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Abstrak
Latar Belakang : Karsinoma kolorektal merupakan keganasan yang sering ditemukan
dan memiliki angka mortalitas yang terbanyak. Infeksi Virus Epstein-Barr (EBV)
diketahui berasosiasi dengan berbagai keganasan epitelial pada manusia. Melalui
infeksi laten pada limfosit B dan infeksi litik pada sel mukosa epitel, penelitian
mengenai peran infeksi EBV pada karsinoma kolorektal dilaksanakan dengan
mempelajari ekspresi LMP-2A, suatu onkoprotein EBV, yang terekspresi baik pada
fase laten maupun litik, dihubungkan dengan derajat keganasan secara histopatologis.
Tujuan : Membuktikan adanya asosiasi antara infeksi virus EBV dengan derajat
keganasan karsinoma kolorektal melalui ekspresi onkogen utama EBV, yaitu LMP-2A,
pada karsinoma kolorektal low grade dan high grade.
Metode Penelitian : Penelitian observasional-analitik dengan pendekatan crosssectional dilakukan untuk mengetahui perbedaan ekspresi LMP-2A pada karsinoma
kolorektal high grade dan low grade. Dilakukan pengambilan 14 sampel dari pasien
bedah digestif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta selama bulan
Juli 2011 hingga Desember 2011.
Hasil : Dari 14 sampel, diperoleh 7 sampel biopsi karsinoma kolorektal low grade dan
7 sampel biopsi karsinoma kolorektal high grade. Didapatkan ekspresi LMP-2A pada
epitel karsinoma kolorektal low grade sebesar (1,38 ± SD:0,75) dan pada karsinoma
kolorektal high grade sebesar (2,03 ± SD:0,59). Analisis statistik dengan menggunakan
uji beda t test, didapatkan nilai (p=0,321; CI:1,4) (p >0,05). Ekspresi LMP-2A pada
limfosit B karsinoma kolorektal low grade (1,38± SD:0,75) dan high grade (2,01 ±
SD:0,59). Analisis statistik menggunakan uji beda t test, didapatkan nilai (p=0,10;
CI:1,42 ± 0,15).
Kesimpulan : Tidak didapatkan perbedaan yang signifikan ekspresi LMP-2A antara
low grade dan high grade karsinoma kolorektal. Akan tetapi justru ditemukan tingkat
ekspresi LMP-2A yang lebih tinggi pada low grade karsinoma kolorektal. Hal ini
mendukung peran EBV sebagai tumor inisiator, sehingga penelitian prospektif jangka
panjang perlu dilakukan untuk mendukung temuan ini.
Kata kunci : Karsinoma kolorektal, Virus Epstein-Barr, LMP-2A
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Karsinoma kolorektal merupakan keganasan ketiga terbanyak di dunia
dan penyebab kematian kedua terbanyak di Amerika Serikat dan di negaranegara barat kurang lebih didapatkan 1 juta kasus baru per tahun dengan 500 ribu
kematian akibat karsinoma kolorektal. Menurut penelitian Zavoral pada tahun
2009, prevalensi tertingi ditemukan di Eropa, pada tahun 2007 didapatkan
412.000 kasus dan 207.000 kematian akibat karsinoma kolorektal. Berdasarkan
Profil Kesehatan Indonesia 2008, neoplasma ganas kolon di Indonesia berada
pada peringkat 9 dari 10 peringkat utama penyakit neoplasma ganas pasien rawat
inap di seluruh rumah sakit di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 1.810
dengan proporsi 4,92%. Laporan data dari Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan RI tahun 2005 kasus kanker kolorektal di seluruh Rumah
Sakit se-Indonesia adalah 3.806 kasus dengan proporsi 8,2% dan tahun 2006
adalah 3.442 kasus dengan proporsi 8,11% dari seluruh penyakit kanker.
Berdasarkan catatan di Rumah Sakit Kanker Dharmais pada tahun 2007, kanker
kolorektal menempati urutan ketujuh pada sepuluh besar kanker tersering di
Rumah Sakit Kanker Dharmais dengan proporsi sebesar 4,7%. Di Rumah Sakit
Cipto Mangunkusumo Jakarta (1996-2001) terdapat 224 kasus kanker kolon,
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terbanyak yaitu 50 kasus pada tahun 2001 yang diperoleh berdasarkan
pemeriksaan colonoscopy. Data di Indonesia terbaru berdasarkan data
Laboratorium Patologi Anatomi FKUI tahun 2003-2007 jumlah pasien
karsinoma kolorektal mencakup 28,17% dari seluruh total pasien kanker
(Pusponegoro, 2004; Ahmad, 2006; Zavoral, 2009).
Virus Epstein-Barr (EBV) merupakan virus yang paling sering
menyerang manusia dan merupakan virus yang paling sering ditemukan di
seluruh dunia. Kejadian epidemiologi menunjukkan bahwa sebagian besar
manusia terinfeksi oleh virus ini pada suatu saat dalam kehidupannya. Di
Amerika, 95% orang dewasa berusia antara 35-40 tahun telah terinfeksi oleh
virus ini. Pada anak-anak infeksi virus ini dapat terjadi segera setelah kekebalan
maternal hilang. Pasien yang terinfeksi virus ini, akan mengeluh gejala berupa
demam, disfagia dan pembengkakan kelenjar limfe leher. Akan tetapi karena
sifat dari gejala penyakit ini yang sering sembuh dengan sendirinya setelah 1-2
bulannya, infeksi virus ini sering terlewatkan oleh kita, dan virus ini kemudian
akan menetap dan bersifat laten sepanjang hidup dalam tubuh host manusia
tersebut (Brooks, 2002; Allen, 2005; Anderson, 2007; Babcock, 2008).
Kejadian karsinogenesis pada kolon ini antara lain dapat disebabkan oleh
adanya infeksi virus onkogenik seperti halnya virus Epstein-Barr. Virus ini
menginfeksi melalui jalur oral-saliva yang kemudian akan turun hingga seluruh
saluran gastro-intestinal, dalam hal ini, pada kolon dapat menginduksi adanya
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proses keganasan. Virus Epstein-Barr merupakan DNA virus yang merupakan
famili dari herpesvirus yang dapat menginduksi proses onkogenik dimana virus
ini dapat memicu sel tubuh untuk berproliferasi secara bebas melalui gen
promotor spesifik dari sel limfosit B , virus ini memiliki berbagai cara untuk
menghambat, menghindari respon imun tubuh dan mensukseskan penyebaran
infeksinya. Virus Epstein-Barr mampu menghasilkan molekul penghambat
imunitas seluler dan efek antiviral yaitu BCRF1 (vIL-10), protein anti-apoptosis
BCRF1 yang memiliki homologi tinggi dengan Bcl-2, LMP-1 (Latent Membrane
Protein 1 yang bersifat onkogenik). LMP-2 yang merupakan protein escape
epitope CTL, dengan tujuan agar lebih berhasil dalam persistensi dan
transformasi sel inang. Kalvokanu, 2009 menyatakan bahwa mekanisme
pemantapan infeksi virus antara lain melalui penghambatan ekspresi gen sitokin,
presentasi viroseptor, virokin, subversi signal JAK-STAT (Janus Kinases-Signal
Transducing Activators of Transcription), penghambatan terhadap induksi
transkripsi sitokin, penghambatan enzim anti viral, penghambatan terhadap
respon imun dan penghambatan apoptosis (Chao, 2006; Chen, 2002; Cyster,
2009).
Karsinogenesis kolorektal adalah proses multi-langkah kompleks di mana
banyak perubahan harus berkaitan untuk mengubah sel normal menjadi sel ganas.
Beberapa kategori gen yang terlibat yang biasanya diatur dalam jaringan untuk
menjaga keseimbangan yang ketat antara pertumbuhan dan pergantian sel,
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kematian sel dan replikasi DNA. Gangguan pada keseimbangan yang baik antara
onkogen, yang mempromosikan proliferasi sel, dan gen supresor tumor, yang
menghambat pertumbuhan berlebihan, menghasilkan gangguan pertumbuhan dan
memungkinkan terjadinya sel-sel ganas. Karsinoma kolorektal berasal dari sel
epitel yang mengalami displasia, yang berkembang menjadi adenoma, dan terus
berkembang seiring proses inisiasi, promosi, progresi sampai terjadi invasive
carcinoma. Tahapan-tahapan ini dianggap sebagai dasar terjadinya karsinoma
kolorektal (Kieff, 2001; Rex, 2005).
Mikroorganisme tertentu telah terbukti berperan dalam karsinogenesis.
Virus Epstein-Barr merupakan mikroorganisme penyebab penyakit Mononukleosis
Infeksiosa dan berperan dalam pertumbuhan lesi beberapa tumor epitel misalnya
karsinoma nasofaring dan gaster. Dugaan ini didukung dengan adanya pembuktian
in vitro bahwa infeksi EBV pada sel epitel menstimuli proliferasi sel dan akan
mengubah fenotip sel menjadi sel – sel ganas. Berdasarkan hal di atas diduga
infeksi EBV juga berperan pada transformasi malignansi yang terjadi pada epitel
kolorektal. Masuknya EBV pada epitel kolon kemungkinan terjadi setelah fase
latensi akhir EBV pada sel limfosit B. Sel limfosit B yang immortal dan
mengandung banyak partikel EBV akan segera lisis, melepaskan partikel EBV dan
mengadakan reinfeksi ke sel epitel kolon melalui jalur diantaranya adalah kontak
antar sel (Maschler, 2005; Budiani, 2006).
Latent Membrane Protein - 2A (LMP-2A) merupakan onkogen virus
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Epstein-Barr yang merupakan infeksi utama yang terlibat dalam immortalisasi dan
proliferasi limfoblastoid cell lines (LCLs) dan berhubungan dengan sebagian besar
keganasan oleh virus Epstein-Barr. LMP-2 diekspresikan oleh sel plasma dan
limfosit yang terinfeksi oleh EBV dan berperan penting dalam menjaga inkubasi
virus ini selama fase laten dan menginduksi transformasi proliferatif. Pada
penelitian Budiani, 2006 didapatkan tampilan protein LMP 1 ditemukan 100 %
biopsi karsinoma kolorektal dari 15 pasien suku Jawa. Didapatkan bahwa
keberadaan protein LMP 1 berkaitan dengan infeksi EBV pada epitel kolorektal,
yang turut mengambil bagian dalam proses patokarsinogenesis karsinoma
kolorektal. Semakin lanjut stadium karsinoma kolorektal akan semakin tinggi nilai
tampilan LMP 1. Hal ini menunjukkan keterlibatan EBV makin dalam dengan
semakin lanjutnya stadium Duke (Houlston, 2001; Dajee, 2003; Budiani, 2006).
LMP-1 dan LMP-2A secara bersamaan berfungsi sebagai reseptor aktif
tumor necrosis factor (TNF) utama dan mengatur protein anti apoptosis serta
pro-survival melalui aktivasi cellular signalling pathways. Ekspresi LMP-1 yang
tidak sesuai kemungkinan merupakan proses tumorigenesis oleh virus EpsteinBarr. Ekspresi LMP-2A bersama dengan LMP-1 pada individu dengan defisiensi
imun dapat menginduksi transformasi onkogenik dari limfosit B dan proses
limfoproliferatif (Heussinger, 2004; Hartati, 2005; Henle, 2009).
Infeksi EBV pada pasien keganasan yang memiliki titer EBV tinggi
menunjukkan adanya resistensi terhadap apoptosis. Keganasan yang diinduksi
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oleh EBV memiliki pola khas, dimana pada lokasi insitu tumor, biasanya
ditemukan sebukan infiltrasi limfosit yang masif yang didominasi oleh sel T
sitotoksik CD 8. Keganasan yang ditimbulkan oleh EBV ini juga terjadi pada
individu dengan gangguan sistim imun. Oleh sebab itu penentuan IgA anti-VCA
sebagai indikator respon humoral yang bersifat spesifik terhadap infeksi virus
Epstein-Barr yang didapatkan, akan memberikan informasi yang bermanfaat
untuk terapi yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan imunitas
(imunomodulasi) sehingga infeksi virus Epstein-Barr yang mengakibatkan
karsinoma kolorektal dapat diterapi dengan lebih baik. Selain hal itu IgA antiVCA diharapkan memberi gambaran tentang kondisi imun spesifik penderita
karsinoma kolorektal terhadap virus Epstein-Barr serta keterlibatan virus ini pada
penyakit karsinoma kolorektal (Heussinger, 2004; Li, 2004; Hartati, 2005).
Berdasarkan uraian di atas maka kami merasa perlu untuk melakukan
penelitian untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas
ekspresi LMP-2A pada infeksi virus Epstein-Barr pada low grade dan high grade
karsinoma kolorektal.
B. Perumusan Masalah
Apakah terdapat perbedaan yang bermakna ekspresi LMP-2A antara
karsinoma kolorektal low grade dan high grade ?
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C. Keaslian Penelitian
Penelitian patogenesis karsinoma kolorektal khususnya yang berkaitan
dengan infeksi virus Epstein-Barr masih belum banyak dilakukan di Indonesia.
Penelitian mengenai infeksi virus Epstein-Barr

dan korelasi dengan derajat

karsinoma kolorektal masih belum pernah dilakukan. Hasil penelitian ini
diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam tatalaksana karsinoma
kolorektal di masa mendatang dengan mempertimbangkan aspek virologi dan
onkogenik yang timbul akibat infeksi virus Epstein-Barr.
D. Tujuan Penelitian
D.1 Tujuan umum
Membuktikan adanya asosiasi antara infeksi virus Epstein-Barr dengan
tingginya derajat karsinoma kolorektal yang terjadi

melalui ekspresi Latent

Membrane Protein-2A (LMP-2A) pada kasus karsinoma kolorektal low grade
dan high grade.
D.2 Tujuan khusus
Membuktikan perbedaan ekspresi Latent Membrane Protein-2A (LMP2A) pada kasus karsinoma kolorektal low grade dan high grade.
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E. Manfaat Penelitian
E.1 Manfaat Teoritis
Mengetahui adanya perbedaan ekspresi LMP-2A infeksi virus EpsteinBarr pada karsinoma kolorektal low grade dan high grade.
E.2 Manfaat Aplikatif
1. Membuktikan faktor patogenesis dan prognosis dengan adanya
kecenderungan

