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MOLECULAR TARGETED THERAPY 

 

 

Perkembangan dunia pengobatan dimulai dari obat-obatan konvensional, kemudian 

berkembang menjadi pengobatan personalisasi, dan sekarang sedang digalakkan pengobatan 

Nanomedicine. 

 Obat-obatan konvensional menggunakan prinsip senyawa kimia sebagai kerjanya, 

senyawa kimia yang memiliki stereokimia tertentu yang khas akan berikatan dengan 

reseptornya, sehingga akan menimbulkan efek farmakologis. Namun kenyataannya senyawa 

kimia tersebut tersebar merata di dalam tubuh dan dapat berikatan dengan reseptor lainnya 

pada bagian tubuh yang lain, yang menyebabkan efek yang tidak dikehendaki. Para peneliti 

akkhirnya mulai berfikir untuk menemukan pengobatan yang hanya tertuju pada satu target 

saja dari tubuh ini, yaitu molecular targeted therapy. 

 Pengobatan secara personal memiliki pendekatan secara farmakogenomik. Yaitu obat 

yang tepat, untuk pasien yang tepat, pada waktu yang tepat. Target terapi merupakan terapi 

dengan suatu molekul spesifik sebagai sasaran terapi, yang mana target molekuler merupakan 

molekul yang penting dalam patofisiologi suatu penyakit. Namun pengobatan seperti ini 

harus dapat dipantau secara klinis. Pengobatan seperti ini tidak hanya mengurangi gejala 

suatu penyakit tetapi dapat menyembuhkan atau memperbaiki bagian yang sakit. Hanya saja 

perlu dilakukan diagnosis dini untuk menentukan langkah-langkah pengobatan. 

 Beberapa panyakit yang dapat dilakukan pengobatan personal antara lain: 

a. Penyakit genetik: Cystic Fibrosis, Blood Disorder, Muscular Dystrophy, Growth 

Hormone, dan lainnya. 

b. Penyakit didapat: Cancer, Cardiovascular, Nourological Disorders, Infectious 

Disease, dan lain sebagainnya. 

 

TERAPI TARGET PADA PENYAKIT KANKER 

Prinsip Terapi: 

1. Membunuh langsung sel tumor 

2. Menghambat siklus sel (induksi apoptosis) 

3. Menghambat metastasis sel tumor 

4. Menghambbat neoangiogenesis 

5. Menstimulus imunitas anti-tumor (sitokin, vaksin) 
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Sasaran terapinya adalah menghambat pertumbuhan sel kanker. sek kanker 

merupakan sel normal yang mengalami gangguan dalam regulasi pertumbuhannya. 

Pengobatan kanker secara kemoterapi akan menyebabkan tidak spesifiknya pengobatan, 

karena sel kanker memiliki kemiripan dengan sel normal (dan memang mirip), sehingga akan 

terjadi berbagai gangguan organ lain yang sangat hebat; alopesia, perdarahan, kanker kedua. 

 

Golongan terapi kanker yang menggunakan prinsip target terapi kanker antara lain: 

1. Inhibitor reseptor tirosin kinase (antibodi small molecule inhibitor) 

2. Antibodi angiogenesis 

3. Inhibitor pertumbuhan sel; EGFR, VEGF 

4. Imunokemoterapi, imunotoksin 

5. Terapi asam nuklead tertarget (Targeted Nucleic Acids Therapy) 

6. Viroterapi 

 

 
Antibodi 

Monoklonal 

Tirosin Kinase 

Inhibitor 
Kemoterapi Radiasi 

Spesifisitas 

target 
Sangat spesifik Sedang/ bervariasi Rendah Rendah 

Toksisitas Rendah Sedang Tinggi Sedang 

Pemberian IV IV/oral IV/oral Local 

Waktu paruh Hari-minggu Jam-hari Jam-hari - 

[sumber: Radji, M., 2011] 

 

Inhibitor Reseptor Tirosin Kinase dan Inhibitor pertumbuhan sel; EGFR 

Epidermal growth Factor Receptor (EGFR), berperan penting pada perkembangan sel tumor. 

ligan ini akan merangsang replikasi sel kanker. Perangsangan sel terjadi karena mekanisme 

fosforilasi intraseluler, kemudian terjadi signaling cascade yang pada akhirnya akan 

merangsang gen untuk proliferasi sel tumor. 

Penghambatan jalur-jalur ini sangat potensial untuk terapi kanker. dapat dengan cara 

mengikat ligannya, dengan cara memblok reseptornya, atau dengan cara menghambat jalur 

signaling. 

 Pada sel payudara normal ekspresi reseptor HER2 sekitar 20.000 reseptor/sel, 

sedangkan pada sel kanker payudara ekspresi reseptor HER2 akan sangat berlebihan sekitar 

2.000.000 reseptor/sel. Ekspresi ini bertujuan untuk melakukan pembelahan sel, terutama sel 



Ashfar Kurnia – 1006827120 
 
 

3 
 

kanker akan sangat mudah untuk berproliferasi karena peluang untuk berikatan antara ligan 

reseptor lebih besar. Transtuzumab, merupakan antibodi monoklonal yang dapat menghambat 

protein reseptor sel, mencegah pertumbuhan sel, sehingga pertumbuhan sel kanker dapat 

dihambat. 

 

Antibodi angiogenesis 

Sel kanker memerlukan nutrisi yang dibawa dari pembuluh darah. Pada sel kanker yang 

terletak didalam jaringan akan kesulitan dalam mendapatkan nutrisinya, maka diperlukan 

jalur pembuluh darah yang baru, dengan cara mengeluarkan ligan perangsang pembentukan 

pembuluh darah baru, yaitu angiogenesis. 

