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I. Pendahuluan 

Kelainan genetik memiliki peranan penting dalam bidang oftalmologi. Data 

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) menunjukkan bahwa sepertiga dari 

sinopsis klinis yang terdaftar berkaitan dengan kelainan mata. Kelainan genetik 

pada mata dapat terjadi pada berbagai rentang usia dan menggambarkan hampir 

seluruh pola pewarisan yang ada, seperti pola mendelian, mitokondrial, dan 

multifaktorial. Kelainan genetik menyebabkan lebih dari 50% kebutaan pada anak 

dan berkontribusi terhadap penyebab kebutaan utama pada usia dewasa.1–3 

Pengetahuan mengenai genetika molekular dibutuhkan untuk dapat mengetahui 

dasar genetik dari kelainan struktur dan fungsi, patogenesis, serta pola pewarisan 

penyakit genetik, termasuk penyakit genetik mata. Perkembangan oftalmologi 

molekular berawal dari ditemukannya gen retinoblastoma dan berkembang pesat 

dengan penemuan gen-gen distrofi retina serta penyakit genetik mata lainnya. 

Pengetahuan dalam bidang oftalmologi molekular dapat bermanfaat secara klinis, 

untuk perkembangan proses skrining, konseling, penegakkan diagnosis, serta 

tatalaksana penyakit genetik mata.1,2,4 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk 

membahas dasar-dasar ilmu genetika molekular, serta kepentingannya dalam 

perkembangan penyakit genetik khususnya dalam bidang oftalmologi. 

 
II. Genetika Dasar 

Gen merupakan rangkaian molekul asam deoksiribonukleat (DNA) yang 

berfungsi sebagai unit fungsional terkecil di dalam sel untuk memproduksi protein 

atau asam ribonukleat (RNA). Genomik manusia terdiri dari 3,2x109 pasang 

nukleotid DNA di nukleus yang terdistribusi pada 22 pasang kromosom autosomal 

dan 2 kromosom seksual. Kromosom seksual pada wanita merupakan sepasang 

kromosom X, sedangkan pada pria terdiri dari kromosom X dan kromosom Y. 

Kromosom tersebut berperan pada pola pewarisan gen yang membawa sifat atau 

karakter tertentu. Seluruh pasangan kromosom akan didapat dari ibu dan ayah, 

dengan kromosom seksual menjadi penentu jenis kelamin seorang individu. 

Sebagian kecil DNA terletak di mitokondria, mengandung 37 gen yang umumnya 

berperan dalam proses fosforilasi oksidatif.4–6 
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Gen mengandung seluruh informasi dasar mengenai individu, yang akan 

diteruskan dari sel induk ke sel anak melalui pembelahan sel. Informasi yang 

terkandung pada gen berperan penting dalam menentukan karakteristik individu 

secara keseluruhan. Setiap sel dalam tubuh manusia terdiri dari DNA yang sama 

namun memiliki fungsi yang berbeda-beda, bergantung pada gen yang 

diekspresikan di sel tersebut. Mutasi pada gen dapat menyebabkan gangguan fungsi 

sel hingga dapat menyebabkan manifestasi klinis suatu penyakit.5–7 

 

 
 Gambar 2.1 Gambaran kromosom di dalam sel  

 Dikutip dari: Brar dkk.4  
 

2.1  Struktur Gen 

Gen manusia berada di dalam kromosom yang tersusun dari rangkaian DNA. 

