanjutnya diinkubasi selama 72 jam
pada suhu 37° C.

Panenan

Kultur darah dipindahkan kedalam
tabung sentrifuse dan diputar pada 800 rpm
selama 8 menit. Supernatan dibuang dan
suspensi kembali endapan dengan 5 ml larutan
Hank's sambil dikocok (agar menyebar)
perlahan dengan stirer Vorteks. Tabung diputar
kembali pada 800 rpm selama 8 menit sampai
didapatkan endapan putih. Supernatan dibuang
dan endapan disuspensi kembali dalam 5 ml
larutan hipotonik (KC1 0.075 M) dan kembali
diputar pada 800 rpm selama 8 menit.
Supernatan dituang lagi dan endapan disupensi
dalam 5 ml larutan fiksatif karnoy 3 : 1
(metanol : asam asetat) dan putar kembali pada
1000 rpm selama 10 menit dilakukan berulang-
ulang sampai didapatkan endapan putih.
Selanjutnya endapan dibuat preparat dalam
objek glass, diwarnai dengan pewama giemsa
4% dan diamati dibawah mikroskop dengan
perbesaran 1000 kali.

II. Metode II (Pengeblokan sitokinesis)

Pembiakan

Sebanyak 0,3 ml sampel darah dalam
heparin dibiakkan dalam media biakan yang
telah diperkaya dengan 5 ml RPMI + 0,1
Heppes buffer + 15 % FBS + Penstrep dan
PHA 0.1 ml media sclanjutnya dibiakkan
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selama 72 jam pada suhu 37° C. Pada saat
umur biakan 44 jam pada biakan ditambahkan
zat sitokalasin 3 yi gr.

Panenan

Setelah 72 jam biakan dipanen, sampel
darah disentrifuse dengan kecepatan 800 rpm
selama 8 menit dan ditambahkan larutan
hipotoruk (0,075 M KC1) selama 6 menit.
Suspensi sclanjutnya disentrifuse ulang dengan
kecepatan yang sama. Supematan dibuang dan
pada endapan ditambahkan larutan fiksatif
karnoy 3 : 1 (metanol : asam asetat) setelah
diaduk menggunakan pipet selanjutnya
disentrifus kembali dengan keccpatan yang
sama. Hal tersebut diatas diulang kembali
dengan larutan fiksatif karnoy 6 : 1 (metanol :
asam asetat) disentrifuse dengan kecepatan
yang sama sampai didapatkan endapan limfosit
yang benvarna putih. Selanjutnya endapan
dibuat preparat dalam objek glass, diwarnai
dengan pewarna giemsa 4 % dan diamati
dibawah mikroskop dengan perbesaran 1000
kali.

PEMBAHASAN

Pengamatan mikronukei diperoleh pada
saat pembelahan sel pertama. yang dapat
diperoleh dengan teknik konvensional yaitu
membiakkan sel limfosit darah perifer selama
72 jam yang telah diiradiasi dengan sinar
Gamma Co-60 dosis 2 Gy. Pemberian dosis
tunggal 2 Gy dimaksudkan untuk menginduksi
mikronuklei lebih banyak sehingga dapat
memudahkan dalam pengamatan.

Gambaran mikronuklei pada sel
mononukleat (sel dengan satu inti) yang
dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 2.
Sedangkan sel mononukleat yang tidak
mengandung mikronuklei setelah dikultur
selama 72 jam ditunjukkan pada Gambar 3.
Intensitas warna yang terserap oleh mikro-
nuklei sama dengan intensitas yang terserap
oleh nukleus dan letaknya berada di dalam
sitoplasma dekat nukleus pada sel
mononukleat.

Seperti yang telah dilaporkan oleh
Fencch dan Morley (2) bahwa mikronuklei
merupakan gambaran fragmen kromosom atau
bagian dari kromosom yang tidak dapat
beigabung dengan nuklevis (inti utama) pada

saat pembelahan sehingga mikronuklei muncul
pada sel yang telah mengalami pembelahan inti.
Akan tetapi dengan teknik ini kurang
menunjukkan hasil yang baik karena antara sel
yang telah membelah dan tidak membelah
sukar dibedakan.

Gambar 2. Sel mononukleat tanpa mikronuklei

Gambar 3. Sel mononukleat dengan satu
mikronuklei (tanda panah) .

Teknik yang kedua adalah teknik
pengeblokan sitokinesis yaitu dengan menam-
bahkan zat sitokalasin B pada biakan sel
limfosit memblok proses sitokinesis. sehingga
sel berada pada tingkat pembelahan binukleat
(sel dengan dua inti) seperti terlihat pada Gb 4.
Sitokalasin B berfungsi sebagai perangsang
pembentukan mikrofilamen untuk memper-
tahankan pembelahan sitoplasma setelah
terbentuknya pembelahan inti.

Sel yang telah terblokir dapat dengan
mudah dikenali karena mempunyai 2 inti yang
besar dan masih dilengkapi sitoplasma dan
mikronuklei terletak didekat nukleus (5).

