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ABSTRAK

DETEKSI MYCOBACTER/UJ\1 TUBERCULOSIS DENGAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR).
Telah dilakukan deteksi DN.4 dari bakteri patogen Mtuberculosis dengan cora Polymerase Chain Reaction
(PCR) menggunakan tiga pasang primer yang diperoleh dari sekwens spesifik berulang DNA
mycobacteria. Hasil deteksi menunjukkan spesifik untuk M tuberculosis don dapat mendeteksi kandungan

DNA kurangdari JfT9g.

ABSTRACT

DETECTION OF ,\,fYCOBACTERlUM TUBERCULOSIS BY USING PCR Polymerase Chain Reaction
(PCR) procedure using three primary set derived from repetitive DNA sequence specific to mycobacteria
was used to diagnose pathogenic Mycobacterium tuberculosis. The assay was specific for M tuberculosis

and could be used to detect the amount DNA less than J 0-9 g.

PENDAHULUAN

D ibidang kedokteran penyakit tuberkulosis
masih menjadi masalah kesehatan utama

dewasa ini, karena menunjukkan angka cukup
tinggi penyebab kematian. Diagnosis klinik pada
infeksi M. tuberculosis masih banyak kelemahan,
selain kurang sensitif juga memerlukan waktu clan

proses panjang (1).

Selama ini dalam praktek digunakan tiga
macam cara untuk menentukan adanya infeksi

Mtuberculosis, walaupun masing-masing
mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Cara
identifikasi langsung adanya bakteri tahan asam

dengan mikroskop sangat cepat, tetapi kurang
sensitif karena sampel harus mengandung minimal

104 sel. per ml (2). Cara biakan (kultur) dapat
dikatakan 100% terjadi pertumbuhan, apabila
sampel positif, clan selanjutnnya perlu dilakukan
identiftkasi spesies Mycobacterium yang diisolasi.
Pertumbuhan bakteri Mycobacterium pad a media
biakan sangat lamb at, yaitu antara 3-6 minggu (3).
Cara serologis sangat praktis penggunaannya

dalam klinik, tetapi kelemahannya kurang sensitif
dan kurang spesifik (4). Perlu pengembangan
metode penentuan Mycobateria pada sampel
klinis bersifat sensitif, cepat, dan spesifik.

Salah satu altematif untuk menentukan ada
tidaknya Mycobaterium dalam sam pel ialah
dengan menggunakan Teknik DNA probe clan
PCR. Cara tersebut dianggap lebih unggul bila
dibandingkan dengan cara-cara konvensional
karena ketepatan dan kecepatannya. Teknik DNA
probe ialah melacak suatu fragmen DNA target
dengan menggunakan fragmen DNA yang
komplementer (gen probe), untuk mendeteksi
terjadinya ikatan kompelementer (hibrid DNA-
DNA), DNA probe dilabel dengan radioisotop

(32p). DNA probe berkembang dengan.adanya
teknik Polymerase Chain Reaction (PCR), yaitu
dengan melakukan amplifikasi DNA atau bagian
DNA secara enzymatis, sehingga DNA target yang
terdapat dalam sampel walaupun sangat sedikit
masih dapat dilacak oleh DNA probe (1).

Tujuan penelitian ini adalah mengembang-
kan cara deteksi M tuberculosis dalam sampel
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klinis berdasarkan teknik tersebut diatas. Pada
tahap ini akan dilakukan pengujian DNA M.
tuberculosis dcngan teknik PCR, yaitu dengan
melakukan amplifikasi DNA M tuberculosis

dengan menggunakan tiga pasangan primer yang
sudah dipasarkan, untuk mengetahui spesifitas dan

sensitifitasnya.