Komponen DNA terdiri dari asam fosfat dan deoksiribosa sebagai rangka, serta 

empat basa nitrogen yakni adenin, guanin, timin, dan sitosin. Komponen RNA 

memiliki basa nitrogen yang sama, kecuali basa timin yang digantikan dengan 

urasil. Triplet dari RNA membentuk kodon yang akan berkorespondensi dengan 

asam amino tertentu. Rantai DNA dan RNA memiliki ujung hidroksil 3’ dan ujung 

fosfat 5’ yang penting untuk proses replikasi, transkripsi, translasi, dan proses 

modifikasi lainnya.5,7,8 

Rantai DNA pada eukariot terikat kuat pada histon, membentuk struktur yang 

dinamakan nukleosom. Nukleosom terdiri dari histon oktamer yang dikelilingi 
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DNA heliks ganda. Dua nukleosom yang berdekatan terpisah dengan interval 

sekitar 200 pasang nukleotid dan saling melekat kuat membentuk struktur kromatin 

dengan bantuan histon H1. Kromatin memiliki struktur yang dinamis yang 

memudahkan akses terhadap DNA pada saat menjalani proses reproduksi sel. 

Dinamika kromatin tersebut dipengaruhi oleh protein regulator yang berperan 

sebagai aktivator maupun inhibitor. Kromatin akan dipadatkan membentuk 

kromosom, dimana kromatid yang berpasangan akan melekat pada sentromer atau 

kinetokor. Kromosom memiliki dua lengan, yakni lengan p dan q dengan materi 

genetik yang berbeda pada setiap lengannya.7–9 

 

Gambar 2.2 Struktur kromosom dan DNA 
 Dikutip dari: Albert dkk.5 

 
2.2  Dogma Sentral 

Gen yang terdiri dari DNA dapat diaktivasi menjadi protein tertentu yang disebut 

dengan ekspresi gen. Dogma sentral menjelaskan proses konversi DNA tersebut 

menjadi unit fungsional, dimana setiap sel akan mengekspresikan gen yang berbeda 

sesuai kebutuhannya. Sekitar 5% dari DNA berfungsi untuk mengkode protein dan 

sebagian sisanya berperan dalam regulasi ekspresi gen. Ekspresi gen diawali 
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dengan perubahan DNA menjadi RNA melalui proses transkripsi dan 

diterjemahkan menjadi protein pada proses translasi. Sebagian protein yang 

dihasilkan berupa protein struktural yang membentuk struktur dari organel, 

sementara sisanya merupakan enzim yang berperan dalam proses katalisasi 

berbagai aktivitas sel. Aktivitas genetik diawali dengan proses replikasi DNA yang 

berlangsung sekitar 4-8 jam. Rantai DNA heliks ganda akan dipisahkan menjadi 

dua rantai tunggal DNA, kemudian terjadi proses duplikasi DNA oleh enzim DNA 

polimerase menghasilkan empat rantai tunggal DNA yang komplementer. Masing-

masing rantai DNA yang baru terbentuk akan berikatan dengan rantai DNA asalnya 

dengan bantuan enzim DNA ligase.4,5,7 

Gambar 2.3 Dogma sentral 
                  Dikutip dari Hall dkk.7 

 

Segmen cetakan DNA yang mengkode protein akan dibaca untuk menghasilkan 

messenger RNA (mRNA) pada proses transkripsi. Proses transkripsi diinisiasi 

dengan aktivasi DNA di area promotor oleh komplek faktor transkripsi yang terdiri 

dari RNA polimerase dan beberapa faktor lainnya. Nukleotid DNA akan disalin dari 

arah ujung 5’ ke ujung 3’ menjadi RNA hingga terdapat sinyal terminasi. Rantai 
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mRNA yang baru terbentuk memiliki segmen ekson dan intron. Ekson merupakan 

segmen coding yang akan ditranslasikan menjadi protein, sedangkan intron adalah 

segmen noncoding yang akan dibuang pada proses splicing. Proses splicing terdiri 

dari pemotongan bagian intron dan penyambungan antarbagian ekson, sehingga 

rantai mRNA hanya terdiri dari segmen ekson. Rantai ekson mRNA tersebut 

selanjutnya akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma.5,7,8 

Proses translasi diawali dengan melekatnya mRNA pada subunit ribosomal kecil 

di sitoplasma. Transfer RNA (tRNA) akan membawa antikodon yang sesuai dengan 

kodon pada mRNA, kemudian diterjemahkan menjadi asam amino. Kumpulan 

asam amino tersebut membentuk polipeptida yang selanjutnya membentuk protein. 

