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PEMODELAN TIGA DIMENSI (3D) IKATAN HASIL DOCKING MOLEKULAR 

TURUNAN DIKETOPIPERAZIN (DKP) DENGAN Bcl-2 PADA SEL MCF-7 

 

MODELING OF THREE-DIMENSION (3D) INSTITUTE OF THEIR 

MOLECULAR DOCKING DIKETOPIPERAZIN (DKP) WITH Bcl-2 IN MCF-7 

CELL 
 

Yuniyati Luthfiyah dan Broto Santoso 

Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl. A Yani Tromol Pos I, Pabelan Kartasura Surakarta 57102 

ABSTRAK 

 

Kanker payudara merupakan tumor ganas yang dimulai dari sekelompok sel-sel kanker yang dapat 

tumbuh menyerang jaringan sekitarnya atau menyebar (metastasis) ke jaringan lain pada tubuh sebagai akibat 

dari ketidaknormalan proses apoptosis. Apoptosis dikendalikan oleh keluarga protein Bcl-2 yang terdiri dari 

pro-apoptosis seperti Bax dan Bak dan anti-apoptosis seperti Bcl-2 dan Bcl-XL. Sel kanker payudara MCF-7 

tidak mengekspresikan caspase-3 sehingga upaya untuk menekan ekspresi Bcl-2 perlu dilakukan agar sel 

MCF-7 tidak terus-menerus membelah. Pencarian senyawa baru pada proses ini menggunakan metode 

molecular docking dengan software PyRx AutoDock-Vina. Proses preparasi ligan dan protein terlebih dahulu 

dilakukan, kemudian validasi metode penelitian yang digunakan menggunakan ligan DRO dengan hasil 

RMSD (Root Mean Square Deviation) 0,054 dan nilai -6,2 Kkal/mol, preparasi ligan uji dan ligan 

pembanding, selanjutnya docking terhadap ligan-ligan tersebut. Proses ini menunjukkan interaksi antara ligan 

dan protein yang diamati untuk kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan senyawa baru. Senyawa baru 

tersebut di-docking dan diamati kembali interaksi antara ligan dan protein. Nilai ikatan energi ligan baru 

nDRO -7,1 Kkal/mol, n715 -6,7 Kkal/mol; n099 -6,7 kkal/mol; n236 -6,4 Kkal/mol; n421 -6,1 Kkal/mol dan 

nDKP2 -6,4 Kkal/mol. Hasil tersebut menunjukkan turunan ligan DRO dan keempat senyawa lainnya 

memiliki nilai energi ikatan lebih baik dari ligan asli DRO, sehingga menunjukkan potensi inhibisi aktivitas 

berlebih Bcl-2 secara molecular docking.  

 
Kata kunci: docking molekular, Bcl-2, MCF-7, kanker payudara 

 
 

ABSTRACT 

 

Breast cancer is the one of malignant tumor that started from a group of cancer cell, which grow up 

then attack the tissue around it (cancer cell) or spread ( metathesis ) to the other tissue in the body, as a 

consequence from abnormal apoptosis process. Apoptosis controlled by protein family of Bcl-2, which are 

pro-apoptosis likes BAx and Bak, and anti-apoptosis likes Bcl-2 and Bcl-XL. MCF-7 cell of breast cancer 

doesn’t show caspase-3 then needed an effort to press the Bcl-2 expression, MCF-7 cell in order to not to 

split continually. For a cure, at this process needed, the new compound, to be used the molecular docking 

method with PyRx-AutoDock-Vina software. First we need the preparation of ligand and protein, and then 

need validation of research method that uses DRO ligand with the result RMSD (Root Mean Square 

Deviation)  0.054, and the percentage -6.2 Kcal/mole, prepare of ligand test ligand consideration, 

furthermore docking to the ligands. This process refers about interaction between ligand, and protein which 

supervised then can be used as a new basic composition compound. New compound docked and inspected to 

know the reaction between ligand and protein. The percentage of nDRO new ligand energy -7.1 Kcal/mole, 

n715 -6.7 Kcal/mole, n099 -6.7 Kcal/mole, n236 -6.7 Kcal/mole, n421 -6.1 Kcal/mole, and nDKP2 -6.4 

Kcal/mole. That percentage show us about ligand DRO and the fourth other compound have better high 

energy percentage than the original DRO ligand, thus show the potential inhibitory activity of more excess of 

Bcl-2 in molecular docking.  