BAHAN DAN METODE

Mikroorganisme clan Media. Mikroorga-
nisme yang digunakan dalam penelitian ini ialah
M tuberculQsis hasil isolasi dari sampel klinis,
yang diperoleh dari Bagian Mikrobiologi, Fakultas
Kedokteran VI, Jakarta, yaitu strain dengan kode
154,322,469,501,506,507,528, 605, clan 622.
Sebagai pembanding digunakan stram standar
H37Rv clan dua strain atypical mycobac-
teriadengan kode 212 clan 2267 yang diperoleh
dari Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Strain-
strain tersebut dibiakkan dalam medium agar
miring Lowenstein-Jensen (BBL) dan diinkubasi

pada suhu 370(; selama 10.20 hari.

Penyediaan DNA. Isolasi DNA
Myc9bacteria menggunakan metode sebelumnya
(6). Strain bakteri yang telah tumbuh dipanen,
kemudian dilarutkan dalam air suling steril. Sel
bakteri dimatikan dengan pemanasan pada suhu

800(;, disentrilugasi, dicuci dengan larutan NaCi
steril 0,9% clan dilarutkan dalam larutan bufer 0,01
M TE (Tris-EDTA) pH 8. Sel dipecah untuk
mengekstraksi DNA dengan menggunakan 1/10
volume lisozim (10 mg/ml), diinkubasi selama 90

menit pada suhu 370(;. DNA diisolasi dengan
larutan jenuh Tris-fenol/klorofonn-isomi1alkohol
(I: 1). Larutan digoyang selama 10 menit clan
disentrifugasi kembali, rase air yang mengandung
DNA dipisahkan, kemudian ditambahkan
kedalammya larutan klorofonn dengan volume
yang sarna dan dikocok selama 5 menit. Fase air
yang terbentuk dipisahkan dengan cara
sentrifugasi pada 10.000 rpm selama 15 menit.
DNA diendapkan dengan penambahan 1/25
volume 5 M NaCI dan 2,5 volume etanol absolut

pada suhu -200C. Pelet DNA dicuci 2 kali dengan
etanol 70%, disentrifugasi seperti tara di alas

selama 5 men it. Supematan dibuang, endapan
DNA dilarutkan dalam 10 mM larutan bufer TE
pH 8. Konsentrasi DNA diukur secara

spektrofotometer menggunakan panjang
gelombang 260 nm. Konsentrasi DNA hasil isolasi

kemudian dibuat pengenceran dengan larutan

bufer TE sampai 10-9 g DNA/ml untuk pengujian
amplifikasi DNA. Amplifikasi DNA. Amplifikasi
DNA i\-l tuberculosis menggunakan metode Kolk
dkk.(5). Reaksi PCR dikerjakan dengan total

volume campuran yang mengandung 10-9g DNA
target (10 ul), 10 mM Tris-HCl (pH 8,3), 50 mM
KCl, 1,5 mM MgCI2' 0,01% gelatin, masing-

masing 200 uM dA TP, dCTP, dGTP, dTTP, dan
1 Unit enzim Taq polimerase. Primer yang
digunakan ialah pasangan INS I
(5'-CGTGAGGGCA TCGAGGTGGC-3') dan

INS2(5'-GCGT AGGCGTCGGTGACAAA-3'),
Pt3(5'-GAACGGCTGAA TGACC-3') dan Pt6 (5'-
ACGT AGGCGAACCCTGCCCA-3'), serta Pt8
(5'- GTGCGGA TGGTCGCAGAGA T -3')dan Pt9

(5'-CTCGA TGCCTCACGGTTCA-3') yang diper-
oleh daTi sekwens berulang DNA Mtuberculosis
masing-masing sebanyak 0,2 uM. Permukaan
campuran reaksi dilapisi dengan minyak mineral.
Reaksi PCR dilakukan dengan alat DNA thermal
Cycler (pERKIN ELMER Cetus) menggunakan
40 siklus, yang tiap siklus terdiri dari :(1).

Denaturasi pacta suhu 94oC selama 2 menit, (2).

Annealling (penempelan) pacta suhu 650C selama

2 menit, (3). Extension pacta suhu 72oC selama 3
men it. Sesudah amplifikasi campuran reaksi
disentrifugasi pacta 10.000 rpm.

