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PERBEDAAN DAN KORELASI TINGKAT EKSPRESI Her2/neu DAN pRb ANTARA
BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA DAN ADENOKARSINOMA PROSTAT
1

Benny M.A.Pardede, 1Suharto Wijanarko, 1Setya Anton Tusarawardaya,
1
Bimanggono Hernowo Murti, 1Wibisono, 2Dyah Ratna Budiani
1
Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret /RSUD Dr Moewardi
2
Lab Biomolekuler Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
ABSTRAK
Latar belakang : Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) dan adenokarsinoma prostat (adCaP)
merupakan kelainan pada prostat. Human Epidermal Receptor type 2 /neu (Her-2/neu) merupakan
reseptor faktor pertumbuhan sel, keberadaannya di permukaan membran sel sangat
mempengaruhi sinyal proliferasi sel. Pada beberapa keganasan didapatkan berhubungan dengan
ekspresi Her-2/neu. Protein Retinoblastoma (pRb) merupakan tumor supresor gen. Her-2/neu dan
pRb dapat dipakai sebagai salah satu indikator untuk menentukan keganasan, metode terapi serta
prognosis.
Tujuan penelitian : Untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat ekspresi Her-2/neu, pRb, dan
korelasi positif tingkat ekspresi Her-2/neu dengan pRb antara BPH dan adCaP.
Bahan dan cara: Penelitian dilakukan 3 (tiga) bulan dengan jumlah sampel 18, (Sastroasmoro,
2002). Teknik pengambilan sampel, random (probability sampling) secara sistematik (systematic
sampling) untuk sampel penderita BPH, sedangkan sampel penderita adCaP dengan non random
(non probability sampling) secara consecutive sampling. Bahan diambil dari sediaan
histopatologi penderita dengan diagnosis BPH dan adCaP dari koleksi Laboratorium Patologi
Anatomi (PA) Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Laboratorium PA
RSDM tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan rancangan
cross sectional. Statistik menggunakan uji beda Mann-Whitney dan uji korelasi Spearman’s Rho
menggunakan software SPSS versi 15.
Hasil penelitian : Dengan uji perbedaan menurut Mann-Whitney didapatkan Zhitung untuk Her2/neu adalah -3.597 (signifikansi 0.000), untuk pRb adalah -3.284 (signifikansi 0.001). Dengan
uji korelasi menurut Spearman’s Rho didapatkan nilai untuk adCaP adalah 0.411 (signifikansi
0.272) dan untuk BPH adalah -0.263 (signifikansi 0.495).
Simpulan :. Terdapat perbedaan tingkat ekspresi Her-2/neu dan tingkat ekspresi pRb antara BPH
dan adCaP. Tingkat ekspresi Her-2/neu pada BPH lebih rendah dibandingkan dengan
adenokarsinoma prostat. Tidak ada korelasi positif antara tingkat ekspresi Her-2/neu dengan pRb
pada BPH maupun pada adCaP.
Kata Kunci : Her-2/neu, pRb, BPH, dan adenocarcinoma prostate
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adalah Her2/neu dan protein Retinoblastoma
(pRb).
Beberapa penelitian telah menyelidiki
ekspresi Her2/neu pada BPH dan CaP
dengan hasil yang berlawanan mengenai
frekuensi
over
ekspresi.
Her2/neu
diekspresikan normal dengan jelas pada sel
epitelial prostat, terutama pada kompartemen
sel basal. Beberapa peneliti telah melakukan
studi metastatik CaP androgen-independen
dan telah menemukan bahwa terdapat dua
per tiga kasus yang mengekspresikan
peningkatan
level
protein
Her2/neu.
Sedangkan gen Rb menghasilkan protein Rb
(pRb). Ekspresi pRb pada CaP meningkat
sejalan peningkatan siklus sel, sehingga
semakin tinggi tingkat pembelahan sel,
ekspresi pRb juga meningkat. Beberapa
penenelitian sebelumnya mendapati bahwa
terjadi peningkatan ekspresi pRb pada CaP
bila dibandingkan ekspresi pRb pada sel
normal
prostat
dikarenakan
adanya
peningkatan ekspresi pRb yang progresif
selama proses karsinogenesis CaP.
Berdasarkan uraian diatas maka
dianggap perlu dilakukan penelitian untuk
membuktikan perbedaan ekspresi protein
Her-2/neu dan pRb pada BPH dan adCaP.
Hasil
penelitian
diharapkan
dapat
dipergunakan sebagai salah satu indikator
untuk menentukan perilaku biologis, tingkat
keganasan, serta molekuler target terapi pada
sel kanker yang menentukan langkah
penanganan penderita selanjutnya.

PENDAHULUAN
Prostat merupakan organ pria yang
paling sering mengalami proses pembesaran
jinak dan ganas. Angka kejadian BPH di
Indonesia yang pasti belum pernah diteliti,
tetapi sebagai gambaran di dua rumah sakit
besar di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto
Mangunkusumo (RSCM) dan Rumah Sakit
Sumberwaras selama 3 tahun (1994 – 1997)
terdapat 1040 kasus. Beberapa tahun terakhir
ini, adCaP merupakan keganasan tersering
pada pria di Amerika Serikat, sedangkan di
negara Asia insidensinya masih termasuk
peringkat rendah. Data dari 13 Fakultas
Kedokteran
Negeri
di
Indonesia
menunjukkan kanker prostat termasuk dalam
10 penyakit keganasan tersering pada pria,
sedangkan di RSUD Dr Moewardi (RSDM)
sendiri dari Januari 2001 sampai Desember
2002 dilakukan Trans Urethral Resection of
Prostate (TUR-P) terhadap 231 pasien
dengan 1,7% (4 orang) merupakan adCaP
dan kasus adCaP pada periode 1 January
2000 – 31 Desember 2006 sebanyak 30
orang.
Kemajuan Ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang kedokteran khususnya
bidang biologi molekuler yang sangat pesat,
mempengaruhi tatacara penanganan BPH dan
karsinoma prostat (CaP), mulai dari deteksi
dini, diagnostik, terapi, prediksi tingkat
keganasan, prognosis dan penanganan tindak
lanjut. Pemeriksaan imunohistokimia (IHC)
dapat
memberi
informasi
mengenai
kandungan berbagai unsur protein didalam
sel normal maupun neoplastik. Pemeriksaan
IHC sebagai kelanjutan pemeriksaan rutin
semakin meningkat penggunaannya, karena
informasi berbagai ekspresi protein spesifik
dalam sel neoplasma dapat dipakai sebagai
salah satu indikator untuk menentukan
keganasan, pemilihan metode terapi serta
prognosisnya. Adapun diantara protein
spesifik yang terdapat dalam sel neoplasma

TUJUAN PENELITIAN
Mengetahui adanya perbedaan tingkat
ekspresi Her-2/neu, pRb, dan korelasi positif
tingkat ekspresi Her-2/neu dengan pRb
antara BPH dan adCaP.
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mendukung/penguat hipotesis bahwa adanya
perbedaan
yang
signifikan
terhadap
hubungan semakin tinggi ekspresi Her2/neu
sebagai epidermal growth factor receptor
berhubungan positif dengan semakin
tingginya ekspresi pRb pada BPH dengan
semakin tinggi ekspresi Her2/neu sebagai
epidermal
growth
factor
receptor
berhubungan positif dengan semakin
tingginya ekspresi pRb pada
Setelah tingkat ekspresi Her2/neu dan
pRb yang ditunjukkan dalam skala prosentase
telah didapat maka selanjutnya dianalisis.
Sebelum dilakukan analisis, perlu dilakukan
uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas
dengan menggunakan rumus Kolmogorov
Smirnov Test. Setelah uji normalitas,
kemudian dilakukan analisis data dengan
ketentuan sebagai berikut: jika distribusi data
normal, maka rencana analisis data
menggunakan analisis uji-t untuk perbedaan
tingkat ekspresi Her-2/neu antara BPH dan
adCaP, perbedaan tingkat ekspresi pRb
antara BPH dan adCaP. Sedangkan rencana
analisis data sebagai penguat hasil penelitian
menggunakan analisis Korelasi dan regresi
untuk hubungan positif antara tingkat
ekspresi Her-2/neu dengan pRb pada BPH
dan hubungan positif antara tingkat ekspresi
Her-2/neu dengan pRb pada adCaP. Jika
distribusi data tidak normal, maka rencana
analisis data menggunakan analisis uji MannWhitney untuk perbedaan tingkat ekspresi
Her-2/neu antara BPH dan adCaP, perbedaan
tingkat ekspresi pRb antara BPH dan adCaP.
Sedangkan rencana analisis data sebagai
penguat hasil penelitian menggunakan
analisis Korelasi Spearman Rho untuk
hubungan positif antara tingkat ekspresi Her2/neu dengan pRb pada BPH dan hubungan
positif antara tingkat ekspresi Her-2/neu
dengan pRb pada adCaP.

BAHAN DAN CARA
Penelitian ini merupakan studi
analitik observasional dengan rancangan
cross sectional. Sediaan histopatologi
penderita dengan diagnosis BPH dan
adenokarsinoma prostat di ambil dari koleksi
Laboratorium Patologi Anatomi (PA)
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas
Maret Surakarta dan Laboratorium PA
RSDM pada tahun 2010. Penelitian
dilakukan selama 3 (tiga) bulan dengan
jumlah 9 sampel tiap kelompok sehingga
secara keseluruhan jumlah sampel 18,
dihitung dengan menggunakan rumus
Sastroasmoro, 2002. Teknik pengambilan
sampling, yaitu teknik random (probability
sampling) secara sistematik (systematic
sampling) untuk sampel penderita penyakit
BPH, sedangkan untuk sampel penderita
penyakit adCaP menggunakan teknik
pengambilan sampling non random (non
probability sampling) secara consecutive
sampling.
Kriteria Inklusi, sampel dari penderita
BPH dan adCaP. Kriteria Eksklusi, BPH
dengan penyakit keganasan yang lain dan
adCaP dengan keganasan yang lain. Variabel
Penelitian (a) variabel dependen : tingkat
ekspresi Her2/neu dan pRb, (b) variabel
independen : BPH dan adCaP.
Pada penelitian ini pertama-tama
dilakukan adalah pengumpulan sampel
pasien yang menderita BPH dan adCaP pada
medio bulan Januari sampai dengan bulan
Juni tahun 2010 di RS Dr. Moewardi Solo.
Kemudian sampel yang berupa blok parafin
dengan gambaran BPH dan adCaP dilakukan
pemeriksaan patologi anatomi (PA) yang
konvensional. Sesuai besar sampel, kriteria
inklusi - eksklusi, spesimen diproses dan
ditentukan nilai ekspresi Her2/neu dan pRb.
Kemudian dilakukan analisis statistik, untuk
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HASIL PENELITIAN
Her-2/neu pada adCaP dan BPH

Gambar 1. Hasil pengecatan IHC dengan Mo Ab α-Her-2/neu pada adCaP (kiri) dan
BPH (kanan). Tanda panah menunjukkan membrane sel yang positif kuat
dengan warna coklat tua. (perbesaran 400x)
Tabel 1. Skor Histologis Her-2/neu pada adCaP dan BPH
No
1
2

Kelompok

Skor Histologis SD
Her-2/neu
Adenokarsinoma Prostat 6,27
1,004
BPH
3,22
0,541

adCaP memiliki tingkat ekspresi Her2/neu dengan skor histologis maksimum
adalah 7,89 dan minimum 5,00. Skor ratarata adalah 6,27 dan standar deviasi 1,004.
BPH memiliki tingkat ekspresi Her-2/neu

dengan skor histologis maksimum adalah
4,11 dan minimum 2,00. Skor rata-rata
adalah 3,22 dan standar deviasi 0,541. Skor
histologist Her-2/neu lebih tinggi pada
adCaP
dibandingkan
pada
BPH.

