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ABSTRACT 
 
 

     The growth and differentiation of head and neck squamous cell carcinoma 
(HNSCC) is arranged by a number of growth factors and surface receptors. 
Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR), a transmembrane glycoprotein 
made by c-erb-B2 proto oncogene. This protein is expressed in small amount 
inside human body tissues, activation by c-erb-B2 proto oncogene caused 
overexpression in many types of carcinomas in human. Head and neck squamous 
cell carcinoma tends to bind with EGFR monoclonal antibodies twice more often 
compare to normal cells, so overexpression of EGFR is an indication of 
malignancy transformation and correlates with tumor differentiation.  
     This study aims to reveal the correlation between EGFR overexpression with 
the clinical staging of HNSCC. 
     This study is a cross sectional, analytic observational and correlation analysis 
study to find correlation between variables. Study was done at 
Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Department and Pathology 
Anatomy, Hasan Sadikin Hospital Bandung from March to April 2015. Study was 
done using 30 medical records as secondary data, and head and neck SCC 
parafin block which were examined for EGFR immunohistochemistry. 
     This study was followed by 30 subject (23 male and 7 female), which were 
done immunohistochemistry examination from head and neck SCC parafin block. 
Correlation of EGFR expression histoscore result with clinical staging of head 
and neck SCC showed positive result with p value of 0,003. 
     Conclusion: Overexpression of EGFR correlates with clinical staging of head 
and neck SCC. 
 
Keyword: head and neck squamous cell carcinoma, EGFR, clinical staging, 
imunohistochemistry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

ABSTRAK 
 
 

     Pertumbuhan dan diferensiasi karsinoma sel skuamosa (KSS) kepala leher 
diatur oleh beberapa faktor pertumbuhan dan reseptor permukaan. Epidermal 
Growth Factor Receptor (EGFR), merupakan glikoprotein transmembran yang 
dibuat oleh proto onkogen c-erb-B2. Protein ini diekspresikan dalam jumlah yang 
sedikit pada jaringan tubuh manusia, aktivasi proto onkogen c-erb-B2 
menyebabkan timbulnya ekspresi berlebih pada banyak jenis karsinoma. 
Karsinoma sel skuamosa kepala leher memiliki kecenderungan dua kali lebih 
besar dibandingkan sel normal untuk berikatan dengan antibodi monoklonal 
EGFR, sehingga ekspresi EGFR yang berlebih merupakan indikasi suatu 
transformasi keganasan dan berhubungan dengan diferensiasi tumor. 
     Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ekspresi EGFR dengan 
stadium klinis karsinoma sel skuamosa kepala leher.  
     Penelitian ini merupakan penelitian studi observasional analitik dan analisis 
korelasi  untuk mencari hubungan antara variabel, dengan desain potong lintang. 
Penelitian dilakukan di Bagian Ilmu Kesehatan T.H.T.K.L dan Patologi Anatomi 
Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mulai bulan Maret sampai April 2015.  

Sampel menggunakan data sekunder rekam medis dan blok parafin  sebanyak 
30 subjek (23 laki-laki dan 7 wanita) yang kemudian dilakukan pemeriksaan 
imunohistokimia. Didapatkan hasil histoskor  ekspresi EGFR terhadap stadium 
klinis adalah positif dengan nilai p sebesar 0,003.  

Kesimpulan : Terdapat hubungan ekspresi EGFR dengan stadium klinis KSS 
kepala leher 

 
Kata Kunci : Karsinoma sel skuamosa kepala leher, EGFR, stadium klinis, 

imunohistokimia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang penelitian 

     Karsinoma sel skuamosa (KSS) kepala leher adalah karsinoma epitel yang 

berasal dari mukosa saluran pernafasan dan pencernaan bagian atas.1 Bagian 

tubuh yang berpotensi terserang karsinoma ini adalah rongga mulut, nasofaring, 

sinus paranasal, faring, laring, dan esophagus.2  

     Badan Registrasi Kanker Nasional di Indonesia menempatkan karsinoma 

kepala leher pada urutan keempat dari sepuluh besar keganasan.3 Karsinoma sel 

skuamosa kepala leher menempati urutan ketujuh penyebab kematian di seluruh 

dunia dan insidensinya meningkat di negara berkembang mencapai 500.000 kasus 

per tahun. Di Amerika Serikat, sekitar 40.000 kasus baru KSS kepala leher 

dilaporkan per tahunnya. Di India, Perancis, dan Hong Kong terdapat kasus KSS 

pada orofaring dan nasofaring sebanyak 30 per 100.000 populasi.4 Prevalensi 

penderita KSS kepala leher di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung 

pada tahun 2010-2014 adalah 31.2%.5 

     Epitel respirasi dimulai dari rongga hidung sampai laring, dilapisi epitel 

berlapis gepeng dengan lapisan subepitel dibawahnya berupa jaringan ikat. 

Jaringan epitel skuamosa normal pada daerah basal didapatkan ekspresi 

Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) dan mengindikasikan bahwa sinyal 

yang ditimbulkan oleh EGFR dibutuhkan untuk terjadinya proliferasi.6,7 



	
	

     Beberapa penelitian sebelumnya mengatakan terdapat peningkatan ekspresi 

EGFR pada KSS kepala leher. Braut dkk, meneliti 145 sampel jaringan glotis 

hasil biopsi, dengan pemeriksaan imunohistokimia didapatkan ekspresi EGFR 

pada kontrol adalah negatif, positif lemah pada lesi hiperplastik, dan positif kuat 

pada jaringan karsinoma, perubahan yang paling signifikan pada bagian 

suprabasal.7 

     Epidermal Growth Factor Receptor  meningkat pada beberapa karsinoma, 

merupakan glikoprotein transmembran yang dibuat oleh proto onkogen c-erb-B2. 

Protein ini diekspresikan dalam jumlah yang sedikit pada jaringan tubuh manusia, 

namun aktivasi proto onkogen c-erb-B2 menyebabkan timbulnya ekspresi 

berlebih pada banyak jenis karsinoma pada manusia.8 Densitas EGFR bervariasi 

dari tidak ada sama sekali dalam sel limfoid hingga sejumlah  250.000/sel 

keratinosit. Karsinoma sel skuamosa kepala leher memiliki kecenderungan dua 

kali lebih besar dibandingkan sel normal untuk berikatan dengan antibodi 

monoklonal EGFR, sehingga ekspresi EGFR yang berlebih merupakan indikasi 

adanya suatu transformasi keganasan dan berhubungan dengan diferensiasi tumor. 

Ekspresi EGFR yang tinggi tampak pada karsinoma tidak berdeferensiasi dan 

karsinoma dengan angka harapan hidup yang rendah. Ekspresi EGFR yang 

berlebih dapat digunakan untuk memprediksi keagresifan tumor, walaupun pada 

KSS kepala leher, prognosis yang buruk hampir selalu dikarenakan kematian 

akibat penyakit yang tidak terkontrol daripada penyebaran metastasis.7,9 

     Aktivasi EGFR disebabkan karena reseptor ErbB yang terdapat pada 

permukaan sel bukan merupakan kumpulan protein yang statis. Reseptor tersebut 



	
	

terdapat diantara endosomal dan permukaan sel yang berikatan dengan ligan. 

Setelah teraktivasi, reseptor akan mengalami endositosis dan didegradasi atau 

didaur ulang. Epidermal Growth Factor Receptor aktif akan memicu tiga jalur 

sinyal utama yaitu Ras-Map kinase, Janus Kinase (Jak)/ Signal Transducer and 

Activator of Transcription (STAT), Phospatidylinositol 3-kinase (PI3K)/Akt yang 

berhubungan dengan aktivasi EGFR dan meningkatnya proliferasi dan motilitas 

sel serta menurunnya apoptosis, sering terlibat dalam proses karsinogenesis.8 

     Terdapat peningkatan ekspresi EGFR sebesar 80-90 % pada KSS kepala 

leher.10 Peningkatan ekspresi EGFR pada beberapa kasus KSS kepala leher 

berhubungan dengan besarnya tumor, stadium tumor yang sudah lanjut, dan  

memiliki prognosis yang buruk. Penelitian yang dilakukan pada beberapa kasus 

tumor laring telah dilaporkan terdapat peningkatan ekspresi EGFR dibandingkan 

dengan mukosa yang normal.11 Penelitian Yang dkk, didapatkan bahwa ekspresi 

EGFR pada karsinoma laring lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan normal di 

sekitarnya.12 

     Epidermal Growth Factor Receptor terlibat dalam patogenesis KSS kepala 

leher dan menyebabkan progesifitas penyakit. 

     Berdasarkan pemikiran di atas maka dirumuskan tema sentral penelitian 

sebagai berikut : 

     Karsinoma sel skuamosa kepala leher adalah karsinoma epitel yang berasal 
dari mukosa saluran pernafasan dan pencernaan bagian atas. Epidermal Growth 
Factor Receptor meningkat pada beberapa karsinoma, merupakan glikoprotein 
transmembran yang dibuat oleh proto onkogen c-erb-B2. Epidermal Growth 
Factor Receptor aktif akan memicu tiga jalur sinyal utama yaitu Ras-Map kinase, 
Janus Kinase (Jak)/ Signal Transducer and Activator of Transcription (STAT), 
Phospatidylinositol 3-kinase (PI3K)/Akt yang berhubungan dengan aktivasi 



	
	

EGFR dan meningkatnya proliferasi dan motilitas sel serta menurunnya apoptosis, 
sering terlibat dalam proses karsinogenesis. 
 
     Atas dasar latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan ekspresi EGFR  penderita karsinoma sel skuamosa 

kepala leher dan hubungannya dengan stadium klinis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan ekspresi EGFR dengan stadium klinis karsinoma sel 

skuamosa kepala leher? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan ekspresi EGFR dengan stadium klinis 

karsinoma sel skuamosa kepala leher.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Ilmiah 

     Dapat digunakan sebagai tambahan pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai patogenesis molekuler EGFR pada karsinoma sel skuamosa kepala 

leher serta hubungannya dengan stadium klinis. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1. Dapat dijadikan sebagai suatu prosedur pemeriksaan pada penderita 

karsinoma sel skuamosa kepala leher. 



	
	

2. Dapat dijadikan acuan untuk memberikan target terapi pada karsinoma sel 

skuamosa kepala leher. 

3. Digunakan sebagai sumber data untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Karsinoma Kepala Leher 

2.1.1  Definisi 

     Karsinoma kepala leher didefinisikan sebagai pertumbuhan baru jaringan yang 

bermultiplikasi tidak terkontrol dan progresif, mempunyai sifat invasi dan 

metastasis serta menunjukkan derajat anaplasia yang tinggi, berada pada daerah 

kepala leher yaitu rongga mulut, orofaring, hipofaring, nasofaring, rongga hidung, 

sinus paranasal, laring, dan esofagus13 Gejalanya bermacam-macam tergantung 

lokasi yaitu disfagia, odinofagia, serak, dan sesak nafas..3, 11 

 

2.1.2 Insidensi 

     Karsinoma sel skuamosa kepala leher menempati urutan ketujuh penyebab 

kematian paling sering di seluruh dunia dan insidensinya meningkat di negara 

berkembang mencapai jumlah 500.000 kasus per tahun. Di Amerika Serikat, 

sekitar 40.000 kasus baru KSS kepala leher dilaporkan per tahunnya.4 

Badan Registrasi Kanker Nasional di Indonesia menempatkan kanker kepala  

leher pada urutan keempat dari sepuluh besar keganasan.3     

     Data di Departemen Patologi Anatomi FKUI/RSCM selama periode 2000-

2005 ditemukan 3.344 kasus karsinoma kepala leher. Terdapat 448 kasus 

karsinoma kepala leher di RS dr. Kariadi Semarang selama periode 2001-2005 

dengan perbandingan pria dan wanita adalah 1,2 : 1. Dua ratus tiga puluh lima 

6	



	
	

penderita dengan usia dibawah 50 tahun (52,45%), 50-59 tahun sebanyak 97 

penderita (21,65%), dan sedikit ditemukan adalah penderita dengan usia lebih dari 

70 tahun (8,93%).  Prevalensi penderita karsinoma kepala leher di RSHS sebanyak 

1081, pasien laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dengan rasio 1,4: 1. 