Analisis Amplifikasi DNA. DNA M
tuberculosis hasil amplifikasi dianalisis
menggunakan elektroforesis gel agarose. Lempeng
gel agarose dibuat dengan menggunakan 10/" (b/v)
agarose yang dilarutkan dengan larutan bufer TBE
(0.09 M Tris-Borate, 0,2 mM EDTA, pH 8).
Sejumlah 20 mikroliter larutan BNA dimasukkan
kedalam celah-celah yang terdapat dalam lempeng
agarose. Sebagai gel loading bufer dipakai larutan
yang terdiri dari 50% gliserol clan 0,025%
bromfenolblue. Marker DNA yang digunakan
adalah pUC 18 DNA marker (SIGMA) clan OXI74
DNA marker (PHARMACIA). Elektroforesis
dilakukan dengan menggunakan tegangan listrik
1 10 volt selama 60 menit. Selanjutnnya lempeng
agarose disinari dengan ultraviolet menggunakan
UV Transilluminator. Pengambilan gambar
dilakukan dengan kamera Polaroid (MP-4).
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HASIL DAN PEMBAHASAN positif pacta posisi 541 bp pacta elektroforesis gel
agarose (Gambar 3), yaitu strain kontrol H37Rv
clan seluruh isolat sampel klinis. Hal ini terlihat

dengan pita yang jelas pacta lempeng agarose.
Sedangkan untuk strain pembanding atypical
mycobacteria (strain 212 clan 2267) tidak

menunjukkan adanya amplifikasi (reaksi negatif).
Sensitifitas clan spesifitas dari pasangan primer Pt8
clan Pt9 hampir sarna dengan pasangan primer
INS 1 clan INS2.

KESIMPULAN

Ampliflkasi DNA M tuberculosis dengan
teknik PCR, untuk strain standar H37Rv clan
sembilan isolat sampel klinis menunjukkan reaksi

positif dengan menggunakan pasangan primer
INS 1 daD INS2, Pt3 clan Pt6, serta Pt8 clan Pt9
dengan sekwens nukleotida terletak pada posisi
245 bp, 188 bp, clan 541 bp..

Sensitifitas clan spesifisitas pasangan primer
INS 1 clan INS2 adalah sarna dengan pasangan
primer Pt8 daD Pt9, yaitu dapat mengampliflkasi

DNA M tuberculosis dengan konsentrasi 10-9 g.
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-Konsentrasi DNA Mycobacteria hasil
isolasi dari 9 sampel klinis, strain standar H37Rv,
clan 2 strain pembanding atypical mycobacteria
dapat dilihat pada Tabel I. Hasil rata-rata em pat
kali percobaan isolasi DNA, mempunyai
konsentrasi berkisar antara 66,95 ug/ml -210
ug/ml dengan rasio E 260/E 280 = 1,5 -2,34.

-Konsentrasi DNA pada rasio E 260/280
dalam. percobaan ini lebih baik dari percobaan
sebelumnya (7). Menurut MANIATIS (6) nilai
perbandingan hasil pembacaan pada panjang
gelombang (E 260/E 280), yaitu untuk mengetahui
tingkat kemurnian DNA yang paling baik adalah
antara 1,8 -2,0. Secara umum tingkat kemurnian
DNA hasil isolasi dalam penelitian ini cukup baik.

Pada percobaan deteksi DNA M
tuberculosis dengan reaksi polimerisasi berantai
(PCR), digunakan konsentrasi DNA sebesar