SH Her-2/neu

Grafik 1. Perbandingan Rata-rata skor histologis Her-2/neu antara adCaP dan
BPH
4

Benny M.A. Pardede, Suharto Wijanarko, Setya Anton Tusarawardaya,
Bimanggono Hernowo Murti, Wibisono, Dyah Ratna Budiani
Bagian Ilmu Bedah FK-UNS/ RSUD Dr. Muwardi
Lab Biomolekuler FK-UNS Surakarta

ISSN: 2301-6736

pRb pada adCaP dan BPH

Gambar 2. Hasil pengecatan IHC dengan Mo Ab α-pRb pada Adenokarsinoma prostat
(kiri) dan BPH (kanan). Tanda panah menunjukkan membran sel yang positif
kuat dengan warna coklat tua. (perbesaran 400x)
Tabel 2. Skor Histologis pRb pada adCaP dan BPH
No
Kelompok
Skor Histologis SD
pRb
adCaP
0,9633
0,1100
1
BPH
0,3844
0,3865
2
adCaP memiliki tingkat ekspresi pRb dengan skor histologis maksimum adalah 1,00
dan minimum 0,67. Skor rata-rata adalah 0,9633 dan standar deviasi 0,11. BPH memiliki
tingkat ekspresi pRb dengan skor histologis maksimum adalah 1,00 dan minimum 0,00. Skor
rata-rata adalah 0,3844 dan standar deviasi 0,3865. Skor histologist pRb lebih tinggi pada
adCaP dibandingkan pada BPH.

SH pRb

Grafik 2. Perbandingan Rata-rata skor histologis pRb antara adCaP dan
BPH
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Uji Prasyarat Analisis Her-2/neu pada adCaP dan BPH
Distribusi data skore histologis Her2/neu dari hasil penelitian dilakukan uji
normalitas data dengan metode Kolmogorov-

Smirnov Test dengan hasil sebagaimana tabel
di
bawah
ini.

Tabel 3. Hasil uji normalitas data Skor Histologis Her-2/neu pada adCaP dan BPH
Research Group
Her-2/neu adCaP
Her-2/neu BPH

Kolmogorov-Smirnov
statistic Df Sig
0,162
9
0,200*
0,308
9
0,014

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov Tes
data Her-2/neu untuk kelompok sampel
Adenokarsinoma Prostat sebesar = 0,162
dengan signifikansi = 0,200. Karena harga
signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari
taraf signifikansi 0,05 maka Ho diterima.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
distribusi atau penyebaran data normal.

Shapiro-Wilk
statistic Df
0,951
9
0,774
9

sig
0,699
0,010

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov Tes data
Her-2/neu untuk kelompok sampel BPH
sebesar = 0,308 dengan signifikansi = 0,014.
Karena harga signifikansi sebesar 0,014 lebih
kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka Ho
ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa distribusi atau penyebaran data tidak
normal.

Uji Prasyarat Analisis pRb pada adCaP dan BPH
Tabel 4. Hasil uji normalitas data Skor Histologis pRb pada adCaP dan BPH
Research Group
pRb adCaP
pRb BPH

Kolmogorov-Smirnov
statistic df
Sig
0,519
9
0,000
0,285
9
0,034

Shapiro-Wilk
statistic df
0,390
9
0,824
9

sig
0,000
0,038

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov Tes data pRb untuk kelompok sampel adCaP sebesar =
0,519 dengan signifikansi = 0,000. Karena harga signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari
taraf signifikansi 0,05 maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi
atau penyebaran data tidak normal.
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov Tes data pRb untuk kelompok sampel BPH sebesar =
0,285 dengan signifikansi = 0,034. Karena harga signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari
taraf signifikansi 0,05 maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi
atau penyebaran data tidak normal.

6

Benny M.A. Pardede, Suharto Wijanarko, Setya Anton Tusarawardaya,
Bimanggono Hernowo Murti, Wibisono, Dyah Ratna Budiani
Bagian Ilmu Bedah FK-UNS/ RSUD Dr. Muwardi
Lab Biomolekuler FK-UNS Surakarta

ISSN: 2301-6736

Perbedaan tingkat ekspresi Her-2/neu antara BPH dan adCaP
Tabel 5. Hasil Uji Mann-Whitney data Skor Histologis Her-2/neu
Group Statistics
Std.
Research Group
N
Mean
Deviation
HER- adCaP
9
6,2711
1,00390
2
BPH
9
3,2200
0,54095

pada adCaP dan BPH

Std. Error Mean
0,33463
0,18032

Test Statistics(b)
HER-2
0,000
45,000
-3,597
0,000
0,000(a)

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
Hasil uji Mann-Whitney diperoleh
Zhitung sebesar -3,597 dengan signifikansi
sebesar 0,000. Karena signifikansi sebesar
0,000 < 0,05, maka Ho ditolak. Dengan

demikian dapat disimpulkan terdapat
perbedaan Her-2/neu yang signifikan pada
kedua kelompok sampel, adCaP dan BPH.

Perbedaan tingkat ekspresi pRb antara BPH dan adCaP
Tabel 6. Hasil uji -t data Skor Histologis pRb
Group Statistics
Research
Group
N
Mean
pRb adCaP
9
0,9633
BPH
9
0,3844

pada adCaP dan BPH
Std.
Deviation
0,11000

Std. Error Mean
0,03667

0,38646

0,12882

Test Statistics(b)
pRb
6,000
51,000
-3,284
0,001
0,001(a)

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
Hasil uji Mann-Whitney diperoleh
Zhitung sebesar -3,284 dengan signifikansi

sebesar 0,001. Karena signifikansi sebesar
0,001 < 0,05, maka Ho ditolak. Dengan
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adCaP dilakukan dengan menggunakan
analisis uji korelasi Spearman’s rho. Uji
korelasi tersebut digunakan karena distribusi
data tidak normal dan variasi data tidak
homogen.
Hasil analisis korelasi Spearman’s rho
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Analisis Korelasi Non Parametrik tingkat
ekspresi Her-2/neu dengan pRb pada
adCaP
Analisis korelasi antara tingkat Her2/neu dengan pRb pada kelompok sampel

Tabel 7. Hasil analisis Korelasi data Skor Histologis Her-2/neu
Correlation
Her-2/neu
Spearman’s rho Her-2/neu correlation coefficient 1,000
sig.(2-tailed)
N
9
pRb
correlation coefficient 0,411
sig.(2-tailed)
0,272
N
9
Hasil analisis diperoleh harga koefisien
korelasi Spearman’s rho (R) sebesar 0,411
dengan signifikansi sebesar 0,272. Karena
harga signifikansi sebesar 0,272 > 0,05 maka

dengan pRb pada adCaP
pRb
0,411
0,272
9
1,000
9

Ho diterima. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang
signifikan antara Her-2/neu dengan pRb pada
kelompok
sampel
adCaP.

Analisis Korelasi Non Parametrik tingkat ekspresi Her-2/neu dengan pRb pada BPH.
Tabel 8. Hasil analisa Korelasi data Skor Histologis Her-2/neu dengan pRb pada BPH.
Her-2/neu pRb
Spearman’s rho Her-2/neu correlation coefficient 1,000
0,263
sig.(2-tailed)
0,495
N
9
9
pRb
correlation coefficient -0,263
1,000
sig.(2-tailed)
0,495
N
9
9
Hasil analisis diperoleh harga
koefisien korelasi Spearman’s rho (R)
sebesar -0,263 dengan signifikansi sebesar
0,495. Karena harga signifikansi sebesar
0,495 > 0,05 maka Ho diterima. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada
hubungan yang signifik antara Her-2/neu

dengan pRb pada kelompok sampel BPH.
Tanda negatif pada nilai koefisien korelasi
(R) menunjukkan bahwa terdapat hubungan
negatif antara Her-2/neu dengan pRb pada
kelompok sampel BPH
tetapi tidak
signifikan.
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berbeda nyata dengan tingkat ekspresi Her2/neu pada adCaP.
Hasil di atas sesuai dengan hipotesa
pertama, yaitu : Terdapat perbedaan tingkat
ekspresi Her-2/neu antara BPH dan adCaP.
Tingkat ekspresi Her-2/neu pada BPH lebih
rendah
dibandingkan
dengan
adenokarsinoma prostat.
Keganasan
dari
adCaP
mengekspresikan Her-2/neu sangat tinggi
sesuai dengan tingginya proses pembelahan
sel prostat yang malignant dibandingkan
dengan BPH yang merupakan proses
pembelahan sel prostat yang jinak berupa
hyperplasia.
Dari data yang telah didapat
selanjutnya dilakukan analisis uji hipotesis
menggunakan uji-F dengan Fhitung sebesar
27,208 dengan signifikansi 0,000. Dan pada
uji-t diperoleh nilai thitung sebesar 4,322
dengan signifikansi sebesar 0,002. Maka
dapat disimpulkan terdapat perbedaan
ekspresi pRb yang signifikan pada BPH dan
adCaP.
Pada
penelitian
ini
didapatkan
peningkatan ekspresi pRb pada seluruh
sampel adCaP dan BPH. Di mana dari makna
kualitatif skor sitologi dari nilai mean
didapatkan bahwa adenokarsinoma prostat
adalah negatif (0,963) dan BPH juga negatif
(0,384). Dari hasil disimpulkan bahwa
ekspresi pRb pada adCaP lebih tinggi
dibandingkan BPH dengan makna kualitatif
skor sitologi keduanya negatif. Dan setelah
dilakukan uji statistik didapatkan bahwa
tingkat ekspresi pRb pada BPH berbeda
nyata dengan tingkat ekspresi pRb pada
adCaP.
Hasil di atas sesuai dengan hipotesa
kedua, yaitu : Terdapat perbedaan tingkat
ekspresi
pRb
antara
BPH
dan
adenokarsinoma prostat. Tingkat ekspresi
pRb pada adCaP lebih tinggi dibandingkan
dengan BPH.