Pasien dengan kelompok berusia 46-55 tahun didapatkan lebih banyak tercatat 

310 pasien (28,7%),  Prevalensi penderita KSS kepala leher di RSHS Bandung 

pada tahun 2010-2014 adalah 31,2%.5 

     Usia, jenis kelamin, ras, dan status sosial ekonomi penting untuk menentukan 

risiko KSS kepala leher. Rata-rata usia pasien saat di diagnosis adalah 55-65 

tahun, orang tua dan dewasa tua memiliki risiko yang lebih besar dibanding anak-

anak dan dewasa muda.4 Beberapa penelitian yang dilakukan pada negara 

berpendapatan tinggi dan rendah menunjukkan bahwa penderita dengan sosial 

ekonomi dan pendidikan rendah memiliki risiko lebih tinggi, terutama pada 

kanker orofaring. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh International Head 

and Neck Cancer Epidemiology (INHANCE) pada tahun 2009, dilaporkan bahwa 

angka kejadian karsinoma kepala leher paling banyak terjadi 

pada penderita dengan pendidikan dibawah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

sebanyak 38,7% dari total 12.282 kasus.14 

     Karsinoma kepala leher biasanya menyerang pria tiga sampai lima kali lebih 

tinggi dibanding wanita. Prognosis penderita karsinoma kepala leher bergantung 

pada stadium penyakit pada saat diagnosis. Pada stadium awal (I dan II) pasien 

memiliki 60% hingga 95% kemungkinan untuk disembuhkan hanya dengan 



	
	

pengobatan lokal, sedangkan stadium lanjut memiliki risiko diatas 50% akan 

terjadinya pengulangan atau penyebaran penyakit.15,16  

 

2.1.3 Etiologi dan Faktor Risiko 

     Pajanan terhadap karsinogen contohnya rokok atau sirih merupakan faktor 

utama karsinoma kepala leher. Derivat tembakau mengandung karsinogen poten 

yang merusak Deoxyribonucleic Acid (DNA) dan menyebabkan mutasi genom 

progenitor sel kanker; asap rokok mengandung lebih dari 4000 zat toksik, 

termasuk 81 karsinogen, sedangkan tembakau tanpa asap mengandung 

nitrosamine yang bersifat mutagen. Salah satu karsinogen paling poten yang 

terdapat dalam asam tembakau, yaitu benzo[a]pyrene diol epoxide, secara in vitro 

menyebabkan mutasi p53 pada karsinoma paru. Gen p53 paling sering bermutasi 

pada KSS kepala leher, penggunaan rokok dan konsumsi alkohol berlebihan 

merupakan dua faktor risiko utama terjadinya KSS kepala leher di Amerika. 

Risiko karsinoma meningkat sebanyak 5.8 kali pada penggunaan tembakau yang 

berat, 7.4 kali pada konsumsi alkohol berat, sedangkan kombinasi keduanya 

menyebabkan peningkatan risiko sebanyak 38 kali pada pria dan 100 kali



pada wanita. Di negara timur, mengunyah biji pinang dan sirih merupakan faktor 

risiko KSS kepala leher. Biji pinang sendiri tidak mengandung bahan kimia 

organik yang menyebabkan terbentuknya karsinoma, namun terdapat kombinasi 

berbagai bahan kimia yang mempengaruhi proses karsinogenesis. Alkaloid pada 

pinang memiliki efek genotoksik dan berperan dalam permulaan tumor, 

sedangkan arecaidine berperan dalam pembentukan karsinoma.8,15,16 

     Setelah HPV diidentifikasi dalam karsinoma orofaring, dapat dijelaskan bahwa 

beberapa kelompok KSS kepala leher orofaring tidak berhubungan dengan 

merokok maupun alkohol, namun berhubungan dengan perilaku seks oral yang 

promiscuous dan seropositif HPV16 yang ditularkan secara seksual. Karsinoma 

sel skuamosa kepala leher yang positif HPV pada orang yang tidak merokok 

memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan KSS kepala leher klasik pada 

perokok atau peminum. Dua kelompok KSS kepala leher dengan biologi tumor 

yang berbeda ini juga tampak jelas pada tingkat genetik terdapat lebih sedikit 

mutasi gen pada karsinoma yang positif HPV dari pasien non perokok.8,17 

 

2.1.4. Karsinoma Sel Skuamosa 

2.1.4.1 Definisi  

     Karsinoma sel skuamosa adalah suatu neoplasma invasif pada jaringan epitel 

respirasi dengan berbagai tingkat diferensiasi dan cenderung untuk segera 

bermetastasis dan meluas.9,13 

 

2.1.4.2 Etiologi dan Faktor Predisposisi  



	
	

     Penyebab KSS merupakan hal yang multifaktorial yaitu tidak ada agen ataupun 

faktor (karsinogen) tunggal. Faktor ekstrinsik sebagai penyebab yakni agen 

eksternal seperti tembakau, alkohol, HPV, dan sinar matahari. Faktor intrinsik 

merupakan kondisi umum atau sistemik pasien, seperti malnutrisi ataupun anemia 

defisiensi besi. Kebanyakan KSS dihubungkan dengan lesi prekanker, khususnya 

leukoplakia. 15,16 

     Pada pertemuan para peneliti WHO mengenai definisi histologis lesi 

prekanker, Lesi prekanker didefinisikan sebagai perubahan jaringan secara 

morfologis dimana kanker kelihatannya lebih sering terjadi daripada bagian yang 

normal. Lesi prekanker yang dapat berkembang menjadi KSS:  

(1) Eritroplasia (eritroplakia) merupakan lesi yang paling sering berkembang 

menjadi displasia berat ataupun karsinoma  

(2)  Leukoplakia yang terdiri dari proliferative verrucous leukoplakia, leukoplakia 

sublingual, leukoplakia kandida, leukoplakia sipilitik.15  

 

2.1.4.3 Patogenesis  

     Karsinoma sel skuamosa terjadi akibat kerusakan genetik yang mempengaruhi 

kromosom dan gen, akhirnya terjadi perubahan DNA. Akumulasi perubahan 

tersebut memicu disregulasi sel sehingga terjadi pertumbuhan otonom dan 

perkembangan yang invasif. Proses neoplastik awalnya bermanifestasi secara 

intraepitel dekat membran dasar sebagai suatu hal yang fokal, kemudian terjadi 

pertumbuhan klonal keratinosit sel yang berubah secara berlebihan, menggantikan 



	
	

epitelium normal. Setelah beberapa waktu atau beberapa tahun, terjadi invasi 

membran dasar jaringan epitel menandakan awal kanker invasif.8,15,16 

      

2.1.5 Sistem TNM dan Stadium 

2.1.5.1 Karsinoma Nasofaring  

     Berdasarkan National Comprehensive Cancer Network (NCCN) pada tahun 

2015.18 

 

Tabel 2.1 Stadium karsinoma nasofaring 
T : Tumor Primer 

TX Tumor primer tidak dapat dinilai 
T0 Tumor primer tidak ditemukan 
Tis Karsinoma in situ 
T1 Tumor  terbatas di nasofaring, atau tumor meluas ke orofaring dan / 

atau kavum nasi tanpa ekstensi parafaring 
T2 Tumor dengan ekstensi ke parafaring 
T3 Tumor menginvasi ke struktur tulang dari dasar tengkorak, dan / atau 

sinus paranasal 
T4 Tumor dengan ekstensi ke intrakranial dan atau mengenai saraf 

kranialis, hipofaring, orbita, atau ekstensi ke fossa infratemporal atau 
ruang mastikator 

M : Metastasis jauh 
M0 tidak ada metastasis jauh 

N : Pembesaran kelenjar getah bening (KGB) regional 

NX Kelenjar getah bening tidak dapat dinilai 
N0 Tidak ditemukan metastasis ke kelenjar getah bening 
N1 Metastasis unilateral pada kelenjar getah bening, berukuran ≤ 6 cm 

dan diatas fossa supraklavikula, dan atau unilateral atau bilateral, 
kelenjar getah bening retrofaring, ≤ 6 cm dan diatas fossa 
supraklavikula 

N2 metastasis ke kelenjar getah  bening bilateral, berukuran ≤ 6 cm    
dan diatas fossa supraklavikula 

N3 metastasis ke kelenjar getah bening, berukuran > 6 cm di fossa 
supraklavikula 

N3a Kelenjar getah bening berukuran > 6 cm 
N3b Ekstensi ke fossa supraklavikula 

 



	
	

M1 terdapat metastasis jauh 

 
 
 
2.1.5.2  Karsinoma Kepala Leher kecuali Nasofaring dan Tiroid 

Tumor primer (T) 

     Penilaian TNM Berdasarkan National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN) pada tahun 2015.18 

 
Tabel 2.2 Stadium karsinoma kepala leher kecuali nasofaring dan tiroid 

Rongga Mulut dan Lidah 
T : Tumor Primer 
T1 Tumor berukuran ≤ 2 cm 
T2 Tumor berukuran ≥ 2 cm tetapi ≤ 4 cm 
T3 tumor berukuran ≥ 4 cm 
T4a (bibir) tumor menginvasi korteks tulang, nervus alveolar inferior, 

dasar mulut, kulit wajah, hidung atau dagu 
(rongga mulut) tumor menginvasi jaringan sekitarnya (seperti 
korteks tulang  mandibular atau maksila sampai ke jaringan otot 
lidah [genioglossus, hyoglossus, palatoglossus, dan syloglossus], 
sinus maksilaris dan otot wajah) 

T4b Tumor menginvasi ruang mastikator, pterygoid plates, basis 
tengkorak dan atau arteri karotis interna. 

 
Orofaring 

Stadium 
Stadium 0 Tis N0 M0 
Stadium I T1 N0 M0 
Stadium II T1 N1 M0 

 T2 N0 M0 
 T2 N1 M0 

 
Stadium III T1 N2 M0 

 T2 N2 M0 
 T3 N0 M0 
 T3 N1 M0 
 T3 N2 M0 

Stadium IVA T4 N0 M0 
 T4 N1 M0 
 T4 N2 M0 

Stadium IVB Semua T  N3  M0 
Stadium IVC Semua T  Semua N  M1 



	
	

T : Tumor Primer 
T1 Tumor terbatas pada satu sisi hipofaring dan atau berukuran ≤ 2 cm 
T2 Tumor menginvasi lebih dari satu sisi hipofaring atau hingga 

daerah   perbatasan, atau  tumor berukuran ≥ 2 cm tetapi ≤ 4 cm 
tanpa fiksasi pada hemilaring 

T3 Tumor berukuran ≥ 4 cm atau terdapat fiksasi dari hemilaring atau 
ekstensi ke  esophagus 

T4a Tumor menginvasi kartilago tiroid atau krikoid, tulang hyoid, 
kelenjar tiroid, jaringan lunak kompartemen sentral 

T4b Tumor menginvasi fasia prevertebral, arteri karotis, struktur 
mediastinum. 

