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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sarkoma jaringan lunak mencakup kelompok besar tumor ganas pada 

jaringan lunak, meliputi tulang rawan, otot, lemak, saraf, pembuluh darah dan 

jaringan ikat lainnya. Kelompok ini mempunyai banyak variasi subtipe histologik, 

lebih dari 50-70 subtipe. Secara embriologi, sebagian besar berasal dari mesoderm, 

dengan kontribusi neuroectodermal dalam kasus saraf perifer.1-4 Sejauh ini masih 

belum dapat dipastikan penyebab sarcoma jaringan lunak, faktor penyebabnya tidak 

hanya oleh satu faktor tunggal, tetapi banyak faktor seperti faktor kelainan bawaan, 

faktor genetik familial, faktor stimulasi asing, faktor rangsangan zat kimia, serta 

faktor adanya trauma/luka/cedera.1,4  

Gradasi histologi dari sarkoma merupakan indikator penting guna menilai 

agresivitas dan prognosis yang baik untuk perkembangan sarkoma serta 

kemungkinan/resiko metastasis.4-6 Gradasi menggambarkan suatu proses translasi 

morfologi molekul yang dapat menentukan agresivitas sel tumor. Secara 

histopatologi gradasi ditentukan melalui penilaian proses diferensiasi sel, mitosis, 

dan nekrosis mikroskopis, adapula yang menilai invasi vaskuler. Gradasi sarkoma 

terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu derajat 1/rendah (low grade), 2/sedang 

(intermediate grade) dan 3/tinggi (high grade). Semakin berat gradasinya maka sel 
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tumor tampak lebih heterogen, tampak sangat berbeda dari sel normal, tidak 

terdiferensiasi sehingga sulit diidentifikasi sel asalnya dan dapat tumbuh lebih 

cepat. Sarkoma derajat berat menunjukkan prognosis buruk serta tingginya angka 

kejadian metastasis.5 

Walau kejadian sarkoma jaringan lunak relatif rendah, dilaporkan 

insidensinya hanya sekitar sekitar 1-2% dari semua kanker dewasa, sedang pada 

anak 6.5%, dan ditemukan pada semua kelompok umur.1,4 Namun kelainan ini 

memiliki angka morbiditas serta mortalitas yang tinggi. Disamping itu, khususnya 

di Indonesia, penderita datang dalam kondisi stadium akhir sehingga memberikan 

dampak angka mortalitas/kematian yang semakin tinggi. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah karena sampai saat ini masih ada kontroversi dalam 

menentukan diagnosis, gradasi dan stadium awal, karena beberapa jenis sarcoma 

dari penilaian histologi tidak dapat memberikan informasi guna prediksi penyakit, 

agresifitasnya berkaitan dengan metastase.5,6 Hal ini salah satunya disebabkan 

karena diagnosis klinikopatologis menggunakan teknik pemeriksaaan histopatologi 

sederhana dari hasil biopsi operasi dengan pewarnaan hematoxillin-eosin.5 Adapun 

perubahan morfologi sel timbul jauh sebelum timbulnya gambaran klinis 

(interprestasi klinis), artinya sampai timbulnya manifestasi klinisnya memerlukan 

waktu yang lebih lama. Ini berarti sukar untuk mendeteksi dini suatu sarcoma. Oleh 

karenanya diperlukan indikator lain selain morfologi jaringan tumor yang 

menggambarkan perubahan mikroskopis. Suatu perubahan seluler akibat stimulasi 

atau terhadap perubahan lingkungan tertentu diawali oleh suatu ekspresi gen. 

Seleksi gen yang tepat akan sangat membantu, tidak saja penting untuk diagnostik, 
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tapi penting pula untuk menentukan stadium penyakit, bahkan terapinya serta 

prognosis penyakit.  

Secara normal, siklus sel menghasilkan pembelahan sel. Pembelahan sel 

terdiri dari 2 proses utama, yaitu replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang 

telah digandakan ke 2 sel anak. Secara umum, pembelahan sel terbagi menjadi 2 

tahap, yaitu mitosis (M) (pembelahan 1 sel menjadi 2 sel) dan interfase (proses di 

antara 2 mitosis). Interfase terdiri dari fase gap 1 (G1), sintesis DNA (S), gap 2 

(G2).7 Progresi siklus sel dikontrol oleh cyclin (D, E, A, dan B), cyclin-dependent 

kinases (4, 6, 2, dan 1), dan cyclin–dependent kinase inhibitor (contohnya Cip dan 

Kip).8 Pada kelaian kanker proses pembelahan sel tidak terkendali dan kemampuan 

sel menyerang jaringan biologis lainnya, baik pertumbuhan langsung di jaringan 

tetangganya (invasif) maupun migrasi sel ke tempat yang lebih jauh (metastasis). 

Pertumbuhan yang tidak terkendali tersebut disebabkan kerusakan DNA yang 

menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Sel kanker 

kehilangan fungsi kontrolnya terhadap regulasi daur sel maupun fungsi homeostasis 

sel pada organisme multiseluler sehingga sel tidak dapat berproliferasi secara 

normal. Banyak penelitian dilakukan untuk menilai adanya peningkatan ekspresi 

gen berkorelasi dengan adanya instabilitas genom pada tumor padat pada karsinoma 

organ intestinal, seperti gaster, esofagus, serta kolorektal, kemudian payudara, 

kandung kemih serta kulit dan beberapa tumor pembuluh darah serta melanoma. 

Adapun untuk kasus sarkoma masih sangat jarang diteliti. Pada penelitian ini 

digunakan tujuh macam ekspresi gen, yaitu KLF4, cMyc, Mir302b, Aurka, Ascl2, 

Mdm2 serta NFKB, yang masing-masing memiliki peran dalam proses dalam siklus 
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sel, diferensiasi dan proliferasi sel serta proses regulasi apoptosis. Penggunaan gen 

tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar/awal teori penggunaannya sebagai 

indikator awal/dini suatu tumor, kemudian menentukan prognosis penyakit, bahkan 

dapat dikembangkan untuk melengkapi klasifikasi stadium tumor. 

 Progresivitas sel tumor dapat dipengaruhi oleh gangguan regulasi siklus sel 

dalam fase gap 1 (G1), atau fase pertumbuhan. Pada fase G1 telah banyak 

dilaporkan gen-gen yang terlibat, baik yang mengaktifkan atau yang menghambat 

aktivitas siklin D1. Krüppel-like factor (KLFs) merupakan target gen yang meng-

encoding siklin, kinase cyclin-dependent (CDKs) dan inhibitor CDK untuk 

mengontrol perkembangan siklus sel. Misalnya, KLFs, terutama KLF4 dan KLF5, 

berperan mempengaruhi transkripsi gen penyandi siklin yang berfungsi pada semua 

tahap dari siklus sel. Selain itu, KLF4 menghambat transkripsi CDK1. KLF4/GKLF 

paling banyak diselidiki secara menyeluruh sehubungan dengan perannya dalam 

diferensiasi selular, berawal dalam saluran pencernaan, di mana adanya ekspresi 

menunjukkan kondisi growth-arrested, sedang di epidermis, KLF4 sangat penting 

untuk tahap akhir diferensiasi sel-sel kulit.9,10 Pada tingkat molekuler, KLF4 

mengatur ekspresi banyak gen, seperti CDKN1A (p21), cyclin D1 dan cyclin B, 

melalui regulasi perkembangan siklus sel yang mengakibatkan penghentian siklus 

sel di G1-S dan G2-M  dan penghambatan proliferasi sel.10 

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa fungsi KLF4 dapat berperan 

sebagai tumor penekan atau onkogen. Ekspresi KLF4 menurun dalam beberapa 

kanker manusia termasuk lambung, kolorektal, bladder dan kanker prostat. Kondisi 

penurunan ekspresi tersebut menyebabkan hiperproliferasi seluler dan transformasi 
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menjadi ganas. Di sisi lain, tingkat KLF4 tinggi juga telah dikaitkan dengan kanker. 

Ditemukan bahwa KLF4 diekspresikan tinggi pada 70% karsinoma mammae dan 

sebagian besar karsinoma sel skuamosa oropharing.  

Peran siklin, CDK (cyclin-dependent kinase) dan CDK inhibitor sebagai  

regulator siklus sel memberikan penjelasan terhadap fungsi c-Myc.7 Hubungan 

antara c-Myc dan cyclin D1 dalam fungsi regulasi G1 adalah kompleks, dan 

mungkin tergantung pada rangsangan tertentu dan sistem sel. c-Myc mempercepat 

transit melalui fase G1 dan S siklus sel dengan menginduksi transkripsi siklin D2 

dan Cdk4, dan kompleks Siklin-D2-Cdk4 kemudian mengaktivasi komplesks siklin 

E-Cdk2 dengan eksekusi universal Cdk inhibitor p27Kip1. Selanjutnya, Myc 

mengaktivasi transkripsi E2f1, faktor transkripsi yang menginduksi siklin E. 

Aktivasi kompleks siklin E-Cdk2 kemudian memfosforilasi p27Kip1 pada treonin-

187, suatu modifikasi yang dikenali melalui F-box komponen protein Skp2 dari 

kompleks SCFSkp2 yang mengubikuitilasi p27Kip1 dan menargetkan hal tersebut 

untuk degradasi melalui proteasome. Selain itu, Myc menginduksi ekspresi Skp2 

dan regulator alostretik Cks1 untuk meningkatkan level kompleks SCFSkip2, dan 

respon ini juga dibutuhkan untuk menekan p27Kip1. Pada akhirnya, reduksi kadar 

p27kip1 yang dipicu oleh Myc, berpasangan dengan induksi siklin B1, meningkatkan 

aktivitas komplek-Cdk1 yang mendorong sel masuk kedalam melalui mitosis.11  

Berbagai penelitian membuktikan bahwa sel normal, di samping 

mengekspresikan RNA (mRNA) yang merupakan cetakan (template) bagi translasi 

gen menjadi protein, juga mengekspresikan beribu-ribu molekul RNA fungsional 

yang tidak menyandi (non-coding RNA). RNA yang tidak menyandi ini 
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ditranskripsikan dari sekuen RNA (yang karena merupakan molekul kecil disebut 

sebagai microRNA atau miRNA) dan terbukti mempunyai fungsi regulasi dalam sel 

normal. Dari berbagai penelitian, terbukti bahwa ekspresi abnormal miRNA dapat 

mempromosikan tumorigenesis, metastasis, dan berbagai sifat kanker yang lain. 

Cluster mir-302/367 didistribusi secara luas pada vertebrata dan memainkan peran 

penting dalam proses pembaruan diri seluler, diferensiasi dan pemrograman ulang, 

terutama menargetkan melalui gen kunci dalam regulasi siklus sel, regulasi sinyal 

seluler dan peraturan epigenetic. miR-302 diprediksi menjadi target dari regulator 

banyak siklus sel, dan ekspresi miR-302 pada sel line primer dan yang telah 

mengalami transformasi dapat mempromosikan peningkatan fase-S dan 

menurunkan fase G1, hal ini mengingatkan pada profil siklus sel menyerupai sel 

punca embryonic.12 Disamping itu inhibisi miR-302 menyebabkan sel punca 

embryonic manusia mengalami akumulasi pada fase G1, kemudian miR-302 dapat 

menekan produksi translasi dari regulator G1 yang penting, siklin D1 pada sel 

punca embyronik manusia. Aktivasi transkripsi miR-302 serta penekanan dari 

targetnya, seperti siklin D1, dapat menghubungkan antara Oct4 / Sox2 dan regulasi 

siklus sel pada sel pluripotent.12 Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa 

perubahan ekspresi miRNA dapat dideteksi pada berbagai jenis keganasan dan 

dapat dikaitkan dengan prognosis, baik bersama dengan faktor prognostik lain 

maupun secara independen.  

Inaktifasi gen yang mengatur proliferasi sel dan kematian sel merupakan 

bagian yang kritis dari proses neoplastik. Salah satu proses yang penting adalah 

mekanisme yang menghambat transkripsi gen melalui hambatan pada gen promotor 
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melalui mekanisme epigenetik. microRNA juga memiliki peran dalam proses 

epigenetik, seperti juga metilasi DNA, modifikasi histon dan chromosome 

rearrangement.13 Regulasi epigenetik berperan penting pada pertumbuhan dan 

perkembangan dan memberikan suatu batasan kontrol transkripsi dari ekspresi gen. 

Epigenetik adalah mekanisme intrinsik yang merubah ekspresi gen bukan dengan 

merubah sekuens DNA tetapi dengan memodifikasi DNA dan protein kromosom 

histon yang dapat menimbulkan proses keganasan.14  

Pada penelitian ini akan diteliti juga aktivitas fase G2-M melalui ekspresi 

gen Aurka dan Ascl2. Hal ini didasari dugaan bahwa sarkoma tidak saja terjadi 

gangguan pada fase G1, namun juga diduga terjadi kelainan pada fase lainnya, yaitu 

fase G2-M. Proses mitosis dalam siklus sel dapat terjadi karena adanya aktivasi 

mitotic kinase, seperti kinesin spindle protein (KSP) dan centromic protein E 

(CENPE), aurora kinase (AK) seperti aurora A (AKA) dan aurora B (AKB), dan 

polo-like kinase (PLks). AK, PLK, dan KSP diekspresikan terutama di M-fase dari 

siklus sel dan, pada tingkat lebih rendah, di G2. Selama G1-, G0-, dan S-fase, 

tingkat ekspresinya sangat rendah15,16. Aurora kinase mempunyai peran penting 

dalam proses mitosis, tipe A memiliki aktifitas maksimal pada saat transisi G2-M, 

sedang aurora-B muncul pada tahap metaphase akhir mitosis.  Aurora A dan B 

adalah suatu protein yang diperlukan untuk proses fosforilasi histon H3 pada saat 

interfase di akhir G2, hingga saat metafase.17 Adanya peningkatan ekspresi aurora 

kinase ditemukan pada lebih dari 50%  kasus tumor kolorektal18, ovarium15 dan 

gaster19, serta sekitar 94% kasus invasive ductus adenocarcinoma mamae.17,20,21 

Sehingga Aurora A menjadi salah satu parameter proliferasi yang merupakan faktor 
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prognostik independen untuk pasien invasif dini kanker payudara. 21 Wang, dkk 

melaporkan adanya peningkatan ekspresi aurora kinase A pada metastases kanker 

payudara.22  

Gen lain yang berperan juga dalam fase G2-M siklus sel adalah gen achaete-

scute like2 (Ascl2). Penurunan ekspresi ascl2 terjadi akibat berhentinya fungsi pos 

pemeriksaan (checkpoint) G2/M pada siklus sel.23 Data pendahuluan menunjukkan 

bahwa secara in vitro ascl2 dapat mengontrol pos pemeriksaan G2/M pada siklus 

sel melalui regulasi ekspresi dari survivin dan cdc25b. Baik survivin maupun 

cdc25b dilaporkan secara klinis mempunyai peran penting pada kanker kolorektal. 

Sedang survivin diketahui merupakan target dari sinyal Wnt dan diduga merupakan 

faktor radiosensitif pada kanker rektal, serta dapat digunakan untuk memprediksi 

kegagalan lokal dari kemoradioterapi dan reseksi pembedahan pada kasus 

malignansi rektal.23,24   

Pada gen Ascl2 ditemukan adanya gambaran domain protein helix-loop-

helix (HLH). Protein HLH diketahui memiliki peran penting dalam proses 

pertumbuhan, seperti diferensiasi sel, keberadaan garis keturunan serta dalam hal 

determinasi kelamin.25,26 Pada awalnya gen Ascl2 ditemukan berfungsi dalam 

proses diferensiasi garis keturunan trofoblas dalam jaringan plasenta manusia.23,26 

Ekspresi gen ascl2 dilaporkan pula relatif meningkat pada neoplasia kolorektal 

manusia dibandingkan pada jaringan normal. Kemudian telah divalidasi bahwa 

adanya ekspresi berlebih dari ascl2 merupakan konsekuensi disregulasi sinyal Wnt 

pada kasus awal neoplasi instestinal.23 
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 Gangguan genetik multipel atau epigenetik dalam proses proliferasi dan 

apoptosis barang tentu akan mempengaruhi progresivitas sel tumor. Kondisi ini 

akan mengakibatkan perubahan fungsi dan peran gen supressor tumor dan onkogen. 

