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^ ABSTRAK
PROSPEK PENGGUNAAN TEKNIK SPEKTROMETRI MUTASI UNTUK MEMPELAJARI

HUBUNGAN ANTARA KANKER DAN RADIASI. Hingga saat ini, adanya anggapan bahwa berbagai polutan
yang tersebar di lingkungan tennasuk radiasi merupakan salah satu penyebab kanker, masih terus berkembang.
Kemajuan di bidang biologi molekuler dan biokimia telah membuka peluang untuk dapat meneliti ada tidaknya
hubungan tersebut. Bukti bahwa radiasi dapat berakibat karsinogenik pada manusia, dapat ditelusuri dengan cara
membuktikan secara eksperimental bahwa radiasi dapat menyebabkan terjadinya kerusakan/kelainan pada gen.
Peristiwa tersebut dapat diamati dengan teknik terbaru yaitu spektrometri mutasi. Pertama sekumpulan sel yang
mengandung lokus HPRT diiradiasi, kemudian sel mutan diseleksi dan DNA-nya diisolasi. DNA hasil isolasi
diamplifikasi dengan teknik PCR, lalu divisualisasi dengan teknik gel elektroforesis. Mutan yang spesifik akan
muncul sebagai pita yang jelas pada gel. Seri dari pita yang teramati yang disebut sebagai spektra mutasi,
merupakan ciri karakteristik dari mutagen tertentu. Teknik spektrometri mutasi tersebut akan dibahas lebih lanjut
pada tinjauan ini.

ABSTRACT
USE PROSPECT OF MUTATIONAL SPECTROMETRY TECHNIQUE IN STUDYING THE

RELATIONSHIP BETWEEN CANCER AND RADIATION. Assumption that environ-mental agents
including radiation are responsible for a large percentage of cancer remains widespread. The development achieved
in molecular biology and biochemistry makes possible to assess the existance of this relationships. The finding that
radiation could be carcinogenic in humans, can be followed by the demonstration that radiation is capable for
cousing the kind of genetic damage, that coud be investigated by the emerging tecnique of mutational spectrometry.
Firstly, hypoxanthine - guanine phosphoribosyl transferase (HPRT) gene is irradiated, followed by selection of
mutant cells and the isolation of DNA. Finally the DNA was amplified by PCR technique and characterized by
electrophoresis thereafter. The specific mutants will be present as sharp "bands" on the gel. Mutational spectra of
the specific mutagen will be observed as a series of characteristic bands. In this review the mutational spectrometry
technique will be described more detail.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat
dewasa ini, telah mengakibatkan terjadinya
pencemaran lingkungan yang makin berat.
Timbullah berbagai kasus gangguan kesehatan
yang terjadi akibat tercemarnya lingkungan
hidup oleh berbagai zat pencemar yang
berbahaya seperti antara lain senyawa karbon
terklorinasi pada limbah industri plastik dan
tekstil, serta gas buang pada pembangkit listrik
batu-bara, pembakaran minyak bumi dan
kendaraan bermotor.

Sejalan dengan makin meningkatnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan
perlunya lingkungan yang sehat dalam
menunjang hidup yang sehat, menyusul
teknologi yang dikenal lebih belakangan yaitu
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN),
berbagai proses dengan radiasi, dan
penggunaan radioisotop sebagai perunut,
kemunculan teknologi ini mendapat sorotan
lebih tajani daripada teknologi sebelumnya.

Hingga saat ini, adanya anggapan
bahwa berbagai polutan yang tersebar di
lingkungan termasuk radiasi merupakan salah
satu penyebab kanker, masih terus
berkembang, Situasi tersebut menyebabkan
penelitian di bidang lingkungan mulai banyak
diminati. Sementara itu, para ahli mulai yakin
bahwa kanker timbul sebagai akibat dari
perubahan genetik yang didukung oleh berbagai
bukti secara eksperimental bahwa (1) :
1. Kanker mempunyai pengaruh yang luas

pada sel dan biokimia tubuh.
2. Sel kanker adalah monoklonal, serta dalam

tubuh terdapat onkogen-onkogen dan gen
penekan/suppressor tumor.

