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Abstrak

Poli (ADP-ribosa) polimerase-1 merupakan salah satu protein dari enzim-enzim nukleus

(PARP) yang memiliki daerah pengikatan DNA sehingga dapat berikatan dengan rantai DNA

yang rusak dan memperbaiki kerusakan DNA. Inhibitor protein PARP-1 berperan dalam

mencegah terjadinya kanker. Kuersetin dan kurkumin telah dilaporkan berperan sebagai

antikanker. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk identifikasi kurkumin, kuersetin, dan

senyawa lain dari database Zinc sebagai kandidat inhibitor protein PARP-1 menggunakan

metode molecular docking serta virtual screening. Hasil identifikasi menunjukkan senyawa

Sumaresinolic Acid dan Hesperidin (mode 0 dan 1) memiliki afinitas lebih tinggi daripada

inhibitor kontrol A29, sedangkan afinitas kurkumin dan kuersetin lebih rendah daripada

inhibitor kontrol.

Kata kunci—inhibitor, molecular docking, PARP-1, virtual screening

PENDAHULUAN

Kanker adalah penyakit hiper-proliferasi yang muncul akibat dari perubahan dalam sel

yang memungkinkan sel untuk tumbuh diluar kendali siklus sel normal dan berubah menjadi

derivatif yang sangat ganas [1]. Sel-sel kanker dapat mengalami pertumbuhan yang tidak

terkendali jika ada kerusakan atau mutasi  pada  DNA.  Terdapat empat jenis gen yang

bertanggung jawab untuk proses pembelahan sel yaitu onkogen yang mengatur proses

pembelahan sel, gen penekan tumor yang menghalangipembelahan sel, suicide gene yang

mengontrol apoptosis dan gen perbaikan DNA yang menginstruksikan sel untuk memperbaiki

DNA yang rusak [2].

Poli (ADP-ribosa) polimerase (PARPs) adalah enzim-enzim nukleus yang mengkatalisis

poli-ADP-ribosilasi, yang berfungsi untuk menggabungkan secara kovalen satu atau lebih gugus

ADP-ribosa dari intraseluler Nicotinamide Adenin Dinukleotida (NAD
+
) dengan protein sasaran

[3]. Poli (ADP-ribosa) polimerase-1 merupakan family enzim (PARP). Enzim ini menggunakan

β-NAD
+

sebagai substrat, mensintesis dan mentransfer polimer ADP-ribosa di atas glutamat,

aspartat atau lisin residu protein akseptor sehingga memodifikasi sifat fungsionalnya [4]. Protein

PARP-1 memiliki daerah pengikatan DNA sehingga dapat berikatan dengan rantai DNA yang

rusak dan memperbaiki kerusakan DNA [5]. Perbaikan DNA oleh PARP-1 akan berjalan

normal jika diikuti oleh kerja inhibitor. Inhibitor PARP yang bersaing dengan β-NAD
+

digunakan sebagai strategi terapi baru yang potensial sebagai kemo dan radiopotensial dan

untuk pengobatan kanker [4]. Salah satu inhibitor PARP-1 yang telah diketahui adalah A29.

Senyawa A29 dapat berikatan dengan baik dengan PARP 1 dengan afinitas yang cukup tinggi

dan terbukti mampu menghambat kerja protein PARP 1 [5]. Kandidat lain inhibitor PARP-1

dapat diperoleh melalui identifikasi peran suatu senyawa sebagai antikanker.

Banyak cara yang dilakukan untuk mengobati kanker dengan jalan medis maupun

tradisional. Melalui medis dapat diarahkan dengan cara operasi, radiasi dan kemoterapi. Namun
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pengobatan melalui kemoterapi yang paling banyak diterapkan pada pasien kanker memiliki

efek samping pada pasien penderita kanker. Oleh karena itu diperlukan suatu alternatif

pengobatan kanker dengan tradisional yaitu dengan memanfaatkan tanaman herbal. Senyawa

alami pada tanaman herbal yang bermanfaat sebagai antikanker diantaranya adalah senyawa

kurkumin dari tanaman rimpang family Zingiberaceae [6,7] dank kuersetin dari benalu [8,9].