Murine double minute two (Mdm2) merupakan suatu p53 spesifik-E3 ring finger 

ubiquitin ligase yang mempunyai sifat regulasi negatif terhadap aktivitas p53.27,28 

Protein ini juga mempengaruhi siklus sel, apoptosis, dan tumorigenesis melalui 

interaksi dengan protein lain, termasuk retinoblastoma dan protein ribosom 1 L5. 

Pada keganasan jaringan lunak secara umum, meningkatnya ekspresi Mdm2 

menunjukkan pengaruhnya terhadap agresivitas sel tumor.27,29 

Pada umumnya berbagai jenis tumor pada manusia didapatkan kesalahan 

dalam regulasi NFkB (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cell), yaitu NFkB berfungsi terlalu aktif. NFkB yang aktif “menghidupkan” 

ekspresi gen-gen yang yang membuat sel terus berproliferasi dan melindungi sel 

dari kematian sel melalui jalur apoptosis. Defek pada NFkB meningkatkan 

kerentanan suatu sel terhadap apoptosis sehingga meningkatkan kematian sel. Hal 

ini karena NFkB mengendalikan genanti-apoptotic khususnya gen TRAF1 dan 

TRAF 2. 

Peran gen Krüppel-like factor4 (KLF4), c-Myc, microRNA (miR-302b), 

aurora kinase A disertai dengan achaete-scute like2 (ascl2), Murine double minute 

two (Mdm2), serta Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cell 

(NFKB), terhadap progresivitas sel tumor sarkoma jaringan lunak melalui penilaian 

gradasi histopatologi yang berbeda belum dilakukan, sehingga perlu dilakukan 

penelaahan. Penelitian ini diharapkan disamping memperkaya dasar teori 



10 
 

 
 

tumorigenesis khususnya pada sarkoma jaringan lunak, juga diharapkan dapat 

menjadi dasar teori penggunaannya sebagai salah satu prediktor prognosis 

penderita sarcoma jaringan lunak. 

Dari uraian di atas, maka yang menjadi tema sentral penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Sarkoma jaringan lunak merupakan keganasan yang jarang terjadi, namun 

memiliki angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Sarkoma jaringan 

lunak miliki banyak subtipe histopatologi, kurang lebih seratus subtipe. Hal 

ini tentunya menyulitkan dalam diagnosis sarkoma jaringan lunak. 

Kaitannya dengan gradasi histopatologi menjadi penting berkaitan dengan 

prognosis dan kemungkinan kejadian metastases. Berdasarkan gambaran 

diferensiasi sel, mitosis serta proses nekrosis gradasi pada sarkoma jaringan 

lunak dibagi menjadi gradasi ringan, sedang dan berat. Progresivitas sel 

tumor yang ditunjukkan dengan perubahan gradasi berkaitan dengan adanya 

mutasi sel yang menyebabkan gangguan pada siklus sel kemudian proses 

mitosis, transkripsi dan replikasi, sehingga terjadi gangguan genetik 

multipel atau epigenetic. Peran gen yang berperan dalam siklus sel, yaitu 

pada fase G1 serta fase G2-M, kemudian gen yang berperan dalam 

proliferasi serta apoptosis pada sarcoma dalam progresivitas sel tumor 

belum diteliti, oleh karenanya penelitian ini akan menganalisis kaitan antara 

perbedaan ekspresi gen Krüppel-like Factor4 (KLF4), c-Myc, miR-302b, 

aurora kinase A, Ascl2, Mdm2 serta NFKB dengan gradasi sarcoma 

jaringan lunak pada sediaan Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE).  
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1.2 Rumusan Masalah 

 

 Berdasar uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan ekspresi Krüppel-like factor 4 (KLFs) pada 

jaringan tumor sarkoma jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat? 

2. Apakah terdapat perbedaan ekspresi c-Myc pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat? 

3. Apakah terdapat perbedaan ekspresi miR-302b pada jaringan tumor 

sarkoma jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat? 

4. Apakah terdapat perbedaan ekspresi aurora kinase pada jaringan tumor 

sarkoma jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat? 

5. Apakah terdapat perbedaan ekspresi Ascl2 pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat? 

6. Apakah terdapat perbedaan ekspresi Mdm2 pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat? 

7. Apakah terdapat perbedaan ekspresi NFKB pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui perbedaan ekspresi Krüppel-like factor 4 (KLF4) pada jaringan 

tumor sarkoma jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 



12 
 

 
 

2. Mengetahui perbedaan ekpresi c-Myc pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

3. Mengetahui perbedaan ekpresi miR-302b pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat 

4. Mengetahui perbedaan ekspresi aurora kinase pada jaringan tumor   

sarkoma jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

5. Mengetahui perbedaan ekpresi Ascl2 pada jaringan tumor sarkoma jaringan 

lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

6. Mengetahui perbedaan ekpresi Mdm2 pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

7. Mengetahui perbedaan ekpresi NFKB pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan tambahan 

keilmuan mengenai gambaran peranan serta kaitan perbedaan peningkatan ekspresi 

Krüppel-like factor (KLFs), cMyc, miR-302b, aurora kinase, Ascl2, Mdm2, dan 

NFKB, antara jaringan tumor sarkoma jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan 

berat. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan prediktor/indikator awal/dini 

suatu tumor, kemudian menentukan prognosis penyakit, termasuk resiko terjadinya 

metastasis maupun rekurensi local, bahkan dapat dikembangkan untuk melengkapi 

klasifikasi stadium tumor. 



13 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, PREMIS, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Sarkoma Jaringan Lunak 

Sarkoma jaringan lunak merupakan kelas dari tumor ganas yang tumbuh 

secara meluas dari jaringan konektif mesenkimal yang berasal dari mesodermal. 

Tumor ganas ini terdapat pada kerangka tubuh, kepala, leher dan ekstremitas, 

termasuk otot, tendon, fascia, ligamen, lemak, pembuluh darah, pembuluh limfe, 

saraf perifer, saraf autonom, ganglion, bursa, sinovial, dan lain-lain, kecuali tulang 

dan tulang rawan/kartilago, sumsum, kartilago hidung, mamae dan jaringan lunak 

dalam organ.1-3  

 

2.1.1.1 Insidensi 

Sarkoma jaringan lunak tergolong keganasan yang relatif jarang ditemukan 

walau komposisi jaringan lunak pada tubuh kurang lebih dua pertiga massa seluruh 

tubuh manusia, yaitu dilaporkan kurang lebih 1%.1-4 Di Amerika angka kejadian 

7800 kasus baru per tahun dan hampir 50% meninggal akibat penyakitnya. Di 
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Indonesia belum ada data tentang sarkoma jaringan lunak, baik yang berbasis 

Rumah Sakit maupun yang berbasis populasi.  

Distribusi terbanyak pada kelompok umur dekade ke 2, 3, dan 4. Juga 

diestimasikan bahwa sedikitnya ada 100 tumor jinak untuk setiap 1 tumor ganas 

pada jaringan lunak. Sarkoma jaringan lunak didapatkan sekitar 0,7% dari 

keganasan pada pria dan 0,6% dari keganasan pada wanita. Perbandingan angka 

kejadian sarkoma jaringan lunak ini pada pria dan wanita 1,15:1.1,2 

Hampir 50% kasus terjadi di ekstremitas terutama ekstremitas bawah dan 

30% kasus terjadi di viseral dan retroperitoneal. Gambaran klinis tipe-tipe sarkoma 

jaringan lunak hampir sama dan dibedakan dari letak anatomis, ukuran, gambaran 

spesifik histopatologi dan gradasi histopatologi. Sarkoma mempunyai perangai 

biologik yang spesifik, yaitu mempunyai kemampuan infiltrasi ke jaringan 

sekitarnya yang cepat dan sering menimbulkan rekurensi setelah tindakan 

pembedahan.1,4  

 

2.1.1.2 Etiologi 

Sampai saat ini penyebab pasti sarkoma jaringan lunak belum diketahui 

pasti, tetapi diperkirakan terdapat peran faktor radiasi, bahan kimia, riwayat trauma 

dan mutasi genetik pada stem cell mesenchymal. Faktor lingkungan di antaranya 

adalah terpapar dengan zat kimia tertentu seperti phenoxyacetic herbicides, 

chlorophenols, dan dioksin, tetapi pengaruh langsung terjadinya zat ini masih 
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belum jelas. Regimen kemoterapi seperti melphalan, procarbazine, nitrosoureas, 

dan chlorambucil, juga merupakan faktor resiko bagi terbentuknya sarkoma.1,4  

Radiasi dilaporkan lebih berkaitan erat dengan insidensi terjadinya 

keganasan jaringan lunak, yaitu setelah terapi radiasi karena keganasan lain. Virus 

onkogen yaitu human herpes virus 8 (HHV8) dan Epstein-Barr virus (EBV) 

diperkirakan juga terlibat dalam patogenesis terjadinya keganasan jaringan lunak, 

walaupun biasanya paling banyak terjadi pada Kaposi’s sarcoma pada penderita 

imunodefisiensi.1,4 

Sekelompok sarkoma dibedakan oleh penyimpangan molekul tertentu 

seperti mutasi somatik, delesi intergene, amplifikasi gen, translokasi resiprokal, dan 

kariotipe kompleks.30 Mayoritas sarkoma high grade dengan kariotipe kompleks 

memiliki frekuensi tinggi mutasi protein 53 (p53) dan protein retinoblastoma (pRb) 

bersamaan dengan adanya gangguan DNA-repair dan instabilitas kromosom yang 

berat namun tidak ditemukan perubahan genetik tertentu.30 

Adanya peranan genetik pada sarkoma jaringan lunak masih menjadi subjek 

penelitian yang banyak dilakukan. Translokasi kromosom merupakan abnormalitas 

sitogenetik yang paling sering ditemukan pada kasus-kasus neoplasma jaringan 

lunak, dan tampaknya berperan dalam tumorigenesis pada sebagian besar kasus. 

Terjadinya translokasi kromosom ini dapat diidentifikasi dengan analisis 

sitogenetik, fluorescence in situ hybridization (FISH), reverse transcriptase 

polymerase reaction (RT-PCR). Peranan ini sangat nyata pada infantile 

fibrosarkoma terjadi translokasi kromosom t((12;15) (p13;q25) yang menyebabkan 
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fusi gen antara ETV6 dan NTRK. Ewing’s sarcoma terjadi akibat translokasi 

kromosom 11 dan 22, dimana gen EWS pada kromoson 22 berpindah ke gen FLI1 

pada kromoson 11 dan menyatu. Perpindahan ini dinamakan translokasi 11; 22. 

Perubahan terhadap progresifitas sel diyakini diakibatkan adanya delesi dan 

trisomi.  Delesi cenderung menyebabkan hilangnya gen supresor sel (p53 dan/atau 

RB1), sedangkan trisomi menyebabkan munculnya onkogen.1,4,31  

Peran gen tertentu dalam patogenesis terjadinya keganasan jaringan lunak 

masih menjadi topik penelitian-penelitian saat ini. Seperti peran Mdm2 dalam 

patogenesis fibrosarkoma. Mdm2 merupakan onkoprotein yang dapat meregulasi 

stabilitas p53 dengan cara mendegradasi p53. Adanya amplifikasi gen Mdm2 

menyebabkan ekspresi berlebih protein Mdm2 sehingga kadar protein p53 

menurun. Dengan menurunnya kadar p53 akan meyebabkan fungsi p53 akan 

terganggu dan kemudian menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkontrol yang 

akhirnya menjadi keganasan. 1,4,31   

 

2.1.1.3 Klasifikasi 

Klasifikasi ini penting untuk mengenali sifat dan perilaku masing-masing 

jenis sarkoma dan suseptibilitasnya terhadap terapi. Penyebaran sarkoma jaringan 

lunak biasanya hematogen ke organ-organ misalnya paru, otak, dan tulang. Pola 

metastase berbeda pada masing-masing subtipe sarkoma, misalnya beberapa jenis 

sarkoma jaringan lunak seperti sarkoma epiteloid, clear-cell sarcoma, 

angiosarkoma, dan rabdomiosarkoma memiliki resiko yang besar untuk terjadinya 
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metastasis ke kelenjar limfe regional. Dari beberapa penelitian didapatkan 

presentasi rata-rata kejadian metastasis ke kelenjar limfe hanya sejumlah 2,7%, 

angka ini lebih tinggi pada angiosarkoma (13,5%), embryonal rhabdomyosarcoma 

(13,6%) dan sarkoma epiteloid (16,7%). Lebih dari 50% kasus sarkoma jaringan 

lunak bermetastasis pertama kali ke paru, kecuali myxoid liposarcoma yang 

cenderung bermetastasis ke jaringan lunak termasuk ke retroperitoneum.1,4  

Menurut diferensiasinya, sarkoma jaringan lunak dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Klasifikasi Sarkoma Jaringan Lunak berdasar diferensiasi sel 

No. Jaringan Asal  Bentuk Malignan 

1 Fibrous  Fibrosarcoma 

2 Fibrohistiocytic Malignant fibrous histiocytoma 

3 Lipomatous Liposarcoma 

4 Smooth muscle Leiomyosarcoma 

5 Skeletal muscle Rhabdomyosarcoma 

6 Blood vessel Angiosarcoma 

7 Lymph vessel Lymphangiosarcoma 

8 Perivascular Malignant hemangio pericytoma 

9 Synovial  Synovial sarcoma 

10 Paraganglionic Malignant paraganglioma 

11 Mesothelial Malignant schwannoma 

12 Pluripotential mesenchymal     Malignant mesenchymoma 

13 Neural Neuroblastoma 

14 Miscellaneous Alveolar soft part sarcoma 

Epithelioid sarcoma 

Malignant extra renal rhabdoid tumor 

Desmoplastic small cell tumor 

  

  

  

Sumber : Weiss, Enzinger, Fletcher1,4 

2.1.1.4 Gradasi Sarkoma 

Beberapa sistem stadium juga digunakan dalam memprediksi prognosis dan 

mengevaluasi efek terapi dengan menggunakan beberapa faktor yaitu gradasi 
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histopatologi, ukuran tumor, ekstensi tumor (intrakompartemen atau 

ekstrakompartemen), dan ada atau tidak adanya metastasis. Konsep gradasi 

keganasan jaringan lunak pertama kali dipublikasikan oleh Russel pada tahun 1977 

dan merupakan faktor yang paling penting pada klasifikasi klino-patologi pada saat 

itu.5 Beberapa sistem gradasi kemudian diperkenalkan dan dibuktikan adanya 

hubungan yang sangat erat antara gradasi dan prognosis pada keganasan jaringan 

lunak.5 Gradasi sarkoma menggambarkan kemungkinan terjadinya metastasis jauh 

serta prognosis penyakit, namun mempunyai nilai rendah guna memprediksi 

rekurensi lokal karena rekurensi lokal sangat terkait dengan margin saat operasi 

pengangkatan tumor.1,2  

Gradasi sarkoma terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu derajat rendah (low 

grade), sedang (intermediate grade) dan tinggi (high grade). Parameter yang paling 

penting pada gradasi histopatologi keganasan jaringan lunak yaitu indeks mitosis, 

banyaknya nekrosis, dan diferensiasi sel.  Ada beberapa peneliti yang 

menambahkan ada tidaknya invasi vaskular dalam penilaian grade.5  Banyak 

peneliti yang terus mengembangkan sistem grading, seperti Markhede, Myhre 

Jensen, Costa, Coindre,  guna menyempurnakannya, dan memperlihatkan bahwa 

indeks mitosis merupakan parameter yang konsisten digunakan dalam gradasi 

keganasan jaringan lunak.   Pada low-grade/well differentiated sel-sel kanker 

terlihat mirip dengan sel-sel normal, biasanya tumbuh lambat dan kecil 

kemungkinan untuk menyebar. Pada intermediate grade sel-sel kanker terlihat lebih 

abnormal dan tumbuh lebih cepat sedikit. Sedang high grade/poor differentiated sel 

kanker tampak heterogen, tampak sangat berbeda dari sel normal, tidak 
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terdiferensiasi sehingga sulit diidentifikasi sel asalnya dan dapat tumbuh lebih cepat 

(gambar 2.1). Sarkoma derajat tinggi menunjukkan tingginya tingkat kekambuhan 

lokal, tingginya angka kejadian metastasis dan prognosis buruk.  

 a.  b.  c.  