Hasil akhir dari ekspresi gen disebut dengan genotip, yang menunjukkan komposisi 

genetik pada individu.4,8,9 

 
2.3  Siklus Sel 

Siklus sel merupakan rangkaian kejadian pada sel yang berfungsi untuk duplikasi 

dan pembelahan sel sehingga sel terus bertumbuh dan berfungsi. Secara umum, 

siklus sel terbagi menjadi fase mitosis (fase M) dan fase interfase. Fase M 

merupakan fase segregasi kromosom dan pembelahan sel, sedangkan pada interfase 

sel akan bertumbuh dan berkembang sebelum terjadi pembelahan. Interfase terdiri 

dari tiga fase, yakni fase gap atau growth G1 dan G2, serta fase sintesis DNA (fase 

S). Fase G1 merupakan fase pertumbuhan sel untuk mencapai ukuran yang cukup 

besar ketika berproliferasi. Fase S atau fase sintesis DNA merupakan fase 

terjadinya proses duplikasi kromosom. Sel akan bertumbuh dan berkembang 

kembali di fase G2, lalu memasuki fase M untuk proses proliferasi atau memasuki 

fase G0 apabila tidak bereplikasi. Siklus sel pada umumnya berlangsung sekitar 10-

30 jam, dengan durasi mitosis hanya sekitar 30 menit.5,7–9 

Fase M memiliki dua proses penting, yakni pembelahan nukleus (mitosis) dan 

pembelahan sitoplasmik (sitokinesis). Mitosis terdiri dari empat fase, yakni profase, 

metafase, anafase, dan telofase. Profase terdiri dari pelepasan dua untai molekul 

DNA yang terkondensasi menjadi sepasang kromatid, disertai pembentukkan 

benang spindel mitosis dari mikrotubulus. Selubung nukleus akan pecah dan 
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terfragmentasi pada akhir profase. Pasangan kromatid kemudian akan melekat 

sejajar pada benang spindel saat metafase. Sel akan memasuki anafase apabila 

mikrotubulus telah melekat sempurna pada kinetokor dan semua kromosom sudah 

sejajar. Pasangan kromatid kemudian terpisah dan tertarik ke kutub yang berbeda. 

Fase terakhir adalah telofase, dimana sel mengalami elongasi dan nuklei anak 

terbentuk. Sel dan seluruh isinya kemudian membelah menjadi dua sel anak diploid 

pada proses sitokinesis.4,5,8 

Gambar 2.4 Siklus sel  
              Dimodifikasi dari: Stratchan dkk.85 

 
Sel germinal melakukan pembelahan dengan cara meiosis, berbeda dengan sel 

somatik. Meiosis terdiri dari siklus yang serupa dengan mitosis, namun fase 

profase, metafase, anafase, dan telofase terjadi dua kali. Meiosis menghasilkan 

empat sel anak haploid dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk, karena 

terjadi dua siklus pembelahan dengan satu siklus replikasi DNA. Pasangan 

kromosom homolog akan berdekatan pada profase I, kemudian terjadi persilangan 

segmen antar kromosom homolog tersebut. Proses rekombinasi ini menyebabkan 

materi genetik pada sel anak tidak identik dengan sel induk.5,7,8  
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Regulasi siklus sel dilakukan dengan adanya titik-titik pengecekan pada 

