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Abstract 

 
Genes that cause diseases have enable to identify by the development of biomolecular sciences, eg. 

overexpression genes. Base on this fact, researchers developed therapeutic strategy by inhibit the gen 

expression using oligonucleotide antisense. Therapy using oligonucleotide antisense base on a natural process 

of gen expression. Specific artificial antisense will match complementary with DNA and mRNA. By this process 

the transcription or translation will stop. The effort of therapy is relatively new but a few have been in clinical 

trial phase. Obstacle often finding is how oligonucleotide antisense achieve  target cell. 
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Pendahuluan 

 
Melalui penelitian di bidang biologi molekuler 

diketahui bahwa kehidupan organisme diatur oleh gen 

dan ekspresinya. Pengaturan ekspresi gen merupakan 

suatu proses yang amat kompleks melibatkan berbagai 

macam faktor. Ketidaknormalan dalam susunan basa 

pada gen dan ekspresinya dapat menyebabkan suatu 

penyakit. 

 

Dengan kemajuan teknologi telah dapat 

diidentifikasi beberapa gen yang bertanggung jawab 

terhadap terjadinya suatu penyakit. Dengan informasi 

ini maka dapat dirancang suatu strategi pengobatan 

dengan cara memanipulasi gen – gen tersebut. Bila 

terdapat defek suatu gen normal dapat diupayakan 

penggantian gen dengan metode transfer gen sedangkan 

bila terjadi overekspresi dalam ekspresi gen maka 

dilakukan terapi dengan antisense untuk menghambat 

terjadinya ekspresi yang abnormal tersebut. 
(1,2)

    

 

Strategi pengobatan dengan antisense 

didasarkan pada peristiwa alamiah proses ekspresi gen. 

Selama proses transkripsi informasi DNA ke mRNA, 

untai ganda DNA yang saling berkomplementer akan 

terbuka. Untai sense akan terpisah dari untai antisense. 

Untai 

DNA antisense dengan arah 3’ – 5’ selanjutnya 

berperan menjadi cetakan untuk membentuk mRNA 

dengan arah 5’ – 3’, suatu proses yang dikenal dengan 

transkripsi. Kemudian mRNA bermigrasi ke sitoplasma 

dimana kompleks ribosom dapat menterjemahkan 

informasi yang dibawa oleh mRNA menjadi suatu 

bentuk polipeptida atau protein tertentu. Proses ini 

dikenal dengan translasi (3,4). Pengobatan dengan 

antisense buatan dimaksudkan agar sekuen spesifik dari 

mRNA yang membawa pesan genetik dapat diikat 

secara komplementer oleh antisense buatan tersebut 

sehingga kompleks ribosom tidak lagi dapat membaca 

pesan dan akhirnya produk gen yang bersangkutan tidak 

terbentuk. 
(1,2,5,6,7)

 Selain pada tahap translasi 

penghambatan ekspresi gen juga dapat dilakukan pada 

tahap transkripsi dengan cara pembentukan untai tiga 

terpilin 
(1,5,6,8,9)     
 
Terapi dengan antisense relatif baru dan masih 

berada dalam uji klinik awal. Paling kurangnya ada 12 

jenis antisense oligonukleotida yang diizinkan untuk 

diuji secara klinik. Dalam perkembangannya tidak 

mudah untuk mencapai keberhasilan terapi. Hal itu 

disebabkan antara lain karena kestabilan 

oligonukleotidanya sendiri terhadap aktifitas enzim – 

enzim ekstraseluler dan intraseluler dan metode 

penyampaiannya yang juga mempengaruhi ambilan 

seluler. 

 
Dalam makalah ini akan dibahas mengenai 

mekanisme antisense dalam menghambat ekspresi gen, 

kestabilan oligonukleotida dan hambatan utama yang 

dihadapi dalam rangka mewujudkan terapi antisense 

yang berhasil.  

 

 
Pengertian Antisense 

 
 Dalam peristiwa  alamiah ekspresi gen, istilah 

antisense dapat ditemui pada proses transkripsi. 