 
Key words: molecular docking, Bcl-2, MCF-7, breast cancer 
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PENDAHULUAN 

Kanker payudara merupakan tumor ganas yang dimulai dari sekelompok sel-sel 

kanker yang dapat tumbuh menyerang jaringan sekitarnya atau menyebar (metastasis) ke 

jaringan lain pada tubuh sebagai akibat dari ketidaknormalan proses apoptosis. Apoptosis 

merupakan mekanisme kematian sel untuk mengontrol perkembangan dan homeostatis 

organisme multiseluler yang melibatkan caspase. 

Aktivasi caspase-3 merupakan titik penting pada jalur apoptosis setelah terjadinya 

gangguan fungsi barier membran mitokondria dengan pelepasan sitokrom c. Apoptosis 

dikendalikan oleh keluarga protein Bcl-2 yang terdiri dari pro-apoptosis seperti Bax dan 

Bak dan anti-apoptosis seperti Bcl-2 dan Bcl-XL. Aktivitas Bcl-2 sangat mempengaruhi 

aktivasi caspase-3 pada tahap pelepasan sitokrom c, untuk mencegah terjadinya apotosis. 

Yang menarik bahwa sel kanker payudara MCF-7 tidak mengekspresikan caspase-3 

(Mooney et al, 2002). Dari sini, dilakukan upaya untuk menekan ekspresi Bcl-2 pada 

proses apoptosis sel MCF-7 yang diawali dengan memanfaatkan senyawa yang sudah ada 

sebagai penuntun mencari senyawa baru. 

Senyawa yang terbukti berhasil menghambat aktivitas Bcl-2, diantaranya 

pirimidinilpiperazin (Shallal, 2011 cit Green dan Evan, 2002), dan fenilpirazol (Porter et 

al, 2008 cit Zhang et al, 2007). Kurkumin (bis-α,β-unsaturated β-diketone) dikenal sebagai 

senyawa yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan antikanker. Pada sel MCF-7, kurkumin 

menginduksi apoptosis ketika siklus sel berada pada fase G2 atau M (Sharma et al, 2005). 

Senyawa lain yang memiliki aktivitas antikanker adalah diketopiperazin (Aoki et al, 2010 

cit Martin dan Carvalho, 2007) yang merupakan analog dari kurkumin. Diketopiperazin 

memiliki beberapa turunan, salah satunya adalah turunan diketopiperazin C-alkil. Aktivitas 

senyawa ini dalam menginhibisi sel kanker dengan bertumpu pada ring junction-nya 

(Deveau et al, 2008).  

Penelitian ini sangat menarik dilakukan dalam rangka penemuan obat baru berbasis 

struktur molekul obat, melihat potensi yang dimiliki turunan diketopiperazin C-alkil 

diharapkan dapat digunakan untuk menghambat overekspresi Bcl-2 pada sel MCF-7 

sehingga apoptosis dapat terjadi. 

 

METODE 

Alat 1.Perangkat Keras (Hardware):Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain Personal Computer dengan spesifikasi prosesor Intel i7 2600 K 3,4 GHz; 4 Core 

8 threaded; RAM 16 GB DDR3; VGA ATI Radeon 6670 1GB. 2. Perangkat Lunak 



3 
 

(Software): Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Marvin Beans 

Suite, PyMol 1.05.03 versi open source, PyRx Autodock-Vina, JChem, Chimera, Open 

Babel dan LigPlus. 

