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I. Pendahuluan 

     Genetik molekuler adalah ilmu tentang sifat keturunan yang diwariskan serta 

variasi ekspresi gen yang dapat terbentuk. Ilmu genetik molekuler membahas 

mengenai struktur normal sel, prinsip siklus sel, dan unit molekuler yang membawa 

materi genetik. Prinsip genetik molekuler perlu dipahami agar dapat 

memperkirakan terjadinya berbagai penyakit mata turunan yang disebabkan 

kelainan genetik. Proses terjadi penyakit mata turunan dapat disebabkan oleh 

kelainan unit molekuler genetik dan turunan gen dari orangtua. Penyakit mata 

turunan diidentifikasi melalui informasi genetik keluarga dan dapat menjadi 

pedoman untuk manajemen penyakit yang terjadi. Sari kepustakaan ini bertujuan 

untuk mempelajari dasar ilmu genetik molekuler dan mengidentifikasi variasi 

penyakit mata turunan akibat proses gen.1,2 

 

II.  Genetik Dasar 

     Struktur penting dalam genetik dasar yaitu sel, kromosom, rantai 

deoksiribonukleat (DNA), dan rantai asam ribonukleat (RNA). Gen merupakan unit 

molekuler yang berada pada rantai deoksiribonukleat (DNA). Molekul DNA dan 

materi genetik DNA tersimpan didalam nukleus sel dan mitokondria. Jalinan DNA 

akan membentuk struktur kromosom. Kromosom memiliki lokasi spesifik yang 

menyimpan materi genetik dari DNA. Fenotip adalah karakter ekspresi gen pada 

manusia yang dipengaruhi interaksi gen pada kromosom.2–4 

 
2.1. Struktur Gen 

     Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariot. Nukleus 

mengandung materi genetik berupa molekul DNA yang membentuk kromosom. Sel 

manusia merupakan sel eukariot. Nukleus manusia mengandung kromosom yang 

terbentuk dari jalinan DNA. Kromosom diklasifikasikan dengan angka berdasarkan 

ukuran atau disebut kariotip. Kariotip kromosom diklasifikasikan berdasarkan 

ukuran 1 untuk kromosom terbesar hingga ukuran 22 untuk kromosom terkecil. 

Wanita memiliki dua kromosom X, sedangkan pria memiliki satu kromosom X dan 

satu kromosom Y. Kromosom Y memiliki ukuran lebih kecil daripada ukuran 
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kromosom X. Jumlah kromosom manusia normal berjumlah 46 kromosom diploid 

yang terdiri atas 22 pasang identik disebut autosom dan sepasang kromosom seks  

disebut genom. Kromosom manusia berjumlah 23 pasang pada setiap sel.1,5,6  

 

 
Gambar 2.1 Normal kariotip 

                              Dikutip dari: Passarge3 
 
     Kromatid adalah lengan kromosom hasil dari replikasi saat siklus sel. Dua 

kromatid disatukan oleh sentromer. Sentromer merupakan daerah konstriksi yang 

terletak pada bagian tengah kromosom.1,3,7 

 

 
Gambar 2.2 Struktur sel dan kromosom 

                                                          Dikutip dari : American Academy Ophthalmology7 
 

     Kromosom memiliki dua lengan, lengan pendek disebut dengan lengan P dan 

lengan panjang disebut dengan lengan Q. Materi gen kromosom berasal dari DNA. 

Gen berada di lokasi tertentu pada lengan kromosom yang disebut dengan lokus. 

Lokus yang memiliki posisi sejajar antara lengan kromosom kiri dan kanan disebut 

dengan alel. Kromosom manusia secara berpasangan membawa materi genetik 
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dengan ukuran dan bentuk yang sama atau disebut dengan homologus kromosom. 

Homologus kromosom membawa informasi genetik yang sama pada kedua lokus. 