Antisense pada proses ini adalah untai DNA 3’ – 5’ 

yang berperan menjadi cetakan pada pembentukan 

mRNA 5’ – 3’ dengan sekuen yang saling 

berkomplementer 
(3,4)

. Yang dimaksud antisense dalam 

upaya penghambatan ekspresi gen adalah antisense 

oligonukleotida yang dibuat secara sintetis dengan  
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urutan basa yang berkomplementer dengan untai target 

mRNA sehingga hibridasi antisense oligonukleotida 

dengan untai mRNA mengakibatkan kompleks ribosom 

tidak dapat membaca pesan yang dibawa oleh mRNA. 

 

 Dalam perkembangannya Putnam 
(9)

 

menggolongkan antisense menjadi 3 (tiga) jenis yaitu 

antisense oligonukleotida, anti-gen dan ribozim. 

Antisense oligonukleotida adalah derivat asam nukleat 

yang berhibridasi dengan mRNA sitosol melalui ikatan 

hidrogen pada basa – basa yang berkomplementer, 

sedangkan anti-gen adalah oligonukleotida yang dapat 

berhibridasi dengan DNA untai ganda terpilin 

membentuk untai tiga terpilin dan ribozim adalah RNA 

yang selain menghambat translasi dengan berikatan 

dengan mRNA juga mempunyai aktivitas katalitik mirip 

enzim.  

 

 Antisense oligonukleotida dapat berupa 

oligodeoksiribonukleotida (ODN) dengan gugus 

deoksiribosa dan kandungan basa adenin, guanin, 

sitosin, timin ; atau antisense RNA dengan gugus gula 

ribosa dan komposisi basa adenin, guanin, sitosin dan 

urasil. Secara umum kedua jenis antisense tersebut serta 

modifikasinya disebut antisense oligonukleotida. 

 

 

 
 

Gambar 1. Ekspresi gen dapat diganggu pada tingkat 

transkripsi atau translasi (tanda X).Oligonukleotida 

dapat menghambat transkripsi (1) melalui pembentukan 

triple helix dengan DNA kromosom. Sedangkan 

penghambatan pada tingkat translasi (2) terjadi karena 

hibridisasi oligonukleotida dengan mRNA 
(1)

. 

 

 

  Antisense oligonukleotida dapat menghambat 

ekspresi gen pada tahap transkripsi melalui 

pembentukan untai tiga terpilin ataupun pada tahap 

translasi melalui hibridasi mRNA dengan antisense 
(1)

 

(gambar 1).            

 

 

Penghambatan Ekspresi Gen pada Tingkat 

Transkripsi  

 
 Transkripsi adalah suatu proses dimana RNA 

terbentuk dari hasil pencetakan DNA. Beberapa faktor 

turut berperan dalam proses transkripsi ini seperti RNA 

polimerase, promotor dan enhancer, faktor transkripsi. 
(3,4)

 

 Penghambatan ekspresi gen pada tingkat 

transkripsi dapat dicapai dengan menggunakan 

oligodeoksinukleotida (ODN) sintetik yang dapat 

berhibridisasi dengan DNA untai ganda sehingga 

terbentuk DNA untai tiga terpilin (gambar 2) 
(10,11,12)

. 

DNA dalam bentuk ini menyebabkan gagalnya 

pengikatan faktor transkripsi pada gen promotor 

sehingga transkripsi dapat dihambat. Selain itu ODN 

yang membentuk untai tiga tersebut dapat 

mengakibatkan tidak terbukanya untai ganda DNA. 

Selain transkripsi, pembentukan untai tiga terpilin ini 

juga mengakibatkan terhambatnya replikasi DNA 

(gambar 3). 

 

 Pada untai tiga terpilin masing – masing basa 

pada sekuen ODN membentuk 2 (dua) ikatan hidrogen 

dengan basa penyusun untai ganda yang 

berkomplementer. Hibridasi dengan purin membentuk 

polipurin – polipirimidin dimana A (adenin) atau T 

(timin) pada ODN berikatan pada pasangan A–T DNA 

untai ganda, sedangkan G berikatan dengan pasangan 

G-C dan C dapat juga terikat dengan G dari pasangan 

G-C jika dalam keadaan terprotonisasi (C
+
). 

