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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kanker merupakan salah satu jenis penyakit tidak menular yang masih 

menjadi penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit kardiovaskular di dunia. 

Berdasarkan data WHO, pada tahun 2012 tercatat 8,2 juta kematian yang 

disebabkan oleh kanker. Prevalensi penyakit kanker di Indonesia pada tahun 2013 

sebesar 1,4 per 1000 penduduk atau sekitar 347.792 jiwa serta merupakan 

penyebab kematian nomor 7 (5,7%) dari seluruh penyebab kematian. Penyakit 

kanker dapat menyerang semua usia, hampir semua kelompok usia penduduk 

memiliki prevalensi yang cukup tinggi, sekitar 70 % kematian akibat penyakit 

kanker terjadi di negara miskin dan berkembang (Kemenkes, 2015). 

Di Indonesia, pengobatan kanker terdiri dari radiasi, pembedahan, 

kemoterapi. Prinsip kerja pengobatan kemoterapi adalah memberikan obat 

antikanker yang dapat mengontrol pertumbuhan sel kanker dan membunuh sel 

kanker, agar tidak menyebar atau sekedar untuk mengurangi gejala yang 

ditimbulkan oleh penyakit kanker itu sendiri (Siswandono, 2008). Kemoterapi 

sangat umum digunakan untuk mengobati kanker. Kemoterapi dapat diberikan 

secara per oral atau secara parenteral. Dengan adanya obat antikanker diharapkan 

memiliki toksisitas selektif, artinya hanya menghancurkan sel kanker tanpa harus 

merusak jaringan normal disekitarnya. Tetapi kemoterapi memiliki efek toksik 

yang dapat muncul ketika sedang melakukan pengobatan atau beberapa waktu 

setelah pengobatan. Obat antikanker berinteraksi dengan makromolekul transmisi 

pada DNA, maka tidak mengherankan apabila, kebanyakan dari obat antikanker 

bersifat karsinogenik dan mutagenik karena mereka sitotoksik (Muggia dan 

Ziegler, 1980). Obat antikanker merupakan senyawa toksik yang dapat 

menyebabkan kematian sel, penggunaan obat antikanker dalam jangka panjang 

diprediksikan dapat menyebabkan timbulnya kanker periode ke dua. Data-data 

pendukung terkait toksisitas senyawa antikanker masih kurang, oleh karena itu, 

dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait toksisitas senyawa antikanker baik 

menggunakan pendekatan ilmiah secara in silico, in vitro, atau in vivo. 
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Uji toksisitas merupakan suatu uji yang dapat mendeteksi efek toksik 

suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis-respon yang khas 

dari sediaan uji. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan dosis 

penggunaan yang aman pada manusia (BPOM, 2014). Uji toksisitas terdiri dari 3  

metode yaitu secara in silico, in vitro dan in vivo. Ketiga metode tersebut 

memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun ketiganya bisa saling 

mendukung. Pada uji toksisitas karsinogenik dan mutagenik secara in vitro 

menggunakan metode Cell Transformation Assays (CTA) dan Gap Junction 

Intercellular Communication (GJIC) (Eisenbrand, 2002). Sedangkan uji toksisitas 

karsinogenik dan mutagenik secara in vivo menggunakan metode long-term 

rodent carcinogenicity bioassay yang biasanya berlangsung selama dua tahun 

(Fielden and Kolaja, 2008). Pada uji toksisitas karsinogenik dan mutagenik 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 skrining senyawa uji yang banyak (menyeleksi obat yang dapat 

dilakukan uji secara in vivo dan atau in vitro), untuk memprediksi toksisitas suatu 

senyawa, dan apabila senyawa uji yang akan diteliti tidak memungkinkan 

dilakukan menggunakan metode in vitro dan in vivo (Ekins, et al., 2007). Pada 

penelitian ini tidak memungkinkan menggunakan penelitian secara in vitro dan in 

vivo karena menggunakan jumlah obat yang cukup banyak sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang relatif mahal, serta 

penggunaan hewan uji yang cukup banyak, dengan adanya permasalahan diatas 

maka pada penelitian ini dipilih metode in silico untuk memprediksi toksisitas 

dari obat golongan antikanker dengan tujuan melakukan skrining obat golongan 

antikanker yang bersifat karsinogenik dan mutagenik.  

