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PRAKATA 
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Sitologi Pap-smear dengan Displasia dan Karsinoma Serviks Uteri jenis 
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ABSTRAK 
Faika Oesmania,G0005093, 2009. Perbedaan Profil Ekspresi Protein 

E6 pada Sediaan Sitologi Pap-smear dengan Displasia dan Karsinoma 
Serviks Uteri jenis epidermoid. Fakultas Kedokteran,Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 

Karsinoma serviks uteri adalah tumor ganas primer epitel  serviks  yang 
berasaldari  kanalis servikalis  atau portio. Kanker serviks merupakan kanker 
yang terbanyak pada wanita di dunia yang kedua setelah kanker payudara. Angka 
kejadian karsinoma serviks uteri  dari tahun ke tahun semakin meningkat. 
Pengetahuan tentang patologi molekuler karsinoma serviks uteri juga semakin 
berkembang. Namun sejauh ini peran protein E6 dalam perjalanan kanker serviks 
uteri masih belum banyak dikemukakan. Penelitian ini dibuat untuk menilai 
makna perbedaan ekspresi protein  E6 HPV16 pada sediaan Pap-smear dengan 
displasia dan karsinoma serviks. 

Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan rancangan penelitian 
sewaktu (cross sectional). Digunakan 12 sediaan sitologi Pap-smear dari jaringan 
normal,jaringan dengan dysplasia dan jaringan dengan karsinoma serviks uteri 
dengan pengecatan imunohistokimia menggunakan monoklonal antibodi anti 
protein E6 HPV 16. Sumber data didapat dari hasil pengamatan terhadap sampel 
yang dilakukan di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret. Penentuan sampel dilakukan dengan cara quota sampling, data 
yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan uji oneway ANOVA dan 
uji beda post Hoc Multiple Comparison. 

Hasil penelitian didapatkan profil ekspresi protein E6  pada jaringan normal 
0.75 ± 0.622. Displasia didapatkan profil ekspresi protein E6 5.33 ± 2.774, 
sedangkan pada karsinoma serviks uteri didapatkan jumlah profil ekspresi E6 
tertinggi yaitu 9.83 ± 4.589. 

Dari hasil analisis dengan menggunakan uji statistik oneway ANOVA dan uji 
beda post Hoc Multiple Comparison dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata 
ekspresi protein E6 antara ketiga kelompok sampel adalah signifikan pada taraf 
kepercayaan 95%. 

 
   

Kata kunci : protein E6,displasia,kanker serviks uteri 
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ABSTRACT 
Faika Oesmania, G0005093, 2009. The E6 protein expression profiles of in 

Pap-smear cytological specimen with dysplasia and carcinoma cervix utery type 
epidermoid. Medical Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 

Carcinoma cervix uteri is a malignant neoplasm caused by canalis cervicalis 
or portio. Cervix cancer is the second deadly cancer after breast cancer, which is 
attack the woman in the world.  The rate of carcinoma cervix uteri victims are 
increasing every year. The knowledgement of the molecular carcinoma uteri cervix 
pathology has been increasing now. However, the importance of E6 protein in the 
cervix cancer uteri has not been commenting a lot. This research made for evaluating 
the different expression meaning about E6 HPV 16 in Pap-smear specimen with 
dysplasia and carcinoma cervix. 

This research is an observational analytic research with cross sectional 
approach. It uses 12 Pap-smear cytological specimen in normal skin tissues, dysplasia 
and carcinoma cervix uteri by immunohistochemical staining method using E6 
HPV16 anti protein antibody monoclonal. The samples were taken from pathology 
anatomy laboratory. The samples were taken by quota sampling, the data gained by 
using oneway ANOVA and difference Post Hoc Multiple Comparisons statistic ways. 

The result of these research will be gained the  E6 protein expression profiles 
in normal skin tissues at 0.75 ± 0.622. E6 protein expression in dysplasia at 5.33 ± 
2.774, whereas in the carcinoma cervix uteri gais the highest E6 protein expression at 
9.83 ± 4.589. 

From the result of the analysis using the oneway ANOVA and difference post 
hoc multiple comparisons statistic ways can be concluded that the average differences 
of the E6 protein expression profiles between three sample categories were 95% on 
standard trust level. 

 
Key Words : E6 protein, dysplasia, carcinoma cervix uteri  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker serviks merupakan kanker yang terbanyak pada wanita di dunia 

yang kedua setelah kanker payudara (Janicek, 2001). Di Indonesia berdasar 

penelitian di Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya ternyata  kanker 

serviks menduduki urutan pertama dan penanggulangannya masih merupakan 

permasalahan (Aziz, 2001). Kanker serviks dianggap sebagai stadium akhir dari 

serangkaian perubahan yang bersifat berangsur-angsur pada epitel serviks yang 

berupa epitel kolumner karena rangsangan kronis akan mengalami metaplasia 

menjadi epitel skuamous. Selanjutnya terjadi displasia yaitu terdapatnya sel-sel 

atipik terutama dimulai pada stratum basale. Displasia dibagi menjadi displasia 

ringan, displasia sedang dan displasia berat kemudian berlanjut menjadi 

karsinoma in situ yang dapat berlanjut menjadi karsinoma invasif. Human 

Papilloma Virus (HPV) dianggap sebagai salah satu faktor yang ikut berperan 

dapat ditemukan pada 85%  hingga 90%  lesi prakanker dan neoplasma invasiv, 

jenis yang lebih spesifik, yaitu HPV tipe resiko tinggi termasuk 16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 52, 56, 58, 59 (Kumar et. al.,2007). Pada HPV 16, protein E6 dan E7 

merupakan onkoprotein virus yang mengkode transformasi pada HPV. Peranan 

E6 dan E7 sangat penting dalam proses transformasi gen. Hal ini dibuktikan 
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dengan penemuan E6 dan E7 tipe onkogenik tinggi seperti 16 dan 18 pada kultur 

jaringan sel yang telah mengalami proses transformasi invitro (Lowy and Schiller, 

2006). Akan tetapi ekspresi E6 pada jaringan sel secara in vivo pada profil infeksi 

HPV 16 pada sediaan sitologi Pap-smear dengan displasia dan karsinoma serviks 

belum banyak diungkap. 

Secara klinis keganasan dalam stadium dini lebih mudah diobati daripada jika 

sudah meningkat ke stadium lebih lanjut. Cara yang mungkin bisa mengurangi 

terjadinya kanker serviks ialah menemukan penyakit tersebut pada tingkat 

prekanker dan mengobatinya secara tepat (Sjamsuddin.S,2001). Deteksi dini 

dapat dilakukan dengan Pap-smear, yaitu pemeriksaan lendir serviks yang diambil 

dengan menggunakan spatula atau gabungan spatula dan sikat kecil yang 

dinamakan Cytobrush. Tujuan dari dilakukannya Pap-smear menemukan sel-sel 

kanker dalam stadium dini (Soedoko.R et. al., 1996). Banyak perilaku virus HPV 

yang masih belum jelas, namun secara garis besar proses timbulnya lesi sudah 

banyak diketahui. Mekanisme utama protein E6 dari HPV dalam proses 

perkembangan karsinoma serviks uteri adalah melalui interaksi dengan protein 

p53. E6 akan berikatan dengan p53 yang menyebabkan hilangnya fungsi p53 

melalui hambatannya pada kompleks Cdk-cyclin yang berfungsi merangsang 

siklus sel untuk memenuhi fase selanjutnya, sehingga sel kehilangan kemampuan 

untuk mengadakan apoptosis. Mekanisme peran E6 secara in vivo pada karsinoma 

serviks perlu dilakukan untuk melihat profil infeksi HPV 16 dalam setiap tahap 

perkembangan karsinogenesis (Lowy and Schiller, 2006). 
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Mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan oleh kanker serviks dipandang 

dari segi harapan hidup, lamanya penderitaan, serta tingginya biaya pengobatan, 

maka segala aspek yang berkaitan dengan penyakit tersebut dan upaya-upaya 

preventif harus dipecahkan. 

Melihat pentingnya HPV sebagai salah satu faktor resiko dalam proses 

karsinogenesis serviks  maka dianggap perlu dilakukan penelitian dengan melihat 

ekspresi E6  pada sediaan sitologi Pap-smear dengan displasia dan karsinoma 

serviks uteri jenis epidermoid. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan profil ekspresi  protein E6 antara displasia 

dengan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid  pada pemeriksaan sitologi Pap-

smear ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dibuat untuk menilai makna perbedaan ekspresi protein E6 

antara displasia dengan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid pada 

pemeriksaan sitologi Pap-smear. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat memberikan informasi ilmiah mengenai profil ekspresi E6 pada 

displasia dan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid secara sitologi dengan 

pengecatan imunohistokimia. 

b. Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan peneliti dalam 

bidang biologi molekuler yang sangat berguna untuk kemajuan ilmu 

pengetahuan. 