 

 
Gambar 2. Penghambatan ekspresi gen melalui 

pembentukan untai tiga terpilin antara polipirimidin 

oligodeoksinukleotida (bulatan terputus) dan polipurin 

dalam DNA untai ganda terpilin (garis hitam) 
(1)

. 

 
 Stabilitas untai tiga terpilin tergantung dari 

sejumlah faktor diantaranya panjang ODN, terdapatnya 

basa yang tidak berpasangan dan aktivitas helikase. 

Berdasarkan percobaan maka panjang ODN sebanyak 

13 nukleotida dianggap merupakan jumlah minimum 

untuk ODN jenis fosforotioat 
(13)

. Terdapatnya basa 

yang tidak berpasangan dapat menimbulkan masalah 

terutama bila terletak di bagian tengah untaian karena 

dapat menyebabkan terjadinya nukleasi yang 

memperlambat proses asosiasi pasangan basa antara 

ODN dengan untai sasaran (DNA untai ganda) serta 

menurunkan afinitas pengikatannya 
(1)

. Helikase yaitu 
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suatu enzim yang berperan dalam membuka untai ganda 

DNA agar dapat ditranskripsi menjadi RNA, dapat 

memecah DNA untai tiga sehingga terjadi kegagalan 

penghambatan proses transkripsi 
(14)

.  

 Beberapa penelitian sedang dilakukan untuk 

mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan 

meningkatkan afinitas pengikatan ODN dengan cara 

mengikatkan gugus interkalasi seperti akridin dan 

psoralen pada DNA untai ganda 
(10,12,15)

.      
             

 
Gambar 3. Mekanisme Penghambatan Pada Tingkat 

Transkripsi (dan Replikasi) 
(6) 

. 

 

 
Penghambatan Ekspresi Gen pada Tingkat 

Translasi  

 
 Translasi adalah pembacaan kode triplet pada 

untai mRNA oleh kompleks ribosom yang pada 

akhirnya menghasilkan suatu polipeptida 
(3,4)

. 

Penghambatan ekspresi gen pada tingkat translasi ini 

ditujukan secara langsung kepada mRNA menggunakan 

antisense (gambar 4). Antisense dapat berupa antisense 

DNA maupun RNA dan ribozim.  

 
 Antisense akan berkomplementer dengan 

mRNA ujung 5’ (5’ cap site) pada sel target 

membentuk untai ganda sehingga menyebabkan 

kompleks ribosom tidak dapat membaca pesan serta 

tRNA tidak dapat bergabung untuk melakukan proses 

translasi. Dengan demikian maka polipeptida tidak 

dapat terbentuk 
(1)

. Selain itu pengikatan antisense pada 

mRNA dapat terjadi pada 5’ dan 3’ daerah yang tidak 

ditranslasi (5’ dan 3’ UTR), situs inisiasi translasi serta 

ujung poli-A. Pengikatan antisense pada ujung intron 

dan ujung ekson yang berdekatan mengakibatkan 

penghambatan proses splicing yang secara tidak 

langsung juga menghambat ekspresi gen 
(7)

 (gambar 5). 

 

  Penghambatan tersebut dapat menjadi gagal karena 

helikase dan RNA unwindase yang akan membuka 

untai ganda DNA-RNA maupun RNA-RNA 
(16)

.  

Kompleks  ribosom sendiri sebenarnya memiliki 

aktivitas unwindase sehingga pada akhirnya dapat 

melakukan pembacaan pada untai mRNA yang terpilin 
(1)

.  

 

 
 
Gambar 4. Penghambatan ekspresi gen pada tingkat 

translasi dengan ribozim hammerhead (A), antisense 

oligodeoksinukleotida (B), antisense RNA (C) 
(1)

.  

