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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karsinoma kandung kemih termasuk keganasan dengan insidensi terbanyak 

keempat pada laki-laki dan terbanyak kedelapan pada wanita (National Cancer 

Institute, 2005). Puncak insidensi di Indonesia terjadi pada wanita usia 65-74 

tahun dan pada pria usia 55-64 tahun (Badan Registrasi Kanker Perhimpunan 

Dokter Patologi Indonesia,  1998). Terjadi 2 sampai 3 kali lebih sering pada pria 

daripada wanita. Dapat  menyebabkan kematian lebih tinggi daripada tumor ginjal 

(Robbins et al., 1995). Lebih dari 90% kanker kandung kemih berasal dari sel 

transisional dan disebut karsinoma sel transisional, sisanya adalah karsinoma sel 

skuamosa (Anonim, 2003; Steinberg, 2004). Perkembangan ilmu genetika yang 

semakin cepat memungkinkan untuk mendeteksi kanker sebelum gejala klinik 

muncul (Arrand et al., 1998) dan sebagai penanda dapat digunakan molekul 

dalam sistem sirkulasi, sel, respon seluler jaringan, diantaranya CD8+ dan 

gransim-B (Steward, 2005).  

CD8+ sitotoksik adalah efektor utama dalam mengeliminasi sel ganas, 

dengan cara mengenali dan membunuh sel yang mengekspresikan peptida yang 

berasal dari protein sel mutan atau protein virus onkogenik kemudian 

dipresentasikan oleh molekul MHC kelas I (Kuby, 1997). Gransim adalah suatu 
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serin protease, gransim-B merupakan salah satu produk terpenting karena setelah 

dikeluarkan oleh CD8+ sitotoksik dalam sel target melalui perforin kemudian 

menginduksi sel target untuk apoptosis (Jans et al., 1996). Aktivitas CD8+ 

sitotoksik dalam mengekspresikan gransim-B telah diteliti pada beberapa kanker 

diantara kanker yang berhubungan dengan infeksi virus EBV misalnya kanker 

lambung, kanker payudara, seminoma testis, karsinoma kolon, cervik dan ginjal 

(Yoshitaka et al., 1998; Saiki et al., 1996; Bontkes et al., 1997; Yakirevich et al., 

1999; Yakirevich et al., 2002; Schumacher et al., 2001; Nakano et al., 2001) pada 

kasus dengan EBV positif diperlihatkan ekspresi CD8+ yang rendah dan 

sebaliknya. Penelitian dengan kasus yang sama dengan komponen protein LMP1 

dan EBNA1 EBV telah dilakukan (Hartati ES, 2005) dimana ekspresi protein 

EBV tinggi didapatkan diferensiasi buruk dan ekspresi protein EBV yang rendah 

pada diferensiasi baik namun ekspresi CD8+ dan gransim-B belum diteliti. 

Berdasarkan hal hal diatas dirasa perlu untuk dilakukan penelitian guna 

mengetahui perbedaan skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada 

karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada 

karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk ? 

2. Apakah skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada karsinoma sel 

transisional kandung kemih berdiferensiasi baik lebih tinggi daripada 

diferensiasi buruk? 
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3. Apakah terdapat korelasi antara skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B 

pada karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk melihat perbedaan skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada 

karsinoma sel transisional  kandung kemih  berdiferensiasi baik dan buruk. 

2. Untuk membuktikan bahwa skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada 

karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik lebih tinggi 

daripada diferensiasi buruk 

3. Untuk melihat korelasi antara skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B 

pada karsinoma sel transisional  kandung kemih  berdiferensiasi baik dan buruk. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai ekspresi CD8+ dan 

gransim B pada karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik 

dan buruk. 

2. Manfaat Aplikatif 

Diharapkan pemeriksaan ekspresi CD8+ dan gransim-B dapat memberikan 

kontribusi dalam monitoring dan indikator prognosis serta status imun seluler 

penderita.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Karsinoma Sel Transisional Kandung Kemih 

Karsinoma kandung kemih menyebabkan kematian  lebih tinggi 

dibandingkan  kanker ginjal (Robbins et al., 1995). Karsinoma kandung kemih 

dapat pula terjadi pada pelvis renal, ureter dan uretra (Steinberg, 2004). Untuk 

kepentingan pengobatan dan klinik karsinoma kandung kemih dibagi menjadi 

superfisial dan muscle invasive. Karsinoma ini  lebih sering terjadi pada ras kulit 

putih, tapi pada ras kulit hitam prognosisnya lebih buruk. Insidennya meningkat 

sesuai dengan meningkatnya umur, sering pada umur 68 tahun (Steinberg, 

2004). Puncak insidensi di Indonesia terjadi pada wanita usia 65-74 tahun dan 

pada pria usia 55-64 tahun (Badan Registrasi Kanker Perhimpunan Dokter 

Patologi Indonesia, 1998).  

2. Histologis 

Karsinoma kandung kemih adalah penyakit dimana sel-sel ganas berasal 

dari jaringan sel epitel kandung kemih yakni epitel transisional yang dianggap 

peralihan antara epitel berlapis skuamosa non keratin dan epitel berlapis 

silindris. Lapisan basal terdiri atas epitel kuboid atau bahkan silindris, lapisan 

tengah epitel kuboid dan polihedral sedangkan lapisan superfisial bervariasi dari 
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epitel kuboid sampai skuamosa. Bentuknya bergantung pada derajat peregangan 

kandung kemih.  