Prinsip kerjanya adalah menghambat reseptor VEGF sehingga ligan tidak bisa 

berikatan, atau kerjanya mengikat ligan sehingga reseptor tidak terangsang. 

Antibodi monoklonal yang digunakan untuk mekanisme ini adalah Bevacizumab. 

 

Imunokemoterapi, imunotoksin 

menggunakan antibodi monoklonal sebagai penghantar untuk sampai ke sel tumor kemudian 

enzim mengaktifkan prodrug pada tumor, hal ini dapat meningkatkan dosis active drug di 

dalam tumor. Konjugasi antibodi monoklonal dan enzim mengikat antigen permukaan sel 

tumor, kemudian zat sitotoksik dalam bentuk inaktif prodrug akan mengikat konjugasi 

antibodi monoklonal dan enzim permukaan sel tumor, akhirnya inaktivasi prodrug terpecah 

dan melepaskan active drug di dalam tumor 

 

Terapi asam nuklead tertarget (Targeted Nucleic Acids Therapy) 

Prinsipnya adalah DNA digunakan sebagai pendekatan terapi yang memungkinkan untuk 

mengatasi dan menyembuhkan penyakit dengan mengubah ekspresi gen (turn off genesis). 

Teknik terapi gen ditujukan untuk mengganti gen-gen cacat dengan gen yang berfungsi 

normal. Ada dua mekanisme yang dapat digunakan antara lain: perusakan RNA, dan 

Penyisipan DNA. 

a. Terapi antisense 

Untuk membentuk protein fungsional, diperoleh dari transkripsi DNA menjadi RNA, 

kemudian dilakukan translasi mRNA menjadi protein. 

DNA  RNA  mRNA  polipeptida  Protein fungsional 
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Antisense bekerja pada komplemen mRNA (sense), sehingga akan berikatan kuat 

menjadi DNA, dan tidak akan di translasi. 

 

b. Small interfering RNA (siRNA) 

Mekanisme kerjanya mirip dengnan antisense, hanya diperlukan sedikit saja bagian 

yang komplemen dari sense-nya. Mereka akan terikat kemudian akan membentuk 

RISC (RNA-induced silencing complex), yang mana akan memotong mRNA (sense) 

sehingga tidak dapat di translasikan. 

 

c. Penyisipan non viral 

Prinsipnya adalah memasukkan DNA fungsional kedalam sel dan menggantinya 

dengan DNA yang rusak. Pemasukkan ini tidak dapat serta merta begitu saja, namun 

dibutuhkan suatu pembawa yang dapat menghantarkannya kepada sel kanker tersebut. 

Pembawa tersebut dapat berupa liposom atau nanopartikel. 

 

Viroterapi 

Para ahli mikrobiologi khususnya virology memiliki ide untuk mengambangkan sistem 

pengobatan kanker yang terilhami oleh mekanisme virus HIV. Virus direkayasa sedemikian 

rupa, dengan menghilangkan gen patogennya dan disisipi glikoprotein spesifik pada sel 

kanker tanpa menghilangkan kemampuan replikasinya. Rekayasa adapter molecules yang 

terdapat dipermukaan selubung viral dimodifikasi hanya spesifik terhadap reseptor protein 

yang terdapat padasel tumor, dan tidak bisa masuk kedalam sel normal. Virus yang 

digunakan selain dapat membunuh sel tumor, juga dapat meningkatkan kerentanan sel tumor 

terhadap kemoterapi. Virus yang berhasil masuk kedalam sel normal, sudah diprediksi oleh 

peneliti, sehingga tidak aktif dalam sel normal, karena memiliki gen promoter yang berfungsi 

sebagai “switch on” yang hanya berfungsi pada sel kanker saja. 

Mekanisme kerjanya adalah, virus menempel pada permukaan sel kanker oleh ikatan 

antara reseptor yang spesifik. Dikarenakan sel kanker memiliki overexpresion glikoprotein 

reseptor, maka afinitas virus terhadap sel kanker akan tinggi dibadingkan dengan sel normal. 

Gen virus masuk dan tersisipi ke DNA sel kanker. virus akan bereplikasi dengan cepat dan 

berusaha untuk keluar dengan mengambil lipid pada permukaan sel, dan keluar secara fisi. 

Lama kelamaan sel kanker akan kehabisan lipid, sehingga sel menyusut dan akhirnya hancur. 
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FDA menyetujui beberapa antibodi monoklonal untuk terapi kanker sebagai berikut: 

 

 

Nama Generik 

 

Nama Dagang Agen Indikasi Diterima 

 

UNCONJUGATED 

Rituximab Rituxan Chimeric Sel B limfoma 1997 

Transtuzumab Herceptin Humanized Payudara 1998 

Alemtuzumab Campath-1H Humanized CLL 2001 

Cetuximab Erbitux Chimeric Kolorektal 2004 

Bevacizumab Avastin Chimeric Kolorektal 2004 

Panitumumab Vectibix Human full Kolon 2007 

Ipilimumab Yervoy Human full Melanoma 2011 

 

RADIOCONJUGATED 

Cetromab pendetide ProstaScint 
111

In-murine Prostat 1996 

Ibritumomab tiuxetan Zevalin 
90

Y-murine + rituximab Sel B limfoma 2002 

Tositumumab Bexxar 131I-murine + unlabeled 

tositumomab 

Sel B limfoma 2003 

 

DRUG CONJUGATED 

Gemtuzumab 

ozogamicin 

Mylotarg Humanized terikat dgn 

colicheamicin 

AML 2000 

[sumber: Radji, M., 2011] 
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