Selain kedua senyawa tersebut diperlukan suatu identifikasi lain dari senyawa yang berpotensi

untuk mengobati penyakit kanker. Salah satu database yang digunakan untuk screening

senyawa-senyawa adalah ZINC. Database milik Laboratorium Shoichet, Universitas California

ini berisi senyawa yang secara komersial tersedia sehingga dapat dilakukan virtual screening

berdasarkan strukturnya. Database ini mempunyai sekitar beberapa juta senyawa yang

strukturnya dapat disimpan dalam format 3D.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data dan docking. Pada

tahap pengumpulan data, dilakukan pemodelan struktur 3D Protein PARP1, senyawa kurkumin

dan quersetin dan senyawa-senyawa lain. Struktur 3D dari protein PARP1 didapatkan dari

protein data bank (PDB ID: 3L3M). Setelah memodelkan struktur 3D protein PARP1,

dilakukan upload model 3D (PDB) ke “ramepage ramachandran plot”. Pada bagian “Most

favoured region”, dilihat struktur yang paling baik yaitu presentasenya  92,9%. Pemodelan

struktur 3D juga dilakukan pada senyawa ligan (kurkumin dan quersetin) yang didapatkan dari

PDB, sedangkan senyawa-senyawa lain didapatkan dari database Zinc [10]. Pada bagian “zink

database, Natural products” dipilih Natural Product catalog kemudian SPECC untuk

mengambil sekitar 1700 senyawa.

Tahap kedua adalah docking protein PARP1 dengan senyawa control, kurkumin, quersetin

serta senyawa kandidat lain dengan software PyRx. Dari docking tersebut, dicari afinitas yang

lebih tinggi daripada senyawa kontrol. Docking dilanjutkan dengan PyMol [11] kemudian

mendocking satu persatu protein PARP 1 dengan senyawa (PARP-1 dengan curcumin, PARP-1

dengan quersetsin dan PARP-1 dengan senyawa kandidat lain). Langkah terakhir adalah

mengetahui sisi pengikatan senyawa dengan asam amino dari PARP-1 menggunakan software

Ligplus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur 3D protein PARP 1 dari Protein Data Bank
Struktur protein 3D PARP1 didapat dari protein data bank dengan ID: 3L3M. Selain itu

dilakukan pengumpulan senyawa kurkumin dan Quercetin dari PDB. Berikut adalah struktur

model 3D PARP 1 dari PDB.

Gambar 1. Struktur 3D protein PARP 1 dari PDB

Protein structure refinement menggunakan web server RAMPAGE
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Berdasarkan analisis kualitas struktur 3D protein PARP 1 yang dilakukan dengan

menggunakan web server RAMPAGE didapatkan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisis kualitas struktur 3D protein PARP 1 menggunakan web server

RAMPAGE

Number of residues

In favoured regions 445 (92,9%)

In allowed regions 32 (6,7%)

In outlier regions 2 (0,4%)

Structure-based virtual screening
Dilakukan pengambilan kandidat senyawa inhibitor dari ZINC SPECC, kemudian diambil

senyawa dengan urutan 5 teratas. Berdasarkan proses structure-based virtual screening yang

dilakukan pada 5 senyawa kandidat inhibitor (kurkumin, quercetin, Sumaresinolic Acid, dan

Hesperidin) beserta senyawa inhibitor atau kontrol (A29) dengan reseptor protein PARP 1,

didapatkan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil structure-based virtual screening menggunakan software PyRx 0,8

No. ID Senyawadari SPECC Nama Senyawa Binding affinity

0 Inhibitor PARP 1(kontrol) A29 -10

1 38140522 Sumaresinolic Acid -10,5

2 08382286 Hesperidin -10,5

3 08382286 Hesperidin -10,1

4 969516 Curcumin -9

5 5280343 Quercetin -8,8

Visualisasi dan analisis interaksi antara protein PARP 1 dengan senyawa inhibitor dan

kandidat senyawa inhibitor

Visualisasi dan analisis interaksi antara protein PARP 1 dengan senyawa inhibitor dan

kandidat senyawa inhibitor dapat dilihat pada Gambar 2.