DISKUSI
Pada penelitian ini digunakan sampel
sebanyak 18 sediaan blok parafin yang
dicetak pada gelas objek. Tiap sampel dibuat
menjadi 2 buah. Sehingga sampel terbagi
dalam empat kelompok, yaitu Her2/neu pada
BPH, pRb pada BPH, Her2/neu pada adCaP,
serta pRb pada adCaP. Terhadap keempat
kelompok ini dilakukan pemeriksaan IHC
yang ditunjukkan dalam skala prosentase sel
tumor positif intensitas imunostaining. Hasil
pemeriksaan dimasukkan dalam tabulasi data
dan dilakukan analisa data dengan
menggunakan
analisis
statistik
uji-t
dilakukan sebagai analisis penguat untuk
mengetahui perbedaan tingkat ekspresi Her2/neu antara BPH dan adCaP serta untuk
mengetahui perbedaan tingkat ekspresi pRb
antara BPH dan adCaP. Sedangkan analisis
statistik korelasi dilakukan sebagai analisis
penguat untuk mengetahui hubungan positif
antara tingkat ekspresi Her2/neu dengan pRb
pada BPH serta penguat untuk mengetahui
hubungan positif antara tingkat ekspresi
Her2/neu dengan pRb pada adCaP.
Dari data yang telah didapat
selanjutnya dilakukan analisis uji hipotesis
menggunakan uji-F dengan Fhitung sebesar
6,851 dengan signifikansi 0,019. Dan pada
uji-t diperoleh nilai thitung sebesar 8,027
dengan signifikansi sebesar 0,000. Maka
dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang
signifikan ekspresi her-2/neu pada BPH dan
adCaP.
Pada
penelitian
ini
didapatkan
peningkatan ekspresi Her-2/neu pada seluruh
sampel adCaP dan BPH. Di mana dari makna
kualitatif skor sitologi dari nilai mean
didapatkan bahwa adCaP positif sedang
(6,27) dan BPH positif lemah (3,22). Dari
hasil disimpulkan bahwa ekspresi Her-2/neu
pada adCaP sangat tinggi dibandingkan BPH.
Dan setelah dilakukan uji statistik didapatkan
bahwa tingkat ekspresi Her-2/neu pada BPH
9
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Keganasan
dari
adenokarsinoma
prostat mengekspresikan pRb sangat tinggi
sesuai dengan tingginya proses pembelahan
sel prostat yang malignant dibandingkan
dengan BPH yang merupakan proses
pembelahan sel prostat yang jinak berupa
hyperplasia.
Dari data yang telah didapat
selanjutnya dilakukan analisis uji hipotesis
menggunakan uji korelasi dengan analisis
Spearman’s Rho dengan harga Spearman’s
Rho sebesar 0,411 dengan signifikansi
0,272(lebih besar dari 0,05). Maka dapat
disimpulkan tidak ada hubungan yang
signifikan antara her-2/neu dengan pRb pada
sampel BPH.
Hasil di atas tidak sesuai dengan
hipotesa ketiga, yaitu : Adanya korelasi
positif antara tingkat ekspresi Her-2/neu
dengan pRb pada BPH.
Proses
hyperplasia
prostat
mengekspresikan Her-2/neu lebih tinggi dari
pRb. Kemungkinan pRb yang diekspresikan
adalah dominan yang hiperposphorilase,
tetapi proliferasi tetap berlanjut. Hal ini
terjadi, karena
proses proliferasi sel
berlangsung bukan saja karena terlepasnya
E2F dari ikatannya dengan pRb. Tetapi
regulasi
gen
yang
memicu
makin
meningkatnya proliferasi sel sangat banyak,
antara lainnya β-catenin, TCF, CDK2, STAT
3,5, NF-KB, CREB, dan masih banyak yang
lainnya. Sehingga perlu dilakukan penelitian
supresor gen yang lain di mana diharapkan
ekspresinya signifikan meningkat.
Dari data yang telah didapat
selanjutnya dilakukan analisis uji hipotesis
menggunakan uji korelasi dengan analisis
Spearman’s Rho dengan harga Spearman’s
Rho sebesar -0,263 dengan signifikansi
0,495(lebih besar dari 0,05). Maka dapat
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disimpulkan tidak ada hubungan yang
signifikan antara her-2/neu dengan pRb pada
sampel adCaP.
Hasil di atas tidak sesuai dengan
hipotesa keempat, yaitu : Adanya korelasi
positif antara tingkat ekspresi Her-2/neu
dengan pRb pada adCaP
Proses
hyperplasia
prostat
mengekspresikan Her-2/neu jauh lebih tinggi
dari pRb. Walaupun proses proliferasi
malignant dengan eskpresi Her-2/neu sangat
tinggi, tetapi kemungkinan pRb yang
diekspresikan
adalah
dominan
yang
hiperposphorilase,
tetapi
proliferasi
malignant tetap berlanjut. Hal ini terjadi
karena proses proliferasi sel berlangsung
bukan saja karena terlepasnya E2F dari pRb.
Tetapi regulasi gen yang memicu makin
meningkatnya proliferasi sel sangat banyak,
antara lainnya β-catenin, TCF, CDK2, STAT
3,5, NF-KB, CREB, dan masih banyak yang
lainnya. Sehingga perlu dilakukan penelitian
supresor gen yang lain di mana diharapkan.
SIMPULAN
Ekspresi Her-2/neu dan pRb pada
adCaP lebih tinggi bila dibandingkan dengan
ekspresi Her-2/neu dan pRb pada BPH.
Berdasarkan
hasil
penelitian
dapat
disimpulkan : terdapat perbedaan tingkat
ekspresi Her-2/neu dan tingkat ekspresi pRb
antara BPH dan adCaP. Tingkat ekspresi
Her-2/neu pada BPH lebih rendah
dibandingkan
dengan
adenokarsinoma
prostat. Tidak ada korelasi positif antara
tingkat ekspresi Her-2/neu dengan pRb pada
BPH maupun pada adCaP.
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Perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik
pada low dan high grade karsinoma kolorektal
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ABSTRAK
Karsinoma kolorektal merupakan keganasan ketiga terbanyak di dunia dan kesembilan di
Indonesia. Dari evaluasi data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, didapatkan angka kejadian
1,8 setiap 100.000 penduduk. Protein 21 (p21) adalah suatu tumor supressor protein yang pada kondisi
normal, berada di intra nukleus, memiliki efek utama penghentian siklus sel dan repair Deoxyribo
Nucleic Acid (DNA). Sedangkan pada karsinoma kolorektal, terjadi fosforilasi p21 yang menyebabkan
penurunan ekspresi p21 intra nukleus yang menyebabkan penurunan kemampuan fungsi diatas dan
terjadi translokasi p21 ke sitoplasma yang menyebabkan kegagalan apoptosis. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik pada Low dan
High grade karsinoma kolorektal.
Sampel penelitian diambil secara konsekutif sampling, berupa blok parafin dari penderita kasus
baru yang belum pernah mendapat terapi lain, yang telah difiksasi dengan formalin buffer pH = 7,2, dan
terdiagnosa karsinoma kolorektal Low grade 7 sampel dan High grade 7 sampel. Studi observasional
analitik dengan rancangan cross sectional. Data yang diperoleh dilakukan uji normalitas data, dilanjutkan
dengan uji hubungan menggunakan t test bila sebaran data normal dan uji Mann- Whitney bila tidak
normal.
Didapatkan perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi p21 intra nukleus pada Low dan
High grade (p= 0,023), dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi p21
sitoplasmik pada Low dan High grade (p= 0,275).
Kata kunci : tingkat ekspresi p21 intranukleus/sitoplasmik, low/high grade, karsinoma kolorektal
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DNA dengan cara berikatan dengan Proliferating
Cell Nuclear Antigen(PCNA) sehingga proses
transkripsi DNA melambat, memberi kesempatan
untuk repair (Foruin et al,1996; Moldovan,
Pfander&
Jentsch
2007).
Pada
beberapa
malignansi dilaporkan terjadi fosforilasi p21 intra
nukleus, yang menyebabkan translokasi p21 ke
sitoplasma, dan berikatan dengan Apoptosis
Signal Regulating Kinase-1(ASK-1) sehingga 2
fungsi biologis p21 pada nukleus tersebut diatas
tidak dapat diperankan lagi, serta menyebabkan
inaktivasi proses apoptosis pada jalur Mitogen
Activated Protein Kinase(MAPK). Keadaan ini
menyebabkan prognosis menjadi semakin buruk
(Xia et al,2004;Zan et al, 2007)
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis
mengadakan penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui perbedaan tingkat ekspresi p21 intra
nukleus dan sitoplasmik pada low dan high grade
karsinoma kolorektal.

Karsinoma
kolorektal
merupakan
keganasan ketiga terbanyak di dunia dan
menyebabkan 655.000 kematian per tahun. Tahun
2008, Amerika memperkirakan ada 148.840 kasus
karsinoma kolorektal dengan tingkat kematian
sebesar 33,57 % per tahun (Deiry, 2007). Dari
evaluasi data Departemen Kesehatan Republik
Indonesia, didapatkan angka kejadian 1,8 setiap
100.000
penduduk(Sjamsuhidajat,
1986).
Berdasarkan data histopatologik kanker di
Indonesia tahun 1996 dan 1999, karsinoma
kolorektal menempati urutan ke-9 yaitu sebanyak
3,11% dan 3,33 %.
Karsinogenesis adalah proses multilangkah
yang sangat kompleks di mana banyak perubahan
harus bertepatan untuk mengubah sel normal
menjadi sel ganas. Beberapa kategori gen yang
terlibat biasanya diatur dalam jaringan untuk
menjaga
ketat
keseimbangan
antara
pertumbuhan/pergantian sel, kematian sel,
replikasi DNA, dan perbaikan mismatch.
Gangguan bermakna pada keseimbangan antara
onkogen, promoter proliferasi sel, dan gen supresor
tumor, penghambat pertumbuhan berlebihan,
menghasilkan gangguan pertumbuhan yang
memungkinkan terjadinya sel-sel ganas (Maingot’s,
2007). Karsinoma kolorektal berasal dari sel epitel
yang mengalami displasia, berkembang menjadi
adenoma, terus berkembang seiring proses inisiasi,
promosi, progresi sampai terjadi karsinoma invasif.
Tahapan-tahapan ini dianggap sebagai dasar
terjadinya karsinoma kolorektal (KKAK, 1996,
Alfred, 1997; Kodner, 1999).
Ekstensi
karsinoma
kolorektal
diklasifikasikan dengan sistem grading secara
histopatologis yaitu low dan high grade, merupakan
penilaian kuantitatif dari differensiasi sel kanker
dihubungkan dengan sejauh mana sel tersebut
menyerupai sel normal, semakin jauh menyerupai
prognosisnya semakin buruk.
p21 adalah suatu protein penekan tumor
(Tumor Supressor Protein) yang dianggap sebagai
efektor terkuat dari p53. Melalui pemeriksaan
imunohistokimia dapat diketahui bahwa pada
kondisi normal p21 berada di dalam nukleus,
memiliki fungsi utama dalam penghentian siklus
sel (cell cycle arrest), dengan cara berikatan dengan
kompleks Cyclin-Cyclin Dependent Kinase(CDK)
(Abukhdeir dan Park, 2005), serta induksi repair