Bahan Protein Target: 1. Protein 2W3L dengan resolusi 2,10 A
O
, 2. Ligan Pembanding: 

Ligan pembanding menjadi data set training yang dikoleksi dari MIMICs, PUBCHEM dan 

Binding DB dengan kriteria tertentu, 3. Ligan Uji: Struktur 3D ligan target turunan DKP 

diperoleh dari rancangan sintesis yaitu 5 ligan terbaik hasil docking menggunakan software 

Pyrx Autodock-vina 

Penentuan Model Penyakit: Penggunaan sel MCF-7 karena  memiliki karakter kelenjar 

payudara, diantaranya mampu memproses estrogen melalui reseptor estrogen, sensitif 

terhadap sitokeratin (Anonim, 2010). Overekspresi Bcl-2 pada sel ini (Butt et al, 2000 & 

Amundson et al, 2000) dimanfaatkan sebagai target pengobatan kanker payudara. Bcl-2 

dengan kode ID sebagai 2W3L pada pdb.org. Peningkatan potensi obat dapat dilakukan 

dengan memaksimalkan interaksi ligan dengan Bcl-2 yang berada pada binding pocket 

yaitu sisi hidrofobik ligan (Porter et al, 2008). 

Preparasi Protein Target: Dilakukakan identifikasi protein target Bcl-2 yang digunakan 

adalah 2W3L yang memiliki rantai kembar A dan B dengan resolusi 2,10 A
o.

 Kemudian, 

preparasi terhadap protein 2W3L menggunakan salah satu rantai di dalamnya dengan 

menghapus rantai lain yang tidak digunakan dan heteroatom kecuali ligan, serta air yang 

berpengaruh terhadap protein, selanjutnya memisahkan antara protein dan ligan. Proses ini 

dapat dikerjakan menggunakan program PyRx-AutoDock-Vina. Analisis hasil preparasi 

protein target 2W3L menggunakan fitur Ramachandran plot pada program Chimera untuk 

memperlihatkan kestabilan geometri molekul 3D protein tersebut. 

Validasi Metode: Pemisahan Ligan dan Protein Target, Protein hasil kristalografi Bcl-2 

dipisahkan antara komponen protein dan ligan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan program Chimera. Konversi format ligan dan protein target hasil 

kristalografi menggunakan program PyRx-AutoDock-Vina (.pdbqt). Selanjutnya, validasi 

docking molekular dan protein target masih menggunakan program program yang sama 

yaitu PyRx-AutoDock-Vina. Analisis hasil validasi docking molekular ligan dilakukan 

dengan mengamati konformasi dan posisi 3D yang ditunjukan oleh hasil docking 

molekular antara ligan dan protein target dengan konformasi ligan kristalografi dan protein 

target. Serta dinilai kedekatan struktur ligan sebelum dan setelah dilakukan docking 

molekular menggunakan parameter RMSD (Root-Mean-Square Deviation) dengan 
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menggunakan program PyMOL. Hasil RMSD kurang dari 2,0 menunjukan metode tersebut 

dapat digunakan 

Identifikasi Hasil Docking Ligan Pembanding dan Ligan Uji: Pengumpulan ligan 

pembanding dan ligan uji dengan mencari molekul obat yang telah diketahui potensinya 

sebagai inhibitor Bcl-2. Koleksi ligan pembanding dalam format 3D diperoleh dari bank 

data molekul obat PubChem, MIMICs, BindingDB, dan ZINC. Sedangkan ligan uji dari 

bank data ZINC. Skrining ligan pembanding dan ligan uji menggunakan deskriptor 

parameter fisika-kimia antara lain logP, luas permukaan 3D, jumlah C kiral, jumlah donor 

H, jumlah H akseptor, dan bobot molekul. Sifat fisika kimia ligan pembanding berdasarkan 

sifat ligan hasil kristalografi. Ligan uji yang digunakan memiliki empat jenis struktur inti. 

