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enyakit malaria merupakan ookinet, dan pembentukan oosis)
penyakit yang disebabkan
dan melewati dua lapisan
oleh parasit Plasmodium
epitelium nyamuk (perut dan
melalui vektor nyamuk Anopheles
betina. Malaria masih merupakan
penyebab utama kematian di
seluruh dunia dengan hampir
separuh populasi dunia yang
beresiko terjangkit. Sekitar 300500 juta kasus malaria telah
dilaporkan di seluruh dunia dan
lebih dari 1 juta orang meninggal
tiap tahunnya (Murray dkk. 2012).
Berbagai upaya telah dilakukan
untuk menanggulangi penyakit
malaria, salah satunya dengan
penggunaan obat-obatan.
Kloroquin, quinin, sulfodaxin, dan
artemisinin merupakan obat
antimalaria yang digunakan secara
luas di seluruh dunia. Penggunaan
obat antimalaria ternyata masih
menimbulkan resistensi parasit,
bahkan telah dilaporkan adanya
resistensi Plasmodium terhadap
obat antimalaria terbaru yaitu
artemisinin (Jiazhong dkk. 2013).
Oleh karena itu, upaya yang bisa
dilakukan selain dengan pencarian
bahan obat baru ialah dengan
cara masuk dan mencoba
mengintervensi fase pertumbuhan
parasit melalui siklus hidupnya.
Perkembangan parasit dalam
tubuh nyamuk sangat kompleks
dan melibatkan tahap-tahap
perkembangan yang rumit
(dimulai dengan fase
gametogenesis, fertilisasi, zygot,

kelenjar air liur) (Taylor 1999).
Tahap selanjutya ialah
perbanyakan jumlah parasit yang

Gambar 1. Jalur biosintesis artemisinin dengan bantuan khamir
Saccharomyces cerevisiae hasil rekayasa genetika (Ro
dkk. 2006).
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signifikan dan kemudian masingmasing oosit mengeluarkan ribuan
sporozoit ke dalam hemocoel lalu
masuk ke dalam kelenjar air liur
nyamuk. Parasit kemudian
menyebar melalui gigitan nyamuk
yang terinfeksi. Nyamuk
mempunyai peran yang sangat
penting dalam penyebaran
parasit, oleh karena itu upaya
menghalangi kemampuan nyamuk
dalam mendukung perkembangan
parasit akan menurunkan atau
menghilangkan penyebaran
malaria (Wang & Jacobs-Lorena
2013). Perkembangan ilmu
bioteknologi memberikan peluang
bagi pengembangan
penanggulangan penyakit malaria.
Beberapa aspek bioteknologi yang
dapat digunakan antara lain
produksi artemisinin dengan

sudah mulai dikembangkan.
Artemisinin merupakan sebuah
senyawa lakton endoperoksida
yang diisolasi dari trikoma
glandular daun Artemisia annua L.
yang sampai saat ini memiliki
permintaan pasar yang besar
sebagai obat antimalaria. Akan
tetapi, keterbatasan rendemen
ekstrak yang didapatkan dari daun
Artemisia annua dan belum
ditemukannya senyawa kimia
turunan dari artemisinin yang
memiliki aktivitas lebih baik
merupakan kendala terpenting
dari produksi artemisinin (AlQurainy & Khan 2010). Senyawa
artemisinin yang dihasilkan sangat
bergantung pada jumlah dan
umur daun dimana hanya daun
yang sudah tua yang memiliki
kandungan artemisinin tertinggi.