Sehubungan dengan kedua hal
tersebut, untuk membuktikan bahwa radiasi
dapat menjadi karsinogenik pada manusia,
dapat ditelusuri dengan cara membuktikan
bahwa radiasi sebagai salah satu penyebab
terjadinya kerusakan gen. Oleh sebab itu , perlu
dicarikan suatu metode yang cukup handal
untuk mengamati perubahan tersebut.
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Makalah ini merupakan suatu tinjauan
yang membahas peristiwa terjadinya kanker
sebagai akibat dari tekanan polutan-polutan
yang ada di lingkungan termasuk radiasi,
teknik spektrometri mutasi, serta prospek peng-
gunaannya untuk mempelajari hubungan antara
radiasi dan kanker.

TEORI

Hipotesis bahwa mutagen-mutagen
yang terdapat di lingkungan diduga merupakan
penyebab utama timbulnya kanker, masih
belum terbukti. Sebagai contoh belum ada yang
dapat membuktikan bahwa efek karsinogenik
dari sinar Ultra Violet pada kulit atau dari
rokok pada epitelium paru-paru terjadi melalui
adanya induksi onkomutasi. Mengingat jalan
utama untuk terjadinya kanker tidak pasti,
maka tidaklah mungkin mendapat jawaban
yang pasti tentang hubungan antara setiap
mutasi tertentu dengan senyawa kimia tertentu.
Masalah ini bahkan menjadi lebih rumit apabiJa
ditinjau lebih jauh bahwa dalam kejadian
sehari-hari terdapat banyak penyebab mutasi
pada manusia, bahkan sesuatu yang tidak
pernah terkena senyawa pencemar yang
terdapat di lingkungan pun dapat mengalami
mutasi. Sebagai contoh, perubahan pada
susunan basa DNA dapat saja terjadi karena
kesalahan yang dibuat oleh sel pada waktu
replikasi DNA secara enzimatik. Misalnya
pada waktu mensintesis untai DNA, bisa saja
enzim DNA polimerase salah mengambil basa
yang cocok dengan basa yang akan menjadi
pasangannya di untai DNA pencetak. Enzim ini
seharusnya mengambil basa T, ternyata yang
diambil basa C, sehingga pasangan basa yang
seharusnya A dan T menjadi A dan C.
Kesalahan ini secara teoritis dapat menjadi
penyebab terjadinya mutasi sepanjang perjalan-
an dari keadaan normal ke keadaan
tumorogenik (1).

Dinamika metabolisme yang ber-
langsung dalam tubuh manusia sangatlah
komplek. Ternyata tidak semudah itu
perubahan bisa terjadi. Tubuh manusia
dilengkapi oleh enzim-enzim yang unik yang
sanggup memperbaiki kesalahan cetak/
kerusakan pada DNA. Pcrtama-tama kelainan
akan dikenali oleh enzim DNA glikosilase.
Enzim ini akan memutus basa yang rusak/salah

yang terikat antara basa dan gula deoksiribosa
fosfat pada untai DNA. Selanjutnya enzim
DNA polimerase memungut basa (nukleotida)
yang tepat. Tentunya kesanggupan tubuh
dalam mengeliminasi tekanan dari luar ada
batasnya, dalam arti kata tidak setiap
kerusakan/kesalahan dapat diperbaiki. Dalam
hal ini ujung atau bagian tertentu yang tidak
terkoreksi akan bertindak sebagai pemicu
terjadinya mutasi.(2)

Banyak penelitian efek radiasi pada
DNA yang telah difakukan dr masa lalu
terutama yang menyangkut biologi radiasi.
Kerusakan utama yang terjadi pada DNA
adalah kerusakan yang disebabkan oleh
perubahan pada basa purin dan pirimidin, serta
pecahnya untaian baik tunggal maupun ganda
DNA, yang terutama disebabkan oleh putusnya
ikatan-ikatan hidrogen dan kovalen. Peristiwa
ini sebagai awal dari kemungkinan terjadinya
kesalahan pada replikasi DNA (3).