beberapa fase mitosis. Titik pengecekan G1 pada saat transisi antara G1 dan S 

memeriksa ukurun sel, kecukupan nutrisi, dan faktor pertumbuhan, serta ada 

tidaknya kerusakan DNA. Sel akan memasuki fase S apabila semua persyaratan 

sudah terpenuhi. Titik pengecekan G2 berada di antara G2 dan M untuk memeriksa 

kelengkapan DNA sebelum proses mitosis terjadi. Regulasi siklus sel ini 

melibatkan protein cyclin dan cyclin-dependent kinases (CDK). Disregulasi dari 

siklus sel ini dapat menyebabkan abnormalitas sel seperti kanker.7–9  
 

III.  Kelainan Genetik 

Aktivitas genetik pada sel melibatkan proses yang kompleks dan membutuhkan 

kontrol yang ketat. Proses pengecekan dan perbaikan rantai DNA terjadi setelah 

proses replikasi DNA untuk mencegah kesalahan pada seluruh proses siklus sel. 

Kesalahan pada pemrosesan DNA akan menyebabkan mutasi yang menghasilkan 

protein abnormal dan gangguan homeostasis sel. Kelainan genetik dapat terjadi 

pada proses replikasi DNA, segregasi kromosom, ataupun proses lainnya, yang 

akan mempengaruhi hasil akhir dari pembentukkan protein. Kelainan genetik 

secara umum dapat disebabkan oleh mutasi gen dan aberasi kromosom.4,8,9  

 
3.1  Mutasi Gen dan Aberasi Kromosom 

Perubahan pada DNA secara umum dikategorikan menjadi polimorfisme dan 

mutasi gen. Polimorfisme merupakan variasi DNA atau alel pada suatu lokus yang 

membuat perbedaan fenotip pada tiap individu, namun umumnya tidak bersifat 

patogenik. Mutasi gen terjadi apabila terdapat perubahan pada susunan DNA, baik 

berupa insersi, delesi, atau beberapa tipe substitusi. Perubahan-perubahan tersebut 

dapat menyebabkan kesalahan penerjemahan informasi, karena urutan nukleotid 

yang terbentuk akan ditranslasikan menjadi asam amino yang berbeda atau yang 

lebih pendek. Mutasi tidak selalu menyebabkan manifestasi, misalnya pada mutasi 

yang terjadi pada segmen noncoding. Mutasi dapat disebabkan oleh banyak faktor, 

di antaranya sinar ultraviolet dan bahan kimia. Mutasi tersebut berlangsung secara 

terus-menerus pada tubuh manusia, sehingga mekanisme perbaikan DNA memiliki 

peranan penting untuk mencegah terjadinya manifestasi penyakit akibat mutasi.4,7,10  
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Penyakit mata yang disebabkan mutasi gen salah satunya adalah Leber’s 

hereditary optic neuropathy (LHON). Penyakit ini disebabkan kelainan pada 

nicotinamide adenine dinucleotide + hydrogen (NADH) di mitokondria, dimana 

arginin digantikan oleh histidin pada gen NADH dehydrogenase 4 (ND4). Mutasi 

substitusi tersebut menyebabkan gangguan proses fosforilasi oksidatif dan produksi 

ATP. Penyakit ini ditandai hilangnya penglihatan sentral subakut pada kedua mata 

dan lebih sering ditemui pada laki-laki.2,6,11  

 

 
Gambar 3.1 Tipe mutasi substitusi pada DNA 

  Dikutip dari: Sangermano dkk.10 
 

Kelainan genetik dapat juga terjadi pada tingkat kromosom, terbagi menjadi 

abnormalitas numerik dan struktural. Abnormalitas numerik terjadi karena kelainan 

pada jumlah kromosom yang disebabkan kegagalan pemasangan kromosom setelah 

proses pembelahan sel. Abnormalitas struktural disebabkan kelainan pada satu atau 

lebih kromosom akibat pemecahan segmen kromosom. Abnormalitas struktural 

meliputi inversi, delesi, insersi, duplikasi, atau translokasi. Aberasi kromosom akan 

