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Abstract

Single particle tracking (SPT) telah digunakan sejak tahun 1980-an untuk mempelajari gerakan protein pada
membrane plasma. Studi ini telah memberikan informasi tentang model-model gerakan protein seperti gerak random,
gerak terbatasi, dan gerak terarah. Penemuan ini berbeda dengan model membran ‘fluid mosaic, yang hanya mengenal
gerak random protein pada membrane plasma, Model fluid mosaic, dengan demikian, perlu direvisi dalam kaitannya
dengan model gerak protein. Para ahli saat ini percaya bahwa model gerakan protein pada membrane plasma
berhubungan dengan fungsinya.
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1. Pendahuluan
Sel mengatur lokalisasi, asembli dan
agregasi protein dalam membran plasma
sedemikian rupa sehingga menciptakan
keadaan yang cocok bagi berfungsinya
protein ini. Struktur adhesi antara sel (cellcell adhesion strcutures) (Kusumi dkk, 1990)
dan hubungan sinaptik (synaptic junctions)
(Dubinski dkk., 1989) , misalnya, terbentuk
oleh asembli dari protein-protein yang
spesifik untuk menjalankan fungsi tetentu.
Proses lokalisasi, asembli dan agregasi
protein ini dimungkinkan oleh mobilitas
protein pada permukaan membran plasma.
Dengan demikian untuk mempelajari prosesproses tersebut di atas, pengetahuan tentang
mobilitas protein pada permukaan membran
sangatlah penting.
Metoda yang sangat popular dalam
mengukur mobilitas protein saat ini adalah
“fluorescence after photobleaching” (FRAP)
dan “single particle tracking” (SPT). Metode
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FRAP melibatkan protein dalam jumlah yang
banyak dan meliputi permukaan membran
plasma yang relatif luas. Hasil pengukuran
mobilitas
protein
yang
biasanya
direpresentasikan oleh koefisien difusinya,
oleh karena itu, adalah merupakan nilai ratarata dari semua protein yang terlibat dalam
pengukuran dimaksud. SPT di lain pihak
adalah metoda yang melibatkan protein
tunggal. Dengan demikian, protein yang
menjadi subjek penelitian dapat dipilih dan
dipelajari.
Menggunakan
SPT
untuk
mengamati berbagai jenis protein dapat
memberikan informasi tentang berbagai jenis
gerakan protein. Hal yang terakhir ini dapat
mengarah pada penelitian untuk mengamati
hubungan antara jenis-jenis gerakan pada
protein dengan fungsi dari protein itu sendiri.
Review ini membahas penggunaan
SPT dalam mengamati gerakan protein pada
permukaan membran plasma dan hasil-hasil
penelitian tentang gerakan protein sebagai
konsekuensi digunakannya metoda SPT.
Pembahasan
lebih
diarahkan
untuk
mengkomunikasi- kan hasil-hasil penelitian
tentang gerakan protein pada membran dan
konsekuensinya terhadap model membran
yang dikemukakan oleh Singer dan Nicolson
pada tahun 1972 (Singer dan Nicolson,
1972). Diharapkan review ini dapat menjadi
pengetahuan tambahan baik untuk mahasiswa
maupun untuk tenaga pengajar.
2. Single Particle Tracking (SPT)
Hambatan
terbesar
dalam
pengamatan gerakan protein adalah bahwa
ukuran protein itu sendiri sangat kecil
sehingga tidak dapat diamati dengan bantuan
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mikroskop biasa. Di lain pihak mikroskop
elektron tidak dapat membantu mengamati
gerakan dari suatu benda, karena sampel
harus diletakan di dalam ruang vakum.
Sebagai
pemecahannya,
para
peneliti
berusaha untuk melabel protein dengan
benda tertentu yang relatif besar sehingga
dapat diamati dengan mikroskop biasa.
Ukuran benda tersebut tidak terlalu besar
sehingga tidak mengganggu mobilitas protein
itu sendiri.
Dalam SPT, protein dihubungkan
dengan antibodi partikel koloid yang bersifat
florosen yang dapat diamati dengan
mikroskop digital. Mikroskop digital ini
dihubungkan dengan video yang dikontrol
dengan komputer untuk merekam jejak
partikel yang diamati. Dengan cara ini jejak
protein dapat dipetakan dan jenis gerakan
yang dilakukan protein dapat disimpulkan.
3. Gerakan Protein pada Membran
Dalam menganalisa jejak dari partikel
biasanya dihitung perpindahan rata-rata
kuadarat atau dikenal dengan istilah mean
square displacement (MSD). Besaran ini
difenisikan sebagai perpindahan posisi
partikel dalam statu interval waktu tertentu
terhadap posisi awalnya. Interval waktu yang
dimaksud adalah Nt, di mana N adalah
jumlah potret yang diambil dan t adalah
interval waktu terkecil yang dapat capai oleh
video dalam hal ini dalam bisa mencapai 3e-9
detik.
Model MSD untuk jenis-jenis gerakan
seperti terbatasi (confined), random atau
Brownian
(diffusion)
dan
terarah
(flow+diffusion) telah dirumuskan secara