 

 
 
Gambar 5. Mekanisme antisense oligonukleotida 

menghambat sintesis protein :  

(1) penghambatan pengikatan kompleks  ribosom    

     dengan  mRNA pada ujung  5’ (5’ cap site) 

(2) menghambat proses splicing, 

(3) penghancuran hybrid mRNA oleh enzim RNase.   

      Proses yang ketiga ini  dapat terjadi disemua bagian   

      pada  mRNA (termasuk 5’ dan 3’ UTR, daerah  

      inisiasi translasi, ekson atau intron) dengan syarat  

      molekul antisensenya memepunyai afinitas yang   

      cukup  terhadap RNA 
(7)

 .  
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Beberapa antisense oligodeosinukleotida (ODN) 

berperan   selain melakukan hibridisasi dengan mRNA 

juga menginduksi pemecahan mRNA oleh enzim 

RNase H. Rnase H adalah enzim endonuklease yang 

dapat mengenal dan memecah RNA dalam untai ganda. 

Sekali molekul RNA terpecah, antisense 

oligonukleotida akan terdisosiasi dari untai ganda dan 

mempunyai kemampuan untuk mengikat target mRNA 

yang lain 
(7,17)

 (gambar 6).  

 

Antisense RNA yang digunakan untuk menghambat 

proses translasi berperan membentuk untai ganda RNA-

RNA. Selain itu untai ganda RNA yang terbentuk dapat 

berperan sebagai substrat bagi enzim peng-edit seperti 

double stranded adenosime deaminase (DRADA) 
(18)

. 

Pada waktu DRADA mendeaminasi adenosin, inosin 

akan terbentuk. Kehadiran inosin selanjutnya dapat 

melabel molekul mRNA untuk dihancurkan sehingga 

pesan yang dibawa mRNA tidak dapat terbaca. 

 

 
 
Gambar 6. Mekanisme penghancuran mRNA yang 

diperantarai oleh aktivitas enzim RNase. Untai ganda 

mRNA dengan oligonukleotida jenis tertentu dapat 

berperan sebagai substrat 
(6)

. 

 
Metode lain yang digunakan untuk menggagalkan 

transkripsi adalah dengan ribozim (gambar 4). Ribozim 

adalah molekul RNA yang mempunyai kemampuan 

mengkatalisa pemecahan molekul RNA itu sendiri 
(19)

. 

Ribozim dapat mengenal sekuens nukleotida yang 

spesifik umumnya GUX, dimana X = C, U atau A atau 

pada beberapa kasus dapat mengenal NUX, dimana N =  

nukleotida sembarang 
(19,20)

. Bila ribozim diinkorporasi  

ke  dalam  RNA  untai  tunggal  dimana  molekul  pada  

pemecahan ujung 3’ dan 5’ dirancang untuk dapat 

berhibridisasi dengan mRNA maka molekul ini dapat 

melakukan terhadap mRNA setelah lebih dahulu 

melakukan hibridisasi. Aktivitas ribozim sangat efisien 

karena setelah molekul tersebut memecah mRNA maka 

ribozim tergantung pada ikatannya dengan kation 

divalent, panjang antisense dan lokasi target 
(21)

.        

 

Stabilitas Oligonukleotida  

 
 Oligonukleotida adalah suatu oligomer yang 

terdiri dari beberapa nukleosida yang masing – masing 

dihubungkan dengan ikatan fosfodiester (gambar 7). 

Stabilitas oligonukleotida merupakan salah satu syarat 

berhasilnya terapi antisense. Untuk dapat berhibridisasi 

dengan target maka oligonukleotida harus mampu 

menembus membran dan stabil baik didalam 

lingkungan ekstraseluler maupun intraseluler. 

Terdapatnya enzim endonuklease dan eksonuklease 

dapat menyebabkan   putusnya  jembatan  fosfodiester 

pada molekul DNA maupun RNA alamiah sehingga 

terpecah menjadi mononukleotida 
(21)

.     