 
 
Laring 
Supraglotis :  
T : Tumor Primer 
T1 Tumor terbatas di supra glotis dengan pergerakan normal 
T2 Tumor telah meluas ke glotis tanpa fiksasi 
T3 Tumor terbatas pada laring dan sudah terfiksir atau meluas ke 

daerah krikoid bagian belakang, dinding medial dari sinus 
piriformis, dan arah rongga preepiglotis. 

T4a Tumor menginvasi melalui kartilago tiroid dan/atau jaringan yang 
jauh dari laring (mis : trakea, muskulus eksrinsik profunda lidah, 
strap muscle, tiroid atau esofagus) 

T4b Tumor menginvasi ruang prevertebra, sarung arteri karotis atau 
struktur mediastinum. 

 
Glotis :  
T : Tumor Primer 
T1 Tumor terbatas pada pita suara (termasuk komisura anterior dan 

posterior) dengan pergerakan normal 
T1a Tumor terbatas pada satu pita suara asli 
T1b Tumor mengenai kedua pita suara 
T2 Tumor terbatas di laring dengan perluasan supra glotis maupun 

subglotis dengan pergerakan pita suara normal atau terganggu. 
T3 Tumor terbatas pada laring dengan fiksasi dari satu atau ke dua pita 

suara 
T4a Tumor menginvasi kartilago tiroid dan/atau jaringan yang jauh dari 

laring (trakea, muskulus eksrinsik profunda lidah, strap muscle, 
tiroid atau esofagus) 

T4b Tumor menginvasi ruang prevertebra, sarung arteri karotis atau 
struktur mediastinum. 

 
Subglotis :  
T : Tumor Primer 



	
	

T1 Tumor terbatas pada subglotis 
T2 Tumor terbatas di laring dengan perluasan pada satu atau kedua pita 

suara asli dengan pergerakan normal atau terganggu 
T3 Tumor terbatas pada laring dengan fiksasi satu atau kedua pita suara 
T4a Tumor menginvasi kartilago tiroid dan/atau jaringan yang jauh dari 

laring (trakea, muskulus eksrinsik profunda lidah, strap muscle, 
tiroid atau esofagus) 

T4b Tumor menginvasi ruang prevertebra, sarung arteri karotis atau 
struktur mediastinum 

 
 
 
 
Hipofaring 
T : Tumor Primer 
T1 Tumor terbatas pada satu sub situs dari hipofaring dan kurang dari 

sama dengan 2 cm 
T2 Tumor menyerang lebih sari satu sub situs hipofaring atau struktur 

di sekitarnya, atau berukuran lebih dari 2 cm dan kurang dari 4 cm, 
tanpa fiksasi hemilaring 

T3 Tumor berukuran lebih dari 4 cm, atau dengan fiksasi hemilaring 
T4a Tumor menyerang kartilago tiroid atau krikoid, tulang hioid, 

kelenjar tiroid, atau esophagus 
T4b Tumor menyerang fasia prevertebra, arteri karotid, atau struktur 

mediastinal 
 
Sinus maksila 
T : Tumor Primer 
T1 Tumor terbatas hanya pada mukosa sinus maksilaris dengan tanpa 

erosi atau destruksi pada tulang 
T2 Tumor mengerosi tulang dengan perluasan sampai hard palate dan 

atau meatus media , kecuali perluasan pada dinding posterior sinus 
maksilaris dan pterygoid plates 

T3 Tumor menginvasi dinding posterior sinus maksilaris, jaringan 
subkutan, lantai/dinding medialorbital, fossa pterigoid, sinus etmoid. 

T4a Tumor menginvasi anterior orbital, kulit pipi, pterygoid plates, fossa 
infratemporal, cribiform plate, sinus sfenoid atau sinus frontalis. 

T4b Tumor menginvasi salah satu bagian ini : apeks orbital, dura, otak, 
middle cranial fossa, saraf kranium selain bagian maksilaris dari 
saraf trigeminal (V2), nasofaring, atau klivus. 

 
Rongga hidung dan sinus etmoid 
T : Tumor Primer 
T1 Tumor hanya terbatas pada salah satu bagian rongga hidung atau 

sinus etmoid, dengan atau tanpa invasi tulang. 



	
	

T2 Tumor menginvasi bagian rongga hidung dan sinus etmoid , pada 
bagian tunggal atau meluas melibatkan bagian yang jauh didalam 
kompleks nasoetmoidal, dengan atau tanpa invasi tulang. 

T3 Tumor meluas untuk menginvasi dinding medial atau lantai orbital, 
sinus maksilaris, palatum kribiformis. 

T4a Tumor menginvasi isi orbital anterior, kult pada hidung atau pipi, 
perluasan minimal ke fossa anterior cranial, pterygoid plates, sinus 
sfenoid atau sinus frontalis. 

T4b Tumor menginvasi salah satu dibawah ini: apeks orbital, dura, otak, 
cranial fossa media, saraf kranial selain (V2), nasofaring, atau clivus. 

 

  



	
	

Kelenjar limfe regional  (N) 

     Untuk seluruh kelenjar limfe regional (N) pada kepala leher kecuali nasofaring, 

kategori berdasarkan NCCN  tahun 2015.18, adalah: 

N : Pembesaran kelenjar getah bening (KGB) regional 
N1 Metastasis tunggal pada kelenjar ipsilateral, dengan diameter 

terbesar 3 cm 
N2 Metastasis tunggal pada kelenjar ipsilateral dengan diameter 3-6 cm, 

atau pada kelenjar limfe ganda, diameter tidak lebih dari 6cm, atau 
pada kelenjar limfe bilateral atau kontralateral, tidak lebih dari 6cm 
pada diameter terbesarnya. 

N2a Metastasis tunggal pada kelenjar limfe ipsilateral, dengan diameter 
3-6 cm 

N2b Metastasis ganda kelenjar limfe ipsilateral, tidak lebih dari 6cm 
pada diameter terbesar. 

N2c Metastasis pada kelenjar limfe  bilateral atau kontralateral, tidak 
lebih dari 6cm pada diameter terbesarnya 

N3 Metastasis pada kelenjar limfe, tidak lebih dari 6cm pada dimensi 
terbesarnya 

 
Metastasis jauh (M) 

     Kriteria metastasis berdasarkan NCCN 2015, adalah:18 
M : Metastasis jauh 
MX Metastasis tidak dapat diperiksa 
M0 Tidak ada metastasis jauh 
M1 Metastasis jauh 
 
Stadium Klinis Tumor Kepala Leher (kecuali Nasofaring dan Tiroid) 

Stadium T N M 
0 Tis N0 M0 
I T1 N0 M0 
II T2 N0 M0 
III T3 

T1 
T3 
T3 

N0 
N1 
N1 
N1 

M0 
M0 
M0 
M0 

IV A T4a 
T4a 
T1 
T2 
T3 

N0 
N1 
N2 
N2 
N2 

M 
M0 
M0 
M0 
M0 



	
	

 

 

 

 

2.1.6 Histologi 

     Epitel respirasi dimulai dari rongga hidung sampai ke laring, dilapisi oleh 

epitel berlapis gepeng. Mukosa pada ujung anterior konka dan septum dilapisi 

oleh epitel berlapis gepeng tanpa silia. Di sepanjang jalur utama arus inspirasi 

epitel mejadi silindris, silia pendek, dan iregular. Sel meatus media dan inferior 

memiliki silia yang panjang tersusun rapi. Mukosa rongga hidung dan sinus 

paranasal dilapisi epitel bertingkat silindris bersilia yang mengandung sel goblet.19 

 
 
 

 
Gambar 2.1 Epitel Respirasi.  

       Dikutip dari: Mescher AL19 
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     Epitel respirasi terdiri dari atas 5 jenis sel, yaitu sel silindris bersilia, sel goblet 

mukosa, sel sikat, sel basal, dan sel granul kecil. Sel silindris bersilia merupakan 

sel terbanyak dan memiliki lebih kurang 300 silia pada permukaan sel, berfungsi 

sebagai penghasil mucus bersama dengan sel goblet untuk menangkap benda 

asing yang masuk, dengan getaran silia menghalau benda asing yang masuk serta 

melekat pada mukus sel terbanyak kedua adalah sel goblet mukosa yang 

mengandung droplet mukus (terdiri dari protein) yang terdapat pada apikal sel.20 

Sel sikat memiliki banyak mikrovili pada sel apikalnya dan juga terdapat ujung 

saraf aferen pada permukaan basalnya. Sel basal adalah sel bulat kecil yang 

terletak di atas lamina propia dan diduga merupakan sel induk generatif yang 

mengalami mitosis dan kemudian akan berkembang menjadi sel lain. Sel granul 

kecil mirip dengan sel basal, tetapi memiliki granul berdiameter 100-300 nm 

dengan bagian yang padat.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

2.2 Histopatologi 

     Proses patologis premalignansi mempengaruhi epitel skuamosa berlapis yang 

melindungi rongga mulut dan saluran pernafasan. Gambaran utama yang terlihat 

mendahului perjalanan keganasan adalah displasia epitel yaitu yang secara 

histologis menggambarkan kombinasi gangguan pematangan dan proliferasi sel. 

Derajat displasia epitel dan karsinoma yakni displasia ringan, menengah, berat 

(karsinoma in situ), dan karsinoma.21 

 
 
  

 
Gambar 2.2 Karsinoma sel skuamosa 

                   Dikutip dari :Ludman H, Bradley PJ21 
	



	
	

 
Gambar 2.3 Perubahan patologis epitel normal menjadi KSS 

Dikutip dari :Bailey8 

 

2.3 Human Papilloma Virus 

     Human papillomavirus adalah virus DNA untaian ganda yang menular secara 

seksual dan menginfeksi permukaan kulit dan mukosa epitel. Terdapat 100 tipe 

HPV yang telah diketahui beberapa diantaranya berperan dalam terbentuknya lesi 

prekanker. Secara umum, KSS kepala leher berkaitan dengan kebiasaan minum 

alkohol dan merokok, yang umumnya berasosiasi dengan mutasi p53. Namun 

pada beberapa kasus ditemui adanya infeksi HPV16/18.15,16,23  

     Adanya peran HPV dalam kasus karsinoma kepala dan leher dikaitkan dengan 

kebiasaan oral seks. Infeksi HPV memungkinkan terjadinya interaksi antara 

onkoprotein E6 dan E7 yang dimiliki oleh HPV dengan p53. E6 (E6AP) akan 



	
	

berasosiasi dan menghilangkan fungsi Tumor Protein p53 (TP53). Kompleks 

dimer TP53 dan E6AP mengkatalisis multi-ubikuitin dan mendegradasi TP53. 

