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PERBEDAAN TINGKAT EKSPRESI p21 INTRA NUKLEUS DAN SITOPLASMIK
PADA LOW DAN HIGH GRADE KARSINOMA KOLOREKTAL

Andreas Wahyudi, Ida Bagus Metria, Ambar Mudigdo, Dyah Ratna Budiani
Sub Bagian Bedah Digestif
FK UNS – RSUD Dr Muwardi Surakarta

Abstrak
Latar Belakang : Karsinoma kolorektal merupakan keganasan ketiga terbanyak di dunia dan kesembilan
di Indonesia. Dari evaluasi data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, didapatkan angka kejadian
1,8 setiap 100.000 penduduk(Sjamsuhidajat, 1986). p21 adalah suatu tumor supressor protein yang pada
kondisi normal, berada di intra nukleus, memiliki efek utama penghentian siklus sel dan repair DNA.
Sedangkan pada karsinoma kolorektal, terjadi fosforilasi p21 yang menyebabkan penurunan ekspresi
p21 intra nukleus yang menyebabkan penurunan kemampuan fungsi diatas dan terjadi translokasi p21 ke
sitoplasma yang menyebabkan kegagalan apoptosis.
Tujuan : Mengetahui perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplas mik pada Low dan High
grade karsinoma kolorektal.
Bahan dan cara : Sampel penelitian diambil secara konsekutif sampling, berupa blok parafin dari
penderita kasus baru yang belum pernah mendapat terapi lain, yang telah difiksasi dengan formalin buffer
pH = 7,2, dan terdiagnosa karsinoma kolorektal Low grade 7 sampel dan High grade 7 sampel.
Metode : Studi observasional analitik dengan rancangan cross sectional.
Analisa data : Data yang diperoleh dilakukan uji normalitas data, dilanjutkan dengan uji hubungan
menggunakan t test bila sebaran data normal dan uji Mann- Whitney bila tidak normal
Hasil : Data yang diperoleh berdistribusi normal, maka dilakukan uji beda dengan menggunakan t test.
Didapatkan perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi p21 intra nukleus pada Low dan High grade
(p= 0,023), dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi p21 sitoplasmik pada
Low dan High grade (p= 0,275).
Kesimpulan : Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi p21 intra nukleus pada Low
dan High grade dimana tingkat ekpresi p21 intra nukleus lebih tinggi pada Low grade dan tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi p21 sitoplasmik pada Low dan High grade dimana
tingkat ekpresi p21 sitoplasmik lebih rendah pada Low grade.

Kata kunci : tingkat ekspresi p21 intranukleus/sitoplasmik, low/high grade karsinoma kolorektal
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG
Karsinoma kolorektal merupakan keganasan ketiga terbanyak di dunia dan
menyebabkan 655.000 kematian per tahun . Tahun 2008,Amerika memperkiraka n ada
148.840 kasus karsinoma kolorektal dengan tingkat kematian sebesar 33,57 %per
tahun (Deiry, 2007).

Dari evaluasi data Departemen Kesehatan Rep ublik Indonesia,

didapatkan angka kejadi an 1,8 setiap 100.000 penduduk(Saj msuhidaja t, 1986).
Berdasarkan data histopatologik ka nker di Indonesia tah
un 1996 dan 1999,ka rsinoma
kolorektal menempati urutan ke-9 yaitu sebanyak 3,11%
dan 3,33 %
Karsinogenesis adalahproses multilangkah

.

yang sangat kompleks di mana

banyak perubah
a n ahrus bertepatan untuk mengubahsel normal menjadi sel ganas.
Beberapa kategori gen yang terlibat biasanya diatur dalam aj ringan untuk menjaga
ketat keseimbangan antara pertumbuhan /pergantian sel, kematian sel, replikasi
Deoxyribo uNcleic Acid

(DN
A ), dan perbaikan mismatch. Gangguan

bermakna pada

keseimbangan antara onkogen, promoter proliferasi sel, dan g en supresor tumor,
an berlebihan, mengh
penghambat pertumbuh

asilkan gangguan pertumbuhan

yang

memungkinkan terjadinya sel -sel ganas (Maingot’s, 2007) . Karsinoma kolorektal
berasal dari sel epitel yang mengalami displasia, berkembang menjadi adenoma , terus
berkembang seiring proses inisiasi,promosi,progre si sampai terjadi karsinoma invasif.
apan ini dianggap sebagai dasar terjadinya karsinoma kolorektal (KKAK,
Tahapan -tah
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1996, Alfred, 1997;Kodner,1999).
Ekstensi karsinoma kolorektal diklasifikasikan dengan sistem grading secara
ihstopatologis

yaitu low dan high grade, merupakan penilaian kuantitatif dari

differensiasi sel kanker dihubungkan dengan sejauhmana

sel tersebut menyerupai sel

normal, semakin ja uh menyerupai prognosisnya semakin buruk.
p21 adalahsuatu protein penekan tumor (Tumor Supressor Protein) yang
dianggap sebagai efektor terkuat dari p53. Melalui pemeriksaan imunoh
istokimia
dapat diketahui bah
a pada kondisi normal
w

p21 berada di dalam nukleus, memiliki

fungsi utama dalam penghentian siklus sel (cell cycle arrest), dengan cara berikatan
dengan kompleks C
yclin -C
yclin Dependent Kinase( C
DK ) (Abukhdeir dan
2005), serta induksi repair DN
A dengan cara berikatan dengan
C
N
A
uclear Antigen( P
N

a rk,
P

roliferating eCll
P

) sehingga proses tran skripsi DN
A melambat, memberi

kesempatan untuk repair (Foruin et al,1996; Moldovan, P
fand er&Jentsch2007).
ada beberapa
P

malignansi dilaporkan terja di fosforilasi p21 intra nukleus , yang

menyebabkan translokasi p21 ke sitoplasma, dan berikatan dengan Apoptosis Signal
Regulating Kinase-1(ASK -1) sehingga 2 fungsi biologis p21 pada nukleus tersebut
diatas tidak dapat diperankan lagi, serta menyebabkan inaktivasi proses apoptosis
pada aj lur Mitogen Activated P
r otein Kinase (MAP
K ). Keadaan ini menyebabkan
prognosis menjadi semakin buruk (X
ia et al,2004; Z
an et al,2007 )
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui

perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik

pada low dan high grade karsinoma kolorektal.
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I.2. RUMUSAN MASALAH
Apakahterdapat perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik
pada low dan high grade karsinoma kolorektal?

I.3 TUJUAN PENELITIAN
Mengetah
u i makna perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik
pada low dan high grade karsinoma kolorektal.

I.4 MANFAAT PENELITIAN
4.1.Manfaat teoritik
Sebagai dasar informasi ilmiah untuk penelitian selanjutnya tentang
perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik pada low dan
high grade karsinoma kolorektal
4.2.Manfaat aplikatif
Sebagai pertimbangan untuk pemeriksaan rutin lokasi p21 sebagai indikator
progresifitas yang merupakan salahsatu prediktor prognosis pada kasus
karsinoma kolorektal.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Kanker
Kanker

adalah

suatu

penyakit

yang

terjadi

karena

timbul

dan

berkembangbiaknya sel secara tak terkendali sehingga sel-sel ini tumbuh terus
merusak bentuk dan fungsi organ tempat tumbuhnya (Sjamsuhidajat, 2005).
Transformasi ini disebabkan oleh perubahan gen di dalam sel. Sel-sel yang telah
mengalami transformasi terus menerus berproliferasi dan menekan pertumbuhan sel
normal. Pertumbuhan kanker yang tidak terkendali tersebut diikuti dengan invasi ke
jaringan sekitar dan metastase ke bagian tubuh lain (Allen, 1995; Alfred, 1997;
Kodner, 1999; Compton, 2005)
Karsinogenesis merupakan proses pembentukan sel kanker yang patogenesisnya
secara molekuler merupakan penyakit genetik. Proses ini terjadi akibat pengaruh
berbagai faktor (multifaktorial) yang menyerang tubuh secara bertahap (multistage).
Bahan – bahan yang dapat menyebabkan sel kanker disebut karsinogen. Berdasarkan
asalnya, maka karsinogen dapat berasal dari faktor eksogen seperti karsinogen kimiawi,
virus dan fisik, dan karsinogen yang berasal dari faktor endogen seperti hormon sex.
Adapula yang memasukkan co-karsinogen seperti diet, umur, keturunan, rangsang
menahun dan trauma sebagai perangsang terbentuknya sel kanker.
Perubahan sel normal menjadi sel kanker melalui 3 tahap yaitu tahap inisiasi,
promosi dan progresi. Pada tahap inisiasi, terdapat faktor inisiator yang memulai
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pertumbuhan sel yang abnormal seperti radiasi, bahan kimia mutagenic, virus,
mutasi spontan. Pada tahap promosi dipicu oleh promotor seperti tumor promotor,
growth factor, virus sehingga terbentuk sel – sel yang polimorfis dan anaplastik.
Pada tahap progresi ditandai dengan adanya invasi sel ganas ke membrana basalis
atau kapsul (Sjamsuhidajat, 2005).
Perubahan keganasan melibatkan beberapa gen yaitu onkogen, gen penekan
tumor,