2. Manfaat aplikatif 

a. Diharapkan pemeriksaan sitologi ekspresi E6 pada displasia dan karsinoma 

serviks uteri dapat memberikan kontribusi dalam pemantauan perjalanan  

penyakit. 

b. Diharapkan pemeriksaan infeksi ekspresi E6 dengan displasia dan karsinoma 

serviks uteri dapat menjadi salah satu indikator dalam menentukan terapi dan 

penatalaksanaan penyakit karsinoma serviks. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Histologi serviks normal 

a. Embriologi  

Dalam perkembangannya, alat kelamin wanita dimulai pada minggu  

Ke4. Sel Germinal Primodial yang berasal dari endodermal tumbuh pada 

dinding Yolk Sac. Pada minggu ke-5 dan ke-6 mereka migrasi ke tonjolan 

urogenital. Epitel mesodermal dari tonjolan urogenital berproliferasi 

membentuk epitel dan Stroma Gonad. Bersama dengan sel germinal akan 

membentuk ovarium. Pada minggu ke-6 Duktus Muller mengalami 

invaginasi dan menyatu dengan epitel coelom membentuk duktus 

paramesonefros. Duktus Muller bergerak ke kaudal memasuki pelvis, 

menyatu ke medial dan selanjutnya berkontak dengan sinus urogenital. 

Bagian itu akan menjadi uterus dan bagian atas vagina. Sedangkan bagian 

yang tidak menyatu akan menjadi tuba fallopii. Sinus urogenital akan 

menjadi vagina bagian bawah dan genetalia eksterna ( vestibulum ). Epitel 

uterus, vagina dan ovarium sama-sama berasal dari epitel coelom ( Sadler 

T.W, 1997 ). 
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b. Anatomi 

Serviks adalah bagian paling distal dari uterus yang menonjol  ke dalam 

vagina, bagian atas dikenal sebagai portio vaginalis  atau ektoserviks. 

Ektoserviks dibentuk oleh bibir depan yang lebih pendek dan bibir belakang 

yang lebih panjang, ditengah atau sentral ektoserviks terdapat ostium 

eksternum. Lebih ke proksimal dari ostium dikenal sebagai endoserviks. 

Jadi ostium adalah batas kedua  ekto dan endoserviks. 

Lebih ke proksimal endoserviks berhubungan dengan isthmus, yaitu 

bagian dari korpus uterus yang terbawah, sehingga disebut segmen bawah 

rahim. 

Sistem limfatik serviks berasal dari submukosa dan subserosa 

membentuk pleksus didaerah isthmus. Selanjutnya akan menuju kelenjar 

limfe iliaka eksterna, obturator, hipogastrika dan sakral serta dinding 

belakang kandung kemih ( Henry F.R.S, 1995 ). 

c. Histologi 

Secara histologi ektoserviks dilapisi oleh epitel gepeng berlapis yang 

dapat dibedakan menjadi zona basal atau germinal, zona tengah dan zona 

superfisial. Sel pada zona germinal adalah sel basal dan parabasal, zona 

tengah mengandung sel intermediate dan sel superfisial dipermukaan. 

Endoserviks dilapisi oleh sel epitel torak ( kolumner ) selapis mulai dari 

permukaan sampai epitel kelenjar. Sitoplasma banyak bergranuler berisi 

musin (lendir). Inti kecil terletak di basal. Kelenjar bentuk tubuler. Stroma 
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ektoserviks mengandung jaringan ikat fibroblastik mencapai jaringan 

subepitel. Stroma endoserviks lebih sembab mengandung lebih banyak 

pembuluh darah. 

Di jaringan ikat subepitel dan di epitel ekto serta endoserviks dapat 

ditemukan sel limfoid baik sendiri maupun berkelompok sampai 

membentuk sentrum germinativim. Bersama dengan sel dendritik mereka 

berfungsi sebagai imunitas jaringan. 

Pertemuan/batas antara epitel gepeng berlapis ektoserviks dan epitel 

toraks endoserviks dikenal sebagai zona transformasi ( Bloom and Fawcett, 

2002 ). 

 

2. Karsinoma Serviks Uteri 

a. Definisi  

Karsinoma serviks uteri adalah tumor ganas primer epitel  serviks  yang 

berasal  kanalis servikalis  atau portio ( Andrijono, 2004 ). 

b. Epidemiologi 

Menurut data dari Departemen Kesehatan RI diperkirakan insiden 

kanker serviks adalah 100 per 100.000 penduduk pertahun ( Aziz M.F., 

2001 ) .  

Data yang dikumpulkan dari 13 laboratorium Patologi Anatomi di 

Indonesia menunjukkan bahwa frekuensi kanker serviks tertinggi diantara 

kanker yang ada di Indonesia (Yayasan Kanker Indonesia, 1996 ). 
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Di negara maju, angka kejadian dan angka kematian akibat kanker 

serviks telah menurun karena suksesnya program pemeriksaan sel/Pap-

smear. Angka kejadian dan angka kematian akibat kanker serviks di dunia 

menempati urutan kedua setelah kanker payudara ( Nuranna L., 2001 ). 

c. Patogenesis 

Proses terjadinya kanker serviks sangat erat hubungannya dengan proses 

metaplasia. Masuknya mutagen atau bahan-bahan yang dapat mengubah 

perangai sel secara genetik pada fase aktif metaplasia dapat menimbulkan 

sel-sel yang berpotensi ganas. Perubahan ini biasanya terjadi di sambungan 

skuamosa kolumnar ( SSK ) atau daerah transformasi. Mutagen tersebut 

berasal dari agen-agen yang ditularkan secara hubungan seksual dan diduga  

human papilloma virus (HPV) memegang peranan penting. Sel yang 

mengalami mutasi tersebut dapat berkembang menjadi sel displastik 

sehingga terjadi kelainan epitel yang dinamakan displasia. Dimulai dari 

displasia ringan,displasia sedang, displasia berat dan karsinoma in-situ dan 

kemudian berkembang menjadi karsinoma invasif. Tingkat displasia dan 

karsinoma in-situ dikenal juga sebagai tingkat pra-kanker. 

Displasia mencakup pengertian berbagai gangguan maturasi epitel 

skuamosa yang secara sitologik dan histologik berbeda dari epitel normal, 

tetapi tidak memenuhi persyaratan sel karsinoma. Perbedaan derajat 

displasia didasarkan atas tebal epitel yang mengalami kelainan dan beratnya 

kelainan pada sel. Sedangkan karsinoma in-situ adalah gangguan maturasi 
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epitel skuamosa yang menyerupai karsinoma invasif tetapi membrana 

basalis masih utuh (Sjamsuddin, 2004). 

d. Karsinogenesis  

Karsinogenesis merupakan proses pembentukan sel karsinoma yang 

patogenesisnya secara molekuler merupakan penyakit genetik. Proses ini 

terjadi akibat pengaruh berbagai faktor (multifaktorial) yang menyerang 

tubuh secara bertahap (multistage). Perubahan sel normal menjadi sel 

karsinoma melalui 3 tahap yaitu tahap inisiasi, promosi dan progresi. 

Perubahan keganasan melibatkan beberapa gen yaitu onkogen ,tumor 

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

dan gen pengatur apoptosis (Tannock and Hill, 1998). 

Onkogen adalah gen yang berkaitan dengan terjadinya transformasi 

neoplastik. Onkogen ini berasal dari protoonkogen yang mengalami mutasi. 

Protoonkogen adalah gen yang mengatur proliferasi normal. Perubahan 

yang dialami protoonkogen seluler pada aktivasi menjadi onkogen selalu 

bersifat mengaktivasi, artinya mereka menstimulasi suatu fungsi sel yang 

mengakibatkan pertumbuhan dan deferensiasi sel. Walau ada  sel yang 

mengalami pembelahan diri secara tak terkendali, masih belum mengarah ke 

bentuk karsinoma, 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 ke inti sel,mengaktifkan tumor supresor gen. 
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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 gangguan diferensiasi sel. Pada 

tahap selanjutnya, gangguan diferensiasi sel akan mencerminkan 

progesifitas sel menjadi ganas. Salah satu protein yang dihasilkan oleh 

onkogen teraktivasi adalah protein c-erbB-2 yang berfungsi sebagai reseptor 

faktor pertumbuhan (Tannock and Hill, 1998). 

Tumor supresor gen berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan  sel, 

apabila diaktifkan maka akan menghentikan siklus pembelahan sel,   

sehingga dapat mencegah pembelahan sel selanjutnya. Tetapi apabila tumor 

supresor gen 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 (Tannock and Hill,1998). 