Pada penelitian kali ini digunakan perangkat lunak Toxtree untuk 

memprediksi toksisitas terutama sifat karsinogenik dan mutagenik senyawa 

antikanker. Toxtree dapat memprediksi toksisitas suatu senyawa dengan 

menggunakan nama IUPAC dan SMILES (The Simplified Molecular Input Line 

Entry System).  Perangkat lunak ini, dapat diakes secara bebas dengan penerapan 

metode estimasi berbasis komputer dalam penelitian toksisitas kimia. Para peneliti 
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telah memprediksi akurasi sekitar 70% untuk karsinogenisitas, 78% untuk 

mutagenisitas (Benigni, et al., 2009). Setelah mengetahui sifat karsinogenik dan 

mutagenik dari senyawa antikanker, dilakukan pendekatan docking molekular 

untuk mengetahui pengaruh interaksi obat antikanker dengan reseptornya. 

Docking molekular adalah alat utama dalam biologi molekular struktural dengan 

bantuan komputer untuk mendesain suatu obat. Dalam penelitian ini digunakan 

docking secara fleksibel untuk memprediksi jenis ikatan, gugus farmakofor, serta 

asam amino yang berikatan dengan reseptor senyawa antikanker menggunakan 

perangkat lunak MVD. 

Dari uraian permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui pengaruh interaksi antara gugus farmakofor obat golongan antikanker 

terhadap reseptornya sehingga didapatkan sebuah data yang bisa memberikan 

suatu informasi terkait toksisitas senyawa antikanker dan juga dapat memberikan 

rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk dilakukan modifikasi gugus fungsi 

yang bertanggung jawab terhadap sifat karsinogenik dan mutagenik dari senyawa 

antikanker, dengan demikian dapat meminimalisasi efek toksik dari senyawa 

antikanker tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apa saja obat antikanker yang bersifat karsinogenik dan mutagenik 

berdasarkan perangkat lunak Toxtree? 

2. Apa saja gugus fungsi yang menyebabkan sifat karsinogenik dan 

mutagenik obat golongan antikanker dengan menggunakan perangkat 

lunak Toxtree? 

3. Bagaimana interaksi obat antikanker yang karsinogenik dan mutagenik 

terhadap reseptornya menggunakan perangkat lunak Molegro Virtual 

Docker (MVD)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui obat antikanker yang bersifat karsinogenik dan 

mutagenik berdasarkan  perangkat lunak Toxtree. 

2. Mengetahui gugus fungsi yang menyebabkan sifat karsinogenik 

dan mutagenik obat golongan antikanker dengan menggunakan perangkat 

lunak Toxtree. 

3. Mengetahui jenis ikatan, gugus farmakofor, dan asam amino pada  

reseptor senyawa antikanker dengan menggunakan perangkat lunak 

Molegro Virtual Docker 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Pendidikan 

Dapat mengembangkan pengujian toksisitas senyawa antikanker secara 

in silico yang tidak hanya meneliti tentang sifat karsionegenik dan 

mutagenik saja, melainkan toksisitas lainnya seperti neurotoksisitas dan 

teratogenik sebelum dilakukan uji secara in vitro dan in vivo. 

2. Bagi Peneliti 

Masukan bagi peneliti dalam mengembangkan senyawa antikanker di 

masa mendatang untuk mengganti struktur gugus fungsi yang 

bertanggung jawab terhadap sifat karsinogen dan mutagen. Dengan 

demikian dapat meminimalisasi efek samping dari senyawa antikanker 

itu sendiri. 

3. Bagi Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan dapat mengetahui data toksisitas senyawa golongan 

antikanker terutama yang bersifat karsinogenik dan mutagenik, agar 

dalam penggunaannya dilakukan monitoring secara berkala.

 