gen yang berperan dalam perbaikan DNA (DNA repair gen), dan gen

pengatur apoptosis (Helena, 1997; Sjamsuhidayat, 1997; Janne, 2000).
Onkogen adalah gen yang berkaitan dengan terjadinya transformasi neoplastik.
Onkogen ini berasal dari proto-onkogen yang mengalami mutasi. Proto-onkogen adalah
gen yang mengatur proliferasi normal. Perubahan yang dialami proto-onkogen seluler
pada aktivasi menjadi onkogen selalu bersifat mengaktivasi, artinya mereka menstimuli
suatu fungsi sel yang mengakibatkan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Walau ada sel
yang mengalami pembelahan diri secara tak terkendali, masih belum mengarah ke
bentuk kanker, karena sel-sel sekitar akan bereaksi dengan mengeluarkan growth
inhibitor (zat penghambat pertumbuhan). Zat penghambat pertumbuhan ini akan
mengikat ke reseptor sel yang malfungsi, mengirimkan signal ke inti sel, mengaktifkan
gen penekan tumor. Proses timbulnya keganasan pada tingkat molekuler dapat diamati
dari produksi protein yang berlebihan yang dihasilkan oleh onkogen. Aktivasi onkogen
merangsang produksi reseptor 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
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gangguan diferensiasi sel. Pada tahap selanjutnya, gangguan diferensiasi sel akan
mencerminkan progresifitas sel menjadi ganas (Tannock, 1995; Allen, 1998).
Gen penekan tumor berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan sel, apabila
diaktifkan maka akan menghentikan siklus pembelahan sel, sehingga dapat mencegah
pembelahan sel selanjutnya. Tetapi apabila gen penekan tumor malfungsi disebabkan
mutasi, maka sel abnormal yang terus membelah diri tidak menanggapi pesan growth
inhibitor yang dikeluarkan oleh sel sekitarnya untuk menghentikan pembelahan
sehingga terjadi proses malignansi (Pusztai, 1996; Shengli; 2001). Kelainan pada gen
penekan tumor bersifat resesif, artinya baru menimbulkan tumor kalau kedua allele
menunjukkan kelainan atau bahkan kehilangan kedua allele (Pusztai, 1996). Contoh
gen penekan tumor adalah p53, gen Rb (Retinoblastoma), , DCC (Deleted in Cell
Colorectal Carsinoma), APC (Adenomatous Polyposis Colli), WT-1 (Wilm’s Tumor1), NF-1 (Neurofibromatosis type-1) dan NF-2 (Neurofibromatosis type-2).
Apoptosis ialah kematian sel terprogram yang terjadi baik pada beberapa proses
fisiologik maupun proses neoplasma. Penumpukan sel pada neoplasma tidak hanya
terjadi sebagai akibat aktivasi gen perangsang pertumbuhan atau tidak aktifnya gen
penekan tumor, tetapi juga oleh karena mutasi gen pengatur apoptosis. Pertumbuhan sel
diatur oleh gen perangsang dan gen penghambat pertumbuhan, maka kehidupan sel
ditentukan oleh gen perangsang dan penghambat apoptosis ( Pusztai, 1996; Teich,
1997; Ashariati, 2004).
Tahap inisiasi diawali dengan kegagalan mekanisme DNA repair sehingga
paparan inisiator seperti hormon, radiasi, mutasi spontan dan bahan kimia mutagenik

commit to user
6

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

pada sel yang terinisiasi akan terjadi perubahan urutan nukleotida DNA protoonkogen sehingga ekspresi gen berubah meskipun jaringan masih terlihat normal.
Tahap inisiasi merupakan proses yang berlangsung cepat dan bersifat reversibel
(Pusztai, 1996; Teich, 1997; Shengli, 2001).
Tahap inisiasi akan berlanjut menjadi tahap promosi apabila sel yang terinisiasi
tadi terpapar oleh promotor seperti faktor pertumbuhan dan infeksi virus sehingga sel
akan berkembang menjadi sel preneoplasi. Pada sel neoplasi akan terjadi
transformasi urutan DNA sel sehingga ekspresi protein yang dikode gen tersebut ikut
berubah. Tahap promosi ini tidak terjadi dalam waktu singkat, selain itu juga harus ada
serangan promotor yang terus-menerus. Sebenarnya proses tersebut dapat dihambat
oleh anti onkogen, gen penekan tumor dan faktor diferensiasi, akan tetapi bila
faktor- fa ktor anti karsinogenik tadi gagal melaksanakan fungsinya maka sel
preneoplasi akan menjadi sel tumor in situ (Pusztai, 1996; Shengli, 2001).
Sel tumor in situ jika kembali mendapat paparan inisiator akan berkembang
menjadi sel tumor infiltratif yang merupakan tahap akhir karsinogenesis yaitu tahap
progresi. Proses perkembangan menjadi sel tumor infiltratif dihambat oleh mekanisme
apoptosis, faktor diferensiasi, penghambat angiogenesis dan sistem imun tubuh
(Pusztai, 1996).
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Gambar 1. Skema Karsinogenesis (Mc donald & Fond, 1997 dg. modifikasi)
II.2. Siklus Sel
Siklus sel secara normal terbagi dalam empat fase, yaitu: G1, S, G2 , M dan
diselingi dengan fase istirahat yaitu Go (Shengli, 2001).
Fase awal dimulai dengan G1 , pada fase ini sel mulai mempersiapkan untuk melakukan
sintesa DNA dan juga melakukan biosintesa RNA dan protein. Kemudian dilanjutkan
dengan fase S, pada fase ini terjadi replikasi DNA. Pada akhir fase ini sel telah berisi
DNA ganda dan kromosom telah mengalami replikasi . Setelah fase S berakhir sel
masuk dalam fase pra mitosis (G2) dengan ciri: sel berbentuk tetraploid,
mengandung DNA dua kali lebih banyak dari pada sel fase lain dan masih
berlangsungnya sintesis RNA dan protein. Sewaktu mitosis berlangsung (fase M)
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sistesis protein dan RNA berkurang secara tiba-tiba, dan terjadi pembelahan menjadi 2
sel. Setelah itu sel memasuki fase istirahat (Go). Sel dalam fase Go yang masih
potensial untuk berproliferasi disebut sel klonogenik atau sel induk (stem cell).
Jadi yang menambah jumlah sel kanker ialah sel yang dalam siklus proliferasi dan
dalam fase Go (Shengli, 2001).

Gambar 2. Siklus sel
Perubahan dari satu fase ke fase berikutnya pada siklus sel diatur oleh beberapa
checkpoint. Kontrol checkpoint berfungsi untuk memastikan bahwa kromosom utuh
dan tahap-tahap kritis siklus sel telah sempurna sebelum memasuki tahap selanjutnya.
Pengaturan checkpoint tersebut melibatkan aktivasi dan degradasi cyclin, aktivasi
cyclin dependent kinases (CDKs), cyclin-dependent kinase inhibitor (CDKIs).
Interaksi diantara ketiga kelas protein tersebut berperan mengontrol berbagai tahap
siklus sel, mencegah sel ke ta hap selanjutnya jika terjadi kerusakan DNA
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melalui mekanisme checkpoint dan deregulasi proses ini berperan dalam kejadia n
kanker (Pusztai, 1996).
Pada kanker terjadi perubahan pada pengaturan sik lus sel. Se lama
perkembangan sel kanker, baik secara genetik maupun epigenetik, biasanya
mempengaruhi ekspresi protein-protein pengatur siklus sel. Hal in i dapat
menyebabkan overekspresi cyclin dan kehilangan ekspresi CDK inhibitor dan
mengakibatkan

deregulasi

aktivitas

CDK.