Gambar 2.1 Perbedaan Gambaran Histopatologi Sarkoma Jaringan lunak  
                   (a) gradasi ringan, tampak sel lebih uniform, sel spindle lebih teratur, 

(b) gradasi sedang, (c) gradasi berat, peningkatan jumlah sel tumor 

bulat dengan inti sel atipik, kromatin lebih kasar, peningkatan jumlah 

mitosis. (sumber: http://www.pathologyoutlines.com) 

 

Myhre Jensen dkk mengkaji gradasi keganasan jaringan lunak pada 261 

kasus di Aarhus Musculoskeletal Tumour Centre dan membagi gradasi menjadi 3 

gradasi. Penelitiannya menyebutkan bahwa indeks mitosis merupakan faktor yang 

paling penting dalam gradasi keganasan jaringan lunak. Pada tahun 1982, 

Markhede dkk memperkenalkan sistem gradasi dengan menggunakan sistem 4 

gradasi berdasarkan selularitas, mitosis, dan pleomorfisme. Pada penelitiannya 

didapatkan korelasi yang bermakna dengan angka harapan hidup. Pada 

penelitiannya didapatkan korelasi yang bermakna dengan angka harapan hidup. 

Pasien dengan gradasi 1 dan 2 mempunyai gambaran klinis yang sama dan tidak 

ada penderita yang meninggal karena tumor ini. Pada gradasi 3 dan 4 masing 

masing mempunyai angka harapan hidup 5 tahun 68% dan 47%, sedangkan pada 

angka harapan hidup 10 tahun menjadi 55% dan 26%. Costa dkk mendeskripsikan 
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sistem gradasi pada tumor ini berdasarkan gambaran keganasan jaringan lunak dari 

163 kasus di the National Cancer Institute (NCI). Mereka menggunakan sistem 3 

gradasi dengan gambaran selularitas, pleomorfisme, dan mitosis sebagai parameter. 

Nekrosis digunakan dalam membedakan gradasi 2 (<15%) dan 3 (>15%). Angka 

harapan hidup 5 tahun pada penderita dengan gradasi 1,2 dan 3 berturut-turut adalah 

100%, 73%, dan 46%.5 

Tabel 2.2 Sistem Gradasi Sarkoma Jaringan Lunak menurut system NCI 

Tipe Histologi 

derajat 1 derajat 2 derajat 3 

Well-differentiated 

liposarcoma  

Myxoid liposarcoma  

Deep-seated 

dermatofibrosarcoma 

protuberans  

Some leiomyosarcomas  

Epithelioid 

hemangioendothelioma  

Spindle cell 

hemangioendothelioma  

Infantile fibrosarcoma 

Neurofibrosarcoma 

Subcutaneous 

myxofibrosarcoma 

Pleomorphic 

liposarcoma 

Fibrosarcoma  

MFH  

Malignant 

hemangiopericytoma  

Synovial sarcoma  

Leiomyosarcoma  

 

 

 

 

 

Or 

0%-15% necrosis 

Alveolar 

rhabdomyosarcoma  

Soft tissue osteosarcoma  

Primitive 

neuroectodermal tumor  

Alveolar soft part 

sarcoma Mesenchymal 

chondrosarcoma 

 

 

 

 

 

Or >15% necrosis 

MFH, malignant fibrous histiocytoma. Sumber : Enzinger,Weiss, Fletcher1,4,5 

Trojani dkk mempubliksikan sistem gradasi yang dikenal saat ini sebagai 

sistem FNCLCC (French Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le 

Cancer) yang dibuat berdasarkan 155 pasien keganasan jaringan lunak. Sistem 

gradasi ini menilai diferensiasi sel, mitosis, dan nekrosis mikroskopis sebagai 

parameter. Masing-masing parameter dinilai berdasarkan skor 1, 2, 3, dan dibuat 

gradasi 1, 2, dan 3 berdasarkan jumlah skor. Diferensiasi sel tumor skor 1 bila sel 
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tumor menyerupai sel-sel jaringan ikat normal, skor 2 bila sel tumor dengan tipe 

histologis tertentu dan skor 3 bila sel tumor tidak berdiferensiasi atau menyerupai 

sel embrional. Sedang indeks mitosis skor 1 bila 0-9 mitosis per 10 LPB, skor 2 bila 

10-19 mitosis per 10 LPB dan skor 3 bila ≥20 mitosis per 10 LPB. Dan terakhir 

penilaian nekrosis tumor skor 0 bila tidak ada nekrosis, skor 1 bila ≤50% nekrosis 

dan skor 2 bila >50% nekrosis. Gradasi histopatologi 1 bila total skor 2, 3, gradasi 

2 bila total skor 4, 5 dan gradasi 3 bila total skor 6, 7, 8. 

Saat ini pembagian gradasi histopatologi yang umum digunakan adalah 

sistem NCI dan FNCLCC yang membaginya menjadi 3 tingkatan. Studi terakhir 

menunjukkan bahwa gradasi berdasar sistem FNCLCC memiliki faktor prediktif 

yang paling baik untuk metastasis pada sarkoma pleomorfik, sarkoma synovial, 

unclassified sarkoma, leiomyosarcomas dan liposarcomas.5 

Sumber : Fletcher4 

Adapun penilaian stadium yang paling banyak digunakan adalah the American 

Joint Comitte on Cancer (AJCC) yang dibuat berdasarkan ukuran tumor (T), ada 

atau tidaknya metastasis ke kelenjar getah bening (N) dan ada atau tidaknya 

Tabel 2.3 Gradasi Histopatologi: Translasi dari Sistem 3 dan 4 Gradasi   

                 ke Sistem 2 Gradasi 

   

Sistem 2 gradasi TNM Sistem 3 gradasi Sistem 4 gradasi 

Gradasi rendah Gradasi 1 Gradasi 1 

  Gradasi 2 

Gradasi tinggi Gradasi 2 Gradasi 3 

 Gradasi 3 Gradasi 4 
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metastasis jauh (M) serta gradasi histopatologi yang membaginya menjadi derajat 

ringan dan berat. 

Tabel 2.4 Pembagian Stadium berdasarkan Sistem TNM dan Gradasi 

Stadium IA T1a N0,NX M0 Gradasi rendah 

 T1b N0,NX M0 Gradasi rendah 

Stadium IB T2a N0,NX M0 Gradasi rendah 

 T2b N0,NX M0 Gradasi rendah 

Stadium IIA T1a N0,NX M0 Gradasi tinggi 

 T1b N0,NX M0 Gradasi tinggi 

Stadium IIB T2a N0,NX M0 Gradasi tinggi 

Stadium III T2b N0,NX M0 Gradasi tinggi 

Stadium IV semua T N1 M0 Semua gradasi 

 semua T Semua N M1 Semua gradasi 

Keterangan : 

Tumor primer (T) Tx:  tumor primer tidak dapat dinilai 

 T0: tidak ditemukan tumor primer 

 T1: tumor ≤ 5 cm pada dimensi terbesar 

  T1a :  tumor superfisial  

  T1b :  tumor  dalam   

 T2:  tumor > 5 cm pada dimensi terbesar 

   T2a :  tumor superficial  

   T2b :  tumor dalam   
Regional KGB (N) Nx:  KGB tidak dapat dinilai  

 N0:  tidak ada metastasis pada KGB regional 

 N1:  terdapat metastasis pada KGB 

Metastasis jauh (M) M0:   tidak ada metastasis  

 M1:  ada metastasis   
Sumber: Weiss, Enzinger. Fletcher.1,4 

 

Enneking dkk menciptakan system staging untuk tumor muskuloskeletal 

untuk membantu pembuatan keputusan dalam tata laksana. Sistem ini berdasarkan 

derajat keganansan (grade) histologik tumor, perluasan lokal, dan keberadaan 

metastasis. 
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2.1.1.5 Prosedur Diagnostik 

A. Gambaran Klinis 

Sarkoma jaringan lunak jarang menyebabkan gejala klinis yang karateristik 

dan sulit didiagnosis secara klinis. Keluhan sangat tergantung dari dimana tumor 

tersebut tumbuh. Gejala yang paling khas adalah adanya massa yang tidak nyeri, 

benjolan yang tidak disadari awal pertumbuhannya, dan tidak mempengaruhi 

kesehatan penderita secara umum. Keluhan utama pasien sarkoma jaringan lunak 

daerah ekstremitas tersering adalah benjolan yang umumnya tidak nyeri dan sering 

dikeluhkan muncul setelah terjadi trauma di daerah tersebut. Untuk tumor yang 

letaknya lebih dalam khususnya yang ada dalam rongga badan, sering sulit di 

deteksi.32,33 

Gejala yang dirasakan hanya disebabkan karena timbulnya benjolan yang 

bertambah besar dan dirasakan makin mengganggu, pertumbuhan lambat, dan 

adanya nyeri hanya dirasakan pada fase awal pada sepertiga kasus. Kulit pada 

massa tumor biasanya intak, adanya ulserasi biasanya pada massa tumor yang 

tumbuh cepat atau akibat adanya trauma.  

Keluhan dapat berhubungan dengan infiltrasi dan penekanan terhadap 

jaringan sekitar. Ketika tumor mengenai jaringan saraf sekitar, tulang, atau disertai 

infeksi maka timbul rasa nyeri. Nyeri yang samar-samar menunjukkan tumor 

mengalami nekrosis yang meluas atau kompresi saraf sensorik somatik. Timbulnya 

nyeri pada sarkoma sering menandakan prognosis buruk. Tumor pada 

retroperitoneum juga dapat menimbulkan perdarahan gastrointestinal, obstruksi 
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usus, atau gangguan neurovaskular. Keluhan pun dapat berhubungan dengan 

adanya proses metastasis jauh. Gejala sistemik berupa penurunan berat badan 

terutama pada tumor yang besar, lama, dan telah bermetastasis jauh.32,33 

Dari pemeriksaan yang harus dilakukan berguna untuk memperoleh 

informasi mengenai lokasi, ukuran, warna, batasnya, konsistensi, nyeri atau 

tidaknya, mobile atau tidak, fiksasi pada jaringan sekitar, keterlibatan lesi kulit, 

otot, tulang, bendungan pembuluh darah, dan saraf, pembesaran kelenjar getah 

bening sekitar. 

B. Pemeriksaan Penunjang 

Selain keterangan klinis serta pemeriksaan fisik dan lokal, perlu dilakukan 

beberapa pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan x-ray biasanya dilakukan pada 

kasus awal untuk membuktikan bahwa masa tumor berasal dari jaringan ikat, bukan 

berasal dari tulang ataupun untuk melihat apakah sudah terjadi destruksi tulang. 

Foto toraks posisi AP & lateral dilakukan untuk menilai adanya metastasis jauh 

pada paru-paru, biasanya diindikasikan pada kasus tumor yang low-grade atau lesi 

Tl yang high-grade. 

Pemeriksaan CT-scan digunakan untuk melihat perluasan tumor maupun 

metastasis, tetapi dari beberapa literatur dikatakan bahwa magnetic resonance 

imaging (MRI) merupakan modalitas pilihan dalam mendeteksi, melihat 

karateristik, dan membuat stadium tumor.  Angiografi atas indikasi, dapat 

dilakukan jika terdapat tanda-tanda penekanan pembuluh darah. Sedang USG 

hepar/sidik tulang dilakukan atas indikasi untuk menilai metastasis.  
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Hasil pemeriksaan patologi anatomi dapat memberikan gambaran subtipe 

histologis, gradasi, dan penilaian batas-batas tumor. Biasanya dianjurkan biopsi 

yang minimal invasif terlebih dahulu untuk diagnostik histologis definitif dan 

penilaian stadium. Sebaiknya dilakukan core biopsy atau trucut biopsy dan lebih 

dianjurkan untuk dilakukan biopsi terbuka, yaitu bila ukuran tumor < 3 cm 

dilakukan biopsi eksisi dan bila > 3 cm dilakukan biopsi incisi. Tidak dianjurkan 

pemeriksaan Fine-needle aspiration Biopsy (FNAB/sitologi). Pemeriksaan FNAB 

ini tidak layak pada SJL, karena tidak dapat menentukan grading, dan adanya 

spindle cell yang bentuknya memanjang jadi tidak bisa tersedot semuanya. Guna 

penilaian histopatologi lebih jelas atau bila sulit ditentukan jenisnya dengan 

pewarnaan HE, maka dapat dilakukan pemeriksaan lanjut yaitu dengan 

pemeriksaan imunohistokimia. Imunohistokimia merupakan suatu cara 

pemeriksaan untuk mengukur derajat imunitas atau kadar antibodi atau antigen 

dalam sediaan jaringan.  Prinsip dasar dalam proses ini ialah mendeteksi 

keberadaan antigen spesifik di dalam sel suatu jaringan dengan menggunakan 

prinsip pengikatan antara antibodi (Ab) dan antigen (Ag) pada jaringan hidup. 

Teknik imunohistokimia bermanfaat untuk identifikasi, lokalisasi, dan karakterisasi 

suatu antigen tertentu, serta menentukan diagnosis, therapi, dan prognosis 

kanker.1,6,32-34 
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Gambar 2.2 Rekomendasi Algoritme Diagnostic pada Sarkoma Jaringan 

Lunak Ekstremitas33,34 

 

2.1.1.6 Prosedur Terapi 

Prinsip utama terapi pada pada keganasan jaringan lunak adalah operatif. 