Seperti yang telah diketahui bahwa PARP 1 terdiri dari domain ikatan DNA yang dapat

memperbaiki untai DNA yang rusak, inhibitor PARP 1 dapat diindikasikan sebagai treatment

untuk kanker. Telah diketahui pula bahwa senyawa A29 dapat berikatan dengan baik dengan

PARP 1 dengan afinitas yang cukup tinggi dan terbukti mampu menghambat kerja protein

PARP 1 [1]. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software LigPlus diketahui bahwa

interaksi intermolekuler yang terjadi antara protein PARP 1 dengan senyawa inhibitor (A29;

Gambar 2C) melibatkan beberapa residu asam amino penting, diantaranya: Glu 102, Asp 105,

Gly 227, His 201, dan Tyr 246. Residu asam amino tersebut tidak terdapat variasi terkait detail

interaksi yang terbentuk. Beberapa residu asam amino tersebut juga terlibat aktif dalam interaksi

intermolekuler pada5 kompleks protein-ligan (salah satu senyawa dengan 2 mode) hasil docking

antara protein PARP 1 dengan kandidat senyawa inhibitor lain (Tabel 3).

Berkaitan dengan fakta di atas, pola interaksi antara beberapa senyawa kandidat inhibitor

(Gambar 2 F,I) dengan protein PARP 1 relatif telah sesuai dengan pola interaksi yang ada pada

komplek interaksi antara senyawa A29 dengan protein PARP 1, khususnya berkaitan dengan

keterlibatan lima residu asam amino di atas (Glu 102, Asp 105, Gly 227, His 201, dan Tyr 246;

Tabel 3). Terdapat variasi terkait detail interaksi yang terbentuk, residu asam amino Gly 227

dan His 201 berinteraksi dengan senyawa Sumaresinolic Acid melalui ikatan hidrogen serta

interaksi hidrofobik. Senyawa Hesperidin mode 0 berinteraksi dengan residu asam amino Glu

102, Gly 227, His 201 dan Tyr 246 melalui ikatan hidrogen serta interaksi hidrofobik.
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(a) (d) (g)

(b) (e) (h)

(c) (f) (i)

Gambar 2. (a) Visualisasi interaksi software PyMol dalam tampilan cartoon menggunakan software

PyMol antara protein PARP 1 (hijau) dengan senyawa inhibitor PARP 1 (A29; merah), (b)

visualisasi interaksi dalam tampilan surface menggunakan software PyMol antara protein

PARP 1 (hijau) dengan senyawa inhibitor PARP 1 (A29; merah), (c) visualisasi interaksi

dalam bentuk 2D menggunakan software LigPlus antara protein PARP 1 (hijau) dengan

senyawa inhibitor PARP 1 (A29; merah), (d) visualisasi interaksi software PyMol dalam

tampilan cartoon menggunakan software PyMol antara protein PARP 1 (hijau) dengan

senyawa kandidat inhibitor PARP 1 (Sumaresinolic Acid; merah), (e) visualisasi interaksi

dalam tampilan surface menggunakan software PyMol antara protein PARP 1 (hijau)

dengan senyawa kandidat inhibitor PARP 1 (Sumaresinolic Acid; merah), (f) visualisasi
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interaksi dalam bentuk 2D menggunakan software LigPlus antara protein PARP 1 (hijau)

dengan kandidat senyawa inhibitor PARP 1 (Sumaresinolic Acid; merah), (g) visualisasi

interaksi software PyMol dalam tampilan cartoon menggunakan software PyMol antara

protein PARP 1 (hijau) dengan senyawa kandidat inhibitor PARP 1 (Hesperidin; merah),

(h) visualisasi interaksi dalam tampilan surface menggunakan software PyMol antara

protein PARP 1 (hijau) dengan senyawa kandidat inhibitor PARP 1 (Hesperidin; merah), (i)

visualisasi interaksi dalam bentuk 2D menggunakan software LigPlus antara protein PARP

1 (hijau) dengan kandidat senyawa inhibitor PARP 1 (Hesperidin; merah).