penurunan

ekspresi

LMP-2A

pada

karsinoma

kolorektal terkait adanya infeksi virus Epstein-Barr.
2. Membuktikan peran LMP-2A sebagai tumor inisiator dalam keganasan
karsinoma kolorektal.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. 1. Karsinogenesis
Kanker merupakan suatu kelompok penyakit yang ditandai dengan
pertumbuhan yang tidak terkontrol, melakukan invasi dan menyebar dari
tempat asal sel tersebut ke tempat lain dari tubuh. Terdapat tiga proses yang
mempengaruhi jumlah sel secara keseluruhan pada makhluk hidup. Proliferasi
sel adalah faktor yang utama. Faktor kedua adalah eliminasi sel melalui
kematian sel yang terprogram. Hal terakhir adalah fase inaktif selama proses
differensiasi, untuk memberi kesempatan bagi sel melakukan perbaikan bagi
penyimpanan yang mungkin terjadi. Mutasi pada DNA dapat mempengaruhi
proses pertumbuhan, apoptosis maupun differensiasi dan mempengaruhi
jumlah sel secara keseluruhan. Sel kanker pada umumnya memiliki gangguan
pada gen pengatur siklus sel yang mempengaruhi proliferasi sel yang tidak
terkontrol tersebut (Mercurio, 2001; Ahmad, 2006; Farwell, 2009).
Karsinogenesis merupakan proses pembentukan sel karsinoma yang
patogenesisnya secara molekuler merupakan penyakit genetik. Proses ini
terjadi akibat pengaruh berbagai faktor (multi-factorial), yang menyerang
tubuh secara bertahap (multi-stage) dan berulang (multi-hit) baik pada tingkat
fenotip maupun genotip. Perubahan sel normal menjadi karsinoma melalui 3
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tahap, yaitu tahap inisiasi, promosi dan progresi (Hochberg, 2004; Kronborg,
2006).
Pada tahapan inisiasi, gen tertentu mengalami kerusakan yang bersifat
menetap (irreversible). Sebelum mengalami perubahan menjadi sel kanker, sel
yang mengalami inisiasi tidak berbeda dengan sel normal, kecuali menjadi
lebih sensitif terhadap perubahan dan mudah terangsang oleh faktor
pertumbuhan maupun faktor penghambat. Sesudah tahapan inisiasi, terjadi
tahapan berikutnya, yaitu tahapan promosi. Pada tahapan ini sel yang terinisiasi
akan dipacu untuk membelah oleh substansi yang dapat berupa karsinogen atau
oleh bahan/substansi promotif (promoting agent). Substansi ini diperkirakan
mempengaruhi diferensiasi sel sehingga tidak terjadi diferensiasi sesuai dengan
fungsinya, yang biasanya terjadi pada sel normal setelah sel membelah.
Perubahan genetik lebih lanjut diperlukan agar sel tumor dapat bermetastasis
(Rex, 2005; Soravia, 2008).
Kerusakan materi genetik pada karsinogenesis dapat terjadi pada tingkat
kromosom, yaitu kelainan struktur dan jumlah kromosom atau pada tingkat gen
yaitu kelainan struktur atau fungsi (misalnya metilasi, aktivitas telomerase).
Kerusakan materi kromosom dapat berupa delesi (deletion) yaitu hilangnya
satu segmen kromosom atau gen dari coding dan non-coding region atau
berupa translokasi, yaitu sebagian dari suatu kromosom lepas dan menempel
pada kromosom lainnya. Kelainan ini umumnya didapat dari faktor eksogen
(acquired) dan terjadi pada sel somatik, tetapi ada juga yang diturunkan dan
commit to dapat
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di awal perkembangan tumor atau sekunder, yaitu terjadi di akhir dan
mempengaruhi perangai tumor (Lu,2003; Selgard, 2007).

Gambar 1. Hipotesis etiologi dan patogenesis neoplasia (Ahmad, 2006)

Pada tingkat molekuler, transformasi sel normal menjadi sel
karsinoma tersebut disebabkan perubahan salah satu atau keseluruhan
dari tiga gen pengatur yang dijumpai pada semua sel, yaitu protoonkogen yang menghasilkan protein pertumbuhan, gen supressor yang
menghasilkan protein yang menghambat pertumbuhan sel dan gen
apoptosis yang menghasilkan bahan yang memprogram kematian sel
(Houlston, 2001; Ahmad, 2006).
Selain

ketiga

gen

tersebut,
terdapat
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mempengaruhi proses karsinogenesis yaitu gen yang berperan dalam
proses repair DNA. Gen ini mempengaruhi proliferasi atau daya tahan
suatu sel dengan mempengaruhi kemampuan organisme tersebut untuk
memperbaiki kerusakan non-lethal yang terjadi pada gen lain, termasuk
proto-oncogen, gen supressor dan gen apoptosis. Kerusakan pada gen
ini dapat menyebabkan timbulnya mutasi pada genom dan kemudian
menimbulkan transformasi neoplasma. Gen DNA repair ini harus
mengalami

inaktivasi

pada

kedua

alelnya

untuk

ketidakstabilan genom, sehingga gen DNA repair

menyebabkan
ini seringkali

dikelompokkan sebagai gen suppressor (Houlston, 2001; Budiani,
2006).
Proto-oncogen adalah gen yang terdapat pada sel normal, berfungsi
untuk mengatur proliferasi normal. Yang termasuk proto-oncogen
adalah gen yang memproduksi, yaitu : faktor pertumbuhan (growth
factor), reseptor faktor pertumbuhan (growth-factor receptor), kinase
non

reseptor

(non-receptor

kinases),

transduser

sinyal

(signal

transducer), faktor transkripsi (transciption) dan protein nukleus
(nuclear

protein) . Proto-oncogen

dapat berubah sifat

menjadi

onkogenik akibat transduksi virus (viral oncogenes; v-oncs) atau akibat
pengaruh yang mengubah perilaku in situ, sehingga menjadi cellular
oncogenes (c-oncs). Perubahan yang dialami proto-onkogen menjadi
onkogen selalu bersifat mengaktivasi artinya mereka menstimulasi suatu
fungsi sel yang mengakibatkan
pertumbuhan
dan differensiasi sel.
commit to
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protein

yang disebut

onkoprotein,

yang

menyerupai produk normal dari proto-onkogen. Yang membedakannya
dari protein normal adalah ketiadaan unsur yang penting untuk
pengendalian, serta produksinya oleh sel yang mengalami transformasi
tidak dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan atau sinyal eksternal lainnya.
Pada kondisi yang normal, proliferasi sel melalui tahapan-tahapan :
(Budiani, 2006; Soravia, 2008)
·

Terikatnya faktor pertumbuhan pada reseptor spesifik membran
sel

·

Aktivasi reseptor faktor pertumbuhan yang bersifat sementara
dan terbatas, yang kemudian akan mengaktivasi

beberapa

protein transduksi sinyal pada bagian dalam membran plasma
·

Transmisi sinyal transduksi melintasi sitosol menuju inti
melalui second messenger

·

Induksi dan aktivasi faktor pengendali pada inti yang
menginisiasi transkripsi DNA

·

Sel kemudian memasuki siklus sel, menghasilkan pembelahan
sel

Onkogen dan onkoprotein merupakan bentuk penyimpangan dari
tahapan dan produk yang terlibat dalam proses proliferasi sel tersebut,
mengakibatkan pertumbuhan dan differensiasi sel yang mengarah
commit
to usermerangsang produksi reseptor
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faktor pertumbuhan yang tidak sempurna, yang memberi isyarat
pertumbuhan terus-menerus meskipun tidak ada rangsang dari luar.
Proses proliferasi yang tidak terkendali tanpa diiringi maturasi sel dapat
mengakibatkan gangguan differensiasi sel. Pada tahap selanjutnya,
gangguan differensiasi sel akan mencerminkan progresivitas sel menjadi
ganas (Transverso, 2002; Ahmad, 2006).
A. 2. 1. Virus Epstein-Barr
Virus Epstein-Barr merupakan anggota famili herpesvirus yang ditemukan
dari galur sel limfoma Burkitt. Seperti virus herpes lainnya, virus Epstein-Barr
adalah virus berkapsul yang mengandung untaian inti DNA yang dilapisi
nukleokapsid ikosahedral dan pembungkusnya. Anggota famili termasuk
herpes simplex I dan II dan virus varisela zoster (subfamili alphavirus),
cytomegalovirus,

herpesvirus

8

dan

virus

Epstein-Barr

(subfamili

gammaherpesvirus). Meskipun herpesvirus dapat berada dimana-mana dalam
alam, manusia tetap merupakan host alami bagi virus Epstein-Barr.
Virus Epstein-Barr menginfeksi > 90% seluruh populasi orang dewasa di
dunia. Individu yang terkena akan menjadi pembawa virus (carrier). Virus
Epstein-Barr ditularkan melalui kontak dengan saliva. Pada infeksi akut, virus
Epstein-Barr menginfeksi dan bereplikasi dalam epitelium skuamosa berlapis
dari orofaring. Kondisi ini akan berlanjut menjadi infeksi laten dari limfosit B.
Infeksi virus Epstein-Barr pada sel limfosit B diduga terjadi pada organ limfoid
orofaring, dan pada carrier yang normal, virus tersebut menetap pada sel
commit to user
memori limfosit B yang beredar di sirkulasi. Secara alami limfotropik B yang
14

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

terinfeksi virus Epstein-Barr mempunyai kemampuan membuat limfosit B
yang normal menjadi immortal

secara in vitro dan mengubahnya secara

permanen menjadi galur sel limfoblastoid. Virus menyebar ke dalam saliva
secara terus-menerus selama infeksi primer
bertahun-tahun. Sekali virus sudah

dan kondisi ini dapat terjadi

berkoloni di kompartemen limfosit B,

reaktivasi dapat terjadi di mukosa manapun yang mengandung limfosit B
(Hynes, 2002; Morrison, 2003).
Mikroorganisme tertentu telah terbukti berperan dalam karsinogenesis.
Virus

Epstein-Barr

merupakan

mikroorganisme

penyebab

penyakit

Mononukleosis Infeksiosa dan berperan dalam pertumbuhan lesi beberapa
tumor epitel misalnya karsinoma nasofaring dan gaster. Dugaan ini didukung
dengan adanya pembuktian in vitro bahwa infeksi EBV pada sel epitel
menstimuli proliferasi sel dan akan mengubah fenotip sel menjadi sel – sel
ganas. Berdasarkan hal di atas diduga infeksi EBV juga berperan pada
transformasi malignansi yang terjadi pada epitel kolorektal (Maschler, 2005;
Budiani, 2006).
A.2.1. Biologi molekular virus Epstein-Barr
Virus Epstein-Barr merupakan herpesvirus dengan panjang 184-kbp,
untaian ganda genom DNA yang mengkode >85 gen. Genom virus
terdiri dari 0,5 kb terminal dengan pengulangan pada tiap akhir dan
interna untaian, yang membagi genom menjadi urutan domain pendek
dan panjang dari
2004).

kapasitas kode (Kief, 2001; Hochberg, 2004; Li,
commit to user
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Virus Epstein-Barr mengekspresikan enam protein inti: EBV nuclear
antigen (EBNA) -1,2,3A,3B,3C dan leader protein (EBNA-LP) ; tiga latent
membrane protein (LMP)-1,2A,2B; dan dua jenis small untranslated RNA
yang dikenal EBV encoded RNA (EBER) -1 dan 2.(C,M) LMP-1 adalah protein
trans membran dengan 63 kDa fosfoprotein yang terdiri dari 3 domain, yang
dibutuhkan untuk mentransformasi Rat-1 fibroblas.

Virus Epstein-Barr

seringkali dihubungkan dengan transformasi sel ganas, melalui aksi
onkoprotein LMP-1, yang timbul selama infeksi virus. LMP dan EBNA 2
mengaktivasi sekresi dari molekul adhesi dari LFA-1, LFA-3 dan ICAM 1 dan
CD23 FCR11 dan reseptor transferin pada sel limfoblastoid (Kief, 2001;
Hochberg, 2004; Li, 2004).
Ekspresi LMP-1 pada individu dengan defisiensi imun dapat menginduksi
transformasi onkogenik dari limfosit B dan proses limfoproliferatif. Virus
Epstein-Barr juga dideteksi pada individu tanpa defisiensi imun yang
menderita karsinoma nasofaring, Limfoma Burkitt, Limfoma Non-Hodgkin,
Limfoma Hodgkin, Limfo-epitelioma timus dan karsinoma kelenjar liur, yang
menimbulkan keterlibatan virus Epstein-Barr pada patogenesis tumor tersebut
(Kief, 2001; Li, 2004).
LMP-1 berfungsi sebagai reseptor aktif tumor necrosis factor (TNF) utama
dan mengatur protein anti apoptosis serta pro survival melalui aktivasi cellular
signalling pathways. Ekspresi LMP-1 yang tidak sesuai kemungkinan
merupakan proses tumorigenesis oleh virus Epstein-Barr (Lu, 2001).
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2A adalah protein yang disandikan dan memiliki HLA (Human Leucocyte
Antigen) yang diekspresikan oleh CTL (Cytotoxic T Lymphocytes/Limfosit T
Sitotoksik) dan sel limfosit B , sehingga sifat spesifik LMP-2A ini dapat kita
gunakan sebagai target immunoterapi sub-dominan (Lu, 2002).
Latent membrane protein 2A (LMP-2A) merupakan salah satu onkogen
virus Epstein-Barr utama yang terlibat dalam immortalisasi dan proliferasi
limfoblastoid cell lines (LCLs) dan berhubungan dengan sebagian besar
keganasan oleh virus Epstein-Barr.
Dua sub-tipe virus Epstein-Barr yang diketahui menginfeksi manusia
adalah EBV-1 dan EBV-2. Kedua sub-tipe tersebut memiliki perbedaan dalam
susunan gen yang mengkode antigen inti virus Epstein-Barr (EBNA-2, EBNA3a, EBNA-3b dan EBNA-3c). Transformasi sel B oleh EBV-2 tidak seefisien
EBV-1 secara in vitro. Viabilitas sel limfoblastoid EBV-2 juga lebih rendah
dibandingkan EBV-1 (Lu, 2003; Maschler, 2005).

commit to user
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Tabel 1. Produk EBV dan Fungsinya (Rex, 2005)

Protein

Fungsi

EBNA1

Immortalisasi sel , replikasi genom virus Epstein-Barr,
pemisahan episom virus pada saat mitosis

EBNA2

Koaktivator transkripsi yang mengatur ekspresi virus dan gen
sel(khususnya c-myc)

EBNA3
3A

Penting untuk immortalisasi sel virus Epstein-Barr, berinteraksi
dengan CBF1

3B

Tidak penting untuk

immortalisasi sel virus Epstein-Barr,

berinteraksi dengan CBF1, fungsi lainnya belum banyak
diketahui
3C

Penting untuk immortalisasi sel virus Epstein-Barr, mengatasi
checkpoint protein retinoblastoma (pRB) dalam siklus sel,
berinteraksi dengan CBF1, meningkatkan produksi LMP-1.