Gambar 2. Skema konstruksi gen-gen penyandi pada rekayasa
genetika dalam tubuh nyamuk Anopheles stephensi
(A) dan perbandingan antara larva nyamuk instar IV
transgenik sebelah kanan dan non-transgenik sebelah
kiri yang disinari oleh cahaya putih, dibawah cahaya
floresensi dan filter DsRed, serta gabungan dari
keduanya (B) (Corby-Harris dkk. 2010).

memanfaatkan mikroorganisme
termodifikasi, rekayasa genetik
nyamuk antiplasmodium,
paratransgenesis, dan
pengembangan vaksin.
Rekayasa genetika produksi
artemisinin
Artemisinin merupakan obat
malaria yang masih digunakan
sampai sekarang dan bahkan
turunan dari artemisinin juga

Artemisinin tidak dijumpai di
bagian lain dari tanaman
Artemisia annua selain di daun
(Lommen dkk. 2006). Untuk
mengatasi jumlah ekstrak
artemisinin yang terbatas, maka
para peneliti mulai melakukan
rekayasa genetika untuk
mendapatkan artemisinin yang
lebih banyak dan cepat.
Sejak sekitar 20 tahun yang lalu,
para peneliti telah melakukan
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pencarian gen dan telah berhasil
mengklon beberapa gen dari
Artemisia annua yang
bertanggung jawab dalam
biosintesis artemisinin yaitu
HMGR/HMG, FDPS/FPS, ADS, dan
CPR yang diisolasi dari sitosol,
DXS dan DXR yang diisolasi dari
plastida serta CYP71AVI dan SS/QS
yang diisolasi dari retikulum
endoplasma (Zeng dkk. 2008).
Lebih lanjut enzim Amorpha-4,11diene synthase dan Cytochrome
P450 monooxygenase
bertanggung jawab secara
langsung terhadap biosintesis
artemisinin, sedangkan enzim 1deoxy-D-xylulose-5-phosphate
synthase dan 1-deoxy-D-xylulose5-phosphate reductoisomerase
bertanggung jawab secara tidak
langsung. Selain itu, pemanfaatan
mikroba juga digunakan dalam
produksi artemisinin (Zeng dkk.
2008).
Penggunaan khamir
Saccharomycess cerevisiae yang
telah direkayasa genetika mampu
memproduksi asam artemisinat
melalui transfer multi gen (Ro dkk.
2006). Dalam penelitian mereka,
gen ADS dan HMGR ditransfer ke
dalam sel khamir masing-masing
untuk menstimulasi amorpha4,11-diene dan meningkatkan
kadar FPP. Selanjutnya tingkat FPP
dan amorpha-4,11-diene
didapatkan melalui reduksi
biosintesis sterol dengan cara
menekan ekspresi gen SS dengan
sebuah promoter metionin.
Selanjutnya gen CYP71AVI dan
CPR ditambahkan ke dalam sel
khamir agar mampu melakukan
oksidasi tiga tahap dari amorpha4,11-diene menjadi asam
artemisinat (Gambar 1).
Penggunaan khamir transgenik
dapat menghasilkan tingkat asam
artemisinat yang sama dengan
Artemisia annua dalam hal jumlah
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tetapi dalam waktu yang lebih
singkat dari selama beberapa
bulan menjadi hanya 4-5 hari.
Selain itu, pemanfaatan khamir
transgenik menunjukkan
kelebihan dalam skala besar.
Terlebih, sekresi asam artemisinat
ke dalam media oleh sel khamir
lebih mudah dalam hal pemisahan
dan pemurnian produk (Zeng dkk.
2008).

insulin dalam perut nyamuk
vektor. Lebih lanjut, ekspresi
protein Akt yang berlebih dalam
perut nyamuk Anopheles
stephensi telah dilaporkan secara
signifikan mengurangi intensitas
parasit Plasmodium falciparum
dengan cara memperkuat sistem
kekebalan nyamuk (Corby-Harris
dkk. 2010). Oleh karena itu
penyebaran sporozoit penyebab

proliferasi mikroba flora normal,
dan meningkatkan ketahanan
nyamuk terhadap serangan
bakteri Gram negatif yang berada
dalam tubuh nyamuk (Dong dkk.
2011). Selain rekayasa genetika
pada nyamuk untuk
menanggulangi persebaran
penyakit malaria, rekayasa
genetika flora normal yang
bersimbiosis dengan nyamuk
vektor juga bisa dilakukan. Teknik
rekayasa ini dikenal dengan
istilah paratransgenesis.
Paratransgenesis