Tipe serta luas reseksi bedah ditentukan oleh gradasi, lokasi tumor, ukuran tumor, 

kedalaman invasi, dan keterlibatan struktur normal penting di sekitarnya misalnya 

major neurovascular bundles, kebutuhan untuk skin graft, atau kemampuan 

rekonstruksi jaringan, kondisi pasien serta kecacatan yang ditimbulkan akibat 

tindakan operasi. Apabila masa tumor terletak subkutan atau intramuskular, gradasi 

tinggi, ukuran kurang dari 5 cm atau tumor dengan semua ukuran dan gradasi 

Ditemukan masa di ekstremitas pada pemeriksaan klinis 

Bila ditemukan salah satu 

diantaranya: 

-diameter 5cm 

- letak dalam, melekat pada fascia 

- nyeri 

- ukuran masa membesar 

Bila ditemukan : 

-ukuran diameter <5cm 

- letak superfisial dari fascia 

- tidak ada nyeri 

- ukuran stabil 

- Dilakukan pemeriksaan MRI 

dalam waktu 7 hari 

- Didiskusikan multidisiplin 

bidang kedokteran, khususnya 

bidang onkologi 

Pemeriksaan diulang setiap  

3-6 bulan 

Penanganan oleh Ahli bedah orthopedi (onkolog) : 

- Dilakukan core biopsy (bukan FNAB) 

- Pemeriksaan histopatologi 
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rendah, cukup dilakukan operasi dengan batas eksisi adalah 1–2 cm dari massa 

tumor. Untuk masa tumor dengan gradasi tinggi dan ukuran lebih dari 5 cm, selain 

operatif perlu dilakukan pula radioterapi dan kemoterapi adjuvant. External Beam 

Radiation Therapy (EBRT) merupakan radiasi yang paling sering digunakan saat 

lebih mudah digunakan dibandingkan dengan brachytherapy (implantasi radioaktif 

yang bersifat sementara di dasar tumor). Keduanya menunjukkan penurunan resiko 

kekambuhan, tapi ERBT meningkatkan kontrol lokal dari sarkoma tingkat 

rendah.32-34 

Pengelolaan sarkoma jaringan lunak di daerah ekstremitas sedapat mungkin 

dilakukan dengan tindakan the limb-sparring operation dengan atau tanpa terapi 

adjuvant (radiasi/khemoterapi). Tindakan amputasi harus ditempatkan sebagai 

pilihan terakhir. Sarkoma jaringan lunak memiliki pseudokapsul, penting untuk tak 

memotongnya karena berhubungan dengan rekurensi. Lokal kontrol dari sarkoma 

jaringan lunak memerlukan reseksi dengan tepi dari jaringan normal. Untuk 

sarkoma gradasi rendah (selain epiteloid) seminimal mungkin memiliki tepi yang 

bersih dari sarkoma sebanyak 1 cm. Sedangkan gradasi berat, jarak yang diperlukan 

adalah 4 cm. Untuk tumor yang berada dibagian tengah otot, tujuan dapat dicapai 

dengan membuang atau mengangkat seluruh bagian dari origo hingga insersio, 

sehingga dapat menyebabkan morbiditas fungsi dan kosmetik. Kurang lebih 3% 

sarkoma jaringan lunak pada ekstremitas terjadi pada bagian yang dalam dan hanya 

setengahnya yang bisa diterapi dengan reseksi bagian tersebut atau miektomi 

primer.32  
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Standar prosedur pada sarkoma jaringan lunak 

stadium IIatau III-resectable 

  Variabel yang 

diperhatikan pada 

penderita 

- Gradasi tumor 

- Ukuran tumor 

- Lokasi/ 

kedalaman 

- Gambaran 

histologis 

- Keinginan 

penderita 

(tindakan 

pembedahan) 

 Pilihan terapi  Pilihan terapi 

pasca operasi 

Diagnosis 

sarkoma 

jaringan 

lunak 

 

Derajat 

II/III-

resectable 

atau 

potensial 

resectable 

Operasi 

 

 

RT + kemoterapi 

Atau  

RT + operasi RT booster + 

kemoterapi 

Atau  

Kemoterapi+operasi 

 

RT + kemoterapi 

 Atau  

Kemoradiasi+operasi 
RT booster + 

kemoterapi 

Atau  

Kemo+RT+operasi 

 

(-) 

RT:radiotherapy  

 

Gambar 2.3 Standar Prosedur pada Sarkoma Jaringan Lunak 

                                      Stadium II atau III-resectable32 

 

Tindakan yang dapat dilakukan selain tindakan operasi adalah dengan 

khemoterapi intra arterial atau dengan hyperthermia dan limb perfusion. Pada 

pasien dengan tumor yang tak dapat direseksi dengan prosedur limb- sparing dan 

penyelamatan fungsi < 5%, amputasi merupakan pilihannya. Bila disertai dengan 

lesi metastasis tunggal masih operabel/resektabel dapat dilakukan tindakan eksisi, 

tetapi bila tidak dapat dieksisi, maka dilakukan kemoterapi dengan doxorubicin 

sebagai obat tunggal atau dengan obat khemoterapi kombinasi, yaitu doxorubicin + 

ifosfamide, terutama untuk pasien dengan status kesehatan yang baik. Namun 

penelitian terakhir menyatakan bahwa kemoterapi gagal menunjukkan peningkatan 

kesembuhan pasien. Meta-analisis dari 14 penelititan doxorubicin menunjukkan 
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peningkatan free-survival rate, tetapi angka absolut dari semuanya yang dapat 

meningkatkan survival hanya 4%. 

 

2.1.1.7 Prognosis 

Untuk sarkoma jaringan lunak faktor prognostik utama adalah gradasi, 

ukuran, kedalaman, diagnosis dan usia pasien.1,35 Dari faktor-faktor ini, satu-

satunya yang bisa diubah, dan bisa meningkatkan prognosis, adalah ukuran tumor 

pada saat pertama didiagnosis. Banyak studi telah mengkonfirmasi bahwa ukuran 

tumor berhubungan dengan kelangsungan hidup dan berkorelasi kuat dengan 

kejadian metastasis. Mengenai usia, meskipun beberapa studi menunjukkan batasan 

yang berbeda untuk usia, namun secara garis besar usia yang lebih tua memiliki 

prognosis yang lebih buruk.1,3 

Prognosis juga berkaitan dengan ada tidaknya kekambuhan lokal dan 

metastasis jauh. Pada sarkoma jaringan lunak kekambuhan lokal ditemukan pada 

20% sampai 30% kasus, sedang bermetastasis pada 30% sampai 50% kasus.5 

Banyak studi melaporkan bahwa kualitas margin pembedahan merupakan faktor 

yang paling penting untuk memprediksi kekambuhan lokal. Namun, dalam 

beberapa studi menunjukkan bahwa gradasi juga berperan sebagai prediktor 

kekambuhan lokal.1,4,5 
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2.1.2 Tumorigenesis 

Kebanyakan jaringan dewasa terdiri dari sel-sel induk, sel progenitor, dan 

sel-sel matur. Tingkatan bentuk sel yang hirarkis ini memainkan peran penting 

dalam proses tahapan karsinogenesis/tumorigenesis. Tumorigenesis merupakan 

proses bertahap, dimana perkembangannya tergantung pada akumulasi berurutan 

mutasi dalam sel jaringan. Meskipun sel-sel tumor sering menunjukkan sejumlah 

besar mutasi, hanya sebagian yang relatif kecil sangat penting untuk pengembangan 

neoplastik. 

Mengingat kanker disebabkan oleh kerusakan genetik yang multipel dan 

dapat menyebabkan instabilitas genomik, maka beberapa kerusakan genetik yang 

terjadi bisa merupakan konsekuensi dari penyakit, bisa juga merupakan 

penyebabnya. Terdapat 3 kelompok gen yang berperan, yaitu gen supresor tumor, 

onkogen (oncogene) dan gen yang berperan pada replikasi DNA dan DNA repair. 

Onkogen adalah gen yang berperan menstimulasi pertumbuhan sel menjadi kanker 

melalui aktivitas siklus sel, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga 

sel berproliferasi. Sedang gen supresor tumor bertranslasi menjadi protein yang 

berfungsi menginhibisi pertumbuhan dan diferensiasi sel kanker. 

Beberapa mekanisme bekerja secara simultan untuk mencegah pembelahan 

sel yang tidak terkendali. Beberapa di antaranya adalah molekul intrinsik dalam sel 

yang mengatur transisi dari dan antara fase yang berbeda dari siklus sel, seperti 

CDK, siklin, pRB, p53, Mdm2, c-Myc.7,8 (gambar 2.4) Salah satu gen 

penekan/supresor kanker adalah gen p53 yang merupakan pelindung siklus sel, atau 
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dikenal dengan the guardian of the genome. Dalam keadaan aktif p53 akan 

mengendalikan siklus sel dengan menginduksi terjadinya G1 arrest dengan 

menginduksi penghambat CDK (cyclin D kinase) sehingga sel yang mengalami 

kerusakan DNA akan dapat dipulihkan secara efisien. Dengan demikian saat sel 

memasuki fase sintesis (S) DNA, sel tersebut telah pulih dari kerusakan DNA. Gen 

p53 juga mengaktifkan kematian sel yang terprogram (apoptosis).7 Program arrest 

dan apoptosis ini tergantung pada lingkungan fisiologik sel. Oleh karena itu 

kehilangan fungsi gen p53 ini merupakan penyebab munculnya malignansi. Untuk 

menjalankan fungsinya, p53 mengikat DNA dalam bentuk yang spesifik sehingga 

memungkinkan p53 mengaktifkan transkripsi gen sasaran. Bagian tengah protein 

tersebut (residu asam amino 102-292) adalah deret spesifik daerah DNA-binding. 

Bila terjadi mutasi p53 maka akan terjadi pada daerah ini dan secara langsung atau 

tidak langsung mempengaruhi interaksi p53 dengan DNA. Residu asam amino yang 

paling banyak mengalami mutasi berada pada atau dekat antarmuka (interface) 

DNA-protein. Produk gen Murine Double Minute2 (Mdm2) berikatan dengan p53 

dan berlawanan dengan fungsi transaktivasi p53 dengan jalan menghambat 

pembentukan homodimer. Bila p53 mengalami mutasi, kemampuan sel untuk 

mengenali dan memperbaiki kerusakan DNA menjadi hilang. Mutasi p53 ini 

ditemukan pada bermacam tumor, dan 33% diantaranya terjadi pada sarcoma. 
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Gambar 2.4 Siklus Sel dan Tumorigenesis 

 Fungsi dari onkogen dan tumor supresor gen dapat berubah akibat adanya 

mutasi. Perubahan dari onkogen menghasilkan kondisi yang akan memacu 

proliferasi sel. Sebaliknya mutasi pada tumor supresor gen menyebabkan tidak 

aktifnya proses penahanan laju proliferasi sel. Pada gen p53 yang mutasi didapatkan 

mutasi pada kedua allelenya. Mutasi ganda ini karakteristik dan diperlukan untuk 

inaktivasi tumor supresor, karena bila hanya satu allele saja yang berfungsi p53 

masih mampu untuk menghambat pertumbuhan. Sedangkan mutasi pada onkogen 

cenderung bersifat dominan, biasanya mengenai satu allele tunggal, sehingga satu 

dari kedua allele maka sudah cukup efektif.  

 Pertumbuhan sel tumor dipengaruhi oleh tiga variable, yaitu 

1. Waktu penggandaan sel tumor. Tahapan siklus sel tumor sama seperti siklus 

sel normal. Waktu siklus sel total pada banyak tumor sama atau lebih lama 

Pembelahan sel Sinyal negatif 

Sinyal positif 
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daripada sel normal. Karenanya pertumbuhan tumor yang cepat dan progresif 

tidak dapat dianggap pemendekan waktu sel tumor. 

2. Faktor pertumbuhan (growth factor). Pertumbuhan tumor progresif tidak 

dapat dianggap memiliki faktor pertumbuhan yang tinggi. Hal ini berkenaan 

dengan proporsi sel dalam populasi tumor berada pada kutub replikasi (yaitu 

di luar G0), tidak dalam kutub proliferasi. Beberapa proto-onkogen (suatu gen 

selular normal yang mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi) dikode 

untuk faktor pertumbuhan seperti PDGF (platelet derived growth factor). 

3. Produksi dan kehilangan sel. Akumulasi sel tumor yang menyebabkan 

pertumbuhan tumor progresif dapat dijelaskan dengan ketidakseimbangan 

antara produksi sel dan kehilangan sel. 

 

2.1.3 Gen Aurora Kinase 

Aurora kinase termasuk keluarga novel kinase serin/treonin yang telah 

diidentifikasi sebagai regulator dari proses pembelahan sel mitosis. Tiga anggota 

keluarga kinase, diidentifikasi sejauh ini, disebut sebagai Aurora kinase-A (juga 

bernama BTAK, STK15, aurora-2, Arki, dan AIKI), Aurora-B dan Aurora-C 

kinase, merupakan homolog dekat ragi prototypic Ipll dan Drosophila aurora 

kinase, kelompok enzim yang berperan penting  mengontrol beberapa aspek dari 

pembelahan sel dalam sel mamalia, yaitu melalui peraturan fungsi Sentrosom, 

perakitan spindle bipolar dan proses pemisahan kromosom.17 Gen Aurka pada 
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kromosom terletak di 20q13.2 dengan ukuran protein 403 asam amino dan massa 

molekul 45809Da. 

 

Gambar 2.5 Gambar genomic gen Aurka A (sumber:www.genecards.org) 

Disfungsi kinase ini telah dikaitkan dengan kegagalan untuk 

mempertahankan kandungan kromosom stabil, keadaan yang dapat berkontribusi 

terhadap pembentukan tumor. Selain itu, Aurora kinase-A sering ditemukan 

diperkuat dalam berbagai jenis tumor dan menampilkan aktivitas onkogenik. 

Aurora kinase dibagi menjadi tipe A, B, dan C, memiliki amino panjang urutan 

asam berkisar 309-403. Mereka memiliki N-terminal domain (39-129), protein 

kinase domain dan C-terminal domain (15-20). Aurora kinase A, B, C masing-

masing telah dipetakan pada kromosom 20q13.2, 17p13.1, dan 10q13.36,37 Aurora-

A terletak pada kutub gelendong selama proses mitosis, berfungsi mengatur fungsi 

centrosomes, spindle dan kinetochores yang diperlukan dalam mitosis. Aurora 

kinase tipe A memiliki aktifitas maksimal pada saat transisi G2-M, sedang aurora-

B muncul pada tahap metaphase akhir mitosis.17 
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Gambar 2.6 Struktur Aurora Kinase36 

Proses mitosis dalam siklus sel dapat terjadi karena adanya aktivasi mitotic 

kinase, seperti kinesin spindle protein (KSP) dan centromic protein E (CENPE), 

aurora kinase (AK) seperti aurora A (AKA) dan aurora B (AKB), dan polo-like 

kinase (PLks). AK, PLK, dan KSP diekspresikan terutama di M-fase dari siklus sel 

dan, pada tingkat lebih rendah, di G2. Selama G1-, G0-, dan S-fase, tingkat 

ekspresinya sangat rendah. Aurora kinase mempunyai peran penting dalam proses 

mitosis, tipe A memiliki aktifitas maksimal pada saat transisi G2-M, sedang aurora-

B muncul pada tahap metaphase akhir mitosis.  Aurora A dan B adalah suatu protein 

yang diperlukan untuk proses fosforilasi histon H3 pada saat interfase di akhir G2, 

hingga saat metafase.17 Substrat diidentifikasi untuk Aurora-A dan kinase Aurora-

B termasuk kinesin-like motor protein, protein aparatus spindle, protein histon H3, 

protein kinetokor dan protein penekan tumor p53. Identifikasi Aurora kinase 

sebagai protein yang mengikat RasGAP Src homologi 3 domain, juga berimplikasi 

kinase ini sebagai efektor potensial dalam jalur Ras relevan dengan onkogenesis.17 

Adanya peningkatan ekspresi aurora kinase ditemukan pada lebih dari 50%  

kasus tumor colorectal18, ovarium38 dan esofagus39, serta sekitar 94% kasus 
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invasive ductus adenocarcinoma mamae.21,37 Wang, dkk melaporkan adanya 

peningkatan ekspresi aurora kinase A pada metastases kanker payudara.22 Miyoshi 

dkk menyatakan bahwa pada penderita kanker payudara derajat III dengan reseptor 

hormone (-) menunjukkan level ekspresi mRNA aurora kinase A/STK15/BATK 

yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan derajat I dan II.21 

Disamping keluarga aurora kinase berperan dalam proses mitosis, 

tumorigenesis dan hubungan diantaranya, juga berkaitan dengan cyclin-dependent 

kinase dalam sistem regulasi siklus sel. Ikatannya dengan siklin sebagai subunit, 

seperti juga ikatan dengan TPX2 dan INCENP, berperan dalam aktifitas kinase 

serta kelanjutannya sebagai substrat..  