Kemampuan mendegradasi ini hanya dimiliki oleh E6.24 

     Keberadaan HPV pada karsinoma kepala dan leher ditemukan baik pada 

premalignan maupun pada tumor malignan. Malignan terbentuk akibat adanya 

infeksi HPV yang diperantarai oleh ekspresi protein E6 dan E7, yang menghambat 

jalur tumor suppressor gen dengan melakukan inaktivasi pada TP53.25,26  

     Kasus karsinoma kepala leher dengan HPV+ menunjukkan perbedaan dengan 

karsinoma kepala leher dengan HPV-. Karsinoma kepala leher dengan HPV+, 

dialami oleh penderita usia di bawah 60 dan kejadian mutasi pada p53 jarang 

terjadi. Karsinoma kepala leher dengan HPV- dialami oleh penderita usia 60 tahun 

ke atas dengan kebiasaan merokok maupun alkohol. Karsinoma kepala  leher 

dengan HPV- pada umumnya melibatkan mutasi p53.15,27  

 

2.4 Epidermal Growth Factor Receptor  

     Epidermal growth factor receptor  meningkat pada beberapa karsinoma,  

merupakan glikoprotein transmembran yang dibuat oleh proto onkogen c-erb-B2. 

Protein ini diekspresikan dalam jumlah yang sedikit pada jaringan tubuh manusia, 

namun aktivasi proto onkogen c-erb-B2 menyebabkan timbulnya ekspresi 

berlebih pada banyak jenis kanker di manusia. Densitas EGFR bervariasi dari 

tidak ada sama sekali di sel limfoid hingga sejumlah  250.000/sel keratinosit. 

Karsinoma sel skuamosa kepala leher memiliki kecenderungan dua kali lebih 

besar dibandingkan sel normal untuk berikatan dengan antibodi monoklonal 



	
	

EGFR, sehingga ekspresinya yang berlebih merupakan indikasi adanya suatu 

transformasi keganasan, berhubungan dengan diferensiasi tumor. Ekspresi EGFR 

yang tinggi tampak pada karsinoma tidak berdeferensiasi dengan angka harapan 

hidup yang rendah. Ekspresi EGFR yang berlebih dapat digunakan untuk 

memprediksi keagresifan tumor, walaupun pada KSS kepala leher,  prognosis 

yang buruk dikarenakan kematian akibat penyakit yang tidak terkontrol daripada 

penyebaran metastasis.9 

     Pada keadaan fisiologis, sel epitel berproliferasi akibat respons terhadap 

mitogen ligan Epidermal Growth Factor (EGF) yang disekresi secara autokrin 

atau parakrin, atau dipresentasikan melalui kontak antar sel sehingga 

mengaktifkan reseptor EGF (EGFR). Sel akan dirangsang untuk berproliferasi 

melalui EGF selama penyembuhan luka. Sinyal tersebut dimulai oleh salah satu 

dari 11 anggota keluarga EGF. Seluruh keluarga ligan EGF terdapat dalam pro-

form sebagai protein prekursor transmembran. Ligan tersebut dikonversi menjadi 

bentuk aktif yang dapat berdifusi melalui pemecahan ekstraselular protein 

membran. Terdapat enam anggota ligan EGF  pada sel KSS yang mengaktifkan 

EGFR, yaitu EGF, transforming growth factor alpha (TGF-α), Heparin-binding 

EGF-like growth factor (HB-EGF), amphiregulin, betacellulin, dan heregulin. 

Bentuk pro-form HB-EGF dapat dipecah oleh matrix metalloproteases (MMPs) 

yang mendegradasi matriks ekstraselular selama migrasi sel untuk menciptakan 

difusi, atau diaktivasi oleh EGFR secara juxtarine menjadi protein transmembran 

melalui interaksi antar sel. Efek yang terjadi pada sel target berbeda bergantung 

bentuk HB-EGF, solubel atau terikat pada membran.8,28 



	
	

     Faktor pertumbuhan yang terdapat pada ruang interstisial dapat pula bekerja 

pada reseptor lain dalam keluarga EGFR (disebut keluarga ErbB), yaitu ErbB2 

(EGFR), ErbB2 (HER2/c-neu), ErbB3 (Her3), dan ErbB4 (Her4). Ketika ligan 

tidak ada,  reseptor keluarga ErbB terdapat di permukaan sel epitel dalam bentuk 

monomer inaktif reseptor transmembran tirosin kinase. Terikatnya ligan 

ekstraselular bivalent akan memicu dimerisasi reseptor, sehingga membawa ekor 

sitoplasma yang katalitik mendekat dan terjadi trans-autofosforilasi pada residu 

tirosin, serin, dan threonine. Reseptor ErbB yang terdapat pada permukaan sel 

bukan merupakan kumpulan protein yang statis. Reseptor tersebut berkeliling 

diantara penyimpanan endosomal dan permukaan sel, dan terekspos dengan ligan. 

Setelah teraktivasi, reseptor akan mengalami endositosis dan didegradasi.8 

     Pada aktivasi dan transfosforilasi, EGFR aktif akan memicu tiga jalur sinyal 

utama. Jalur pertama yang diaktifkan yaitu jalur Ras-Map kinase. Tempat 

terjadinya autofosforilasi pada ekor sitoplasma yang menjadi tempat bagi protein 

adaptor SHC, selanjutnya merekrut Grb2, kemudian menarik Sos. Sos adalah 

faktor pertukaran guanosin dengan Ras, yaitu sebuah Guanosine triphosphate 

(GTP)ase kecil yang terikat pada bagian dalam membran plasma dan terdapat 

dalam bentuk terikat pada Guanosine diphosphate (GDP) atau GTP. Ras akan 

teraktivasi ketika berikatan dengan GTP. Sos membentu aktivasi Ras dengan 

memediasi perubahan GDP menjadi GTP. Ras yang sudah aktif akan merekrut 

protein Raf ke membran. Hal ini mengaktifkan aliran kinase, akhirnya 

menyebabkan fosforilase dan aktivasi ERK serta Jun kinase (JNK). Jun Kinase 

merupakan serine/threonine kinase, yang akan memfosforilasi faktor transkripsi c-



	
	

Jun. c-Jun yang telah teraktivasi akan membentuk heterodimer dengan 

phosphorylated c-fos, membentuk faktor transkripsi AP-1 yang merangsang 

proliferasi sel. ERK dapat pula memfosforilasi dan mengaktivasi faktor transkripsi 

yang berperan dalam proliferasi dan migrasi sel.8 

     Jalur sinyal kedua yang diaktifkan oleh EGFR yaitu jalur Jak/STAT. Protein 

STAT yang inaktif berada di dalam sitoplasma. Epidermal Growth Factor 

Receptor yang telah teraktivasi dapat merekrut dan mengaktivasi faktor 

transkripsi STAT3 melalui dua mekanisme, melalui Jak atau interaksi langsung 

dengan STAT3. Jak merupakan tirosin kinase yang berikatan dengan bagian 

intraselular juxtamembrane pada reseptor yang aktif. Jak yang telah teraktivasi 

kemudian memfosforilasi dan mengaktivasi protein STAT1 atau STAT3. Cara 

aktivasi STAT3 lainnya yaitu melalui kontak langsung dengan EGFR. Signal 

Transducer and Activator of Transcription 3 direkrut mendekati EGFR aktif, 

kemudian akan berikatan dengan residu phosphotyrosine spesifik pada reseptor 

melalui Src homology domain (SH2). Signal Transducer and Activator of 

Transcription 3 akan difosforilasi oleh reseptor dengan residu tirosin dan serin. 

Fosforilasi STAT3 melalui Jak maupun EGFR akan menyebabkan dimerisasi 

menjadi homodimer STAT3 atau heterodimer STAT3:STAT1. Dimer tersebut 

kemudian akan berpindah lokasi ke mitokondria untuk mengatur metabolisme 

karakteristik sel kanker, atau ke nukleus untuk mengatur ekspresi gen akibat 

faktor pertumbuhan atau sitokin dan meningkatkan pergerakan sel.8 

     Epidermal Growth Factor Receptor juga mengaktifkan jalur sinyal 

Phospatidylinositol 3 (PI3) kinase/Akt yang meningkatkan kelangsungan hidup 



	
	

sel dengan cara menekan apoptosis. EGFR yang teraktivasi akan merekrut dan 

mengaktivasi phospholipase-Cγ, menyebabkan hidrolisis phosphatydilinositol 

biphosphate (PIP2) pada membran plasma. Hidrolisis menimbulkan insoluble 

diacyl glicerol yang akan mengaktivasi PKC, dan soluble phosphatydil 

triphosphate pada sitosol. P13 akan melepaskan kalsium yang disimpan dalam 

retikulum endoplasma. Epidermal Growth Factor Receptor yang teraktivasi dapat 

merekrut dan mengaktivasi PI3 kinase melalui domain SH2 pada kinase. PI3 

kemudian memfosforilase phosphatydilinositol diphosphate (PIP2) untuk 

membuat phosphatydilinositol triphosphate (PIP3) yang tetap terikat pada 

membran. Protein dengan domain  pleckstrin homology (PH) seperti Akt dan PDK 

akan bermigrasi dan berasosiasi dengan PIP3 di membran plasma. Posisi Akt dan 

PDK yang berdekatan akan menyebabkan fosforilasi dan aktivasi Akt. Akt 

menyebabkan sel lebih resisten terhadap apoptosis dan meningkatkan proliferasi 

serta menginduksi fenotip sel yang motil dan invasif. Phospatase and Tensin 

Homolog (PTEN), yaitu supresor tumor yang seringkali bermutasi dalam kondisi 

kanker, menetralkan efek Akt. Rangkaian PTEN yaitu serin, threonine, dan tirosin 

fosfatase, pada prinsipnya bekerja sebagai lipid fosfatase yang merubah PIP3 

menjadi PIP2. PTEN mengurangi efek aktivasi PI3K dengan cara membatasi 

sinyal yang dimediasi PIP3. Jalur PI3 kinase lipid merupakan jalur utama yang 

menghubungkan antara aktivasi EGFR dan meningkatnya proliferasi dan 

motilitias sel serta menurunnya apoptosis, sering terlibat dalam proses 

karsinogenesis.8,29  

 



	
	

 

Gambar 2.4. Epidermal Growth Factor Receptor 
Dikutip dari: Bailey8 

    

     Ekspresi EGFR yang berlebih seringkali ditemukan pada karsinoma sel 

skuamosa baik pada kultur sel maupun pada penelitian jaringan tumor. Ekspresi 

EGFR hampir tidak ditemukan pada epitel skuamosa normal pada pasien tanpa 

kanker yang dijadikan kontrol, dan meningkat pada KSS kepala leher. 