mempengaruhi aktivitas sel sehingga dapat timbul manifestasi penyakit.4,5,11  

Contoh penyakit mata yang disebabkan aberasi kromosom adalah retinoblastoma 

dan aniridia. Retinoblastoma disebabkan oleh delesi lengan q kromosom 13 (13q14) 

yang menyebabkan defek gen retinoblastoma (RB1). Gen RB1 merupakan tumor 

suppressor gene, sehingga gangguan pada gen RB1 menyebabkan formasi tumor. 
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Aniridia terjadi akibat delesi lengan p kromosom 11 (11p13) yang menyebabkan 

abnormalitas gen paired box 6 (PAX6) sehingga terjadi gangguan perkembangan 

mata. Mutasi PAX6 juga menyebabkan anomali Peters, keratitis, serta hipoplasia 

fovea. Hal tersebut memperlihatkan bahwa mutasi pada satu gen dapat 

menyebabkan berbagai kelainan, bergantung pada keparahan yang ditimbulkan 

oleh mutasi gen tersebut.1,2,12 

 
3.2  Pola Pewarisan Penyakit Genetik 

Penyakit genetik disebabkan oleh kerusakan pada gen, baik didapat maupun 

herediter. Penyakit herediter dapat bermanifestasi pada saat bayi baru lahir atau 

kongenital, namun tidak semua penyakit herediter bersifat kongenital dan 

sebaliknya. Penyakit genetik herediter umumnya bersifat familial, dimana kelainan 

terdapat pada beberapa anggota keluarga. Pewarisan penyakit genetik memiliki 

beberapa pola yang berbeda, di antaranya pewarisan mendelian, mitokondrial, dan 

multifaktorial.4,6,8  

 

 
Gambar 3.2 Skema lokus yang terlibat pada penyakit genetik retina 

  Dikutip dari Forrester dkk.11 

 
Kelainan genetik berperan penting dalam terjadinya penyakit mata, dengan 

berbagai pola kerusakan atau pewarisannya. Sekitar 90% gen yang berada pada sel 

manusia pernah diekspresikan di mata baik dalam masa embrio maupun dewasa, 

sehingga kelainan genetik banyak terjadi pada organ mata. Kelainan genetik tidak 

selalu menyebabkan manifestasi penyakit, dan genotip yang sama dapat 
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menyebabkan fenotip atau manifestasi yang berbeda bergantung pada faktor-faktor 

lain yang ada pada seorang individu. Hal tersebut menyebabkan pemeriksaan 

genetik menjadi penting untuk mendeteksi adanya kemungkinan mutasi pada karier 

atau pada anggota keluarga dari individu terdampak, dan untuk mengetahui gen-

gen yang berkaitan dengan penyakit pada keluarga tersebut.1,2,6  

 
3.2.1  Pewarisan Mendelian 

Pewarisan mendelian terbagi menjadi pewarisan autosomal yang terjadi pada 

kromosom nomor 1-22 dan pewarisan terkait-X apabila terjadi pada kromosom 

seksual. Pewarisan tersebut dapat berupa pewarisan dominan atau resesif. Kelainan 

autosomal dominan terjadi ketika defek gen pada salah satu kromosom homolog 

heterozigot menyebabkan manifestasi penyakit. Kelainan autosomal resesif akan 

bermanifestasi apabila kedua alel pada pasangan kromosom homolog homozigot 

mengandung mutasi yang sama. Individu yang hanya memiliki defek pada salah 

satu alel akan menjadi karier. Kelainan-kelainan ini dapat disebabkan oleh mutasi 

pada protein struktural atau defisit fungsi karena abnormalitas polipeptida. Jenis 

lain dari pewarisan mendelian adalah pewarisan terkait-X, yaitu kelainan yang 

melibatkan gen pada kromosom seksual X. Kromosom X resesif akan 

bermanifestasi hanya pada wanita dengan kondisi homozigot, dan menjadi karier 

pada kondisi heterozigot. Pewarisan terkait-X dominan akan menimbulkan 

manifestasi pada wanita heterozigot, dan menyebabkan gangguan yang sangat berat 

pada pria. Pewarisan tersebut tidak terjadi dari ayah ke anak laki-laki, karena anak 