 

 Ada beberapa macam modifikasi 

oligonukleotida yang dilakukan untuk meningkatkan 

stabilitas yaitu metilfosfonat, fosforotioat, ditioat, 

mixed-backbone oligonucleotide (MBO) dan 

fosforamidat. Analog oligonukleotida ini berbeda dalam 

hal afinitasnya terhadap RNA, stabilitasnya terhadap 

nuklease dan kemampuannya mengaktivasi RNase 
(22)

.   

 
 Metilfosfonat tidak lagi digunakan karena 

molekul ini tidak dapat menginduksi RNase H untuk 

memecah molekul mRNA sehingga dianggap kurang 

efisien dalam menghambat translasi. Selain itu 

molekulnya bersifat hidrofobik sehingga sulit 

bercampur. Strukturnya yang kiral menyebabkan 

penurunan afinitas terhadap mRNA target.   
 

 

Gambar 7. Modifikasi kimia oligonukleotida 

(A) Modifikasi pada ikatan fosfodiester, gugus gula dan basa nukleosida. 

(B) Modifikasi N 3’-5’ P fosforamidat dan asam peptida nukleat 
(1)

. 
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Fosforotioat lebih disukai bahkan sedang 

memasuki tahap uji klinik. Pada molekul ini satu atom 

oksigennya diganti dengan atom sulfur sehingga dapat 

menginduksi aktivitas RNase. Selain itu molekul ini 

lebih resisten terhadap nuklease. Muatan negatifnya 

menjadikan molekul ini bersifat hidrofil dan sering 

menimbulkan kesulitan karena menyebabkan penurunan 

ambilan dari sel target. Selain itu adanya pusat kiral 

juga dapat menurunkan afinitas terhadap mRNA. Untuk 

mengatasi masalah tersebut maka dilakukan sintesis 

ditioat dimana atom oksigen bebas diganti dengan 

sulfur. Endcapped fosforotioat dimana ikatan 3’ dan 5’ 

nya disulfatasi lebih stabil terhadap enzim 

eksonuklease. Modifikasi lain adalah fosforamidat 

dimana terjadi subsitusi 3’ oksigen dengan 3’ amino. 

Modifikasi ini menjadikan molekulnya mempunyai 

resistensi tinggi terhadap nuklease.  

 
 

 Modifikasi tidak hanya dilakukan pada ikatan 

fosfodiester saja tetapi juga pada gugus gula dan basa 

nukleotida. Mengubah ikatan glikosidik dari bentuk 

alamiah beta menjadi bentuk anomer alfa dapat 

meningkatkan stabilitasnya terhadap nuklease. 
(1,22)

 

Menempatkan O-metil, fluoro, O-propil, O-alil atau 

gugus lain pada posisi 2’ dari gugus gula meningkatkan 

afinitasnya terhadap RNA dan memberikan efek 

resistensi terhadap nuklease. Tetapi sayangnya 

modifikasi seperti ini tidak dapat mengaktivasi RNase 

sehingga efeknya sebagai antisense lemah. 
(1)

 

 
 Asam peptida nukleat adalah hasil modifikasi 

pada bagian basa dimana ikatan fosfodiesternya diganti 

dengan poliamid (peptida) yang terdiri dari unit (2-

aminoetil) glisin. Molekul ini akiral dan sangat resisten 

terhadap nuklease karena tidak memiliki ikatan 

fosfodiester. Kelemahan asam peptida nukleat ini adalah 

tidak dapat menembus membran sehingga harus 

dilakukan penyuntikan langsung ke dalam sel atau 

ditransfer dengan bantuan fosfolid. Modifikasi ini juga 

tidak dapat mengaktivasi RNase H, efeknya sebagai 

antisense adalah dengan menghambat elongasi RNA 
(1,23)

  

 

 Usaha untuk memperoleh oligonukleotida yang 

stabil terhadap nuklease dan afinitas tinggi terhadap 

RNA serta dapat mengaktivasi RNase terus diupayakan. 

Salah satunya adalah dengan melakukan modifikasi 

campuran terhadap oligonukleotida atau mixed-

backbone oligonucleotide (MBO) (gambar 8).                      
 