Meningkatnya intensitas pewarnaan EGFR berhubungan dengan displasia dan 

jarak yang lebih dekat dengan sel tumor. Pada jaringan epitel skuamosa normal, 

EGFR berada di sel basal dan mengindikasikan bahwa sinyal yang ditimbulkan 

oleh EGFR dibutuhkan untuk terjadinya proliferasi. Banyak penelitian, yang 

menunjukkan adanya EGFR pada sel basal jaringan epitel normal, sehingga 

dipikirkan bahwa terdapat suatu mekanisme transformasi tertentu yang 

meningkatkan ekspresi EGFR dan menyebabkan proliferasi tumor yang tidak 

terkontrol. Terdapat sebuah hipotesis bahwa disregulasi EGFR terjadi dalam dua 



	
	

tahap, yaitu ekspresi berlebih EGFR pada jaringan epitel normal yang berdekatan 

dengan tumor dan semakin meningkatnya EGFR ketika terjadi perubahan dari 

displasia menjadi karsinoma sel skuamosa.9 

     Pada kondisi sel normal, rata-rata ekspresi EGFR berkisar antara 40.000 – 

100.000 reseptor per sel. Terdapat peningkatan ekspresi sebesar 80-90 % pada 

KSS kepala dan leher EGFR dan ligannya. Peningkatan ekspresi EGFR ini 

ditemukan pada awal tahapan karsinogenesis KSS kepala leher dan meningkat 

secara paralel dengan perkembangan tumornya sehingga dapat digunakan untuk 

observasi abnormalitas histologi dimulai dari displasia hingga karsinoma in situ.10 

Peningkatan ekspresi EGFR pada beberapa kasus KSS kepala leher berhubungan 

dengan besarnya tumor, stadium tumor yang sudah lanjut, dan memiliki prognosis 

yang buruk. Penelitian yang dilakukan pada beberapa kasus tumor laring telah 

dilaporkan terdapat peningkatan ekspresi EGFR dibandingkan dengan mukosa 

yang normal.11 

     Dari penelitian multicentre di kawasan Asia Pasifik yang dilakukan Putti dkk. 

pada tahun 2002 dengan pemeriksaan imunohistokimia terhadap 172 pasien 

karsinoma sel skuamosa di leher dan kepala, dilaporkan bahwa ditemukan 

ekspresi EGFR yang lebih kuat pada tumor stadium T4(68%) dibandingkan 

dengan stadium T1-T3(53%); ekspresi EGFR lebih kuat pada tumor stadium N2-

N3 (69%) dibandingkan dengan stadium N0-N1 (49%); perbedaan ekspresi EGFR 

pada tumor stadium M1 dan M0 tidak signifikan; dan didapatkan bahwa ekspresi 

EGFR lebih kuat pada tumor stadium IV (66%) dibandingkan dengan jumlah 



	
	

stadium I-III (48%).9 Penelitian ini memerlukan jumlah sampel yang banyak dan 

dikumpulkan dari beberapa pusat studi di Asia pasifik/Australia. 

     Pada tahun 2009 Braut dkk. meneliti 145 sampel jaringan glotis hasil biopsi, 

pada pemeriksaan imunohistokimia didapatkan ekspresi EGFR pada kontrol 

adalah negatif, positif lemah pada lesi hiperplastik, dan positif kuat pada jaringan 

karsinoma, dengan perubahan yang paling signifikan pada bagian suprabasal.7 

Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan dengan EGFR gene amplification yang 

memerlukan biaya yang mahal. 

     Pada penelitian Yang dkk. didapatkan bahwa tingkat ekspresi EGFR pada 

karsinoma laring lebih tinggi  dibandingkan dengan jaringan normal di sekitarnya 

(0.011±0.046).12 

     Dari penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Keren dkk. pada tahun 2014 

terhadap 73 penelitian mengenai hubungan ekspresi EGFR dengan karsinoma 

kepala leher, disimpulkan bahwa evaluasi EGFR dengan menggunakan metode 

imunohistokimia paling baik menggunakan kombinasi scoring dari intensitas dan 

luas pewarnaan.29      

 

2.5 Imunohistokimia 

     Imunohistokimia merupakan teknik deteksi yang  menunjukkan protein 

tertentu di dalam jaringan, digunakan dalam pemeriksaan ekspresi protein untuk 

identifikasi, lokalisasi, dan karakteristik suatu antigen tertentu, serta menentukan 

diagnosis, terapi, dan prognosis kanker.  Teknik ini diawali dengan pembuatan 

irisan jaringan untuk diamati dibawah mikroskop. Tempat pengikatan antibodi 



	
	

dengan protein spesifik diidentifikasi dengan petanda yang biasanya dilekatkan 

pada antibodi dan bisa dilihat secara langsung atau dengan reaksi untuk 

mengidentifikasi  berupa senyawa berwarna.  Enzim selanjutnya direaksikan 

dengan substrat kromogen yang menghasilkan produk akhir berwarna dan tidak 

larut, diamati dengan mikroskop.  Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, 

khususnya dunia biologi, teknik imunohistokimia dapat langsung  diamati tanpa 

direaksikan lagi dengan kromogen  yang menghasilkan warna dibawah mikroskop 

fluorescense.31,32 

 

 

 

 

 

 

a. Distribusi 0 (-) dan intensitas 0   b. Distribusi 1(26-50%) dan        
      intensitas +1 
 

 

c. Distribusi 2(51-75%)  dan intensitas +2 d. Distibusi 3(76-100%) dan  
    intensitas +3 

 
Gambar 2.5. Hasil imunohistokimia berdasarkan derajat distribusi dan 

intensitas 



	
	

2.6 Kerangka Pemikiran 

          Karsinoma sel skuamosa adalah suatu neoplasma invasif pada jaringan 

respirasi dengan berbagai tingkat diferensiasi yang muncul di jaringan mukosa 

mulut, alveolar, gingiva, dasar mulut, lidah, palatum, tonsil dan orofaring dan 

esofagus. Karsinoma sel skuamosa cenderung untuk segera bermetastasis dan 

meluas.9 

     Gambaran histopatologi yang terlihat mendahului perjalanan keganasan adalah 

displasia epitel yaitu ringan, menengah, berat (karsinoma in situ), dan karsinoma.3 

Ekspresi EGFR sering ditemukan pada karsinoma sel skuamosa. Pada jaringan 

epitel skuamosa normal, EGFR berada di daerah basal dan mengindikasikan 

bahwa sinyal yang ditimbulkan oleh EGFR dibutuhkan untuk terjadinya 

proliferasi. Disregulasi EGFR terjadi dalam dua tahap, yaitu ekspresi berlebih 

pada jaringan epitel normal yang berdekatan dengan tumor dan semakin 

meningkat ketika terjadi perubahan displasia menjadi KSS.9 

     Sel epitel berproliferasi akibat respons terhadap mitogen ligan EGF yang 

disekresi secara autokrin atau parakrin, atau melalui kontak antar sel sehingga 

mengaktifkan EGFR. Epidermal Growth Factor Recepor aktif akan memicu tiga 

jalur sinyal utama. Jalur pertama yang diaktifkan yaitu  Ras-Map kinase, terjadi 

autofosforilasi pada ekor sitoplasma yang menjadi tempat bagi protein adaptor 

SHC, selanjutnya merekrut Grb2, kemudian menarik Sos. Sos membantu aktivasi 

Ras, Ras yang sudah aktif akan mengaktifkan aliran kinase, menyebabkan 

fosforilasi dan aktivasi ERK serta JNK. Jun Kinase dan ERK akan merangsang 

proliferasi sel.8  



	
	

     Jalur sinyal kedua yang diaktifkan oleh EGFR yaitu  Jak/STAT, EGFR yang 

telah teraktivasi dapat merekrut dan mengaktivasi faktor transkripsi STAT3 

melalui dua mekanisme: melalui Jak atau interaksi langsung dengan STAT3. 

Janus Kinase yang telah teraktivasi kemudian memfosforilasi dan mengaktivasi 

protein STAT1 atau STAT3. Cara aktivasi STAT3 lainnya yaitu melalui kontak 

langsung dengan EGFR. Fosforilasi STAT3 melalui Jak maupun EGFR akan 

menyebabkan dimerisasi menjadi homodimer STAT3 atau heterodimer 

STAT3:STAT1. Dimer tersebut kemudian akan berpindah lokasi ke mitokondria 

untuk mengatur metabolisme karakteristik sel kanker, atau ke nukleus untuk 

mengatur ekspresi gen akibat faktor pertumbuhan atau sitokin dan meningkatkan 

pergerakan sel.8 

     Epidermal Growth Factor Receptor juga mengaktifkan jalur sinyal PI3 

kinase/Akt. Epidermal Growth Factor Receptor yang teraktivasi dapat merekrut 

dan mengaktivasi PI3 kinase. PI3 kinase kemudian memfosforilase PIP2 untuk 

membuat PIP3 yang tetap terikat pada membran. Protein dengan domain  

pleckstrin homology (PH) seperti Akt dan PDK akan bermigrasi dan berasosiasi 

dengan PIP3 di membran plasma. Posisi Akt dan PDK yang berdekatan akan 

menyebabkan fosforilasi dan aktivasi Akt. Akt menyebabkan sel lebih resisten 

terhadap apoptosis dan meningkatkan proliferasi, menginduksi fenotip sel yang 

motil dan invasive. Jalur PI3 kinase merupakan jalur utama yang menghubungkan 

antara aktivasi EGFR dan meningkatnya proliferasi dan motilitias sel serta 

menurunnya apoptosis, dan sering terlibat dalam proses karsinogenesis.8 



	
	

     Ekspresi EGFR yang berlebih juga berhubungan dengan diferensiasi tumor. 

Ekspresi EGFR yang meningkat tampak pada karsinoma tidak berdiferensiasi 

dengan angka harapan hidup yang rendah. Ekspresi EGFR yang berlebih dapat 

digunakan untuk memprediksi keagresifan tumor.9 

     Terdapat peningkatan ekspresi EGFR  dan ligannya sebesar 80-90 % pada KSS 

kepala leher. Peningkatan ekspresi ini ditemukan pada awal tahapan 

karsinogenesis KSS kepala leher dan akan terus meningkat dengan perkembangan 

tumornya sehingga dapat digunakan untuk observasi abnormalitas histologi 

dimulai dari displasia hingga karsinoma in situ. Peningkatan ekspresi EGFR pada 

beberapa kasus KSS kepala  leher berhubungan dengan besarnya tumor, stadium 

tumor yang sudah lanjut, dan memiliki prognosis yang buruk.10 
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2.4 Premis  

Premis 1 : Epidermal Growth Factor Receptor aktif memicu tiga jalur sinyal 

utama yaitu: Ras-Map kinase, Jak/stat, PI3 kinase/Akt sehingga 

meningkatkan proliferasi dan pergerakan sel serta menurunnya 

kematian sel.8 

Premis 2 : Src Homology 2 Domain Containing (SHC) merekrut Grb2 kemudian 

menarik Sos, sehingga terjadi aktivasi Ras, aliran kinase menyebabkan 

fosforilasi dan aktivasi ERK serta JNK, yang merangsang proliferasi 

sel.8 

Premis 3 : Epidermal Growth Factor Receptor aktif meningkatkan STAT3 yang 

berinteraksi dengan JNK sehingga mengaktifkan protein STAT 1.8 

Premis 4 : Fosforilasi STAT melalui Jak menyebabkan dimerisasi homodimer dan 

heterodimer sehingga meningkatkan motilitas sel.8 

Premis 5: EGFR mengaktivasi P13 Kinase/akt dan meningkatkan P13K, sehingga 

terjadi fosforilasi PIP2 dan PIP3 terikat pada membran yang 

berasosiasi dengan Akt dan PDK yang menyebabkan apoptosis dan 

proliferasi.8 

 

 

 

 

 

 



	
	

2.5 Hipotesis 

     Terdapat hubungan ekspresi EGFR dengan stadium klinis  karsinoma sel 

skuamosa kepala leher (premis 1-5) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

BAB III 

SUBJEK, ALAT, DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1    Subjek dan Alat Penelitian 

3.1.1  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah seluruh penderita karsinoma kepala leher dengan hasil 

histopatologi karsinoma sel skuamosa yang berobat ke poli onkologi ilmu 

kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher (T.H.T.K.L) Fakultas 

Kedokteran Universitas Pajajaran/ RSHS, sesuai dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

 

3.1.1.1 Kriteria Inklusi  

1. Penderita karsinoma kepala leher dengan hasil histopatologi karsinoma sel 

skuamosa. 