laki-laki tidak mendapat kromosom X dari ayah.4,8,10 

Penyakit mata yang diturunkan dengan pola mendelian salah satunya adalah 

retinitis pigmentosa (RP). Manifestasi RP dapat disebabkan oleh genotip yang 

beragam dengan pola pewarisan yang berbeda, di antaranya mutasi gen ATP-

binding casette subfamily A member 4 (ABCA4) dan retinal pigment epithelium 

65kd (RPE65) pada pola autosomal resesif, mutasi gen rhodopsin (RHO) pada pola 

autosomal dominan, atau mutasi gen retinitis pigmentosa GTPase regulator 

(RPGR) pada pola terkait-X. Genotip yang sama sebaliknya dapat menyebabkan 

fenotip yang berbeda, contohnya pada mutasi gen ABCA4 yang dapat 
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menyebabkan penyakit Stargardt’s dan mutasi gen RPE65 yang dapat 

menyebabkan Leber congenital amaurosis. Contoh penyakit lain yang diturunkan 

dengan pola autosomal adalah retinoblastoma dan aniridia.2,6,11,13 

 

 
Gambar 3.3 Pola pewarisan penyakit genetik 

          Dikutip dari Strachan dkk.8 

 
3.2.2 Pewarisan Mitokondrial 

Mitokondria memiliki kromosom sirkular ekstranuklear yang mengandung gen 

tRNA dan rRNA untuk proses sintesis protein. Kromosom mitokondria pada saat 

fertilisasi hanya terdapat pada ovum dan hilang pada sperma. Hal tersebut 

menyebabkan pewarisan mitokondrial hanya dapat terjadi dari ibu ke anak, dan 

tidak ada transmisi dari ayah. Anak laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan 

untuk mendapat kelainan mitokondrial, namun hanya anak perempuan yang dapat 

mewariskannya kembali. Kelainan mitokondrial dapat berupa perubahan urutan 

mtDNA berupa insersi atau delesi, mutasi mtDNA rRNA, ataupun mutasi mtDNA 

tRNA.6,11,14  

Penyakit yang diturunkan dengan pewarisan mitokondrial salah satunya adalah 

LHON. Penyakit ini dapat diturunkan dari ibu baik ke anak laki-laki maupun 

perempuan dengan risiko laki-laki empat kali lebih besar, meskipun tidak semua 
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anak yang memiliki risiko akan menimbulkan manifestasi pada saat dewasa. 

Manifestasi lain yang disebabkan oleh kelainan mitokondrial di antaranya atrofi 

optik dominan dan oftalmoplegia.4,10,14 

 
3.2.3 Kelainan Multifaktorial  

Kelainan multifaktorial melibatkan kombinasi antara faktor genetik dan 

lingkungan untuk dapat menimbulkan manifestasi pada individu. Karakter yang 

muncul akan bergantung pada interaksi antar gen pada lokus yang berbeda. Contoh 

dari kombinasi tersebut adalah mutasi mtDNA dan faktor usia. Mutasi mtDNA 

berakumulasi seiring dengan pertambahan usia. Akumulasi tersebut menyebabkan 

berkurangnya efektivitas transpor elektron pada mitokondria sehingga produksi 

ATP berkurang dan menyebabkan disfungsi sel dan jaringan. Interaksi tersebut 

berkaitan dengan munculnya manifestasi penyakit pada individu dengan 

abnormalitas mtDNA pada usia lanjut.6,10,14  

Age-related macular degeneration (AMD), glaukoma, retinopati diabetik, dan 

distrofi endotel kornea yang merupakan penyebab kebutaan terbanyak di negara 

maju memiliki heterogenisitas dan kompleksitas genetik. Perkembangan 

pemeriksaan genomik saat ini telah berhasil menemukan lokus yang berkontribusi 

pada risiko terjadinya AMD, di antaranya lokus gen complement factor H (CFH). 