BAHAN DAN CARA
Studi
observasional
analitik
dengan
rancangan cross sectional. Tempat penelitian adalah
di Laboratorium Patologi Anatomi FK UNS
Surakarta dengan waktu penelitian bulan Mei Juni 2011. Sampel penelitian diambil secara
konsekutif sampling, dimana subjek yang
memenuhi kriteria dimasukkan dalam penelitian
sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah
subyek yang diperlukan terpenuhi (Sastroasmoro,
2002). Berdasar rumus di atas didapatkan hasil n
minimal 7. Dilakukan pengambilan besar sampel 7
untuk
setiap
kelompok
sehingga
secara
keseluruhan jumlah sampel adalah 14 sediaan.
Kriteria inklusi, blok parafin dari penderita kasus
baru yang belum pernah mendapat terapi lain,
yang difiksasi dengan formalin buffer pH = 7,2,
dan terdiagnosa karsinoma kolorektal. Kriteria
eksklusi
Blok parafin yang rusak.
Variabel Penelitian : (a) Variabel terikat :
(1) tingkat ekspresi p21 intra nukleus adalah
jumlah
sel
karsinoma
kolorektal
yang
mengekspresikan protein p21 di nukleusnya,
setelah dilakukan pengecatan imunohistokimia.
(2) Tingkat ekspresi p21 sitoplasmik adalah jumlah
sel karsinoma kolorektal yang mengekspresikan
protein p21di sitoplasmanya, setelah dilakukan
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pengecatan imunohistokimia. (b) Variabel bebas :
(1) Low Grade menurut WHO, (2) High Grade
menurut WHO. Skala Pengukuran Data : (1)
Tingkat ekspresi p21 : skala pengukuran numerik,
(2) Grading histopatologi : skala pengukuran
ordinal (low dan high). Analisis Data : data yang
diperoleh dilakukan uji normalitas data, jika
berdistribusi normal di lakukan uji hubungan
dengan t test, tetapi bila berdistribusi tidak normal
dengan tes Mann-Whitney.
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Gambar 1. Ekspresi p21 intra nukleus dan
sitoplasma pada High Grade

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian didapatkan dari 14 sampel,
dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok
Terdiagnosa Karsinoma Kolorektal dengan
grading histopatologi Low Grade sejumlah 7
sampel dan High Grade sejumlah 7 sampel. Hasil
penghitungan IDS tingkat ekspresi p21 pada
kelompok Karsinoma Kolorektal Low grade dan
High grade menurut lokalisasinya tercantum pada
tabel 1 dan tabel 2.
Dari tabel 1. tampak bahwa tingkat ekspresi
p21 intra nukleus lebih tinggi pada Low grade
dibandingkan dengan High grade pada semua
sampel. Sedangkan dari tabel 2. tampak bahwa
tingkat ekspresi p21 sitoplasmik lebih tinggi pada
High grade dibandungkan dengan Low grade pada
semua sampel.

Tabel 1. IDS ekspresi p21 intra nukleus
No sampel

Hasil Uji Normalitas
Dari
uji
normalitas
data
dengan
menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov untuk 2
sampel, didapatkan bahwa data yang diperoleh
berdistribusi normal (S = 0,20)
Hasil Uji Beda
Data yang diperoleh berdistribusi normal,
maka dilakukan uji beda dengan menggunakan t
test. Didapatkan perbedaan yang signifikan antara
tingkat ekspresi p21 intra nukleus pada low grade
dan high grade karsinoma kolorektal (p= 0,023),
dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan
antara tingkat ekspresi p21 sitoplasmik pada low
grade dan high grade karsinoma kolorektal (p= 0,27)
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Gambar 2. Ekspresi p21 intra nukleus dan
sitoplasma pada Low Grade
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Tabel 3. Diagram Boxplot ekspresi p21 intra
nukleus low dan high grade

IDS Ekspresi p21 Intra Nukleus

80.000

60.000

40.000

20.000

0.000

Low Grade

Keterangan : Intra nukleus (
)
Sitoplasmik (
)

Tabel 4. Diagram Boxplot ekspresi p21
sitoplasmik low dan high grade

Tabel 2. IDS ekspresi p21 sitoplasmik
No sampel

Low grade

High Grade

Grade

High grade
250.000
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3
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tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara
tingkat ekspresi p21 sitoplasmik pada Low dengan
High grade karsinoma kolorektal (p= 0,275 >0,05).
Dari
penelitian
yang
dilakukan
didapatkan hasil bahwa tingkat ekspresi p21 intra
nukleus lebih tinggi pada Low grade dibandingkan
dengan High grade pada semua sampel. Data
menunjukkan bahwa semakin tinggi gradenya
semakin menurun tingkat ekspresi p21 intra
nukleus. Hal ini dapat dijelaskan karena pada
keganasan dapat terjadi gangguan pada jalur
PTEN yang menyebabkan p21 intra nukleus
terfosforilasi oleh AKT dan ditransport keluar ke
sitoplasma sehingga terjadi penurunan tingkat
ekspresi p21 intra nukleus (Xia et al,2004;Zan et al,
2007). Kemudian dilakukan uji beda pada data ini
menggunakan t test, didapatkan perbedaan yang
signifikan antara tingkat ekspresi p21 intra
nukleus pada Low dan High grade karsinoma
kolorektal (p= 0,023 <0,05). Perbedaan yang
signifikan ini dapat terjadi karena data
menunjukkan adanya perbedaan penurunan
ekspresi yang cukup besar antara tingkat ekspresi
p21 intra nukleus Low grade dengan tingkat
ekspresi p21 intra nukleus pada High grade
sehingga ketika dibandingkan secara statistik
didapatkan perbedaan yang signifikan.
Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa tingkat ekspresi p21 sitoplasmik lebih
tinggi pada High grade dibandingkan dengan Low
grade pada semua sampel. Data menunjukkan
bahwa semakin tinggi gradenya semakin
meningkat tingkat ekspresi p21 sitoplasmik.
Keberadaan ekspresi p21 di sitoplasmik ini dapat
dijelaskan bahwa pada keganasan dapat terjadi
gangguan pada jalur PTEN (Sato et al, 2000,
Martini et al, 2002). Jalur PTEN-PI3K adalah salah
satu jalur regulasi proliferasi sel yang merespons
sinyal proliferasi dari luar sel. Keseimbangan dari
jalur ini sangat bergantung pada ekspresi PTEN
normal. Penurunan ekspresi PTEN akan
mengaktivasi sinyal pertumbuhan yang dimediasi
oleh AKT melalui PIP3, dan AKT-1 ini akan
memfosforilasi p21 intra nukleus menyebabkan
translokasi p21 ke sitoplasma (Engelman et al,
2007). Setelah dilakukan uji beda pada data ini
dengan menggunakan t test tidak didapatkan
perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi
p21 sitoplasmik pada Low dan High grade
karsinoma kolorektal (p= 0,275 > 0,05). Ini dapat
terjadi karena meskipun translokasi p21 intra

p21 adalah suatu protein tumor supressor
(Tumor Supressor Protein) yang dianggap sebagai
efektor terkuat dari p53 yang telah terbukti
memiliki peran penting dalam menghentikan
proses proliferasi sel sekiranya terdapat
rangsangan
yang
dapat
mengganggu
kelangsungan propagasi DNA normal (Harper et
al, 1995; Abukhdeir dan Park, 2005). Melalui
pemeriksaan imunohistokimia dapat diketahui
bahwa pada kondisi normal p21 berada di dalam
nukleus, memiliki fungsi utama penghentian
siklus sel (cell cycle arrest), dengan cara berikatan
dengan kompleks Cyclin-CDK (Abukhdeir dan
Park, 2005), dan induksi repair DNA dengan cara
berikatan dengan PCNA sehingga proses
transkripsi DNA melambat, memberi kesempatan
untuk repair (Foruin et al,1996; Moldovan,
Pfander& Jentsch 2007). Sedangkan pada kondisi
malignansi dapat terjadi kerusakan jalur PTEN
yang menyebabkan p21 intra nukleus difosforilasi
oleh AKT, ditransport ke sitoplasma dan
berikatan dengan ASK-1, sehingga terjadi
penurunan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan
peningkatan tingkat ekspresi p21 sitoplasmik. Hal
ini mengakibatkan fungsi p21 intra nukleus
sebagai tumor supressor protein pada jalur PTEN
tidak dapat lagi mengimbangi laju progresivitas
sel kanker, dan ikatan p21 sitoplasmik dengan
ASK-1 menyebabkan inaktivasi proses apoptosis
pada jalur MAPK yang semakin menambah laju
progresivitas sel kanker sehingga prognosisnya
memburuk (Xia et al,2004;Zan et al, 2007).
Ekstensi
karsinoma
kolorektal
diklasifikasikan dengan sistem grading secara
histopatologis yaitu Low dan High grade, yang
merupakan penilaian kualitatif dari differensiasi
sel kanker dihubungkan dengan sejauh mana sel
tersebut menyerupai sel normal, semakin sedikit
yang menyerupai semakin tinggi progresifitasnya,
menjadikan prognosisnya memburuk.
Hipotesis penelitian ini adalah terdapat
perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus pada
Low dan High grade karsinoma kolorektal, dan
terdapat perbedaan tingkat ekspresi p21
sitoplasmik pada Low dan High grade karsinoma
kolorektal. Dari hasil penelitian, terdapat
perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi
p21 intra nukleus pada Low dengan High grade
karsinoma kolorektal (p= 0,023 <0,05). Namun
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nukleus ke sitoplasma dialami oleh kedua
kelompok, karsinoma kolorektal ini, namun
translokasi p21 pada Low grade tidak sebanyak
High grade sehingga data menunjukkan adanya
perbedaan peningkatan ekspresi yang tidak terlalu
besar antara tingkat ekspresi p21 sitoplasmik Low
grade dengan tingkat ekspresi p21 sitoplasmik
pada High grade sehingga ketika dibandingkan
secara statistik tidak didapatkan perbedaan yang
signifikan.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui perbedaan tingkat ekspresi p21
intra nukleus dan sitoplasmik pada Low dan High
grade karsinoma kolorektal dan dapat diambil
manfaatnya baik teoritik maupun aplikatif. Dari
hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi grade
semakin besar penurunan tingkat ekspresi p21
intra nukleus dan peningkatan tingkat ekspresi
p21 sitoplasmik. Ini membuktikan bahwa pada
karsinoma kolorektal, dimana pada tingkat
biomolekular terjadi gangguan jalur PTEN yang
menyebabkan fosforilasi p21 intra nukleus oleh
AKT sehingga terjadi translokasi p21 ke
sitoplasma dan berikatan dengan ASK-1 pada jalur
MAPK, semakin tinggi gradenya semakin
menurun tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan
semakin meningkat tingkat ekspresi p21
sitoplasmik karena semakin banyak p21 intra
nukleus yang terfosforilasi. Hal ini selain akan
lebih menurunkan fungsinya di nukleus sebagai
suatu tumor supressor protein yang berperan dalam
cell cycle arrest dan induksi repair DNA yang
berakhir pada akumulasi kerusakan DNA, juga
ikatan p21 sitoplasmik dengan ASK-1 akan lebih
meningkatkan resistensinya terhadap apoptosis
bahkan inaktivasi jalur apoptosis (Asada et al,
1999; Lin et al, 2007; Zhan et al, 2007). Ini semua
meningkatkan progresifitas sel kanker yang dapat
memperburuk prognosis.
Bila dibandingkan hasil penelitian ini
dengan penelitian Hari (2010) tentang perbedaan
tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik
pada endometrioma dan karsinoma ovarii,
nampak bahwa tingkat ekspresi p21 sitoplasmik
jauh lebih tinggi pada Low grade ( mean rank =
121,28 ± 70,26 ) dan High grade ( mean rank = 162,82
± 65,27 ) pada karsinoma kolorektal dibandingkan
pada endometrioma ( mean rank = 12,25 ) dan
karsinoma ovarii ( mean rank = 7,50 ). Keberadaan
ekspresi p21 sitoplasmik pada keganasan
kolorektal pada penelitian ini memperkuat hasil
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penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pada
karsinoma kolorektal, proses fosforilasi p21 intra
nukleus yang menyebabkan translokasi p21 intra
nukleus ke sitoplasma merupakan proses kunci
dari penurunan tingkat ekspresi p21 intra nukleus
dan peningkatan tingkat ekspresi p21 sitoplasmik.
Sebagai tambahan informasi, dari hasil
penelitian-penelitian lain sebelumnya (Cheng
J.D,et al,1999; Ropponen K.M et al,1999; Viale G,et
al,1999; Zirbes T.K,et al,2000; Pasz-Walczak G,et
al,2000; Prall F,et al,2004; Mitomi H,et al,2007)
didapatkan bahwa pada penderita karsinoma
kolorektal dengan ekspresi p21 intra nukleus (+)
mempunyai overall survival, disease free survival dan
relaps free survival yang lebih baik. Juga didapatkan
respons khemotherapi dengan 5FU yang lebih
baik dibandingkan dengan penderita karsinoma
kolorektal dengan ekspresi p21 intra nukleus ()(Violetta
Sulzyc-Bielicka
et
al,2011).
Ini
disebabkan oleh karena pada penderita karsinoma
kolorektal dengan ekspresi p21 intra nukleus (+)
dengan pemberian khemotherapi 5FU yang terjadi
adalah usaha bersama penghentian siklus dan
proliferasi sel kanker yang dilakukan oleh p21
intra nukleus pada fase G1-S dengan 5FU pada
fase S, sehingga terjadi kegagalan replika DNA sel
kanker baru dan sel kanker lama mengalami
apoptosis. Sedangkan pada penderita dengan
ekspresi p21 intra nukleus (-) mungkin yang
terjadi adalah p21 intra nukleusnya mengalami
proses fosforilasi yang menyebabkan translokasi
p21 intra nukleus ke sitoplasma, sehingga pada
pemberian khemotherapi 5FU usaha penghentian
siklus dan proliferasi sel kanker hanya dilakukan
oleh 5FU pada fase S. Pada penelitian ini
didapatkan hasil tingkat ekspresi p21 sitoplasmik
yang tinggi pada Low dan High grade karsinoma
kolorektal. Oleh sebab itu tingkat ekspresi dan
lokalisasi p21 pada sel karsinoma kolorektal saat
ini sangat penting diketahui dalam kaitannya
untuk penggunaan khemotherapi 5FU pada
karsinoma kolorektal yang lebih akurat dan
responsif, sehingga perlu dilakukan terlebih
dahulu pemeriksaan rutin tingkat ekspresi p21
dan lokalisasinya sebagai prediktor respons
khemotherapi dan prognosis. Diharapkan juga di
masa mendatang terjadinya proses fosforilasi oleh
AKT pada p21 intra nukleus yang menyebabkan
p21 intra nukleus translokasi ke sitoplasma ini
dapat dicegah jangan sampai terjadi sehingga p21
tetap di intra nukleus dan dapat menjalankan
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fungsinya dalam siklus sel. Untuk itu perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses
fosforilasi ini terutama hal-hal yang bisa
menghambat prosesnya. Sehingga bila kelak
ditemukan cara yang dapat mencegah proses
fosforilasi p21 intra nukleus, tentunya akan
memperbaiki prognosis dan menjadi pemikiran
baru dalam pencapaian terapi karsinoma
kolorektal yang lebih baik dari yang ada selama
ini.