Pada

sel

kanker

juga

terjadi

ketidakmampuan kontrol checkpoint, mengakibatkan respon yang menyimpang
terhadap adanya kerusakan seluler. Contohnya, kerusakan DNA pada fase G1
normalnya menyebabkan berhentinya siklus sel atau terjadi apoptosis tergantung pada
tingkat kerusakannya, sehingga sel tidak bisa memasuki fase S karena dihent ikan
pada G1. Ketidakmampuan kontrol checkpoint menyebabkan inisiasi fase S atau
mitosis tetap berlangsung meskipun ada kerusakan seluler dan ketidakstabilan genetik
yang selanjutnya menimbulkan clone maligna (Janne, 2000; Budiani, 2005).
Aktivitas dari kompleks cyclin-CDK yang mengontrol checkpoint tersebut
diatur dengan cara fosforilasi dan defosforilasi. Satu substrat protein utama dari CDK
adalah Rb. Rb saat kondisi hipofosforilasi berikatan dan menginaktifkan faktor
transkripsi E2F. Fosforilasi melepaskan E2F dari kompleks Rb dan E2F. E2F
merupakan faktor transkripsi cyclin E, cyclin A dan protein-protein lain yang terlibat
dalam siklus sel. Cyclin E membentuk kompleks dengan CDK2 dan meningkatkan
fosforilasi Rb. E2F yang dihasilkan akan menginduksi transkripsi gen seperti DNA
polymerase dan thymidin kinase (Kodner, 1999; Janne, 2000; Sudigdo,2002).
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Gambar 3. Siklus sel pada kanker
Protein lain yang berperan dalam kontrol checkpoint ini antara lain p53, CDKI
p21. Pada sel yang normal, ekspresi p53 rendah. Ketika terjadi kerusakan DNA
maka p53 akan teraktivasi dan mengaktifkan p21 yaitu suatu Cdk Inhibitor. p21 ini akan
mengikat dan menginaktifkan kompleks CDK4 yang akan menyebabkan fosforilasi Rb
terhambat dan pelepasan faktor transkripsi E2F terhenti sehingga siklus sel terhenti
pada tahap G1-S. Saat siklus sel terhent i, DNA me mpunyai kesempatan untuk
memperbaiki diri sebelum memasuki tahap pe mbelahan se lanjutnya (Alfred,
1997, Kodner, 1999; Janne, 2000; Budiani, 2005). Jika kerusakan DNA berat dan
tidak bisa direparasi maka sel akan memasuki jalur apoptosis.
II.3 p21
p21, suatu tumor suppressor protein dengan berat 21 KDa, memiliki fungsi
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utama di dalam regulasi terhadap progresi siklus sel. Aksi ini terutama dicapai dengan
menghalangi ikatan CDK dengan cyclin. Pada awalnya protein ini dikenali
menghalangi ikatan antara CDK2 dengan cyclinE. Seiring dengan waktu, p21 ternyata
juga mampu berikatan dengan CDK2, CDK3, CDK4 dan CDK6. Ikatan antara p21
dengan CDK diperkuat oleh cyclin yang bersesuaian dengan CDK tersebut. Preferensi
dari p21 untuk berikatan dengan CDK yang berhubungan dengan transisi fase G1-S
(yaitu cyclin D&E) (Harper et al, 1995) membuatnya memiliki peranan vital sebagai
suatu checkpoint kemajuan siklus sel untuk mencegah replikasi dan penurunan DNA
yang rusak pada sel anakan (Abukhdeir&Park,2005).
3.1.Sejarah
Pada tahun 1991, penemuan cyclin D1 dan asosiasinya dengan siklus sel
mendorong studi lebih jauh untuk mengetahui mekanisme aksinya. Xiong et al,
pertama kali mengidentifikasi p21 pada 1992 dalam usahanya untuk menemukan
regulator kompleks cyclin-CDK dengan mendeteksi sebuah protein 21kda dengan
fungsi yang tidak diketahui, tetapi merupakan suatu binding partner cyclin D1 dan D3.
Mereka juga menemukan bahwa p21 berhubungan dengan protein lain, yang disebut
dengan proliferating cell nuclear antigen (PCNA, suatu processivity factor bagi DNA
polymerase d), dan menduga bahwa PCNA, cyclin D1, CDK2 dan p21 membentuk
suatu struktur kuartener (Xiong et al, 1991). Pada tahun berikutnya kelompok ini
mendemonstrasikan bahwa p21 berfungsi sebagai inhibitor universal dari cyclin-CDK.
Pada tahun 1993, dua kelompok independen mempublikasikan kloning dari gen yang
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mengkodekan p21 secara bersamaan. Saat mencari protein yang diregulasi ke atas oleh
p53, el-Deiry et al, melakukan klon terhadap gen yang mengkodekan p21, dan
menemukan bahwa p21 ialah target downstream bagi p53, dan diregulasi ke atas
setelah terjadi aktivasi p53. Mereka menamakan protein ini wild-type p53 activated
fragment-1 (WAF1). Pada saat yang sama, Harper et al, mengidentifikasi gen manusia
yang mengkodekan p21, dan menamakannya CDK-1 interacting protein-1 (CIP1).
Oleh karena penemuan yang bersamaan, tetapi independen inilah, p21 kadang
disebutkan sebagai p21 CIP1/WAF1 (Abukhdeir dan Park).

Gambar 4. Representasi p21 & domain interaksinya(Javelaud D,2001)
p21 adalah protein dengan 164 asam amino, 2 terminal polipeptida N dan C,
serta beberapa domain interaksi yang berikatan dengan beberapa protein seperti cyclin,
CDK, PCNA, ASK-1, dan NLS (nuclear localization signal).
Domain interaksi yang berhubungan dengan kemampuannya untuk berikatan dan
menghambat kompleks cyclin-CDK ialah asam amino 21-26 dan 49-71 dari urutan
asam amino yang dimilikinya, yang berdekatan dengan terminal N. Mengingat domain
interaksi tersebut berbeda dengan domain interaksi untuk PCNA, yang berdekatan
dengan terminal C, maka dapat dimengerti mengapa ikatan p21 dengan kompleks
tersebut tidak mengganggu aktifitas domain interaksinya dengan PCNA dalam repair
DNA. Domain interaksi p21 untuk ASK-1 ialah asam amino 1 -140, sementara asam
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amino 140-160 merupakan domain interaksi bagi NLS.
3.2.Sintesis
p21 adalah protein efektor utama dari p53, yang diproduksi sebagai reaksi
terhadap stress sel (melalui jalur ataxia teleangiectasia and Rad3 related, ATR),
kerusakan DNA (melalui jalur ataxia teleangiectasia mutated, ATM), dan aktivasi
onkogen (melalui inhibisi onkogen Murine double minute, Mdm2 oleh p14arf).Gen
yang mengkodekan p21 sendiri terletak pada kromosom 6 dengan lokasi 6p21.2.
Fosforilasi p53, atau hambatan terhadap Mdm2, akan menyebabkan transkripsi p21
melalui ikatan dengan promoter-nya, MIZ1 (Westfall et al, 2003).
Selain jalur utama yang telah disebutkan di atas, p21 juga dapat diregulasi oleh
jalur yang independen terhadap p53. Seperti halnya p53, protein E-box juga diketahui
meningkatkan p21 baik pada tingkat RNA, maupun pada tingkat ekspresinya (Prabhu
et al, 1997). BRCA1 juga diketahui dapat mempengaruhi ekspresi dari p21, baik secara
tidak langsung dengan meregulasi ke atas p53, maupun dengan melakukan aktivasi
promoter p21 secara langsung (Gartel et al, 2005). Bukti lebih lanjut datang dari fakta
bahwa mutant BRCA1 tidak dapat mengaktifasi promoter p21. Dari studi ini diduga
bahwa BRCA1 mengaktivasi p21 untuk menghambat masuknya sel ke fase S saat
terdeteksi adanya kerusakan DNA (Somasundaram et al, 1997), ini serupa dengan p53
(Chumakov, 2007).Hambatan terhadap sintesis p21 dapat dilakukan oleh MYC (Coller
et al, 2000, Gartel et al, 2001). Ini terjadi dengan inhibisi kompetitif terhadap ikatan
p53 pada MIZ1, ataupun melalui ikatannya dengan protein E-box(Wallnaut et al,1997).
Setelah sintesis p21 lengkap, protein NLS akan berikatan dengan p21 pada T-
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145 (Threonin -145), dan terlokalisir di dalam nukleus.