Gen yang berkaitan dengan AMD sudah banyak ditemukan, namun manfaat klinis 

dari pemeriksaan genetik belum cukup bermakna karena belum ada terapi yang 

adekuat untuk menangani AMD terkait gen spesifik tersebut. Glaukoma diketahui 

berkaitan dengan kelainan gen pengkode myocilin (MYOC), optineurin (OPTN), 

dan 13 gen lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa mutasi gen-gen tersebut hanya 

berdampak pada kurang dari 5% kasus glaukoma sudut terbuka primer, sehingga 

diduga kombinasi dari berbagai gen dan faktor lingkungan memiliki pengaruh yang 

lebih besar terhadap terjadinya glaukoma.1,6,11 

 
3.3  Pemeriksaan Genetik 

Pemeriksaan genetik memiliki peran penting baik secara keilmuan maupun 

klinis dalam perkembangan genetik termasuk pada bidang oftalmologi. Kelainan 

genotip pada seseorang tidak selalu bermanifestasi dalam bentuk fenotipnya, 
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sehingga skrining penyakit genetik menjadi penting untuk mengetahui risiko 

terjadinya penyakit genetik pada individu. Pemeriksaan genetik juga bermanfaat 

secara keilmuan untuk mengetahui gen-gen penyebab suatu penyakit untuk 

perkembangan ke arah tatalaksana penyakit genetik, seperti terapi gen dan 

penggunaan sel punca. Prinsip identifikasi gen dapat dilakukan dengan beberapa 

cara. Pertama dengan metode hubungan genetik, yaitu menemukan marka gen yang 

berada di dekat gen kausatif dengan menganalisis keluarga yang terdampak. 

Metode ini lebih efektif digunakan untuk mengidentifikasi alel pada kelainan gen 

tunggal. Kedua adalah metode analisis kandidat gen, dengan mengidentifikasi gen 

kandidat yang spesifik atau memiliki peranan penting pada jaringan tersebut.3,11,13 

Pemeriksaan genetik dapat dilakukan salah satunya dengan menganalisis 

susunan DNA menggunakan metode Sanger sequencing atau next-generation 

sequencing (NGS). Metode NGS memiliki kapabilitas untuk memeriksa genomik 

secara keseluruhan, misalnya pada pemeriksaan whole exome sequencing (WES). 

Metode-metode ini memungkinkan terdeteksinya suatu penyakit genetik dengan 

mutasi yang sudah diketahui sebelumnya ataupun mutasi yang ingin diteliti. 

Kemajuan teknologi pemeriksaan gen saat ini telah banyak berkontibusi terhadap 

perkembangan keilmuan genetik dalam bidang oftalmologi. Contohnya adalah 

keberhasilan proses identifikasi lebih dari 100 gen penyebab distrofi retina herediter 

dan perkembangan terapi bagi penyakit-penyakit genetik mata.4,10,12,16 

 
IV.  Simpulan 

Genetika molekular sebagai basis dari aktivitas kehidupan memiliki peran yang 

penting baik dalam fungsi normal tubuh maupun perkembangan suatu penyakit. 

Genetika molekular mempelajari gen, ekspresi gen, siklus sel, serta pewarisan 

kromosom dan kaitannya dengan pewarisan penyakit. Pengetahuan dasar mengenai 

genetika molekular memungkinkan ilmuwan untuk meneliti risiko seseorang 

mengalami penyakit, hingga mengembangkan tatalaksana penyakit tersebut. 

Pengetahuan mengenai genetika molekular khususnya di bidang oftalmologi akan 

bermanfaat bagi pencegahan dan tatalaksana penyakit-penyakit genetik dan 

diharapkan dapat menurunkan angka kebutaan di kemudian hari. 
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