8.

9.

KESIMPULAN

10.

Terdapat perbedaan tingkat ekspresi p21
intra nukleus pada Low dan High grade karsinoma
kolorektal, dimana semakin tinggi grade semakin
turun tingkat ekspresinya. Dan terdapat
perbedaan tingkat ekspresi p21 sitoplasmik pada
Low dan High grade karsinoma kolorektal, dimana
semakin tinggi grade semakin tinggi tingkat
ekspresinya.
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Ekspresi Reseptor mediated endocytosis (RME) makrofag mice BALB/C meningkat setelah pemberian
asetat miristic forbol (AMF)
Adi Prayitno
Bagian Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut FK- UNS / RSUD Dr. Moewardi.
Abstrak
Adanya reseptor-mediated endocytosis (RME) berarti agar terjadi selektivitas dan efektiftivitas
dalam menangkap makromolekul. Kinase C protein (KCP) yang dapat diekspresikan oleh hampir semua
sel adalah protein yang penting dalam alur sinyal transduksi yang berperan dalam sejumlah aktivitas sel.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan ekspresi RME setelah pemberian aktivator
KCP - asetate miristik forbol (AMF) yang ditandai dengan jumlah C. albicans yang menempel pada
permukaan sel makrofag.
Kultur makrofag peritoneal mencit BALB/c diberi perlakuan dengan memberikan AMF dari
kadar 5 ng/ml sampai 100 ng/ml selama 10 menit. Kemudian segera dimasukkan C. albicans dan diamati
setiap 30 menit selama 120 menit. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan sama subyek.
Data yang dikumpulkan berupa banyaknya C. albicans yang menempel pada permukaan sel makrofag
dianalisis dengan uji statistik Anova (satu jalan) untuk memperlihatkan perbedaan diantara perlakuanperlakuan
Test statistik memperlihatkan perbedaan yang bermakna pada banyaknya C. albicans yang
menempel pada permukaan sel makrofag setelah pemberian berbagai macam kadar AMF (p<0,001).
Semakin tinggi kadar AMF yang diberikan, maka semakin banyak KCP yang aktif, semakin banyak RME
yang terbentuk, semakin banyak C. albicans yang menempel pada permukaan sel makrofag. Penelitian
menunjukkan bahwa AMF dapat meningkatkan ekspresi RME pada makrofag. Saran yang dapat
diberikan bahwa penelitian lebih jauh tentang KCP, terutama pada makrofag, sangat dianjurkan.
Kata Kunci : AMF; RME; KCP; Fagositosis.
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PENDAHULUAN

dibagikan ke dalam sumur piring kultur sehingga
tiap sumur berisi rata-rata 1000 sel. Untuk
memudahkan pengecatan maka pada dasar
sumuran terlebih dahulu diletakkan gelas penutup
sebelum sel dimasukkan. Selanjutnya medium
kultur Roswell Park Memorial Institute (RPMI)
1640 (Sigma Chem. Co. St. Louis, USA)
dimasukkan ke dalam sumuran sebanyak 10 ml.
Penggantian medium dilakukan setiap 24 jam
sekali dan diinkubasi pada suhu kamar.

Keberadaan receptor-mediated endocytosis
(RME) itu artinya untuk selektivitas dan
efektivitas penangkapan makromolekul yang
mungkin berada dalam konsentrasi yang sangat
rendah dalam cairan ekstraseluler. Reseptor
dipunyai oleh sel untuk menangkap berbagai
macam tipe substrat, termasuk hormon, growth
factors, enzym-enzym, dan protein plasma.
Makromolekul di luar sel yang telah terkumpul
dan menempel pada permukaan sel atau
membran plasma akan membentuk cekungan
kedalam sel yang diartikan bahwa RME telah
menjadi pengikat yaitu reseptor di daerah tersebut
pada membran plasma, yang dikenal dengan
sebutan coated pit. Beberapa reseptor terkumpul
dalam coated pits pada waktu yang lama dengan
konsentrasi yang tetap di membran plasma. (1)
Kinase C protein (KCP) adalah famili
protein yang dibedakan pada phospholipiddependent kinases - nya dan dibagi kedalam 3
kategori berdasarkan struktur dan kepentingan
kofaktornya. Kinase C protein sebagai isoenzyme
sangat berperan dalam alur sinyal transduksi.
Kinase C protein sangat berperan dalam
pertumbuhan sel, diferensiasi, metabolisme adan
aktivasi transkripsi, dimana sebagaian besar tidak
diketahui dengan pasti. (1, 2, 3)
Ester phorbol adalah alkohol polisiklik
yang merupakan derivat dari croton oil. Ester ini
sangat karsinogenik dan diketahui sebagai tumor
promoters. Ester phorbol akan mengaktivasi KCP
karena kemiripannya dengan diacylglycerol (DAG).
Aktivasi ester phorbol adalah persisten, karena
sangat mirip dengan DAG dan tidak dengan
segera didegradasi. (1, 2)

Pengaruh AMF sebagai aktivator KCP
Sebelum diberi perlakuan maka medium
kultur diambil dan kultur sel dicuci dengan PBS10F (PD : 137 nM-NaCl, 3 nM-KCl, 7 nM-Phosphat
Buffer, pH 7,4) dan selanjutnya diberi AMF (Sigma
Chem. Co., St. Louis, USA) selama 10 menit dari
kadar 5 ng/ml hingga 100 ng/ml pada
temperatur kamar. Setelah AMF di buang dan
dibersihkan dengan PBS-10F, ditambahkan C.
albicans kira-kira 200 sel
tiap sumur dan diamati setiap 30 menit selama 120
menit. (6)
Setelah waktu pengamatan selesai maka
gelas penutup yang ada di dasar sumuran yang
ada kultur selnya diambil dan dilakukan
pengecatan dengan Giemsa (MERCK). Mikroskop
Nikkon yang dilengkapi dengan alat foto
digunakan untuk mendokumentasikan hasilnya
dengan perbesaran kelipatan 100 yaitu setiap 30
menit selama 120 menit. (1)
Cara analisis
Penelitian ini dilakukan di laboratorium.
Sebagai variabel tidak tergantung adalah
konsentrasi AMF. Sebagai variabel tergantungnya
adalah banyaknya C. albicans yang menempel
pada membran permukaan sel makrofag. Dan
sebagai variabel terkontrolnya adalah waktu
pengamatan yang dilakukan setiap 30 menit. Data
yang dikumpulkan berupa banyaknya C. albicans
yang melekat pada membran permukaan
makrofag dianalisa dengan Anova (satu jalan)
untuk mengetahui perbedaan pada masingmasing perlakuan. (7)

BAHAN DAN CARA
Tahap Persiapan - Kultur Sel
Makrofag yang didapatkan dari rongga
peritoneal mencit BALB/c dikerjakan dengan cara
seperti yang dilakukan oleh Colligan, dkk. dengan
beberapa modifikasi. (4, 5) Makrofag didapat
dengan menggunakan semprit suntik 10 ml dan
jarum 25G. Hasil yang didapat ditampung dalam
tabung pemusing ukuran 25 ml dan disimpan
dalam es. Kultur makrofag dilakukan pada piring
kultur dengan diameter 20 mm. Makrofag
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HASIL PENELITIAN

makrofag
yang
representatif.
Penggunaan
laminarflow dan selalu memakai sarung tangan
serta penutup mulut sangat disarankan demi
untuk
mejaga
sterilitas
pekerjaan.

