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GENE DELIVERY  

 

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan prinsip Gene Delivery ke sel 

2. Menjelaskan metode Gene Delivery yang digunakan 

 

B. Uraian dan Contoh  

1. Prinsip Terapi Gen 

Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai gene delivery, mari 

kita ulang kembali pembahasan mengenai apa itu terapi gen. Jadi terapi gen adalah 

suatu terapi dengan memasukkan gen ke dalam tubuh pasien, untuk menggantikan 

gen yang tidak berfungsi. Diharapkan dengan penggantian ini, maka akan terbentuk 

gen yang berfungsi baik dan penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan gen tertentu 

dapat sembuh. 

 

 

Gambar 1. Prinsip terapi gen (sumber: https://gbiomed.kuleuven.be). 

 

https://gbiomed.kuleuven.be/
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2. Prinsip Gene Delivery. 

Untuk memasukkan gen ke dalam sel, maka diperlukan suatu 

mekanisme khusus. Seperti kita ketahui sel memiliki membran yang bersifat 

semipermeabel yang dapat menyeleksi molekul-molekul mana yang bisa keluar 

masuk sel. Proses seleksi ini sangat penting untuk mencegah kerusakan sel. 

Molekul DNA ekstrasel yang kita masukkan melalui terapi gen merupakan molekul 

asing bisa jadi mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam sel. Sehingga diperlukan 

mekanisme pengantaran gen ke dalam sel. Inilah prinsip gene delivery. 

Jika gen masuk ke dalam sel, diharapkan akan terekspresikan menjadi 

protein yang sangat diperlukan oleh tubuh. 

 

 

Gambar 2. Prinsip gene delivery, untuk mengantarkan gen ke dalam sel (inti sel)  

 

Metode gene delivery ditemukan melalui penelitian yang panjang, 

bahkan sampai sekarang masih terus dilakukan untuk menghasilkan metode yang 

efektif untuk mengantarkan gen ke dalam sel. Pada tahun 1990, Rosenberg dkk 
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melakukan percobaan pengantaran gen resistensi terhadap neomycin dengan 

menggunakan limfosit. Lima tahun kemudian dilakukan pula percobaan untuk 

mengantarkan gen ADA pada penderita SCID, yang dilakukan oleh Blaese, dkk 

(1995). Kedua contoh penelitian ini menjadi salah satu penemuan penting terkait 

gene delivery pada terapi gen. 

Mari kita kembai memahami mengenai prinsip terapi gen. Terdapat 2 

macam terapi gen, yaitu Germline Gene Therapy dan Somatic Gene Therapy. 

Pada germline gene therapy, penggunaannya masih menimbulkan reaksi pro dan 

kontra terkait dengan jenis sel yang digunakannya. Gen yang digunakan akan 

dimasukkan ke dalam sel serma, sel telur maupun sel telur yang telah terfertilisasi 

(fase blastosis), sehingga hasil editing gene ini akan terekspresi pada keturunan. 

Menurut kalian, bagaimanakan kontroversi metode ini? Bagaimana pendapat pihak-

pihak yang pro dan kontra dengan metode ini? 

 

 

Gambar 3. Germline gene therapy merupakan terapi gen dengan menggunakan sel 

sperma, sel telur maupun hasil hasil fertilisasi pada fase blastosis. Jika ini 

dilakukan pada sel manusia, maka menimbulkan masalah pada etika 

penelitiannya. 

 

Pada Somatic gene therapy, gen yang digunakan akan dimasukkan pada 

sel-sel tubuh. Tentu saja target selnya tertentu atau spesifik. Karena itu, hasil editing 

gene tidak akan diturunkan ke anak atau keturunan. Hal ini berbeda dengan 

germline gene therapy. Metode somatic gene therapy ini dianggap aman 

dibandingkan dengan germline gene therapy karena tidak diturunkan ke anak. 

Namun metode ini memiliki kelemahan yaitu masa kerja gen yang tidak lama 

karena adanya proses apoptosis. Selain itu terdapat tantangan yaitu proses 

memasukkan gen ke dalam sel yang tidak mudah. Telah dijelaskan di atas bahwa 
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sel kita akan menyeleksi molekul-molekul apa saja yang dapat masuk dan keluar 

dari dalam sel. 

 

3. Berbagai metode yang dilakukan pada Somatic Gene Therapy 

Terdapat berbagai macam pendekatan yang dilakukan dalam somatic 

gene therapy ini. Pertama adalah dengan mekanisme ex vivo. Pada mekanisme ini, 

sel dari penderita akan diambil, kemudian dimodifikasi di dalam laboratorium dan 

setelah itu dikembalikan lagi ke dalam tubuh penderita. 

 

 

Gambar 4. Mekanisme ex vivo yang dilakukan pada somatic gene therapy. Pada 

mekanisme ini sel penderita akan diambil dari penderita, kemudian mengalami 

modifikasi di laboratorium dan dikembalikan lagi ke tubuh penderita. 

 

Meskipun secara teori mekanisme ini terdenngar mudah, namun dalam 

praktiknya, perlu dilakukan optimasi kondisi modifikasi, pemilihan vektor dan-lain 

yang cukup rumit. 

Mekanisme yang kedua dalam somatic gene therapy adalah mekanisme 

in situ. Mekanisme ini dilakukan dengan cara memasukkan gen secara langsung ke 
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dalam jaringan target, seperti memasukkan gen pada trakea dan bronkus pada 

penderita kistik fibrosis. 

