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BAB III 

 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Keterangan : 

 

 

 

TOXTREE 

(Uji Toksisitas) 

= tidak diteliti 

= diteliti 

DOCKING 

(Interaksi Obat-Reseptor) 

 Gugus Farmakofor  

 Jenis Ikatan 

 Asam Amino Pada Reseptor 

Diperoleh Gugus Farmakofor yang 

Bersifat Karsinogenik dan Mutagenik 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Uji Toksisitas 

Karsinogenik dan Mutagenik 

Uji Efektivitas 

Senyawa Antihipertensi 

Diuretik, β-blocker, ACE Inhibitor, ARB, CCB, α-1 blocker, agonis α-2 

sentral, vasodilator, dan  neuron adrenergik 

 

Uji In Silico 

(Perangkat Lunak) 

Uji  In Vitro 

(Sel atau Jaringan) 
 

Uji  In Vivo 

(Hewan Uji) 
 

Gugus Fungsi Penyebab 

Karsinogen dan Mutagen  

Sifat Karsinogenik dan Mutagenik 

Senyawa Antihipertensi 

Senyawa yang Karsinogenik dan 

atau Mutagen Berdasarkan Toxtree 
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Keterangan Bagan : 

 

Uji toksisitas terdiri dari 3 jenis yaitu secara in silico, in vitro dan in vivo. 

Ketiga metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, 

namun ketiganya bisa saling mendukung. Uji toksisitas secara in silico 

menggunakan pemodelan komputasi yang erat kaitannya dengan eksperimen 

secara in vitro dan in vivo. Tujuan dari uji toksisitas secara in silico diantaranya 

sebagai uji pendahuluan sebelum dilanjutkan ke uji secara in vitro dan in vivo, 

untuk screening senyawa uji yang banyak (menyeleksi obat yang dapat dilakukan 

in vivo dan atau in vitro), untuk memprediksi toksisitas suatu senyawa, dan 

apabila senyawa uji yang akan diteliti tidak memungkinan dilakukan secara 

langsung uji dengan menggunakan metode in vitro dan in vivo (Ekins et al., 

2007). 

Penelitan tentang toksisitas (karsinogenik dan mutagenik) senyawa 

antihipertensi secara in silico masih terbatas.  Sebuah studi menunjukkan hasil 

yang tidak konsisten pada risiko kanker pada pasien hipertensi menggunakan 

beberapa obat antihipertensi. Sifat karsinogenik dan mutagenik obat yang 

dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Data-data 

pendukung terkait toksisitas senyawa antihipertensi masih belum banyak, oleh 

karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait toksisitas senyawa 

antihipertensi.   

Pada penelitian ini dipilih perangkat lunak Toxtree yang dapat 

memprediksikan gugus yang bersifat karsinogenik dan mutagenik pada senyawa 

antihipertensi, selanjutnya dilakukan Docking dengan perangkat lunak Molegro 

Virtual Docker yang dapat menentukan gugus yang bersifat karsinogenik dan 

mutagenik tersebut merupakan gugus farmakofor atau tidak, selain itu juga dapat 

diketahui jenis ikatan yang terbentuk antara senyawa antihipertensi dengan asam 

amino pada reseptornya. Jika terbukti gugus yang bersifat karsinogen dan 

mutagen tersebut bukan merupakan gugus farmakofor, maka dapat 

direkomendasikan untuk dilakukan modifikasi terhadap senyawa antihipertensi 

pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat meminimalisasi efek karsinogen dan 

mutagen dari senyawa antihipertensi. 

 