2. Penderita yang belum mendapatkan terapi berupa radioterapi maupun 

kemoterapi. 

 

3.1.1.2 Kriteria Eksklusi 

1. Penderita karsinoma sel skuamosa kepala leher residif atau rekuren. 

2. Penderita karsinoma sel skuamosa kepala leher dengan karsinoma multipel 



	
	

 

3.1.1.3 Besar Sampel 

     Penelitian ini merupakan penelitian analisis korelasional untuk melihat 

keterkaitan variabel. Penentuan besar sampel dalam penelitian ini sesuai dengan 

tujuan penelitian yaitu untuk membuktikan apakah terdapat korelasi antara 

stadium dengan  ekspresi EGFR, maka dengan menggunakan rumus penentuan 

besar sampel untuk penelitian analitis korelatif numerik, digunakan rumus besar 

sampel sebagai berikut:  

2

3
0.5ln(1 ) /(1 )

Z Z
n

r r
α β+⎡ ⎤

= +⎢ ⎥+ −⎣ ⎦  

Dimana : 

Zα = deviat baku alfa 

Zβ = deviat baku beta 

r = korelasi minimal yang dianggap bermakna. 

 

Semua parameter pada rumus sampel besar korelatif ditetapkan berdasarkan 

keputusan peneliti. Sedangkan rumus penentuan besar sampel untuk penelitian 

analitis korelatif  dengan kesalahan tipe 1 ditetapkan sebesar 5% , hipotesisnya 

dua arah sehingga 1,96Zα = . Kesalahan tipe 2 ditetapkan sebesar 20%, maka 

didapat nilai 0,84Zβ = .  

Maka digunakan rumus besar sampel sebagai berikut: 
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3
0.5ln(1 ) /(1 )

Z Z
n

r r
α β+⎡ ⎤

= +⎢ ⎥+ −⎣ ⎦
 

Zα = 1.96 

Zβ = 0.84 

r = korelasi minimal yang dianggap bermakna = 0,5 

Maka 

2
1.96 0.84 3

0.5ln(1 0.5) /(1 0.5)
n ⎡ ⎤+
= +⎢ ⎥+ −⎣ ⎦

 

22.8 3
0.5ln1.5 / 0.5

n ⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦
 

25,98 3 28,98 29n = + = ≈  

     Dengan demikian jumlah sampel minimal yang dibutuhkan paling sedikit 

adalah sebesar 29 sampel.  

 

3.1.2  Bahan dan Alat yang Digunakan Penelitian 

3.1.2.1 Bahan Penelitian  

Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini :  

1. Jaringan tumor kepala leher yang kemudian ditegakkan secara histopatologis 

merupakan karsinoma sel skuamosa. 

2. Formalin 

3. Reagen  S3020 Dako   



	
	

4. Reagen S1700 Dako 

 

3.1.2.2 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Rekam medis 

 

3.2   Metode Penelitian 

3.2.1 Rancangan Penelitian 

     Penelitian ini merupakan penelitian studi observasional analitik dan analisis 

korelasi  untuk mencari hubungan antara variabel, dengan desain potong lintang. 

 

3.2.2 Identifikasi Variabel 

3.2.2.1 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur pada penelitian ini : 

1. Variabel terikat yaitu stadium klinis karsinoma sel skuamosa kepala leher. 

2. Variabel bebas yaitu ekspresi EGFR.  

3. Variabel perancu yaitu usia, jenis kelamin, dan letak tumor 

 

  



	
	

3.2.2.2  Definisi Operasional  

1. Stadium klinis karsinoma kepala leher 

Definisi : Suatu sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh American 

Joint Committee on Cancer (AJCC) untuk menjelaskan ekstensi 

maupun progresifitas penyakit pada pasien karsinoma kepala leher 

dengan menggunakan sistem penilaian TNM (ukuran tumor, KGB 

yang terlibat, maupun metastasis). 

Alat Ukur : Penentuan stadium terbaru tumor kepala leher berdasarkan  NCCN 

pada tahun 2015.  

Skala Ukur : Kategorik Ordinal  

Cara Ukur :berdasarkan NCCN 2015 

T: Tumor, menggambarkan keadaan tumor primer, besar dan perluasannya. 

N : Nodul, menggambarkan keadaan kelenjar limfe regional 

M :Metastasis, menggambarkan metastasis jauh 

Hasil Ukur : Stadium I – Stadium IV C 

2. Epidermal Growth Factor Receptor 

Definisi :EGFR atau Human epidermal receptor (Herb 1) adalah suatu reseptor 

transmemban yang dipetakan oleh kromosom 7. Ligan yang akan mengikat 

EGF reseptor yang akan mengaktifkan EGFR melalui enzim tirosin kinase 

sehingga terjadi pertumbuhan dan diferensiasi sel. 

Skala Ukur : Kategorik Ordinal 

Cara Ukur : Pemeriksaan Imunohistokimia menggunakan reagen S3020 

DakodanReagen S1700 Dako 



	
	

Hasil Ukur: ekspresi EGFR dinyatakan positif bila sitoplasma sel tumor 

berwarna coklat. Skor 0 untuk hasil negatif (tidak ada sel yang positif), 1= sel 

yang positif adalah 26% - 50 %, 2= sel yang positif 51%-75%, 3= sel yang 

positif skor positif 76% - 100 %. Skala intensitas imunohistokimia 0 untuk 

tidak ada warna, 1 (+) ada warna coklat intensitas lemah, 2 (++) untuk 

menengah, 3 (+++) untuk intensitas kuat.35 Histoskor/skor akhir adalah 

perkalian antara distribusi dengan intensitas, yaitu : skor 0 = Negatif, 1-2 = 

positif lemah, 3-4 = positif sedang, dan 6-9= positif kuat 

3. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin pasien yang didapatkan sejak lahir yaitu laki-laki dan 

perempuan. 

Skala ukur : kategorik nominal 

4. Usia 

Usia pasien yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan kebawah atau sama 

dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir saat penderita didiagnosis 

karsinoma sel skuamosa kepala leher.  

Alat ukur : kuesioner (anamnesis) 

Skala ukur : kontinyu 

5. Lokasi tumor 

Lokasi primer tumor yaitu pada orofaring, nasofaring, sinonasal, dan laring 

Alat ukur : CT- Scan  

Skala ukur : Kategorik ordinal 

 



	
	

3.2.3  Alur Kerja dan Teknik Pengumpulan Data  

3.2.3.1 Alur Kerja 
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3.2.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Penderita KSS kepala leher yang datang kontrol ke poli onkologi T.H.T.K.L 

RSHS membawa rekam medis setelah hasil histopatologi dan pemeriksaan 

penunjang positif.  

2. Pencatatan dan permohonan peminjaman sampel blok parafin KSS kepala 

leher untuk diperiksakan imunohistokimia EGFR 

3. Dilakukan pemeriksaan EGFR dengan menggunakan imunohistokimia  

- 5 menit reagen S3020 Dako dan  

- 30 menit S1700 Dako pada suhu 97oC 

hasil yang didapat berupa skor 0 untuk hasil negatif, 1 adalah 26% - 50 % 

sel untuk skor positif, (2) 51%-75% skor positif (3) untuk 76% - 100 % 

pewarnaan. Skala intensitas imunohistokimia 0 untuk tidak ada, 1 (+) 

untuk lemah, 2 (++) untuk menengah, 3 (+++) untuk intensitas kuat 

Untuk mendapatkan evaluasi keseluruhan pada setiap spesimen, jumlah 

skor luas imunoreaktivitas dikalikan dengan skor intensitas.35 

3.2.4  Rancangan Analisis 

     Data yang diperoleh dicatat dalam formulir penelitian yang telah dibuat, 

kemudian dilakukan edit, verifikasi, coding, dan data entry, selanjutnya dilakukan 

analisis data.  Analisis data secara univariat bertujuan mendeskripsikan variabel 

terikat dan bebas sehingga dapat membantu analisis bivariat lebih mendalam. 

Selain itu, analisis juga digunakan untuk mengetahui karakteristik dan status 

klinis pasien yang menjadi sampel penelitian.  Analisis data univariat  pada 

variabel  kategorik untuk  melihat gambaran proporsi masing-masing variabel 



	
	

yang akan disajikan secara deskriptif. Sedangkan untuk variabel numerik ukuran 

pemusatan data digambarkan  dengan rerata, standard deviasi, dan median. Data 

dalam penelitian ini meliputi usia dan  jenis kelamin, stadium letak tumor. 

Sedangkan analisis statistik sesuai tujuan penelitian dan hipotesis, yaitu untuk 

membuktikan apakah terdapat korelasi antara ekspresi gen dan stadium. Sebelum 

melakukan analisis korelasi tersebut terlebih dahulu dilakukan analisis 

perbandingan baik rerata maupun proporsi yaitu analisis statistik untuk data 

kategorik diuji dengan uji Chi-Square dengan alternatif uji Exact Fisher dan uji 

Kolmogorov Smirnov apabila syarat dari Chi-Square tidak terpenuhi. Kemudian  

untuk data numerik, sebelum dilakukan uji statistik, data numerik tersebut dinilai 

dengan uji normalitas menggunakan Shapiro Wilks test karena jumlah data kurang 

dari 50, uji ini digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. Uji statistik untuk membandingkan karakteristik dua  

kelompok penelitian digunakan uji t tidak berpasangan jika data berdistribusi 

normal dan uji Mann Whitney  sebagai alternatifnya  jika data tidak berdistribusi 

normal. Sedangkan uji statistika untuk mencari korelasi antara  variabel numerik 

dengan ordinal  yaitu dengan analisis uji Korelasi Spearman. Interpretasi hasil uji 

hipotesis berdasarkan kekuatan korelasi, arah korelasi, dan  nilai p: Kekuatan 

korelasi (r) berdasarkan kriteria Guillford (1956) yaitu : 0,0 -<0,2= sangat lemah; 

0,2 - <0,4= lemah; 0,4 -<0,6= sedang; 0,6 - <0,8= kuat; 0,8 -1,0= sangat kuat. 

Arah korelasi positif searah berarti semakin besar nilai satu variabel, semakin 

besar pula nilai variabel lainnya. Arah korelasi negatif: berlawanan arah berarti 

semakin besar nilai satu variabel, semakin kecil nilai variabel lainnya. Adapun 



	
	

kriteria kemaknaan yang digunakan adalah nilai p apabila p≤0,05 artinya 

signifikan atau  bermakna secara statistik, dan p>0,05 tidak signifikan atau tidak 

bermakna secara statistik. Nilai p<0,05: terdapat korelasi yang bermakna antara 

dua variabel yang diuji. Nilai p>0,05; tidak terdapat korelasi yang bermakna 

antara dua variabel yang diuji.  

 

3.2.5  Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian dilakukan di poli onkologi Bagian Ilmu Kesehatan Telinga Hidung 

Tenggorok Bedah Kepala Leher dan Bagian Ilmu Patologi Anatomi RS Dr. Hasan 

Sadikin Bandung. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan 

April 2015 

 

3.3 Aspek Etik Penelitian 

     Pada penelitian ini akan digunakan sampel penderita karsinoma sel skuamosa 

kepala leher yang datang ke Poliklinik Onkologi Bagian Ilmu Kesehatan Telinga 

Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher RS. Dr. Hasan Sadikin  dan akan 

dikerjakan apabila sudah mendapatkan surat clearance dari Komite Etik 

Penelitian FK UNPAD / RSHS. Pada setiap penderita yang mengikuti penelitan, 

sebelumnya akan dilakukan informed consent dan penatalaksanaan selanjutnya 

sesuai dengan SOP. 