Tahap persiapan - Kultur sel
Disarankan menggunakan mencit yang
berumur 7-9 bulan demi untuk mendapatkan

Pengaruh AMF sebagai aktivator KCP
Banyaknya C. albicans yang menempel pada permukaan sel makrofag dapat dilihat pada Tabel 1
dan Gambar 1 berikut ini.
Tabel 1. Banyaknya C. albicans (sel) yang menempel pada membran permukaan makrofag pada berbagai
macam komsentrasi AMF.
Konsentrasi AMF
(ngr/ml)
0
5
25
50
100
Note :

Rerata
(# setelah 30 menit)
1,3
3,1
3,6
4,5
5,6

Rerata
(# setelah 120 menit)
10
10,1
11,5
13,7
15,2

ng/ml : nanogram per mililiter.
# : jumlah total sel C. albicans yang melekat pada permukaan membran sel makrofag .

Analisis Statistik

Adjuvans rata-rata bisa didapatkan 10.000 sel per
mencit,
sedang dengan Thyoglycolate bisa didapatkan
hingga 10.000.000 sel per mencit. (4)
Menggunakan mencit berumur 7-9 bulan,
karena pada umur tersebut mencit telah dianggap
dewasa
dengan
demikian
sel-sel
imunokompetennya juga telah memadai demi
untuk mendapatkan makrofag yang representatif.
Proses kultur sangat mengharapkan ruang yang
steril sehingga penggunaan laminarflow dan selalu
memakai sarung tangan serta penutup mulut
sangat disarankan.

Analisa data menggunakaN Anova (satu
jalan) didapatkan perbedaan yang sangat
signifikan pada berbagai macam kadar AMF
(p<0,001).
PEMBAHASAN
Tahap persiapan - Kultur sel.
Pinocytosis
and
macropinocytosis
berhubuingan dengan masuknya cairan dan
molekul solubel ke dalam sel yang ditandai
dengan meningkatnya aktivitas metabolisme sel
tersebut. Proses fagositosis meliputi khemotaksis,
menangkap-memakan makromolekul (dengan
membentuk
fagosom),
mencerna
(dengan
membentuk
lisosom
sekunder
dan
berlangsungnya degradasi secara enzymatik) dan
mengeluarkannya kembali yang telah dalam
bentuk patikel-partikel kecil yang non antigenic. (8,
9).
Untuk mendapatkan sel makrofag yang
lebih banyak dapat digunakan
Adjuvans seperti Freuns Adjuvans Incomplete
maupun Complete atau pun Thyoglycolate. Dengan

Pengaruh AMF sebagai KCP
Beberapa sel mempunyai mekanisme
untuk memmasukkan bahan-bahan kebutuhannya
dari lingkungan luar sel ke dalam gelembung
sitoplasmik yang berasal dari pelekukan membran
plasma.
Dengan
adanya
RME
maka
makromolekul yang spesifik akan berikatan
dengan RME
yang terproyeksi pada permukaan luar dari
membran plasma. (2)
Semua KCP mempunyai amino-therminal
regulatory domain (20-70 kD) yang merupakan sisi
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pengikat untuk untuk ester forbol. Domain ini
terbagi atas carboxyl-terminal catalytic domain (kirakira 45 kD) yang terdiri dari pengikat Adenosin
Tri Phosphat (ATP) dan sisi pengikat substrat
dimana keduanya dihubungkan oleh flexible hinge
region. (1, 2, 3, 10, 11) KCP konvensional tergantung
kalsium dan DAG atau ester forbol sebagai
kofaktornya, sedangkan KCP Novel hanya
tergantung pada DAG atau ester forbol. KCP
Atipikal tidak tergantung kalsium maupun DAG
untuk aktivitas maksimalnya. (3)

yang terbentuk, semakin banyak C. albicans yang
menempel pada permukaan sel makrofag.
KESIMPULAN
AMF dapat meningkatkan ekspresi RME
pada makrofag.
Saran yang dapat dikemukakan adalah
penelitian lebih lanjut mengenai KCP, terutama
pada makrofag sangat disarankan
UCAPAN TERIMAKASIH
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Dari hasil penelitian diatas didapatkan
ada perbedaan yang sangat bermakna pada
banyaknya C. albicans yang menempel pada
permukaan membran makrofag mencit BALB/c
setelah pemberian berbagai macam kadar AMF
(p<0,001). Hal tersebut menunjukkan semakin
tinggi kadar AMF yang diberikan, maka semakin
banyak KCP yang aktif, semakin banyak RME
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Corelation beetwen intramaxilar fixation and pulmo function
Pradipto Subiyantoro
Deptartemen of Dental and Oral, Faculty of Medicine, University of Sebelas Maret/Dr. Muwardi
Distric Hospital.
Abstrac

Ten patient with jaw fracture were treated with inter maxillary fixation. Using spirometer MERA
EV, the effect of intermaxillary fixation on FEV1 and FVC ratio were compared during and after
intermaxillary fixation. If the FEV1 and FVC was less than 75%, it was regarded as an airway obstruction.
The result showed a significant different of the FEV1 and FVC ratio between during and after
intermaxillary fixation, the ratio of FEV1 and FVC reached 64,9%.
In conclusion there was a decrease in pulmonary function and that treatment with intermaxillary
fixation might have clinical disadvantage if the patient had pulmonary impairment.
Key word : Intermaxillary fixation, FEV1 and FVC ratio.
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PEDAHULUAN

adanya obstruksi jalan napas pada tindakan
vestibiloplasty dan penurunan dasar mulut.
Penelitian Hellzing (1989) mendapatkan bahwa
perubahan
diameter
faring
mempunyai
hubungan dengan ekstensi kepala. Menurut
Wenzel et al. (1989) pada penelitian 52 pasien
yang dilakukan koreksi progenimandibula,
ternyata didapatkan perubahan postur kepala
dan volume nasofaring. Hoffstein (1988) melihat
adanya hubungan antara volume paru, Maximal
Expiratory Flow (MEF), Forced Expiratory
Volume One Second (FEV1) dengan luas trachea
pada orang normal. Smith et al. (1989) meneliti
bahwa fiksasi intermaksiler dapat menyebabkan
hipoksida dan perlu pemberian oksigen. William
& Cawood (1990) meneliti hubungan antara
oklusi dengan fungsi paru pada volunter yang
memerankan fiksasi intermaksiler ternyata ada
perbedaan pada rasio FEV1 dan FVCnya, Mid
Inspiratory Flow (MIF) dan Peak Expiratory
Flow (PEF)nya.
Test fungsi paru dilakukan dengan
spirometer. Alat ini merupakan alat ukur yang
telah dibakukan oleh American College
Assocation dan American Thoracic Society, yang
terdiri dari mouth piece untuk meniup udara
ekspirasi lewat mulut dan tabung berkapasitas
lebih dari 7 liter dan dihubungkan dengan jarum
yang dapat bergeser secara vertikal diatas kertas
grafik yang bergerak secara horizontal selama 10
detik untuk menggambarkan kurva flow volume
(Miller, 1987). Spirometer MERA EV yang
digunakan pada penelitian ini adalah suatu
modifikasi alat tersebut diatas. Tes fungsi paru
ini adalah tes yang berhubungan dengan
ventilasi (Price & Wilson, 1984) dan ini
menghasilkan data kuantitas pernapasan yaitu
berupa jumlah udara yang dikeluarkan dan
dihirup (Aditama et al. 1987; Price & Wilson,
1984; Gal, 1990). Kelainan ventilasi ini bersifat
obstruktif atau restriktif. Ini diketahui dengan
mengukur rasio FEV1 dan FVC (West, 1990).
Kelainan obstruktif merupakan kelainan yang
berhubungan dengan kemampuan ekspirasi dan
restriktif berhubungan dengan kemampuan
inspirasi (Price dan Wilson, 1984).
Pernapasan dipengaruhi oleh resistensi
jalan napas dalam hal ini adalah resistensi non
elastik yaitu gesekan aliran udara yang
disebabkan oleh viscositas saluran. Bila ada
obstruksi maka resistensi aliran udara akan

Pemakaian fiksasi intermaksiler pada
tindakan bedah mulut sering digunakan. Hal ini
mempunyai kerugian antara lain terjadi
kerusakan jaringan periodontal, penurunan berat
badan, kontrol higiene mulut yang sulit. Selain
kelainan lokal dapat menyebabkan kelainan
sistemik antara lain respiratory areest (Fischer,
1982).
Menurut Hollowell & Suratt (1989),
selama mengunyah dan berbicara kontraksi
m.maseter akan menutup mulut. Penutupan
mulut akan memperpanjang jarak antar rahang
dan os hiod, sehingga memperlebar rongga jalan
napas atas. Sauerland (1981) menunjukkan
bahwa penutupan mulut menghasilkan protusi
rahang dan ini membantu proses respirasi.
Hoolowell & Suratt (1989) menganggap
m.maseter mempunyai fungsi sebagai otot
tambahan pernapasan. Hasil penelitiannya
menunjukkan aktivitas m.maseter membuat
tekanan jalan napas atas menjadi negatif.
Pada pemakaian fiksasi intermaksiler
gigi dalam oklusi sentris (Mc Gregor, 1972; Bloch,
1978; Sweet, 1983), pada keadaan ini mandibula
bergerak ke kranial dan ke depan sehingga
m.geniohioid akan mengangkat os hioid ke
anterior dan kranial dan melebarkan jalan napas
atas (Lunteren et al. 1987). Pelebaran jalan napas
ini menimbulkan perluasan ruang rugi anatomis
dan ini menyebabkan udara ekspirasi terkumpul
sehingga
merupakan
keadaan
obstruksi
(Davidson, 1985). Apabila penutupan rahang ini
berjalan dalam waktu lama maka pelebaran jalan
napas ini meningkat supply darah ke mukosa.
Tekanan udara yang meningkat pada dinding
mukosa, jalan napas akan menyebabkan
hipersekresi dan akumulasi mukus di jalan napas
dan menimbulkan obstruksi (So, 1985; West,
1990; Cherniack et al., 1972; Comrue at al. 1955).
Pengaruh
pergerakan
mandibular
terhadap jalan napas terlihat pada penelitian
Riley, (1990) dan Almost, (1987) yaitu melakukan
maxillary, mandibular, hioid advencement pada
40 pasien untuk menghilangkan obstructive sleep
apneu. Alvares et al. (1987) melaporkan bahwa
mandibular advancement yang dikombinasikan
dengan horizontal advancement genioplasty
telah menghilangkan obstructive sleep apneu.
Sedang popovic dan Samit (1983) melaporkan
28

Pradipto Subiyanto
Bagian Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut
FK-UNS / RSUD Dr. Moewardi

ISSN: 2301-6736

meningkat (Price & Wilson, 1984). Untuk
mengukur resistensi yaitu mengukur volume
ekspirasi dengan spirometer berapa jumlah
udara yang dikeluarkan dalam waktu standart.
Spirometer ini hanya dapat menentukan kelainan
yang bersifat obstruktif atau restriktif, tidak
membuat diagnosis yang lebih spesifik (Wilkins,
1988).

perlakuan sama subjek atau rancangan
eksperimental sampel seri yang merupakan
modofikasi
rancangan
pengamatan
seri
(Praktiknya,
1986).
Jenisnya
adalah
eksperimental kuasi.
Dengan spirometer dapat diukur Force
Vital Capacity (FVC) dan Force Expiratory
Volume One Second (FEV1) yang diambil selama
fiksasi dan segera setelah fiksasi dilepas. Rasio
FEV1 dan FVC normalnya adalah 75-85%
(Williams & cawood, 1990; West, 1990, Comroe et
al, 1955; Gal 1990). Apabila rasio FEV1 dan FVC
kurang dari 75% berarti terjadi obstruksi.
Hasil penelitian dianalisis dengan paired t test
(Praktiknya, 1986).