Kemudian mekanisme ketiga adalah mekanisme in vivo. Hampir mirip 

dengan in situ, maka pada in vivo gen akan dimasukkan ke dalam tubuh melalui 

suntikan ke aliran darah. Beberapa referensi yang menyebutkan mekanisme in situ 

itu sama dengan in vivo. 

 

 

Gambar 5. Mekanisme in situ, memasukkan gen secara langsung ke tubuh 

penderita melalui suntikan ke aliran darah atau bisa dengan gene gun. 

 

Jika dilihat, maka terdapat perbedaan yang jelas antara mekanisme ex 

vivo dan dan in vivo. Jika mekanisme ex vivo sel diambil dari penderita, sedangkan 

pada mekanisme in vivo maka tidak dilakukan pengambilan sel dari penderita 

namun gen dimasukkan langsung ke dalam tubuh dengan berbagai cara (Gambar 

6). 
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Gambar 6. Perbedaan antara mekanisme ex vivo dan in vivo pada somatic gene 

therapy.  

 

4. Cara-cara penghantaran gen ke sel target (Gene Delivery). 

Terdapat 2 cara untuk gene delivery ini : (1) menggunakan vektor 

virus; dan (2) mekanisme penghantaran non-virus. Virus digunakan sebagai 

vektor karena kemampuannya dalam menginfeksi sel. Sehingga diharapkan virus 

dapat mengantarkan gen ke dalam sel secara efektif. Untuk keamanannya maka gen 

yang berperan dalam perbanyakan virus dihilangkan, sehingga tidak menimbulkan 

penyakit baru. Sampai saat ini, penelitian mengenai uji keamanan masih terus 

dilakukan. Beberapa contoh vektor virus yang bisa digunakan dalam terapi gen 

adalah : 

a. Vektor retrovirus  dapat mengantarkan gen ke sel-sel yang sedang 

membelah. 

b. Vektor adenovirus  dapat digunakan untuk mengantarkan gen ke 

beberapa macam sel (low specificity). 
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c. Vektor Adeno-Associated Virus (AAV)  memiliki patogenesitas dan 

tingkat replikasi yang rendah sehingga lebih aman dibandingkan dengan 

vektor adenovirus. 

d. Vektor Herpes Simplex Virus (HSV)  sangat berpotensi untuk 

mengantarkan gen ke sel-sel saraf, kanker dan tumor. 

e. Vektor Lentivirus  dapat mengantarkan gen ke sel-sel yang tidak 

membelah. 

f. Vektor Poxvirus  mampu mengantarkan gen yang berukuran besar. 

 

Untuk penghantaran gen tanpa virus (non virus) bisa dilakukan dengan 

(1) memasukkan DNA telanjang (naked DNA), (2) menggunakan gene gun; (3) 

elektroporasi; (4) Ultrasound dan (5) liposom.  Untuk metode memasukkan 

DNA telanjang (naked DNA) bisa dilakukan dengan injeksi secara langsung pada 

jaringan target. Namun, efisiensi penghantaran dengan metode ini rendah, karena 

DNA telanjang mudah sekali rusak (terdegradasi) oleh enzim-enzim DNAse pad 

tubuh kita mapun dari proses kerja metode ini. 

 

Gambar 7. Metode terapi gen dengan memasukkan secara langsung DNA 

telanjang ke dalam jaringan (sumber : https://www.the-scientist.com). 

 

https://www.the-scientist.com/
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Mekanisme non virus lain yang bisa digunakan adalah dengan gene gun. 

Pada metode ini partikel emas atau tungsten dilapisi dengan plasmid yang berisi 

gen yang akan dimasukkan. Metode ini bisa dilakukan pada mukosa, kulit maupun 

dalam proses operasi.  

 

 

Gambar 8. Mekanisme penghantaran gen dengan gene gun pada sel tumbuhan 

(gambar kiri) dan alat gene gun (gambar kanan). 

 

Pada metode elektroporasi, dilakukan destabilisasi membran sel dengan 

arus listrik, sehingga DNA yang terdapat di luar sel dapat masuk ke dalam sel. 

 

 

Gambar 8. Proses eletroporasi untuk penghantaran gen ke dalam sel. 

 

Prinsip yang sama bisa juga dilakukan dengan menggunakan gelombang 

suara, bukan listrik. Jika ini yang dilakukan, maka metodenya disebut dengan 
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mekanisme ultrasound. Meskipun aman, tetapi diketahui bahwa penghantaran gen 

yang terjadi efisiensinya cukup rendah. 

 

 

Gambar  9. Mekanisme ultrasound dalam proses penghantaran gen (warna hijau) 

ke dalam sel. 

 

Terakhir adalah metode dengan menggunakan liposom. Liposom ini 

adalah lipid yang membungkus DNA yang akan dimasukkan ke dalam sel. Liposom 

ini kemudian dimasukkan ke dalam sel dengan ultrasound. Banyak penelitian 

mendapatkan hasil yang positif dengan metode ini. Sehingga metode ini merupakan 

metode yang menjanjikan untuk gene delivery. 

 

Gambar 10. Liposom 

melindungi DNA dari 

lingkungan luar dapat digunakan 

untuk gene delivery. 
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C. Latihan  

 

a. Apa yang dimaksud dengan gene delivery? 

b. Mekanisme in vivo dalam terapi gen adalah….  

 

D. Kunci Jawaban 

a. Mekanisme penghantaran gen ke dalam sel target. 

b. Mekanisme untuk memasukkan gen secara langsung ke sel target 

melalui injeksi ke aliran darah. 
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