Ketidak pastian ini, sekarang telah
dapat diungkapkan dengan teknik terbaru ialah
spektrometri mutasi, yaitu suatu pendekatan
yang didasarkan atas pengamatan bahwa pada
populasi sel yang homogen yang terkena zat
mutagen pada kondisi tertentu akan terjadi
suatu perubahan pola genetik yang berulang
yang kemudian disebut sebagai spektra mutasi.
Spektra mutasi pertama kali dilaporkan oleh
BENZER dan FREEZE pada tahun 1958 yang
menemukan adanya perbedaan pada genome
virus Ty yang mengalami perlakuan dengan
senyawa kimia dan tidak(4). Gagasan ini baru
berkembang setelah diperoleh penemuan-
penemuan baru di bidang biologi molekuler
antara lain tehnik PCR.

TATA KERJA

Metode yang digunakan dalam
spektrometri mutasi merupakan perpaduan
antara teknik biokimia biologi molekuler dan
teknik nuklir, yaitu penggunaan perunut 32P.
Pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan
dan metode sebagai berikut:

1. Dari sel B manusia diambil gen yang
mengandung lokus yang dapat mengkode
sejenis enzim yang memegang peranan
penting pada replikasi DNA, yang dikenal
sebagai lokus Hipoxantin guanin
fosforibosil transferase (HPRT). Gen
HPRT ini diperolch dengan cara
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menumbuhkan sel B manusia pada kultur
media HPRT (5).

2. Langkah selanjutnya, setelah sel dikenai
radiasi atau mutagen, untuk mendapatkan
spektra mutasi yang jelas, dilakukan seleksi
dengan cara memisahkan sel mutan dari
non mutan. Metode yang digunakan adalah
dengan cara membunuh semua sel non
mutan dengan penambahan 6-thioguanin
(6-TG) atau 8-azaguanin (8-AG) lalu sel
mutan diperbanyak melalui pembiakan.
Setelah 6-TG ditambahkan pada biakan
dalam waktu 16 jam 6-TG akan membunuh
semua sel non mutan, dan sel mutan
bereplikasi. Dalam waktu 10 hari, mutan
HPRT akan bereplikasi dari 10 sel/ml
menjadi sekitar 3 x 105 sel/ml. Sel ini dapat
dibekukan untuk penelitian selanjutnya.
Sekitar 106 sel diperlukan untuk isolasi
DNA dan analisis berikutnya.

3. Setelah DNA mutan diisolasi, langkah
selanjutnya yang perlu diambil adalah
bagaimana cara memvisualisasikan
karakteristik dari DNA tersebut. Untuk itu,
DNA perlu difraksinasi untuk memperoleh
pipa-pita yang karakteristik dari DNA
mutan yang berbeda. Teknik terbaru yang
sanggup memecahkan masalah ini adalah
teknik elektroforesis gel gradien terdena-
turasi (EGGT). Gel yang digunakan adalah
gel poliakrilamid yang mengandung suatu
gradien konsentrasi dari urea formamid
yaitu suatu senyawa kimia yang dapat
berfungsi seperti panas mendenaturasi
DNA. Untaian DNA yang berbeda dalam
urutannya akan bermigrasi pada posisi-
posisi tertentu, pada gradien urea formamid
berdasarkan pada perbedaan suhu leleh.
Mutan-mutan yang spesifik akan muncul
sebagai pita-pita yang jelas pada gradien
gel yang terdenaturasi.

4. Agar DNA dapat dianalisis secara visual
dengan teknik EGGT, diperlukan paling
sedikit 10.000 - 100.000 pasangan basa
mutan. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan
elektroforesis perlu dilakukan amplifikasi
dari DNA mutan, serta untuk pembacaan
pada gradien gel perlu penandaan agar
dapat dideteksi secara mudah. Dewasa ini,
perkembangan yang pesat di bidang biologi
molekuler telah membuka peluang untuk
dapat memperbanyak satu untai DNA

menjadi jutaan DNA lain yang identik
secara in vitro, dikenai dengan teknik
Polymerase Chain Reaction (PCR) atau
reaksi rantai polimerase (6).Prinsip PCR
adalah mengamplifikasi suatu segmen
DNA tertentu yang diapit oleh dua daerah
yang diketahui urutan basa-basa nukleo-
tidanya, dengan menggunakan dua untai
oligonukleotida sebagai primer, yang akan
mengawali suatu reaksi sintesis DNA yang
dikatalis oleh DNA Polymerase Primer
oligonukleotida ini akan mengenali segmen
DNA tersebut sebab memiliki urutan yang
komplemen dengan sebagian daerah yang
akan diamplifikasi. Primer ini terletak pada
daerah yang berseberangan dan mengapit
daerah DNA yang akan diamplifikasi.
Dengan menggunakan primer-primer yang
pada bagian ujungnya dilabel dengan 32P,
maka akan diperoleh DNA bertanda 32P.