Kelainan pada tumor supresor gen bersifat resesif, artinya baru 

menimbulkan tumor kalau kedua allele menunjukkan kelainan atau bahkan 

kehilangan kedua allele. Identifikasi mutasi tumor supresor gen telah 

membuka era baru pada kemajuan ilmu genetika. Bila hasil tes molekuler 

menunjukkan bahwa individu memiliki mutasi pada tumor supresor gen 
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maka dapat segera dilakukan tindakan untuk mengurangi kesempatan 

individu tersebut terserang karsinoma. 

Apoptosis ialah kematian sel terprogram yang terjadi baik pada beberapa 

proses fisiologis maupun proses neoplasma. Penumpukan sel pada 

neoplasma tidak hanya terjadi sebagai akibat aktivasi gen perangsang 

pertumbuhan atau tidak aktifnya tumor supresor gen, tetapi juga 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 ( Tjarta, 2001 ). 

Tahap inisiasi diawali dengan kegagalan mekanisme DNA repair 

sehingga paparan inisiator seperti hormon, radiasi, mutasi spontan dan 

bahan kimia mutagenik pada sel yang terinisiasi akan terjadi perubahan 

urutan nukleotida DNA protoonkogen sehingga ekspresi gen berubah 

neskipun jaringan masih terlihat normal. Tahap inisiasi merupakan proses 

yang berlangsung cepat dan bersifat ireversibel (Van De Velde, 1997). 

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 preneoplasi akan terjadi transformasi urutan DNA sel sehingga ekspresi 

protein yang di kode gen tersebut ikut berubah. Tahap promosi itu tidak 

terjadi dalam waktu singkat, selain itu juga harus ada serangan promotor 

yang terus-menerus. Sebenarnya proses tersebut dapat dihambat oleh anti 
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onkogen, tumor supresor gen dan faktor diferensiasi, akan tetapi bila faktor-

faktor anti karsinogenik tadi gagal melaksanakan fungsinya maka sel 

preneoplasi akan menjadi sel tumor in situ (Tannock and Hill, 1998). 

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 infiltrasi dihambat oleh mekanisme apoptosis, faktor diferensiasi,  

penghambat angiogenesis dan sistem imun tubuh.  

e. P53  

P53 dalam keadaan nonmutant disebut sebagai Wild type p53, deteksi 

wild type p53 sangat sulit, sehingga yang terdeteksi adalah tipe mutant p53. 

Wild type p53 terdiri atas 4 tetramer, yang akan berfungsi normal apabila 

keempat subunitnya dalam keadaan normal. Sehingga jika salah satu 

subunitnya mengalami defek, maka gen p53 tidak dapat berfungsi dengan 

normal. 

Gen p53 dapat pula menjadi inaktif jika terikat oleh onkogen virus, atau 

oleh onkoprotein virus, seperti E6 yang merupakan onkoprotein virus HPV. 

Peran utama p53 yaitu pada siklus sel fase G1 serta G2 sebelum fase 

mitosis, titik aktivitas p53 merupakan titik check point untuk menilai adanya 

kesalahan DNA atau tidak. Sehingga jika terdapat gangguan fungsi pada 

p53 maka fungsi penghentian siklus sel pada check point akan hilang, 

sehingga siklus akan berjalan tanpa penghentian fase bila ada kerusakan 
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DNA. Selain itu p53 juga berperan aktif dalam mekanisme apoptosis, 

sehingga jika ada gangguan fungsi p53 maka apoptosis terhadap sel-sel 

yang mengalami kesalahan kode genetik juga tidak akan terjadi (Andrijono, 

2004). 

f. Gen Retinoblastoma  

Protein Rb (pRb) adalah produk dari retinoblastoma tumor supresor gen 

(Rb). Peranannya adalah sebagai regulator siklus sel dengan menghambat 

transisi  fase G1 ke fase S. Proliferasi sel tergantung pada transkripsi dari 

gen target untuk memproduksi protein yang diperlukan untuk pembelahan 

sel. pRb merupakan regulator tak langsung transkripsi dari ekspresi gen 

spesifik yang mempengaruhi proliferasi dan diferensiasi sel. Interaksi dari 

protein-protein yang memfasilitasi fungsi dari pRb sebagai regulator 

transkripsi, dimana pRb mengikat dan memodulasi aktivitas dari faktor 

trankripsi yang penting yaitu E2F.  

pRb bersama p107 dan p130  merupakan anggota pocket protein, 

dimana ketiganya mengandung domain  struktural dan fungsional yang 

berikatan dengan berbagai protein sel. Kantong ini terdiri dari domain A dan 

B yang dihubungkan oleh regio penghubung. Ikatan kedua efektor selular 

utama yaitu histone deacetylase (HDAC) dan E2F transcription factor  pada 

regio kantong merupakan hal yang penting bagi fungsinya. HDAC 

mengandung motif LXCXE yaitu suatu urutan asam amino yang dibutuhkan 

untuk berikatan dengan domain B dari kantong pRb. E2F dapat berikatan 
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dengan kantong pRb bersama HDA, mengingat E2F dapat mengenali urutan 

asam amino yang berbeda pada interfase domain A dan B (Pecorino, 2007 ). 

Titik utama yang dikontrol oleh pRb ialah transisi sel dari fase G1 ke 

fase S. Hal ini dimungkainkan melalui interaksinya dengan fungsi 

transkripsi E2F dan HDAC. Interaksi pRb, E2F dan HDAC diatur oleh 

fosforilasi serin atau threonin. Bila tidak terdapat sinyal pertumbuhan, pRb 

berada dalam keadaan hipofosforilasi dimana pRb tidak memiliki dan tidak 

berikatan dengan fosfat, dan berikatan dengan E2F dan HDAC. Dimana 

pada keadaan tersebut pRb menghalangi E2F dari iteraksinya dengan faktor 

transkripsi umum. pRb juga menghambat ekspresi gen E2F dengan 

memobilisasi HDAC-HDAC, enzim-enzim yang mendeasetilasi Histon dan 

meningkatkan kepadatan kromatin. Maka kompleks trimetrik yang terdiri 

dari pRb, E2F dan HDAC meregulasi transkripsi dan progresi siklus sel. 

Gen-gen seperti cyclin E, cyclin A dan cdk 2 yang diperlukan dalam progresi 

siklus sel tidak diekspresi ( Pecorino, 2007 ). 

Cyclin D, Cyclin E dan cdk akan memfosforilasi pRb sebagai respon 

dari growth signal. Foforilasi akan menyebabkan pelepasan E2F dan 

HDAC. HDAC mengekspresi transkripsi dan faktor transkripsi E2F bebas 

untuk mengaktifkan gen-gen yang diperlukan untuk proliferasi sel 

(Pecorino,2007 ). 

Oleh karena peran pRb sangat penting dalam regulator siklus sel, inisiasi 

tumor yang diinduksi lewat berbagai mutasi menyebabkan gangguan pada 
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fungsi Rb dan menyebabkan E2F mengaktifkan transkripsi dengan maaupun 

tanpa adanya growth signal. 

g. Human Papilloma Virus   

Human Papilloma Virus (HPV) termasuk golongan papovavirus yang 

merupakan virus DNA yang bersifat memicu terjadinya perubahan genetik. 

HPV berbentuk ikosahedral dengan ukuran 50-55 nm, 72 kapsomer dan 2 

protein kapsid. HPV merupakan suatu virus yang bersifat ”non enveloped “  

yang mengandung “ double stranded DNA”. Virus ini juga bersifat 

epiteliotropik yang dominan menginfeksi kulit dan selaput lendir dengan 

karakteristik proliferasi epitel pada tempat infeksi. Infeksi HPV telah 

dibuktikan menjadi penyebab lesi prakarsinoma, kondiloma akuminata dan 

karsinoma. Meskipun HPV menyerang wanita, virus ini juga mempunyai 

peran dalam timbulnya karsinoma pada anus, vulva, vagina, penis dan 

beberapa karsinoma orofaring (Putra, 2006). 

Virus HPV resiko tinggi yang dapat ditularkan melalui hubungan 

seksual adalah tipe16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69 dan 

mungkin masih terdapat beberapa tipe yang lain. Di Indonesia tipe virus 

yang menyebabkan karsinoma adalah tipe 16, 18 dan 52. Tipe  virus resiko 

tinggi biasanya menimbulkan lesi rata dan tidak terlihat jika dibandingkan 

dengan tipe resiko rendah yang menimbulkan petumbuhan seperti cengger 

ayam pada tipe 6 dan 11 atau yang dikenal sebagai kondiloma akuminata. 