Sekuen oligonukleotida dapat dirancang sedemikian 

rupa apabila gen target atau gen yang menimbulkan 

overekspresi sudah diketahui identitasnya. Panjang 

oligonukleotida yang biasanya digunakan sebagai 

antisense adalah 17 – 25 basa 
(6)

. Hal ini tidak mutlak 

karena ada pustaka lain yang menyebutkan 15 – 20 basa 
(7)

 dan 13 – 30 basa 
(1)

. 

 
 
Gambar 8. Mixed-backbone oligonukleotida. 

Menempatkan ikatan metilfosfonat (gugus X1 = CH3 

dan X2 = H) pada kedua ujung oligonukleotida 

fosforotioat dapat mengurangi efek samping yang 

disebabkan karena sifat polianion oligonukleotida, 

meningkatkan stabilitas in vivo dengan melindungi 

kedua ujung fosforotioat dari aktivitas eksonuklease 

(atas). Sedangkan menempatkan 2’ )-metil 

ribonukleotida (X1 = S, X2 = OCH3) meningkatkan 

afinitas oligonukleotida terhadap RNA dan juga 

stabilitas in vivo 
(22)

.     

  
Perkembangan dan Hambatan Penggunaan 

Antisense Sebagai Bahan Terapi  

 
 Perkembangan pemikiran tentang penggunaan 

antisense untuk terapi beberapa penyakit yang 

disebabkan karena overekspresi suatu gen didasari oleh 

penelitian Zamecnik dan Stephenson pada tahun 1978 

yang membuktikan bahwa Rous Sarcoma virus (RSV) 

dapat dihambat oleh 13 oligomer nukleotida sintetik 

yang berkomplementer dengan mRNA spesifik dari 

RSV. Konsep ini kemudian berkembang terus sejalan 

dengan kemajuan identifikasi gen – gen penyebab 

beberapa jenis penyakit. Usaha pengobatan penyakit 

dengan antisense lebih disebabkan karena ingin 

mengobati penyakit tersebut langsung ke sasaran bukan 

hanya menghilangkan gejalanya saja seperti pada obat – 

obat sebelumnya 
(1,6,22)

.    

 

 Lebih dari 2 sampai 3 tahun terakhir, banyak 

laporan yang menunjukkan penggunaan teknologi 

antisense secara in vivo, diantaranya 
(22)

 :   

 

-  Pemberian   intravena    oligonukleotida    fosforotioat 

    selama   10  hari   pada   bebek  yang   diinfeksi   oleh 

    virus  hepatitis B,  hampir seluruhnya mengeliminasi 

    DNA virus dari hati hewan tersebut. 
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-  Injeksi         subkutan       tunggal       dari      antisense  

   oligonukleotida      fosforotioat      subunit   RI    dari  

   protein       kinase   A    (PKA)     pada    tikus     dapat  

   menghambat pertumbuhan tumor. 

 

-  Pemberian       antisense    oligonukleotida        kepada  

   angiotensinogen dihati melalui pemberian vena  portal    

   atau  injeksi   langsung    pada   tikus   yang menderita  

   hipertensi  bawaan  menunjukkan  penurunan  tekanan   

   darah.         

     

- Pemberian melalui intravena antisense oligonukleotida  

  fosforotioat  c-myc  mengurangi  pertumbuhan   tumor    

  pada mencit   yang membawa sel melanoma manusia. 

 

-  Pemberian end-capped antisense oligonukleotida pada    

    oksitoksin selama 3 hari pada tikus dapat   

   mengakibatkan   penghambatan laktasi. 

 

-  Penyampaian  antisense   oligonukleotida  reseptor VI  

   vasopresin     ke dalam    daerah   septal   otak    dapat    

   mengurangi kecemasan pada tikus. 