Interaksi gen pada alel dapat menghasilkan karakter fenotip manusia yang 

diekspresikan dengan bentuk fisik seperti warna iris pada mata dan penyakit mata 

turunan.1,9,10  

 
2.2 Siklus Sel 

     Siklus sel merupakan rangkaian siklus untuk membentuk sel duplikat. Interfase 

merupakan fase awal sel menjalankan fungsi dan persiapan untuk pertumbuhan sel 

sebelum memulai pembelahan saat siklus mitosis atau siklus meiosis. Interfase 

dibagi menjadi fase G1, S, dan G2.1,7,9 

 

 
Gambar 2.3 Siklus Sel dan mitosis 

                                                                Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology7 
 
     Fase G1 merupakan fase permulaan dalam pertumbuhan sel. Kromosom pada 

fase G1 hanya memiliki satu kromatid. Fase ke dua yaitu fase S, pada fase S terjadi 

replikasi DNA. DNA membutuhkan waktu 6-8 jam untuk replikasi. Kromosom 

membentuk kromosom salinan yang disebut kromosom bersaudara. Kromosom 

bersaudara memiliki materi gen dan struktur yang sama persis dengan kromosom 

induk. Sel memiliki 46 kromosom yang terbentuk dari 92 kromatid pada akhir fase 

S. Fase G2 merupakan fase terakhir dari interfase, pada fase G2 sel tumbuh menjadi 
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lebih besar sebelum akhirnya membelah menjadi dua sel kecil. Sel akan berhenti 

membelah saat memasuki fase G0 yang merupakan fase istrahat dari siklus sel.1,3,4,9 

 
2.2.1 Mitosis 

     Mitosis merupakan dasar dari peningkatan dimensi tubuh selama periode 

perkembangan dan berfungsi sebagai pengganti sel-sel yang rusak atau sel yang 

telah  mati. Seluruh kromosom dan gen yang dibawa saat mitosis mengalami 

replikasi kemudian menghasilkan dua sel identik atau disebut dengan diploid. 

Setiap nukleus sel memiliki 46 kromosom diploid. 1,7,9 

 

 
Gambar 2.4 Siklus Mitosis 

                              Dikutip dari : Yanoff1 
 
    Mitosis terjadi setelah seluruh replikasi kromosom dan persiapan sel pada 

interfase selesai.  Siklus sel dari interfase hingga selesai fase M membutuhkan 

waktu 24 jam. Fase M pada siklus sel merupakan fase terjadinya mitosis. Mitosis 

membutuhkan waktu 1 jam dari total waktu yang dibutuhkan siklus sel. Proses 

mitosis dibagi menjadi profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase merupakan 
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fase terjadinya penggandaan kromatid untuk membentuk kromosom bersaudara. 

Kromosom bersaudara memiliki materi genetik yang sama dengan induk 

kromosom. Struktur kromosom akan bertambah padat saat profase. Fase kedua 

yaitu metafase, dimana kromosom berjajar pada sentral nukleus sel dan sentromer 

kromosom diikat oleh benang spindel. Fase ketiga yaitu anafase, pada fase ini 

kromosom terpisah dan tertarik ke kutub yang berlawanan di dalam sel. Fase 

terakhir mitosis yaitu telofase, pada telofase sel membentuk dua nukleus dan sel 

membelah menjadi dua sel.1,7,9 

 
2.2.2 Meiosis  

     Meiosis merupakan divisi sel yang diturunkan khusus untuk reproduksi seksual 

pada eukariot. Meiosis memiliki 2 tahap yaitu meiosis I dan meiosis II. Meiosis I 

dan meiosis II memiliki fase yang sama dengan mitosis. Perbedaan pada tahap 

meiosis I terdapat perpanjangan dari profase. Siklus meiosis menghasilkan 4 sel 

yang masing-masing memiliki 23 kromosom haploid.1,2,9 

 

 
   Gambar 2.5 Siklus Sel Meiosis 

                                 Dikutip dari : Dorian2 
 
     Siklus Meiosis I terdiri dari tahap profase I, metafase I, anafase I, dan telofase I. 