 

2.1.4 Gen Achaete-scute like2 (Ascl2) 

Gen achaete-scute like (ascl) merupakan golongan regulator transkripsi 

dengan ditandai adanya domain helix-loop-helix. Protein ascl didimerisasi melalui 

domain helix-loop-helix tersebut sehingga domain dasarnya dapat berikatan secara 

kanonikal dengan elemen E-box (5'-CANNTG-3') dan mengontrol proses 

transkripsi.23 Ascl2 terletak pada kromosom 11p15.5. ukuran protein Ascl2 193 

asam amino dengan massa molekul 20185Da. 

 

Gambar 2.7 Gambar genomic Ascl2 (sumber: www.genecards.org) 
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Ascl2 merupakan faktor transkripsi yang bertanggungjawab terhadap 

diferensiasi dari fungsi garis keturunan trofoblas pada jaringan plasenta normal 

manusia.26 Ascl2 juga berperan dalam proses determinasi precursor neuron pada 

system saraf perifer dan pusat. Pada awalnya gen Ascl2 ditemukan berfungsi dalam 

proses diferensiasi garis keturunan trofoblas dalam jaringan plasenta manusia.23,26 

Ekspresi gen Ascl2 dilaporkan pula relatif meningkat pada neoplasia colorectal 

manusia dibandingkan pada jaringan normal. Kemudian telah divalidasi bahwa 

adanya ekspresi berlebih dari ascl2 merupakan konsekuensi disregulasi sinyal Wnt 

pada kasus awal neoplasi instestinal.23  

 

Gambar 2.8 Ascl2 terdiri dari tiga exon, E1-E3 (kotak hitam) dengan panjang 

4.9kB.40 
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Ascl2 diketahui merupakan salah satu target gen Wnt. Transformasi 

maligna dari epitel usus hampir selalu diprakarsai dengan pengaktifan jalur mutasi 

Wnt.23,40 Ekspresi berlebih ascl2 merupakan konsekuensi adanya disregulasi sinyal 

Wnt pada stadium awal neoplasia intestinal.23 Kemudian data menunjukkan pula 

bahwa penurunan ekspresi ascl2 terjadi akibat berhentinya fungsi pos pemeriksaan 

(checkpoint) G2/M pada siklus sel.23 Data pendahuluan menunjukkan bahwa secara 

in vitro ascl2 dapat mengontrol pos pemeriksaan G2/M pada siklus sel melalui 

regulasi ekspresi dari survivin dan cdc25b. Baik survivin maupun cdc25b 

dilaporkan secara klinis mempunyai peran penting pada kanker colorectal. Sedang 

survivin diketahui merupakan target dari sinyal Wnt dan diduga merupakan faktor 

radiosensitif pada kanker rektal, serta dapat digunakan untuk memprediksi 

kegagalan lokal dari kemoradioterapi dan reseksi pembedahan pada kasus 

malignansi rektal.23,24 

 

2.1.5 Gen Krüppel-like Factor (KLF) 

Krüppel-like Factor (KLFs) 1 adalah protein yang mengandung jari 

Cys2/His2 zinc, berfungsi sebagai regulator transkripsi DNA-binding yang 

mempunyai peran beragam selama diferensiasi dan pertumbuhan. Protein ini 

merupakan faktor transkripsi yang banyak, diperkirakan terdiri dari  600 sampai 

lebih dari 700 protein.9 Gen KLF/GKLF memiliki empat buah exon (I, II, III dan 

IV). Daerah translasi tampak pada gambar 2.6 berwarna hitam. Gen KLF4 dalam 
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kromosom terletak pada 9q31.2 dengan ukuran protein 513 asam amino dan massa 

molekul 54671Da. 

 

 

Gambar 2.9 Atas: Gambar genomic gen KLF4 (sumber: www.genecards.org) 

Bawah: Struktur gen murine KLF4.41 Ket : Nc, NcoI; N, NotI; K, 

KpnI; H, HindIII; Xh, XhoI; Sm, SmaI; Xb, XbaI; Bg, BglII;   B, 

BamHI. 

 

Krüppel-like Factor (KLFs) merupakan target gen yang meng-encoding 

siklin, kinase cyclin-dependent (CDKs) dan inhibitor CDK untuk mengontrol 

perkembangan siklus sel. Misalnya, KLFs, terutama KLF4 dan KLF5, berperan 

mempengaruhi transkripsi gen penyandi siklin yang berfungsi pada semua tahap 

dari siklus sel. Selain itu, KLF4 menghambat transkripsi CDK1. KLF4/GKLF 

paling banyak diselidiki secara menyeluruh sehubungan dengan perannya dalam 

diferensiasi selular, berawal dalam saluran pencernaan, di mana adanya ekspresi 

menunjukkan kondisi growth-arrested, sedang di epidermis, KLF4 sangat penting 

untuk tahap akhir diferensiasi sel-sel kulit.9,10 Pada tingkat molekuler, KLF4 

mengatur ekspresi banyak gen, seperti CDKN1A (p21), cyclin D1 dan cyclin B, 

melalui regulasi perkembangan siklus sel yang mengakibatkan penghentian siklus 

sel di G1-S dan G2-M  dan penghambatan proliferasi sel.10 Selain itu, KLF4 telah 

http://www.genecards.org/
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terbukti memiliki fungsi kunci dalam biologi sel punca, melalui penghambatan 

pematangan  sel-sel punca embrionik, dengan meningkatkan kapasitas pembaruan 

diri, dengan menginduksi sel punca pluripotent.10 

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa fungsi KLF4 dapat berperan 

sebagai tumor penekan atau onkogen. Ekspresi KLF4 menurun dalam beberapa 

kanker manusia termasuk lambung, kolorektal, bladder dan kanker prostat. Kondisi 

penurunan ekspresi tersebut menyebabkan hiperproliferasi seluler dan transformasi 

menjadi ganas. Di sisi lain, tingkat KLF4 tinggi juga telah dikaitkan dengan kanker. 

Ditemukan bahwa KLF4  diekspresikan tinggi pada 70% karsinoma mammae dan 

sebagian besar karsinoma sel skuamosa oropharing.10 

Gangguan genetik KLF2/LKLF, yang berekspresi tinggi dalam paru-paru, 

menyebabkan cacat pada pembentukan pembuluh darah dan menyebabkan 

kematian embrio dini.9Cedera vaskular juga berperan dalam induksi ekspresi 

KLF5/BTEB2/IKLF dalam sel otot polos, dan jalur protein phorbol ester-sensitif 

kinase. Dalam cara yang sama (tapi tidak identik), KLF5 merupakan target hilir 

sinyal Wnt1.9 KLF6/ZF9/CPBP cepat diinduksi dalam sel stellata hati yang 

diaktifkan setelah cedera, yang menyebabkan fibrogenesis dan pembentukan 

matriks ekstraseluler. Konsisten dengan hal ini, KLF6 mengaktifkan promotor 

kolagen α1 (I) dan promotor TGF-β, membangun hubungan antara aktivitas KLF6 

dan respon sitokin terhadap cedera.9 Ekspresi KLF7 ditemukan pada perkembangan 

system syaraf dewasa, yaitu pada fase tertentu dari perkembangan awal yang 

berkorelasi dengan waktu ketika prekursor saraf keluar dari siklus sel dan 

difensiasi.9 
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2.1.6 Gen c-Myc 

Dalam hubungannya dengan pertumbuhan tumor, terdapat dua golongan 

gen, yaitu pertama adalah kelompok pemicu terjadinya tumor yang lazim disebut 

tumor oncogenes, seperti: gen c-Myc, kedua adalah kelompok penekan terjadinya 

tumor yang lazim disebut tumor suppressor gene, seperti: gen p53 dan gen Rb. 

Proto-onkogen c-Myc memainkan peran dalam mengendalikan pertumbuhan dan 

pembelahan sel normal, dan kelainan gen telah terlibat dalam pertumbuhan dari 

berbagai besar tumor manusia. Protein yang dikode oleh gen cMyc mempunyai 

multifungsi, inti phosphoprotein berperan dalam perkembangan siklus sel, 

apoptosis dan transformasi seluler. Gen ini berfungsi sebagai faktor transkripsi 

yang mengatur transkripsi gen target tertentu. Adanya mutasi, overekspresi, 

penataan ulang dan translokasi dari gen ini telah dikaitkan dengan berbagai tumor 

hematopoietik, leukemia dan limfoma, termasuk Burkitt limfoma. Setidaknya dua 

macam kelainan telah ditemukan, yaitu adanya amplifikasi c-Myc, dan adanya 

translokasi gen ke lokasi kromosom baru. Amplifikasi c-Myc meningkatkan 

kuantitas RNA yang ditranskripsi dari gen, namun konsekuensi dari translokasi 

masih menjadi perdebatan. 

 

Gambar 2.10 Gambar genomic gen cMyc. 

Terletak pada kromosom 8q24.21 dengan ukuran 

protein 439 asam amino serta massa molekul 

48804Da (sumber: www.genecards.org) 
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Ekspresi gen c-Myc yang meningkat pada beberapa tumor menunjukkan 

bahwa gen c-Myc berperan penting dalam carcinogenesis. Banyak mekanisme 

dapat menyebabkan aktivasi c-myc selama tumorigenesis, termasuk peningkatan 

transkripsi oleh jalur sinyal onkogenik lainnya, adanya penyusunan ulang 

kromosom, dan kaitan resistensi protein Myc terhadap proteolisis ubiquitin-

mediated (ubiquitin-mediated proteolysis, UMP).42 

Gen c-Myc ditemukan sebagai homolog selular dari retroviral v-

myconcogene. Yang termasuk ke dalam keluarga gen myc meliputi B-Myc, L-Myc, 

N-Myc, dan s-Myc, namun hanya c-Myc, L-Myc, dan N-Myc memiliki potensi 

neoplastic. Penghapusan target homozigot gen c-Myc murine dapat bersifat lethal 

bagi embrio, hal ini menunjukkan bahwa gen c-Myc memiliki peran sangat penting 

dalam proses diferensiasi sel.  Inaktivasi homozigot dari c-Myc pada fibroblast 

tikus menyebabkan waktu penggandaan sel memanjang, hal ini  menunjukkan 

peran sentral untuk c-Myc dalam mengatur proliferasi sel.42 

Peran siklin, CDK (cyclin-dependent kinase) dan CDK inhibitor sebagai  

regulator siklus sel memberikan penjelasan terhadap fungsi c-Myc. Hubungan 

antara c-Myc dan cyclin D1 dalam fungsi regulasi G1 adalah kompleks, dan 

mungkin tergantung pada rangsangan tertentu dan sistem sel. c-Myc mempercepat 

transit melalui fase G1 dan S siklus sel dengan menginduksi transkripsi siklin D2 

dan Cdk4, dan kompleks Siklin-D2-Cdk4 kemudian mengaktivasi komplesks siklin 

E-Cdk2 dengan eksekusi universal Cdk inhibitor p27Kip1. Selanjutnya, Myc 

mengaktivasi transkripsi E2f1, faktor transkripsi yang menginduksi siklin E. 

Aktivasi kompleks siklin E-Cdk2 kemudian memfosforilasi p27Kip1 pada treonin-
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187, suatu modifikasi yang dikenali melalui F-box komponen protein Skp2 dari 

kompleks SCFSkp2 yang mengubikuitilasi p27Kip1 dan menargetkan hal tersebut 

untuk degradasi melalui proteasome. Selain itu, Myc menginduksi ekspresi Skp2 

dan regulator alostretik Cks1 untuk meningkatkan level kompleks SCFSkip2, dan 

respon ini juga dibutuhkan untuk menekan p27Kip1. Pada akhirnya, reduksi kadar 

p27kip1 yang dipicu oleh Myc, berpasangan dengan induksi siklin B1, meningkatkan 

aktivitas komplek-Cdk1 yang mendorong sel masuk kedalam melalui mitosis.11  

Di samping itu diketahui bahwa aktivasi  c-Myc maupun cyclin D1 

membutuhkan peran reseptor CSF1, walau hubungannya tidak linear.42 c-Myc 

berperan pula menginduksi proses apoptosis. Hal ini bergantung pada interleukin-

3 guna ekspresi dan pertumbuhan c-Myc. Tidak adanya IL-3 mengakibatkan 

ekpresi c-Myc berlanjut sehingga perkembangan sel memasuki fase S dan pada  

akhirnya mengakselerasi proses kematian sel.42 

Gen untuk LDH-A, yang berperan dalam glikolisis anaerobik normal dan 

sering meningkat pada kanker manusia, baru-baru ini diidentifikasi sebagai target 

c-Myc-responsif. LDH-A telah digunakan sebagai penanda transformasi neoplastik 

dan sebelumnya terbukti diinduksi oleh hipoksia melalui aktivitas HIF-1.42 Ekspresi 

LDH-A berlebih diperlukan untuk transformasi yang dimediasi oleh c-Myc, sedang 

penurunan ekspresi dapat mengurangi clonogenicity dari fibroblas c-Myc, seperti 

terjadi pada sel-sel lymphoblastoid manusia dan sel limfoma Burkitt.42 
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2.1.7 MicroRNA (miRNA) 302b 

microRNAs (miRNAs) merupakan non-coding RNA yang pendek (20-24 

nt) yang terlibat dalam regulasi pasca-transkripsi ekspresi gen dalam organisme 

multisel dengan cara mempengaruhi proses stabilitas dan translasi mRNA. miRNAs 

ditranskripsi oleh RNA polimerase II sebagai bagian dari capped dan 

polyadenylated transkrip primer (pri-miRNA) yang berasal dari protein-coding atau 

non-coding. Proses transkripsi primer dibelah oleh enzim Drosha ribonuklease III 

dan subunit kompleks mikroprosesor DGCR8 (DGCR8) untuk menghasilkan 

sekitar 70-nt stem loop prekursor Mirna (pre-miRNA), yang selanjutnya dibelah 

oleh ribonuklease sitoplasma dicer (RNase dicer), AGO2 (argonaute2) dan TRBP 

(trans-activation-responsive RNA-binding protein) untuk menghasilkan miRNA 

yang matur. Satu bagian dari duplex rantai ganda biasanya lebih berlimpah 

dibanding pasangannya dan bagian yang tidak berlimpah dari keduanya diberi nama 

pita star (bintang) atau passenger (penumpang), miRNA*. miRNA matur akan 

dimasukkan ke dalam RNA-induced silencing complex (RISC), yang akan 

mengenali target mRNA melalui pasangan yang tidak sempurna dengan miRNA, 

miRNA umumnya berikatan pada regio 3’-unstranslated (3’-UTR) pada target 

mRNA-nya dan akan menyebabkan penghambatan translasi atau destabilisasi target 

mRNA (gambar 2.16).43 Gen miRNA302b pada kromosom terletak pada 4q25.     

 

Gambar 2.11 Gambar genomic gen miRNA302b.  
 (sumber: www.genecards.org) 

http://www.genecards.org/


45 
 

 
 

 

 

Gambar 2.12  Biogenesis & fungsi miRNA serta disregulasi pada kanker.43 

Adanya misregulasi pada proses seluler berkaitan dengan proses 

carcionegenesis.44 Proses disregulasi microRNA pada kanker pertama kali 

dilaporkan pada tahun 2002, yaitu pada saat ditemukannya cluster dua microRNA, 

miR-15 dan miR-16, umumnya terjadi delesi pada 13q14.3 pada kasus leukemia 

limfositik kronis. Proses delesi microRNA ini ditunjukkan dengan ekspresi yang 

tinggi miR-15/16 sebagai target anti-apoptotik BCL2 (B-cell lymphoma2).43 

Secara umum miRNA memiliki fungsi utama sebagai (1) regulasi 

hemostatic ekspresi gen melalui proses fine-tuning translation berdasar kebutuhan 

seluler serta (2) penyegaran dari respon seluler itu sendiri yang berperan penting 

dalam kondisi diferensiasi/identifikasi sel yang biasanya melalui lingkaran negative 
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feedback reciprocal. Fungsi penyegaran tersebut juga berperan penting pada 

kondisi stress, dimana microRNA bisa berfungsi sebagai “pengatur” (switch) 

sehingga sel dapat beradaptasi terhadap adanya perubahan sementara pada 

lingkungan mikro-nya.43 Pentingnya  perubahan microRNA pada kanker 

selanjutnya ditekankan pada pengamatan bahwa banyak kanker secara genetic 

mengalami perubahan pada mekanisme microRNA spesifik, seperti perubahan 

ikatannya terhadap target, proses serta proses penyuntingan pasca transkripsi, 

sebagai contoh  yang sering ditemukan pada sel kanker adalah adanya variasi letak 

ikatan pada 3’UTR dari target mRNA. 