Docking ligan pembanding dan ligan uji dengan protein target untuk mendapatkan molekul 

konformasi hasil interaksi antara ligan dan protein. 

Generating Senyawa Penuntun Baru: Pemilihan ligan baru yaitu 5 ligan terbaik dengan 

nilai energi terkecil dari program yaitu PyRx-AutoDock-Vina dan digunakan untuk semi 

fragment drug design. Fragment base drug design,lima ligan terbaik terpilih dengan nilai 

energi terkecil dari program PyRx-AutoDock-Vina, rantai samping yang berikatan dengan 

protein kemudian dipotong dan dipasangkan pada stuktur diketopiperazin. Struktur hasil 

penggabungan ini dilakukan optimasi 3D menggunakan program Marvin Beans Suite. 

Docking Molekular: Turunan diketopiperazin dan hasil fragment drug design dijadikan 1 

file dengan ekstensi .sdf untuk memudahkan melakukan docking terhadap protein target. 

Hasil penggabungan turunan diketopiperazin selanjutnya dilakukan docking dengan 

binding site pocket protein target 2W3L. 

Analisa Hasil: Hasil data yang diperoleh dilakukan analisa data dengan melihat gugus 

fungsional dan asam amino yang berpengaruh serta nilai energi ikatan ligan turunan 

diketopiperazin dengan protein melalui program PyRx-AutoDock-Vina, kemudian 

dibandingkan dengan hasil dari ligan asli terhadap protein target. 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Preparasi protein dan ligan digunakan untuk mempersiapkan sebelum digunakan 

untuk docking. Protein target yang digunakan dalam proses docking merupakan protein 

hasil dari X-Ray yang diambil dari data bank senyawa obat untuk protein Bcl-2 dengan 

alamat http://pdb.org yang berkode 2W3L. Protein ini memiliki 2 rantai yaitu rantai A dan 

rantai B, keduanya sama. Pada proses preparasi ini, yang digunakan salah satunya, yaitu 

rantai A. hasil dari preparasi ini adalah protein tanpa ligan dan ligan. Preparasi protein dan 

http://pdb.org/


5 
 

ligan dilakukan langsung menggunakan software PyRx-Autodock Vina. Protein yang telah 

dipreparasi mengalami kehilangan air (H2O) yang tidak berinteraksi dengan DRO. Hasil 

preparasi protein 2W3L dianalisis menggunakan fitur Ramachandran plot pada program 

Chimera. Stabilitas bentuk geometri 3D urutan asam amino dari protein yang ditunjukkan 

oleh titik-titik hitam (mewakili satu residu asam amino) yang berada di dalam area kurva, 

sedangkan bentuk dan posisi geometri 3D yang tidak stabil ditandai dengan titik-titik hitam 

yang berada di luar area kurva. Asam amino pada protein hasil preparasi PyRx-AutoDock-

Vina menunjukan ada 5 asam amino memiliki ketidakstabilan geometri 3D. Hal ini dapat 

diabaikan karena kelima residu memiliki bentuk loops dari geometri 3D protein yang 

mempunyai kecenderungan bergerak secara dinamis. Informasi ketidakstabilan asam 

amino dalam berikatan bisa menjadi acuan dalam fragment base drug design pada struktur 

diketopiperazin. 

 

Gambar 1. Diagram Ramachandran Plot protein hasil preparasi program PyRx-Autodock-Vina 

 

Tabel 1. Daftar asam amino diluar area bergaris hijau 

Asam amino Jenis 

(1) Ser49, (2) Ser76, (3) Gly77, (4) Gly100, 

(5) Gly153 

Loops 

Setiap proses docking diawali dengan melakukan validasi ligan asli dari protein 

target. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui kedekatan atau kemiripan hasil antara 

ligan hasil kristalografi dengan ligan yang telah dioptimasi sehingga metode docking 

(software yang digunakan layak atau tidak untuk melakukan docking selanjutnya). 