Gambar 3. Bakteri Asaia tanpa protein penanda floresen hijau
(kiri) dan dengan protein penanda floresen hijau
(kanan) di dalam perut nyamuk Anopheles stephensi
dewasa (Favia dkk. 2012).
Rekayasa genetika nyamuk
antiplasmodium
Kompleksitas dari daur hidup
parasit dan cepatnya reproduksi
nyamuk vektor memberi
pengaruh besar pada penyebaran
malaria. Nyamuk antimalaria hasil
rekayasa genetika merupakan
salah satu cara dalam
menanggulangi penyebaran
penyakit malaria. Parasit
penyebab malaria dapat ditekan
dengan cara mengaktifkan protein
penyandi Akt dalam tubuh
nyamuk vektor (Gambar 2).
Protein Akt ini merupakan protein
yang sangat penting dalam
pengaturan proses di dalam sel
yang meliputi metabolisme
glukosa, apoptosis, dan sintesis
antioksidan. Selain itu protein Akt
ini juga berperan dalam
pengaturan mekanisme fisiologis
seperti reproduksi dan produksi

infeksi melalui nyamuk vektor
dapat dihilangkan.
Penelitian lain juga melaporkan
bahwa nyamuk hasil rekayasa
genetika Anopheles stephensi
yang menyandikan protein
transgenik Rel2 di dua tempat
yaitu perut dan jaringan lemak
setelah menghisap darah, dimana
saat tersebut akan mengaktifkan
ekspresi beberapa
antiplasmodium gen efektor.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa
pengaruh protein Rel2 dapat
meningkatkan respon imun
alamiah pada tubuh nyamuk
terhadap perkembangan parasit
dan ekspresi yang berlebih dari
beberapa gen efektor
antiplasmodium (TEP1, APL1,
LRRD7) dalam tubuh nyamuk
transgenik. Adanya ekspresi yang
berlebih dari protein Rel2 baik di
perut maupun jaringan lemak
tubuh nyamuk akan membatasi
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Paratransgenesis merupakan
rekayasa genetika terhadap
mikroorganisme yang berasosiasi
dengan serangga inang. Inti dari
teknik paratransgenesis yang
digunakan untuk mengendalikan
malaria ialah bahwa dalam
kenyataannya mikrobiota nyamuk
dan parasit Plasmodium berbagi
ruang yang sama yaitu di bagian
perut, dimana tahap yang paling
riskan dari perkembangan parasit
terjadi. Dengan pertimbangan
tersebut maka dimungkinkan
sebuah metode yang dapat
bersinggungan langsung dengan
penyebaran malaria melalui
rekayasa genetika
mikroorganisme simbion dalam
perut nyamuk untuk mengirimkan
molekul antiplasmodium (Hurwitz
dkk. 2011). Percobaan
paratrangenesis pertama kali
dilakukan untuk mengendalikan
persebaran penyakit Chagas.
Vektor penyakit ini berupa
kumbang Rhodnius prolixus yang
terinfeksi oleh Trypanosoma cruzi.
Dalam perut kumbang terdapat
beberapa jenis bakteri yang
menyediakan nutrisi kepada
kumbang. Bakteri tersebut
kemudian ditumbuhkan di luar
tubuh kumbang, dimodifikasi
untuk mengekspresikan molekul
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spesifik antiparasit dan
diinfeksikan kembali ke dalam
kumbang vektor. Setelah diamati
ternyata kumbang paratransgenik
tersebut menunjukkan
ketidakmampuan dalam
menyebarkan parasit (Beard dkk.
2001).