EBNA-LP

Berinteraksi dengan EBNA2 untuk menginaktifasi p53 dan Rb,
berinteraksi dengan faktor transkripsi, salah satu protein virus
yang

diproduksi

selama

infeksi

virus

Epstein-Barr,

mendistribusi EBNA3A pada nukleus sel, serta berkontribusi
dalam immortalisasi sel virus Epstein-Barr
LMP-1

Menyerupai sinyal ikatan ligan CD40, meningkatkan level bcl2 dan a20, yang beperan terhadap immortalisasi sel virus
Epstein-Barr

LMP-2A dan B

Mengendalikan virus Epstein-Barr dalam infeksi laten. Juga
berperan pada onkogenesis penyakit Hodgkin dan karsinoma
nasopharing

EBER 1 dan 2

Komplek lengkap dengan L22 dan hubungannya terhadap PKR,
tidak penting bagi immortalisasi sel virus Epstein-Barr

CST dan BARTs

Sebagai komplemen untaian transkripsi yang mengkode
commit to user
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A.2.2 Epidemiologi infeksi virus Epstein-Barr
Virus Epstein-Barr merupakan kuman patogen yang tersebar di seluruh
dunia, dijumpai pada hampir seluruh populasi dewasa tanpa memandang letak
geografis. Virus Epstein-Barr menyerang manusia dan hidup di dalamnya yang
pada kemudian hari dapat berkembang menjadi kanker, melalui sel DNA virus
Epstein-Barr yang ganas. Sebagian besar populasi dunia memiliki antibodi
terhadap infeksi virus Epstein-Barr yang biasanya terjadi di awal masa kanakkanak. Setelah infeksi primer, virus menginfeksi sel limfosit B dalam sirkulasi
dan menyebar pada saliva dan sekret genitalia. Salah satu jalur penularan virus
Epstein-Barr melalui penyebaran per oral, sehingga dikenal istilah “kissing
disease“ (Lu, 2001; Maschler, 2005).
Penyebaran juga berhubungan dengan kontak erat antar individu, sehingga
usia saat awal terjadinya infeksi bervariasi, tergantung kondisi lingkungan. Infeksi
terjadi pada usia awal yang berkaitan dengan higienitas yang buruk dan
lingkungan padat. Tingkat infeksi pada anak-anak ditemukan lebih tinggi pada
negara berkembang dan sosio ekonomi yang rendah. Prevalensi infeksi virus
Epstein-Barr pada masa kanak-kanak bervariasi antara 20-80% pada usia 2-3
tahun. Pada negara industri dengan standar kehidupan yang lebih tinggi, infeksi
primer virus Epstein-Barr lebih umum dijumpai pada masa dewasa. Infeksi pada
masa ini menyebabkan infectious mononucleosis (IM) pada 30-50 % kasus. Virus
Epstein-Barr juga dapat ditransmisikan melalui produk transfusi darah,
transplantasi sumsum tulang dancommit
organ tolainnya.
user Diduga transmisi juga terjadi
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secara seksual dengan ditemukannya virus pada sekret serviks dan genitalia pria
serta kadar virus Epstein-Barr lebih tinggi pada usia seksual aktif. Infeksi
kongenital setelah infeksi primer pada ibu masa kehamilan jarang terjadi
(Morrison, 2003).
EBV-1 dan EBV-2 berbeda secara biologis dan distribusi geografis,
walaupun tidak ditemukan perbedaan nyata dari penyakit yang ditimbulkan.
Seseorang dapat terinfeksi oleh lebih dari satu jenis virus Epstein-Barr. EBV-1
ditemukan lebih sering pada sebagian besar populasi. EBV-2 ditemukan dalam
jumlah yang hampir sama dengan EBV-1 di negara New Guinea dan Afrika.
Penyebaran limfoma Burkitt dan malaria holoendemik umumnya terjadi

di

Afrika. Hampir separuh tumor limfoma Burkitt di Afrika mengandung EBV-2.
Sedangkan 85% karsinoma nasofaring di Taiwan mengandung EBV-1 . Pasien
dengan defisiensi imun mengalami infeksi dari kedua subtipe virus Epstein-Barr.
Kondisi defisiensi imun yang telah ada sebelumnya (HIV atau malaria) berperan
penting bagi kemampuan EBV-2 untuk menginfeksi limfosit B dan menyebabkan
transformasi. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa hemophilia yang terinfeksi
HIV memiliki tingkat infeksi EBV-2 lebih rendah dibandingkan homoseksual
HIV.

Hal ini menunjukkan adanya superinfeksi

EBV-2

berkaitan dengan

defisiensi imun (Morrison, 2003; Heussinger, 2004).
A.3. Infeksi virus Epstein-Barr
Dua jenis infeksi yang diperankan oleh EBV dalam siklus hidupnya adalah
infeksi laten dan litik. Infeksi laten terjadi bila jumlah virus relatif konstan disertai
commit to user
ekspresi beberapa gen tertentu yang merupakan bagian dari genom. Infeksi litik
20

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ditandai dengan penggandaan DNA virus dan sejumlah protein antigen virus
(antigen litik) yang diproduksi sejalan dengan pendewasaan virion (Morrison,
2003; Heussinger, 2004).
Virus Epstein-Barr ditularkan dari inang ke inang lainnya melalui saliva.
Infeksi primer dimulai pada epitel oropharyngeal hingga ke epitel mukosa kolon
yang dikelilingi oleh limfosit B yang terinfeksi. . Hal ini terlihat dalam bentuk
mononukleosis yang dapat menular. Pada infeksi akut limfosit B, Virus EpsteinBarr mengekspresikan protein yang menyebabkan proliferasi sel. Pada orang
sehat terjadi respon spesifik CTL terhadap virus Epstein-Barr dan mungkin
merupakan penyebab penurunan kadar sel B yang terinfeksi sebesar 10% pada
infeksi virus Epstein-Barr

akut dan sebesar 1 hingga 106 sel pada masa

penyembuhan (Busson, 2002; Heussinger, 2004).
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Gambar 2. Infeksi EBV (Mercurio, 2001 dengan modifikasi)
A. 2. 4 Infeksi Laten
Siklus laten terjadi ketika virus Epstein-Barr menginfeksi limfosit B dan
mengakibatkan terjadinya immortalisasi. Pada infeksi virus Epstein-Barr primer,
tiga antibodi (IgG,IgM, dan IgA) dihasilkan tubuh melawan antigen kapsid virus
Epstein-Barr dua antibodi (IgG dan IgA) dihasilkan sebagai respons awal terhadap
antigen D, dan satu antibodi (IgG) dihasilkan sebagai respons terhadap antigen
awal R. Selama infeksi laten, respon spesifik CTL ditunjukkan oleh EBNA-3A,
EBNA-3B, dan 3C sebagai respon dominan laten terhadap protein EBV (Busson,
commit to user
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2002; Hartati, 2005).
Infeksi virus Epstein-Barr pada sel B dimulai dengan perlekatan membran
glikoprotein gp 350/220 virus ke molekul CD21 dari limfosit tersebut. Peristiwa
yang terjadi setelahnya lebih rumit. Adanya interaksi silang CD21, memicu sinyal
aktivasi awal persiapan sel terhadap infeksi virus Epstein-Barr. Ikatan virus
Epstein-Barr terhadap CD21 mengaktifkan tirosin kinase lck dan memobilisasi
kalsium. Hal ini diikuti oleh peningkatan sintesis mRNA, transformasi sel blast,
adhesi sel homotypic, ekspresi CD23 permukaan (penanda permukaan yang khas
untuk sel B yang aktif), dan produksi interleukin IL-6. Genom virus terlepas dan
dikirim ke inti sel untuk segera disebarkan (Busson, 2002; Hartati 2005).
Pada limfosit B, infeksi yang bersifat laten menyebabkan sel B menjadi
immortal, sehingga giat berproliferasi. Secara spesifik infeksi virus Epstein-Barr
disini merupakan pemicu sintesis DNA dan RNA sel, sekresi imunoglobulin (Ig),
ekspresi marker pengaktif sel B, dan pembelahan sel. Pada siklus infeksi laten
protein antigen EBNA-1, EBNA-2, EBNA-3A, EBNA-3B, EBNA-3C, EBNALP, LMP-1, LMP-2AB merupakan protein yang diekspresikan virus ini. Bentuk
infeksi laten virus Epstein-Barr pada sel limfosit B dibedakan menjadi 3, yaitu:
latensi I, latensi II dan latensi III. Karakterisasi tiga jenis infeksi laten ini
didasarkan atas ekspresi jenis tertentu gen laten. Pola latensi ini digunakan dalam
pengelompokan virus dalam hubungannya terhadap timbulnya penyakit. Limfosit
B yang terinfeksi virus Epstein-Barr berada dalam kondisi latensi, dimana hanya
akan diekspresikan sejumlah kecil protein viral. Latensi tipe I

dengan
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sejumlah besar salinan transkrip gen EBER1 dan EBER2. Latensi tipe II memiliki
perbedaan ekpresi gen viral dari latensi tipe I dalam hal terekspresinya protein
trans-membran LMP-1, LMP-2A, dan LMP-2B (Busson, 2002; Kieff, 2001).
Protein LMP-1 berhubungan dengan induksi fenotipe tumorigenik pada
fibroblast tikus. Penyakit yang bekaitan dengan tipe latensi ini antara lain
karsinoma nasofaring (KNF) dan penyakit Hodgkin (HD). Secara in vitro, latensi
tipe III pada LCL dicirikan dengan terekspresinya protein inti pada EBNA-6,
LMP-1, LMP-2A, dan LMP-2B. Latensi tipe III juga ditandai dengan
diekspresikannya gen seluler seperti CD23 yang merupakan ligan bagi reseptor
EBV, yaitu CD21. Penyakit yang terkait dengan infeksi EBV pada kondisi latensi
III adalah mononukleosis infeksiosa (MI), Post Transplantation Lymphoproliferative Disorders (PTLD) (Heussinger, 2002; Lu, 2002).
A.2.5 Infeksi Litik
Pada

epitel orofaring, virus Epstein-Barr mengadakan infeksi yang

bersifat litik dan giat bereplikasi. Virus kemudian dilepaskan dan menginfeksi sel
baru. Perubahan kondisi laten ke litik secara in vitro telah diketahui sebagai
akibat aktivasi induser berupa poliester, berperan sebagai molekul yang
mengadakan ikatan silang dengan IgM surface (sIgM) (Houlston, 2001; Hynes
2002; Budiani, 2006).
Siklus litik dibedakan menjadi tiga tahap yaitu: immediate early lytic,
early lytic, dan late lytic. Masing-masing tahap dibedakan berdasarkan ekspresi
gen dan fungsi yang dihasilkan. Fase immediate early lytic adalah fase yang
commit to user
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terjadi sangat awal, segera setelah adanya suatu induser. Pada fase ini
diekspresikan immediate early proteins, yaitu BZLF1, BRLF1, dan BILF4.
Tahapan berikutnya adalah early lytic yaitu fase awal setelah fase immediate early
lytic. Fase ini menghasilkan beberapa protein yang berfungsi dalam replikasi
DNA virus, seperti BSMLF1, BALF2, BALF5, BORF2, BXLF1, BGLF5,
BMRF1, BSLF1, BBLF4, BBLF2/3, BKRF3, dan protein BHRF1 yang memiliki
fungsi sama dengan BCL-2, yaitu mencegah terjadinya apoptosis sel inang. Pada
fase late lytic diproduksi beberapa protein struktural virus yang pada umumnya
mengalami glikolisasi menjadi suatu glikoprotein, antara lain: BXRF1, BNRF1,
BALF4, BXLF2, BILF2, BDLF3, BCRF1, dan BLLF1 (Hynes, 2002; Jerome
2007).
Viral Capsid Antigen (VCA) ditemukan dalam jumlah yang banyak
selama infeksi litik yang produktif. VCA merupakan polipeptida dan glikoprotein
dengan ukuran antara 24 sampai dengan 200-kDa (Mercurio, 2001; Ahmad, 2006;
Farwell, 2009).
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Gambar 3. Siklus hidup virus Epstein-Barr (Taeyo, 2009)
B.1 Latent membrane protein 2 (LMP-2A, LMP-2B)
Virus EBV mengekspresikan enam protein inti: EBV nuclear antigen
(EBNA) -1,2,3A,3B,3C dan leader protein (EBNA-LP) ;tiga latent membrane
protein (LMP)-1,2A,2B; dan dua jenis small untranslated RNA yang dikenal
virus Epstein-Barr encoded RNA (EBER)-1 dan 2. Produk-produk ini saling
berinteraksi mendukung atau menghambat homologi terhadap berbagai molekul
anti apoptotik, sitokin dan sinyal transduser, sehingga mendukung terjadinya
infeksi, immortalisasi dan transformasi virus Epstein-Barr.
LMP-2 merupakan onkoprotein yang disandikan oleh virus Epstein-Barr,
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diekspresikan oleh sel Limfosit B yang terinfeksi secara laten dan menyandikan 2
bentuk protein yang serupa, LMP-2A dan LMP-2B yang identik dan hanya
berbeda pada ujung terminal rantai N-119, dimana rantai terminal LMP-2A
memiliki ujung rantai N-, sedangkan pada LMP-2B ujung terminalnya berupa
rantai C-. Dengan menggunakan mikroskop fluoresensi, dapat kita bedakan, LMP2B tersusun secara lokal pada regio perinuklear sel yang terinfeksi. Dan
munculnya LMP-2B ini hampir selalu bersamaan dengan LMP-2A, baik secara
transien maupun secara konstitutif. Sedangkan untuk protein LMP-2A, mikroskop
konfokal telah mengkonfirmasikan bahwa LMP-2A terletak pada kompartemen
perinuklear di sekitar daerah jalur trans-golgi. Hal ini menunjukkan indikasi
bahwa sifat protein LMP-2 yang trans-membrane memiliki kemampuan
berkomunikasi dan mempengaruhi jalur persinyalan seluler, dari dalam sel keluar
sel, yang diatur oleh letak protein yang terletak tidak jauh dari nukleus (Mercurio,
2001; Ahmad, 2006; Farwell, 2009).
Ekspresi gen LMP-2A in situ menunjukkan indikasi bahwa protein ini
berperan penting dalam menjaga periode latensi atau reaktivasi infeksi virus pada
periode laten. Hingga saat ini penelitian terkait isoform LMP-2A masih belum
dapat mengidenfikasi fenotipe yang komprehensif. Hal ini lebih disebabkan oleh
sifat protein LMP-2A yang hidrofobik. Bukti penelitian imunologi klinis yang ada
saat ini menunjukkan bahwa LMP-2A terekspresi pada sel B yang mengalami
immortalisasi, masih belum diketahui secara pasti apakah produk protein dari
LMP-2A ini yang mengakibatkan immortalisasi dari sel B pada infeksi HBV,
penelitian sejauh ini menunjukkan
bahwa
ekspresi LMP-2A yang meningkat
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berkorelasi terhadap jumlah sel limfosit yang mengalami immortalisasi terhindar
dari kematian sel dan dari respon sistim imun (Cyster, 2009).

