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Abstrak
Metode Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) menggunakan sebuah polimerase DNA dan empat primer yang
didesain untuk mengenal enam sekuens DNA target. Sintesis DNA dengan pemindahan untai dimulai oleh primer bagian
dalam dan luar yang dihibridisasi kepada ujung akhir dari target yang menghasilkan struktur DNA stemloop. Metode ini
sangat spesifik dan mempunyai sensitivitas yang tinggi, cepat, dan ekonomis. LAMP memiliki selektivitas yang tinggi karena
mengenali target 6 urutan yang berbeda pada awal reaksi. Metode LAMP juga berpotensi untuk memfasilitasi tes genetik
pada berbagai penyakit infeksi. Metode LAMP merupakan metode uji diagnostik molekuler cara langsung berdasarkan uji
identifikasi asam nukleat bakteri.
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The Technique of DNA Examination Using Loop Mediated Isothermal
Amplification (LAMP)
Abstract
The LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) method uses a DNA polymerase and four primers designed to
recognize six target DNA sequences. DNA synthesis with strand displacement is initiated by the inner and outer primer that
hybridized to the tip end of the target DNA produces structural stemloop. This method is very specific and has a high
sensitivity, fast, and economical. LAMP has a high selectivity for the target recognizes 6 different sequences at the start of
the reaction. LAMP method also has the potential to facilitate genetic testing on a variety of infectious diseases. LAMP
method is the method of molecular diagnostic tests based on the direct method of nucleic acid bacterial identification test.
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Pendahuluan
Metode LoopMediated Isothermal
Amplification (LAMP) adalah salah satu teknik
diagnostik molekuler yang telah dikembangkan
dari tahun 1999 di Jepang. Teknik LAMP
menggunakan amplifikasi DNA pada suhu
tetap, sehingga penggunaan alat thermocycler
yang mahal tidak diperlukan. Amplifikasi pada
suhu tetap dapat terjadi dengan menggunakan
jumlah primer yang lebih banyak berdasarkan
prinsip nested dan reverse transcriptase PCR
(Polymerase Chain Reaction). Proses amplifikasi
pada metode LAMP menggunakan enzim yang
dapat menjadi substrat selama proses reaksi
amplifikasi berlangsung.1,2
Isi
Analisis hasil metode LAMP ini sangat
sederhana karena dapat dideteksi secara visual
dengan melihat endapan (pada proses reaksi
ditambahkan reagen pengendap) atau dapat
berupa perubahan pendar warna fluoresensi

(pada proses reaksi ditambahkan reagen
fluoresensi) dengan menggunakan bantuan
sinar UV.13
Metode LAMP merupakan metode uji
diagnostik
molekuler
cara
langsung
berdasarkan uji identifikasi asam nukleat
bakteri yang mulai dikembangkan pada tahun
1999 oleh Notomi, et.al. Pengembangan
metode mengacu pada beberapa metode
amplifikasi asam nukleat sebelumnya yang
efisien dan memiliki kemudahan teknologi,
yaitu dari metode: nucleic acid sequence based
amplification (NASBA), selfsustained sequence
replication (3SR), dan strand displacement
amplification (SDA).1,4,5
Metode NASBA dan 3SR menerapkan
amplifikasi asam nukleat pada suhu tetap
dengan teknik pemanfaatan set primer
transcription dan reverse transcription
sementara metode SDA juga meniadakan siklus
denaturasi dengan memanfaatkan penyediaan
enzim restriksi dan substrat DNA. Ketiga

Prosiding Seminar Presentasi Artikel Ilmiah Dies Natalis FK Unila ke 13 | Bandar Lampung, Oktober 2015 | 83