Secara garis besar, seluruh rangkaian
eksperimen dapat dilihat pada Gambar 1.
Hasil fraksinasi dengan EGGT dapat dibaca
baik melalui bantuan pewarnaan maupun
dengan menggunakan film sinar-X (untuk DNA
bertanda). Spektra mutasi akan muncul sebagai
pita-pita yang jelas. Sen dari pita-pita yang
teramati merupakan ciri karakteristik dari
mutagen-mutagen tertentu seperti kode dari
suatu produk di supermarket.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik spektrometri mutasi merupakan
penemuan yang cukup penting dan telah
menarik banyak perhatian para ilmuwan yang
ingin memanfaatkannya untuk mempelajari
sifat karsinogenik dari senyawa tertentu.
Rangkaian prosedur yang terdiri dari :
perlakuan dari sel, seleksi dengan 6-TG, PCR
dan EGGT telah dicoba oleh KEOHAVONG,
dkk. (7), untuk mempelajari spektra mutasi dari
benzo(a)piren diol epoksid (BPDE). Percobaan
ini dikatakan cukup berhasil karena pita-pita
yang muncul cukup jelas serta kedapat
ulangannya tinggi, seperti dapat dilihat pada
Gambar 2. Gel nomor 3, 4, 6 dan 7
memperlihatkan spektra-spektra terpisah dari
mutasi yang disebabkan oleh BPDE yang
berasal dari 4 kultur yang terpisah yang
mengalami perlakuan yang sama. Terlihat
bahwa spektra mutasi identik satu dengan yang
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Iain. Seperti telah disebutkan dalam Bab
sebelumnya, pemisahan DNA pada gradien
DNA formamid ini berdasarkan pada
perbedaan suhu leleh dari rendah ke tinggi
yaitu dari gradien kadar urea formamid rendah
ke tinggi. Dalam hal ini menanjak dari bawah
ke atas. Yang dimaksud dengan suhu leleh
adalah suhu di mana DNA pita ganda (double
strand DNA/ds DNA) berada dalam keadaan
kesetimbangan dengan keadaan terdenaturasi.
Seperti diketahui, suhu denaturasi DNA
bergantung pada jumlah ikatan hidrogen yang
dimiliki DNA. Kestabilan ikatan antara basa
sitosin dan guanin (C-G) diperkuat oleh 3
ikatan hidrogen, sedang ikatan antara basa
adenin dan timin (A-T) hanya diperkuat oleh 2
ikatan hidrogen. Dapat diperkirakan bahwa,
segmen DNA yang memiliki banyak kandungan
G dan C memerlukan suhu denaturasi yang
lebih tinggi daripada segmen DNA yang
memiliki kandungan G dan C rendah.

Dengan munculnya spektra mutasi
seperti terlihat pada Gambar 2 berarti bahwa
senyawa yang diperiksa yang diduga
mutagenik, terbukti memang bersifat mutagenik
bagi manusia. Spektra ini merupakan spektra
mutasi yang khas untuk senyawa BPDE.
Melalui pengulangan-pengulangan eksperimen,
frekuensi kemunculan pita spektra dapat
dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian
KEOHAVONG, dkk.(7), ditampilkan pada
Gambar 3 yang dibandingkan dengan spektra
mutasi akibat paparan sinar Ultra Violet.

Penemuan dari spektra mutasi ini dapat
diteliti lebih lanjut, dengan bantuan teknik
"DNA sequencing" yaitu untuk melihat urutan
basa-basa DNA. Dengan demikian penghilang-
an, penggantian atau penambahan basa-basa
tertentu seperti antara lain adanya transfersi
dari basa G —> T, atau transisi dari AT ke GC
setelah mutasi, dapat diamati.