Gambar 4. Infeksi virus EBV pada sel host (Taeyo, 2009)

Gambar 5. Ekspresi LMP-2 pada permukaan dan perinuklear sel (Farwell, 2009)

Ekspresi dari LMP-2A akan menghambat penyajian sel yang terinfeksi
oleh EBV untuk dikenali oleh MHC kelas I, sehingga hal ini akan menghambat
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sebab itu, sel limofsit yang terinfeksi oleh EBV ini akan terhindar dari
pemusnahan oleh sistim imun host. Oleh sebab itu, selama fase laten ini, akan
terjadi peningkatan replikasi dan produktivitas EBV dalam sel untuk berinkubasi
dan mempersiapkan fase selanjutnya.
Saat ini LMP-2A telah diteliti sebagai target immunoterapi dengan
menciptakan suatu vaksin yang dapat menginduksi CTL untuk dapat mengenali
epitope dari LMP-2A, sehingga progresivitas dari keganasan dapat ditekan dan
meningkatkan prognosis pasien (Cyster, 2009).
C. 1. Epidemiologi : Strain virus / reaksi inang
Virus Epstein-Barr menunjukkan beberapa perbedaan dalam sekuens
DNA, dan beberapa tipe virus Epstein-Barr tertentu di beberapa area dimana virus
Epstein-Barr terkait keganasan (Tabel 2). Sebagai contoh virus Epstein-Barr tipe
B dengan EBNA-2 di Afrika dimana Limfoma Burkitt merupakan endemik, dan
virus Epstein-Barr tipe C dengan BamHI-I di Cina selatan, dan varian f dengan
BamHI-F pada pasien karsinoma nasofaring di Cina selatan. Beberapa analisa
keterkaitan virus Epstein-Barr dengan karsinoma gaster pada prevalensi strain
virus Epstein-Barr tipe A, C dan F. Pada varian 30bp deletion of COOH terminal
LMP-1 telah diketahui pada karsinoma nasofaring, limfoma Hodgkin dan
beberapa tumor limfoid lainnya. Varian LMP-1 dengan 30bp deletion
menginduksi transformasi sel epitelial lebih agresif. Polimorfisme BamHI-W1/I1
dan Xhol restriction site LMP-1 berkorelasi terhadap insidensi karsinoma gaster di
Amerika Selatan (Chen, 2002).
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Tabel 2. Genotip virus Epstein-Barr, distribusi regional dan malignansi (Morrison,
2003)
Gen Viral

Genotip

Prevalensi regional

EBNA-2

A/B

A

di

Asia,

Penyakit terkait

Afrika Tidak diketahui

utara, Amerika serikat,
Perancis, dan Jerman.
B di Afrika
BamHI

W1*- C/D

I1

C di Cina selatan dan Tidak diketahui
Jepang
D di Amerika

BamHI-W1/I1

I/i

Tidak diketahui

”i”

pada

virus

keterkaitan
Epstein-Barr

dengan keganasan gaster
BamHI F

F/f

F di Cina selatan

”f”

pada

F di jepang

nasofaring

karsinoma

F pada mukosa normal
di Cina Selatan
F

pada

keganasan

karsinoma nasofaring ras
kaukasia
EBNA-3C

1/2

Tidak diketahui

Tidak diketahui

LMP-1

30bp

Tidak diketahui

Belum ada hubungan

Tidak diketahui

Keterkaitan

deletion
LMP-2

SNPs
(kodon 23,

Epstein-Barr

348,444)

karsinoma gaster

virus
dengan
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C.2. Gen virus dan karsinogenesis
Pada infeksi laten virus Epstein-Barr mengalami replikasi partikel virus,
dimana ekspresi gen virus Epstein-Barr terbatas pada berbagai gen tumor
dalam fase laten. Tumor-tumor tersebut diklasifikasikan dalam 3 tipe, yaitu
laten I, II, dan III berdasarkan profil ekspresi gen virus Epstein-Barr (Tabel 3).
Virus Epstein-Barr terkait keganasan gaster dan kolorektal, seperti juga pada
Limfoma Burkitt, tampak pada infeksi laten I dimana ekpresi gen virus pada
fase laten terbatas

tehadap EBNA1, EBERs, LMP-2A dan mengalami

transkripsi dari BamHI A (BARF0 dan BARF1). Fase laten II neoplasma
termasuk keganasan kolorektal dan limfoma Hodgkin dengan terekspresinya
LMP-1. EBNA-2, 3A dan 3C sangat berperan dalam immortalisasi sel limfosit
B, ditambah dengan kurang efektifnya mekanisme imun pada pasien dengan
fase III neoplasma seperti limfoma pada penyakit AIDS atau pasien dengan
transplantasi organ (Chao, 2006).
Pada

infeksi

virus

Epstein-Barr,

yang

menginduksi

terjadinya

karsinogenesis pada mukosa kolorektal, menurut penelitian Taeyo pada tahun
2009, akan memicu suatu proliferasi tidak terkontrol atas susunan sel di
mukosa kolorektal, yang disebabkan oleh gangguan kontrol seluler dan
meningkatnya produksi proto-onkogen. Hal ini salah satunya disebabkan oleh
mekanisme infeksi EBV pada tingkat DNA yang mengganggu fungsi ikatan
normal DNA sel, dan hal ini akan diperburuk oleh sifat infeksi EBV yang laten
untuk menjaga episome virus tetap berada dalam DNA nukleus sel mukosa
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kolorektal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya ekspresi protein inti EBV
(EBNA, EBNA-LP, LMP-1, LMP-2 dan EBER) (Lo, 2001; Taeyo, 2009).

Gambar 6. Mekanisme Ekspresi LMP-1dan LMP-2 pada mukosa kolon (Taeyo,
2009)
Kemudian berdasarkan penelitian Taeyo pada tahun 2007, yang dilakukan
pada etnis Cina, secara histopatologis ditemukan bahwa infeksi EBV pada
karsinoma kolorektal berhubungan dengan tipe karsinoma

yang tidak

berdiferensiasi baik. Tingginya ekspresi LMP-2 pada karsinoma kolorektal
yang terinfeksi oleh EBV, menyebabkan protein LMP-2 yang dikenal sebagai
“transforming factor” yang merusak mekanisme perbaikan sel, dihipotesiskan
memiliki peranan yang luas dalam pembentukan lesi pra-kanker awal dan
mempromosikan ke arah keganasan yang memiliki derajat tinggi yang ditandai
dengan diferensiasi sel kanker yang buruk. Infeksi EBV selain menginisiasi
terjadinya proses karsinogenesis juga akan mempromosikan keganasan yang
terjadi ke arah yang lebih tinggi. Dimulai dari suatu lesi pra-kanker, kemudian
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berkembang menjadi suatu tumor yang berdiferensiasi baik, infeksi EBV lebih
lanjut akan dapat mempromosikan suatu tumor grade I (low-grade pre-invasive
lesion) yang akan berkembang dengan cepat menjadi suatu tumor tahap lanjut
yang buruk diferensiasi selnya (high grade pre-invasive lesion) hingga
akhirnya menjadi suatu tumor yang derajat keganasannya tinggi, suatu tumor
yang tidak berdiferensiasi, bersifat invasif dan dapat bermetastasis ke jaringan
lainnya. Tipe diferensiasi yang buruk memiliki sensitivitas yang lebih buruk
terhadap kemoterapi. Akan tetapi penelitian sejauh mana EBV positif pada
jaringan berespon terhadap kemoterapi masih belum pernah dilakukan
sebelumnya. Berdasarkan pedoman kemoterapi karsinoma koloreltal yang ada
saat ini, melaporkan dengan penggunaan protokol Mayo, angka survival 5
tahun bervariasi mulai dari 40-80%. Penggunaan immunoterapi imunoterapi
dengan antibodi monoklonal yang dapat menargetkan mekanisme sel spesifik
ditengarai akan dapat meningkatkan outcome kemoterapi. Ada beberapa agen
yang diujicobakan saat ini, memiliki target mekanisme yang sesuai dengan
peran infeksi EBV dalam menginisasi proses keganasan, sehingga diperkiran
agen kemoterapi ini dapat memberikan hasil yang lebih menjanjikan (Li, 2004;
Taeyo, 2009).
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Gambar 7. Mekanisme infeksi EBV pada karsoninoma kolorektal (Taeyo, 2009)

Tabel 3. Ekspresi gen virus pada pola ketiga fase laten dari infeksi virus EpsteinBarr. (Morrison,2003)

EBERs EBNA1

Laten

+

EBNA2,3s,

LMP-

LMP-

LP

1

2A

-

-

+

+

BARFs

Malignansi

+

BL, GC dan

1
Laten

HL
+

+

-

+

+

+

2

NPC,NK/T
dan AIDSlimfoma

Laten

+

+

+

+

+

+

PTLDs

3
BL, Burkitt Lymphoma; HL, Hodgkin lymphoma; GC, gastric cancer; NPC,
nasopharnyngeal
disorders.

carcinoma;

PTLDs,

posttransplant

lymphoproliferative

commit to user

34

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

C.3 Imunitas humoral terhadap infeksi virus Epstein - Barr
Pemahaman terhadap elevasi titer antibodi terhadap virus Epstein-Barr
berkaitan dengan siklus hidupnya banyak digunakan sebagai dasar diagnosis,
monitoring dan prognosis penyakit viral ini terhadap pasien-pasien KNF, MI,
dan karsinoma kolorektal. Studi serologi terhadap kasus-kasus penyakit infeksi
virus Epstein-Barr telah banyak dilakukan diantaranya dengan mengukur
kenaikan titer IgA, Ig G atau Ig M anti EA,MA (membrane antigen), VCA,
EBNA 1, EBNA 2, LMP 2, DNAse, dan antibody dependent cellular cytoxity
(ADCC). IgG anti–EA dan anti-VCA lebih dapat menggambarkan prognosis
penyakit KNF daripada IgA anti-EA dan anti-VCA. Kondisi ini disebabkan
karena IgG muncul lebih awal dan lebih substantial dibandingkan IgA yang
hadir pada imunitas sekunder terhadap reinfeksi atau reaktivasi virus.
Terjadinya Karsinoma Nasofaring (KNF) berasosiasi secara kuat dengan
EBV pada penelitian Yip pada tahun 1996 dan Moss, 1996. Studi awal
terhadap serum pasien KNF menunjukkan tingginya dua jenis antibodi
terhadap protein antigen siklus litik virus Epstein-Barr, yaitu VCA dan EA.
Early antigen (EA) merupakan kelompok protein antigen yang diproduksi pada
fase awal siklus litik virus Epstein-Barr. Early antigen terdiri atas paling
sedikitnya 4 komponen protein, seperti timidin kinase (TK), DNA polimerase
(DP), alkalin deoksiribonuklease (DNAse), dan ribonukleotide reduktase (RR)
(ginsburg). Antibodi terhadap antigen fase litik awal sebagaimana anti ZEBRA
dan anti EA bersifat lebih prognosif daripada antibodi fase litik seperti anticommit to user
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VCA dan anti-MA, atau antibodi antigen fase laten seperti anti LMP-2, antiEBNA 1 dan anti EBNA 2 pada pasien KNF.
Selama fase akut pasien Mononukleosis Infeksiosa (MI) memiliki titer
IgM dan IgG terhadap VCA dan beberapa IgG terhadap early antigen diffuse
(EA-D) yang tinggi. Bersamaan dengan hal tersebut

anti–Magp85

menunjukkan angka lebih tinggi daripada antibodi anti gp350/220 (Henle,
1979). Antibodi anti gp350 sangat penting artinya dalam hal netralisasi virus
terhadap infeksi akut MI (Moss et al.1996). Pasien akut akan menghasilkan
IgM terhadap antigen auto dan heterofil,serta satu IgG transient anti protein
EBNA2. Antibodi anti EBNA1 tidak selalu terdeteksi sampai dengan masa
kesembuhan.
Antibodi virus Epstein-Barr merespon berbagai antigen yang ditujukan
pada infeksi mononucleosis. Penelitian terakhir menyebutkan bahwa antibodi
imunoglubulin A (Ig A) berespon terhadap antigen kapsid virus pada infeksi
mononucleosis dan berhubungan juga dengan antibodi lainnya yang juga
timbul pada infeksi mononukleosis.
Infeksi virus Epstein-Barr biasanya didiagnosa dengan pendekatan metode
serologi. Hal ini termasuk pada percobaan dengan guinea pig terinfeksi
mononukleosis yang diberikan aglutinin heterofil atau antibodi spesifik virus
Epstein-Barr terhadap VCA, EBNA, EA-D, EA-R dan MA. Pada infeksi
primer, hubungan antara Ig M terhadap VCA, EBNA, EA dan antibodi
heterofili serta keterkaitan dengan Ig A dan Ig G dapat terdeteksi (Houlston,
2001; Budiani, 2006).
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D. Kanker Kolorektal
Karsinoma kolorektal merupakan keganasan ketiga terbanyak di dunia dan
penyebab kematian kedua terbanyak di Amerika Serikat dan di negara-negara
barat dengan angka kejadian yang didiagnosa kurang lebih 1 juta kasus baru
dimana 500 ribu pasien meninggal akibat karsinoma kolorektal. Menurut
penelitian Zavoral pada tahun 2009, prevalensi tertingi ditemukan di Eropa,
pada tahun 2007 didapatkan 412.000 kasus dan 207.000 kematian akibat
karsinoma kolorektal. Di Indonesia dari berbagai laporan terdapat kenaikan
jumlah kasus tetapi belum ada angka yang pasti berapa insiden karsinoma
kolorektal namun masuk dalam 10 jenis kanker tersering. Data di Indonesia
terbaru berdasarkan data Laboratorium Patologi Anatomi FKUI tahun 20032007 jumlah pasien karsinoma kolorektal mencakup 28,17% dari seluruh total
pasien kanker (Houlston, 2001; Budiani, 2006; Zavoral 2009).
D.1 Deteksi dini
Deteksi dini adalah investigasi pada individu asimptomatik yang bertujuan
untuk mendeteksi adanya penyakit pada stadium dini sehingga dapat dilakukan
terapi kuratif.
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D.2 Indikasi screening
Secara umum deteksi dini dilakukan pada dua kelompok yaitu populasi
umum dan kelompok resiko tinggi :
· Deteksi dini pada populasi dilakukan kepada individu yang berusia
diatas 40 tahun
· Deteksi dini dilakukan pula pada kelompok masyarakat yang memiliki
resiko tinggi menderita karsinoma kolorektal yaitu:
· Penderita yang telah menderita kolitis ulserativa atau Crohn > 10
tahun
· Penderita yang telah menjalani polipektomi pada adenoma kolorektal
· Individu dengan adanya riwayat keluarga menderita karsinoma
kolorektal
Individu dengan riwayat keluarga memiliki resiko menderita karsinoma
kolorektal 5 kali lebih tinggi dari pada individu pada kelompok usia yang sama
tanpa riwayat penyakit tersebut. Terdapat dua kelompok pada individu dengan
keluarga penderita karsinoma kolorektal yaitu:
o

Individu yang memiliki riwayat keluarga dengan Hereditary Non
Polyposis Colorectal Cancer (HNPCC),

o

Individu

yang

didiagnosis

secara

klinis

menderita

Familial

Adenomatous Polyposis (FAP)
Pada kelompok HNPCC terdapat tiga tingkat resiko terhadap kemungkinan
seseorang individu menderita karsinoma kolorektal dan kriteria untuk masingmasing resiko dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Kriteria tingkat resiko pada individu dengan riwayat keluarga penderita
karsinoma kolorektal (Kriteria Amsterdam)
Tabel 4. Kriteria Amsterdam
Tingkat Resiko