Famili miR-302/367 terletak pada intron daerah 4q25 kromosom 4 pada 

tubuh manusia, terdiri dari empat anggota microRNA homolog, yang bersama-

sama ditranskripsi sebagai kluster RNA tidak bersandi (non-coding RNA cluster), 

yang mengandung mir-302b, mir-302c, mir-302a, mir-302d dan mir-367 dengan 

arah 5’ ke 3’.45,46 Famili ini diekspresikan berlebih pada sel punca embryo manusia 

yang tumbuh lambat dan segera menurun setelah sel mengalami diferensiasi dan 

proliferasi. Mir-302 sepertinya berperan sebagai inhibitor calon zigosit pada 

diferensiasi sel premature selama perkembangan embryo awal. Mir-302 dapat 

menargetkan lebih dari 445 gen manusia, dan kebanyakan targetnya adalah sinyal 

pertumbuhan yang melibatkan proses inisiasi dan/atau memfasilitasi diferensiasi 

sel yang diturunkan secara spesifik selama awal proses embryogenesis manusia.45 

Ekspresi miR-302 tergantung kepada Oct4/Sox2 pada sel punca embyronik 

manusia (human embryonic stem cell), dan miR-302 ini diekspresikan pada stadium 

pertumbuhan dan jaringan yang sama dengan Oct4 selama embryogenesis.12  
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Gambar 2.13 (a) Faktor-faktor transkripsi dan sasaran utama dari cluster 

mir-302/367. Regulator transkripsi di pojok kiri atas telah 

divalidasi fungsional; panah gelap menggambarkan peningkatan 

regulasi; garis hitam menunjukkan represi. TF di pojok kanan atas 

baru diidentifikasi oleh proyek ENCODE dan hubungan sebagian 

besar gen dengan cluster miR-302b masih sebatas dugaan. (b) 

mekanisme regulasi siklus sel yang dimediasi oleh anggota mir-

302.46 

 

miR-302 diprediksi menjadi target dari regulator banyak siklus sel, dan 

ekspresi miR-302 pada sel line primer dan yang telah mengalami transformasi dapat 

mempromosikan peningkatan fase-S dan menurunkan fase G1, hal ini 

mengingatkan pada profil siklus sel menyerupai sel punca embryonic.12 Disamping 

itu inhibisi miR-302 menyebabkan sel punca embryonic manusia mengalami 

akumulasi pada fase G1, kemudian miR-302 dapat menekan produksi translasi dari 

regulator G1 yang penting, siklin D1 pada sel punca embyronik manusia. Aktivasi 

transkripsi miR-302 serta penekanan dari targetnya, seperti siklin D1, dapat 

menghubungkan antara Oct4 / Sox2 dan regulasi siklus sel pada sel pluripotent.12 
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Famili mir-302 juga berperan dalam pemrograman ulang kanker kulit 

manusia ke dalam kondisi menyerupai sel punca embryonic pluripotent.45,47 

Ekspresi berlebih mir-302b diketahui dapat menginduksi proses apoptosis yang 

dimediasi caspase3 pada sel line neuroblastoma.47  

 

2.1.8 Murine double minute two (Mdm2) 

Murine Double Minute2 merupakan target gen p53 faktor transkripsi protein 

tumor. Protein yang dikode adalah nuklir phosphoprotein yang mengikat dan 

menghambat transaktivasi oleh p53 protein tumor, sebagai bagian dari negatif 

autoregulatory (umpan balik).48 Ekspresi dari gen ini dapat mengakibatkan 

inaktivasi p53 berlebihan protein tumor sehingga dapat mengurangi fungsi penekan 

tumor. Protein ini memiliki aktivitas ligase E3 ubiquitin, yang menargetkan protein 

p53 tumor untuk proteasomal degradasi.48,49 Protein ini juga mempengaruhi siklus 

sel, apoptosis, dan tumorigenesis melalui interaksi dengan protein lain, termasuk 

retinoblastoma dan protein ribosom 1 L5. Gen Mdm2 dalam kromosom terletak 

pada 12q15 dengan ukuran proteinnya 491 asam amino serta massa molekulnya 

55233Da.  

 

Gambar 2.14 Gambar genomic gen Mdm2 (sumber: www.genecards.org) 
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Gambar 2.15 Asam amino 491 meliputi protein Mdm2 dapat dibagi menjadi 

domain pengikat N-terminal p53, domain asam sentral, domain zinc 

finger berdekatan, dan domain ligase ubiquitin C-terminal jari RING 

E3. Terdapat tumpang tindih di seluruh domain N-terminal dari 

Mdm2 yang mengikat p53 dan E2F1. Regulator kunci dari aktivitas 

Mdm2, termasuk ARF dan protein ribosom, berinteraksi dengan 

Mdm2 di domain asam. Mdm2 juga membutuhkan residu 254-264 di 

daerah ini untuk interaksi dengan PRB.49 

Berkaitan dengan tumorigenesis, peran gen Mdm2 dapat melalui jalur 

tergantung p53 maupun tidak tergantung p53. Peran atau fungsi Mdm2 yang 

tergantung pada p53 berperan dominan sebagai regulator p53 dalam kondisi 

pertumbuhan dan perkembangan sel normal. Namun diketahui bahwa fungsi Mdm2 

yang berperan sebagai penopang regulasi p53 pada kondisi normal ternyata dapat 

digunakan oleh sel kanker dan bekerja sama pada pada kondisi mutasi p53 yang 

tidak aktif. Hal ini terlihat bahwa ekspresi berlebih yang umumnya terlihat pada 

proses tumorigenesis pada manusia dan hewan coba tikus juga terdeteksi pada jenis 

tumor yang berkaitan dengan p53 mutan ataupun tidak mengandung p53.50 

Dilaporkan bahwa penderita dengan sarcoma jaringan lunak atau kanker kandung 
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kencing dengan mutasi p53 serta ekspresi Mdm2 berlebih menunjukkan prognosis 

yang lebih buruk dibanding dengan yang hanya memiliki satu defek diantaranya. 

Kemudian pada hewan coba tikus dengan p53 yang kurang disertai ekspresi Mdm2 

yang berlebih menunjukkan spektrum tumor yang berubah dan seringkali 

ditemukan pertumbuhan dua macam keganasan.50 Hal ini diperkirakan bahwa ada 

keuntungan bagi sel tumor dengan p53 inaktif dengan ekspresi Mdm2 berlebih 

tersebut diakibatkan adanya perubahan genetik yang berbalik arah. Data 

menunjukkan bahwa ekspresi Mdm2 yang berlebih tersebut menghambat proses 

perbaikan kerusakan pita ganda DNA yang dimediasi oleh Nbs-1 mengakibatkan 

peningkatan kerusakan kromosom/kromatin dan tranformasi sel menjadi 

kekurangan p53.50 Kondisi ini yang membuktikan bahwa meningkatnya level 

Mdm2 mengarahkan terjadinya transformasi yang tidak tergantung pada p53, juga 

menjelaskan bahwa sel tumor yang memiliki p53 tidak aktif juga dapat 

menunjukkan ekspresi berlebih Mdm2.50 Simpulan Mdm2 dapat menyebabkan 

instabilitas kromosom melalui penghambatan proses perbaikan kerusakan pita 

ganda DNA tidak tergantung p53, namun tergantung pada Nbs1 dan interaksinya 

dengan Nbs1.50 

 

2.1.9 NF-KB (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cell) 

NF-KB (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cell) 

adalah komplek protein yang mengontrol proses transkripsi DNA, berperan 

mengendalikan sebagian besar proses seluler organisme normal seperti respon imun 
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dan respon inflamasi, proses perkembangan, pertumbuhan sel dan proses 

apoptosis.51  NF-kB terlibat dalam respon seluler terhadap berbagai stimuli seperti 

stress, sitokin, radikal bebas, iradiasi ultraviolet, LDL teroksidasi dan antigen 

viralatau bakterial. Faktor transkripsi ini juga aktif secara terus menerus dalam 

beberapa kondisi penyakit seperti kanker, arthritis, inflamasi kronis, asma, penyakit 

saraf degeneratif dan penyakit jantung. Gen NFKB terletak pada kromosom 4q24 

dengan ukuran protein 968 asam amino serta massa molekul 105356Da. 

 

 

Gambar 2.16 Atas: Gambar genomic gen NFKB (sumber: 

www.genecards.org). Bawah : Struktur gen NFKB51 

 

Pada umumnya berbagai jenis tumor pada manusia didapatkan kesalahan 

dalam regulasi NFkB, yaitu NFkB berfungsi terlalu aktif. NFkB yang aktif 

“menghidupkan” ekspresi gen-gen yang yang membuat sel terus berproliferasi dan 

melindungi sel dari kematian sel melalui jalur apoptosis. Defek pada NFkB 

meningkatkan kerentanan suatu sel terhadap apoptosis sehingga meningkatkan 

kematian sel. Hal ini karena NFkB mengendalikan genanti-apoptotic khususnya 

gen TRAF1 dan TRAF 2. Pada sel-sel tumor, NFkB aktif disebabkan oleh dua hal. 

http://www.genecards.org/
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Pertama karena adanya mutasi pada gen yang menyandikan faktor transkripsi NFkB 

itu sendiri atau yang kedua karena mutasi pada gen yang mengendalikan aktivitas 

NF-kB (misalnya gen IkB). Selain itu, ada beberapa tumor yang mensekresi faktor-

faktor yang dapat menyebabkan NFkB aktif. Penghambatan NFkB dapat 

menyebabkan sel tumor berhenti berproliferasi menjadi mati atau menjadi lebih 

sensitif terhadap aksi agen anti tumor. 

                           

Gambar 2.17 Jalur Aktivasi NFKB52 

Dimer NFKB dipertahankan inaktif dalam sitoplasma sel yang 

istirahat dengan berikatan protein inhibitor IκB. Adanya stimulasi 

berbeda akan mengaktivasi IKK yang akan mengfosforilasi IκB. P-

IκB didegradasi oleh proteasome 26S. NF-κB bebas akan 

meregulasi ekspresi gen target.  

 

Semua protein dari NF- κB family memiliki domain Rel homologi pada N-

terminus. Subfamily dari protein NF-κB, termasuk RelA, RelB, dan c-Rel, memiliki 
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transactivation domain pada C-Termini mereka.51 Sebaliknya, NF-κB1 dan NF-

κB2 protein disintesis sebagai prekursor besar, p105, dan P100, yang 

diolah membentuk subunit NF-κB matang, P50 dan p52. Pengolahan P105 dan 

P100 diperantarai oleh ubiquitin/jalur proteasome dan melibatkan degradasi selektif 

pada daerah C-terminal yang mengandung ankyrin berulang. Sedangkan 

pembentukan p52 dari P100 adalah sebuah proses yang diatur ketat, P50 dihasilkan 

dari pengolahan konstitutif p105. 

Aktivasi dari NF-κB dimulai oleh sinyal-induced IκB degradasi protein. Hal 

ini terjadi terutama melalui aktivasi kinase yang disebut IκB kinase (IKK).52 IKK 

ini terdiri dari sebuah heterodimer dari katalitik subunit IKK alfa dan IKK beta dan 

"master" protein regulator yang disebut NEMO (NF-κB essential modulator) atau 

IKK gamma. Ketika diaktifkan oleh sinyal, biasanya sinyal berasal dari luar sel, 

IκB kinase memfosforilasi dua residu serin yang terletak di IκB regulatory 

domain.52 Ketika serines tersebut terfosforilasi (misalnya, serines 32 dan 36 dalam 

IκBα manusia), maka molekul inhibitor IκB mengalami proses yang disebut 

ubiquitination, yang kemudian didegradasi oleh struktur sel yang disebut 

proteasome. Dengan degradasi IκB inhibitor, kompleks NF-κB kemudian bebas 

memasuki inti sel kemudian 'menyalakan' ekspresi gen-gen tertentu yang 

mempunyai DNA- binding site terhadap NF-κB di dekatnya. Pengaktifan gen ini 

oleh NF-κB kemudian menghasilkan respon fisiologis, misalnya, peradangan atau 

respon imun, respon survival sel, atau proliferasi selular. NF-κB mengaktifkan 

sendiri ekspresi represornya yaitu IκBα. IκBα yang baru disintesis kemudian 
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kembali menghambat NF-κB dan, dengan demikian, membentuk mekanisme 

umpan balik otomatis, yang akan menghasilkan level osilasi aktivitas NF κB.51 

Salah satu arti penting dari NF-κB's dalam pengaturan respon selular adalah 

bahwa NFkB termasuk dalam kategori faktor transkripsi primer yang “rapid 

acting”, yaitu faktor transkripsi yang terdapat pada sel-sel dalam keadaan tidak 

aktif dan tidak memerlukan sintesis protein baru untuk diaktifkan (anggota lain dari 

keluarga ini termasuk faktor-faktor transkripsi seperti c-Jun, STATS, dan reseptor 

nuclear hormon). Hal ini memungkinkan NF-κB untuk bertindak sebagai 

"kelompok pertama yang merespon" untuk rangsangan seluler berbahaya. Stimulasi 

dari berbagai reseptor permukaan sel, seperti RANK, TNFR, secara langsung 

mengaktifkan NF-κB dan membuat perubahan cepat dalam ekspresi gen.  

Sinyal NFKB juga berkontribusi terhadap proses progresi kanker melalui 

pengaturan transisi epitel menjadi mesenkimal dan metastasis. Hal tersebut 

berkaitan dengan upregulation dari matrik metalloproteinase dan kehilangan 

matriks ekstraseluler guna evasi sel kanker. Pada akhirnya, NFKB juga 

menyumbangkan terhadap progresi tumor melalui pengaturan vaskularisai tumor 

dengan upregulation dari vascular endothelial growth factor (VEGF) serta 

reseptornya.53 Tumor secara prinsip menyebabkan meningkatnya aktivitas NFKB 

melalui faktor intrinsik atau ekstrinsik. Disatu sisi peningkatan aktivitas NFKB 

dapat secara langsung menginduksi melalui mutase gen NFKB dan/atau onkogen 

yang mengaktivasi jalur penyandian NFKB. Kemudian disatu sisi lainya, pada 

tumor dapat terjadi peningkatan aktivitas NFKB melalui peningkatan pelepasasan 

sitokin dari lingkungan mikro tumor itu sendiri. 
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2.1.10 Teknik PCR (polymerase chain reaction) 

Ekspresi suatu gen secara molekuler dapat dideteksi pada tahap transkripsi 

(mRNA) maupun translasi (protein). Deteksi ekspresi gen pada tingkat mRNA 

lebih sulit dibandingkan pada tahap protein karena memerlukan tahapan isolasi 

mRNA pada fase atau bagian yang mengekspresikan gen tersebut, selain 

memerlukan alat yang sensitif.  