KESIMPULAN

1. Aplikasi spektrometri mutasi dapat
digunakan untuk meneliti atau mengamati
perubahan yang terjadi pada manusia,
ditinjau dari kelainan atau kerusakan pada
bagian yang paling komplementer pada
manusia yaitu DNA.

2. Kehandalan teknik spektrometri mutasi
membuka pcluang pada para pencliti untuk

dapat mempelajari efek radiasi, dari
berbagai jenis dan tingkatan dosis terhadap
kemungkinan timbulnya kanker.

3. Penemuan ini dapat dianggap penting
karena spektrometri mutasi dapat dengan
jelas menerangkan hubungan antara sebab
dan akibat, yaitu antara sebab dan efek
yang timbul. Khusus untuk radiasi, yaitu
antara paparan radiasi dan perubahan
genetik. Apabila hubungan ini muncul,
maka informasi tersebut dapat digunakan
lebih lanjut untuk mendukung penyusunan
peraturan/perundangan di bidang proteksi
radiasi.
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Gambar 1. Tahapan cksperimen pada penentuan spektra mutasi melalui
perlakuan dengan mutagen; selcksi mutan; isolasi, amplifikasi
dan pcnandaan DNA dengan P-32; analisis spektra
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Gambar 2. Hlektroibresis giadien gel terdenaturasi dari gen
hipoxantin-guanin fosforibosil uasferase (HPRT)
yang dibcri mutagen bcnzo (a) pircn diol epoksid
(BPDE), yaitu pada gel nomor 3, 4, 6 dan 7.
Tanda panah menunjukkan pita-pita yang muncul
denganjelas sccara bciulang.

1 1 L. J1J
Urutan

Gambar 3. Hasil analisis dari pita-pita spektra yaitu

antara frekuensi dan urutan spektra.
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DISKUSI

Zubaidah Alatas - PSPKR :
1. Mengingat kanker merupakan hasil dari

multistage process yang melibatkan banyak
mutagen selain radiasi dalam menginisiasi
proses tersebut, apakali dengan spektra
mutasi ini dapat dibedakan fragmentasi
pada DNA akibat radiasi atau mutagen-
mutagen lain ?

2. Bagaimana gambaran mekanisme ampli-
fikasi DNA dengan PCR ?

3. Dalam rangkaian kerja yang dilakukan,
apakah perlu dilakukan cloning potongan
(fragmen) DNA ? Berapa kilobase DNA
yang dapat diclone pada plasmid atau
cosmid untuk mendapatkan gambaran/hasil
spektra mutasi yang baik ?

Rocheslh Sofyan :
1. Ya, karena spektra mutasi yang diperoleh

dengan teknik ini karakteristik untuk setiap
mutagen.

2. Teknik PCR baru diperkenalkan pada tahun
1985 yang memungkinkan para peneliti
untuk memperbanyak satu rantai DNA
menjadi jutaan DNA lain yang identik
secara in vitro. Amplifikasi dilakukan
dengan mcnggunakan "primer". Jadi pada
pengerjaannya harus mempunyai peralatan
DNA sintesizer.

3. Tidak, karena perbanyakan dilakukan
dengan teknik PCR. Sebagai gambaran
agar dapat divisualisasikan dengan teknik
elektroforesis diperlukan sekitar 100.000
pasangan basa.

Envansyah Lubis - PTPLR :
1. Apakah kondisi gen seseorang setiap saat

selalu berubah sesuai dengan aktivitas/
kegiatan yang dilakukannya ?

2. Apakah teknik ini dapat digunakan untuk
memantau kesehatan pekerja radiasi ? Bila
dapat, apa sampel yang digunakan.

Rocheslh Sofyan :
1. Gen tidak berubah, tetapi lokus-lokus yang

aktif berubah tergantung pada keperluan
sintesis protein pada saat-saat tertentu.