Kriteria

Tinggi

Paling sedikit tiga anggota keluarga menderita karsinoma
kolorektal atau paling sedikit dua dengan karsinoma kolorektal
dan satu dengan karsinoma endometrial pada paling sedikit dua
generasi. Satu dari anggota keluarga telah menderita dibawah
usia 50 tahun dan salah satu anggota yang didiagnosis adalah
silsilah pertama dari keluarga

Sedang

·

Ditemukannya pembawa (carrier) gen HNPCC

·

Anggota keluarga yang tidak diuji genetik

Seorang anggota keluarga silsilah pertama menderita karsinoma
kolorektal pada usia < 45 tahun, atau
Dua anggota keluarga silsilah pertama menderita karsinoma
kolorektal (seseorang pada usia < 55 tahun), atau
Dua atau tiga anggota keluarga (salah seorang pada usia< 55
tahun) dengan karsinoma kolorektal atau karsinoma endometrial
yang merupakan silsilah pertama

Rendah

Seseorang yang tidak memenuhi kriteria tinggi dan sedang

Apabila tidak dilakukan terapi, 7 % penderita Familial Adenomatous
Polyposis akan menderita adenoma pada usia 21 tahun, 50 % pada usia 39 tahun,
dan 90 % pada usia 45 tahun. 17 individu yang didiagnosis secara klinis menderita
Familial Adenomatous Polyposis (FAP) (Mercurio, 2001; Ahmad, 2006; Farwell,
2009).
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E. Adenokarsinoma Kolon
E.1. Definisi
Adenokarsinoma kolon berasal dari sel epitel yang mengalami displasia, yang
berkembang menjadi adenoma dan terus berkembang dan terjadi invasi ke mukosa
muskularis menuju proses keganasan. Tahapan-tahapan ini dianggap sebagai
dasar terjadinya adenokarsinoma kolon (Mercurio, 2001).
E.2.Anatomi
Kolon panjang sekitar 150 cm yang terbagi menjadi beberapa bagian meliputi
caecum, kolon ascenden, kolon tranversum, kolon descenden, sigmoid, dan
rektum. Ileocaecal junction, caecum, kolon tranversum dan kolon sigmoid terletak
intraperitoneal, sedangkan kolon ascenden dan kolon descenden terletak
retroperitoneal. Vaskularisasi dari ileocaecal junction sampai dengan fleksura
lienalis berasal dari arteri mesenterika superior, sedangkan mulai dari fleksura
lienalis sampai kolon sigmoid berasal dari arteri mesenterika inferior
(Pusponegoro, 2004).
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Gambar 8. Anatomi sistema Gastrointestinal (Henle, 2009)

E.3. Insidensi
Resiko terjadinya karsinoma kolon mulai meningkat setelah usia 40 tahun
dan meningkat tajam pada umur 50 sampai 55 tahun.

Karsinoma kolon

memiliki insidensi dan angka kematian yang cukup tinggi di negara-negara
berkembang. Di Amerika Serikat, angka kejadian pertahun lebih dari 150.000
dan rata-rata kejadian kasus baru sekitar 110.000 untuk karsinoma kolon dan
45.000 kasus pada karsinoma rektum dan merupakan penyebab kematian kedua
dari semua kematian akibat kanker. Dengan diagnosa dini dan terapi yang
adekuat angka ketahanan hidup mencapai 5 tahun dapat ditingkatkan (Zavoral,
2009).
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Tabel 5. “Duke’s Classification” and 5-Year Survival (Hartati, 2005)

Stage Description

5-Year Survival

A

Limited to the bowel wall

83%

B

Extension to pericolic fat; no nodes

70%

C

Regional lymph node metastases

30%

D

Distant metastases (liver, lung, bone) 10%

E.4 Etiologi dan faktor predisposisi
Penyebab karsinoma kolon belum diketahui dengan pasti. Secara umum
dinyatakan bahwa untuk perkembangan karsinoma kolon merupakan interaksi
antara faktor lingkungan dan faktor genetik. Faktor lingkungan bereaksi terhadap
predisposisi genetik atau defek yang didapat dan berkembang menjadi karsinoma
kolon. Tumor ini muncul pada lesi di tunika mukosa yang dalam
perkembangannya mengadakan invasi ke tunika muskularis, struktur vaskuler,
kelenjar limfe regional struktur

sekitar dan akhirnya dapat metastase secara

sistemik.
E.5 Klasifikasi
E.5.1 Derajat Histopatologi.
Adenokarsinoma kolon sangat berbeda secara gambaran histologinya,
beberapa tumbuh relatif berdiferensiasi baik, lainnya menjadi lebih buruk. Secara
umum pertumbuhan papiliferous cenderung berdiferensiasi lebih baik daripada
lesi dengan ulserasi dan infiltrasi lebih dalam (Brooks, 2002; Ahsan, 2008).
Broders, Grinnell dan Duke’s
memperkenalkan
suatu modifikasi sistem
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penderajatan secara histologis, dimana terlihat bahwa ada hubungan erat antara
ekstensi penyebaran lesi dengan prognosis akhir setelah terapi pembedahan.
Duke’s pada tahun 1946 memodifikasi sistem penderajatan histologi
adenokarsinoma kolon menjadi 3 kategori, yaitu :
1. Derajat keganasan rendah (diferensiasi baik) : gambaran tumor yang
menyerupai adenoma dengan tanda-tanda adanya proliferasi aktif epitel,
tapi dapat dikenali sebagai malignansi karena adanya infiltrasi ke lapisan
muskularis mukosa
2. Derajat keganasan sedang (diferensiasi sedang) : gambaran tumor dengan
sel-sel karsinoma yang banyak berkelompok tetapi tetap terbatas dalam
bentuk yang cukup rata pada satu atau 2 lapisan lebih dalam di sekitar
ruang glandula. Umum terlihat adanya nukleus yang berwarna dan
bentuk mitosis yang tidak teratur.
3. Derajat keganasan tinggi (diferensiasi buruk) : gambaran sel tumor makin
anaplastik dan tidak membentuk sisten glandular sama sekali, tetapi
meliputi setiap jaringan atau dalam kelompok yang tidak teratur.
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Gambar 9. Proses perkembangan karsinoma kolorektal (Babcock, 2000)

E.5.2 Patogenesis karsinoma kolorektal
Patogenesis dari karsinoma kolorektal ini diketahui berasal dari sel
epitelium kolorektal. Pada proses keganasan, sel epitelium ini akan mengalami
perubahan derajat dan diferensiasi. Sebagain besar keganasan yang terjadi
adalah menjadi suatu bentuk adenokarsinoma, beberapa type lainnya adalah
limfoma dan karsinoma sel skuamosa kolon.
Timbulnya mutasi dan dimulainya patogensis karsinoma kolorektal ini
pertama kali dibuktikan dengan adanya gen yang diturunkan yaitu pada APC
(Adenomatous Polyposis Coli) disebut juga deleted in polyposis adanya
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kromosom 5 rantai 2.5. APC ini termasuk dalam tumor

supressor gene dimana apabila kromosom ini hilang maka akan mengakibatkan
tumor, sel mukosa kolorektal akan mengalami kehilangan kontrol pertumbuhan
sel yang menjadi tidak terkendali.

Yang kedua, faktor kontributor pada

patogenesis karsinoma kolorektal ini adalah DCC (Deleted in Colorectal
Cancer) yaitu suatu keadaan dimana chromosom 18q21 mengalami delesi
sehingga hal ini menyebabkan mutasi somatik sehingga menimbulkan displasia
persisten yang akan menimbulkan keganasan. DCC ini dapat menghambat
fungsi apoptosis yang dimediasi oleh p53 (Lin, 2009).
Kemudian penelitian terbaru oleh Lin menunjukkan bahwa infeksi
virus dapat merupakan faktor predisposisi terhadap terjadinya keganasan,
dengan dasar teori diatas, kemudian Liu meneliti atas kemungkinan terjadinya
suatu keganasan pada mukosa kolorektal yang diinisiasi oleh infeksi EBV.
Adanya kemampuan limfosit yang terinfeksi EBV untuk dapat menginfeksi sel
epitel dirasa menarik, sehingga penelitian lebih lanjut pada mukosa kolorektal
dilakukan di Cina pada tahun 2009. Peran patogenesis EBV pada karsinoma
kolorektal, dimediasi selain oleh sifatnnya sebagai virus DNA, secara
molekuler dimediasi oleh protein inti EBV seperti EBNA, LMP dan EBER
yang ditengarai bertanggung jawab atas timbulnya proses kegasanan ini ,
dimana penurunan ekspresi LMP-2A menunjukkan buruknya prognosis (Lin
2009; Liu, 2003).

E.5.3. Stadium Klinik
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langsung dan adanya metastase ke sistem limfatik , pertama kali diajukan oleh
Duke’s pada tahun 1930, dibagi menjadi 4 kategori sesuai modifikasi Astler
Coller yaitu :
Duke’s A

: Hanya terbatas pada lapisan mukosa

Duke’s B1

: Tumor menginvasi sampai lapisan muskularis propia

Duke’s B2

: Tumor menginvasi menembus lapisan muskularis propia

Duke’s C1 : Tumor B1 dan ditemukan metastasis pada 1-3 kelenjar getah
bening regional
Duke’s C2 : Tumor B1 dan ditemukan metastasis pada 4 atau lebih
kelenjar getah bening regional
Duke’s D : bila sudah ada metastase ke organ tubuh lain baik secara
limfatik maupun secara hematogen.
Berdasarkan panduan dari Colorectal Treatment Guidelines 7th edition
American

Joint

Committee

on

Cancer

(AJCC)

pada

tahun

2012

memperkenalkan sistem klasifikasi TNM terbaru, dimana ekstensi tumor (T)
dibagi atas Tis s/d T4, adanya keterlibatan kelenjar (N) dibagi atas : N1 bila < 4
kelenjar, N2 bila > 4 kelenjar, dan N3 bila terdapat keterlibatan kelenjar
sepanjang pembuluh darah, dan adanya metastase jauh (M1).
T – Tumor Primer
Tx

: Tumor primer tidak dapat dinilai

T0

: Tumor primer tidak ditemukan

Tis

: Tumor in situ, kanker pada tahap paling awal, dimana tumor hanya
terdapat pada lapisan mukosa saja

T1

: Tumor menginvasi submukosa

T2

: Tumor mengivasi lapisan muskularis propia

T3

: Tumor menembus muskularis propia hingga lapisan serosa atau
commit totapi
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: Tumor telah menginvasi organ atau struktur di sekitarnya atau
menginvasi sampai peritoneum visceral

T4b

: Invasi tumor telah menyebabkan adhesi pada organ atau struktur
di sekitarnya

N – Kelenjar Getah Bening Regional
Nx

: Keterlibatan kelenjar getah bening tidak dapat dinilai

N0

: Tidak ada metastasis pada kelenjar getah bening regional

N1

: Ditemukan metastasis sebar pada 1-3 kelenjar getah bening
regional

N1a

: Metastasis ditemukan pada 1 kelenjar getah bening regional

N1b

: Metastasis ditemukan pada 2-3 kelenjar getah bening regional

N1c

: Ditemukan deposit tumor pada lapisan subserosa, mesenterium,
non-peritoneal pericolik, atau jaringan perirectal tanpa adanya
metastasis pada kelenjar getah bening

N2

: Ditemukan metastasis pada 4 atau lebih kelenjar getah bening
regional

N2a

: Metastasis pada 4-6 kelenjar getah bening regional

N2b

: Metastasis pada 7 atau lebih kelenjar getah bening regional

M – Metastasis Jauh
M0

: Tidak ditemukan metastasis jauh

M1

: Ditemukan metastasis jauh

M1a

: Metastasis terbatas ada 1 organ atau situs (contoh: pada hepar, paru,
ovarium, dan kelenjar getah bening non-regional)

M1b

: Metastasis pada 2 atau lebih organ atau pada peritoneum
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Tabel 6. Stadium klinis dari karsinoma kolon
Stadium

T

N

M

Stadium

0

:

Tis

N0

M0

Stadium

IA

:

T1

N0

M0

IB

:

T2

N0

M0

IIA

:

T3

N0

M0

IIB

:

T4

N0

M0

IIIA

:

T1-T2

N1

M0

IIIB

:

T3-T4

N1

M0

IIIC

:

Semua T

N2

M0

IV

:

Semua T

Semua N

M1

Stadium

Stadium

Stadium

Gambar 10. Ilustrasi persebaran kelenjar getah bening (AJCC 7th ed, 2009)
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E.6. Diagnosis
Deteksi dini dan diagnosis pada pengelolaan tumor kolon dengan
kecurigaan keganasan memiliki peranan yang penting di dalam memperoleh hasil
yang optimal yaitu meningkatnya harapan hidup dan menurunnya tingkat
morbiditas dan mortalitas pada penderita karsinoma kolon (Mercurio, 2001;
Farwell, 2009).
Mendiagnosis adanya tumor kolon dengan kecurigaan keganasan dapat
dilakukan dengan cara :
1. Pemeriksaan klinis, yang terdiri dari anamnesis dan pemeriksaan fisik
termasuk colok dubur
2. Pemeriksaan laboratorium, yaitu test darah samar, test faal hati dan
Carcino-embrionic antigen (CEA). Kadar CEA pada keadaan normal
adalah 0 – 2,5 ng/mL. Terdapat beberapa keadaan yang dapat
meningkatkan kadar CEA, dengan kadar < 10 ng/mL dan bersifat
reversible, antara lain pada penderita obstruksi bilier, disfungsi
hepatoseluler, bronkitis, divertikulitis, adenomatous polyps, gastric ulcer,
perokok, BPH, renal disease. Peningkatan kadar CEA dapat dijumpai pada
keganasan lain selain keganasan kolon. Kadar CEA pada karsinoma kolon
berhubungan dengan volume tumor dan respon terapi anti tumor dan
berhubungan dengan sisa tumor setelah reseksi. Sensitifitas dan spesifitas
CEA untuk mendeteksi kekambuhan antara 70 – 80 %.
3. Pemeriksaan penunjang, terdapat pemeriksaan penunjang yang terbukti
commit to user
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efektif dalam diagnosis tumor kolon dengan kecurigaan keganasan, yaitu
barium enema, kolonoskopi dan biopsi,