Polymerase Chain Reaction (PCR) atau uji reaksi rantai polymerase 

merupakan teknik amplifikasi asam nukleat secara in vitro dengan menggunakan 

enzim DNA polymerase dan primer oligonukleotida. Reverse Transcription 

polymerase chain reaction (RT-PCR) adalah salah satu dari banyak varian teknik 

PCR. Teknik ini menggunakan enzim reverse transcriptase untuk mendeteksi 

tingkat ekspresi RNA. Teknik PCR klasik dapat diterapkan hanya pada untai DNA, 

tetapi dengan bantuan enzim reverse transcriptase, RNA dapat ditranskripsi 

menjadi DNA sehingga membuat analisis PCR molekul RNA dapat dilakukan. RT-

PCR menggunakan sepasang primer, yang melengkapi urutan yang ditetapkan pada 

masing-masing dari kedua untai cDNA. Primer ini kemudian diperpanjang oleh 

enzim DNA polimerase dan salinan dari rantai tersebut dibuat setelah setiap siklus, 

menuju logaritmik amplifikasi. Proses PCR ini dilakukan oleh suatu mesin 

automatic cycler yang akan memanaskan dan mendinginkan tabung reaksi secara 

siklik. 

RT-PCR mencakup tiga langkah utama, langkah pertama adalah transkripsi 

balik (Reverse transcription), menggunakan suhu antara 40 °C dan 50 °C, 
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tergantung pada sifat-sifat enzim reverse transcriptase yang digunakan di mana 

RNA ditranskripsi balik untuk cDNA menggunakan enzim reverse transcriptase 

dan primer. Langkah selanjutnya melibatkan denaturasi dari dsDNA pada 95 °C, 

sehingga kedua untai primer terpisah dan dapat mengikat lagi pada suhu yang lebih 

rendah dan memulai reaksi berantai baru (lihat gambar 2.18). Kemudian, suhu 

menurun hingga mencapai temperatur anealing yang dapat bervariasi tergantung 

pada set primer yang digunakan, konsentrasi sampel, dan konsentrasi kation. 

Langkah akhir adalah amplifikasi PCR DNA perpanjangan dari primer. Hal ini 

dilakukan dengan DNA polimerase Taq tahan panas, biasanya pada suhu 72 °C, 

suhu di mana enzim bekerja secara optimal. Panjang inkubasi pada setiap suhu, 

perubahan suhu, dan jumlah siklus dikendalikan dan diprogram.  

                         

Gambar 2.18 Siklus Amplifikasi DNA 

Analisis produk PCR tergantung pada jenis PCR diterapkan. Jika PCR 

konvensional digunakan, produk PCR dideteksi dengan menggunakan 

elektroforesis gel agarosa dan ethidium bromida (atau lainnya menodai asam 

nukleat). Pada Real Time PCR pengamatan hasil tidak lagi membutuhkan tahap 
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elektroforesis, sehingga tidak lagi dibutuhkan gel agarose dan penggunaan 

Ethidium Bromide (EtBr) yang merupakan senyawa karsinogenik. Pada siklus-

siklus awal sinyal flourosensi masih lemah. Kemudian sinyal tersebut mulai 

meningkat secara eksponensial, menggambarkan DNA target yang berlipat ganda. 

Fase ini disebut sebagai fase perkembangan eksponensial atau exponential growth 

phase. Kemudian sinyal tersaturasi dan digambarkan sebagai kurva datar yang 

disebut dengan plateau phase (Gambar 2.19). Hal ini terjadi oleh karena reaksi 

mulai kehilangan kompenen-komponen pentingnya seperti primer, flourescent 

reporter atau dNTP. 

 

Gambar 2.19 Kurva Response 

Dalam analisis ditentukan suatu ambang batas (threshold) untuk 

mengetahui apakan fluoresensi telah dihasilkan oleh amplifikasi DNA target atau 

tidak. Threshold dapat ditentukan langsung oleh alogaritme software real-time PCR 
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yang tersedia atau dapat ditentukan secara manual. Ketika suatu sample DNA 

template diamplifikasi kurva response akan naik secara eksponensial hingga 

melewati threshold yang telah ditentukan. Sampel dengan kurva response melewati 

threshold dapat disebut positif memiliki target DNA yang diinginkan. Sementara 

itu, jika sampel tidak melewati ambang batas maka sampel dikatakan negatif. 

Analisis kurva melting dibutuhkan untuk memastikan spesifisitas dari amplifikasi 

real-time PCR. Jumlah siklus yang dibutuhkan untuk mencapai threshold disebut 

dengan nilai cycle threshold (CT). 

Reverse Transcription-PCR atau pemeriksaan PCR konvensional adalah 

teknik PCR yang memakan waktu dengan keterbatasan tertentu jika dibandingkan 

dengan teknik Real-Time PCR. Hal ini, dikombinasikan dengan fakta bahwa 

bromida ethidium memiliki sensitivitas rendah, hasil tidak selalu dapat diandalkan. 

Selain itu, terdapat peningkatan resiko kontaminasi silang dari sampel sejak deteksi 

dari produk PCR sehingga memerlukan pengolahan pasca-amplifikasi sampel. 

Selanjutnya, spesifisitas dari assay ditentukan oleh primer, yang dapat memberikan 

hasil positif palsu. Disamping itu yang paling penting mengenai kelemahan RT-

PCR konvensional adalah fakta bahwa RT-PCR adalah semi-atau bahkan 

merupakan teknik kuantitatif rendah sehingga memerlukan teknik Real-Time PCR 

sebagai pendukung. 

Real-Time PCR, juga dikenal sebagai quantitative real time polymerase 

chain reaction (Q-PCR/qPCR) atau kinetic polymerase chain reaction, merupakan 

alat PCR yang paling sensitif untuk mendeteksi dan mengukur kuantitas mRNA 

karena dapat menguji ekspresi gen baik secara kualitatif, semikuantitatif maupun 
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kuantitatif. Real-Time PCR lebih unggul dibandingkan dengan analisis northern 

blot dan RNAse protection assay, karena dapat digunakan untuk mengukur kadar 

mRNA dalam sampel yang berukuran kecil. Penggunaan alat tersebut memberi 

beberapa keuntungan, yaitu hasil dapat diperoleh dengan cepat dan hanya 

memerlukan sedikit sampel.  

Real-Time PCR merupakan suatu perangkat platform instrumentasi, yang 

terdiri atas satu buah thermal cycler, satu buah komputer, lensa untuk eksitasi 

fluoresen dan pengumpul emisi, serta perangkat lunak untuk akuisisi dan analisis 

data. Prinsip kerja Real-Time PCR adalah mendeteksi dan menguantifikasi reporter 

fluoresen. Sinyal fluoresen akan meningkat seiring dengan bertambahnya produk 

PCR dalam reaksi. Dengan mencatat jumlah emisi fluoresen pada setiap siklus, 

reaksi selama fase eksponensial dapat dipantau. Peningkatan produk PCR yang 

signifikan pada fase eksponensial berhubungan dengan jumlah inisiasi gen target. 

Makin tinggi tingkat ekspresi gen target maka deteksi emisi fluoresen makin cepat 

terjadi. 

Real-time PCR terbukti menjadi metode yang cepat dan handal untuk 

menilai lipoma dan liposarcomas melalui kuantifikasi amplifikasi gen MDM2 dan 

CDK4 (2.8% dan 5.6% pada lipoma, serta 98.2% dan 82.4% pada liposarcomas) 

dari sediaan blok paraffin (paraffin wax-embedded tissues).54 Hasil penelitian lain  

menunjukkan bahwa deteksi molekuler transkripsi fusi EWS-ATF1 melalui uji 

real-time PCR pada jaringan blok parafin merupakan metode yang sensitif dan 

spesifik untuk diagnosis Clear Cell Sarcoma.55 Teknik real-time RT-PCR assay 

juga  mendeteksi translokasi Ewing sarkoma dari sediaan blok paraffin (formalin-
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fixed paraffin-embedded tissue blocks) dengan  sensitivitas (81%) dan spesifisitas 

(100%) yang tinggi serta memiliki utilitas klinis guna membedakan dengan jenis 

tumor sel biru kecil bulat (small round blue cell tumors)  di laboratorium klinis. 

Tumor sel bulat biru adalah kelompok beragam kanker yang mencakup Ewing 

sarcoma, rhabdomyosarcoma, sarkoma synovial poor-differentiated, sarkoma 

desmoplastic, neuroblastoma, dan limfoma ganas. 

 

2.1.11 Fixed Formalin Paraffin Embedded (FFPE) 

Sampel FFPE berasal dari jaringan tumor yang difiksasi menggunakan 

larutan formalin untuk mempertahankan struktur sitoskeletal dan protein, kemudian 

ditanam dalam jenis lilin parafin sehingga jaringan dapat diiris menggunakan alat 

mikrotom. Alat ini digunakan untuk mempersiapkan irisan yang sangat halus, 

dimana ketebalannya kurang lebih 5-10 mikron.  

Larutan formalin berguna untuk menjaga integritas struktur sel melalui proses 

membuat ikatan silang gugus amino protein menjadi ireversibel sehingga dapat 

diwarnai dengan pewarna yang digunakan untuk menganalisis kelainan pada 

jaringan kanker. Namun, efek ikatan silang untuk mengfiksasi tersebut dapat 

merusak struktur asam nukleat. Kondisi ini dapat memblokir polimerase DNA dan 

menghambat PCR jika tidak dihapus. 

Metode tradisional untuk menghilangkan lilin tersebut adalah dengan 

menggunakan larutan xilene, yaitu pelarut organik yang sangat mudah terbakar. 
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Jaringan tersebut dicuci beberapa kali dalam larutan xilene untuk melarutkan lilin 

dan kemudian xilene akan dihapus dengan mencuci dengan etanol sebelum isolasi 

DNA. Ukuran DNA yang diisolasi banyak dipengaruhi oleh proses fiksasi dan 

berapa lama jaringan tersebut difiksasi.  Disamping itu juga dipengaruhi oleh usia 

sampel jaringan.  

 

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN 

Sarkoma jaringan lunak relatif jarang ditemukan, insidennya sekitar 2 

dari100.000, mendekati angka 1% dan hampir 50% meninggal akibat penyakit 

tersebut. Walau jumlah kasus relatif rendah namun sarkoma jaringan lunak 

memiliki prognosis yang buruk. Prognosis tersebut berkaitan dengan mortalitas 

serta kemungkinan metastasis/rekurensi lokal. Salah satu informasi penting bagi 

klinisi ialah gradasi histopatologi, karena sangat menentukan stadium dan terapi. 

Penentuan gradasi berdasarkan pada jenis histologis dan subtipe, nekrosis tumor, 

dan aktivitas mitosis. Indeks mitosis merupakan parameter yang konsisten 

digunakan dalam gradasi keganasan jaringan lunak.  Sistem gradasi yang umumnya 

digunakan membagi sarcoma menjadi gradasi ringan (low grade, 1), sedang 

(intermediate, 2) dan berat (high grade, 3).  

Gradasi histopatologi yang berat menunjukkan bahwa progresivitas sel 

tumor yang meningkat, hal ini digambarkan dengan meningkatnya siklus sel, proses 

mitosis yang banyak disertai adanya hiperproliferasi.  
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Pertumbuhan dan progresivitas sel tumor tidak terlepas akibat adanya 

gangguan regulasi sel dalam siklus sel.  Setiap sel baik normal maupun kanker 

mengalami siklus sel. Pertumbuhan yang tidak terkendali tersebut disebabkan 

kerusakan DNA yang menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol 

pembelahan sel. Sel kanker kehilangan fungsi kontrolnya terhadap regulasi daur sel 

maupun fungsi homeostasis sel pada organisme multiseluler sehingga sel tidak 

dapat berproliferasi secara normal. Akibatnya, sel akan berproliferasi terus-

menerus sehingga menimbulkan pertumbuhan jaringan yang abnormal. Siklus sel 

memiliki dua fase utama, yakni fase S (sintesis) dan fase M (mitosis). Fase S 

merupakan fase terjadinya replikasi DNA kromosom dalam sel, sedangkan pada 

fase M terjadi pemisahan 2 set DNA kromosom tersebut menjadi 2 sel. Fase yang 

membatasi kedua fase utama tersebut yang dinamakan Gap. G1 (Gap-1) terdapat 

sebelum fase S dan setelah fase S dinamakan G2 (Gap-2). Pada fase G1, sel 

melakukan persiapan untuk sintesis DNA yang merupakan fase awal siklus sel. 

Penanda fase ini adalah adanya ekspresi dan sintesis protein sebagai persiapan 

memasuki fase S. Pada fase G2, sel melakukan sintesis lebih lanjut untuk proses 

pembelahan pada fase M. 

Progresivitas sel tumor dapat dipengaruhi pula oleh gangguan regulasi 

siklus sel dalam fase gap 1 (G1), atau fase pertumbuhan. Gen yang diketahui 

berperan dalam fase ini adalah Krüppel-like Factor4 (KLF4), cMyc serta miR302b. 

Krüppel-like Factor (KLFs) merupakan target gen yang meng-encoding siklin, 

cyclin-dependent kinase (CDKs) dan inhibitor CDK untuk mengontrol 

perkembangan siklus sel. Misalnya, KLFs, terutama KLF4 dan KLF5, berperan 
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mempengaruhi transkripsi gen penyandi siklin yang berfungsi pada semua tahap 

dari siklus sel. Selain itu, KLF4 menghambat transkripsi CDK1. Pada tingkat 

molekuler, KLF4 mengatur ekspresi banyak gen, seperti CDKN1A (p21), cyclin 

D1 dan cyclin B, melalui regulasi perkembangan siklus sel yang mengakibatkan 

penghentian siklus sel di G1-S dan G2-M  dan penghambatan proliferasi sel.10 

c-Myc mempercepat transit melalui fase G1 dan S siklus sel dengan 

menginduksi transkripsi siklin D2 dan Cdk4, dan kompleks Siklin-D2-Cdk4 

kemudian mengaktivasi komplesks siklin E-Cdk2 dengan eksekusi universal Cdk 

inhibitor p27Kip1. Selanjutnya, Myc mengaktivasi transkripsi E2f1, faktor 

transkripsi yang menginduksi siklin E. Aktivasi kompleks siklin E-Cdk2 kemudian 

memfosforilasi p27Kip1 pada treonin-187, suatu modifikasi yang dikenali melalui F-

box komponen protein Skp2 dari kompleks SCFSkp2 yang mengubikuitilasi p27Kip1 

dan menargetkan hal tersebut untuk degradasi melalui proteasome. Selain itu, Myc 

menginduksi ekspresi Skp2 dan regulator alostretik Cks1 untuk meningkatkan level 

kompleks SCFSkip2, dan respon ini juga dibutuhkan untuk menekan p27Kip1. Pada 

akhirnya, reduksi kadar p27kip1 yang dipicu oleh Myc, berpasangan dengan induksi 

siklin B1, meningkatkan aktivitas komplek-Cdk1 yang mendorong sel masuk 

kedalam melalui mitosis.11  

Hampir seluruh kanker terjadi dari gangguan genetik dan epigenetik yang 

multipel yang mengubah sel normal menjadi sel tumor yang memiliki kemampuan 

invasi dan metastasis. Terdapat beberapa proses epigenetik yaitu metilasi DNA, 

modifikasi histon dan chromosome rearrangement serta peranan Micro RNA. 

microRNA adalah sekuen pendek RNA yang tidak mengkode protein namun dapat 
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menjadi regulator ekspresi berbagai macam gen dengan bertindak sebagai sekuen 

spesifik pada pasang basa 3’UTR mRNA target yang menentukan terjadinya 

degradasi mRNA atau penghambatan translasi.  

miR-302 diprediksi menjadi target dari regulator banyak siklus sel, dan 

ekspresi miR-302 pada sel line primer dan yang telah mengalami transformasi dapat 

mempromosikan peningkatan fase-S dan menurunkan fase G1, hal ini 

mengingatkan pada profil siklus sel menyerupai sel punca embryonic.12 Disamping 

itu inhibisi miR-302 menyebabkan sel punca embryonic manusia mengalami 

akumulasi pada fase G1, kemudian miR-302 dapat menekan produksi translasi dari 

regulator G1 yang penting, siklin D1 pada sel punca embyronik manusia. Aktivasi 

transkripsi miR-302 serta penekanan dari targetnya, seperti siklin D1, dapat 

menghubungkan antara Oct4 / Sox2 dan regulasi siklus sel pada sel pluripotent.12  

Gangguan proses mitosis salah satunya diduga akibat adaya cacat mitosis 

yang disebabkan sel-sel telah berubah sehingga kandungan DNAnya terganggu, 

atau dikenal dengan istilah aneuploidi. Kelainan ini dapat berupa gangguan 

duplikasi sentrosom, pemisahan sentrosom, sitokinesis dan kesalahan bi-orientasi 

kromosom. Jalur ini salah satunya dapat dinilai melalui ekspresi aurora kinase. 