Gambar 5. Aktivasi p53 melalui phosphorilasi p53, dan melalui inhibisi Mdm2. Stress pada sel akan
mengaktivasi ATR, dan menyebabkan fosforilasi p53 0leh cassein kinase II. Kerusakan DNA
akan mengaktifkan ATM, dan menyebabkan fosforilasi p53 oleh Chk2. Sementara aktivasi
onkogen akan mengaktifkan p14arf untuk menghambat Mdm2. (Pecorino, 2005)

Gambar 6. Transkripsi p21. a) p53 berikatan dengan MIZ1(Westfall, 2003).
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b) Ebox berikatan dengan binding site p53( Prabhu et al, 1997).
c) MYC sebagai inhibitor kompetitif p53 (Wallnaut et al, 1997)

3.3.Fungsi dan Interaksi
Sebagai efektor terkuat dari p53, p21 memiliki fungsi utama sebagai
penghambat progresi siklus sel. Ikatannya dengan kompleks cyclin-CDK di dalam
nukleus akan menghambat aktivitas kinase dari CDK, sehingga tidak terjadi fosforilasi
dari pRb. Hal ini akan menyebabkan penghentian siklus sel (Abukhdeir & Park, 2005).
p21 dapat berikatan dengan kompleks cyclin-CDK manapun di dalam siklus sel
sehingga sering dikatakan sebagai inhibitor cyclin-CDK universal. Walaupun
demikian, afinitasnya yang lebih kuat terhadap kompleks cyclinD-CDK4/6 dan
cyclinE-CDK2 menyebabkan fungsi inhibisinya terutama pada progresi fase G1-S
dalam siklus sel (Xiong et al, 1993).
Mengingat ikatan dengan kompleks ini terjadi pada terminal N dari p21, maka
ia masih dapat berinteraksi dengan PCNA melalui terminal C. Hadirnya p21 di dalam
nukleus akan menghambat PCNA, suatu faktor progresivitas bagi DNA polimerase d.
Tetapi berbeda dari interaksinya dengan kompleks cyclin-CDK, p21 tidak
menghentikan transkripsi DNA, melainkan hanya membuat proses ini berjalan lebih
lambat. Hal ini diharapkan akan menghasilkan lebih sedikit kesalahan dalam proses
tersebut, dan memberikan waktu bagi proses koreksi untuk berjalan (Li et al, 1996;
Foruin et al, 2003; Moldovan, Pfander & Jentsch, 2007).
Degradasi p21 terutama terjadi melalui ikatannya dengan MDM2, yang
menandainya untuk berikatan dengan ubiquitin (ubiquitinisasi) (Zhang et al, 2004,
Enge et al, 2009). Selanjutnya p21 akan didegradasi oleh proteasom mulai terminal N
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Interaksi antara p21 dengan AKT/PKB (protein kinase B) dapat terjadi apabila terdapat
kerusakan pada jalur PTEN (Phospatase and tensin homolog), suatu tumor supressor.
Jalur PTEN ialah suatu salah satu mekanisme tumor supressor yang menghambat
proliferasi sel. Seperti halnya keseimbangan antara p21 dan CDK dalam pemeliharaan
kesinambungan propagasi DNA yang sehat, hal ini juga diatur oleh jalur PTEN dan
mTOR. Jalur inhibisi PTEN menjaga agar jalur proliferasi mTOR tetap terkontrol. Bila
terdapat kerusakan pada jalur PTEN, akan terjadi fosforilasi dari AKT. AKT yang
terfosforilasi akan menonaktifkan ikatan NLS-p21 melalui proses fosforilasi Threonin
145. Hal ini akan menyebabkan p21 keluar dari nukleus menuju sitoplasma sel.

GAMBAR 7. Lokasi p21 di dalam sel terkait proses malignansi.
A) Inhibisi progresi siklus sel dengan berikatan pada CDK
B) Repair DNA dengan berikatan pada PCNA
C) Translokasi ke dalam sitoplasma melalui fosforilasi T145 oleh AKT/PKB
D) Inhibisi apoptosis melalui ikatan dengan ASK1
· Bulatan hitam pada p21 menandai T145.
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Engelman et al (2000), mengamati hal yang menarik dari fenomena ini. Ia
menemukan bahwa saat dilakukan iradiasi menggunakan sinar gamma pada mencit
dengan neoplasma tanpa metastasis, terjadi lokalisasi p21 dari nukleus ke arah
sitoplasma sebelum terjadi progresi ke arah metastasis. Pengamatan lain menunjukkan
bahwa ketika p21 berada di dalam sitoplasma, ia dapat berinteraksi dan menginaktivasi
ASK1 (Apoptosis signal-regulating kinase 1) dari jalur MAPK. Hal ini berakibat pada
inaktivasi jalur apoptosis (Zhan et al, 2007). Studi lain juga menyebutkan bahwa sel
yang berada dalam kondisi ini akan imun terhadap sebagian rangsang apoptosis (Asada
et al, 1999; Lin et al, 2007), dan dihubungkan dengan prognosis yang buruk pada
beberapa jenis keganasan (Xia et al, 2004).
II.4. Karsinoma Kolorektal
4.1.Definisi
Karsinogenesis kolorectal adalah proses multilangkah kompleks di mana banyak
perubahan harus bertepatan untuk mengubah sel normal menjadi sel ganas pada
jaringan kolorektal. Beberapa kategori gen yang terlibat biasanya diatur dalam jaringan
untuk menjaga ketat keseimbangan antara pertumbuhan/pergantian sel, kematian sel,
replikasi DNA, dan perbaikan salah pasangan basa Nitrogen (mismatch). Gangguan
bermakna pada keseimbangan antara onkogen, promoter proliferasi sel, dan gen
supresor tumor, penghambat pertumbuhan berlebihan, menghasilkan gangguan
pertumbuhan yang memungkinkan terjadinya sel-sel ganas. Karsinoma kolorektal
berasal dari sel epitel yang mengalami displasia, yang berkembang menjadi adenoma,
dan terus berkembang seiring proses inisiasi, promosi, progresi sampai terjadi invasive
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carcinoma. Tahapan-tahapan ini dianggap sebagai dasar terjadinya karsinoma
kolorektal (KKAK, 1996, Alfred, 1997).
4.2.Insidensi
Resiko terjadinya karsinoma kolorectal mulai meningkat setelah usia 40 tahun,
dan meningkat tajam pada umur 50 sampai 55 tahun (KKAK, 2006) Karsinoma
kolorectal 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 adekuat angka 5 tahun
ketahanan hidup dapat dicapai.
Tabel 1. Dukes Classification and 5-Year Survival (KKAK,2006)
Stage

Description

5-Year Survival
(%)
83

A

Limited to the bowel wall

B

Extension to pericolic fat; no nodes

70

C

Regional lymph node metastases

30

D

Distant metastases (liver, lung, bone)

10

4.3.Etiologi dan faktor predisposisi
Penyebab karsinoma kolorectal belum diketahui dengan pasti. Secara umum
dinyatakan bahwa untuk perkembangan karsinoma kolon merupakan interaksi antara
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faktor lingkungan dan faktor genetik. Faktor lingkungan multipel beraksi terhadap
predisposisi genetik atau defek yang didapat dan berkembang menjadi karsinoma
kolorectal (KKAK, 2006; Soetanto, 2004).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.
4.4.Perubahan genetik pada karsinoma kolorectal
Terdapat 3 kelompok karsinoma kolorectal berdasarkan perkembangannya, yaitu:
- Kelompok yang diturunkan (inherited) yang mencakup kurang dari 10 % dari
karsinoma kolon dan rektum, terdapat pada mereka yang dilahirkan sudah dengan
mutasi germline (germline mutation) pada salah satu allele dan terjadi mutasi
somatik pada allele yang lain. Contohnya adalah FAP (Famillial Adenomatous
polyposis) dan HNPCC (Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer). HNPCC
terdapat pada sekitar 5% dari karsinoma kolon dan rektum.
- Kelompok sporadik, yang mencakup sekitar 70%, pada kelompok ini
membutuhkan dua mutasi somatik, satu pada masing-masing allele-nya.
- Kelompok familial, yang mencakup 20% dari karsinoma kolon dan rektum,
lebih dari 35% terjadi pada umur muda. (KKAK, 2006)
Terdapat 2 model perjalanan perkembangan karsinoma kolorektal yaitu LOH
(Loss of heterozygocity) dan RER (Replication Error). Model LOH mencakup mutasi
gen penekan tumor meliputi gen APC, DCC, dan p53 serta aktifasi onkogen yaitu Kras. Model ini contohnya adalah perkembangan polip adenoma menjadi karsinoma.
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Sementara model RER karena adanya mutasi gen hMSH2, hMLH1, hPMS1, hPMS2.
Model RER terdapat pada perkembangan HNPCC. Pada bentuk sporadik, 80%
berkembang lewat model LOH dan 20% berkembang lewat model RER (KKAK,
2006). K-ras, c-erbB2 dan myc berperan sebagai onkogen. APC, DCC, pRb dan p53
sebagai gen penekan tumor (Wolf, 1997).
Gambar 8. Skema Jalur LOH ( Norton,2000 dengan modifikasi)
”LOH” PATHWAY TO COLORECTAL CARCINOMA
APC gene mutation or 5q loss
(inherited mutation adenomatous polyposis syndrome)