Meiosis I dimulai dengan perpanjangan profase I. Perpanjangan profase I pada 

miosis I terdapat lima fase. Fase pertama yaitu leptonema, pada fase ini kromosom 

terlihat seperti benang tipis dan mulai mengalami kondensasi. Kromatid setiap 

kromosom menjadi sangat rapat sehingga sulit dibedakan. Zigonema merupakan 
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tahap kedua dari profase I, dimana kromosom homologus yang berpasangan saling 

bersinaps dan setiap pasangan kromosom tersusun berdasarkan ukuran. Pakinema 

sebagai tahap ketiga merupakan tahap utama dimana terjadi penebalan kromosom. 

Setiap kromosom memiliki 2 kromatid dan bentuk kromosom menjadi bivalen atau 

disebut tetrad karena kromosom memiliki 4 lengan. Tahap terakhir profase yaitu 

diplonema. Kromatid saling bertukar material serta menghasilkan variasi paternal 

dan maternal homologus pada tahap ini. Kompleks sinapsis menjadi terbagi dua 

dan komponen setiap bivalen mulai terpisah. Diakinesis kromosom mencapai 

kondensasi maksimal sebelum memasuki tahap metafase I. Fase setelah profase I 

yaitu metafase I, anafase I, dan telofase I. Tahap yang terjadi setelah profase I sama 

dengan tahapan yang terjadi pada mitosis. Metafase I dimulai saat membran nuklear 

sel hilang. Siklus meiosis I menghasilkan 2 sel anak yang memiliki 23 kromosom 

diploid rekombinan.1,2,9 

     Siklus meiosis II terjadi fase yang sama dengan meiosis I. Meiosis II tidak 

mengalami interfase kembali. Siklus meiosis II dimulai setelah membran nukleus 

hilang. Tahap Profase II diikuti dengan metafase II, anafase II, dan telofase II. Sel 

diploid yang terbentuk pada meiosis I dibelah menjadi 4 sel yang memiliki 23 

kromosom haploid. Pindah silang gen yang terjadi saat meiosis I menghasilkan 

variasi kromosom gamet. Kromosom rekombinan menghasilkan variasi fenotip 

pada manusia.1,2,7,9 

 
2.3 Asam Nukleat 

     Sel memiliki dua jenis asam nukleat yaitu asam deoksiribonukleat (DNA) dan 

asam ribonukleat (RNA). Molekul DNA berada di nukleus sel, sedangkan molekul 

RNA berada di nukleus dan mitokondria. Materi RNA memiliki materi genetik 

sama seperti DNA. Materi RNA berfungsi untuk mengendalikan sintesis protein.1,9 

 
2.3.1 DNA 

     Molekul DNA memiliki bentuk rantai ganda. Rantai ganda DNA terdiri dari dua 

rangkaian polinukleotida yang terikat dengan nukleotid. DNA memiliki empat jenis 

nukleotid yaitu adenin (A), guanin (G), sitosin (C), dan thimin (T). Nukleotid DNA 

diikat oleh dioksiribosa dan fosfat. Rangkaian nukleotid membentuk kode genetik 
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pada DNA. Nukleotid adenin selalu berpasangan dengan thimin dan nukleotid 

guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nukleosom membentuk DNA menjadi 

bangunan spesifik berupa manik-manik membentuk kromosom. DNA dan 

nukleosom direkatkan oleh histon. Histon merupakan protein bermuatan positif 

yang mengandung arginin dan lisin. Histon dapat berinteraksi dengan muatan 

negatif dari gugus fosfat DNA. Protein histon pada nukleosom yaitu protein tipe 

H1, H2A, H2B, H3, dan H4.1–3,9 

 