Ada tiga jenis karsinoma kandung kemih  berdasar jaringan asal sel  : 

a. Karsinoma sel transisional : karsinoma yang berasal dari sel epitel 

transisional kandung kemih. Sel ini dapat berubah bentuk bergantung 

pada keadaan kandung kemih isi atau kosong ( 90%). 

b. Karsinoma sel skuamosa : karsinoma ini berasal dari sel epitel skuamosa 

dari kandung kemih (5%). 

c. Adenokarsinoma : karsinoma yang berasal dari sel sel kelenjar yang 

menghasilkan  dan melepaskan cairan seperti mukus (Steinberg, 2004; 

William dan Wilkins, 1996). 

3. Etiologi 

Karsinoma kandung kemih dapat dipicu oleh faktor lingkungan maupun 

faktor genetik. Faktor lingkungan dapat berupa rokok (50%) (kandungan dalam 

asap rokok seperti : nitrosamine, 2-naphtylamine, 4-aminobiphenyl), paparan 

bahan kimia yang berbahaya misalnya, bahan industri (amin aromatik pada dye, 

cat pelarut, leatherdust, tinta, produk pembakar karet, tekstil dan sebagainya) 

dan karena radiasi pada daerah pelvis (Steinberg, 2004). Faktor genetik oleh 

karena terjadi mutasi genetik pada gen FGFR3, HRAS, FB1, TP53 dan TSC1 

serta delesi pada kromosom 9. Mutasi genetik tersebut dikarenakan faktor luar 

bukan keturunan (mutasi somatik)( Anonim, 2006). 
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4. Stadium  

Stadium pada karsinoma kandung kemih menurut sistem TNM adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Stadium Karsinoma Kandung Kemih Menurut Sistem TNM 

Stadium  Karakter 

CIS Karsinoma Insitu, displasia berat, terbatas pada epitel 

Ta Karsinoma epitel berbatas pada epitel saja  

T1 Invasi ke dalan lamina propia 

T2 Invasi kedalam muskularis propia 

T3 Melibatkan lemak perivaskuler 

T4 Melibatkan organ terdekat seperti prostat, rektum dan dinding pelvis 

N+ Metastase ke kelenjar limfe regional 

M+ Metastasis 

(Steinberg, 2004) 

5. Morfologi 

Karsinoma sel transisional dikategorikan menjadi 2 yakni superfisialis dan 

invasif dimana superfisialis berbentuk papiler, tumbuh dipermukaan sel masih 

berbatas pada kandung kemih. Invasif berbentuk datar untuk melapisi 

permukaan mukosa yang luas dan untuk menyerbu ke bagian yang lebih dalam. 

WHO membagi menjadi 3 derajat diferensiasi menurut gambaran sel dalam 

mikroskop. Derajat I (diferensiasi baik), derajat II ( diferensiasi sedang) dan 

derajat III (diferensiasi buruk)(Robbins et al., 1995). 
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6. Klinik 

Gejala klinik dari karsinoma kandung kemih berupa hematuria, baik 

makroskopis ataupun mikroskopis. Gejala lebih lanjut dapat berupa disuria, 

nyeri punggung dan sering miksi atau merasa ingin miksi tetapi tidak mampu 

untuk melakukannya (Steinberg, 2004; William dan Wilkins, 1996). 

7. Prognosis 

Pada diagnosis awal karsinoma kandung kemih 5 years survivalnya  tinggi 

(85%). Karsinoma yang bermetastase prognosisnya buruk. Pasien bertahan 

hidup selama 2 tahun setelah didiagnosis (5%). Prognosisnya sebagai berikut: 

Tabel 2. Prognosis Karsinoma Sel Transisional Kandung  Kemih  

Derajat Karsinoma Risiko Progresi (%) 

I 10-15 

II 14-37 

III 33-64 

     (Steinberg, 2004) 

8. Terapi  

Terapinya dengan pembedahan, imunoterapi, dan kemoterapi. Radiasi 

sebagai neo adjuvant dilaporkan hanya sebagai terapi paliatif pada karsinoma 

kandung kemih  tipe muscle invasive (Steinberg, 2004). 

9. Mekanisme Imun 

Adanya respon imun terhadap sel tumor sesuai dengan pengenalan sel yang 

mengalami perubahan neoplastik oleh sistem imun (Tjarta, 2002). Respon imun 

terhadap tumor diperankan oleh imunitas humoral dan imunitas seluler. 
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Imunitas humoral diperankan oleh sel B sedangkan imunitas seluler oleh sel T 

(Abbas et al., 2000). Respon imun terhadap tumor juga diperankan oleh sel NK 

(Natural Killer ) dan makrofag (Kuby, 1997). 