Hyperproliferation of crypt cell and clonal ploriferation
of stem cell result in small adenoma
Activation of K-Ras oncogen with small adenoma
and proliferation of dobly mutated clone

Intermediate adenoma

Loss of DCC result in proliferation of clone with multiple genetic alterations
Late adenoma with dysplasia

p53 loss or mutation results in proloferation of malignant clone

Invasive carcinoma
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“RER” PATHWAY TO COLORECTAL CARCINOMA
Mutation or loss of mismatch repair genes
(inherited in HNPCC)

Accumulation of somatic mutations within microsatellites

Altered function of microsatellites

Altered function of genes that contain or are regulated
By microsatellites (type II TGR-ß receptor gene)

Sequential accumulation of genetic changes
In carcinoma-related genes

Adenoma-carcinoma sequence
(ussualy does not involve APC, MCC, K-ras, DCC, p53)

Gambar 9. Skema Jalur RER ( Norton,2000 dengan modifikasi)
4.5.Pengaruh lingkungan terhadap perubahan genetik
Kejadian malignansi pada karsinoma kolon juga ditentukan oleh faktor
lingkungan, yang mempengaruhi faktor molekuler dalam sel. Faktor lingkungan yang
majemuk memungkinkan terjadinya predisposisi genetik dan menyebabkan defek.
Faktor genetik yang terlahir dengan berbagai lesi genetik akan menginisiasi
karsinogenesis atau hal ini dapat juga berawal dari faktor lingkungan, atau kombinasi
keduanya. Semuanya berakibat adanya genetik alterations dan karsinogenesis (KKAK,
2006; Slatery, 2002).
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Gambar 10. Hubungan antara faktor genetik dan lingkungan pada karsinogenesis
karsinoma kolorektal (Slatery ML,2002 dengan modifikasi)
4.6.Klasifikasi
6.1.Derajat histopatologi.
Derajat histopatologi kanker kolorectal adalah penilaian kuantitatif dari
differensiasi sel kanker dihubungkan dengan sejauh mana menyerupai sel normal pada
jaringan tersebut.
BRODERS dan DUKE’S memperkenalkan suatu modifikasi sistem penderajatan
secara histologis, dimana terlihat bahwa ada hubungan erat antara ekstensi penyebaran
lesi dengan prognosis akhir setelah terapi pembedahan, yaitu :
G1. Differensiasi baik : gambaran tumor yang menyerupai adenoma dengan tandatanda adanya proliferasi aktif epitel, tapi dapat dikenali sebagai malignansi
karena adanya infiltrasi ke lapisan muskularis mukosa à 95% masih menyerupai
sel normal.
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G2. Diferensiasi sedang : gambaran tumor dengan sel-sel kanker 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 à 50 - 95% menyerupai sel
normal.
G3. Differensiasi buruk : gambaran sel tumor makin anaplastik dan tidak
membentuk sistem glandular sama sekali, tetapi meliputi setiap jaringan atau
dalam kelompok yang tidak teratur à 5 – 49% menyerupai sel normal.
G4. Tidak berdiferensiasi : dimana < 5% yang menyerupai sel normal dan terutama
terdiri dari sel raksasa berkumparan pleomorfik atau sel kecil berinti atipik.
Kemudian dimodifikasi oleh WHO menjadi 2 grade :
Low grade : G1 dan G2
High grade : G3 dan G4
6.2.Stadium Klinik
Klasifikasi keganasan pada kolorectal berdasarkan ekstensi penyebaran langsung
dan adanya metastase ke sistem limfatik , pertama kali diajukan oleh Duke’s pada
tahun 1930, dimodifikasi oleh Astler-Coller, dibagi menjadi 4 kategori yaitu :
-

Stadium A : hanya terbatas pada lapisan mukosa

-

Stadium B : sudah masuk dalam lapisan muskularis propia (B1), masuk
dalam lapisan subserosa (B2), masuk sampai struktur yang berdekatan (B3).

-

Stadium C : bila sudah ada keterlibatan kelenjar, dibagi menjadi stadium C 1
bila penyebarannya sudah melibatkan limfonodi parakolika dan epikolika ,
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C 2 bila penyebarannya sudah melampaui limfonodi parakolika dan epikolika.
-

Stadium D : bila sudah metastase baik secara limfatik maupun hematogen.
( Helena, 1997; Alfred, 1997; Carolyn, 2005; KKAK, 2006).

Pada tahun 1987 American Joint Committee on Cancer dan International Union
Againts Cancer memperkenalkan sistem klasifikasi TNM, dimana ekstensi tumor (T)
dibagi atas T1 s/d T4, adanya keterlibatan kelenjar (N) dibagai atas : N1 bila < 4
kelenjar, N2 bila > 4 kelenjar, dan N3 bila terdapat keterlibatan kelenjar sepanjang
pembuluh darah, dan adanya metastase jauh (M1) (Carolyn, 2005; KKAK, 2006).
pT – Tumor Primer
pTx

: Tumor primer tidak dapat dinilai

pT0

: Tumor primer tidak ditemukan

pTis

: Karsinoma insitu, intraepithelial atau ditemukan sebatas lapisan
mukosa saja

pT1

: Tumor menginvasi submukosa

pT2

: Tumor mengivasi lapisan muskularis propia

pT3

: Tumor menembus muskularis propia hingga lapisan serosa atau
jaringan perikolika/perirectal belum mencapai peritoneum

pT4

: Tumor menginvasi organ atau struktur disekitarnya atau
menginvasi sampai peritoneum visceral

pN – Kelenjar getah bening Regional
pNx

: Kelenjar getah bening regional tidak dapat dinilai

pN0

: Tidak ditemukan metastasis pada kelenjar getah bening regional

pN1

: Ditemukan anak sebar pada -3 kelenjar getah bening regional

pN2

: Ditemukan anak sebar pada 4 / lebih kelenjar getah bening regional
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pM – Metastasis jauh
pMx

: Metastasis jauh tidak dapat dinilai

pM0

: Tidak ditemukan metastasis jauh

pM1

: Ditemukan metastasis jauh

Tabel 2. Stadium klinis dari karsinoma kolorektal
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