Sedangkan sel binukleat yang tidak
mengandung mikronuklei yang berasal dari sel
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normal limfosit tanpa irradiasi ditunjukan pada
Gambar 5.

Gatnbar 4. Sel Binukleat dengan 1 mikronuklei
(tanda panah)

Gambar 4. Sel binukleat tanpa mikronuklei .

Selanjutnya dikatakan bahwa apabila
pengujian mikronuklei akan digunakan sebagai
indikator penyerapan dosis untuk kerusakan
kromosom maka pengamatan mikronuklei
harus berpatokan pada sel yang telah
mengalami pembelahan inti. Pada metode
pengeblokan sitokinesis, pengamatan mikro-
nuklei hanya dibatasi pada sel yang telah
diblokir pada saat proses sitokinesis sehingga
sel dapat mudah diamati sebagai sel yang
mempunyai 2 inti yang besar. Jumlah sel
binukleat antar individu sangat bervariasi
biasanya antara 5 sampai 50 %. Sedangkan sel
dengan tiga inti (Trinukleat) dan 4 inti kadang-
kadang teramati tetapi frekwensinya hanya ±
0,3 %, dalam hal ini mikronuklei diamati hanya
pada sel dengan dua initi (binukleat). Menurut
Iskandar (7) kebanyakan sel yang terinduksi
oleh radiasi dan mutagen hanya mengandung 1
mikronuklei prosentasenya 90-100%, sedang-
kan sel dengan 2-3 mikronuklei prosentasenya
hanya 0-10 %.

Respon limfosit terhadap pH pada
setiap iiidividu berbeda-beda sehingga proporsi

pembelahan sel pada kultur berbeda pula.
Bahkan pada kultur 1 individu proporsi limfosit
yang sedang mengalami pembelahan pertama
sangat tergantung pada kondisi (misalnya suhu)
dan lamanya waktu kultur. Meskipun sebagian
besar dari mikronuklei teramati pada sel
binukleat, akan tetapi sebagian lagi dapat
teramati pada sel mononucleat. Hal ini
kemungkinan disebabkan karena sebagian sel
membelah sebelum penambahan sitokalasin-B
atau sel tersebut tidak terblok oleh sitokalasin-
B. Keboleh jadian pengeblokan sel oleh
sitokalasin- B akan bergantung pada proporsi
sel pada saat pengkulturan sel yang telah
distimulasi oleh mitogen.

Dari kedua metode yang telah dicoba
maka metode pengeblokan dengan sitokalasin
selanjutnya akan diterapkan dalam penelitian
mengenai respon mikronuklei terhadap dosis
untuk berbagai kualitas radiasi.

KESIMPULAN

• Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa untuk pengamatan mikronuklei,
metoda pengeblokan sitokinesis dengan
sitokalasin B konsentrasi 3 figr lebih
sederhana, mudah dan cepat dibanding
dengan metode konvensional.

• Sel yang telah terblokir oleh Sitokalasin B
akan tampak sebagai sel yang mempunyai 2
inti besar (telah mengalami pembelahan
inti), tapi belum mencapai pembelahan
sitoplasma.

• Metoda pengeblokan sitokinesis ini dapat
diterapkan untuk mempelajari hubungan
respon mikronuklei terhadap dosis pada
berbagai kualitas radiasi.
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Siti Nurhayati - PSPKR :
Menurut Anda mengapa hasil pengamatan
mekronuklei metoda I sebagai pengukur
indikator dosis serap kurang bisa diper-
tanggung jawabkan/kurang valid, apakah
karena dosis radiasi yang diberikan terlalu
rendah ?. Bagaimana kira-kira hasilnya apabila
dosisnya lebih tinggi ?.

Yanti Lusiyanti:
Karena mikronuklei tidak spesifik untuk radiasi
pengion dan selain dapat disebabkan oleh
radiasi juga dapat disebabkan oleh mutagen
kimia. Pada metoda I (konvensional) antara sel
yang membelah dan belum/tidak membelah
sulit untuk dibedakan sehingga menyulitkan
dalam pengamatan mikronuklei.

DISKUSI

Poppy Man T. - PSPKR :
Dibandingkan dengan aberasi kromosom, mana
yang lebih baik digunakan sebagai dosimeter
biologi pada saat terjadi kedaruratan nuklir
yang tentunya memerlukan penyiapan/
preparasi yang sederhana dan cepat ?.

Yanti Lusiyanti:
Kedua metoda dapat saling mendukung karena
ada kelebihan dan kekurangannya masing-
masing. Untuk mengantisipasi pada saat
kedaruratan nuklir sebaiknya analisa mikro-
nuklei dilakukan terlebih dahulu, baru diikuti
dengan anlisa aberasi kromosom sebab dosis
ambang mikronuklei lebih rendah (5 rad)
danpada aberasi kromosom bentuk disentrik
(25 rad).
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