	
	

     Aspek etik pada penelitian ini adalah terjaganya kerahasiaan data sampel 

penelitian, hanya diketahui oleh peneliti dan terjamin kerahasiaannya. 

Kegiatan yang dilakukan demi menjaga etik dan kerahasiaan informasi mengenai 

penyakit penderita, yaitu : 

1. Penggunaan catatan rekam medis untuk kepentingan penelitian akan 

dilaksanakan setelah ada izin dari pihak yang berwenang d RS. Dr. Hasan 

Sadikin Bandung. 

2. Sediaan blok parafin dari hasil biopsi massa tumor disimpan di Laboratorium 

Patologi Anatomi RS. Hasan Sadikin Bandung dan penggunaannya untuk 

penelitian setelah ada izin dari Kepala Departemen Patologi Anatomi RS. Dr. 

Hasan Sadikin Bandung. 

     Kegunaan penelitian secara langsung untuk subjek tidak ada, kegunaan tidak 

langsung untuk meningkatkan pengetahuan tentang patogenesis EGFR. 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

     Pada penelitian ini, didapatkan 30 sampel KSS kepala leher dari pasien yang 

telah didiagnosis di poliklinik Ilmu Kesehatan THT-KL RSHS Bandung. Sampel 

yang didapatkan berupa blok parafin yang diperiksa dengan menggunakan 

pewarnaan imunohistokimia di bagian Ilmu Kesehatan Patologi Anatomi RSHS 

Bandung.  

 

4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

     Karakteristik umum subjek penelitian meliputi jenis kelamin, usia, dan stadium 

KSS kepala leher, seperti ditunjukkan dalam Tabel 4.1. Data umum dan hasil 

pemeriksaan blok parafin patologi anatomi diambil dari catatan rekam medis. 

     Dari tabel 4.1, didapatkan perbandingan penderita KSS antara pria dan wanita 

adalah 3:1. Dari total 23 orang penderita pria, 2 orang mengalami KSS kepala 

leher stadium awal dan 21 orang mengalami KSS kepala leher stadium lanjut, 

sedangkan dari 7 orang penderita wanita, sebanyak 5 orang mengalami KSS 

kepala leher stadium awal dan 2 orang mengalami KSS kepala leher stadium 

lanjut. Dari karakteristik jenis kelamin subjek penelitian tersebut, didapatkan nilai 

p=0.003. 

     Distribusi usia pada Tabel 4.1 terbagi atas kelompok penelitian stadium awal 

dan stadium lanjut. Pada kelompok stadium awal, didapatkan subjek penelitian 



	
	

sebanyak 2 orang berusia 31-40 tahun, 2 orang berusia 41-50 tahun, dan 3 orang 

berusia di atas 50 tahun, dengan nilai rerata 49.58±12.8, median 43, dan rentang 

38-69. Pada kelompok stadium lanjut didapatkan sebanyak 1 orang berusia 31-40 

tahun, 4 orang berusia 41-50 tahun, dan 18 orang berusia di atas 50 tahun, dengan 

nilai rerata 57.21±9.3, median 59, dan rentang 37-73. 

     Berdasarkan Tabel 4.1, didapatkan bahwa distribusi subjek penelitian 

berdasarkan stadium terdiri dari 7 orang dengan stadium awal dan 23 orang 

dengan stadium lanjut. 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik 
Kelompok penelitian 

Nilai P Stadium Awal 
(I-II) 

Stadium Lanjut 
(III-IV) 

Jenis Kelamin    
- Pria 2 21 0.003 
- Wanita 5 2  

    
Usia (tahun)    
≤ 20 0 0 0.092 
21-30 0 0  
31-40 2 1  
41-50 2 4  
˃ 50 3 18  
    
Rerata±SD 49.58±12.8 57.21±9.3  
Median 43 59  
Rentang 38 - 69 37 - 73  
Keterangan : Untuk data numerik Nilai p dihitung berdasarkan uji T tidak berpasangan apabila data 
berdistribusi normal serta alternatif uji Mann Whitney apabila data tidak berdistribusi normal.  Nilai 
kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05 .Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna 
secara statistik 
 
 
 
4.1.2 Distibusi lokasi tumor 

     Distribusi lokasi tumor pada tabel 4.2 kelompok penelitian stadium awal dan 

lanjut. Pada stadium awal, didapatkan distibusi tumor 3 pasien karsinoma terletak 



	
	

pada orofaring, 3 pasien karsinoma terletak pada sinonasal, dan 1 pasien terletak 

pada laring, sedangkan pada stadium lanjut tersebar pada lokasi orofaring, 

sinonasal, nasofaring, dan dengan jumlah terbanyak yaitu pada laring yaitu 11 

(36,6%) pasien. 

 
 
 
Tabel 4.2 Distribusi lokasi tumor 

Lokasi Tumor 
Kelompok penelitian 

Stadium Awal 
(I-II) 

Stadium Lanjut 
(III-IV) 

Orofaring 3 3 
Sinonasal 3 5 
Nasofaring  0 4 
Laring 1 11 
 

 

4.1.3 Hasil Pemeriksaan Ekspresi EGFR pada penderita Karsinoma Sel 

Skuamosa Kepala  Leher 

     Pemeriksaan ekspresi EGFR dengan pewarnaan imunohistokimia pada 

penderita KSS kepala leher dinilai dari distribusi, intensitas, dan histoskor EGFR, 

seperti ditunjukkan pada Tabel 4.3  

     Distribusi ekspresi EGFR dinilai berdasarkan luasnya warna kecoklatan pada 

sitoplasma sel. Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan bahwa sebanyak 1 sampel (3%) 

tidak menunjukkan adanya ekspresi EGFR, 5 sampel (16,67%) menunjukkan 

distribusi sebanyak 51-75%, dan 24 sampel (80,33%) menunjukkan distribusi di 

atas 76%. Tidak didapatkan sampel dengan distribusi ekspresi EGFR sebesar 26-

50%. 



	
	

     Penilaian intensitas ekspresi EGFR dibagi menjadi tidak ada (0), intensitas 

lemah (1), intensitas sedang (2), dan intensitas kuat (3). Dari Tabel 4.2 didapatkan 

bahwa sebanyak 1 sampel (3%) tidak didapatkan ekspresi EGFR. Sebanyak 4 

sampel (13,33%) dan 25 sampel (83,67%) menunjukkan ekspresi EGFR dengan 

intensitas sedang dan intensitas kuat. Tidak didapatkan sampel yang menunjukkan 

ekspresi EGFR dengan intensitas lemah. Dari Tabel 4.2 didapatkan pula nilai 

rerata ± SD histoskor EGFR sebesar 7.8 ± 2.02, nilai median 9 dan nilai rentang 

0-9. 

 
 
Tabel 4.3 Hasil Pemeriksaan Ekspresi EGFR pada Penderita KSS Kepala 

Leher 
Ekspresi Jumlah % 

a. Distribusi :   
           0 1 3 
       26-50 %               0 0 
       51-75 %     5 16,67 
         >76 %      24 80,33 
b. Intensitas :   

        0 1 3 
        1 0 0 
        2 4 13,33 
        3 25 83,67 
Histoskor EGFR :   
      Rerata±SD  : 7.8±2.02  
      Median        : 9  
      Rentang       : 0 - 9  
 
 
 
4.1.4 Hubungan antara Nilai Histoskor EGFR dengan Stadium Klinis KSS 

Kepala Leher Berdasarkan Uji Statistika Non Parametrik Mann 

Whitney 

     Setelah dilakukan uji normalitas untuk variabel pada kedua kelompok 

penelitian, berdasarkan uji Shapiro Wilks didapatkan bahwa data tidak 



	
	

terdistribusi normal. Oleh karena itu digunakan uji statistika untuk data yang tidak 

terdistribusi normal, yaitu uji statistika Non Parametrik Mann Whitney. Hasil 

perbandingan nilai histoskor EGFR dengan stadium klinis KSS kepala leher 

menggunakan uji statistik Non Parametrik Mann Whitney ditunjukkan pada Tabel 

4.4 Berdasarkan uji statistik tersebut, didapatkan bahwa nilai p sebesar 0,003 (p < 

0.05), yang artinya signifikan atau bermakna secara statistik. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara statistik, terdapat perbedaan yang bermakna antara variabel nilai 

histoskor EGFR dengan kedua kelompok stadium klinis KSS kepala leher. 

 
 
 
Tabel 4.4 Perbandingan Nilai Histoskor EGFR Berdasarkan Stadium Klinis 

Variabel Stadium Klinis p-value I-II (n=7) III-IV (n=23) 
Histoskor EGFR   0.003** 
Mean±SD 5.57±2.7 8.48±1.16  
Median 6 9  
Range 0 - 6 6 - 9  
Keterangan : Untuk data numerik Nilai p dihitung berdasarkan uji T tidak berpasangan apabila data 
berdistribusi normal serta alternatif uji Mann Whitney apabila data tidak berdistribusi normal.  Nilai 
kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05 .Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna 
secara statistik 
 
 
 
4.1.5 Hubungan antara Ekspresi EGFR dengan Stadium Klinis Berdasarkan 

Analisis Korelasi   

     Tabel 4.4 menunjukkan hasil analisis statistik hubungan histoskor EGFR 

dengan stadium klinis berdasarkan analisis korelasi. Berdasarkan analisis korelasi 

Spearman, diperoleh p value sebesar 0.0001 (p<0,05), yang artinya signifikan atau 

bermakna secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara 

ekspresi EGFR dan stadium klinis KSS kepala leher. Didapatkan pula nilai 

koefisien korelasi (R) : 0.652; nilai p=0.0001 (p<0,05), sehingga menunjukkan 



	
	

arah korelasi positif dengan kekuatan korelasi yang moderat kuat antara nilai 

histoskor EGFR dan stadium klinis KSS kepala leher. 

 

Tabel 4.5 Korelasi antara Stadium Klinis KSS Kepala Leher dengan Nilai 
Histoskor 

Variabel R Nilai p 

Korelasi Stadium dengan Histoscore 0.652* 0.0001** 
   
   
Keterangan: Korelasi antara ordinal dengan numerik dengan analisis korelasi Spearman. Nilai kemaknaan 
berdasarkan nilai p<0,05.Tanda ** menunjukkan signifikan atau bermakna secara statistika. R : koefisien 
korelasi 
 

4.1.6 Hubungan antara Ekpresi EGFR dengan Lokasi tumor berdasarkan 

Analisis korelasi 

     Tabel 4.8 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis statistika korelasi 

Spearman diperoleh nilai p sebesar 0.233 dimana nilai tersebut lebih besar dari 

0.05, artinya tidak signifikan atau tidak bermakna secara statistik. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara ekspresi EGFR dengan letak 

tumor. Dari nilai koefisien korelasi (R) diperoleh informasi bahwa arah korelasi 

negatif dengan kekuatan korelasi yang kecil (tidak erat) antara ekspresi EGFR 

dengan letak tumor. Dengan menggunakan analisis statistik korelasi Rank 

Spearman, maka didapatkan nilai r : -0.224; nilai p=0.233 (p>0,05).  