replikasi pada tahap dalam darah,
Selain menggunakan bakteri,
parasit
it mengalami perubahan
paratransgenesis juga
morfologi dan memperlihatkan
menggunakan fungi. Fungi
variasi antigen. Hal ini menjadikan
transgenik Metharizium anisopliae parasit dapat menghindari respon
diinfeksikan ke dalam tubuh
imun dari inangnya. Sebagai
nyamuk vektor melalui lapisan
dampaknya, respon imun alami
kutikula. Strain rekombinan dari
inang yang biasanya terjadi pada
fungi ini mengekspresikan tiga
kasus penyakit infeksi tidak
terlihat pada ka
kasus infeksi malaria.
Walaupun terdapat beberapa
kendala, bukti yang paling
meyakinkan bahwa vaksinasi
melawan malaria bisa dilakukan
berdasarkan penelitian pada tikus,
monyet, dan manusia yang
diinfeksi dengan sporozoit yang
dilemahkan akan mengaktifkan
sistem
stem kekebalan tubuh (Arama &
Troye-Blomberg
Blomberg 2014). Tiga tipe
kandidat vaksin berdasarkan
perbedaan target dalam tahap
siklus hidup parasit yang telah
dikembangkan yaitu transmissionblocking vaccines (TBVs), preerythrocytes vaccines
vaccines, dan bloodGambar 4. Situs
us target dalam siklus hidup malaria yang dapat
stage vacc
vaccines (gambar 4).
diganggu oleh tiga tipe kandidat vaksin (Arama &
Troye-Blomberg
Blomberg 2014).
Transmission
Transmission-blocking vaccines
(TBVs) bekerja dengan sasaran
antigen dalam fase gamet, zygot,
Bakteri Asaia yang diisolasi dari
molekul efektor (SM1, antibodi
dan ookinet untuk mencegah
nyamuk Anopheles stephensi
untai tunggal yang dinamakan
perkembangan parasit di dalam
merupakan salah satu bakteri
PfNPNA-1 dan sebuah peptida
perut nyamuk. Tujuan dari vaksin
simbion nyamuk vektor malaria
antimikroba yang dinamakan
tipe ini ialah mengaktifkan
yang digunakan dalam teknik
scorpine) yang menyerang
antibodi untuk melawan ant
antigen
paratransgenesis (Gambar 3).
sporozoit parasit selama
pada
tahap
seksual
guna
Bakteri ini ditemukan dalam
perjalanannya melewati
menghalangi transisi dari ookinet
perut, kelenjar liur, dan organ
hemolimpa menuju kelenjar liur
reproduksi nyamuk jantan dan
yang digunakan untuk menghisap menjadi oosis dan menghentikan
generasi selanjutnya dari
betina serta terdeteksi di semua
darah yang mengandung
sporozoit penyebab infeksi (Carter
tahap perkembangan nyamuk
plasmodium sebelas hari
dkk. 2000). Salah satu vaksin
vektor malaria.bakteri ini juga
sebelumnya (Fang dkk. 2011).
golongan ini ialah antigen
mudah ditumbuhkan dalam media
permukaan ookinet P. falciparum
di luar habitat aslinya. Bakteri
Vaksin
Pfs25. Golon
Golongan vaksin yang
simbion ini menghasilkan molekul
kedua
ialah
pre-erythrocytes
antiparasit di dalam tubuh
Pengembangan vaksin untuk
nyamuk untuk menghambat
penyakit malaria merupakan tema vaccines yang bekerja dengan
sasaran parasit pada tahap di
penyebaran parasit. Lebih lanjut, penelitian yang sangat dinamis
dalam sel hati inang. Salah satu
bakteri ini juga dapat disebarkan
dengan banyak sekali tantangan.
vaksin golongan ini ialah RTS,S
dari induk ke anaknya dan antara Saat parasit berkembang mulai
jantan dan betina lewat
dari sporozoit yang berada dalam yang terdiri atas sebuah protein
circumsporozoit protein (CSp)
perkawinan (Damiani dkk. 2010). fase di dalam hati sampai siklus
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