BAHAN DAN CARA
Subyek penelitian 10 penderita dengan
fraktur
rahang
yang
dilakukan
fiksasi
intermaksiler. Sampel terdiri dari 2 kelompok
yaitu kelompok yang difiksasi intermaksiler dan
kelompok
yang
tidak
dengan
fiksasi
intermaksiler yang memenuhi kriteria inklusi
berusia antara 15 sampai 50 tahun, dan kriteria
eksklusi gemuk menurut indeks masa tubuh
(Rippi, 1987) dan perokok menurut klasifikasi
Baric et al (1982) yang dapat diketahui dari daftar
pertanyaan yang sudah dibuat. Kelompok
pertama dan kelompok kedua adalah orang yang
sama sehingga rancangan penelitiannya adalah

HASIL PENELITIAN
Selama periode Juni sampai November
1994 didaptkan 10 kasus fraktur rahang yang
dirawat dengan fiksasi intermaksiler dan
semuanya dengan open reduction. Rata-rata
penderita berumur 27,5 tahun dan berat badan
48-60 kg dengan tinggi badan 158-168 cm (Tabel
1).

Tabel 1. Kisaran dan rata-rata berat badan, tinggi, umur penderita.
Variabel
Berat badan (kg)
Tinggi badan (cm)
Umur (tahun)

Kisaran
48-60
158-168
22-36

Rata-rata
54,10
162,70
27,5

Forced Vital Capacity (FVC) sebelum
fiksasi diperoleh 3093,5 + 789,1 ml dan setelah
fiksasi dilepas 2865,5 + 282,8 ml menunjukkan
tidak ada perbedaan FVC. FEV1 selama fiksasi
1953,7 + 336,3 ml dan setelah fiksasi dibuka

std dev
4,18
2,98
4,17

2488,3 + 553,6 ml menunjukkan adanya
perbedaan bermakna. Rasio FVC dan FEV1
didapatkan 64,9 + 12,1 % selama fiksasi 86,1 +
4,7% setelah fiksasi dibuka menunjukkan adanya
perbedaan
bermakna
(tabel
2).
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Tabel 2. Hasil pengukuran FVC, FEV1 & rasio FEV1/ FVC dan perhitungan statistik.
Fiksasi
Selama

FVC
3093,5 + 789,1

FEV1
1953,7 + 336,3

FEV1 / FVC
64,9 + 12,1

Setelah

2865,5 + 282,8

2488,3 + 553,6

86,1 + 4,7

t 1,97 p 0,81

t 3,06 p 0,013

t 6,04 p 0,000

PEMBAHASAN

Apabila hasil ini dibandingkan dengan hasil
yang diperoleh Williams & Cawood (1190) pada
tabel 3.
Hasil perbandingan FVC dan FEV1 pada
oklusi terbuka (W) > tetapi rasio (W) < dari (P)
dan pada oklusi tertutup FVC (W) > tetapi FEV1
dan Rasio (W) < dari (p).

Semua penderita laki-laki berumur 22
sampai 36 tahun. Sesuai hasil penelitian
Prihartiningsih laki-laki dengan usia muda lebih
banyak. Untuk FVC tidak ada perbedaan selama
fiksasi dengan setelah fiksasi dibuka. Pada
kedaan obstruski yaitu selama fiksasi Tidal
Volume dan Vital Capacity tidak berubah, yang
berubah hanya residual volumenya sehingga
Function Recidual Capacity nya bertambah besar
(Gambar
1).

Gambar 1. Volume normal paru dan perubahannya bila ada kelainan obstruksi (OBS) dan restriksi
(RES)
Forced Expiratory one second (FEV1) selama dan
setelah fiksasi ada perbedaan bermakna, FEV1

setelah fiksasi dibuka lebih besar volumenya
dibanding dengan selama fiksasi. Selama
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difiksasi udara tidak dapat dikeluarkan
seluruhnya karena terjadi obstruksi, sehingga
setelah fiksasi dibuka maka udara lebih banyak

dapat dikeluarkan pada saat ekspirasi (Gambar
2).

Gambar 2. pengaruh selama fiksasi dan setelah fiksasi terhadap Force Expiratory Volume
Rasio FEV1 dan FVC berbeda bermakna
saat difiksasi dengan setelah fiksasi dibuka yaitu
64,9% pada saat difiksasi dan 86,1% pada saat
dibuka. Hal ini menunjukkan bahwa saat
difiksasi terjadi obstruksi jalan napas. Pada
keadaan ini kerja otot meningkat.
Bila hasil penelitian ini dibandingkan dengan
perolehan Williams & Cawood (1990) ada
perbedaan perlakuan yaitu, disini tidak
dilakukan fiksasi intermaksiler dalam jangka
waktu lama, tetapi yang diukur sama yaitu
FEV1, FVC dan rasio FEV1 dan FVC. Pada kedua
penelitian ini tidak ada perbedaan terhadap hasil
FVC, FEV1 dan rasio, hanya besar volumenya
yang berbeda yaitu 4,37 liter sebelum dan 4,37
liter sesudah pada penelitian Williams dan pada
hasil penelitian ini didapatkan angka 3,09 liter
selama dan 2,86 liter setelah fiksasi dibuka secara
statistik hasil kedua penelitian ini tidak ada
perbedaan bermakna. Perbedaan pada besarnya
angka tersebut dapat terjadi karena otot yang
aktif pada saat fiksasi telah mengalami kelelahan,
sehingga kekuatan untuk melakukan ekspirasi
menurun. Pada keadaan istirahat free way space,

bila difiksasi maka gigi dalam keadaan oklusi
sehingga otot mulut menjadi aktif. Hal ini
diperkuat dengan penelitian Lunteren (1987)
tentang penurunan volume jalan napas atas pada
saat m.genioglosus memanjang dan peningkatan
volume pada saat genioglosus memendek. Saat
memanjang berarti genioglosus tertarik ke atas
dan ke depan sesuai dengan gerak oklusi. Tidak
adanya perbedaan bermakna FVC pada kedua
penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan
antara lamanya fiksasi dengan FVC.
Pada keadaan restriksi rasio FEV1 dan
FVC mencapai 90% tetapi TV nya turun (Rab,
1982). Pada hasil penelitian ini didapatkan 86,1%
setelah dibuka, hal ini di atas nilai normal maka
seakan akan penderita mengalami penyakit paru
restriktif. Hal ini terjadi karena 2 sampel
mencapai angka diatas 90% sehingga rata-rata
yang dihasilkan cukup tinggi, karena vital
capacity nya normal maka penderita ini tidak
mengalami penyakit paru restriktif. Pada
penyakit paru restriktif, rasio yang tinggi disertai
dengan vital capacity yang rendah. Pada
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KEPUSTAKAAN

anamnesis
kedua
sampel
ini
adalah
olahragawan.
Menurut Price & Wilson (1984) volume
residu paru (FRC) akan berkurang pada
gangguan restriktif atau obstruktif tetapi
penurunan akan lebih besar pada gangguan
obstruktif. Kalau terjadi penurunan sampai di
bawah pernapasan di bawah cc dan berakibat
hipoksemia yang akan menyebabkan terjadinya
respiratory arres.

1.

2.

KESIMPULAN

3.

Hasil penelitian menunjukkan rasio
FEV1 dan FVC selama fiksasi lebih kecil
dibandingkan dengan setelah fiksasi dibuka. Hal
ini menunjukkan adanya obstruksi jalan napas
pada keadaan fiksasi intermaksiler.

4.

5.
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Gejala klinis sebagai prediktor pada karsinoma sel basal (Penelitian Pendahuluan)
Ratih Pramuningtyas, Prasetyadi Mawardi, Indah Julianto
Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, RS Dr. Moewardi Surakarta, Fakultas Kedokteran
Universitas sebelas Maret Surakarta
Abstrak
Karsinoma Sel Basal (KSB) adalah tumor kulit yang mempunyai insidensi 75% dari seluruh
kanker kulit. KSB jarang menyebabkan kematian, tetapi morbiditasnya tinggi. Diagnosis klinis
merupakan deteksi awal kecurigaan KSB, oleh karena itu diperlukan kriteria-kriteria spesifik yang dapat
membantu tegaknya diagnosis secara klinis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gejala klinis
sebagai prediktor pada KSB.
Sepuluh pasien baru dengan tumor kulit yang berobat ke poliklinik kulit dan kelamin RS Dr.
Moewardi diikutkan dalam penelitian deskriptif ini. Diagnosa secara klinis menggunakan kriteria klinis
dari Keratinocyte carcinoma dalam A cancer Journal For Clinicians tahun 2011 (translucent appearance,
Teleangiektasi, tepi meninggi, eritema dengan perdarahan, pigmentasi, dan scarlike appearance).
Pemeriksaan histopatologis dikerjaan sebagai gold standar.
Dari 10 subjek, seluruhnya memiliki gambaran histopatologis yang sesuai dengan KSB. Pada
pemeriksaan klinis, pigmentasi ditemukan pada semua subjek, sedangkan teleangiektasi, tepi meninggi,
eritema dengan perdarahan dan ditemukan pada 9 subjek. Gambaran translucent appearance hanya
ditemukan pada 6 orang. Sedangkan scarlike appearance tidak ditemukan pada semua subjek. Sehingga
kriteria klinis dari Keratinocyte carcinoma dalam A cancer Journal For Clinicians tahun 2011 dapat digunakan
untuk menegakkan diagnosis secara klinis.
Kata kunci : Karsinoma sel Basal, Kriteria Diagnosis Klinis
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PENDAHULUAN
Karsinoma sel Basal (KSB) adalah
neoplasma ganas yang berasal dari sel non
keratinisasi yang berasal dari lapisan basal
epidermis.1 Merupakan tumor kulit yang paling
sering ditemukan pada populasi kulit putih.2
KSB menyumbang sekitar 75 % dari semua
kanker kulit. Angka kematiannya sangat rendah,
tetapi KSB kadang kala tumbuh secara agresif
menyebabkan destruksi jaringan yang luas.3 Levi
et al melaporkan bahwa insidensi KSB di Swiss
Canton of Vaud anatar tahun 1976-1998 adalah
75.1 pada 100.000 laki-laki dan 66.1 pada 100.000
perempuan. Insiden KSB meningkat sesuai usia
dan lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan
pada wanita, meskipun dengan adanya
perubahan pola hidup perbedaan jenis kelamin
menjadi kurang bermakna.4
Basalioma merupakan karsinoma lowgrade dimana secara klinis sering ditemukan
pada area yang terpapar sinar matahari dan
tidak menimbulkan masalah dalam diagnosis
klinis. Namun sejak penampakan KSB bervariasi
sesuai dengan pola histologisnya, dan lokasinya
kadang tidak seperti biasa, diagnosis tidak selalu
tercapai secara klinis.5 KSB kadang kala sulit
untuk dibedakan dengan lesi epitelial jinak
maupun ganas.2 Diagnosis banding antara basal
sel karsinoma dengan lesi kulit yang lain
sangatlah penting, dan dapat berakibat
morbiditas yang serius jika tumor tidak
terdiagnosa.6 Variabilitas dalam presentasi klinis
dan persamaan dengan jenis kanker kulit nonmelanoma dan dermatosis papulosquamosa
pada beberapa pasien mungkin membuat
diagnosis sulit ditegakkan bahkan untuk
dermatologis yang berpengalaman.7 Oleh karena
itu dibutuhkan metode diagnosis yang objektif
dan non infasif untuk screening lesi yang
dicurigai ganas.
Beberapa
metode
diagnosis
awal
kecurigaan KSB menggunakan cara non invasif
telah dilaporkan. Diantaranya menggunakan
Skin self-Examinaton Performance, Color and
histogram Measure untuk mendeteksi area
semitranslusen, electric Impedance Measurement,
Transepidermal water loss (TEWL) dan Laser
Doppler.7-9
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Kecurigaan awal KSB adalah melalui
anamnesis dan pemeriksaan fisik. Sehingga
diagnosis secara klinis merupakan cara deteksi
yang penting, oleh karena itu diperlukan kriteriakriteria spesifik yang dapat membantu tegaknya
34
diagnosis secara klinis. Pada penelitian ini,
dicoba untuk mengetahui gejala klinis yang
sering kali muncul pada kasus KSB sehingga
dapat digunakan sebagai prediktor pada KSB.
BAHAN DAN CARA:
Sepuluh pasien baru dengan tumor kulit
yang berobat ke poliklinik kulit dan kelamin RS
Dr. Moewardi diikutkan dalam penelitian
deskriptif
ini.
Diagnosa
secara
klinis
menggunakan tanda-tanda klinis yang sering
dijumpai menurut Keratinocyte carcinoma dalam A
cancer Journal For Clinicians tahun 2011 yaitu
translucent appearance, Teleangiektasi, tepi
meninggi,
eritema
dengan
perdarahan,
pigmentasi, dan scarlike appearance.10 Setiap
pasien diperiksa serial oleh 3 dokter yang
berbeda
(Interobserver).
Pemeriksaan
histopatologis dikerjaan sebagai gold standar dan
hasilnya dibaca oleh ahli histopatologi.
Tabel 1. Kriteria Diagnosis Klinis
Translusensi