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa lebih dari 90% karsinoma 
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serviks uteri disebabkan oleh HPV dan 70% diantaranya disebabkan oleh 

tipe 16 dan 18. Dari kedua tipe ini HPV 16 sendiri menimbulkan lebih dari 

50% karsinoma serviks uteri (Putra, 2006). 

h. Siklus Hidup dan Mekanisme Transformasi Keganasan  

Meskipun  secara pasti siklus hidup HPV belum diketahui secara 

sempurna, namun secara garis besar proses timbulnya lesi sudah banyak 

diketahui. Tempat infeksi pertama adalah pada sel basal atau sel basal dari 

epitel gepeng yang belum matur (Putra, 2006). 

Infeksi HPV yang terjadi pada sel basal tersebut dibagi menjadi dua 

jenis yakni :                                                     

1. Infeksi visus Laten, yaitu infeksi virus yang tidak menghasilkan 

virus yang infeksius. Pada saat  ini yang terjadi adalah virus tidak 

berhasil melekat pada permukaan sel atau menembus sel atau virus 

sudah berhasil masuk ke sel tetapi gagal melakukan 

perkembangbiakan dan tidak terjadi pematangan dari partikel - 

partikel virus. Pada fase ini kelainan struktur sel tidak ditemukan 

dan HPV hanya bisa dideteksi dengan metode biomolekuler. 

2. Fase virus produktif, yaitu terjadinya pembentukan DNA virus dan 

membentuk DNA yang infeksius disebut virion. Pembentukan 

DNA virus ini terjadi di sel intern dan permukaan epitel sel 

gepeng. Virion kemudian menjadi banyak  jumlahnya dan 
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membentuk efek merusak sel yang bisa dideteksi dengan cara 

sitologi dan histopatologi. 

Untuk  menjelaskan terjadi keganasan akibat infeksi dari HPV, perlu 

kiranya pemahaman tentang  genom dari HPV. Bangun HPV terdiri atas 3 

subbagian yakni, Upstein Regulatory Region (URR), Early Region (ER) dan 

Late Region (LR). 

URR adalah bagian nonkode yang berperan penting pada pengaturan 

pembentukan dan transkripsi pada rangkaian Early Region. Early Region 

dan Late Region mengandung cetakan bacaan yang terbuka (Open Reading 

Frame= ORFs) yaitu bagian genom yang punya kemampuan untuk 

membaca jenis protein. Early Region terbentuk pertama kali pada siklus 

hidup virus dan mengkode protein yang sangat berperan dan pembentukan 

virus sedangkan Late Region dibentuk kemudian untuk mengkode struktur 

protein virus (Lowy and Schiller, 2006). 

URR adalah bagian regulator yang sangat kompleks di mana peranan 

dan fungsi yang pasti dalam siklus hidup virus belum diketahui dengan 

jelas. Bagian ini mengandung tempat ikatan berbagai faktor transkripsi 

seperti protein aktivator, faktor transkripsi keratinositik spesifik dan faktor 

transkripsi lainnya. Ikatan-ikatan ini diatur oleh Early Region ORFs (Lowy 

and Schiller, 2006) 

Early Region ORFs  mengkode protein yang diperlukan pada proses 

kerja dari protein E1, E2, E4, E5, E6 dan E7, E1 dan E2 mengkode protein 
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DNA dan mengatur proses transkripsi. E4 mengkode rangkaian protein yang 

penting dalam proses pematangan dan pembentukan virus. E5 mengkode 

protein dan punya daya transformasi tapi lemah. E6 dan E7 mengkode 

transformasi pada HPV. 

 

Tabel 1. Fungsi Protein Produk Gen HPV 

E Protein   

E1 Mengontrol pembentukan DNA virus dan mempertahankan 

episomal 

E2 Mengontrol pembentukan/transkripsi/transformasi 

E4 Mengikat sitokeratin 

E5 Transformasi melalui reseptor permukaan (epidermal growth 

 factor, platelet derive growt factor, p. 123) 

E6 Immortalisasi/berikatan dengan p53, trans activated/kontrol 

transkripsi  

E7 Immortalisasi/berikatan dengan Rb1, p107, p130 

L Protein  

L1 Protein struktur/Major Viral Coat Protein  

L2 Protein struktur/Minor Viral Coat Protein 
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Peranan E6 dan E7 ORFs sangat penting dalam proses transformasi gen. 

Hal ini dibuktikan dengan penemuan E6 dan E7 tipe onkogenik tinggi 

seperti 16 dan 18 pada kultur jaringan sel yang telah  mengalami proses 

transformasi invitro. E6 dan E7 selalu ditemukan pada karsinoma serviks 

uteri. Kenyataan ini menunjukkan peranan E6 dan E7 diperlukan untuk 

proses pembentukan karsinoma. Bila kontrol E6 dan E7 hilang, akan terjadi 

ekspresi berlebihan dari E6 dan E7 yang sangat berperan dalam proses 

pembentukan karsinoma. 

Infeksi primer dari HPV terjadi pada sel lapisan basal dan parabasal. 

Setelah terjadi penetrasi dari virus maka partikel virus yang terdiri atas L1 

dan L2 berinteraksi dengan molekul di permukaan sel terget sehingga 

mempermudah masuknya DNA virus ke sel target. E1 dan E2 masing-

masing mengkode DNA binding protein yang berfungsi untuk menjaga 

stabilitas virus. Protein E1 berperan dalam proses inisiasi dan elongasi dari 

pembentukan DNA, sedangkan E2 berperan dalam regulasi positif dan 

negatif dari ekspresi gen melalui interaksi dengan early promoter. Protein 

E6 dan E7 berperan dalam poliferasi melalui mekanisme menganggu sistem 

kontrol siklus sel target dan aktivasi sintesis DNA. 

Zona peralihan pada serviks uteri merupakan tempat utama dari infeksi 

HPV. Setelah terjadi infeksi HPV, virus akan menuju sel basal dari epitel 

serviks uteri dan mengadakan pembentukan di sitoplasma sel basal serta 

mengekspresikan protein virus E1, E2, E3, E4, E5, E6 dan E7. Sel basal 
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yang terinfeksi ini terus berdiferensiasi dan melakukan migrasi ke 

permukaan dan mulai mengekspresikan protein L1 dan L2. Pada sel-sel 

epitel yang terinfeksi HPV tersebut, virus akan terintegrasi pada kromosom 

penjamu dan mengekspresikan protein E6 dan E7 yang akan mengikat 

protein p53 dan Rb. 

Pada HPV yang menyebabkan keganasan, protein yang berperan banyak 

adalah protein E6 dan E7. Mekanisme utama protein E6 dan E7 dari HPV 

dalam proses perkembangan karsinoma serviks uteri adalah melalui 

interaksi dengan protein p53 dan retinoblastoma (Rb). Protein E6 mengikat 

p53 yang merupakan suatu gen supresor tumor sehingga sel kehilangan 

kemampuan untuk mengadakan apoptosis. Sementara itu, E7 berikatan 

dengan Rb yang juga merupakan suatu gen supresor tumor, sehingga sel  

kehilangan  sistem kontrol untuk proses proliferasi sel itu sendiri. Protein E6 

dan E7 pada HPV jenis yang risiko tinggi mempunyai daya ikat yang lebih 

besar terhadap p53 dan protein Rb, jika dibandingkan dengan HPV yang 

tergolong resiko rendah (Lowy, 2006). 

i. Deteksi HPV 

Berbagai macam cara mendeteksi HPV antara lain dengan Vita Pap, 

Vira Type, HPV Profile, The Hybrid Capture (HC), PCR. Dengan metode-

metode tersebut dapat diidentifikasi kelompok HPV yang resiko rendah 

(HPV 6, 11, 42, 43 dan 44) sedang yang resiko tinggi (HPV 16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56 dan 58) (Andrijono, 2004). 
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j. Faktor Risiko  

a. Perilaku Seksual 

Banyak faktor yang disebut-sebut mempengaruhi terjadinya 

karsinoma serviks. Telaah pada berbagai penelitian epidemiologi 

menunjukkan bahwa golongan wanita yang mulai melakukan hubungan 

seksual pada usia < 16 tahun atau mempunyai pasangan seksual yang 

berganti-ganti lebih berisiko untuk menderita karsioma serviks. Risiko 

juga akan meningkat apabila berhubungan dengan pria berisiko tinggi 

yang mengidap kandiloma alumunium. Pria berisiko tinggi adalah pria 

yang melakukan hubungan seks dengan banyak mitra seks (Sjamsuddin, 

2001). 

b. Merokok  

Tembakau mengandung bahan-bahan karsinogen baik yang dihisap 

sebagai rokok maupun dikunyah, asap rokok menghasilkan polycylic 

aromatic hydrocarbon heterocyclic nitrisme yang sangat karsinogen dan 

mutagen. Pada wanita perokok konsentrasi nikotik pada getah serviks 56 

kali lebih tinggi dibandingkan di dalam serum. Efek langsung bahan-

bahan tersebut pada serviks yaitu menurunkan status imun lokal sehingga 

dapat menjadi kokarsinogen infeksi virus (Sjamsudin, 2001). 

c. Nutrisi  

Banyak sayur dan buah mengandung bahan-bahan antioksidan dan 

berkasiat mencegah karsinoma. Dari beberapa penelitian ternyata 
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defisiensi terhadap asam folat, vitamin C, E dan beta karoten atau retinol 

dihubungkan dengan peningkatan risiko karsinoma serviks uteri 

(Sjamsudin, 2001). 

d. Perubahan sistem imun  

Perubahan sistem imun dihubungkan dengan meningkatnya resiko 

terjadinya karsinoma serviks invasif.  

