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KATA PENGANTAR

M

asalah kesehatan di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data
dari Badan Kesehatan Dunia, hampir sebanyak 3/4 dari seluruh
angka kematian di Indonesia pada tahun 2016 diakibatkan oleh penyakit
tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes mellitus tipe 2, stroke, dan
kanker. Hal ini menunjukkan besarnya masalah yang harus ditangani oleh
tenaga kesehatan, salah satunya adalah ahli gizi. Gizi memegang peranan
penting dalam proses pencegahan dan penanganan dari penyakit-penyakit
tidak menular tersebut. Hal ini kemudian menuntut ahli gizi untuk memiliki
pemahaman yang mendalam mengenai penyakit sehingga dapat membantu
mencari strategi pemecahan masalah yang berhubungan dengan penyakit ini.
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan
proses pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin bahkan ketika gejalagejala awal penyakit tersebut belum muncul. Dengan bantuan teknologi
di bidang genetik, kini petugas kesehatan mampu memprediksi risiko
penyakit dengan lebih presisi melalui pemanfaatan data variasi genetik
seseorang. Sebagai tambahan, kini metode skrining banyak dikembangkan
untuk melihat biomarker atau penanda awal munculnya penyakit dengan
melihat profil transkripsional, protein, maupun metabolit yang berhubungan
dengan patogenesis penyakit. Keseluruhan perkembangan teknologi
biologi molekuler akan mempermudah tenaga kesehatan untuk melakukan
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penanganan pasien dengan lebih baik. Teknologi ini kini telah hadir di
Indonesia. Analisis molekuler seperti variasi genetik yang awalnya hanya
dilakukan di universitas, kini telah ditawarkan oleh beberapa laboratorium
klinik terkemuka.
Buku ini ditujukan bagi mahasiswa ilmu gizi untuk mempersiapkan
mereka memasuki dunia kesehatan dengan perkembangan teknologi
yang pesat. Di masa depan, dapat diprediksi bahwa pelayanan gizi yang
diberikan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dan profil kesehatan
klien, melainkan juga profil genetik yang mereka miliki. Konsep ini sudah
mulai dirintis dalam dunia kedokteran lebih dari satu dekade lalu dengan
sebutan personalized medicine. Personalized medicine yang memanfaatkan
pengetahuan di bidang molekuler ini ikut melahirkan cabang ilmu baru yang
disebut sebagai nutrigenomik dan nutrigenetik. Diharapkan buku ini dapat
menjadi pegangan untuk memahami cabang baru dari ilmu gizi ini. Kami
berharap buku ini juga dapat bermanfaat bagi ahli gizi yang sudah praktik
dan bekerja di berbagai bidang untuk memperluas pemahaman mereka
mengenai perkembangan terbaru di dunia gizi.
Di Program Studi S-1 Gizi Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, kami
telah menjalankan kuliah elektif Nutrigenomik selama lebih dari 5 tahun
berturut-turut dan kuliah ini menjadi salah satu program unggulan dari UGM.
Dalam kurun waktu tersebut, kami berusaha memformulasikan materi yang
perlu disajikan bagi mahasiswa program sarjana dengan harapan mereka
mampu memahami prinsip dari Nutrigenomik dan Nutrigenetik, serta dapat
menjadi bekal bagi mereka kelak ketika suatu saat memberikan pelayanan
personalized nutrition. Buku ini adalah bentuk kristalisasi dari pelajaran
yang kami sampaikan di UGM dan harapannya dapat menjadi salah satu
rujukan untuk pengajaran nutrigenomik dan nutrigenetik bagi mahasiswa
dan praktisi gizi di Indonesia.

Yogyakarta, Januari 2021
Tim Penulis
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RPKPS Mata Kuliah Nutrigenomik

Capaian
Pembelajaran
Mata Kuliah
(CPMK)

Deskripsi
Singkat Mata
Kuliah

CPMK1

Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar
mengenai nutrigenomik

CPMK2

Mahasiswa mampu memahami pengetahuan
dasar tentang struktur dan organisasi
kromosom

CPMK3

Mahasiswa mampu memahami penyakit
terkait kelainan genetik

CPMK4

Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar
analisis genetik

CPMK5

Mahasiswa mampu memahami aplikasi
prinsip nutrigenomik pada penyakit tertentu
termasuk DM tipe 2, hipertensi, obesitas, dan
kanker untuk ahli gizi

CPMK6

Mahasiswa mampu mengkritisi karya
ilmiah terkait nutrigenomik dan mampu
mengomunikasikan pendapatnya, baik secara
lisan maupun tertulis terkait dengan karya
ilmiah tersebut kepada sivitas akademika dan
rekan sejawat

Mata kuliah ini mengajarkan pengetahuan tentang
nutrigenomik dan proteomik, pengetahuan dasar tentang
struktur dan organisasi kromosom serta penyakit
terkait kelainan kromosom, organisasi genom dan
ekspresi gen, mutasi dan polimorfisme, dasar-dasar
analisis genetik, metode statistik untuk interpretasi data
pengujian genetik, pengaruh diet terhadap ekspresi gen,
nutrigenomik pada penyakit-penyakit tertentu (diabetes
mellitus, hipertensi, obesitas, dan kanker)
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Bahan Kajian/
Materi
Pembelajaran

1.

Pendahuluan dan ruang lingkup pengaruh zat gizi
terhadap kesehatan di level kromosom, genetik,
dan proteomik

2.

Struktur dan organisasi kromosom serta penyakit
terkait kelainan kromosom

3.

Telaah ulang organisasi genom dan ekspresi gen

4.

Mutasi dan Polimorfisme

5.

Dasar-dasar analisis genetik: isolasi DNA, PCR,
elektroforesis

6.

Dasar-dasar analisis genetik: enzim restriksi,
sequencing

7.

Metode statistik untuk interpretasi data pengujian
genetik (microarray, dll.)

8.

Nutrisi dan ekspresi gen

9.

Diet-gen interaksi pada lactose-intolerant dan
phenylketonuria (PKU)

10. Nutrigenomik pada diabetes mellitus
11. Nutrigenomik pada hipertensi
12. Nutrigenomik pada kanker
13. Nutrigenomik pada obesitas
14. Critical appraisal terhadap jurnal terkait
nutrigenomik
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