Koordinat tempat interaksi ligan dan protein untuk proses docking yaitu X=38,8691, 

Y=26,8816, Z= -12,5203. Kemudian, menentukan dimensi grid box, digunakan dimensi 

grid box X=8,8997 Å, Y=10,3742 Å, Z=8,9440 Å. Hasil dari validasi ini sebaiknya 

bernilai 0,054 dengan energi ikatan -6,2 Kkal/mol.  

2 

1 

3 

5 
4 
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Gambar 2 . Posisi ligan hasil docking dan sebelum docking dengan program PyRx-Autodock-Vina. Warna hijau muda adalah 

ligan kristalografi, warna biru adalah ligan validasi (RMSD: 0,054). 

-Ligan turunan DKP digunakan sebagai ligan uji yang telah diskrining 

menggunakan parameter Lipinski’s rule dengan berat molekul maksimal 500 g/mol, 

akseptor hidrogen maksimal 10, donor hidrogen maksimal 5, dan nilai log-p maksimal 5. 

Parameter ini digunakan sebagai dasar  fragment base drug design, yang mudah diabsorpsi 

oleh tubuh. Jumlah ligan turunan DKP ini sebanyak 31 dengan sedikit perluasan range 

untuk memperoleh jumlah yang lebih banyak. Sedangkan ligan pembanding yang 

diperoleh dari Bindingdb.org dengan alamat http://www.bindingdb.org, Pubchem dengan 

alamat http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov, dan MIMICs dari alamat http://mms.dsfarm. 

unipd.it/ pepMMsMIMIC. Jumlah ligan pembanding sebanyak 318 ligan. Ligan-ligan 

tersebut akan didocking bersama rantai A protein target 2W3L.  

Hasil molecular docking dari ligan uji dan ligan pembanding diperoleh 5 terbaik, 

semakin kecil nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan mengikat antara 

protein dan ligan semakin baik atau dengan kata lain, energi minimal yang dikeluarkan 

dapat digunakan untuk berikatan. Kelima ligan tersebut adalah ZINC01389715 (-6,2 

Kcal/mol), ZINC00217236 (-6,9 Kcal/mol), ZINC00793421 (-5,9 Kcal/mol), 

ZINC01358099 (-6,5 Kcal/mol), dan DKP2 (-5,4 Kcal/mol). 

Selanjutnya dilakukan penyusunan senyawa penuntun baru dengan melihat 

interaksi 5 ligan terbaik di atas dan ligan asli DRO dengan protein Bcl-2. Proses fragment 

base drug design dilakukan dengan pemotongan gugus ligan senyawa penuntun dan 

dipasangkan pada rantai C karbonil diketopiperazin dengan menggunakan program Marvin 

Beans Suite. 

Tabel 2. Daftar nama ligan hasil fragment base drug design 

Nama Ligan Penuntun BM Log P Donor H Aseptor H Lipinski rule 

n236 ZINC00217236 344,4116 3,378376 1 2 TRUE 

n099 ZINC01358099 344,3552 2,944755 1 2 TRUE 

n715 ZINC01389715 420,4578 4,053524 2 0 TRUE 

nDRO DRO 425,911 3,57641 3 2 TRUE 

n421 ZINC00793421 408,4901 3,369896 1 4 TRUE 

nDKP2 DKP2 420,4578 4,02371 5 3 TRUE 

http://www.bindingdb.org/
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/


7 
 

 Setelah diperoleh senyawa baru, kemudian dilakukan docking dengan Pyrx-

AutodockVina, hasilnya sebagai berikut: n715 (-6,7 Kcal/mol), n236 (-6,4 Kcal/mol), n421 

(-6,1 Kcal/mol), n099 (-6,7 Kcal/mol), nDKP2 (-6,4 Kcal/mol), dan nDRO (-7,1 

Kcal/mol). 

