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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 

Uji Toksisitas 

Karsinogenik dan Mutagenik 
Uji Efektivitas 

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 Antikanker 

Senyawa yang Karsinogenik dan atau 

Mutagen Berdasarkan Toxtree 

Senyawa Antikanker 

 

1. Golongan Pengalkilasi 

2. Golongan Antimetabolit 

3. Golongan Produk Bahan Alam 

4. Golongan Hormon 

5. Golongan Target Molekular 

6. Golongan Lain-lain 

Gambar 3.1  Kerangka Konseptual Penelitian 
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Keterangan Bagan : 

 

Penelitan tentang toksisitas senyawa antikanker secara in silico di 

Indonesia masih terbatas. Data – data pendukung terkait toksisitas senyawa 

antikanker juga terbatas. WHO telah mengesahkan metode in silico sebagai salah 

satu alternatif dalam melakukan penelitian sebelum melakukan penelitian secara 

in vitro dan in vivo, selain itu FDA (Food and Drug Administration) juga 

merekomendasikan upaya untuk mengembangkan teknologi yang efisien dalam 

menentukan keamanan dan kemanjuran dari produk medis baru, yang dapat 

meminimalisasi pengujian terhadap hewan uji dengan reaksi tertentu pada tingkat 

gen atau protein FDA membuktikan bahwa penggunaan teknologi insilico dapat 

mengurangi biaya keseluruhan dari pengembangan obat sebanyak 50 %, dikutip 

dari Public Health Innovation and Intellectual Property Rights. Penelitian secara 

in silico, in vitro, dan in vivo merupakan suatu rangkaian penelitian yang bersifat 

kontinyu, sehingga setelah dihasilkan sebuah data dari penelitian in silico dapat 

dilanjutkan ke penelitian in vitro lalu diuji secara in vivo. 

Obat antikanker merupakan senyawa toksik yang dapat menyebabkan 

kematian sel, penggunaan obat antikanker dalam jangka panjang diprediksikan 

dapat menyebabkan timbulnya kanker periode kedua. Data-data pendukung terkait 

toksisitas senyawa antikanker masih kurang, oleh karena itu, dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut terkait toksisitas senyawa antikanker 

Pada penelitian kali ini dipilih perangkat lunak Toxtree yang dapat 

memprediksikan gugus fungsi yang bersifat karsinogenik dan mutagenik pada 

senyawa antikanker. Setelah mengetahui gugus yang berperan terhadap sifat 

karsinogen dan mutagen senyawa antikanker, selanjutnya dilakukan Docking 

dengan perangkat lunak Molegro Virtual Docker yang dapat menentukan apakah 

gugus fungsi yang bersifat karsinogenik dan mutagenik tersebut merupakan gugus 

farmakofor atau tidak, selain itu juga dapat diketahui jenis ikatan yang terbentuk 

antara senyawa antikanker dengan reseptornya  dan dapat mengetahui asam amino 

apa yang berikatan dengan reseptor tersebut. Jika terbukti gugus yang bersifat 

karsinogenik dan mutagenik tersebut bukan merupakan gugus farmakofor, maka 

dapat direkomendasikan untuk dilakukan modifikasi terhadap senyawa antikanker  
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tersebut, sehingga dapat meminimalisasi efek karsinogenik dan mutagenik dari  

senyawa antikanker.

 