 
Gambar 2.6 Struktur DNA dan replikasi DNA 

                                                      Dikutip dari : Yanoff1 
 

2.3.2 RNA 

     Rantai RNA merupakan jalinan tunggal yang menjadi perbedaan utama dengan 

DNA. Deoksiribosa pada DNA digantikan dengan ribosom pada RNA dan 

nukleotid thimin DNA digantikan dengan urasil pada RNA. RNA memiliki tiga 

jenis molekul yaitu messenger RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA), ribosom RNA 

(rRNA).1–3  

     Materi genetik dari nukleus ke sitoplasma dibawa oleh mRNA. Hasil transkripsi 

DNA berupa mRNA kemudian membentuk cetakan yang disebut juga dengan 
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template dan membentuk polipeptida selama proses translasi. Asam amino spesifik 

pada sintesis protein dibawa oleh tRNA. Komponen ribosom yang terdiri atas sub 

unit kecil dan besar serta mengandung protein disebut rRNA.2,3 

 
2.3.3 Dogma Sentral 

     Dogma sentral merupakan konsep yang menjelaskan replikasi DNA, transkripsi 

dan translasi. Replikasi adalah proses menyalin secara utuh 2 untai DNA menjadi 

2 untai DNA yang baru. Transkripsi adalah proses menyalin secara utuh 2 untai 

DNA menjadi mRNA sedangkan translasi adalah proses penterjemahan mRNA 

menjadi protein.7,9,11 

     Replikasi DNA terjadi pada fase S dari siklus sel. Replikasi DNA diawali 

dengan rantai ganda DNA yang terpisah menjadi dua rantai tunggal. Rantai ganda 

DNA dipisahkan oleh enzim helikase. Rantai tunggal DNA berfungsi sebagai 

template pembentukan pasangan DNA. RNA primer menambahkan nukleotid baru 

pada template DNA yang merupakan titik awal pembentukan pasangan rantai ganda 

DNA. DNA polimerase menambahkan nukleotid baru searah 5' menuju 3' setelah 

RNA terbentuk. Enzim DNA polimerase merupakan enzim yang membentuk 

pasangan nukleotid DNA. Rantai tunggal DNA disintesis secara berkelanjutan oleh 

DNA polimerase, saat mencapai 3’ rantai DNA digantikan kembali dengan RNA 

primer.1,7,9,11 

     Enzim eksonuklease melepas RNA primer dari rantai DNA. Rantai anak DNA 

yang belum memiliki pasangan nukleotid akibat pelepasan RNA primer disebut 

fragmen okazaki. Fragmen okazaki pada rantai DNA dirangkai kembali oleh enzim 

DNA polimerase untuk membentuk rantai ganda DNA utuh.1,7,9  

     Transkripsi dan translasi merupakan proses perubahan kode basa DNA menjadi 

mRNA untuk menghasilkan protein. Informasi genetik DNA ditandai dengan kode 

urutan basa. Kode urutan basa DNA menentukan kode sintesis RNA yang 

dihasilkan dari proses transkripsi. Transkripsi merupakan proses sintesis RNA 

menggunakan salah satu untai DNA sebagai cetakan. Molekul RNA membawa 

informasi ini dalam bentuk messanger RNA (mRNA), mRNA berpindah dari 

nukleus ke sitoplasma. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. 
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Translasi merupakan penterjemahan urutan nukleotida mRNA menjadi rangkaian 

asam amino dan protein. Ribosom terbentuk dari berbagai macam asam amino yang 

berhubungan dengan jenis tertentu RNA yang disebut ribosom RNA (rRNA). 