Hal ini dihubungkan dengan penderita yang terinfeksi dengan Human 

Immunodefficiency Virus (HIV) meningkatkan angka kejadian karsinoma 

serviks uteri prainvasif dan invasif ( Sjamsudin, 2001 ). 

k. Klasifikasi Histopatologi  

Secara histopatologi karsinoma serviks uteri terdiri dari berbagai jenis. 

Dua bentuk yang sering dijumpai adalah karsinoma skuamosa dan 

adenokarsinoma. Sekitar 86% merupakan karsinoma serviks jenis skuamosa 

(epidermoid), 10% jenis adenokarsinoma dan 5% adalah jenis 

adenoskuamosa, clear cell, small cell dan verucous (Andrijono, 2004). 

l. Sistem Imun  

Karsinoma atau kanker dapat dianggap sebagai penyakit yang 

ditimbulkan ekspansi progresif sel yang berasal dari progenitor tunggal yang 

dapat melepaskan diri dari pengawasan regulator normal pembagian sel dan 

mekanisme  homeostatis. Kanker terjadi lebih sering pada orang supresi 

sistem imun dibandingkan dengan orang normal. Prevalensi kanker pada 
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orang yang mendapat radiasi adalah  100 kali lebih besar dibanding dengan 

orang normal (Baratawidjaja, 2004). 

Dewasa ini telah diketahui adanya sejumlah kerusakan dalam 

mekanisme molekuler yang mengatur proliferasi dan homeostatis semua 

jenis sel. Pada keadaan  normal pertumbuhan sel dipertahankan seimbang 

oleh berbagai regulator baik instrinsik maupun yang berhubungan dengan 

sinyal yang diperoleh dari lingkungan. Kanker terjadi melalui proses yang 

disebut transformasi yang terjadi bila sel mengalami perubahan genetik dan 

mendapat kemampuan untuk melepaskan diri dari mekanisme regulator 

(Abbas, Lichtman, Pober, 2000). 

Sel karsinoma baik ditransplantasikan atau ditumbuhkan dengan 

rangsangan merupakan benda asing terhadap  hospes tempatnya tumbuh. 

Mekanisme imun yang dapat bekerja melawan sel tumor pada dasarnya 

sama seperti mekanisme dalam membentuk respon terhadap benda-benda 

asing lain (Janeway, 2005). 

Virus HPV sebagai salah satu penyebab karsinoma serviks uteri dapat 

menimbulkan respon imun baik spesifik maupun non spesifik. Respon imun 

non spesifik yang pertama kali memberikan respon terhadap infeksi virus 

HPV pada jaringan serviks berupa reaksi inflamasi yang diperankan oleh 

Natural Killer sel dan makrofag. Dimana sel NK akan membunuh sel yang 

terinfeksi oleh virus dan merupakan efektor imunitas penting terhadap 
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infeksi  dini virus. Sel NK ini juga akan menghasilkan  IFN g yang akan 

mengaktifkan  makrofag. Makrofag sebagai bagian dari respon imun 

nonspesifik akan memfagosit virus yang belum masuk ke dalam sel, 

makrofag juga akan menghasilkan IL12 yang akan mengaktifkan sel NK 

dan juga mempengaruhi respon imun spesifik dengan mengaktivasi sel 

limfosit T CD4 yang sudah terpapar oleh antigen virus (Baratawidjaja, 

2004, Abbas, Lichtman, Pober, 2000). 

Respon imun spesifik terdiri atas imunitas humoral dan selular. Imunitas 

humoral diperankan oleh Sel B yang memproduksi antibodi. Antibodi ini 

hanya efektif terhadap virus dalam fase ekstraseluler. Virus dapat ditemukan 

ekstraseluler  pada awal infeksi sebelum masuk ke dalam sel, atau bila virus 

dilepas oleh sel terinfeksi yang dihancurkan. Antibodi dapat menetralisir 

virus, mencegah virus menempel pada sel dan masuk ke dalam sel pejamu. 

Antibodi juga dapat berperan sebagai opsonin yang meningkatkan eliminasi 

partikel virus oleh fagosit (Baratawidjaja, 2004). 

CD8 atau CTL merupakan bagian dari sistem imun spesifik selular yaitu 

limfosit T. Seperti halnya sel limfosit B pada sistem imun humoral, sel 

limfosit T juga berasal dari sel asal multipoten di sumsum tulang 

(Baratawidjaja, 2004). 

Pada orang dewasa, sel T dibentuk  di dalam sumsum tulang, tetapi 

proliferasi dan diferensiasinya terjadi di dalam kelenjer timus atas pengaruh 
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berbagai faktor asal timus. 90-95% dari semua sel timus tersebut mati dan 

hanya 5-10% menjadi matang dan meninggalkan timus untuk masuk ke 

dalam sirkulasi. 

Faktor timus yang disebut timosin dapat ditemukan dalam peredaran 

darah sebagai hormon dan dapat mempengaruhi diferensiasi sel T di perifer. 

Sel T terdiri atas beberapa subset dengan fungsi yang berlainan, yaitu: sel 

Th1, Th2, T Delayed Type Hypersensitivity (Tdth), Cytotoxic T Lymphocyte 

atau Cytolity T Lymphocyte (CTL), dan T supresor (Ts) atau T Regulator 

(Tr) atau Th3. 

Fungsi utama sistem imun  spesifik selular adalah untuk pertahanan 

terhadap bakteri yang hidup intrasel, virus, jamur, parasit, dan keganasan. 

Yang berperan dalam imunitas selular adalah sel CD4 yang mengaktifkan 

sel Th1 yang selanjutnya mengaktifkan makrofag untuk menghancurkan 

mikroba dan sel CD8 yang dapat membunuh sel terinfeksi (Baratawidjaja, 

2004). 

Virus dapat menghindarkan diri dari pengawasan sistem imun melalui 

berbagai  mekanisme sebagai berikut: 

a. Virus mengubah antigen (mutasi), yang merupakan 

sasaran antibodi atau sel T, dimana variasi antigen tersebut dapat 

menyebabkan virus dapat menjadi resisten terhadap respon imun yang 

ditimbulkan oleh infeksi terdahulu. 
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b. Beberapa virus menghambat presentasi antigen protein 

sitosolik yang berhubungan dengan molekul MHC kelas I. Sehingga sel 

yang terinfeksi visus tidak dapat dikenal dan dibunuh oleh sel 

CD8/CTL. 

c. Beberapa jenis virus memproduksi molekul yang 

mencegah imunitas non spesifik dan spesifik. HPV dalam ini akan 

menghasilkan penghambat serin protease PI-9/ SPI-6 yang dapat  

menginaktifkan molekul efektor apoptosis granzym B. 

 

 

3. Skrining 

a. Sitologi 

Pemeriksaan ini yang dikenal sebagai tes Papanicolaou (tes Pap). Tes 

Pap ialah pemeriksaan sitologik epitel porsio dan serviks uteri untuk 

penentuan adanya kelainan praganas maupun ganas pada porsio serviks uteri 

(Soedoko.R. et. al.,1996). 

 Tes Pap sangat bermanfaat untuk mendeteksi lesi secara dini, tingkat 

ketelitiannya melebihi 90% bila dilakukan dengan baik. Sitodiagnosis 

didasarkan pada kenyataan, bahwa sel-sel permukaan secara terus menerus 

dilepaskan oleh epitel dari permukaan traktus genitalis. Sel-sel yang 

dieksfoliasi atau dikerok dari permukaan epitel serviks merupakan 

mikrobiopsi yang memungkinkan kita mempelajari proses dalam keadaan 
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sehat dan sakit. Sitologi adalah cara skrining sel-sel serviks yang tampak 

sehat dan tanpa gejala untuk kemudian diseleksi (Kusuma. F., 2001). 