 

 Untuk dapat menimbulkan efek penghambatan 

terhadap ekspresi gen maka antisense oligonukleotida 

harus berpenetrasi melalui membran sel masuk ke 

dalam sel sasaran. Ambilan seluler dan cara 

penyampaian antisense ke sel sasaran masih merupakan 

masalah yang sulit diatasi 
(8)

. Oligonukleotida yang 

belum dimodifikasi (fosfodiester) dan oligonukleotida 

fosforotioat yang mengandung atom sulfur bersifat 

sebagai polianion. Oleh sebab itu kedua jenis 

oligonukleotida tersebut hanya mempunyai kemampuan 

yang kecil atau bahkan sama sekali tidak dapat 

menembus membran sel. Hanya dengan mekanisme 

yang melibatkan energi kedua jenis oligonukleotida 

tersebut dapat menembus membran. Hal tersebut dapat 

tercapai dengan mekanisme endositosis yang 

digerakkan oleh pengikatan dengan sejenis protein 

reseptor pada permukaan sel 
(8)

.   

 

 Beberapa usaha lain juga dilakukan demi 

meningkatkan ambilan sel antara lain dengan 

mikroinjeksi, modifikasi sel target agar dapat permeabel 

terhadap oligonukleotida, elektoporasi, membungkus 

oligonukleotida dengan vektor buatan atau 

mengkonyugasikan oligonukleotida dengan ligan 

spesifik terhadap reseptor di sel target 
(1)

. Diantara 

usaha – usaha tersebut yang paling disenangi dan 

menjadi fokus utama adalah membungkus 

oligonukleotida dengan vektor buatan dalam hal ini 

liposome 
(1,5,6,8)

. Liposom yang mengandung antibodi 

spesifik terhadap sel permukaan berpotensi untuk 

penyampaian oligonukleotida ke sel sasaran 
(6)

.    

 

 Oligonukleotida dapat berinteraksi dengan sel 

spesifik melalui konyugasi antisense dengan antibodi 

atau protein yang reseptornya terdapat di permukaan 

sel. Konyugasi yang telah dilakukan adalah konyugasi 

asialoorosomucoid dengan antisense HBV terhadap 

hepatosit melalui reseptor asialoglikoprotein. Transferin 

dikonyugasikan dengan oligonukleotida untuk 

menginduksi ambilan oligonukleotida ke dalam sel 

leukimia manusia melalui reseptor transferin. 

Konyugasi dengan folat digunakan untuk mengirim 

antisense kepada gen pertumbuhan epidermal melalui 

reseptor folat. Konyugasi dengan zat – zat yang lipofilik 

seperti kolesterol juga dapat mempengaruhi ambilan sel, 

stabilitas dan sifat – sifat lain 
(6)

. 

 

 Dalam perkembangannya, terapi dengan 

oligonukleotida menghadapi tantangan besar dibanding 

dengan obat – obat lain mengingat ukuran yang besar 

dan muatan yang dikandungnya. Diperlukan 

serangkaian modifikasi baik dari struktur 

oligonukleotidanya sendiri maupun dari segi 

penyampaiannya ke sel sasaran. Agar oligonukleotida 

menunjukkan efeknya secara in vivo maka 

oligonukleotida harus stabil didalam plasma dan dalam 

sel serta mengikat RNA target untuk menghambat 

ekspresinya dan menstimulasi penghancurannya. Selain 

itu seperti obat lain oligonukleotida harus memenuhi 

persyaratan yaitu memiliki indeks terapi yang 

memuaskan dan dapat diproduksi secara ekonomis serta 

praktis. 

 

            

 

Penutup  

 

 Upaya pengobatan penyakit pada tingkat gen 

merupakan salah satu usaha manusia untuk mencari 

metode pengobatan yang lebih baik karena langsung 

mengarah kepada penyebab penyakit. Pengobatan 

beberapa penyakit yang disebabkan karena overekspresi 

gen dengan antisense oligonukleotida sampai saat ini 

masih dalam penelitian beberapa diantaranya berada 

pada tahap uji klinik. Metode penyampaian antisense ke 

sel target oleh para peneliti dianggap merupakan 

kendala yang harus dipecahkan demi keberhasilan 

terapi. 
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