Semua T

N1

M0

IIIB

Semua T

N2

M0

IV

Semua T

Semua N

M1

Stadium

Stadium

Stadium

4.7.Diagnosis
Deteksi dini dan diagnosis pada pengelolaan tumor kolorectal 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 kolorectal (Helena 1997; Alfred, 1997; KKAK,2006).
Mendiagnosis adanya tumor kolorectal dengan kecurigaan keganasan
dilakukan dengan cara :
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- Pemeriksaan klinis, yang terdiri dari anamnesis dan pemeriksaan fisik termasuk
Colok dubur.
- Pemeriksaan laboratorium, yaitu test darah samar, test faal hati, dan tumor marker
Carcinoembrionic antigen (CEA). Meskipun rutin dikerjakan,CEA low sensitivity
dan specificity pada keganasan kolorektal dan berapapun kadarnya tidak merubah
manajemen terapi (MJ Zinner, SW Ashley, 2004). Kadar CEA pada karsinoma
kolorectal berkorelasi dengan volume tumor dan respon terapi anti tumor, dan
berhubungan dengan sisa tumor setelah reseksi. CEA akan menurun menjadi
normal dalam 4-8 minggu setelah reseksi kuratif. 20-30% kekambuhan tidak
disertai peningkatan CEA, dan sensitifitas dan spesifisitas untuk mendeteksi
kekambuhan antara 70-80%. Monitoring CEA dapat mendeteksi kekambuhan
sekitar 6 bulan sebelum tanda dan gejala klinik muncul. Rekomendasi NCCN :
pemeriksaan CEA setiap 3 bulan 2 tahun pertama dan setiap 6 bulan 5 tahun
berikutnya (KKAK, 2006).
-Pemeriksaan penunjang, yang terbukti efektif dalam diagnosis tumor kolorectal
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 intra
abdomen, Foto Thorak untuk mendeteksi adanya metastase ke paru, dan CT-Scan
abdomen. Tingkat akurasi pemeriksaan ini tergantung persiapan kolon yang baik.
-Pemeriksaan Patologi Anatomi sebagai gold standar untuk menentukan diagnosis
patologi yang pasti (Helena,1997., Alfred,1997., Sjamsuhidayat,1997).
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4.8.Terapi
8.1.Pembedahan
Pembedahan masih merupakan standard terapi tumor kolorectal 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, dan
atau perbaikan kualitas hidup dan memperpanjang survival penderita karsinoma
kolorectal.
Terapi pembedahan yang dilakukan adalah reseksi kolorectal 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 pada rektum dilakukan operasi
low anterior resection dan abdomino-perineal resection (KKAK, 2006)
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8.2.Terapi adjuvan
Terapi adjuvan bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kekambuhan lokal
maupun sistemik. Terapi adjuvan dengan kemoterapi dan radioterapi baik dilakukan
sebelum/sesudah pembedahan, dari beberapa penelitian terbukti efektif dan dapat
dianggap sebagai terapi standar dengan angka kekambuhan yang lebih rendah.
Obat kemoterapi yang biasa digunakan pada karsinoma kolorektal adalah 5-FU,
Leukovorin, Irinotecan, Oxiliplatin, Capecitabine, dan perkembangan terbaru pada
terapi antibodi monoklonal dengan menggunakan bevacizumab dan cetuximab telah
digunakan pada terapi karsinoma kolorectal (Ashariati, 2003; KKAK, 2006).
4.9.Prognosis
Prognosis pada karsinoma kolorectal tergantung pada stadium tumornya, ada
tidaknya metastase jauh, yaitu 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 (KKAK,2006).
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BAB III
HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

III.1. Hipotesis
-

Terdapat perbedaan antara tingkat ekspresi p21 intra nukleus pada low dan
high grade karsinoma kolorektal.

-

Terdapat perbedaan antara tingkat ekspresi p21 sitoplasmik pada low dan high
grade karsinoma kolorektal.

III.2. Kerangka Konseptual

Gambar 12. KERANGKA KONSEPTUAL
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Keterangan gambar :
Pada siklus sel kolorektal p21 berperan penting pada check point G1-S. Bila
pada fase G1 terdeteksi ada sel terinisiasi, p21 akan diekspresikan di intra nukleus ,
memiliki efek utama penghentian siklus sel (cell cycle arrest), dengan cara berikatan
dengan kompleks Cyclin-CDK dan induksi repair DNA dengan cara berikatan
dengan PCNA sehingga proses transkripsi DNA melambat, memberi kesempatan
untuk repair. Sedangkan pada kondisi keganasan (low/high grade) p21 intra nukleus
mengalami fosforilasi, menyebabkan p21 terfosforilasi ditransport ke sitoplasma,
sehingga 2 fungsi tersebut diatas tidak berperan lagi sebagaimana kondisi normal,
akibat penurunan tingkat ekspresi p21 intra nukleus. p21 terfosforilasi di sitoplasmik
akan berikatan dengan ASK-1 yang menyebabkan inaktivasi proses apoptosis pada
jalur MAPK. Penelitian ini melalui pemeriksaan imunohistokimia bertujuan
mengetahui perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik pada low
dan high grade karsinoma kolorektal, dan dapat diambil kesimpulannya.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

III.1.Desain Penelitian
Studi observasional analitik dengan rancangan cross sectional.

III.2.Tempat dan Waktu
Tempat penelitian adalah di Laboratorium Patologi Anatomi FK UNS Surakarta
dengan waktu penelitian bulan Mei - Juni 2011.

III.3.Kriteria Sampel
3.1. Teknik Sampling
Sampel penelitian diambil secara konsekutif sampling, dimana subjek yang
memenuhi kriteria dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu,
sehingga jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi (Sastroasmoro, 2002).
3.2. Besar Sampel
Menurut metodologi penelitian, besar sampel untuk dua sampel independen
dengan uji hipotesis menggunakan rumus (Sastroasmoro, 2002) :

é(Z + Z )S ù
n1 = n2 = 2ê
ú
ë ( x1 - x2) û

2

di mana :
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n = besar sampel
Z = tingkat kemaknaan 95% = 1,96
Z = tingkat specified power 80% = 0,842
S = simpang baku kedua kelompok = 10% (Nadoushan, 2007)
X1 - X 2 = perbedaan klinis yang diharapkan = 15%
Berdasar rumus di atas didapatkan hasil n minimal 7. Dilakukan pengambilan
besar sampel 7 untuk setiap kelompok sehingga secara keseluruhan jumlah sam
pel adalah 14 sediaan.
3.3. Kriteria Inklusi
Blok parafin dari penderita kasus baru yang belum pernah mendapat terapi lain,
yang difiksasi dengan formalin buffer pH = 7,2, dan terdiagnosa karsinoma kolo
rektal.
3.4. Kriteria Eksklusi
Blok parafin yang rusak.

III.4.Sarana, Bahan, Teknik Pengambilan Sampel dan Penilaian
4.1.Sarana
Pemeriksaan histopatologi dan imunohistokimia.
4.2.Bahan
Formalin buffer pH 7,2, Alkohol absolut, 95%, 80%, 70%, 50%, Xylol, Parafin
Aquadest, Tris/EDTA pH 9, PBS pH 7,2 - 7,4, Metanol H2 O2 0,3%, Bloking

commit33to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

serum, Antibodi primer, Antibodi sekunder : biotin, Streptavidin, Substrat
enzim peroksidase : DAB, Hematoxylin, Canada balsam, Horse radish H2 O2
4.3.Teknik Pengambilan Sampel
Blok parafin jaringan karsinoma kolorektal di instalasi Patologi Anatomi
Rumah Sakit Dr Moewardi Surakarta bulan Januari-Juni 2011.
4.4.Penilaian
Penilaian makna tampilan protein p21 nuklear dan sitoplasmik dinyatakan
Skor Distribusi Intensitas ( Intensity Distribution Score/ IDS) untuk setiap
lokasi (Winters et al, 2001), dengan rumus berikut:
IDS (maksimal 300) = (1 x L) + ( 2 x S) + ( 3 x K )
dimana :
L: Prosentase sel dengan ekspresi lemah
S: Prosentase sel dengan ekspresi sedang
K: Prosentase sel dengan ekspresi kuat
Nilai skor IDS yang diperoleh berasal dari sembilan lapangan pandang dengan
perbesaran 400 kali untuk masing-masing slide, dan diambil nilai reratanya.
III.5.Definisi Operasional Variabel
5.1.Variabel Penelitian
5.1.1. Variabel terikat
5.1.1.1 Tingkat ekspresi p21 intra nukleus
adalah jumlah sel karsinoma kolorektal yang mengekspresikan protein p21
di nukleusnya, setelah dilakukan pengecatan imunohistokimia dengan sistem
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ABC menggunakan monoklonal antibodi antihuman p21,dan counterstaining
di sitoplasma terhadap sediaan potongan parafin jaringan karsinoma kolorek
tal low dan high grade. Hasil positif menunjukkan warna coklat pada inti sel
dan ekspresinya dinilai dengan IDS yang di peroleh dari sembilan lapangan
pandang perbesaran 400 kali untuk masing-masing slide, dan di ambil nilai
reratanya.
5.1.1.2 Tingkat ekspresi p21 sitoplasmik.
adalah jumlah sel karsinoma kolorektal yang mengekspresikan protein p21di
sitoplasmanya, setelah dilakukan pengecatan imunohistokimia dengan sistem
ABC menggunakan monoklonal antibodi antihuman p21, dan counterstain
ing di sitoplasma terhadap sediaan potongan parafin jaringan karsinoma kolo
rektal low dan high grade. Hasil positif menunjukkan warna coklat pada inti
sel dan ekspresinya dinilai dengan IDS yang diperoleh dari sembilan lapang
an pandang perbesaran 400 kali untuk masing-masing slide, dan diambil nilai
reratanya.
5.1.2. Variabel bebas
5.1.2.1. Low Grade menurut WHO
5.1.2.1.1. Derajat differensiasi histopatologi baik karsinoma kolorektal
Gambaran tumor yang menyerupai adenoma dengan tanda-tanda adanya
proliferasi aktif epitel, tapi dapat dikenali sebagai malignansi karena ada
nya infiltrasi ke lapisan muskularis mukosa à 95% masih menyerupai sel
normal.
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5.1.2.1.2. Derajat differensiasi histopatologi sedang karsinoma kolorektal
gambaran tumor dengan sel-sel kanker 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 à 50 - 95% menyerupai sel
normal.
5.1.2.2. High Grade menurut WHO
5.1.2.2.1. Derajat differensiasi histopatologi buruk karsinoma kolorektal
gambaran sel tumor makin anaplastik dan tidak membentuk sistem
glandular sama sekali, tetapi meliputi setiap jaringan atau dalam kelompok
yang tidak teratur à 5 – 49% menyerupai sel normal.
5.1.2.2.2. Derajat differensiasi histopatologi tak berdifferensiasi karsinoma
kolorektal
à dimana < 5% yang menyerupai sel normal dan terutama terdiri dari sel
raksasa berkumparan pleomorfik atau sel kecil berinti atipik.
5.2.Skala Pengukuran Data
5.2.1 Tingkat ekspresi p21

: Skala pengukuran numerik.