Proses translasi juga melibatkan jenis RNA ketiga, yaitu transfer RNA (tRNA) yang 

menghubungkan kode basa mRNA dengan sekuens asam amino yang terdapat di 

ribosom.7,9,11 

 

III. Pola Penyakit Turunan  
     Ekspresi genotip dalam karakter fisik manusia dikenal dengan fenotip. Variasi 

fenotip dapat membentuk penyakit genetik. Interaksi pasangan alel dari lokus 

kromosom menimbulkan variasi karakter fenotip. Alel adalah gen yang memiliki 

posisi lokus yang sama pada suatu kromosom. Penyakit turunan dibagi berdasarkan 

pola penurunan yaitu mendelian, mitokondrial dan kelainan kromosom.9,10 

 
3.1 Turunan Mendelian 

      Turunan mendelian merupakan penyakit yang disebabkan kerusakan pada satu 

gen. Alel dikatakan dominan bila mempengaruhi fenotip, alel dikatakan resesif bila 

tidak mempengaruhi fenotip atau tidak diekspresikan, hal ini mendasari pola 

penurunan mendelian. Heterozigot adalah individu yang memiliki alel berbeda pada 

suatu pasangan lokus, sebaliknya homozigot memiliki alel yang sama pada 

pasangan lokusnya. Sifat yang dipengaruhi oleh gen autosomal dapat berupa 

dominan atau resesif.7,9,10 

     Autosomal dominan terjadi bila gen abnormal yang bersifat dominan muncul 

walaupun pasangan gen dari alel tersebut normal. Autosomal resesif terjadi bila 

kedua orangtua memiliki pasangan gen resesif abnormal berpasangan dengan gen 

normal. Kedua orangtua menurunkan satu gen resesif abnormal, umumnya kedua 

orangtua adalah karier heterozigot. Gen resesif abnormal dari kedua orangtua dapat 

diturunkan dan dapat diekspresikan pada anak walaupun pada orangtua tidak 

menimbulkan penyakit.9,10  

      Turunan terkait kromosom X adalah pola turunan yang dibawa kromosom seks. 

Gen pada pasangan kromosom XY sebagian besar tidak memiliki pasangan alel 
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karena ukuran kromosom yang berbeda. Wanita heterozigot dapat menjadi 

pembawa tetapi penyakit turunan tidak dapat di ekspresikan pada turunan terkait 

kromosom X resesif. Manifestasi penyakit hanya dapat muncul pada wanita 

homozigot. Kelainan kromosom X resesif menyebabkan manifestasi penyakit pada 

pria, sedangkan pada wanita gen resesif abnormal pada kromosom X ditutupi alel 

normalnya.7,9,10  

 

 
Gambar 3.1 Silsilah autosomal dominan dan autosomal resesif  

                                            Dikutip dari : Forrester9 
 
     Penyakit mata turunan dengan pola mendelian antara lain retinitis pigmentosa, 

albinisme okuler dan retinoblastoma. Retinitis Pigmentosa merupakan salah satu 

penyakit retina turunan mendelian. Pasien dengan retinitis pigmentosa diturunkan 

melalui penurunan autosomal, 20% penderita retinitis pigmentosa disebabkan 

transmisi autosomal resesif dan sekitar 8%-25% disebabkan penurunan terkait 

kromosom X resesif. Pasien dengan retinitis pigmentosa menderita buta senja sejak 

kecil. Pengecilan lapangan pandang progresif dan penurunan penglihatan yang 

progresif juga didapatkan sesuai pertambahan usia. Gen yang terkait dengan 

retinitis pigmentosa adalah Xp.11.3 pada lengan pendek kromosom. Gen lain yang 

mempengaruhi adalah Xp.21. Beberapa mutasi juga ditemukan pada pasien dengan 

kelainan autosomal dominan. Gen yang terlibat yaitu gen rodopsin pada kromosom 

3q dan kromosom 6p.7,10  

 
3.2 Turunan Mitokondrial 

     Mitokondria memiliki banyak salinan ekstranuklear kromosom. Mitokondria 

memiliki kurang lebih 10 sirkular kromosom yang dapat mengalami replikasi 

sendiri dalam genom nuklear. Genom nuklear berisi gen untuk tRNA dan rRNA 
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yang berfungsi untuk sintesis protein mitokondria dan peptida yang terlibat pada 