Peran imunitas humoral dimulai dari interaksi sel B dengan antigen 

kemudian berdiferensiasi menjadi sel plasma yang kemudian mensekresikan 

antibodi (Kuby, 1997). Antibodi dapat membunuh sel tumor dengan cara 

mengaktifkan  sistem komplemen. Bagaimanapun juga, kemampuan antibodi 

dalam membunuh sel tumor telah diteliti secara invitro namun efektifitasnya 

baru sedikit yang terbukti (Abbas et al., 2000). Imunitas seluler diperankan oleh 

sel T yang berdiferensiasi menjadi sel Th (CD4+) dan sel T sitotoksik (CD8+) 

(Kuby, 1997). Peran Th dalam imunitas tumor dengan mengekspresikan sitokin-

sitokin (TNF dan INF-y) yang langsung bereaksi dengan sel target dan 

meningkatkan ekspresi MHC kelas 1. Sel T sitotoksik menampilkan mekanisme 

pertahanan  dengan cara mengenali dan melisiskan sel tumor yang 

mengekspresikan peptida melalui MHC kelas 1 (Abbas et al., 2000). Sedangkan 

sel Nk melisiskan banyak sel tumor tanpa mengenalinya secara spesifik, 

pengenalannya melalui reseptor Fc. Penghancuran sel tumor oleh makrofag, 

melalui pelepasan ensim lisosom, oksigen reaktif intermediet, dan nitrogen 

oksida (Abbas et al., 2000). Makrofag sering ditemukan mengelilingi sel tumor 

dan kehadirannya sering dihubungkan dengan regresi tumor (Kuby, 1997). 
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10. Peran CD8+ dan gransim-B dalam mengeliminasi sel tumor 

Secara umum, respon imun seluler muncul sebagai jalur eliminasi sel 

tumor yang utama (Kuby, 1997). Jalur CD8+ sitotoksik berperan utama dalam 

respon seluler, proses pertama menginduksi apoptosis dengan mengaktifkan 

death receptor atau lewat granula eksositosis sitotoksik yang terdiri dari 

gransim dan perforin (Sattar et al., 2003). Ativitas CD8+  naik antara 3-4 hari 

setelah terjadi kontak dengan sel target dan puncaknya pada 7-10 hari 

kemudian menurun (Kuby, 1997). Proses CD8+ dalam melisiskan sel target 

dimulai dari pengenalan antigen yang spesifik. Untuk dapat dikenali sel target 

harus mengekspresikan MHC kelas 1. Proses kedua yakni dengan pengiriman 

lethal hit yang mengaktifkan CD8+ sitotoksik. Mekanismenya dengan 

membentuk granula sitotoksik ke dalam sel target yang telah dikenali, dua 

granula yang penting adalah perforin dan gransim (Abbas et al., 2000). 

Gransim adalah suatu serin protease. Gransim yang dieksositosis lewat 

perforin adalah gransim-B. Pelepasan gransim-B dapat menginduksi 

dimulainya fragmentasi DNA dan apoptosis dengan aktivasi ensim caspase 

dimana akan memecah substrat dan menginduksi sel target untuk apoptosis 

(Lord et al., 2003). 

Gransim diambil melalui kontak sel dalam bentuk vesikuler dan tidak 

mempunyai jalan masuk ke sitoplasma, perforin terbentuk memulai signal dan 

kemudian gransim-B masuk ke sitoplasma sel target kemudian lewat difusi 
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pasif  masuk ke nukleus. Melalui pengikatan molekul dalam nukleus akhirnya 

masuk ke nukleolus melalui proses langsung dan spesifik (Jans et al., 1996). 

Jadi ekspresi histologis dari CD8+ dan gransim-B selaku efektor dalam 

apoptosis dapat digunakan sebagai salah satu cara monitoring dan indikator 

prognosis serta status imun seluler suatu tumor untuk menentukan langkah 

penanganan lebih lanjut. 

11. Mekanisme Lolosnya Sel Kanker dari Sistem Imun 

Sel kanker mengembangkan mekanisme yang membuatnya dapat lolos 

atau resisten terhadap respon imun penderita. Mekanisme itu antara lain : 

1. Hilangnya antigen tumor yang menyebabkan respon imun tidak terinduksi. 

2. Produk dari sel tumor  yang dapat menekan sistem imun. 

3. Sel tumor dapat menurunkan ekspresi MHC kelas 1, sehingga CD8+ 

sitotoksik tidak dapat mengenalinya. Pada banyak kasus transformasi 

maligna, penurunan tersebut disertai dengan pertumbuhan tumor yang 

progresif sehingga diindikasikan sebagai prognosis yang buruk (Kuby, 

1997; Robbins et al., 1995). Ditandai dengan gambaran morfologi sel 

dengan ukuran yang lebih besar, bentuk yang lebih bervariasi, inti lebih 

besar dan hiperkromasi, serta banyak ditemukan mitosis patologis.  
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C. Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada 

karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk. 

2. Skor histologis CD8+ dan gransim-B pada karsinoma sel transisional kandung 

kemih berdiferensiasi baik lebih tinggi daripada diferensiasi buruk. 

3. Terdapat korelasi antara skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada 

karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk. 

Kenaikan ekspresi CD8+ akan diikuti oleh kenaikan gransim-B pada 

diferensiasi baik dan penurunan ekspresi CD8+ akan diikuti penurunan ekspresi 

gransim-B pada diferensiasi buruk.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini berupa penelitian analitik observasional. 

B. Subjek Penelitian 

Sepuluh sediaan blok parafin jaringan karsinoma sel transisional kandung 

kemih yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni karsinoma dengan 

diferensiasi baik dan buruk, masing-masing terdiri atas lima blok parafin. Sampel 

diperoleh dari Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta pada bulan April 2005 sampai dengan bulan 

Juli 2005. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah stratified random 

sampling. 

E. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel terikat : Tingkat diferensiasi jaringan karsinoma sel        

                                  transisional kandung kemih. 
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2. Variabel bebas : a. Ekspresi CD8+. 

                 b. Ekspresi gransim-B. 