Tri Umiana Soleha | Teknik Pemeriksaan DNA dengan Metode Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP)

metode memungkinkan proses amplifikasi
berlangsung tanpa perlu menunggu suhu
denaturasi serta dapat meniadakan alat
thermocycler dalam pelaksanaan reaksi.
Gabungan dari ketiga mekanisme kerja ini
kemudian menjadi prinsip kerja dari metode
LAMP.6,7
Prinsip metode LAMP merupakan
metode modifikasi amplifikasi PCR pada suhu
tetap dengan menggunakan empat sampai
enam pasang primer dari gen dengan sekuens
highly conserved pada spesies target. Primer
yang digunakan terdiri dari inner primer (FIP =
F1, F2), backward primer (BIP = B 1, B2), outer
primer (F3 dan B3) dan untuk mempercepat
reaksi dapat pula dengan cara menambahkan
sekuens loop primer (loop F & B). Primer LAMP
mencakup Forward Inner Primer (FIP), yang
terdiri dari aerah F2 (di bagian 3' ujung) yang
merupakan komplementer daerah F2c serta
daerah Flc di bagian 5' ujung dari sekuens ya g
sama, disebut primer FIP dan merupakan
gabungan dari primer F2 dan F1. Forward
Outer Primer terdiri dari daerah F3 yang
merupakan komplementer daerah F3c, dikenal
juga dengan primer F3. Backward Inner Primer
(BIP), terdiri dari daerah B2 (di bagian 3' ujung)
yang merupakan komplementer daerah B2c
serta daerah B1c di bagian 5' ujung dari
sekuens yang sama disebut primer BIP.8,9
Backward Outer Primer, terdiri dari
daerah B3 yang merupakan komplementer
daerah B3c, disebut primer B3. Untuk
mempercepat reaksi dapat ditambahkan untai
komplementari dari BIPlinked dan FIPlinked
untuk membentuk struktur stemloops (LoopB
dan LoopF). Struktur primer ini akan menjadi
struktur awal pembentukan siklus amplifikasi
pada metode LAMP.8,9
Teknik LAMP mengidentifikasi sekuens
bakteri dengan mekanisme rolling circle
amplification (RCA) yang merupakan metode
gabungan dari multiplex PCR dan nested PCR,
dimana menggunakan minimal 2 set primer
(multi primer) serta outer primer (standard
primer) dan inner primer (nested primer) serta
reagen amplifikasi yang sesuai. Prinsip untuk
mendesain primer LAMP adalah memastikan
jarak daerah primer dari Ujung 5' di F2 ke
daerah B2 sekitar 120 180bp, dan jarak antara
F2 dan F3 sebagaimana B2 dan B3 adalah 0

20bp. Jarak untuk daerah pembentuk loop
(Ujung 5' di F2 ke Ujung 3' di F1, dan Ujung 5'
di B2 ke Ujung 3' di B1) sebesar 4060bp.
Tahaptahap pada prinsip kerja LAMP dapat
dilihat pada gambar 1.11,12
Mekanisme amplifikasi LAMP: 1. Untai
ganda dalam keadaaan dynamic equilibrium;
suhu sekitar 65°; annealing sekuens
komplemen oleh FIP; dilanjutkan inisiasi
sintesis DNA oleh DNA polimerase membentuk
untai tunggal DNA baru; 2. DNA polymerase
menginisiasi sintesis DNA komplemen dari
template DNA; dimulai dari ujung 3' F pada FIP;
3. Primer F3 mengannealing daerah F3c di luar
FIP dan target DNA, lalu menginisisasi sintesis
untai DNA baru dan melepas untai baru dari 18
FIP; 4. Untai ganda terbentuk sebagai hasil
sintesis F3 Primer terhadap template DNA; 5.
Untai komplementer dari FIP dilepas dalam
bentuk tunggal karena akan bergabung dengan
untai DNA yang disintesis oleh primer F3.11,12
Kemudian, bentuk untai tunggal
membentuk formasi struktur stemloop di
ujung 5' karena adanya komplementer dari
daerah F 1 c dan Fl; 6. Untai DNA tunggal di (5)
bersifat sebagai template yang dengan DNA
BIPinitiated, juga akan membentuk untai
subsekuen dari sintesis B3primer DNA.
Annealing oleh BIP bertujuan membentuk
untai DNA di tahap (5).1,5
Dari ujung 3' BIP sintesis komplementer
DNA dimulai. Setelah proses ini, DNA kembali
dari struktur loop ke bentuk struktur linear.
Saat annealing B3 Primer keluar dari BIP,
kemudian inisiasi dimulai di ujung 3' dengan
adanya DNA polymerase. Sintesis DNA diganti
BIP dan dilepas dalam bentuk untai tunggal
sebelum sintesis DNA oleh Primer B3; 7. Untai
ganda DNA terbentuk seperti gambar (6); 8.
Untai komplementari dari BIPlinked tejadi di
tahap (6) dan membentuk struktur stemloops
di setiap ujung, yang menyerupai struktur
halter. Struktur ini menjadi struktur awal
pembentukan siklus amplifikasi pada metode
LAMP; 911. Amplfikasi berulang pada suhu
tetap.12
Aplikasi metode LAMP untuk deteksi TB
telah diuji menggunakan primer set dari
beberapa gen penyandi , yaitu gen 19 protein
gyrB molekul 16S rRNA.1
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Gambar 1. Mekanisme Metode Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP)