2. Kurang tepat.

Nasukha - PSPKR :
Dari perkembangan batas dosis (ICRP 26 ke
ICRP 60) terjadi penurunan dari 5 mSv ke
2 mSv. Linearitas antara dosis dan efek telah
banyak dibahas. Teori hormesis pun
berkembang. Dari tiga kenyataan tersebut,
prospek spektrometri mutasi yang Ibu bahas,
apakah kecenderungan penurunan batas dosis
akan terjadi lagi ?

Rochestri Sofyan :
Bisa ya dan bisa tidak bergantung dari hasil
yang diperoleh.

Sutisna - PPSM:
1. Dari uraian, apakah spektrometri mutasi ini

dapat digunakan untuk "maping" (pemeta-
an) DNA dari orang yang menderita kanker

2. Jika nomor 1 di atas dapat dilakukan,
mungkinkah spektrometri mutasi ini
digunakan untuk diagnosis kanker (tahap
perkembangan dan jenis kanker, misalnya) ?

Rochestri Sofyan :
1. Ya, tetapi tidak seluruh rangkaian

percobaan.
2. Secara teoritis mungkin, tetapi teknik tidak

dirancang untuk keperluan tersebut. Untuk
diagnosis kanker ada cara-cara lain yang
lebih baik dan cocok antara lain dengan
teknik Imaging Nuklir (in vivo) dan RIA-
IRMA (in vitro).

Rofiq Syaifudin - PSPKR :
Dari anggapan bahwa polutan dan radiasi
dapat menyebabkan kanker dan dari penelitian
terbukti radiasi dapat menyebabkan terjadinya
kerusakan/kelainan gen, apakah polutan juga
dapat menyebabkan kerusakan pada gen ?

Rochestri Sofyan :
Ya, dapat.

Etty - PSPKR :
1. Pada dosis radiasi berapa yang akan

menyebabkan kanker ?
2. Pada penelitian yang Anda kerjakan,

dimana ada hubungannya antara kanker dan
radiasi, maka kemungkinan pekerja radiasi
terkena kanker dan bagaimana tindakan
Anda selanjutnya ?

PSPKR-BATAN
289



Presiding Prcsentasi Ilmiah Keselamatan Radiasi dan Lingkungati, 2 0 - 2 1 Agustus 1996
ISSN : 0854-4085

Rochesiri Sofyan :
1. Pertanyaan ini diluar lingkup bahasan kami,

akan tetapi untuk sampai ke kesimpulan
tersebut tentunya perlu dilakukan
serangkaian penelitian dengan sampel-
sampel yang representatif.

2. Diatur melalui batasan-batasan dan
pemandangan yang didukung oleh hasil
penelitian.

He>-winarni - PAIR :
1. Berapa ketelitian alat spektrometri mutasi ?
2. Apakah sel kanker misalnya hati dengan

paru-paru sama bentuk pita-pita pada
selnya.

3. Dari anggapan bahwa radiasi menyebabkan
timbulnya kanker, mengapa pengobatan
untuk membunuh atau supaya sel kanker
tidak menyebar dibutuhkan sinar-X
misalnya. Bagaimana kronologis anggapan
ini ?

Rochesiri Sofyan :
1. Sejauh yang pernah kami baca, belum ada

yang mengemukakan secara persis
ketelitiannya karena teknik spektrometri
mutasi bukan suatu alat analisis ?

2. Secara teoritis bisa berbeda, akan tetapi
teknik ini tidak ditujukan untuk kerperluan
tersebut.

3. Pada radioterapi, radiasi digunakan secara
terkendali yang tujuannya adalah untuk
membunuh sel kanker. Perlu diingat bahwa
pada waktu penyinaran, sel/jaringan sehat
harus benar-benar terlindungi.

SofnieM.Ch.- PAIR :
Pada dosis radiasi berapakah dapat berakibat
karsinogenik pada manusia dan terjadi kerusak-
an/ kelainan pada gen ?

Rochetri Sofyan :
Masih perlu diteliti.

Suzie D. - PTPLR :
Apakah bedanya kelainan/perubahan DNA
pada kanker yang disebabkan oleh radiasi dan
oleh penyebab lain ?

Rochestri Sofyan :
Seperti telah kami utarakan spektrometri
mutasi yang diperoleh dengan teknik ini
karakteristik untuk setiap mutagen.
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