3. Variabel luar :  

a. Ketelitian peneliti dalam mengamati ekspresi CD8+ dan gransim-B. 

b. Berbagai keadaan yang mempengaruhi terjadinya karsinoma sel transisional 

kandung kemih seperti jenis kelamin, gaya hidup, riwayat keluarga, 

pengaruh zat kimia dan sebagainya. 

Dalam Penelitian ini variabel luar tersebut diabaikan dan tidak disertakan dalam 

penghitungan. 

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

1. Tingkat Diferensiasi Karsinoma Sel Transisional Kandung Kemih 

Tingkat diferensiasi didapatkan dari hasil diagnosa histopatologis dengan 

pengecatan harris hematoxylin terhadap sediaan potongan parafin jaringan 

kandung kemih penderita karsinoma sel transisional kandung kemih dari 

Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. Kriteria diagnosis didasarkan pada pengamatan mikroskopis. 

Pada penelitian ini menggunakan tingkat diferensiasi sel baik dan buruk 

dengan klasifikasi : 

a. Diferensiasi baik 

Gambaran morfologis dan morfofungsi sel tumor masih seperti nomal. Sel 

tumor uniform ,inti hiperkromatis, mitosis patologis, ukuran sel normal, 

ratio inti:sitoplasma 1:4. 
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b. Diferensiasi Buruk 

Gambaran morfologi seperti sel normal dengan ukuran yang lebih besar, 

polimorf, pleiomorf, inti lebih besar(ratio inti:sitoplasma1:2), menyerap 

warna lebih banyak dan  terdapat mitosis patologis dapat ditemukan sel 

datia dengan 3-4 inti sel (Tjarta A, 1973). 

Variabel variabel tersebut merupakan skala nominal. 

2. Ekspresi CD8+ dan gransim-B 

Ekspresi CD8+ dan gransim-B dilihat dengan menggunakan metode 

pengecatan imunohistokimia terhadap sediaan potongan parafin jaringan 

kandung kemih penderita karsinoma sel transisional kandung kemih 

berdiferensiasi baik dan buruk. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan 

mouse monoclonal antibody anti human CD8+ dan mouse monoclonal 

antibody anti human gransim-B. Masing  masing tingkat diferensiasi diwakili 

oleh lima preparat. Hasilnya dilihat pada mikroskop cahaya dengan perbesaran 

400x pada 9 lapangan pandang per slide, kemudian dilakukan perhitungan 

secara semikuantitatif. Jumlah sel dinyatakan dalam persentase (%). Hasil 

pengamatan berupa angka intensitas (I) dan persentase (P). Skala variabel dari 

data diatas adalah skala ordinal 

G. sumber Data 

Sumber data diperoleh dari hasil diagnosis interpretasi oleh Laboratorium 

Patologi Anatomi dan Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 
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H. Alur Penelitian 
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I. Cara Kerja 

1. Pengecatan imunohistokimia 

Sampel blok parafin penderita karsinoma sel transisional kandung kemih 

dengan teknik stratified random sampling, dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yakni kelompok dengan diferensiasi baik dan buruk dalam 

penelitian ini digunakan  masing masing 5 sampel uji. 

Pemotongan blok parafin, masing masing blok parafin dipotong setebal 3-

4 µm lalu dilekatkan dengan poly L-Lysine glass slide yang telah diberi label. 

Slide slide tersebut diinkubasi pada suhu 370 C selama satu malam(over night) 

supaya melekat. 

Deparafinisasi dilakukan dengan memasukkan slide  ke dalam xilen I 

selama 5 menit, kemudian dimasukkan dalam xilen II dan xilen III selama 5 

menit. 

Setelah deparafinisasi, slide dimasukkan dalam alkohol bertingkat ( 

96%,95% dan 70%), masing masing dilakukan selama 2 x 5 menit. 

Selanjutnya slide dimasukkan dalam aquades selama 2 x 5 menit. 

Tahap retrieval antigen dilakukan dengan buffer sitrat. Slide dimasukkan 

dalam microwave oven dengan buffer sitrat pH 6,4 pada suhu sedang selama 2 

menit dan pada suhu rendah selama 1 menit. Pada tahap ini bak penampungan 

slide tidak boleh ditutup. Selanjutnya digoyang goyangkan pelan pelan. 

Slide slide dikeluarkan dari air, kemudian dikeringkan secara perlahan 

lahan dengan kertas tissue. Diinkubasi dengan methanol + H2O2 dalam humid 
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chamber selama 30 menit. Selanjutnya slide dicuci dengan aquades 2 x 5 

menit. 

Slide ditetesi dengan bloking reagent, dibiarkan selama 30 menit, 

kemudian dicuci dengan 2 x 5 menit. Sebelum ditetesi, pada tepi potongan 

sampel ditandai dengan dako pen. Selanjutnya slide ditetesi antibodi primer 

yang telah dilarutkan dengan antiobody diluent (1:50), kemudian disimpan 

dalam kulkas pada suhu 40C selama 18 jam atau dapat juga dilanjutkan 

keesokan harinya. Keesokan harinya slide yang disimpan ini harus dijaga 

kelembabannya, sehingga pada tempat penampung slide diberi sedikit air. 

Setelah disimpan 18 jam, slide dicuci dengan aquadest 2 x 5 menit. 