 
 
 
 
 
 
 



	
	

Tabel 4.6 Hubungan Histoscore Pasien Berdasarkan Letak tumor 

Variabel R Nilai p 

Korelasi Histoscore  dengan Letak Tumor -0.224 0.233 
   
   
Keterangan: Korelasi antara ordinal dengan numerik dengan analisis korelasi Spearman. Nilai kemaknaan 
berdasarkan nilai p<0,05.Tanda ** menunjukkan signifikan atau bermakna secara statistika. R : koefisien 
korelasi 

 

4.2 Pembahasan 

     Data karakteristik hasil penelitian ini menunjukkan penderita KSS kepala leher 

lebih banyak ditemukan pada pria dibandingkan dengan wanita, dengan 

perbandingan sebesar 3:1. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sabirin M, 

dkk pada tahun 2015 di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung mengenai 

Epidemiologi pasien karsinoma sel skuamosa kepala leher di Departemen THT-

KL RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung Periode 2010-2014. lebih banyak 

ditemukan pada pria dibandingkan wanita.5 Putti dkk dalam penelitiannya pada 

172 pasien KSS kepala leher didapatkan populasi laki-laki lebih banyak 

didapatkan pada wanita yaitu 138 (80%) pasien laki-laki dan 34 (20%) pasien 

wanita dengan perbandingan 4:1.9 

					Penelitian sebelumnya sesuai dengan penelitian ini dengan angka kejadian KSS 

kepala leher pada laki-laki  lebih banyak dibandingkan wanita disebabkan faktor 

risiko terjadinya KSS kepala leher seperti paparan asap rokok, konsumsi minuman 

beralkohol, serta zat karsinogen lainnya paparannya lebih tinggi pada laki-laki 

dibandingkan wanita. Hal ini juga yang  menjadikan penderita dengan stadium 

lanjut banyak ditemukan pada jenis kelamin laki-laki.15,16   



	
	

     Kelompok usia terbanyak pada penelitian ini adalah usia >50 sebanyak 

21(70%) subyek, kelompok kedua yaitu rentang usia 41-50 didapatkan 6 (20%) 

pasien sedangkan rentang usia 31-40 didapatkan 3 (10%) orang pasien. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Hulya dkk pada tahun 2014 menyatakan bahwa dari 92 

subyek penelitiaan didapatkan 66 (71,7%) berusia > 50 tahun. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan tahapan karsinogenesis yang diperlukan untuk suatu jaringan normal 

menjadi suatu tumor yang bermanifestasi klinis membutuhkan waktu yang lama.33		

					Berdasarkan NCCN pada tahun 2015, stadium klinis pada penelitian ini 

terbanyak pada stadium lanjut yaitu stadium III sebanyak 14 (46,7%) pasien dan 

stadium IV sebanyak 9(30%) pasien Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putti dkk yang menyatakan sebagian besar penderita KSS kepala 

leher datang berobat sudah dengan stadium lanjut. Dari semua penelitian yang ada 

menunjukan bahwa penderita KSS kepala leher datang pada stadium lanjut, hal ini 

disebabkan KSS kepala leher sulit untuk didiagnosis, pasien sering 

mengesampingkan gejala dan kurangnya ilmu pengetahuan pasien, disamping itu 

sarana kesehatan yang memadai untuk diagnosis hanya terdapat di kota besar. 

Gejala klinis awal untuk tumor di daerah kepala leher tidak khas, hanya 

menyerupai infeksi saluran pernafasan atas. Gejala klinis awal tumor orofaring 

yaitu berupa eritroplakia atau sariawan, gejala klinis awal untuk tumor laring 

adalah perubahan suara, sedangkan tumor sinonasal yaitu hidung tersumbat dan 

bisa disertai dengan epistaksis. Pasien biasa datang ke sarana kesehatan setelah 

gejala berat seperti sesak, gangguan makan dan minum16,36 



	
	

     Pada pemeriksaan histologis mukosa normal penderita KSS kepala leher 

ditemukan ekspresi EGFR yang meningkat dibandingkan mukosa normal dari 

pasien non kanker. Pada sel normal, terdapat ekspresi EGFR sebanyak 40.000 

hingga 100.000 reseptor per sel. Pada sel KSS kepala leher, terdapat peningkatan 

EGFR dan ligannya pada 80-90% kasus. Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini, 

didapatkan ekspresi EGFR positif kuat pada 20 pasien (66,7%), positif sedang 

pada 9 pasien (30%), dan tidak ada peningkatan ekspresi pada 1 pasien (3,3%). 

Hulya dkk. yang meneliti 92 pasien karsinoma sel skuamosa laring mendapatkan 

ekspresi EGFR positif pada 50 pasien (54,3%) dan negatif pada 42 pasien 

(45,6%). Putti dkk meneliti 172 pasien KSS kepala leher, terdapat 88,4% ekspresi 

EGFR positif dan 11,6% ekspresi EGFR negatif. Ekspresi EGFR yang berlebih 

tersebut disebabkan oleh meningkatnya proses transkripsi dan amplifikasi gen, 

tetapi hingga saat ini hubungan antara keduanya masih belum jelas. Mekanisme 

peningkatan EGFR pada KSS kepala leher pada awalnya diaktivasi oleh 

perubahan conformational yang terinduksi oleh ligan (EGF, amphiregulin, dan 

transforming growth factor alpha-TGFα). Perubahan tersebut menyebabkan 

dimerisasi reseptor yang menstimulasi aktivitas protein intrinsik tirosin kinase, 

memicu fosforilasi dan mengaktivasi reseptor. Aktivasi reseptor tersebut memicu 

sebuah rangkaian transduksi sinyal, termasuk aktivasi Ras/Raf/mitogen-activated 

protein kinase (MAPK), phosphoinositide 3-kinase (PI3K)-Akt, dan aktivator 

jalur transkripsi. MAPK yang telah terfosforilasi akan masuk ke dalam nukleus, 

menyebabkan fosforilasi berbagai faktor transkripsi yang mengaktivasi ekspresi 



	
	

gen target spesifik, menyebabkan angiogenesis, proliferasi, metastasis, invasi, 

inhibisi apoptosis.9,10,37,38 

     Diperoleh nilai p sebesar 0.0001 (p<0,05), yang artinya signifikan atau 

bermakna secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara 

ekspresi EGFR dan stadium klinis KSS kepala leher pada penelitian ini. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Hulya dkk yang meneliti ekspresi EGFR, p16, dan p53 

pada 92 pasien  sebagai parameter untuk karsinoma sel skuamosa laring, pada 

penelitian tersebut dikatakan terdapat hubungan yang signifikan antara ekspresi 

EGFR dengan stadium klinis karsinoma sel skuamosa laring. Penelitian Putti dkk 

pada 172 pasien KSS kepala leher memperoleh hasil yang signifikan antara 

ekspresi EGFR dengan stadium klinis. Aktivasi EGFR disebabkan karena reseptor 

ErbB yang terdapat pada permukaan sel bukan merupakan kumpulan protein yang 

statis. Reseptor tersebut terdapat diantara endosomal dan permukaan sel yang 

berikatan dengan ligan. Setelah teraktivasi, reseptor akan mengalami endositosis 

dan didegradasi atau didaur ulang. Epidermal Growth Factor Receptor aktif akan 

memicu tiga jalur sinyal utama yaitu Ras-Map kinase, Janus Kinase (Jak)/ Signal 

Transducer and Activator of Transcription (STAT), Phospatidylinositol 3-kinase 

(PI3K)/Akt yang berhubungan dengan aktivasi EGFR dan meningkatnya 

proliferasi dan motilitas sel serta menurunnya apoptosis, dan sering terlibat dalam 

proses karsinogenesis. Ekspresi EGFR yang lebih tinggi biasanya tampak pada 

tumor tidak berdeferensiasi dan tumor dengan angka harapan hidup yang rendah. 

Ekspresi EGFR yang berlebih dapat digunakan untuk memprediksi keagresifan 

tumor. Berikatannya EGFR kepada ligannya, terutama EGF atau transforming 



	
	

growth alpha (TGα) menyebabkan perubahan conformational di dalam reseptor, 

yang memicu homodimerisasi dengan molekul EGFR lain atau heterodimerisasi 

dengan angota keluarga HER lainnya (terutama Her-2). Dimerisasi menyebabkan 

timbulnya autoaktivasi tirosin kinase dari bagian intraseluler reseptor. Proses ini 

akan mengaktivasi jalur sinyal seluler yang akhirya akan menginhibisi apoptosis, 

mengaktivasi proliferasi sel, dan angiogenesis, serta meningkatkan potensi 

penyebaran metastasis.8,10,37 

     Pada penelitian ini tidak didapatkan korelasi yang signifikan antara ekspresi 

EGFR dengan lokasi tumor hal ini sesuai dengan penelitian Putti dkk, pada 

penelitiannya disebutkan dari lima lokasi karsinoma sel skuamosa yang 

ditentukan tidak terdapat korelasi yang signifikan dengan ekspresi EGFR.9 

 

4.3 Uji Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

Terdapat hubungan ekspresi EGFR dengan stadium klinis  karsinoma sel 

skuamosa kepala leher  

Dari hipotesis diatas dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut : 

Ho : tidak terdapat hubungan ekspresi EGFR dengan stadium klinis  

karsinoma sel skuamosa kepala leher 

H1  :  Terdapat hubungan ekspresi EGFR dengan stadium klinis        karsinoma 

sel skuamosa kepala leher     

     Tabel 4.4 menunjukkan hasil analisis statistik hubungan histoskor EGFR 

dengan stadium klinis berdasarkan analisis regresi ganda. Berdasarkan analisis 



	
	

korelasi Rank Spearman dari tabel 4.4 diperoleh p value sebesar 0.0001 (p<0,05), 

yang artinya signifikan atau bermakna secara statistik. Berarti terdapat hubungan 

antara ekspresi EGFR dengan stadium klinis karsinoma sel skuamosa kepala 

leher. 

     Dari pengujian hipotesis diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik 

hipotesis penelitian diterima. Artinya bahwa terdapat hubungan antara ekspresi 

EGFR akan meningkatkan stadium klinis karsinoma sel skuamosa kepala leher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

BAB V	

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1  Simpulan Umum 

     Terdapat hubungan antara ekspresi EGFR dengan stadium klinis karsinoma sel 

skuamosa kepala leher.  

 

5.1.2  Simpulan Khusus 

1. Karakteristik penderita karsinoma sel skuamosa kepala leher lebih banyak  

   ditemukan pada laki-laki (76,7%) dan usia dekade 5 keatas (70%). 

2. Stadium klinis terbanyak adalah stadium III dan IV (76,6%). 

3. Predileksi tersering pada KSS kepala leher adalah pada laring (40%).  

4. Ekspresi EGFR meningkat pada KSS kepala leher 

5. Nilai histoskor yang tinggi memberikan prognosis buruk. 

 

5.3  Saran 

1.  Pemeriksaan imunohistokimia EGFR dapat dijadikan pemeriksaan 

terhadap pasien KSS kepala leher untuk menilai progresifitas penyakit. 

2.  Pemeriksaan imunohistokimia EGFR dapat dijadikan pemeriksaan 

terhadap pasien KSS kepala leher yang akan dilakukan targeted theraphy. 

3.  Dilakukan penelitian biomolekuler EGFR lebih lanjut. 
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