Pelaporan hasil pemeriksaan Pap test ada beberapa cara, antara lain :  

1. Klasifikasi Papanicolaou 

       Klasifikasi Papanicolaou (Papanicolaou & Traut 1943), ada lima 

kelas,yaitu : 

Kelas I    : Tidak ada sel atipik atau sel abnormal. 

Kelas II   : Gambaran sitologi atipik tetapi tidak ada bukti 

                  keganasan. 

Kelas III  : Gambaran  sitologi  mengesankan,   tetapi tidak     

konklusif   ganas. 

 Kelas IV  : Gambaran sitologi yang mencurigakan keganasan. 

 Kelas V   : Gambaran sitologi yang menunjukkan keganasan. 

2. Klasifikasi Bethesda 

           Pada tahun 1988 dan 1991 pertemuan para ahli sitopatologi 

melahirkan sistem Bethesda sebagai sistem pelaporan sitopatologi 

baru yang bertujuan : 

a. Menghilangkan kelas-kelas Papanicolaou. 

b. Menciptakan terminologi seragam memakai istilah diagnosis. 

c. Memasukkan pernyataan adekuasi. 

d. Membuat sitologi sebagai konsultasi medik antar ahli sitologi dan 

klinikus. 
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Selain ini sistem Bethesda juga mengandung unsur: 

a. Komunikasi yang efektif antara ahli sitopatologi dan dokter yang 

merujuk. 

b.Mempermudah korelasi sitologi-histopatologi. 

c. Mempermudah penelitian epidemiologi, biologi dan patologi. 

d.Data yang dapat dipercaya untuk analisis statistik nasional dan 

internasional. 

Kelebihan cara pelaporan The Bethesda System (TBS) adalah 

penyederhanaan terminologi dengan memakai terminologi 

diagnostik yang jelas untuk kategori umum : 

a. Dalam batas normal.  

b. Perubahan seluler jinak. 

c. Abnormalitas sel epitel. 
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Table 2. Perbandingan sistem klasifikasi sitologi 

 

Bethesda System                   Dysplasia/CIN System    Papanicolaou System 

Within normal limits               Normal                                               I 

Infection (organism               Inflammatory atypia                            

Should be specified)               (organism)                                          II 

Reactive & reaparative 

Change 

Squamous cell abnormalities 

   Atypical squamous cells        Squamous atypia                              IIR 

1) Of undetermined               HPV atypia,exclude LSIL 

significance(ASC-US) 

2) Exclude high-grade           Exclude HSIL 

lesions(ASC-H) 

                                                  HPV atypia                  

Low grade squamous         

   Intraepithelial lesion(LSIL)    

                                                          Mild dysplasia              CIN1 

High-grade squamous                       Moderate dysplasia      CIN2          III 

  Intraepithelial lesion(HSIL) 

                                                      Severe dysplasia              CIN3          IV 

                                                      Carcinoma in situ 

Squamous cell carcinoma             Squamous cell carcinoma                  V 

 

 

    

                           (Hatch KD dan Berek JS,2002) 

 

b. Thin prep Pap Net tes onko-protein Down staging Aided Visual Inspection 

Cervical Photograpy. 
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4. Prosedur penentuan diagnosis 

1. Anamnesa, untuk mencari faktor 

predisposisi dan keluhan penderita. Keputihan dan perdarahan abnormal 

per vaginam merupakan keluhan utama pasien yang dicurigai menderita 

karsinoma serviks uteri invasif. 

2. Pemeriksaan fisik termasuk 

pemeriksaan genekologis dan pemeriksaan kelenjar inguinal. 

3. Pemeriksaan penunjang seperti foto 

thoraks, BNO-IVP, sistoskopi, CT-scan optinal, MRI, serta bone survei, 

terutama jika menentukan jauhnya metastase. 

4. Biopsi serviks untuk menentukan jenis 

histopatologi. 

5. Untuk deteksi karsinoma serviks uteri 

stadium dini dapat dilakukan beberapa cara mulai dari uji Pap 

konvensional, IVA, papnet, thin prep, servikografi, uji HPV dan 

kolposkopi. 
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B. Kerangka Pemikiran 
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           Skema 1. Kerangka Berpikir 

 

C. Hipotesa 
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Terdapat perbedaan jumlah profil ekspresi protein E6 antara displasia 

dengan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid pada pemeriksaan sitologi 

Pap-smear dimana pada karsinoma serviks uteri jenis epidermoid didapatkan 

ekspresi protein E6 yang tinggi, sedangkan pada displasia didapatkan ekspresi 

protein E6 yang lebih rendah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan rancangan penelitian sewaktu 

(cross sectional). 

B. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian berupa sediaan Pap-smear dengan displasia dan karsinoma  

serviks uteri  yang telah ditegakkan diagnosanya secara sitologi masing-masing 

kelompok terdiri atas empat sediaan. Sample diperoleh dari laboratorium Patologi 

Anatomi Fakultas kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta pada bulan Maret 

sampai dengan April 2009. 

C. Desain Penelitian  

Skema 2. Rancangan Penelitian 
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D.  Cara Pengambilan Sampel 

Penentuan sampel dilakukan dengan cara quota sampling. 

 

E. Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas   

Jumlah sel yang terekspresi  protein E6. 

2. Variabel terikat  

Tahapan proses karsinoma serviks uteri jenis epidermoid   pada stadium  

displasia dan  karsinoma invasiv. 

3. Variabel perancu 

a. Dapat dikendalikan 

 : ketelitian peneliti. 

b. Tidak dapat dikendalikan 

 : Riwayat keluarga, gaya 

hidup pengaruh zat    

                                      kimia dalam lingkungan, terapi hormonal.  

 

F. Skala Variabel 

Jumlah sel yang terekspresi  protein E6   : Skala Rasio. 

Tahapan proses neoplasma pada  sediaan Pap-smear : Skala Ordinal. 

 

G. Definisi Operasional Variabel 

1. Jumlah sel epitel serviks uteri uteri jenis epidermoid yang mengekspresikan protein 

E6 pada inti selnya dalam lima lapang pandang, pada sediaan sitologi serviks uteri 

dengan pengecatan imunohistokimia menggunakan monoklonal antibodi anti 
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protein E6 dievaluasi menggunakan mikroskop cahaya pembesaran 400x. Hasil 

positif ditunjukkan dengan warna coklat keemasan hingga coklat tua pada inti sel. 

 

 

 

2. Sediaan Pap smear dengan displasia dan karsinoma serviks 

Displasia   

Gambaran morfologi sel besar poligonal berukuran kurang lebih sebesar 

sel intermedier normal dan sitoplasma basofilik. Inti sedikit membesar 

dengan kromatin granuler halus (Lestadi. J.,1997). 

Karsinoma serviks 

Sel-sel tersusun dalam lempengan, rasio nukleus sitoplasma tinggi, inti 

hiperkromatik dan kromatinnya menggumpal (Lestadi. J., 1997). 

H. Alat dan Bahan  

1. Alat  

a. Tissue cassette 

b. Beaker glass 

c. Mikrotom 

d. Poly-L-Lysine slides 

e. Deckglass  

f. Humidity chamber vertikal 

g. Humidity chamber horisontal 

h. Mikro pipet 10 µl 

i. Mikro pipet 100 µl 

j. Mikro pipet 1000 µl 

k. PCR tube 

2.  Bahan  

- Formalin buffer 

- Alkohol 
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- Xylol 

- Parafin  

- Aquadest 

- Buffer sitrat pH 6 

- PBS pH 7,2 - 7,4 

- Metanol H2O2 0,3% 

- Bloking serum 

- Antibodi primer  

- Antibodi sekunder : biotin 

- Streptavidin 

- Substrat enzim peroksidase : DAB 

- Hematoxylin 

- Canada balsam 

- Kapas/tissue 

 

I. Cara Kerja 

1. Pemeriksaan sitologi Pap-smear 

2. Deparafinisasi : 

- Direndam dalam xylol I selama 5 menit 

- Direndam dalam xylol II selama 5 menit 

- Direndam dalam alkohol absolut selama 5 menit 

- Direndam dalam alkohol 95% selama 5 menit 

- Direndam dalam alkohol 70% selama 5 menit 

- Dicuci dengan aquadest selama 5 menit 

3. Retrival antigen dilakukan pada microwave oven dengan buffer sitrat pH 6 

pada suhu tinggi selama 5 menit kemudian dilaanjutkan pada suhu rendah 

selama 5 menit. 