Ditambahkan antibodi sekunder berlabel biotin (1:100), ditunggu selama 30 

menit, dicuci lagi dengan aquades 2 x 5 menit. Slide ditetesi enzim 

strteptavidin-HRP (HorseRadishPeroxidase), ditunggu selama 30 menit , 

kemudian dicuci dengan aquades 2 x 5 menit. Selanjutnya slide diberi DAB 

(diamino benzidinetetrahidrocloride) dan diletakkan ditempat yang tidak 

terkena sinar matahari, ditunggu  selama 5 menit. Pada penetesan DAB ini 

digunakan handscoon, karena DAB bersifat karsinogenik. Setelah 5 menit 

slide dicuci dengan aguades 2 x 5 menit. 

Pewarnaan dilakukan dengan menggunakan hematoxilin mayer selama 30 

detik, kemudian dicuci dengan air mengalir selama 2 x 5 menit. Setelah itu, 

slide dikeringkan, kemudian ditutup deck glass yang dilekatkan dengan 

mounting media. 
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2.  Pembacaan Hasil 

Setelah pengecatan imunohistokimia selesai, selanjutnya dilakukan 

pembacaan hasil. Tahap ini dilakukan di Laboratorium Biomedik UNS. Slide 

dibaca hasilnya dengan mikroskop OLYMPUS tipe BX-41 yang dilengkapi 

dengan software OLYSIA dan kamera digital tipe DP-70 dengan perbesaran 

400x. Nilai yang diamati  untuk menentukan skor histologis adalah intensitas 

dan persentase sel. 

  Untuk intensitas, memiliki kriteria penilaian yaitu intensitas warna  

negatif diberi nilai 0, positif lemah (1), positif sedang (2) dan   positif kuat (3). 

Dengan interval intensitas juga mengikuti ( Budiani et al., 2006). 

 Selanjutnya ditentukan skor histologis dengan menggunakan rumus : 

HS = (Ikuat x Pkuat) + (Isedang x Psedang) + (Ilemah x Plemah) + (Inegatif x Pnegatif)         

        (Tan et al., 2002) 

 Kemudian skor histologis dari setiap lapangan pandang dirata-rata 

untuk mengetahui skor histologis  pada setiap sampel. 

J. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan membandingkan jumlah total sel karsinoma 

sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk yang 

mengekspresikan CD8+ dan gransim-B. Ekspresi CD8+ dan gransim-B dinyatakan 

dalam skor histologis berdasarkan persentase dan intensitas. Data kuantitatif ini 

kemudian diolah dengan menggunakan uji statistik Mann-Whitney (Murti, 1996), 

untuk mengevaluasi imunoreaktivitas CD8+ sitotoksik, dengan cara menghitung 
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ekspresi gransim-B (satus aktifnya) digunakan uji korelasi spearman (Santoso, 

2001). Data diolah menggunakan SPSS versi 13. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Lima sediaan jaringan karsinoma sel transisional kandung kamih yang 

berdiferensiasi baik dan lima sediaan berdiferensiasi buruk telah dilakukan 

pengecatan imunohistokimia dengan menggunakan mouse monoclonal antibody 

anti  human CD8+ dan mouse monoclonal antibody anti human gransim-B. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya perbedaan skor histologis ekspresi CD8+ dan 

gransim-B pada karsinoma sel transisional kandung kemih. 

Gambaran histologis pengecatan imunohistokimia pada karsinoma sel 

transisional kandung kemih yang menunjukkan skor histologis ekspresi CD8+ 

pada pengecatan imunohistokimia dengan melihat intensitas warna pada tepi sel 

limfosit T, sedangkan gransim-B dilihat intensitas warna pada sitoplasma sel 

limfosit T serta pada sitoplasma maupun inti dari sel tumor. 

 

Gambaran histopatologis pengecatan imunohistokimia pada karsinoma sel 

transisional kandung kemih yang berdiferensiasi baik dengan skor histologis 

ekspresi CD8+ adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Foto preparat karsinoma sel transisional kandung kemih hasil 
pengecatan imunohistokimia dengan menggunakan mouse monoclonal 
antibody anti human CD8+, perbesaran 400x (A.Sel limfosit yang 
mengekspresikan CD8+, B.Jaringan sel karsinoma berdiferensiasi baik). 

 
 
Gambaran histopatologis pengecatan imunohistokimia pada karsinoma sel 

transisional kandung kemih yang berdiferensiasi buruk dengan skor histologis 

ekspresi CD8+ adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. Foto preparat karsinoma sel transisional kandung kemih hasil 
pengecatan imunohistokimia dengan menggunakan mouse monoclonal 
antibody anti human CD8+, perbesaran 400x (A.Sel limfosit yang 
mengekspresikan CD8+, B.Jaringan sel karsinoma berdiferensiasi 
buruk.). 

 
 
 
Gambaran histopatologis pengecatan imunohistokimia pada karsinoma sel 

transisional kandung kemih yang berdiferensiasi baik dengan skor histologis ekspresi 

gransim-B adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Foto preparat karsinoma sel transisional kandung kemih hasil 
pengecatan imunohistokimia dengan menggunakan mouse monoclonal 
antibody anti human gransim-B, perbesaran 400x (A.Sel limfosit yang 
mengekspresikan gransim-B, B.Jaringan sel karsinoma berdiferensiasi 
baik). 