Transrectal USG

digunakan

untuk menentukan stadium dari karsinoma rektum, USG Abdomen
digunakan untuk mendeteksi adanya metastase ke organ intrabdomen,
Foto Thorak untuk mendeteksi adanya metastase ke paru, dan CT-Scan
abdomen. Tingkat akurasi dari pemeriksaan ini tergantung pada persiapan
kolon yang baik.
4. Pemeriksaan Patologi Anatomi sebagai gold standart untuk menentukan
diagnosis patologi yang pasti.
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E.7. Terapi
E.7.1. Pembedahan
Pembedahan masih merupakan standar terapi tumor kolon dengan
kecurigaan keganasan. Pembedahan dilakukan sebagai terapi kuratif, simptomatik,
diagnostik dan staging penyakit. Pengertian untuk aplikasi yang benar dari
pembedahan tumor pada kolon sangat penting baik untuk ahli bedah maupun
dokter yang terlibat dengan terapi penyakit ini. Sehingga pembedahan dapat
membawa kesembuhan, perbaikan kualitas hidup dan memperpanjang survival
penderita karsinoma kolon (Kronborg, 2006; Farwell, 2009).
Terapi pembedahan yang dilakukan adalah reseksi kolon menurut lokasi
tumor dan mengikuti aliran darah bersangkutan. Drainase limfe mengikuti aliran
vaskuler, sampai pada asalnya pada arteri mesenterika superior atau arteri
mesenterika inferior. Teknik reseksi tidak banyak mengalami perubahan sejak
beberapa dekade ini. Bila tumor terletak pada kolon asendens dapat dilakukan
hemicolectomy dextra, ditambah reseksi ileum terminal sepanjang kurang lebih 10
cm. Tumor yang terletak pada fleksura hepatika atau kolon transversum proksimal
dilakukan extended hemicolectomy dextra dan omentectomy, bila terletak pada
kolon transversum distal dan fleksura lienalis dilakukan extended hemicolectomy
sinistra disertai omentectomy atau hemicolectomy sinistra. Tumor yang terletak
pada kolon desendens dilakukan hemicolectomy sinistra, dan tumor yang terletak
pada kolon sigmoid dilakukan hemicolectomy sinistra atau reseksi sigmoid.
Tumor yang terletak pada rektum dilakukan operasi low anterior resection dan
commit to user
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Berdasarkan pedoman dari National Comprehensive Cancer Network
(NCCN) 2012, pada kanker kolon harus dilakukan evaluasi atas margin radial
kolon yang diteliti atas perlunya untuk dilakukan CRM (Circumferential
Resection Margin) merupakan pengangkatan jaringan lunak di sekitar penetrasi
kanker terluar yang harus diangkat dengan jaringan retroperitonealnya. Reseksi
CRM ini dilakukan pada bagian kolon yang tidak tertutup oleh jaringan
mesothelial. Adanya jaringan kanker pada CRM ini berkorelasi dengan
munculnya rekurensi lokal. CRM ini sendiri didefinisikan sebagai adanya jaringan
tumor yang dinilai secara histopatologis di bagian terluar eksisi ≤ 1 cm yang
dilakukan.
Penelitian MRC CLASICC (Medical Research Council Conventional
versus Laparoscopic-Assisted Surgery In Colorectal Cancer) di Inggris tahun
2005 yang meneliti efikasi dan profil keamanan onkologis antara penggunaan
open surgery dibandingkan dengan laparoskopi dalam terapi karsinoma kolorektal
menyatakan bahwa overall survival dan disease free survival kedua kelompok ini
tidak berbeda. Dan berdasarkan penelitian MRS CLASICC ini penggunaan
metode evaluasi circumferential resection margin tidak membuahkan perbedaan
rekurensi lokal, dan memiliki kecenderungan atas timbulnya disfungsi seksual
pada pria, meskipun angka ini tidak signifikan (Jayne, 2005).
Untuk kanker rekti, pedoman dari NCCN 2012 menyatakan bahwa
pembedahan merupakan terapi primer, dengan pemilihan terapi sesuai dengan
staging masing-masing tumor. Untuk T1N0 dilakukan eksisi transanal, untuk T1-T2
to userT3, atau tumor apapun dengan N1-2
dilakukan reseksi transabdominal,commit
untuk tumor
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terapi pembedahan yang dipilih adalah dengan metode reseksi transabdominal
dengan kemoterapi neo-adjuvant. Untuk tumor T4 atau tumor apapun dengan
metastasis atau pada tumor lokal yang tidak mungkin dilakukan pembedahan,
maka pembedahan dilakukan hanya jika mungkin untuk dilakukan, dan terapi
utama berubah menjadi kemoterapi.
Pemilihan Metode Eksisi Transanal harus memenuhi kriteria sebagai
berikut : < 30% sirkumferensi rektum, ukuran < 3cm, batas tumor tegas (>3mm),
tumor mobile, tidak terfixir, terletak pada 8 cm ujung distal anus, tumor T1, tidak
ada invasi pada kelenjar getah bening. Apabila massa tumor dapat terlihat dengan
jelas di rektum, maka metode TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery) dapat
dilakukan.
Untuk

Reseksi

Transabdominal,

dilakukan

reseksi

anterior

atau

anastomosis coloanal dilakukan menggunakan metode TME (Total Mesorectal
Excision). Prinsip manajemen pembedahan ini dimana ahli bedah harus
melakukan proctoscopy rigid sebelum melakukan pembedahan, pengangkatan
tumor primer beserta batas tepi yang adekuat, pembenahan integritas jaringan
sekitarnya, dan pembedahan dilakukan setelah 5-10 minggu pemberian
kemoradiasi neo-adjuvant. Dilakukannya TME bertujuan untuk mengurangi
margin positif tumor, dan meliputi pengangkatan 4-5 cm dibawah ujung distal
kanker (< 5cm dari ujung anus).
Pada pengangkatan polip maligna pada rekti secara endoskopi didefinsikan
sebagai suatu jaringan kanker yang menginvasi tunika muskularis dan subcommit to user
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“polip maligna”. Prognosis yang baik adalah biopsi jaringan grade 1 dan 2, tanpa
ditemukannya invasi pada kelenjar getah bening. CRM positif yaitu tumor terletak
≤ 1mm dari batas tepi eksisi. Masih banyak kontroversi mengenai apakah jaringan
maligna rekti ini dapat diangkat secara sempurna secara endoskopi, akan tetapi
meskipun terdapat beberapa data yang saling bertentangan, konsensus saat ini
menyatakan pemeriksaan penunjang yang baik sangat menentukan untuk
pemilihan metode endoskopi atau laparotomi terbuka, sehingga masing-masing
metode dapat memberikan manfaatnya secara optimal.untuk eksisi transanal, hasil
gambaran histopatologis yang memberikan prognosis baik adalan ukuran tumor
< 3 cm, T1, dengan grade histopatologis I atau II, tanpa ada invasi kelenjar getah
bening dan margin negatif.
E.7.2. Terapi adjuvan
Pasien dengan karsinoma kolon beresiko tinggi untuk terjadi kekambuhan
baik lokal maupun sistemik. Terapi adjuvan bertujuan untuk menanggulangi
kedua masalah tersebut. Terapi adjuvan dengan kemoterapi dan radioterapi baik
dilakukan sebelum maupun sesudah pembedahan, dari beberapa penelitian telah
membuktikan efektififas kemoterapi dan kemoterapi saat ini telah diterima
sebagai terapi standar dan menghasilkan angka kekambuhan yang lebih rendah
(Sjamsuhidayat, 1997).
Untuk radioterapi, digunakan sebagai terapi neo-adjuvant, dilakukan
sebelum pembedahan untuk mengurangi risiko kekambuhan hingga 60% pada
pasien dengan adanya keterlibatan pada kelenjar getah bening. Pada pasien
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pembedahan bisa ditekan hingga

mencapai 20-70% dengan radioterapi.

Radioterapi digunakan dengan menggunakan radiasi sinar eksternal (external
beam radiation) dengan akselerator linier, diberikan selama 5 hari dalam
seminggu dan diulang hingga beberapa minggu kemudian. Tujuan dari terapi neoadjuvant ini adalah untuk mengecilkan massa tumor sehingga mempermudah
pembedahan dan mengurangi terjadinya komplikasi (NCCN, 2012).
Obat kemoterapi yang biasa digunakan pada karsinoma kolon dan rektum
adalah

5-fluorouracil

(5-FU),

Leucovorin

(LV),

Irinotecan,

Oxiliplatin,

Capecitabine, dan perkembangan terbaru pada immuno terapi dengan antibodi
monoklonal karsinoma kolon dengan menggunakan bevacizumab dan cetuximab
saat ini mulai dimasukkan dalam regimen terapidigunakan pada terapi karsinoma
kolon (Farwell, 2009).
Di Indonesia manfaat kemoterapi pada karsinoma kolorektal Duke’s C
sudah diterima dan telah diaplikasikan, disini standar terapi adalah dengan
menggunakan 5-FU/LV dan kemudian mulai tahun 2004, penggunaan obat
golongan platinum, seperti Oxaliplatin dan Capecitabine telah digunakan.
Regimen terapi Oxaliplatin, Leucovorin dan 5-FU yang dinamakan FOLFOX4
dapat meningkatkan survavibilitas 3 tahun bebas penyakit. Regimen obat ini
terdiri dari : Oxaliplatin 85mg/m2 plus bolus Leucovorin 200mg/m2 dan 400
mg/m2 5-FU, dan diikuti dengan infus selama 22 jam 5-FU dengan dosis
600mg/m2, yang akan diulang setiap 2 bulan, hingga 12 siklus. Dan regimen lain
yang sering diberikan adalah FOLFIRI yang terdiri dari : infusan Irinotecan
commit
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400mg/m

55

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

400mg/m2 bolus dan dilanjutkan dengan 2400mg/m2 5-FU selama 46 jam.
Saat ini penggunaan imunoterapi juga telah disetujui oleh FDA (Food and
Drugs Agency) dengan memberikan substansi yang digunakan oleh sistim imun
dari luar, substansi ini dapat membantu sistim imun untuk menghambat
pertumbuhan sel kanker dan membantu sistim imun tubuh untuk dapat melawan
kanker secara efektif. Menggunakan antibodi monoklonal yang di desain untuk
menyerang sel kanker, Bevacizumab terbukti dapat mencegah pertumbuhan
pembuluh darah yang menyuplai sel kanker. Penggunaan imunoterapi secara
bersamaan dengan terapi lini pertama, telah digunakan dalam uji coba pasien
dengan kanker kolorektal stadium lanjut atau metastatik. Kemudian obat lain,
Cetuximab, yang bekerja dengan mengikat permukaan sel yang di sekitar sel
kanker, untuk mencegah pertumbuhan sel kanker dan mempromosikan cell death.
Penggunaan obat golongan ini dapat digunakan secara tunggal atau kombinasi
dari protokol FOLFOX4 atau FOLFIRI yang tidak berespon dengan agen
kemoterapi lainnya.
4.8. Prognosis
Prognosis pada karsinoma kolon tergantung pada stadium tumornya, ada
tidaknya metastase jauh, klasifikasi penyebaran tumor dan tingkat keganasan sel
tumor, keadaan umum penderita, umur penderita, adanya komplikasi perforasi
dan

obstruksi, serta pengelolaan pra dan pasca bedah yang teliti dengan

pembedahan dan pengangkatan tumor primer dan metastase seradikal mungkin
(Mercurio, 2001; Farwell, 2009).
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BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual

Gambar 11. Kerangka konseptual penelitian

Penjelasan Kerangka konseptual
Pasien karsinoma kolorektal high grade dan low grade yang belum pernah
mendapat terapi apapun, diperiksa ekspresi LMP-2A. pemeriksaan ekspresi LMP2A dilakukan pada jaringan kolorektal yang dilakukan pembedahan reseksi,
kemudian

dengan

teknik

pewarnaan

immunohistokimia

dilakukan

immunostaining dan kemudian dilakukan penilaian skor histologis
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B. Hipotesis Penelitian
Terdapat perbedaan tingkat ekspresi LMP-2A berkaitan dengan infeksi
Virus Epstein-Barr pada low grade dan high grade karsinoma kolorektal.
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BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional-analitik dengan
pendekatan cross-sectional
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi
Surakarta untuk pengambilan sampel biopsi pasien pasca operasi reseksi
kolorektal, kemudian pemeriksaan histopatologi untuk grading karsinoma
kolorektal dan pemeriksaan imunohistokimia dilakukan di Laboratorium
Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli 2011 hingga Desember 2011
dari pengambilan sampel hingga analisis data.
C. Kriteria Sampel
1. Teknik Sampling
Sampel penelitian diambil secara konsekutif sampling, di mana subyek
yang memenuhi kriteria dimasukkan dalam penelitian sampai kurun
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waktu tertentu, sehingga jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi
(Sastroasmoro, 2008).
2. Besar Sampel
Besar sampel untuk dua sampel independen dengan uji hipotesis
menggunakan rumus sebagai berikut (Sastroasmoro, 2008) :

é (Z a + Z b )S ù
n1 = n 2 = 2 ê
ú
ë ( x1 - x 2 ) û

2

Dimana :
n

= besar sampel

Zα

= tingkat kemaknaan 95 % = 1,96

Zβ

= tingkat specified power 80% = 0,842

S

= Simpang baku kedua kelompok = 10 %

X1 – X2 = Perbedaan klinis yang diharapkan = 15 %
Berdasarkan rumus di atas didapatkan nilai n minimal 7. Dilakukan
pengambilan besar sampel 7 untuk setiap kelompok sehingga secara
keseluruhan jumlah sampel adalah 14 sediaan.
3. Subyek Penelitian
Penelitian menggunakan subyek penelitian yang diambil dari pasien
bedah Rumah Sakit Umum Dr.Moewardi Surakarta, berupa hasil biopsi
pasca operasi jaringan kolorektal yang akan diteliti di Laboratorium
Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
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Surakarta. Penelitian ini akan berjalan dari bulan Juli 2011 hingga
Desember 2011.
D. Kriteria Inklusi Dan Eksklusi
1. Kriteria Inklusi
-

Sampel baru terdiagnosis secara histopatologis sebagai karsinoma
kolorektal, yang belum mendapat terapi.