5.2.2 Grading histopatolo

: Skala pengukuran ordinal (low dan high).

commit36to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

5.3.Kerangka Operasional

Blok Parafin Terdiagnosa
Karsinoma Kolorektal

kriteria inklusi

kriteria eksklusi

Sampel

Pemeriksaan Grading
Histopatologi

Low
grade

High
grade

Pemeriksaan imunohistokimia

Penentuan tingkat ekspresi p21
intra nukleus & sitoplasmik
menggunakan IDS

Penentuan tingkat ekspresi p21
intra nukleus & sitoplasmik
menggunakan IDS

Uji
Beda

Gambar 13. Skema Kerangka Operasional
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Keterangan gambar :
Blok parafin terdiagnosa karsinoma kolorektal, setelah melewati kriteria inklusi
dan ekslusi disebut sampel. Dilanjutkan pemeriksaan grading histopatologinya,
hasilnya

dikelompokkan

low

dan

high

grade.

Dilanjutkan

pemeriksaan

imunohistokimia p21, dan masing-masing kelompok ditentukan tingkat ekspresi p2 di
intra nukleus dan sitoplasmik menggunakan IDS. Kemudian dilakukan uji perbedaan
dengan t test jika berdistribusi normal, tes Mann-Whitney jika tidak berdistribusi
normal.

III.6. Analisis Data
Data yang diperoleh dilakukan uji normalitas data, jika berdistribusi normal di
lakukan uji hubungan dengan t test, tetapi bila berdistribusi tidak normal dengan tes
Mann-Whitney.
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BAB V
HASIL PENELITIAN

IV.1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian didapatkan dari 14 sampel, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu
kelompok Terdiagnosa Karsinoma Kolorektal dengan grading histopatologi Low
Grade sejumlah 7 sampel dan High Grade sejumlah 7 sampel.
Hasil penghitungan IDS tingkat ekspresi p21 pada kelompok Karsinoma Kolorektal
Low grade dan High grade menurut lokalisasinya tercantum pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3. IDS ekspresi p21 intra nukleus
No sampel

Low grade

High grade

1

38,66

0.66

2

9,55

8,77

3

31,66

17,88

4

19,44

13,44

5

14,88

11

6

69,55

1,77

7

79,55

17
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Tabel 4. IDS ekspresi p21 sitoplasmik
No sampel

Low grade

High grade

1

0

58,88

2

63,33

112,889

3

97

133,778

4

153,33

162,55

5

167,77

217,44

6

178,77

217,77

7

188,77

236,44

Dari tabel 3. tampak bahwa tingkat ekspresi p21 intra nukleus lebih tinggi pada
Low grade dibandingkan dengan High grade pada semua sampel. Sedangkan dari
tabel 4. tampak bahwa tingkat ekspresi p21 sitoplasmik lebih tinggi pada High grade
dibandungkan dengan Low grade pada semua sampel.
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80.000

60.000

40.000

20.000

0.000

Low Grade

High Grade

Grade
Tabel 5. Diagram Boxplot ekspresi p21 intra nukleus low dan high grade
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250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Low Grade

High Grade

Grade
Tabel 6. Diagram boxplot ekspresi p21 sitoplasmik low dan high grade
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IV.2. Hasil Uji Normalitas
Dari uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov untuk 2
sampel, didapatkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal (S = 0,20)

IV.3. Hasil Uji Beda
Data yang diperoleh berdistribusi normal, maka dilakukan uji beda dengan
menggunakan t test. Didapatkan perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi
p21 intra nukleus pada low grade dan high grade karsinoma kolorektal (p= 0,023),
dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi p21 sitoplasmik
pada low grade dan high grade karsinoma kolorektal (p= 0,275).
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Gambar 14. Ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasma pada High Grade

Gambar 15. Ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasma pada Low Grade