 
 
 
Gambaran histopatologis pengecatan imunohistokimia pada karsinoma sel 

transisional kandung kemih yang berdiferensiasi buruk dengan skor histologis 

ekspresi gransim-B adalah sebagai berikut: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 25 

 

Gambar 4. Foto preparat karsinoma sel transisional kandung kemih hasil 
pengecatan imunohistokimia dengan menggunakan mouse monoclonal 
antibody anti human gransim-B, perbesaran 400x (A.Sel limfosit yang 
mengekspresikan gransim-B,B.Jaringan se karsinoma berdiferensiasi 
buruk, C.Sel tumor yang mengekspresikan gransim-B). 

 
 

Sediaan dibaca hasilnya dengan mikroskop OLYMPUS tipe BX-41 yang 

dilengkapi dengan software OLYSIA dan kamera digital tipe DP-70 dengan 

perbesaran 400x sebanyak 9 lapangan pandang per slide, dan dinilai setiap lapang 

pandang dihitung sebagai skor histologis guna menentukan nilai ekspresi CD8+ dan 

gransim-B  secara kuantitatif. 
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Tabel 3. Pengelompokan  makna kualitatif berdasarkan  nilai kuantitatif nilai 
intensitas warna 

No. Intensitas Interval 

1. Intensitas Kuat 21 – 65,5 

2. Intensitas Sedang 65,6 – 110 

3. Intensitas Lemah 110,1 – 154,5 

4. Intensitas Negatif 154,6 - 199 

(Budiani et al., 2006) 

Skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B dari kesembilan lapang 

pandang perslide tersebut diambil reratanya untuk menentukan ekspresi secara 

kuantitatif dari sediaan tersebut. 

Berdasarkan nilai kuantitatif dapat ditentukan makni kualitatif  seperti 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4. Pengelompokan nilai makna kualitatif berdasarkan  nilai kuantitatif skor 
histologis. 

 
No. Makna Kualitatif Nilai Kuantitatif Skor Histologis 

1. Negatif 0,00 – 3,75 

2. Positif lemah 3,76 – 7,50 

3. Positif sedang 7,51 – 11,25 

4. Positif kuat 11,26 – 15,00 

    (Budiani et al., 2006) 
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Tabel 5. Hasil Pengamatan skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada 
karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan 
buruk secara kuantitatif dan kualitatif : 

 
No Kode 

Sampel 
Tingkat 
Diferen 
siasi 

Nilai 
Ekspresi 
Kuantitatif 
CD8+ 

Nilai 
Ekspresi 
Kuantitatif 
Gransim-B 

Nilai 
Kualitatif 
Ekspresi 
CD8+  
(Positif) 

Nilai 
kualitatif 
Ekspresi 
Gransim-
B (positif) 

1 D24.6485 Baik 8,33 9,22 Sedang Sedang 
2 D24.6614 Baik 8,44 9,44 Sedang Sedang 
3 D24.6971 Baik 8,11 9,66 Sedang Sedang 
4 H05.0447 Baik 10,66 10,44 Sedang Sedang 
5 H05.0491 Baik 11,44 12 Kuat Kuat 
6 D24.6645 Buruk 6 6,55 Lemah Lemah 
7 D24.6860 Buruk 5,77 6 Lemah Lemah 
8 D25.1126 Buruk 5,55 6,88 Lemah Lemah 
9 H05.0239 Buruk 7,55 6,44 Lemah Lemah 
10 H05.0279 Buruk 6 5,66 Lemah Lemah 

 

Tabel 5. menunjukkan nilai ekspresi CD8+ dan gransim-B secara kuantitatif 

yang ditetapkan sebagai nilai skor histologis berdasarkan intensitas warna sel dan 

persentasenya. Dari tabel ini diketahui bahwa kelompok diferensiasi  baik 

mengekspresikan CD8+ dan gransim-B lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok dengan diferensiasi buruk. 

B. Analisis Data 

Data nilai kualitatif dijadikan sebagai data mentah yang kemudian diolah 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan skor histologis ekspresi CD8+ dan 

gransim-B, pada karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik 

dan buruk dengan uji statistik Mann-Whitney (Murti, 1996), sedangkan korelasi 
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antara ekspresi CD8+ dan gransim-B diuji dengan uji korelasi spearman (Santoso, 

2001). Data diolah menggunakan SPSS versi 13. 

Tabel 6. Hasil analisis data skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada 
karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan 
buruk dengan uji Mann-Whitney 

SH Tingkat 

Diferensiasi 

N  

 

 

Mean  

Rank 

Sum of 

Rank 

Nilai Probabilitas Uji 

Dua Pihak Nilai r 

CD8+ Baik 5 8.00 40.00 

 Buruk 5 3.00 15.00 

,009 

      

Gr-B Baik 5 8.00 40.00 

 Buruk 5 3.00 15.00 

,009 

 

Pada tabel diatas didapatkan nilai uji berdasarkan statistik didapat nilai r = 

0,009 untuk CD8+ dan gransim-B, berarti nilai r lebih kecil dari taraf nyata yakni 

0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna 

dari ekspresi CD8+ dan gransim-B yakni skor histologis ekspresi CD8+ dan 

gransim-B pada karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik 

lebih tinggi dari skor histologis karsinoma sel transisional kandung kemih 

berdiferensiasi buruk. 
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Tabel 7. Hasil analisis data skor histologis dengan variabel korelasi ekspresi 
CD8+ dan gransim-B pada karsinoma sel transisional kandung kemih 
berdiferensiasi baik dan buruk dengan uji korelasi spearman. 