2. Kriteria Eksklusi
-

Sampel

karsinoma

kolorektal

yang

rusak

selama

penelitian

berlangsung.
E. Sarana, Bahan, Teknik Pengambilan Jaringan dan Penilaian
1. Sarana
Sarana untuk pengambilan jaringan dalam penegakkan diagnosa
kanker kolorektal adalah tindakan operatif.
2. Bahan
- Formalin buffer pH = 7,2
- Alkohol absolut, 95%, 80%, 70%, 50%.
- Xylol
- Parafin
- Aquadest
- Buffer sitrat pH 6
- PBS pH 7,2 - 7,4
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- Metanol H2O2 0,3%
- Bloking serum
- Antibodi primer
- Antibodi sekunder : biotin
- Streptavidin
- Substrat enzim peroksidase : DAB
- Hematoxylin
- Canada balsam
- Kapas/tissue
- HRP (Horseradish Peroxidase)

3. Cara Kerja.
Blok parafin dari jaringan karsinoma kolorektal selanjutnya dipotong
dengan mikrotom dengan ketebalan 3-4 µm dan dilekatkan pada gelas obyek
pada poly L-lysine. Kemudian dilakukan penilaian grading histopatologis
karsinoma kolorektal pada pasien tersebut oleh seorang ahli patologi anatomi.
Ekspresi LMP-2A pada pasien karsinoma kolorektal yang terinfeksi EBV
diperiksa dengan teknik imunohistokimia, menggunakan monoklonal antibodi
anti LMP-2A virus EBV.
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F. Definisi Operasional
a. Variabel bebas
· Tingkat ekspresi LMP-2A pasien karsinoma kolorektal yang dinilai
dengan pengecatan immunohistokimia LMP-2A.
· Skor Histologis (SH), yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :
SH = (IK x PK) + (IS x PS) + (IL x PL) + (IN x PN)
Keterangan :
I = Intensitas

S = Sedang

P = Prosentase

L = Lemah

K = Kuat

N = Negatif

Tabel 7. Grading prosentase jumlah sel dengan ekspresi positif (Budiani et al.,
2005)
Persentase

Grade

0 - 25%

1

26 - 50%

2

51% - 75%

3

76 - 100%

4
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Tabel 8. Grading intensitas warna ekspresi LMP-2A (Budiani et al., 2006)

Intensitas
Kuat
Sedang
Lemah
Negatif

Kisaran Nilai
Intensitas Yang
Terbaca Software

Grade

21 - 65,6
65,5 - 110
110,1 - 154,6
154,6 - 199

3
2
1
0

Tabel 9. Makna patologis ekspresi LMP-2A dalam interfal nilai skor histologis
(Budiani et al., 2005)
Interval nilai

Makna kualitatif

0,00 - 3,75

Negatif

3,76 - 7,50

Positif lemah

7,51 - 11,25

Positif sedang

11,26 - 15,00

Positif kuat

a. Variabel terikat
· Grading karsinoma kolorektal ( setiap pasien yang ditentukan
berdasarkan hasil biopsi jaringan kolon-rektum mereka yang telah dinilai oleh
ahli patologi anatomi )
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Grading Histopatologi :
Grade I

: Tumor berdiferensiasi baik, mengandung struktur glandular
> 95 %.

Grade II

: Tumor berdiferensiasi sedang, mengandung komponen glandular
50 – 95 %.

Grade III

: Tumor berdiferensiasi buruk, mengandung komponen glandular
5 – 50 %, Adenokarsinoma Musinosum dan adanya Signet Ring
Cell Carcinoma termasuk grade III.

Grade IV : Tumor tidak berdiferensiasi, kandungan komponen glandular
< 5 %, Adenokarsinoma Medular termasuk dalam grade IV
.
Kemudian dibagi menjadi :
Low grade : tumor berdiferensiasi baik dan sedang
High grade : tumor berdiferensiasi buruk dan tidak berdiferensiasi
G. Analisa Data
Hasil skor histologis dianalisis uji beda dengan menggunakan uji t (t-test),
sebelumnya dilakukan uji parametrik dengan menggunakan Shapiro-Wilk untuk
mengetahui distribusi sebaran data untuk jumlah sampel yang kurang dari 50.
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H. Alur Penelitian

Gambar 12. Kerangka operasional penelitian
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BAB V
HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi observasional analitik dengan
rancangan secara cross sectional. Sampel blok parafin berasal dari
Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas
Maret, Surakarta yang secara histopatologis menunjukkan gambaran
karsinoma kolorektal low grade dan high grade. Tujuh sampel karsinoma
kolorektal low grade dan 7 sampel karsinoma kolorektal high grade. Ke 14
sampel hasil biopsi ini kemudian dilakukan pewarnaan imunohistokimia
dengan menggunakan (Genway Biotech, Rockford, USA). Hasil pewarnaan
ini dinilai tingkat ekspresi LMP-2A ditandai dengan adanya warna
kecokelatan hingga cokelat tua pada membran sel, ekspresi negatif LMP-2A
ditandai dengan warna ungu kebiruan tanpa warna kecokelatan.
Pengamatan intensitas warna ini dilakukan dengan menggunakan
mikroskop cahaya OLYMPUS seri BX-41. Intensitas warna dari setiap slide
preparat biopsi diamati dengan perbesaran 400x. Setelah didapatkan nilai
intensitas tersebut kemudian dihitung skor histologisnya dari setiap lapang
pandang dan dinilai rata-rata dari masing-masing slide sediaan. Skor
histologis yang didapatkan kemudian digunakan dalam menentukan tingkat
ekspresi LMP-2A berdasarkan tabel 7, 8, dan 9 pada halaman 46
menujukkan, semakin tinggi skor histologis, semakin kuat ekspresinya.
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Hasil pengecatan immunohistokimia ekspresi LMP-2A pada karsinoma
kolon high grade dan low grade ditampilkan oleh gambar 13 dan 14 sebagai
berikut :

Gambar 13. Ekspresi LMP-2A yang lemah pada slide biopsi karsinoma
kolorektal high grade, perhatikan warna membran sel kecokelatan
yang dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran
400x. Tanda panah menunjukkan membran sel berwarna merah
kecokelatan.

Gambar 14. Ekspresi LMP-2A yang kuat pada slide biopsi karsinoma kolorektal
commit
to membran
user
low grade, perhatikan
warna
kecokelatan yang lebih jelas

68

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

dibandingkan gambar 13, yang lebih lemah ekspresi LMP-2nya.
Slide ini dilihat dengan menggunakan mikroskop pada perbesaran
400x. Tanda panah menunjukkan membran sel berwarna cokelat
yang tampak lebih jelas.
Ekspresi LMP-2A limfosit B biopsi jaringan karsinoma kolorektal high grade
dan low grade, adalah sebagai berikut:

Gambar 15. Infiltrasi limfosit B pada slide biopsi karsinoma kolorektal low
grade, disini kita dapatkan sedikit sekali infiltrasi dari limfosit B
(tanda panah hitam menunjukkan epitel karsinoma kolon, tanda
panah merah menunjukkan limfosit B yang mengekspresikan LMP2A).

Gambar 16. Infiltrasi limfosit B pada slide slide biopsi karsinoma kolorektal
high grade, disini kita dapatkan banyak sekali infiltrasi dari limfosit
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panah merah menunjukkan limfosti B yang mengekspresikan LMP2A).
A.

Hasil Penelitian
Hasil skor histologis atas ekspresi LMP-2A pada biopsi karsinoma

kolorektal low grade dan high grade dari seluruh 14 pasien diberikan pada tabel
10 sebagai berikut :
Tabel 10. Skor histologis ekspresi LMP-2A pada epitel karsinoma kolorektal
High Grade & Low Grade

Grading

No Slide

Skor Histologis

Makna Ekspresi

High Grade

1743
1449
1448
943
1358
696
1289
2632
486
1249
1322
1582
1060
1177

3,9
2,1
2,5
3,5
4,6
1
1
6,2
2
7,3
5,2
3
1,1
1,55

Positif Lemah
Negatif
Negatif
Negatif
Positif Lemah
Negatif
Negatif
Positif Lemah
Negatif
Positif Lemah
Positif Lemah
Negatif
Negatif
Negatif

Low Grade

Dari data diatas kemudian kita plot ke dalam tabel secara sistematis untuk
mengetahui nilai rata-rata ekspresi LMP-2A dari kedua kelompok biopsi.
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Tabel 11. Nilai rata-rata ekspresi LMP-2A pada epitel biopsi karsinoma
kolorektal high grade dan low grade
Kelompok
Low Grade
High Grade

Ekspresi LMP-2 (Mean ± SD)
3,76 ± 2,45 (positif lemah)
2,65 ± 1,40 (negatif)

Kemudian dari data di atas selanjutnya dilakukan analisis statistik berupa uji
beda t test, untuk mengetahui perbedaan antara kedua kelompok ini.
Tabel 12. Skor Histologis Ekspresi LMP-2A Pada Limfosit B Karsinoma
Kolorektal High Grade & Low Grade
Grading
High Grade

Low Grade

No Slide
1743
1449
1448
943
1358
696
1289
2632
486
1249
1322
1582
1060
1177

Skor Histologis
1
1,7
2,1
2,7
2,4
1,2
2,6
1
1
1
1
3
1,7
1

Makna ekspresi
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Positif Lemah
Negatif
Negatif

Dari data di atas kemudian kita plot ke dalam tabel secara sistematis untuk
mengetahui nilai rata-rata ekspresi LMP-2A pada limfosit dari kedua kelompok
biopsi
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Tabel 13. Nilai rata-rata ekspresi LMP-2A pada limfosit B biopsi karsinoma
kolorektal high grade dan low grade
Kelompok

Ekspresi LMP-2 Limfosit B (Mean ± SD)

Low Grade

1,38 ± 0,75 (negatif)

High Grade

2,03 ± 0,59 (negatif)

Data deskriptif atas ekspresi LMP-2A pada epitel dan limfosit B karsinoma
kolorektal high grade dan low grade kemudian kami sajikan dalam bentuk
diagram.

4

3,76

3.5

2,65

3

2,01

2.5
2

1,38

Epitel
Limfosit

1.5
1
0.5
0
Low grade

High grade

Gambar 17. Diagram ekspresi LMP-2A
Untuk melihat distribusi data kami, maka kami berikan diagram box plot
atas ekspresi LMP-2A pada epitel karsinoma kolorektal.
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Gambar 18. Diagram box plot ekspresi LMP-2A pada epitel karsinoma
kolorektal
Distribusi data dari ekspresi LMP-2A pada limfosit B karsinoma kolorektal
kami sajikan pada gambar dibawah ini :

Gambar 19. Diagram box plot ekspresi LMP-2A pada limfosit B karsinoma
kolorektal
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B. Analisis Hasil Penelitian
Setelah dilakukan tabulasi data, selanjutnya dilakukan analisis statistik
dengan menggunakan program SPSS for windows versi 19.
Untuk mengetahui perbedaan ekspresi LMP-2A antara karsinoma
kolorektal low grade dan high grade dengan menggunakan uji t (independent
sample t test), dimana perbedaan antara kedua kelompok adalah signifikan bila
didapatkan nilai signifikansi p<0,05 dengan taraf kepercayaan sebesar 95%.
Sebelum kita memastikan penggunaan uji t sebagai uji hipotesis kita , kita harus
memastikan apakah distribusi data yang kita miliki sudah normal atau tidak.
Untuk mengetahui distribusi data dari sampel yang besarnya kurang dari 50,
maka kita gunakan analisis Shapiro-Wilk (Sopiyuddin, 2009).
Tabel 14. Uji normalitas ekspresi LMP-2A pada epitel karsinoma kolorektal
Tests of Normality Shapiro-Wilk

Skor HI

Statistic
,920

df
14

Sig.
,223

Dari tabel 14 diatas, uji normalitas distribusi data diperoleh nilai p = 0,223
(p>0,05), maka dari itu peneliti dapat mengambil kesimpulan, distribusi data
indeks histologis peneliti adalah normal, sehingga kita

dapat melanjutkan

melakukan analisis statistik untuk subyek dari kedua kelompok yang tidak
berpasangan ini dengan uji t.
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Tabel 15. Hasil analisis uji statistik dengan uji t pada epitel karsinoma kolorektal

T
Skor Equal
HI
variances
assumed

1,035

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Mean
Std. Error
Difference Difference Lower Upper
1,1071

1,0696

3,4376
1,2233

Dari analisis di atas didapatkan nilai p=0,321 (p>0,05), maka dapat diambil
kesimpulan tidak terdapat perbedaan yang berarti antara ekspresi LMP-2A pada
karsinoma kolorektal high grade dan low grade.
Pada penelitian ini kami juga lakukan penelitian tambahan yaitu
mengevaluasi perbedaan infiltrasi sel imun, sel limfosit B, pada sampel karsinoma
kolorektal. Pemeriksaan hitung limfosit juga dilakukan dengan metode skor
histologis, hasil penghitungan menunjukkan bahwa skor histologis pada
karsinoma kolorektal low grade lebih rendah nilainya dibandingkan dengan
karsinoma kolorektal high grade, dan setelah hasil skor histologis ini dianalisis
menggunakan analisis statistik untuk mengetahui perbedaan nilai antara
karsinoma kolorektal high grade dan low grade, ternyata tidak menunjukkan
adanya perbedaan infiltrasi sel limfosit B pada jaringan karsinoma kolorektal high
grade dengan low grade.
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Tabel 16. Distribusi skor histologis limfosit B pada slide biopsi
Grade
HI Limfosit

Low
grade
High
Grade

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

7

1,381

,7561

,2858

7

2,013

,5911

,2234

Tabel 17. Hasil analisis uji statistik hitung limfosit dengan uji t

HI
Limfosit

Equal
variances
assumed

T

Mean
Difference

Std. Error
Difference

-1,741

-,6314

,3627

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-1,4218

,1589

Hasilnya kami peroleh angka signifikansi sebesar p = 0,107 (p>0,05),
sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara
ekspresi limfosit B pada biopsi karsinoma kolorektal low grade dan high grade.
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BAB VI
PEMBAHASAN
A. Perbedaan tingkat ekspresi LMP-2A pada karsinoma kolorektal
Perbedaan tingkat ekspresi LMP-2A pada karsinoma kolorektal high grade
dan low grade telah dilakukan pada penelitian ini, dengan menggunakan uji
statistik ujit t, peneliti tidak mendapatkan perbedaan yang signifikan atas
ekspresi LMP-2A pada karsinoma kolorektal high grade dan low grade
(p>0,05).
Selain itu peneliti menemukan tingkat ekspresi LMP-2A yang lebih tinggi
pada karsinoma kolorektal low grade dibandingkan high grade. Meskipun hasil
temuan penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti yang awalnya
memperkirakan bahwa ekspresi LMP-2A akan terus persisten meningkat selama
proses onkogenesis ke arah derajat diferensiasi sel tumor yang lebih buruk,
temuan penelitian ini bahwa tingkat ekspresi LMP-2A yang lebih tinggi pada
karsinoma kolorektal low grade, ternyata mendukung temuan Taeyo et al, 2009,
yang menyatakan bahwa infeksi EBV terbukti secara klinis dapat memicu proses
keganasan dan merupakan kausa dari proses keganasan. Sehingga disini peran
LMP-2A adalah sebagai inisiator keganasan, dimana peran LMP-2A sebagai
protein latent virus, ternyata memang terbatas pada perannya sebagai
“transforming factor”, dimana LMP-2A ini merusak mekanisme perbaikan sel
dari suatu low grade pre-invasive lesion menjadi high grade pre-invasive lesion,
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disini, Taeyo menyatakan bahwa setelah sel mengalami transformasi maligna,
maka pathway keganasan yang dominan saat ini telah digantikan oleh overexpression BCL-2, NF-κb, dan c-myc, hal ini terjadi karena saat telah terjadi
transformasi maligna, berarti sel telah kehilangan fungsi regulasi normalnya dan
ekspresi protein sel telah menjadi kacau, seiring dengan perubahan morfologi sel
tersebut yang menjadi suatu sel yang undeferentiated (Taeyo, 2009).
Sesuai dengan penelitian oleh Selgrad, 2008, yang menunjukkan bahwa
peran onkogenik dari EBV utamanya dimainkan oleh EBNA dan LMP. LMP-2A
mengatur ekspresi NF-κB dan c-myc. Disinilah peran EBV sebagai tumor
inisiator, yang menjaga latensi infeksi virus ini. Selain itu, ekspresi LMP-2A,
bersamaan dengan EBNA juga memiliki peran utama dalam mortalisasi sel,
proliferasi dan peningkatan persebaran infeksi EBV dan transformasi keganasan,
peran LMP-2A sebagai inisiator keganasan ternyata terbukti melalui penelitian
ini dimana tidak terdapat perbedaan ekspresi LMP-2A yang signifikan saat
sudah terjadi suatu proses malignansi (Selgrad,2008).
Persebaran EBV pada saluran gastrointestinal, dapat berasal dari ingesti
per-oral, persebaran per-hematogen, maupun melalui saluran limfatik. Penelitian
Soravia, 2008, menyatakan bahwa 16% dari karsinoma kolorektal memiliki EBV
seropositif, berhasil menunjukkan bahwa adanya EBV seropositif berkorelasi
dengan penurunan protein anti-apoptosis bcl-2, penurunan ekspresi E-cadherin,
dimana keduanya ini merupakan komponen integral dari adhesi sel. Temuan ini
menunjukkan bahwa inisiasi EBV mampu menginduksi timbulnya gangguan
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dengan penelitian kami, EBV memiliki peranan kausatif dalam timbulnya
karsinoma kolorektal (Scholle, 2000).
Pada penelitian ini ekspresi LMP-2A lebih besar pada karsinoma
kolorektal low grade. Hal ini sesuai dengan penelitian Kieff et al 2001, yang
menyatakan bahwa peran EBV sebagai inisiator tumor, sebagian besar
dikontribusikan oleh peran peralihan antara infeksi laten yang ada di limfosit B
menjadi suatu infeksi litik dari EBV yang kemudian menginfeksi sel epitel
mukosa kolon. Selama fase litik ini, virus EBV menginfeksi sel mukosa
kolorektal dan menyebabkan transformasi maligna. Melalui efektornya, yaitu
LMP-2A, maka infeksi EBV dapat terhindar dari sistim imun tubuh dan
mengalami imortalisasi sel, sehingga host akan mengalami infeksi EBV, melalui
proses penyamaran terhadap makrofag interseluler untuk mengenali sel yang
terinfeksi EBV sebagai sel antigen dengan menghasilkan cell-surface antigen
seperti CD 40, CD 54 dan CD 95 (Kieff, 2001; Robertson, 2010).
B. EBV sebagai inisiator keganasan
Patogenesis molekuler dari terjadinya karsinoma kolorektal memiliki
beberapa pathway yang berbeda. Oleh sebab itu, timbulnya keganasan pada
kolon tidak bisa dilihat sebagai akibat dari satu faktor tunggal saja, dalam hal ini
infeksi EBV, akan tetapi fokus pembahasan disini akan kita titik beratkan pada
peran EBV sebagai onkogen utama karsinoma kolorektal.