Tabel 3 Hasil analisis interaksi intermolekuler antara protein PARP 1dengan senyawa inhibitor

(A29) dan senyawa kandidat inhibitor  menggunakan software LigPlus

Inhibitor
Lys

242

Tyr

235

Glu

327

Gln

98

Glu

102

Asp

105

Gly

227

Tyr

228

His

201

Ala

237

Phe2

36

Arg

217

Asp

109

Ser

203

A29 -10 mode 0 * * * * * * * * * * *

Sumaresinolic Acid -10,5

mode 0
* * *+ * *+ * * *

Hesperidin -10,5 mode 0 *+ * *+ * * * *+

Hesperidin -10,1 mode 1 *+ * *+ * * * *+

Curcumin -9 mode 0 * * * * * * * * * *+

Quercetin -8,8 mode 3 * * * *+

Keterangan: * = interaksihidrofobikdan + = ikatanhidrogen

Senyawa Hesperidin mode 1 berinteraksi dengan residu asam amino Glu 102, Gly 227, dan

Tyr 246 melalui ikatan hidrogen serta interaksi hidrofobik. Sedangkan senyawa kurkumin dan

kuersetin tidak terlalu berinteraksi dengan kelima asam amino tersebut. Senyawa kurkumin

berinteraksi dengan residu asam amino Glu 102, Gly 227, His 201, dan Tyr 246 dengan tanpa

detail variasi interaksi, namun senyawa tersebut memiliki binding afinity yang lebih rendah jika

dibanding dengan binding afinity senyawa A29 (Tabel 2). Demikian juga halnya dengan

senyawa kuersetin. Senyawa kuersetin hanya berinteraksi dengan residu asam amino His 201

dan Tyr 246 dengan tanpa detail variasi interaksi, dan senyawa tersebut juga memiliki binding

afinity yang lebih rendah jika dibanding dengan binding afinity senyawa A29 (Tabel 2).

Berdasarkan fakta di atas, pola interaksi antara Sumaresinolic Acid (Gambar 2 d,e,f) dan

Hesperidin (mode 0 dan 1) (Gambar 2 g,h,i) dengan protein PARP 1 relatif telah sesuai dengan

pola interaksi yang ada pada komplek interaksi antara senyawa A29 dengan protein PARP 1,

khususnya berkaitan dengan keterlibatan lima residu asam amino di atas (Glu 102, Asp 105, Gly

227, His 201, dan Tyr 246; Tabel 3). Sedangkan senyawa kurkumin dan kuersetin dapat

dianggap kurang sesuai dengan pola interaksi antara senyawa A29 dengan protein PARP 1.

Hasil tersebut diperkuat dengan hasil docking dengan menggunakan software PyMol yang

memperlihatkan  kelima senyawa inhibitor tersebut memiliki tempat berikatan yang sama

dengan senyawa A29 yang berikatan dengan protein PARP 1.

Inhibitor
Tyr

246

Asn

207

Ala

219

His

248

Arg

204

Leu

108

Pro

220

Tyr

49

Trp

200

Gly

202

Ser

243

Ala

237

A29 -10 mode 0 *

Sumaresinolic Acid -10,5 mode 0 * * *

Hesperidin -10,5 mode 0 *+ * *+ * * * *+

Hesperidin -10,1 mode 1 *+ * *+ * * * *

Curcumin -9 mode 0 * * *+ * * *+

Quercetin -8,8 mode 3 * * * *+ * *+ *
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SIMPULAN

Pola interaksi senyawa Sumaresinolic Acid dan Hesperidin (mode 0 dan 1) 1 relatif telah sesuai

dengan pola interaksi yang ada pada komplek interaksi antara senyawa A29 dengan protein

PARP 1, khususnya berkaitan dengan keterlibatan lima residu asam amino Glu 102, Asp 105,

Gly 227, His 201, dan Tyr 246. Selain itu kedua senyawa tersebut memiliki afinitas lebih tinggi

daripada inhibitor kontrol A29, sehingga berpotensi sebagai inhibitor dari PARP-1, sedangkan

afinitas kurkumin dan kuersetin lebih rendah daripada inhibitor kontrol.

SARAN

Berdasarkan proses pengumpulan data senyawa alami menggunakan ZINC SPECC ditemukan

sebanyak 1400-an senyawa, namun dalam penelitian ini hanya dianalisis 5 senyawa dengan

urutan teratas saja. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan sisa senyawa

yang belum dianalisis tersebut.
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