 
Korelasi Korelasi 

Spearman’s 

Nilai Probabilitas 

Uji Dua Pihak 

Jumlah Sampel 

CD8+ dan 

gransim-B 

,802** ,005 10 

Gransim-B 

dan CD8+ 

,802** ,005 10 

Signifikan korelasi  nilai 0,01 (dua pihak) 

Untuk uji korelasi spearman diatas terdapat korelasi antara CD8+ dan 

gransim-B begitu pula sebaliknya diperoleh nilai yang sama yakni nilai r= 0,005 

lebih kecil dari taraf nyata yakni 0,01 berarti terdapat korelasi yang nyata antara 

ekspresi CD8+ dan gransim-B. Pada angka korelasi spearman didapatkan nilai 

0,802** nilai positif menunjukkan semakin tinggi ekspresi CD8+ semakin tinggi 

pula ekspresi gransim-B demikian pula sebaliknya, semakin turun ekspresi CD8+ 

maka semakin turun juga ekspresi gransim-B dan tanda **  mempunyai arti sama 

yakni angka korelasi memang signifikan sedangkan nilai korelasi yang lebih dari 

0,5 berarti ekspresi CD8+  berkorelasi kuat dengan ekspresi gransim-B (Santoso, 

2001). 
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Tabel 8. Hasil rerata skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada sel 
transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk. 

 
 CD8+ Gransim-B 

Diferensiasi 
Baik 

9,39 
(Positif Sedang) 

10,55 
(Positif Sedang) 

Diferensiasi 
Buruk 

6,17 
(Positif Lemah) 

6,31 
(Positif Lemah) 

 

Hasil rerata diinterpretasikan dalam bentuk grafik berikut ini:  

0
2
4
6
8

10
12

Diff. Baik Diff. Buruk

Tingkat Diferensiasi

Skor Histologis CD8+ dan Gransim-B

CD8+

Gr-B

 

Grafik 1. Perbedaan Skor Histologis Ekspresi CD8+ dan Gransim-B pada 
Karsinoma Sel  Transisional Kandung Kemih Berdiferensiasi Baik 
dan Buruk. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Dari hasil penelitian memperlihatkan, terdapat perbedaan ekspresi CD8+ dan 

gransim-B pada karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik 

dan buruk dilihat dari skor histologisnya. Dari tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai 

kuantitatif skor histologis CD8+ dan gransim-B pada karsinoma sel transisional 

kandung kemih berdiferensiasi baik masing masing 8,11 – 11,44 dan 9,22 – 12 

dengan makna kualitatif  intensitas pewarnaan sedang untuk CD8+ dan gransim-

B, begitu pula dengan nilai kuantitatif skor histologis pada karsinoma sel 

transisional kandung kemih berdiferensiasi buruk didapatkan nilai 5,55 – 7,55 

untuk ekspresi CD8+ dan 5,66 – 6,88 untuk ekspresi gransim-B, keduanya 

mempunyai nilai kualitatif intensitas pewarnaan lemah. 

Dari tabel 6. dengan uji Mann-Whitney diperoleh perbedaan yang bermakna 

antara skor histologis CD8+ dan gransim-B pada karsinoma sel transisional 

kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk. Hal ini didasarkan pada nilai r= 

0,009 untuk kedua antigen diatas, berarti nilai r lebih kecil dari taraf nyata yakni 

0,05 dengan demikian terdapat perbedaan yang bermakna antara skor histologis 

CD8+ dan gransim-B pada karsinoma sel transisional kandung kemih dimana 

yang berdiferensiasi baik lebih tinggi dari yang berdiferensiasi buruk. Penelitian 

dengan menggunakan antigen yang sama yakni CD8+ dan gransim-B 
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menunjukkan hasil yang serupa pada kasus melanoma maligna, karsinoma 

colorectal, karsinoma oesophagus, karsinoma serviks, karsinoma payudara, dan 

karsinoma ovarium (Yoshitaka et al., 1998; Bontkes et al., 1997; Yakirevich et 

al., 1999; Schumaker et al., 2001; Clark et al., 1989;Zhang et al., 2003) serta 

pada penderita dengan infeksi HIV dengan Hodgkin’s limfoma kronis 

mengekspresikan  CD8+ dan gransim-B lebih tinggi daripada penderita dengan 

infeksi HIV tanpa Hodgkin’s limfoma kronis (Princep et al., 2005). Beberapa 

kasus pasien dengan Hodgkin dan non-Hodgkin limfoma serta karsinoma sel 

ginjal (Pui et al., 1998; Nakano et al., 2001), aktivasi CD8+ sitotoksik diikuti 

dengan agresivitas sel tumor dan bertambah buruknya prognosis.  