Proses multistep

dimana infeksi virus EBV dapat memicu (inisiator) suatu proses kegangasan
hingga menginduksi proses invasi dan metastasis pada sel yang telah mengalami
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transformasi maligna. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan protein sel yang
dapat mengekskresikan molekul adhesi interseluler, sehingga sel yang telah
mengalami transformasi ini dapat menyebar ke organ lain. Secara fisiologis selsel ini memiliki protein supresor yang diekspresikan oleh sel itu sendiri, akan
tetapi karena sel ini telah mengalami transformasi keganasan maka aktivitas
normal sel sudah tidak berfungsi lagi. Penelitian Allen 2005, menunjukkan
bahwa sel yang terinfeksi oleh EBV akan mengalami transformasi keganasan,
LMP-2A sebagai protein yang disekresi oleh EBV selama fase infeksi laten akan
mengaktivasi αv-integrin, yang nantinya akan menginduksi sintesis dari MMP-9
(Matrix Metalloproteinase-9), suatu enzim yang mampu mendegradasi kolagen
type II dan III, yang membentuk jaringan ikat pada membrana basalis mukosa
kolon, sehingga pada saat sudah terjadinya malignansi maka αv-integrin, akan
memudahkan sel-sel yang mengalami transformasi keganasan ini untuk
bermetastasis (Allen, 2005).

Gambar 19. Mekanisme infeksi EBV pada karsinoma kolorektal (Taeyo,
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Sejalan dengan penelitian Li pada tahun 2004, yang menunjukkan bahwa
pada pasien kanker dengan infeksi EBV memiliki sensitivitas yang buruk
terhadap kemoterapi. Buruknya sensitivitas terhadap kemoterapi ini juga
ditengarai dengan tingginya derajat histopatologi dari sel kanker kolorektal pada
pasien dengan infeksi EBV. Sehingga untuk membantu sensitivitas kemoterapi
perlu dilakukan imunoterapi dengan antibodi monoklonal yang dapat
menargetkan pada sel yang terinfeksi EBV supaya dapat dikenali oleh sistim
imun tubuh. Dengan penemuan terbaru vaksinasi anti EBV, maka diharapkan
terbentuk imunitas spesifik terhadap infeksi EBV, sehingga sedini mungkin,
faktor infeksi EBV sebagai faktor transformasi keganasan di berbagai organ
dapat dicegah secara lebih dini (Liu, 2003; Li, 2004).
LMP-2A ini mungkin tidak begitu diperlukan pada proses malignansi
lanjut, karena berdasarkan penelitian Epistel Simatupang pada tahun 2012,
ditemukan bahwa EBNA-1 adalah protein inti virus yang lebih beperan pada
proses malignansi lanjut, dimana ekspesi EBNA-1 ditemukan lebih besar pada
high grade karsinoma kolorektal. Hal ini sesuai dengan penelitian Yasuda pada
tahun 2010 dimana infeksi EBV masih berperan dalam proses malignansi
lanjutan, akan tetapi peran LMP-2A sudah menurun fungsinya (Epistel
Simatupang, 2012; Yasuda, 2010).
Meskipun telah kita ketahui peran LMP-2A sebagai inisiator keganasan
sesuai keterangan diatas adanya perbedaan strain EBV di beberapa negara dapat
menimbulkan proses patognesis yang berbeda, oleh sebab itu setelah kita ketahui
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fugnsi LMP-2A ini, pemeriksaan strain EBV dengan negara lain perlu dilakukan
untuk mengkonfirmasi kesamaan temuan kami (Mubarikha,1998).
Pada penelitian ini, sebagai tambahan, kami telah mengobservasi infiltrasi
sel limfosit B pada setiap sampel ekspresi LMP-2A kami, dan hasilnya
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan infiltrasi sel limfosit B yang
signifikan dan infiltrasi limfosit B ditemukan lebih besar pada kelompok
karsinoma kolorektal high grade, dibandingkan dengan karsinoma kolorektal
low grade. Hal ini berdasarkan penelitian Danes, 1984, menunjukkan bahwa
infiltrasi limfosit B semakin banyak ditemukan pada jaringan kolon yang
mengalami proliferasi mukosa yang abnormal. Seiring dengan besarnya derajat
karsinoma kolorektal, maka ditemukan pula infiltrasi limfosit B yang lebih
banyak. Infiltrasi limfosit B yang membawa partikel EBV akan meningkat pada
mukosa kolorektal, sehingga saat limfosit B tersebut litik, virus EBV baru akan
masuk menginfeksi sel epitel mukosa kolon sehingga hal ini akan memperburuk
prognosis dari mukosa kolon. Akan tetapi peran lebih lanjut dari limfosit B ini
pada karsinogenesis karsinoma kolorektal masih belum sepenuhnya dipahami.
Akan tetapi melihat dari penelitian lain yang dilakukan oleh Yasuda, 2010, yang
meneliti densitas infiltrasi limfosit CD4 dan CD8 pada sampel biopsi pasien
karsinoma kolorektal, menunjukkan bahwa infiltrasi limfosit B pada jaringan
tumor merupakan faktor prognostik independen dalam mencapai respon terapi
yang baik pada pasien karsinoma kolorektal yang dilakukan kemoradioterapi
sebelum dilakukannya terapi pembedahan. Semakin tinggi infiltrasi sel limfosit,
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pemberian kemoterapi dan radioterapi dapat memperkuat ekspresi tumor
associated antigen. Respon dari tumor associated antigen ini akan membantu
sistim imun host dalam mendestruksi microenvironment tumor, bahkan
dihipotesiskan bahwa radioterapi menginduksi produksi IFN-γ dalam jaringan
tumor dan jaringan tumor yang terpapar radiasi mengeluarkan CXCL 16 yang
menarik sel limfosit (Yasuda, 2010).
C. Implikasi Klinis Ekspresi LMP-2A
Sesuai dengan penelitian Maschler 2005, karsinoma kolorektal yang
ditemukan bersamaan dengan infeksi EBV diferensiasi yang lebih buruk. Hal ini
sebagian besar disebabkan oleh ekspresi protein EBV LMP-2 yang merubah
sinyal endogen sel, yaitu pada tyrosine kinase. Tyrosine kinase adalah enzim
yang dapat mentransfer rantai fosfat dari protein ke dalam sel. Melalui proses
fosforilasi ini suatu sel yang terinfeksi oleh EBV dapat mengalami mutasi
berupa perkembangan sel mengalami kehilangan kontrol, sel akan terus berada
pada posisi “on” dan terus melakukan pembelahan sel tanpa henti. Hal inilah
yang ditengarai bertanggung jawab atas terus berkembangnya sel kanker, bahkan
setelah dilakukan reseksi dan kemoterapi serta radioterapi neo-adjuvant (Busson,
2002; Chen, 2002; Maschler, 2005).
Penggunaan kemoterapi yang konvensional saat berdasarkan protokol
Mayo adalah dengan menggunakan Leucovorin dan 5-Fluorouracil dan pada
protokol lain juga masih menggunakan protokol yang serupa yaitu 5Fluorouracil dan platinum based lainnya dikombinasikan dengan Capecitabine
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dan Bevacizumab. Untuk 5-Fluorouracil, obat ini bekerja dengan menghambat
thymidilate sintetase, sehingga sel kanker yang aktif membelah menggunakan
sintesis nukleotida yang berlebihan sehingga mereka akan kehabisan thymine
dan mengalami kematian sel, akan tetapi hampir semua sel normal yang aktif
membelah juga akan merasakan akibatnya, sehingga efek sampingnya terlalu
besar. Untuk kemoterapi terapi berbasis platinum, obat ini bekerja dengan
menimbulkan persilangan DNA pada sel kanker karena sering sekali membelah
diri, maka rentan terhadap kerusakan DNA, sehingga obat golongan ini akan
memicu apoptosis sel yang diperantarai oleh DNA mitokondria Omi/Htra2. Pada
penelitian meta-analisis multi senter di Amerika Serikat, dengan regimen
kemoterapi Mayo yang paling banyak digunakan saat ini angka survival 5 tahun
bervariasi mulai dari 57-78 %, dan angka ini akan menurun drastis pada
karsinoma kolorektal stadium lanjut yang mengalami metastasis (Axel, 2004;
Stathea, 2007).
Suatu kemoterapi yang potensial aksinya lebih akurat dapat digunakan
sebagai terapi adjuvan setalah dilakukan terapi pembedahan TME (Total
Mesorectal Excision). Obat yang menargetkan pada reseptor tyrosine kinase
akan dapat memberikan hasil yang lebih menjanjikan. Hal ini mulai terwujud
pada obat baru Imatinib. Obat analog ATP ini mengikat secara kompetitif
mengikat dan menghambat tyrosine kinase, sehingga menghambat translokasi
kromosom. Sehingga apabila digunakan bersamaan dengan kemoterapi berbasis
cisplatin, maka hasilnya akan lebih menjanjikan. Berdasarkan uji klinis tahap II
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menekan proliferasi sel kanker karsinoma kolorektal, bahkan ekspresi enzim
proteolitik MMP (Matrix Metallo Proteinase) dari sel kanker tersebut juga
berkurang (Stahtea, 2007).
Berdasarkan penelitian diatas, maka bisa kita korelasikan bahwa
meningkatnya respon terhadap kemoterapi yang menargetkan pada tyrosine
kinase ini bersesuaian dengan penelitian kami dimana sebagian besar pasien
karsinoma kolorektal kami mengekspresikan LMP-2A suatu protein laten infeksi
EBV. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara infeksi EBV dengan
terjadinya keganasan karsinoma kolorektal. Sehingga di masa yang akan datang,
untuk mencegah infeksi EBV ini kita dapat mengharapkan untuk ditemukannya
vaksin untuk EBV, sehingga salah satu faktor penyebab keganasan kolorektal ini
dapat kita abaikan.
Bahwa infeksi EBV bukan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya
keganasan karsinoma kolorektal, akan tetapi merupakan salah satu pemicu
(inisiator) keganasan. Pada penelitian kami ini ditemukan 100% seluruh sampel
kami terindikasi positif terinfeksi EBV. Penelitian atas keterlibatan EBV dalam
patogenesis karsinoma kolorektal dilaksanakan dengan harapan keberadaan viral
oncogenik ini dikemudian hari tidak dikesampingkan, terutama dalam
penatalaksanaan terapi penyakit ini. misalnya pada : 1) terapi pemberian
antiviral, 2) immunoterapi, dengan pengaktivasi CTL seperti IL-2, IFN- (untuk
melawan virus), INF-(untuk melawan kanker); 3) dan terutama untuk
pengembangan terapi pencegahan seperti vaksin EBV.
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Kemudian sesuai dengan penitian Liu dan Lin, maka penelitian kami
berhasil membuktikan peran infeksi virus EBV sebagai faktor patogenesis baru
dalam karsinoma kolorektal. Dari penelitian Liu yang hanya mengajukan suatu
hipotesis bahwa adanya infeksi EBV merupakan inisiator terjadinya keganasan,
maka dalam penelitian kami ini, lebih lanjut kami menunjukkan secara khusus
peran LMP-2A sebagai inisiator keganasan kolorektal. Dengan adanya temuan
ini maka, penelitian lebih lanjut kemoterapi yang spesifik seperti yang
disebutkan di atas dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam
penatalaksanaan pasien dengan karsinoma kolorektal dan memperbaiki
prognosis (Lin, 2009; Liu 2003).
Penelitian prospektif diperlukan dimasa mendatang untuk mengkonfirmasi
peran EBV sebagai inisitor proses keganasan pada karsinoma kolorektal high
grade. Adanya penelitian prospektif juga akan dapat mengkonfirmasi temuan
atas semakin tingginya ekspresi LMP-2A berkorelasi dengan buruknya derajat
histopatologis sel kanker, atau dengan semakin buruknya respon kemoterapi
serta survival pasien kanker.
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BAB VII
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Tidak terdapat perbedaan yang berarti antara ekspresi LMP-2A pada
karsinoma kolorektal high grade dan low grade.
2. Ditemukan tingkat ekspresi LMP-2A yang lebih besar pada karsinoma
kolorektal low grade dibandingkan karsinoma kolorektal high grade

B. Saran
Perlu dilakukan penelitian ekspresi LMP-2A secara serial untuk
mengkonfirmasi peran EBV sebagai tumor inisiator pada karsinoma kolorektal
pada tahap progresivitas awal penyakit.
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