teoritis (Wilson dkk., 1996; Manzo C.,
2015). Model teoritis kemudian digunakan
untuk memfit MSD data dari hasil
pengukuran untuk mengetahui model
gerakan dan juga parameter-parameter
dalam mobilitas protein itu sendiri, misalnya
koefisien difusi.
Seperti dikemukakan oleh Singer dan
Nicolson, Pengamatan gerakan protein
dengan SPT menunjukkan bahwa protein
bergerak secara acak atau bebas pada
permukaan membran. Walaupun demikian,
pengamatan lainnya menunjukkan bahwa ada
juga protein yang bergerak tidak secara acak
tetapi dibatasi pada statu daerah tertentu.
Kusumi dkk (Kusumi dkk., 1993) dari
University of Tokyo Jepang, mempelajari
gerakan E-cadherin (epidermal growth factor
receptor) dalam kultur membran (cultured
mouse keratinocyte) dan menyimpulkan
bahwa pada permukaan membran protein ini
bergerak secara acak, tetapi terbatasi pada
suatu domain tertentu dengan diameter
sekitar 300-600 nm dalam waktu sekitar 330 detik sebelum bepindah ke domain yang
lainnya. Kusumi kemudian mengemukakan
model “membrana skeleton fence” (MSF).
Dalam model MSF cytoskeleton pada
membran berfungsi sebagai pembatas bagi
gerakan protein. Dalam waktu 3-30 detik,
protein hanya bisa bergerak secara acak
dalam suatu domain karena dihalangi
gerakannya oleh sitoskeleton. Kenyataan
yang menunjukkan bahwa protein dapat
menyeberang ke domain yang lain
diperkirakan karena adanya dinamika atau
fluktuasi dari protein tersebut yang pada
saat-saat tertentu berhasil melampui
pembatas sitoskeleton. Faktor lainnya adalah
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ukuran dari protein itu sendiri; protein yang
relative panjang akan sulit untuk melewati
pembatas sitoskeleton. Model MSF ini
ditunjang oleh penelitian lainnya di mana
perusakan sitoskeleton secara kimiawi
mengurangi jumlah pembatas dalam gerakan
protein (Sako dan Kusumi, 1994).
Jenis
gerakan
protein
lainnya
ditemukan pada tahun 1993 oleh Schmidt
dkk. (Schmidt dkk., 1993) pada saat
mempelajari gerakan integrins pada fibroblas
(Fibroblasts). Hasil analisis dari MSD
menunjukkan bahwa gerakan integrin dapat
dikategorkan sebagai gerakan terarah yang
cenderung menuju ke periperal sel (cell
periphery). Jenis gerakan yang sama juga
ditemukan pada saat mempalajari gerakan
glikoprotein pada keratocite (keratocytes)
(Kucik dkk., 1989).
4. Revisi Model Membran
Berdasarkan hasil-hasil penelitian
yang dikemukakan di atas, maka model
membran yang dikemukakan oleh Singer dan
Nicolson perlu mengalami perubahan. Hanya
satu jenis gerakan yaitu gerakan acak yang
dikemukakan oleh Singer dan Nicolson. Pada
tahun 1995, Jacobson dkk., mengusulkan
revisi model membran tersebut dan
mengikutsertakan jenis-jenis gerakan lainnya
yang telah ditemukan (Jacobson dkk., 1995).

ukuran yang lebih besar daripada protein dan
dengan sendirinya lebih berat daripada
protein.
Kenyataan
ini
menimbulkan
pertanyaan sejauh mana pengaruh partikel itu
dalam pengukuran mobilitas protein pada
permukaan membran. Penelitian-penelitian
lanjutan untuk mempelajari pengaruh ini
masih dilaksanakan saat ini. Salah satu hasil
penelitian yang cukup signifikan dalam
menjawab permasalahan ini adalah ukuran
partikel yang dihubungkan dengan protein
tidak mempengaruhi gerakan protein pada
membran (Sheets dkk., 1997). Terlepas dari
kenyataan ini, penelitian gerakan protein
dengan menggunakan SPT saat ini masih
dilaksanakan secara ekstensif dan diarahkan
pada hubungan antara gerakan protein
dengan fungsinya pada membran plasma.
6. Kesimpulan
Penggunaan metoda single particle
tracking dalam mempelajari gerakan protein
pada permukaan membran plasma telah
membantu
mengungkapkan
jenis-jenis
gerakan protein selain gerakan acak yang
dikemukakan oleh Singer dan Nicolson
dalam model membran fluida mosaik.
Dengan penemuan ini, model fluida mosaik
perla direvisi dan penelitian lanjutan tentang
hubungan antara jenis-jenis gerakan protein
dan fungsinya masih dipelajari secara
ekstensif.
Daftar Pustaka

5. Kekurangan SPT
Salah satu kekurangan SPT yang
sangat jelas adalah partikel yang dihubungkan
dengan protein yang dipelajari mempunyai
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