 Abbas et al., (2000) mengatakan, CD8+ dibagi menjadi 2 yakni CD8+ 

supresor dan CD8+ sitotoksik tugasnya berlawanan. CD8+ supresor menekan 

sistem imun dan CD8+ sitotoksik untuk mengeliminasi sel yang mengalami 

keganasan. Jalur yang digunakan CD8+ sitotoksik adalah melalui granula 

eksositosis (perforin) yang dibentuk oleh sel limfosit dan gransim-B sebagai 

komponen yang melisiskan sel tumor (apoptosis) (Zhanggou et al., 2002). Pada 

tabel 7. dengan menggunakan uji korelasi spearman didapatkan nilai r= 0,005  

dan nilai korelasi spearman sebesar 0,802  yang berarti bahwa terdapat korelasi 

yang kuat dan nyata dimana kenaikan ekspresi CD8+ diikuti dengan kenaikan 

gransim-B pada tingkat diferensiasi yang baik begitu pula sebaliknya dimana 

terjadi penurunan ekspresi CD8+ akan diikuti pula penurunan ekspresi gransim-B 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 33 

pada tingkat diferensiasi buruk. Terbukti pada hasil, kenaikan ekspresi CD8+ 

diikuti dengan kenaikan ekspresi gransim-B dan ini menunjukkan bahwa CD8+ 

yang berperan dalam karsinoma sel transisional kandung kemih pada penelitian 

ini adalah CD8+ sitotoksik (Bellanti, 1993). Pada penelitian ini, dapat diketahui 

adanya  perbedaan ekspresi CD8+ dan gransim-B pada pasien karsinoma sel 

transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk dengan melihat skor 

histologisnya dan hubungan yang erat antara ekspresi CD8+ dan gransim-B 

sebanding dengan tingkat diferensiasinya.  

Aktivasi dan proliferasi limfosit T timbul setelah kehadiran tumor spesifik 

antigen oleh APC (antigen precenting cell), atau oleh sel kanker itu sendiri dan 

melibatkan MHC (Germain et al., 1993). Sistem imun seluler melisiskan sel 

kanker, terutama diperankan oleh CD8+ sitotoksik lewat kompleks aktif perforin-

gransim-B (Podack, 1995). Telah dilakukan penelitian pada keganasan assosiasi-

melanoma, bahwa antigen tumor dikenali CD8+ sitotoksik pada beberapa 

karsinoma termasuk tumor sel germinal (Boon et al., 1997; Van der eynde et al., 

1997; Van der bruggen et al., 1991). Diharapkan penderita karsinoma sel 

transisional kandung kemih dengan aktivitas CD8+ yang tinggi akan 

memperlihatkan aktivitas keganasan sel yang menurun karena masih terdapat 

makanisme regulasi sistem imun seluler. Bukti bahwa apoptosis terjadi, adalah 

ekspresi CD8+  lebih tinggi menunjukkan diferensiasi lebih baik (keganasan sel 

yang sedikit) (Oedejans et al., 1997). Pada karsinoma berdiferensiasi buruk 

didapatkan ekspresi CD8+ dan gransim-B yang rendah. Hal tersebut dapat 
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dikarenakan penurunan ekspresi MHC kelas 1 yang bertugas mempresentasikan 

antigen sel tumor agar dapat dilisiskan oleh sistem imun tubuh ( Abbas et al., 

2000), beberapa kasus terjadi pada Hodgkin limfoma ( Poppema dan Visser,  

1994). Dalam beberapa keadaan sel tumor dapat menghambat CD8+ sitotoksik 

dengan cara menghasilkan beberapa zat inhibitor diantaranya adalah IL-10 (Taga 

and Tosato, 1992 ; Matsuda et al., 1994), dan TGF-β (faktor pertumbuhan beta) 

(Rook et al., 1986). Granula eksositosis yakni perforin dapat juga dihambat oleh 

protein tertentu yang terdapat pada membran sel limfosit ( Muller et al., 1994). 

Cara meningkatkan imunitas diantaranya dengan pemberian imunomodulator dan 

imunostimulator yang akan meningkatkan ekspresi CD8+ dan gransim-B sehingga 

pertumbuhan sel tumor yang progresif dapat dihambat. 

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa CD8+ dan gransim-B 

mempunyai peran yang sangat penting dalam mekanisme sistem imun seluler. Hal 

ini dapat dimengerti bahwa semakin tinggi ekspresi CD8+ dan gransim-B semakin 

baik tingkat diferensiasi sel begitu pula sebaliknya semakin rendah ekspresi CD8+ 

dan gransim-B semakin buruk diferensiasi selnya. Hal ini dapat menerangkan 

bahwa karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik memiliki 

skor histologis yang lebih tinggi dibanding skor histologis ekspresi CD8+ dan 

gransim-B pada diferensiasi buruk. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang bermakna antara skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B 

pada karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan : 

1. Terdapat perbedaan skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada 

karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk. 

2. Skor histologis CD8+ dan gransim-B pada karsinoma sel transisional kandung 

kemih berdiferensiasi baik lebih tinggi daripada diferensiasi buruk. 

3. Terdapat korelasi  antara skor histologis ekspresi CD8+ dan gransim-B pada 

karsinoma sel transisional kandung kemih berdiferensiasi baik dan buruk 

dimana kenaikan ekspresi CD8+ akan diikuti oleh kenaikan gransim-B pada 

diferensiasi baik dan penurunan ekspresi CD8+ akan diikuti penurunan 

ekspresi gransim-B pada diferensiasi buruk.  

 

B. Saran 

Disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan terhadap molekul molekul yang 

berperan pada sistem imun selain CD8+ dan gransim-B. Selain itu diharapkan agar 

diadakan penelitian terhadap ekspresi molekul sistem imun diatas pada neoplasma 

lainnya, agar dapat diketahui lebih lanjut guna untuk mengetahui prognosis dan 

sebagai monitoring dalam progresivitas sel kanker. 
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