Keterangan : Intra nukleus (
Sitoplasmik (

)
)
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BAB VI
PEMBAHASAN

p21 adalah suatu protein tumor supressor (Tumor Supressor Protein) yang
dianggap sebagai efektor terkuat dari p53 yang telah terbukti memiliki peran penting
dalam menghentikan proses proliferasi sel sekiranya terdapat rangsangan yang dapat
mengganggu kelangsungan propagasi DNA normal (Harper et al, 1995; Abukhdeir
dan Park,2005).Melalui pemeriksaan imunohistokimia dapat diketahui bahwa pada
kondisi normal p21 berada di dalam nukleus, memiliki fungsi utama penghentian
siklus sel (cell cycle arrest), dengan cara berikatan dengan kompleks Cyclin-CDK
(Abukhdeir dan Park, 2005), dan induksi repair DNA dengan cara berikatan dengan
PCNA sehingga proses transkripsi DNA melambat, memberi kesempatan untuk
repair (Foruin et al,1996; Moldovan, Pfander& Jentsch 2007). Sedangkan pada
kondisi malignansi dapat terjadi kerusakan jalur PTEN yang menyebabkan p21 intra
nukleus difosforilasi oleh AKT, ditransport ke sitoplasma dan berikatan dengan
ASK-1, sehingga terjadi penurunan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan
peningkatan tingkat ekspresi p21 sitoplasmik. Hal ini mengakibatkan fungsi p21
intra nukleus sebagai tumor supressor protein pada jalur PTEN tidak dapat lagi
mengimbangi laju progresivitas sel kanker, dan ikatan p21 sitoplasmik dengan ASK1 menyebabkan inaktivasi proses apoptosis pada jalur MAPK yang semakin
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menambah laju progresivitas sel kanker sehingga prognosisnya memburuk (Xia et
al,2004;Zan et al, 2007).
Ekstensi karsinoma kolorektal diklasifikasikan dengan sistem grading secara
histopatologis yaitu Low dan High grade, yang merupakan penilaian kualitatif dari
differensiasi sel kanker dihubungkan dengan sejauh mana sel tersebut menyerupai sel
normal, semakin sedikit yang menyerupai semakin tinggi progresifitasnya,
menjadikan prognosisnya memburuk.
Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat ekspresi p21 intra
nukleus pada Low dan High grade karsinoma kolorektal, dan terdapat perbedaan
tingkat ekspresi p21 sitoplasmik pada Low dan High grade karsinoma kolorektal.
Dari hasil penelitian, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi p21
intra nukleus pada Low dengan High grade karsinoma kolorektal (p= 0,023 <0,05).
Namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat ekspresi p21
sitoplasmik pada Low dengan High grade karsinoma kolorektal (p= 0,275 >0,05).
Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa tingkat ekspresi p21
intra nukleus lebih tinggi pada Low grade dibandingkan dengan High grade pada
semua sampel. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi gradenya semakin menurun
tingkat ekspresi p21 intra nukleus. Hal ini dapat dijelaskan karena pada keganasan
dapat terjadi gangguan pada jalur PTEN yang menyebabkan p21 intra nukleus
terfosforilasi oleh AKT dan ditransport keluar ke sitoplasma sehingga terjadi
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penurunan tingkat ekspresi p21 intra nukleus (Xia et al,2004;Zan et al, 2007).
Kemudian dilakukan uji beda pada data ini menggunakan t test, didapatkan perbedaan
yang signifikan antara tingkat ekspresi p21 intra nukleus pada Low dan High grade
karsinoma kolorektal (p= 0,023 <0,05). Perbedaan yang signifikan ini dapat terjadi
karena data menunjukkan adanya perbedaan penurunan ekspresi yang cukup besar
antara tingkat ekspresi p21 intra nukleus Low grade dengan tingkat ekspresi p21 intra
nukleus pada High grade sehingga ketika dibandingkan secara statistik didapatkan
perbedaan yang signifikan.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat ekspresi p21 sitoplasmik
lebih tinggi pada High grade dibandingkan dengan Low grade pada semua sampel.
Data menunjukkan bahwa semakin tinggi gradenya semakin meningkat tingkat
ekspresi p21 sitoplasmik. Keberadaan ekspresi p21 di sitoplasmik ini dapat dijelaskan
bahwa pada keganasan dapat terjadi gangguan pada jalur PTEN (Sato et al, 2000,
Martini et al, 2002). Jalur PTEN-PI3K adalah salah satu jalur regulasi proliferasi sel
yang merespons sinyal proliferasi dari luar sel. Keseimbangan dari jalur ini sangat
bergantung pada ekspresi PTEN normal. Penurunan ekspresi PTEN akan
mengaktivasi sinyal pertumbuhan yang dimediasi oleh AKT melalui PIP3, dan AKT1 ini akan memfosforilasi p21 intra nukleus menyebabkan translokasi p21 ke
sitoplasma (Engelman et al, 2007). Setelah dilakukan uji beda pada data ini dengan
menggunakan t test tidak didapatkan perbedaan yang signifikan antara tingkat
ekspresi p21 sitoplasmik pada Low dan High grade karsinoma kolorektal (p= 0,275 >
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0,05). Ini dapat terjadi karena meskipun translokasi p21 intra nukleus ke sitoplasma
dialami oleh kedua kelompok, karsinoma kolorektal ini, namun translokasi p21 pada
Low grade tidak sebanyak High grade sehingga data menunjukkan adanya perbedaan
peningkatan ekspresi yang tidak terlalu besar antara tingkat ekspresi p21 sitoplasmik
Low grade dengan tingkat ekspresi p21 sitoplasmik pada High grade sehingga ketika
dibandingkan secara statistik tidak didapatkan perbedaan yang signifikan.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat
ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik pada Low dan High grade karsinoma
kolorektal dan dapat diambil manfaatnya baik teoritik maupun aplikatif. Dari hasil
penelitian menunjukkan semakin tinggi grade semakin besar penurunan tingkat
ekspresi p21 intra nukleus dan peningkatan tingkat ekspresi p21 sitoplasmik. Ini
membuktikan bahwa pada karsinoma kolorektal, dimana pada tingkat biomolekular
terjadi gangguan jalur PTEN yang menyebabkan fosforilasi p21 intra nukleus oleh
AKT sehingga terjadi translokasi p21 ke sitoplasma dan berikatan dengan ASK-1
pada jalur MAPK, semakin tinggi gradenya semakin menurun tingkat ekspresi p21
intra nukleus dan semakin meningkat tingkat ekspresi p21 sitoplasmik karena
semakin banyak p21 intra nukleus yang terfosforilasi. Hal ini selain akan lebih
menurunkan fungsinya di nukleus sebagai suatu tumor supressor protein yang
berperan dalam cell cycle arrest dan induksi repair DNA yang berakhir pada
akumulasi kerusakan DNA, juga ikatan p21 sitoplasmik dengan ASK-1 akan lebih
meningkatkan resistensinya terhadap apoptosis bahkan inaktivasi jalur apoptosis
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(Asada et al, 1999; Lin et al, 2007; Zhan et al, 2007). Ini semua meningkatkan
progresifitas sel kanker yang dapat memperburuk prognosis.
Bila dibandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian Hari (2010) tentang
perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik pada endometrioma dan
karsinoma ovarii, nampak bahwa tingkat ekspresi p21 sitoplasmik jauh lebih tinggi
pada Low grade ( mean rank = 121,28 ± 70,26 ) dan High grade ( mean rank =
162,82 ± 65,27 ) pada karsinoma kolorektal dibandingkan pada endometrioma ( mean
rank = 12,25 ) dan karsinoma ovarii ( mean rank = 7,50 ). Keberadaan ekspresi p21
sitoplasmik pada keganasan kolorektal pada penelitian ini memperkuat hasil
penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pada karsinoma kolorektal, proses fosforilasi
p21 intra nukleus yang menyebabkan translokasi p21 intra nukleus ke sitoplasma
merupakan proses kunci dari penurunan tingkat ekspresi p21 intra nukleus dan
peningkatan tingkat ekspresi p21 sitoplasmik.
Sebagai tambahan informasi, dari hasil penelitian-penelitian lain sebelumnya
(Cheng J.D,et al,1999; Ropponen K.M et al,1999; Viale G,et al,1999; Zirbes T.K,et
al,2000; Pasz-Walczak G,et al,2000; Prall F,et al,2004; Mitomi H,et al,2007)
didapatkan bahwa pada penderita karsinoma kolorektal dengan ekspresi p21 intra
nukleus (+) mempunyai overall survival, disease free survival dan relaps free
survival yang lebih baik. Juga didapatkan respons khemotherapi dengan 5FU yang
lebih baik dibandingkan dengan penderita karsinoma kolorektal dengan ekspresi p21
intra nukleus (-)(Violetta Sulzyc-Bielicka et al,2011). Ini disebabkan oleh karena
pada penderita karsinoma kolorektal dengan ekspresi p21 intra nukleus (+) dengan
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pemberian khemotherapi 5FU yang terjadi adalah usaha bersama penghentian siklus
dan proliferasi sel kanker yang dilakukan oleh p21 intra nukleus pada fase G1-S
dengan 5FU pada fase S, sehingga terjadi kegagalan replika DNA sel kanker baru dan
sel kanker lama mengalami apoptosis. Sedangkan pada penderita dengan ekspresi p21
intra nukleus (-) mungkin yang terjadi adalah p21 intra nukleusnya mengalami
proses fosforilasi yang menyebabkan translokasi p21 intra nukleus ke sitoplasma,
sehingga pada pemberian khemotherapi 5FU usaha penghentian siklus dan proliferasi
sel kanker hanya dilakukan oleh 5FU pada fase S. Pada penelitian ini didapatkan hasil
tingkat ekspresi p21 sitoplasmik yang tinggi pada Low dan High grade karsinoma
kolorektal. Oleh sebab itu tingkat ekspresi dan lokalisasi p21 pada sel karsinoma
kolorektal saat ini sangat penting diketahui dalam kaitannya untuk penggunaan
khemotherapi 5FU pada karsinoma kolorektal yang lebih akurat dan responsif,
sehingga perlu dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan rutin tingkat ekspresi p21 dan
lokalisasinya sebagai prediktor respons khemotherapi dan prognosis. Diharapkan juga
di masa mendatang terjadinya proses fosforilasi oleh AKT pada p21 intra nukleus
yang menyebabkan p21 intra nukleus translokasi ke sitoplasma ini dapat dicegah
jangan sampai terjadi sehingga p21 tetap di intra nukleus dan dapat menjalankan
fungsinya dalam siklus sel. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
mengenai proses fosforilasi ini terutama hal-hal yang bisa menghambat prosesnya.
Sehingga bila kelak ditemukan cara yang dapat mencegah proses fosforilasi p21 intra
nukleus, tentunya akan memperbaiki prognosis dan menjadi pemikiran baru dalam
pencapaian terapi karsinoma kolorektal yang lebih baik dari yang ada selama ini.
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BAB VII
SIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Simpulan
1. Terdapat perbedaan tingkat ekspresi p21 intra nukleus pada Low dan High
grade karsinoma kolorektal, dimana semakin tinggi grade semakin turun
tingkat ekspresinya.
2. Terdapat perbedaan tingkat ekspresi p21 sitoplasmik pada Low dan High
grade karsinoma kolorektal, dimana semakin tinggi grade semakin tinggi
tingkat ekspresinya.

VI.2. Saran
1. ePrlu dipertimbangkan pemeriksaan rutin tingkat ekspresi dan lokasi p21 pada
karsinoma kolorektal sebagai prediktor respons kh
e motherapi dan prognosis.
2. ePrlu dilakukan penelitian lebihlanjut mengenai

proses fosforilasi p21 intra

nukleus yang menyebabkan translokasi p21, yang mempengaruh
i tingkat
ekspresi p21 intra nukleus dan sitoplasmik pada karsinoma kolorektal,
sehingga dih
a ra

pkan akan ditemukan cara mencegah fosforilasi p21 yang akan

memperbaiki prognosis,dan menjadi pemikiran baru dalam pencapaian terapi
kanker yang lebihbaik.
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