Proses docking yang telah dilakukan, menghasilkan nilai energi ikatan ligan 

terhadap protein dan menunjukkan interaksi yang terjadi antara ligan dan protein target. 

Interaksi tersebut melibatkan berbagai asam amino dan jenis ikatannya, baik ikatan 

hidrofobik maupun ikatan hidrogen. Jumlah asam amino yang berinteraksi dengan ligan, 

akan mempengaruhi nilai energi ikatan ligan dengan protein.  

Tabel 3. Daftar asam amino yang berinteraksi dengan ligan 

Nama Ikatan hidrofobik Ikatan hidrogen 

n715 

 Met74, Leu96, Phe63, Ala108, Tyr67, Val92, Gly104, Arg105, Glu95 

- 

 

n236 Met74, Leu96, Phe63, Asp70, Ala108, Tyr67, Arg105 - 

n421 Met74, Leu96, Phe63, Asp70, Ala108, Tyr67, Val92, Phe71 - 

n099 Met74, Leu96, Phe63, Asp70, Ala108, Tyr67, Glu95, Phe71, - 

nDKP2 Met74, Leu96, Asp70, Glu95, Val92, Gly104, Arg105 Tyr67 

nDRO 

 Met74, Leu96, Phe63, Asp70,  Ala108, Phe112, Phe71, Glu73 

Glu95 

 

Semua ligan hasil fragment base drug design mengalami penurunan nilai energi 

ikatan kecuali ligan n236 yang mengalami peningkatan nilai energi ikatan dari ligan 

penuntunnya yaitu -6,9 Kcal/mol menjadi -6,4 Kcal/mol. Jika dilihat dari interaksi ligan 

dengan asam amino pada protein target, jumlah yang asam amino yang berinteraksi 

berkurang, hal ini diperkirakan menjadi penyebab naiknya nilai energi ikatan pada ligan 

tersebut. Ligan nDRO dan nDKP2 mengalami penurunan nilai ikatan energi yang cukup 

banyak dari nilai ikatan energi ligan penuntunnya dibanding ligan hasil fragment base drug 

design lainnya, yang diperkirakan akibat adanya ikatan hidrogen yang terjadi pada kedua 

ligan tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima ligan hasil fragment base drug 

design yang memiliki nilai ikatan energi lebih kecil dari nilai ikatan energi ligan DRO 

terhadap protein target Bcl-2 yaitu ligan n715, ligan n236, ligan n099, ligan nDKP2, dan 

ligan nDRO. Hal ini membuktikan kemampuan mengikat yang lebih baik dari ligan DRO 

terhadap protein Bcl-2. Sehingga, ligan turunan diketopiperazin memiliki potensi inhibisi 

terhadap aktivitas berlebih protein Bcl-2 secara molecular docking. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan: Terdapat kesamaan asam amino dari protein Bcl-2 yang terlibat interaksi 

dengan ligan penuntun dan ligan hasil fragment base drug design, serta keterlibatan ikatan 

hidrogen yang berpengaruh terhadap nilai ikatan energi. Hasil fragment base drug design 

dengan energi terkecil yaitu ligan nDRO dengan nilai -7,1 Kcal/mol, disusul ligan n715 

dan n099 dengan nilai ikatan -6,7 Kcal/mol, ligan n236 dan ligan nDKP2  sebesar -6,4 

Kcal/mol. Hasil fragment base drug design tersebut merupakan turunan DKP yang 

memiliki potensi menginhibisi aktivitas berlebih dari protein Bcl-2 secara molecular 

docking 

Saran:  Dilakukannya molecular docking menggunakan program lain sepeti Dock, 

PLANTS dan AutoDock untuk mengkomparasi hasil interaksi ligan dan protein, kemudian 

dilakukan sintesis terhadap senyawa yang ditemukan dan dilanjutkan dengan uji in-vivo 
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