Optimasi yang dilakukan di Badan
Litbangkes dari tahun 20092010 terhadap
metode LAMP menggunakan primer gyr B
diujikan terhadap 122 sampel spesimen dahak
pasien
TB
Indonesia.
Uji
dilakukan
menggunakan
peralatan
laboratorium
sederhana; yaitu untuk instrumen amplifikasi
adalah penangas air dan sistem deteksi
menggunakan lampu uv fluo esensi,
memberikan sensitifitas hasil (positivity rate)
sebesar 4,2% (114/121), yang sekaligus
membuktikan diagnostik LAMP dapat diaplikasi

pada pasien TB di Indonesia. Pengemb ngan
desain primer LAMP berdasarkan karakteristik
bakteri Micobacterium tuberculosis (Mtb) di
Indonesia (sequence highly conserved)
kemudian dilakukan dan diperoleh primer
LAMP spesifik Indonesia. Uji optimasi primer
gyrB LAMP Indonesia pada serial larutan DNA
Mtb H37Rv menunjukkan bahwa primer set
dapat meng mplifikasi sampai dengan [100
fg/pl] DNA Mtb H37Rv.7
Uji optimasi primer gyrB LAMP Indonesia
kemudian dilakukan terhadap 85 sampel
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spesimen dahak pasien TB Indonesia, yang
merupakan bagian dari sampel uji validasi
LAMP, memb rikan hasil sensitifitas atau
positivity rate lebih kurang 97,6% (82/84),
dimana basil ini membuktikan bahwa 20
primer set LAMP Indonesia mampu mengenali
seluruh tipe dan subtipe Mtb di Indonesia dan
lebih sensitif dibanding primer gyrB LAMP yang
terhadap sampel yang sama memberikan nilai
sensitifitas atau positivity rate lebih kurang
95,2% (80/84).7
Ringkasan
Metode Loop Mediated Isothermal
Amplification (LAMP) menggunakan sebuah
polimerase DNA dan empat primer yang
didesain untuk mengenal enam sekuens DNA
target. Metode ini
sangat spesifik dan
mempunyai sensitivitas yang tinggi, cepat, dan
ekonomis. LAMP memiliki selektivitas yang
tinggi karena mengenali target 6 urutan yang
berbeda pada awal reaksi. Metode LAMP juga
berpotensi untuk memfasilitasi tes genetik
pada berbagai penyakit infeksi.
Kesimpulan
Dari beberapa penelitian tentang LAMP
ini disimpulkan bahwa metode ini sangat
spesifik dan mempunyai sensitivitas yang
tinggi, cepat, dan ekonomis. LAMP memiliki
selektivitas yang tinggi karena mengenali
target 6 urutan yang berbeda pada awal reaksi.
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