:

Teleangiektasi

:

Raised border

:

Eritem dengan
erosi

:

Pigmentasi

:

Scarlike
appearance

:

Tampak transparan seperti
lilin / mutiara
Pembuluh darah kapiler
yang
tampak
ireguler,
tersebar dan berkelok-kelok
Tepi lebih tinggi daripada
bagian tengah
Perubahan warna kulit
menjadi kemerahan disertai
diskontinuitas
epidermis
tanpa riwayat trauma
Berwarna hitam atau coklat,
berbintik-bintik
maupun
homogen
Lesi kulit tampak seperti
skar

HASIL PENELITIAN
Penelitian ini melibatkan 10 subjek, 6
perempuan dan 4 laki-laki dimana sebanyak 9

Ratih Pramunigtyas, Prasetyadi Mawardi, Indah Julianto
Bagian Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin FK-UNS/
RSUD Dr. Moewardi

ISSN: 2301-6736
Raised Border, dan eritema dengan erosi
ditemukan pada 9 subjek. Gambaran translusensi
hanya ditemukan pada 6 orang. Sedangkan
scarlike appearance tidak ditemukan pada semua
subjek.

orang memiliki lesi di bagian wajah antara lain
hidung, pipi, dan dahi serta 1 orang di leher.
Seluruhnya dilakukan pemeriksaan secara klinis
dan dikonfirmasi dengan hasil histopatologis.
Hasil dari diagnosa secara klinis ditemukan
pigmentasi pada semua subjek. Teleangiektasi,
Tabel 2. Frekuensi kemunculan gejala klinis
Kriteria Klinis
Translusensi
Teleangiektasi
Raised border
Eritem dengan erosi
Pigmentasi
Scarlike appearance

Jumlah
6
9
9
9
10
-

Pemeriksaan histopatologis dilakukan
sebagai gold standard pemeriksaan. Ekspertisi hasil
dilakukan oleh spesialis patologi anatomi dengan
hasil seluruh subjek
memiliki gambaran
histopatologis yang sesuai dengan KSB.

Presentasi
60 %
90 %
90 %
90 %
100 %
-

predisposisi lainnya. Peningkatan radiasi sinar
ultraviolet
dapat
menginduksi
terjadinya
keganasan kulit pada manusia melalui efek
imunologik dan efek karsinogenik. Transformasi
sel menjadi ganas akibat radiasi diperkirakan
berhubungan dengan terjadinya perubahan pada
DNA yaitu terbentuknya photo product yang
disebut dimer pirimidin yang diduga berrperan
dalam pembentukan tumor. Reaksi sinar
ultraviolet menyebabkan efek terhadap proses
karsinogenik pada kulit antara lain induksi
timbulnya
sel
kanker,
menghambat
immunosurveillance dengan menginduksi limfosit T
spesifik untuk tumor tertentu.1,14
Karsinoma sel basal pada umumnya
mudah didiagnosis secara klinis. Meskipun
pemeriksaan secara klinis adalah yang paling
mudah dikerjakan dan digunakan, ketelitian dan
ketepatan pemeriksaan klinis sering tidak
diketahui. Ketepatan dalam pemeriksaan klinis
dapat didiskripsikan pada inter dan intra observer.
Ketepatan perkiraan harus dihasilkan dengan cara
blinding, tetapi lesi berubah seiring perbedaan
waktu sehingga intraobserver harus dievaluasi
dari gambar dari lesi kulit dinilai pada dua waktu
yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya tentang
akurasi diagnostik klinis diperoleh hasil 3% dari
lesi yang dinilai jinak terbukti ganas dan 40% dari
yang diduga keganasan adalah jinak. Dalam
penelitian
mengenai
sensitivitas
secara
keseluruhan untuk diagnosis klinis
Non
Melanoma Skin Cancer (NMSC) adalah 56%

PEMBAHASAN
Karsinoma sel basal merupakan tumor
ganas yang jarang sekali bermetastase, terdiri dari
sel yang mirip dengan sel pada bagian basal
epidermis.11 Jika tidak segera diterapi, karsinoma
sel
basal
akan
menyebar
secara
lokal,
menghasilkan kerusakan jaringan substansial yang
menyebabkan gangguan fungsi dan kosmetik.1
Karsinoma sel basal lebih sering dijumpai
pada orang kulit putih daripada kulit berwarna
dan paparan sinar matahari yang lama dan kuat
berperan dalam perkembangannya. KSB biasanya
muncul setelah usia lebih dari 40 tahun, walaupun
dapat juga dijumpai pada anak dan remaja
walaupun jarang.
Predileksi kanker ini adalah daerah muka
yang terpajan sinar matahari. Daerah yang paling
sering terkena adalah sudut bibir dan dahi. Dari
penelitian yang dilakukan di Indonesia ternyata
terdapat predileksi sebagai berikut : pipi dan dahi
50%, Hidung dan lipatan hidung 28 %, Mata dan
Sekitarnya 17 %, bibir 5 %.12,13 Hal ini sesuai
dengan penelitian diatas dimana 90 % subjek
memiliki lesi di daerah wajah.
Beberapa peneliti mengatakan bahwa
terjadinya KSB merupakan gabungan pengaruh
sinar matahari, tipe kulit, warna kulit dan faktor
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sampai 90%, dan spesifisitas 75% sampai 90%,
dengan nilai tertinggi untuk diagnosis KSB.15
Lesi pada KSB terdiri dari satu atau
beberapa nodul kecil seperti lilin, semitranslusen
berbentuk bundar dengan bagian tengah lesi
cekung dan bisa mengalami ulserasi dan
perdarahan. Sedangkan tepi meninggi dengan
gambaran seperti mutiara merupakan tanda khas
pada tumor ini. Pada lesi kulit sering dijumpai
tanda-tanda kerusakan seperti teleangiektasi dan
atrofi. Hal ini sesuai dengan penelitian diatas
dimana sebagian besar gejala klinis muncul pada
semua individu seperti teleangiektasi, tepi
meninggi, pigmentasi dan eritem yang disertai
erosi.1,14
Pada penelitian oleh Goldberg, Pigmen
melanin dapat ditemukan secara histopatologi
pada sebanyak 30 % kasus KSB. KSB tipe
pigmented lebih sering ditemukan pada orangorang berkulit gelap. Secara klinis, warna biruhitam pada karsinoma sel basal adalah pigmen
yang luas dalam tumor dan pada lokasi melanin
pada kulit serta efek tyndal. Pigmentasi dapat
membantu diagnosa ke arah KSB.16 Pada
penelitian ini, gambaran pigmentasi ditemukan
pada seluruh subjek.
Gambaran klinis translusensi, jelly-like
appearance yang sering ditemukan pada KSB
dengan mata telanjang, berguna untuk untuk
membantu diagnosa KSB. Pada penelitian Stocker
menunjukkan bahwa gambaran translusensi dapat
membantu deteksi awal KSB dengan angka
akurasi yang tinggi. Sedangkan pada penelitian ini
gambaran translusensi hanya didapatkan pad 70 %
subjek. Hal ini mungkin dikarenakan translusensi
lebih mudah dilihat pada tahap awal KSB,
sedangkan subjek yang diteliti bervariasi lama
perjalanan klinisnya.9 Pada subjek, sebanyak 6
subjek menunjukkan gambaran translusensi.
Sifat-sifat histopatologis pada KSB sangat
bervariasi tetapi pada umumnya mempunyai inti
yang besar, oval atau memanjang dengan sedikit
sitoplasma. Sel pada KSB mirip dengan sel basal
pada stratum basal epidermis hanya rasio antara
inti dan sitoplasma lebih besar atau tidak tampak
adanya jembatan antar sel. Inti dari sel KSB lebih
seragam dan tidak tampak gambaran anaplastik.17

Berbagai teknologi diagnostik yang luas
banyak tersedia untuk diagnosis noninvasif dari
NMSC. Standar acuan berupa biopsi kulit dan
penilaian
histopatologi
bagaimanapun
tidak/belum tergantikan. kriteria klinis dari
Keratinocyte carcinoma dalam A cancer Journal For
Clinicians tahun 2011 dapat digunakan untuk
menegakkan diagnosis secara klinis, walaupun
masih harus diuji sensitivitas serta spesivisitasnya.
36
Banyak teknologi yang menawarkan akurasi
penegakan diagnosa KSB, terutama sebagai
suplemen untuk diagnosis klinis. Untuk itu
berbagai tes diagnostik klinis masih memerlukan
penelitian yang lebih besar dan independen.

KESIMPULAN

7.

KEPUSTAKAAN
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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data. Hasil : dapat dikemukakan dalam bentuk tabel, grafik maupun tekstural. Diskusi berisi tentang
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