4. Cuci dengan PBS selama 2 X 5 menit. 
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5. Tetesi dengan endogenus peroksidase metanol H2O2 0,3% selama 15 menit. 

6. Cuci denan air mengalir selama 5 menit. 

7. Cuci lagi dengan aquadest selama 5 menit. 

8. Cuci kembali dengan PBS selama 2 X 5 menit. 

9. Tetesi dengan bloking serum selama 5 menit. 

10. Tiriskan, kemudian tetesi dengan 

antibodi primer yang telas      disiapkan. Inkubasi pada suhu 4oC selama 18 

jam. 

11. Cuci dengan PBS selama 2 X 5 menit 

12. Tetesi dengan antibodi sekunder 

(berlabel biotin) selama 10 menit. 

13. Cuci dengan PBS selama 2 X 5 menit 

14. Tetesi dengan streptavidin selama 10 

menit. 

15. Cuci dengan PBS selama 2 X 5 menit 

16. Pemberian substrat enzin peroksidase : 

DAB selama 15 menit 

17. Cuci dengan air mengalir selama 10 

menit. 

18. Tetesi dengan hematoxylin selama 40 

detik. 

19. Cuci dengan air mengalir selama 10 

menit. 

20. Mounting, tutup dengan deckglass. 

21. Pembacaan. 

 

J. Teknik Analisis Data 
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Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan uji oneway 

ANOVA dan uji beda post Hoc Multiple Comparison. Uji  oneway ANOVA 

merupakan sebuah metode statistik parametrik untuk menguji kemaknaan 

perbedaan lebih dari dua sampel independent ( Murti,1994 ). 

K. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biomedik dan Patologi Anatomi 

Fakultas kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. HASIL PENELITIAN 

 Hasil penelitian terhadap 12 sampel yang diambil dari sediaan sitologi 

Pap-smear  dengan displasia dan karsinoma  serviks. 

Tabel 3. Hasil perhitungan jumlah sel yang terekspresi protein E6 

JML SEL KODE 

SAMPEL 

SITOLOGI 

PAP-SMEAR LP1 LP2 LP3 

 

MEAN 

N1 Normal 0 1 1 0.66 

N2 Normal 2 0 1 1 

N3 Normal 1 1 1 1 

N4 Normal 1 0 0 0.33 

NIS1 Displasia 10 5 9 8 

NIS2 Displasia 4 2 5 3.66 

NIS3 Displasia 7 3 1 3.66 

NIS4 Displasia 4 8 6 6 

G1 Karsinoma 3 3 5 3.66 

G2 Karsinoma 17 13 10 13.33 

G3 Karsinoma 7 8 9 8 

G4 Karsinoma 10 8 19 12.33 
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 Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah sel terbanyak yang 

terekspresi protein E6 adalah pada kelompok sampel G yaitu pada sediaan 

sitologi Pap-smear dengan karsinoma serviks uteri uteri jenis epidermoid. 

Sedangkan kelompok terendah yang mengekspresikan protein E6 adalah pada 

kelompok sampel NIS yaitu sediaan sitologi Pap-smear dengan displasia 

sedangkan kelompok N yaitu normal hanya digunakan sebagai kontrol. 

Tabel 4.Rerata Ekspresi dari E6 pada sediaan sitologi Pap-smear normal, 
displasia dan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid 

 
NO.               KELOMPOK             N                                    MEAN 

1.            NORMAL 

2.           DISPLASIA 

3.          KARSINOMA 

 12                                        0.75 

 12                                       5.33 

 12                                        9.83 

                   TOTAL                       36                                       5.31 
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Grafik 1. Rerata Ekspresi dari E6 pada sediaan sitologi Pap-smear normal, 
displasia dan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid 

 

 

 

Berikut disajikan gambaran sitologi smear normal, displasia dan 

karsinoma serviks uteri jenis epidermoid, yang menunjukkan ekspresi protein 

E6 dengan pengecatan imunostanning berupa warna kecoklatan pada inti sel. 

Pengamatan dan foto dibuat dengan kamera digital DP-70.   
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Gambar 1. Sediaan Pap-smear pada serviks uteri yang normal, tanda  
   panah menunjukkan sel squamus serviks uteri jenis superfisial. 

Gambar 2. Sediaan  Pap-smear dengan displasia, tanda panah menunjukkan  
                             sel dengan ekspresi protein E6 positif dengan perbesaran 400x 
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Gambar 3. Sediaan Pap-smear dengan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid, 

tanda panah menunjukkan sel dengan ekspresi protein E6 positif dengan 

perbesaran 400x 

 

B. HASIL ANALISIS DATA 

Data kuantitatif dijadikan data mentah yang akan diolah menggunakan 

analisis One-Way ANOVA untuk mengetahui perbedaan kemaknaan ekspresi  

protein E6 pada sediaan sitologi Pap-smear dengan displasia dan karsinoma 

serviks uteri jenis epidermoid. 
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Hipotesis yang dirumuskan untuk pengujian ANOVA tersebut adalah : 

1. Ho : Tidak terdapat perbedaan yang bermakna profil ekspresi  protein E6  

antara displasia dengan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid  pada 

pemeriksaan sitologi Pap-smear. 

2. Ha : Terdapat perbedaan yang bermakna profil ekspresi  protein E6 antara   

        displasia dengan karsinoma serviks  pada pemeriksaan sitologi Pap- 

        smear. 

Dasar pengambilan keputusan berdasar probabilitas : 

1. Apabila p> 0.05; maka Ho diterima 

2.  Apabila p< 0.05; maka Ho ditolak 

Pengambilan keputusan : 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai p (sig.) 0.000. Oleh karena 

p< 0.05 maka Ho ditolak atau terdapat perbedaan yang bermakna profil 

Tabel  5. Hasil output One-Way ANOVA untuk protein E6 pada 
sediaan Pap-Smear 

379.389 2 189.694 12.547 .000 
498.917 33 15.119 
878.306 35 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
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ekspresi protein E6 antara displasia dengan karsinoma serviks uteri jenis 

epidermoid pada pemeriksaan sitologi Pap-smear pada taraf kepercayaan 95% 

 

      Tabel 6. Hasil Uji Post Hoc LSD Protein E6   pada sediaan sitologi Pap-smear 
normal, displasia dan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid 

                                                

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata ekspresi 

protein E6 antara ketiga kelompok sampel adalah signifikan pada taraf 

kepercayaan 95%. 

 

 

 

 

 

PAP SMEAR (I)         PAP SMEAR (J)               Mean                  KETERANGAN 

                           Difference (I-J)            

Normal                           Displasia                    -4.58                           Signifikan 

                                       Karsinoma                  -9.08                          Signifikan 

Displasia                        Normal                       4.58                            Signifikan 

                                       Karsinoma                 -4.50                           Signifikan 

Karsinoma                      Normal                      0.08                            Signifikan 

                                       Displasia                    4.50                            Signifikan 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini secara umum bermaksud untuk melakukan analisis 

mengenai hubungan antara dua variable penelitian yaitu tahapan proses 

neoplasma pada sediaan Pap-smear dan jumlah ekspresi protein E6 pada 

karsinoma serviks uteri jenis epidermoid. Dengan menggunakan uji statistik 

One-Way ANOVA didapat adanya perbedaan yang bermakna profil ekspresi 

protein E6 antara displasia dengan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid 

pada pemeriksaan sitologi Pap-smear pada taraf kepercayaan 95%. 

Pada pemeriksaan sitologi Pap-Smear dengan pengecatan hematoksilin 

eosin (HE) gambaran sel epitel skuamosa yang terinfeksi virus HPV biasanya 

memiliki nukleus hiperkromatik iregular yang dikelilingi oleh halo jernih 

perinukleus yang disebut juga koilositosis (Robbin, 2007). 

Sedangkan hasil penelitian ini didapatkan dari perhitungan jumlah sel 

epitel serviks uteri jenis epidermoid yang mengekspresikan protein E6 pada 

inti selnya dalam lima lapang pandang. Sampel sediaan sitologi serviks uteri 

dicat dengan pengecatan imunohistokimia menggunakan monoklonal antibodi 

anti protein E6 yang dievaluasi menggunakan mikroskop cahaya pembesaran 

400x. Hasil positif ditunjukkan dengan warna coklat keemasan hingga coklat 

tua pada inti sel. 