pengenceran sampai 10-9g. Pada amplifikasi
dengan bantuan primer INS 1 dan INS2 ,
menunjukkan reaksi positif untuk strain standar
H37Rv clan 9 isolat dari sampel klinis dengan
produk amplifikasi pada posisi 245 bp dengan pita
yang jelas pada lempeng agarose, seperti terlihat
dalam Gambar 1, sedangkan untuk dua isolat
atypical mycobakteria (strain 212 dan 2267) tidak
menunjukkan adanya amplifikasi DNA (reaksi
negatit). Hasil ini sesuai dengan percobaan yang
dilakukan KOLK. dkk (5), untuk amplifikasi DNA
pada isolat M. tuberculosis yang diisolasi di
Thailand. Amplifikasi DNA M tuberculosis
menggunakan pasangan primer Pt3 clan Pt6, dapat
dilihat pada Gambar 2. Reaksi PCR menunjukkan
positif untuk strain standar H37Rv dan 9 sampel
klinis pada lokasi 188 bp dengan agarose gel
elektroforesis, tetapi tidak menunjukkan
amplifikasi pada strain atypical mycobacteria
(strain 212 clan 2267), sedangkan pada dua isolat
sampel klinis yaitu strain 605 dan 528 tidak
terlihat nyata pita pada elektroforesis gel agarose.
Sensitifitas pasangan primer tersebut lebih rendah
dibandingkan dengan pasangan primer INS 1 dan
INS2. Untuk uji konfmnasi perlu dilanjutkan
dengan proses hibridisasi dengan probe yang
berlabel P-32, dengan menggunakan prosedur
Southern blot clan dot blot (1).

Hasil amplifikasi DNA M. tuberculosis

dengan konsentrasi 10-9 (1 ng), menggunakan
pasangan primer Pt8 dan Pt9, menunjukkan reaksi

F. 
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Tabe 1 Rata-rata konsentrasi dan nilai kemurnian
DNA M tuberculosis strain standar H37Rv,
isol:lt dari sampel klinis, dan strain
pembanding atipikal mikobakteria.

~

Galtlhar I. Analisis produk amplifikasi DNA
M.tuberculosis dengan PCR meng-
gunakan pasangan primer INS 1 dan
INS2 pada elektroforesis gel agarose.
(M). II Jrlarker" berat molekul;(I).

Kontrol;(2). strain H37Rv; (3). strain
622; (4). strain 507; (5). strain 605; (6).
strain 501; (7). strain 528; (8). strain
469; (9). strain 154; (10). strain 506;
(11). strain 322; (12). strain 212; dan
(13) strain 2267.
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Gambar 3. Analisis produk amplifikasi DNA M.
tuberculosis dengan PCR menggunakan
pasangan primer Pt8 don Pt9 pada
elektroforesis gel agarose.(M). "A-farker"
herat molekul; (1). Kontrol; (2). strain
H37Rv; (3). strain 622; (4). strain 507;
(5). strain 605; (6). strain 501; (7). strain
528; (8). strain 469; (9). strain 154; (10).
strain 506; (11). strain 322; (12) strain
212; don (13) strain 2267.

Dadang S.
-.Kesimpulan teknik ini lebih cepat, sensitif bila

dibandingkan dengan metode konvensional.
-.Limbah hasil percobaan dipanaskan dalam

autoclave pada tekanan tinggi sehingga bakteri
ini mati (steril).

M. Syaifudin :
-.Apakah metode ini dapat digunakan untuk

mendeteksi DNA dari gen yang berperan
dalam proses penyembuhan akibat radiasi
atau mutagen kimia.

-.Apakah kekuranganlkelebihan metode ini
dibanding metode lain.

Dadang S.
-.Bisa saja asal dlketahui muatan basa dari gen

tersebut, sehingga dapat diamplifikasi dengan
PCR.

-.Kekurangan : cukup mahal untuk Indonesia.
Kelebihan jika dibanding dengan metode lain :
lebih cepat dan sensitif. -

Sukosrono :

Mohon penjelasan mengenai :
-Spesifikasi bakteri penyebab TBC.
-Apakah teknik ini sudah diaplikasikan, dan

bagaimana ditinjau dari biaya yang
dibutuhkan.

Dadang S.
-Spesifikasi bakteri penyebab TBC : Bakteri tahan

asam, garam negatif.
-Di Indonesia belum diaplikasikan, tapi di negara

maju sudah menjadi rutin.

TANYA JAWAB

1\-1. Yazid:
-.4pakah keunggulan teknik yang saudara

gunakan ini jika dibanding dengan metode
konvensional ?

-Bagaimana cara menangani limbah hasil
percobaan mengingat anda bekerja dengan
bakteri patogen ?
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