fosforilasi oksidatif. Pewarisan penyakit turunan mitokondrial ini disebabkan 

adanya defek pada DNA mitokondria. Akrosom yang hilang saat fertilisasi 

menyebabkan penurunan kromosom mitokondria terjadi melalui sel telur ibu. Pria 

dan wanita dapat menerima defek gen dari turunan mitokondria, tetapi penyakit dari 

turunan mitokondria hanya dapat diturunkan melalui wanita. Pria yang menerima 

defek gen dari turunan mitokondria tidak dapat menurunkan manifestasi kepada 

keturunannya.7,9,10 

     Sel telur wanita yang memiliki turunan abnormal pada mitokondria akan 

menurunkan penyakit seperti Leber's Optic Neuropathy. Sel sperma juga memiliki 

mitokondria namun tidak di transmisikan saat fertilisasi sel telur, oleh karena itu 

hanya wanita yang dapat menurunkan Leber's Optic Neuropathy. Penderita Leber's 

optic neuropathy terjadi kehilangan lapang pandang sentral progresif yang 

menyebabkan sentral skotoma progresif yang semakin berat dengan pertambahan 

usia. Leber's Optic Neuropathy dihubungkan dengan mutasi pasangan nukleotid 

pada posisi 11778 pada gen ND-4 dalam mtDNA yang disebabkan sintesis NADH 

dehidrogenase. Mutasi juga dapat terjadi pada pada pasangan nukleotid 3460 pada 

gen ND-1 dan 14484 pada gen ND-6.7,9,10,12  

 
3.3 Kelainan Kromosom 

     Saat terjadi pembelahan sel, dapat terjadi pembelahan kromosom yang tidak 

sempurna. Kelainan kromosom dapat berupa kelainan jumlah kromosom. Jumlah 

kromosom normal pada manusia berjumlah 46. Trisomi adalah jumlah kromosom 

lebih satu dari jumlah normal, sedangkan kekurangan satu dari jumlah kromosom 

disebut monosomi.7,9,10 

     Kelainan kromosom dapat disebabkan oleh kelainan struktur dari kromosom. 

Kelainan struktur kromosom yang terjadi yaitu translokasi, inversio, delesi, dan 

mutasi. Bagian dari struktur kromosom yang terbelah dan melekat kembali dengan 

kromosom asalnya namun dengan posisi terbalik disebut inversio. Delesi adalah 

terdapatnya bagian kromosom yang terbelah dan menyebabkan kromosom rusak. 

Translokasi kromosom menyebabkan bagian tertentu kromosom terlepas lalu 
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melekat pada bagian kromosom dengan segmen berbeda. Mutasi kromosom terjadi 

bila bergantinya tiga kode basa pada kromosom sehingga menyebabkan gangguan 

produksi asam amino.7,9  

     Kelainan kromosom dapat menyebabkan penyakit mata turunan seperti 

retinoblastoma. Gen yang berpengaruh pada retinoblastoma diidentifikasi pada 

bagian kromosom 13q14. Gen ini berpengaruh pada regulasi dari siklus sel. Protein 

yang hilang pada saat masa embrio sel retina menghasilkan pertumbuhan sel yang 

tidak terkontrol dan dapat menghasilkan tumor.7,9,10 

 

IV. Simpulan 

     Genetik molekuler adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan. Gen setiap 

manusia terdapat di dalam DNA yang dikemas dengan bentuk kromosom. 

Kromosom terdapat di dalam nukleus sel yang merupakan bagian dari sel. 

Penurunan sifat bukan hanya menjelaskan penurunan bentuk fisik dan pola berbagai 

jenis penyakit turunan dalam suatu keluarga. Ilmu genetik molekuler juga dapat 

memprediksi pola kemungkinan penyakit mata turunan. Kerusakan yang terjadi 

pada struktur sel, struktur DNA atau siklus sel yang tidak sempurna dapat menjadi 

penyebab terjadinya penyakit mata turunan.
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