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



Dari hasil penelitian didapatkan ekspresi protein E6 pada jaringan 

normal 0.75 ± 0.622. Sedangkan displasia didapatkan profil ekspresi protein 

E6 5.33 ± 2.774, dan pada karsinoma serviks uteri jenis epidermoid 

didapatkan jumlah profil ekspresi E6 tertinggi yaitu 9.83 ± 4.589. Hal tersebut 

diatas menunjukkan bahwa tingkat ekspresi protein E6 pada displasia 

sebagian besar lebih lemah dibandingkan dengan tingkat ekspresi E6 pada 

karsinoma serviks uteri  

Hasil dari penelitian dapat ditunjukkan pada gambar 1, gambar 2 dan 

gambar 3. Gambar 1 adalah sediaan sel epitel skuamous normal pada serviks 

uteri yang digunakan sebagai control. Pada gambar 2 yaitu sediaan displasia 

didapatkan gambaran morfologi sel besar poligonal berukuran kurang lebih 

sebesar sel intermedier normal dan sitoplasma basofilik. Inti sedikit membesar 

dengan kromatin granuler halus (Lestadi. J.,1997). Sedangkan gambar 3 yaitu 

sediaan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid didapatkan gambaran sel-sel 

tersusun dalam lempengan, rasio nukleus sitoplasma tinggi, inti hiperkromatik 

dan kromatinnya menggumpal (Lestadi. J., 1997). 

Hasil foto dari penelitian ini kurang jelas, hal ini disebabkan karena 

sediaan yang digunakan sebelumnya telah dicat dengan menggunakan 

hematoksilin eosin. Sehingga sebelum dilakukan pengecatan dengan 

imunohistokimia menggunakan monoklonal antibodi anti protein E6 

diperlukan pelunturan berkali-kali untuk menghilangkan cat HE tersebut. 

Proses ini menyebabkan penipisan sel pada sediaan yang akan diteliti dan juga 
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menyebabkan cat imunohistokimia menggunakan monoklonal antibodi anti 

protein E6 yang akan diberikan menjadi tidak terserap secara sempurna. 

Adanya perbedaan yang bermakna ekspresi protein E6 antara displasia 

dengan karsinoma serviks  pada pemeriksaan sitologi Pap-smear sejalan 

dengan penelitian Kopher et al (2005), yang menyatakan terdapat perbedaan 

ekspresi protein E6 pada tingkat perkembangan karsinoma yang berbeda. 

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Lee et al (2007) yang menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan ekspresi protein E6  pada berbagai neoplasma kulit. 

Kadar protein E6 sangat meningkat selama proses karsinogenesis 

serviks uteri, hal ini ditunjukkan pada kejadian kanker serviks. Protein E6 

ditemukan pada nukleus dan sitoplasma pada sel kanker serviks selama in 

vitro dan karsinoma in situ. Peran protein E6 pada karsinoma serviks dimana 

p53 adalah target utama E6 secara in vitro. Kadar p53 meningkat pada LSIL 

(low-grade squamous intraepithelial lesion) dan menurun pada stadium lanjut 

yang berhubungan dengan peningkatan kadar E6, dimana E6 berperan pada 

degradasi p53 pada karsinogenesis serviks uteri. 

Karsinogenesis merupakan proses pembentukan sel karsinoma yang 

patogenesisnya secara molekuler merupakan penyakit genetik. Proses ini 

terjadi akibat pengaruh berbagai faktor (multifaktorial) yang menyerang tubuh 

secara bertahap (multistage). Perubahan sel normal menjadi sel karsinoma 

melalui 3 tahap yaitu tahap inisiasi, promosi dan progresi. Perubahan 

keganasan melibatkan beberapa gen yaitu onkogen ,tumor supresor gen, gen 
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yang berperan dalam perbaikan DNA (DNA repair gen) dan gen pengatur 

apoptosis (Tannock and Hill, 1998). 

Menurut Cotran et al (2004) dan Pacifico et al (2007), p53 bekerja pada 

fase G1 dan G2/M yang menyebabkan pertumbuhan sel terhenti pada fase G1 

untuk memberi kesempatan pada DNA repair genes untuk memperbaiki 

DNA, sebelum siklus berlanjut ke fase S untuk sintesis DNA, atau dalam fase 

G2/M sebelum terjadi mitosis. Sel yang mengalami defek p53 tidak mampu 

menghentikan fase G1 maupun G2/M, akibatnya DNA yang rusak diwariskan 

pada sel-sel turunannya. Gen p53 dapat pula menjadi inaktif jika terikat oleh 

onkogen virus, atau oleh onkoprotein virus, seperti E6 yang merupakan 

onkoprotein virus HPV. Jika terdapat gangguan fungsi pada p53 maka fungsi 

penghentian siklus sel pada check point akan hilang, sehingga siklus akan 

berjalan tanpa penghentian fase bila ada kerusakan DNA. Selain itu p53 juga 

berperan aktif dalam mekanisme apoptosis, sehingga jika ada gangguan 

fungsi p53 maka apoptosis terhadap sel-sel yang mengalami kesalahan kode 

genetik juga tidak akan terjadi. Perubahan yang terjadi pada karsinoma serviks 

uteri dimana proliferasi sel-selnya tidak terkendali, sel-sel yang mengandung 

protein E6 jumlahnya lebih banyak daripada jumlah protein E6 pada displasia, 

sehingga ekspresi protein E6 pada karsinoma serviks uteri juga lebih tinggi 

daripada jumlah protein E6 pada displasia. Hal inilah yang menyebabkan pada 

pewarnaan imunohistokimia didapat ekspresi protein E6 yang lebih tinggi 

pada karsinoma serviks uteri. 
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Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa protein E6 adalah 

biomarker yang cukup baik untuk digunakan sebagai prognostikator 

(meramalkan prognosis) dan indikator (untuk mendeteksi adanya HPV) 

khususnya pada karsinoma serviks uteri. Apabila dapat diketahui indikasi dan 

prognosis dari suatu karsinoma serviks uteri, maka upaya pencegahan, terapi 

dan penanganan yang dilakukan juga menjadi lebih tepat, dan diharapkan 

angka morbiditas dan mortalitas akibat karsinoma serviks uteri akan menurun. 
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BAB VI 
SIMPULAN DAN PENUTUP 

 
A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna profil ekspresi protein 

E6 antara displasia dengan karsinoma serviks uteri jenis epidermoid pada 

pemeriksaan sitologi Pap-smear. Pada karsinoma serviks uteri didapatkan 

ekspresi protein E6 yang tinggi, sedangkan pada displasia didapatkan ekspresi 

protein E6 yang lebih rendah. 

 

B. Saran  

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan profil ekspresi  

protein E6 pada berbagai tingkat perjalanan karsinogenesis serviks uteri 

dengan  pemeriksaan sitologi Pap-smear secara lebih rinci.  

2. Disarankan juga untuk mengadakan penelitian-penelitian mengenai 

berbagai macam ekspresi protein selain protein E6 pada karsinoma serviks 

uteri. 
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Lampiran 1.Subyek Penelitian 
 
NO 

 
NAMA 

KODE 
SAMPEL 

                                   
UMUR 

                                       
HASIL PA 

 
KETERANGAN 

1 Ny.YB N1 38th Normal 
smear 

Parity,IUD 4th 

2 Ny.N N2 43th Normal 
smear 

 ? 

3 Ny. S N3 48th Normal 
smear 

Parity,steril 10th 

4 Ny.ES N4 37th Normal 
smear 

IUD 8th 

5 Ny. A NIS1 30th Displasia ? 
6 Ny. L NIS2 61th Displasia Menopause 11th 
7 Ny. R NIS3 42th Displasia IUD 6th 
8 Ny.P NIS4 51th Displasia ? 
9 Ny.S G1 ? Ganas ? 
10 Ny. M G2 62th Ganas menopouse 
11 Ny.R G3 ? Ganas ? 
12 Ny.S G4 53th Ganas ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2.Hasil uji one-way ANOVA dan POST-HOC MULTIPLE 
COMPARISONS 
Oneway 
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Descriptives

JML SEL

12 .75 .622 .179 .36 1.14 0 2

12 5.33 2.774 .801 3.57 7.10 1 10

12 9.83 4.589 1.325 6.92 12.75 3 19

36 5.31 4.827 .805 3.67 6.94 0 19

Normal

Displasia

Karsinoma

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
Test of Homogeneity of Variances

JML SEL

6.232 2 33 .005

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
ANOVA

JML SEL

495.056 2 247.528 25.480 .000

320.583 33 9.715

815.639 35

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: JML SEL

LSD

-4.58* 1.272 .001 -7.17 -1.99

-9.08* 1.272 .000 -11.67 -6.49

4.58* 1.272 .001 1.99 7.17

-4.50* 1.272 .001 -7.09 -1.91

9.08* 1.272 .000 6.49 11.67

4.50* 1.272 .001 1.91 7.09

(J) PAP SMEAR
Displasia

Karsinoma

Normal

Karsinoma

Normal

Displasia

(I) PAP SMEAR
Normal

Displasia

Karsinoma

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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