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KULIAH 7. PUSTAKA GENOM

DAN ANALISIS JENIS DNA



• Pustaka gen merupakan sumber utama isolasi gen

spesifik atau fragmen gen.

• Koleksi klon rekombinan dari pustaka genom

membawa potongan beragam dari fragmen DNA,

Konstruksi Pustaka DNA

membawa potongan beragam dari fragmen DNA,

sehingga koleksi dapat merupakan kumpulan sebagian

atau total genom suatu organisme.



• Membawa sebagian besar atau seluruh genom suatu

organisme.

• Bagian-bagian spesifik dari genom kemudian dapat

disub-klon untuk memperoleh pustaka sub-genom.

a. Pustaka Genom

disub-klon untuk memperoleh pustaka sub-genom.

• Untuk menjamin setiap gen spesifik dapat diisolasi dari

pustaka genom, dibuat fragmen-fragmen tumpang

tindih dengan menggunakan enzim pemotong jarang

seperti Sau3A .



Konstruksi Pustaka Genom



Ekspresi Pustaka Genom



• Dibuat dengan cara mengkopi molekul mRNA.

• Merupakan kebalikan proses transkripsi dan dengan

menggunakan enzim transkriptase-balik (reverse-

transcriptase), misal AMV/MMLV reverse-transcriptase.

• Bersifat lebih spesifik, karena pustaka yang dibuat

b. Pustaka cDNA

• Bersifat lebih spesifik, karena pustaka yang dibuat

merupakan hasil ekspresi gen dalam bentuk mRNA,

sehingga merupakan kumpulan pustaka dari gen

tertentu.

• Titik kritis dari pembuatan pustaka ini terletak pada

kualitas RNA dan seleksi molekul cDNA setelah

disintesis, sebelum diligasikan ke dalam vektor.



Konstruksi Pustaka cDNA





• Penemuan mesin PCR merupakan suatu terobosan

revolusioner.

• Sistem kerja mesin ini mencontoh sistem kerja sel

dalam replikasi DNA, sehingga penggandaan gen dapat

Perbanyakan DNA in vitro

dalam replikasi DNA, sehingga penggandaan gen dapat

dilakukan secara in vitro.

• Proses ini membutuhkan beberapa bahan baku seperti

tersedianya prekursor DNA (dNTP), enzim polimerase,

dan primer.





• Pemisahan suatu fragmen DNA atau protein, misal hasil

pemotongan enzim atau PCR, berdasarkan BM.

• Protein bermuatan dan DNA bermuatan sedikit positif,

akan bergerak ke medan negatif.

Elektroforesis

akan bergerak ke medan negatif.

• Menggunakan “saringan” gel agarose atau akrilamid.





• Sering menggunakan enzim pemotong tertentu.

• Melihat mutasi yang terjadi.

• Sering menggunakan primer spesifik.

• Contoh: Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD),

Analisis Keragaman Jenis/DNA

• Contoh: Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD),

Restricted Fragment Length Polymorphism (RFLP),

Degradative Gradien Gel Electrophoresis (DGGE),

analisis sekuen dan Macro-restricted Fragment Length

Polymorphism (MFLP).



• Merupakan salah satu teknik molekuler berupa

penggunaan penanda tertentu untuk mempelajari

keanekaragaman genetika.

• Menggunakan mesin PCR yang mampu

mengamplifikasi sekuen DNA secara in vitro secara

RAPD

mengamplifikasi sekuen DNA secara in vitro secara

random.

• Tiap primer boleh jadi berbeda untuk menelaah

keanekaragaman genetik kelompok yang berbeda.

• Penggunaan teknik RAPD memang memungkinkan

untuk mendeteksi polimorfisme fragmen DNA yang

diseleksi dengan menggunakan satu primer arbitrasi,

terutama karena amplifikasi DNA secara in vitro dapat

dilakukan dengan baik dan cepat dengan adanya PCR .



Elektroforesis hasil RAPD 



• Untuk melihat polimorfisme dalam genom organisme di

daerah tertentu. Seperti RAPD, menggunakan teknik

PCR.

• Sering menggunakan enzim pemotong tertentu

(restriction enzymes).

RFLP

(restriction enzymes).

• Enzim ini akan memotong situs tertentu yang dikenali

oleh enzim.



• Situs enzim pemotong dari genom suatu kelompok

organisme yang kemudian berubah karena mutasi atau

berpindah karena genetic rearrangement dapat

menyebabkan situs tersebut tidak lagi dikenali oleh

enzim, atau enzim restriksi akan memotong daerah lainenzim, atau enzim restriksi akan memotong daerah lain

yang berbeda.

• Proses ini menyebabkan terbentuknya fragmen-

fragmen DNA yang berbeda ukurannya dari satu

organisme ke organisme lainnya.

• Polimorfisme ini selanjutnya digunakan untuk

membuat pohon filogeni/dendogram kekerabatan

kelompok.



Pemanfaatan RFLP untuk forensik





• Mirip dengan RAPD ataupun RFLP, hanya saja primer

yang digunakan misalnya primer GC clamp.

• Elektroforesis yang dilakukan menggunakan gel

poliakrilamida dengan gradien urea yang ditambah

dengan formamida.

DGGE

dengan formamida.

• Pemisahan dilakukan tanpa enzim restriksi dan sekuen

bukan berdasarkan berat molekul.

• Teknik ini menggunakan dasar perbedaan stabilitas

produk PCR; sangat tergantung dari jumlah ikatan

hidrogen yang ada dalam DNA tersebut.



Prinsip kerja DGGE