Disfungsi kinase ini telah dikaitkan dengan kegagalan untuk mempertahankan 

kandungan kromosom stabil, keadaan yang dapat berkontribusi terhadap 

pembentukan tumor. Proses mitosis dalam siklus sel dapat terjadi karena adanya 

aktivasi mitotic kinase, seperti kinesin spindle protein (KSP) dan centromic protein 

E (CENPE), aurora kinase (AK) seperti aurora A (AKA) dan aurora B (AKB), dan 

polo-like kinase (PLks). AK, PLK, dan KSP diekspresikan terutama di M-fase dari 
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siklus sel dan, pada tingkat lebih rendah, di G2. Selama G1-, G0-, dan S-fase, 

tingkat ekspresinya sangat rendah. Aurora kinase mempunyai peran penting dalam 

proses mitosis, tipe A memiliki aktifitas maksimal pada saat transisi G2-M, sedang 

aurora-B muncul pada tahap metaphase akhir mitosis.  Aurora A dan B adalah suatu 

protein yang diperlukan untuk proses fosforilasi histon H3 pada saat interfase di 

akhir G2, hingga saat metafase.17 Ekspresi berlebih aurora kinase A juga telah 

ditemukan berkorelasi dengan fosforilasi penekan tumor seperti p53, sehingga 

terjadi modulasi aktivitasnya dan menunjukkan peran dalam proliferasi yang tidak 

diatur dan kerusakan DNA yang diinduksi apoptosis pada kanker payudara.  

Gen lain yang berperan juga dalam fase G2-M siklus sel adalah gen achaete-

scute like2 (Ascl2). Penurunan ekspresi ascl2 terjadi akibat berhentinya fungsi pos 

pemeriksaan (checkpoint) G2/M pada siklus sel.23 Data pendahuluan menunjukkan 

bahwa secara in vitro ascl2 dapat mengontrol pos pemeriksaan G2/M pada siklus 

sel melalui regulasi ekspresi dari survivin dan cdc25b. Gen achaete scute-like 2 

(Ascl2) merupakan anggota famili basic helix-loop-helix (bHLH) dari faktor 

transkripsi yang menginisiasi transkripsi melalui ikatan dengan E-box. 

Progresivitas sel tumor yang berperan melalui jalur transkripsi dapat melalui jalur 

ikatan E-box (enhancher box). E- box adalah elemen respon DNA yang ditemukan 

di beberapa eukariota yang bertindak sebagai situs pengikatan protein dan telah 

ditemukan untuk mengatur ekspresi gen di dalam neuron, otot, dan jaringan lain. E-

box terikat oleh faktor transkripsi untuk memulai transkripsi gen. Setelah faktor 

transkripsi mengikat promotor melalui E-box, enzim lainnya dapat mengikat 

promotor dan memfasilitasi transkripsi dari DNA ke mRNA. 
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Pada gen Ascl2 ditemukan adanya gambaran domain protein helix-loop-

helix (HLH). Protein HLH diketahui memiliki peran penting dalam proses 

pertumbuhan, seperti diferensiasi sel, keberadaan garis keturunan serta dalam hal 

determinasi kelamin.25,26 Pada awalnya gen Ascl2 ditemukan berfungsi dalam 

proses diferensiasi garis keturunan trofoblas dalam jaringan plasenta manusia.23,26 

Ekspresi gen ascl2 dilaporkan pula relatif meningkat pada neoplasia colorectal 

manusia dibandingkan pada jaringan normal. Kemudian telah divalidasi bahwa 

adanya ekspresi berlebih dari ascl2 merupakan konsekuensi disregulasi sinyal Wnt 

pada kasus awal neoplasi instestinal.23 

 Petumbuhan dan progresivitas sel tumor terjadi akibat adanya gangguan 

genetik multipel atau epigenetic dalam proses proliferasi dan apoptosis. Apoptosis 

yang patologis dapat melalui beberapa jalur, diantaranya adanya aktivitas p53. 

Murine double minute two (Mdm2) merupakan suatu p53 spesifik-E3 ring finger 

ubiquitin ligase yang mempunyai sifat regulasi negatif terhadap aktivitas p53.27,28 

Protein ini juga mempengaruhi siklus sel, apoptosis, dan tumorigenesis melalui 

interaksi dengan protein lain, termasuk retinoblastoma dan protein ribosom 1 L5. 

Pada keganasan jaringan lunak secara umum, meningkatnya ekspresi 

Mdm2menunjukkan pengaruhnya terhadap agresifitas sel tumor.27,29 

Adanya proses proliferasi yang berlebih dapat melalui beberapa jalur, salah 

satunya akibat didapatkan kesalahan dalam regulasi NFkB (Nuclear factor kappa-

light-chain-enhancer of activated B cell), sehingga NFkB berfungsi terlalu aktif. 

NFkB yang aktif “menghidupkan” ekspresi gen-gen yang yang membuat sel terus 

berproliferasi dan melindungi sel dari kematian sel melalui jalur apoptosis. Defek 
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pada NFkB meningkatkan kerentanan suatu sel terhadap apoptosis sehingga 

meningkatkan kematian sel. Hal ini karena NFkB mengendalikan genanti-apoptotic 

khususnya gen TRAF1 dan TRAF 2. 

Dugaan adanya kaitan tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk 

menganalisa adanya perubahan aktifitas mRNA aurora kinase A, KLF4, c-Myc, 

NFKB, Ascl2, Mdm2 serta miR-302b tersebut terhadap progresivitas sel tumor 

menggunakan teknik real time-polymerase chain reaction (qPCR). Diduga gen 

target tersebut melalui jalur aktivasinya akan mempengaruhi siklus sel serta proses 

mitosis sel mengakibatkan hiperproliferasi, yang akhirnya merubah progresivitas 

sel tumor semakin meningkat yang akhirnya akan memperberat gradasi 

histopatoginya. Telaah kaitan antara perubahan ekspresi gen ini pada berbagai 

kasus sarkoma jaringan lunak serta gradasinya diharapkan menjadi dasar teori 

penggunaannya sebagai salah satu prediktor prognosis penderita sarcoma jaringan 

lunak.  
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Gambar 2.20 Diagram Kerangka Pemikiran 
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2.3 PREMIS 

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka dapat disusun premis-premis 

sebagai berikut: 

Premis 1: Gradasi histopatologi yang berat menunjukkan bahwa progresivitas sel 

tumor yang meningkat, hal ini digambarkan dengan meningkatnya siklus 

sel, proses mitosis yang banyak disertai adanya hiperproliferasi.1,3-5  

Premis 2: Krüppel-like Factor (KLFs) merupakan target gen yang meng-encoding 

siklin, kinase cyclin-dependent (CDKs) dan inhibitor CDK untuk 

mengontrol perkembangan siklus sel.10,56,57 

Premis 3: Pada tingkat molekuler, KLF4 mengatur ekspresi banyak gen, seperti 

CDKN1A (p21), cyclin D1 dan cyclin B, melalui regulasi 

perkembangan siklus sel yang mengakibatkan penghentian siklus sel di 

G1-S dan G2-M dan penghambatan proliferasi sel.10,56 

Premis 4: c-Myc mempercepat transit melalui fase G1 dan S siklus sel dengan 

menginduksi transkripsi siklin D2 dan Cdk4, dan kompleks Siklin-D2-

Cdk4 kemudian mengaktivasi komplesks siklin E-Cdk2 dengan eksekusi 

universal Cdk inhibitor p27Kip1.58,59 

Premis 5: amplifikasi onkogen c-Myc berkaitan dengan buruknya  prognosis 

jangka pendek.60,61 
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Premis 6: ekspresi miR-302 pada sel line primer dan yang telah mengalami 

transformasi dapat mempromosikan peningkatan fase-S dan menurunkan 

fase G1.46,47,62 

Premis 7: inhibisi miR-302 menyebabkan sel punca embryonic manusia 

mengalami akumulasi pada fase G1, kemudian miR-302 dapat menekan 

produksi translasi dari regulator G1 yang penting, siklin D1 pada sel 

punca embyronik manusia.12,46,63 

Premis 8: aurora kinase (AK) berperan mengaktivasi mitotik kinase saat proses 

mitosis dalam siklus sel, seperti juga kinesin spindle protein (KSP) dan 

centromic protein E (CENPE), dan polo-like kinase (PLks).16,22,64 

Premis 9: Aurora kinase mempunyai peran penting dalam proses mitosis, tipe A 

memiliki aktifitas maksimal pada saat transisi G2-M.16,17,20 

Premis 10: Ekspresi gen aurora kinase A/STK15/BTAK berlebih mempunyai 

korelasi dengan faktor prognosis keganasan. 18,21,39 

Premis 11: Penurunan ekspresi ascl2 terjadi akibat berhentinya fungsi pos 

pemeriksaan (checkpoint) G2/M pada siklus sel.23,26,40  

Premis 12: secara in vitro ascl2 dapat mengontrol pos pemeriksaan G2/M pada 

siklus sel melalui regulasi ekspresi dari survivin dan cdc25b.23,24,40  
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Premis 13: Murine double minute two (Mdm2) merupakan suatu p53 spesifik-E3 

ring finger ubiquitin ligase yang mempunyai sifat regulasi negatif 

terhadap aktivitas p53.27,28,48 

Premis 14:Protein Mdm2 juga mempengaruhi siklus sel, apoptosis, dan 

tumorigenesis melalui interaksi dengan protein lain, termasuk 

retinoblastoma dan protein ribosom 1 L5.49,50 

Premis 15: kesalahan dalam regulasi NFkB mengakibatkan NFkB berfungsi terlalu 

aktif. NFkB yang aktif “menghidupkan” ekspresi gen-gen yang yang 

membuat sel terus berproliferasi dan melindungi sel dari kematian sel 

melalui jalur apoptosis.65,66  

Premis 16: Defek pada NFkB meningkatkan kerentanan suatu sel terhadap 

apoptosis sehingga meningkatkan kematian sel. Hal ini karena NFkB 

mengendalikan genanti-apoptotic khususnya gen TRAF1 dan 

TRAF2.52,67 

 

2.4 HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan premis di atas, maka dapat dideduksi 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan ekspresi Krüppel-like factor 4 (KLF4) pada 

jaringan sarkoma jaringan lunak derajat rendah, sedang dan berat. 

(Premis 1-3) 
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2. Terdapat perbedaan ekspresi c-Myc pada jaringan sarkoma jaringan 

lunak derajat rendah, sedang dan berat. (Premis 1,4-5) 

3. Terdapat perbedaan ekspresi miR-302b pada jaringan sarkoma jaringan 

lunak derajat rendah, sedang dan berat. (Premis 1,6-7) 

4. Terdapat perbedaan ekspresi aurora kinase A pada jaringan sarkoma 

jaringan lunak derajat rendah, sedang dan berat. (Premis 1,8-10) 

5. Terdapat perbedaan ekspresi Ascl2 pada jaringan sarkoma jaringan 

lunak derajat rendah, sedang dan berat. (Premis 1,11-12) 

6. Terdapat perbedaan ekspresi Mdm2 pada jaringan sarkoma jaringan 

lunak derajat rendah, sedang dan berat. (Premis 1,13-14) 

7. Terdapat perbedaan ekspresi NFKB pada jaringan sarkoma jaringan 

lunak derajat rendah, sedang dan berat. (Premis 1,15-16) 
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BAB III 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Bahan, Sampel dan Kriteria Penelitian 

3.1.1 Bahan dan Sampel Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan adalah sediaan FFPE (fixed formalin 

paraffin embedded) penderita yang telah didiagnosis sarkoma jaringan lunak 

melalui pemeriksaan histopatologi oleh ahli Patologi Anatomi yang berasal dari 

biopsi dan/atau operasi yang diterima di bagian Patologi Anatomi RSU H. Abdul 

Manap Kota Jambi selama kurun waktu 2007-2013 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai 

sampel.  Semua sampel diseleksi berdasarkan kelengkapan data, blok paraffin dan 

jenis tumor. 

 

3.1.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Dalam penelitian ini, sampel FFPE yang digunakan telah memenuhi kriteria 

sebagai berikut,  

Kriteria Inklusi: 
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 Sampel berasal dari penderita yang telah didiagnosis secara histopatologi 

oleh ahli Patologi Anatomi sebagai sarkoma jaringan lunak sesuai standar 

NCI. 

 Blok paraffin penderita sarkoma jaringan lunak tersedia. 

 Data lengkap. 

Kriteria eksklusi dari sampel penelitian ini adalah: 

1. Adanya faktor penghambat saat amplifikasi  

2. Tidak didapat isolasi RNA 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi analitik potong lintang pada semua blok 

paraffin kasus sarkoma jaringan lunak yang dilakukan biopsi eksisi dan 

telah didiagnosis secara histopatologi melalui pewarnaan hematoksilin 

eosin kemudian dilakukan isolasi RNA dan pemeriksaan reverse 

transcription Real Time PCR (qPCR). Ekspresi masing-masing gen akan 

dinilai secara relative dengan membandingkan terhadap Ct housekeeping 

gene kemudian dianalisis menggunakan rumus dari metode 2-ΔΔCt (Livak, 

Shcimttgen).   
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3.2.2 Identifikasi Variabel 

Variabel bebas (independent variable) pada penelitian ini adalah ekspresi 

gen, Kruppel-like factor 4, c-Myc, miR-302b, aurora kinase A, Ascl2, 

Mdm2 dan NFKB. 

Sedang Variabel terikat (dependent variable) adalah gradasi dari masing-

masing tipe kasus sarcoma jaringan lunak, yaitu gradasi ringan, sedang dan 

berat. 

Variabel perancu adalah usia, jenis kelamin, letak tumor. 

 

3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Karakteristik  

variabel karakterisktik ini terdiri dari karakteristik usia, jenis kelamin dan 

letak tumor. 

3.3.2 Variabel Gambaran Histopatologis 

 Blok paraffin/FFPE: semua sediaan blok paraffin/FFPE yang didiagnosis 

sebagai sarkoma jaringan lunak dengan volume jaringan optimal. Sampel 

FFPE telah dicek memiliki data pendukung yang lengkap. Sampel jaringan 

dalam blok akan dideparafinasi/denaturasi sehingga bisa dilakukan 

pemeriksaan ekspresi gen melalui teknik PCR. 
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 Gradasi histopatologi: 

Gradasi dibagi menjadi derajat rendah (low/1), tengah (intermediate/2) dan 

berat (high/3).  

Variabel gambaran histopatologis ini disesuaikan dengan macam 

klasifikasi/tipe sarkoma jaringan lunak serta gradasi yang menjadi sampel 

menggunakan pewarnaan hematoksilin-eosin (HE) yang dilakukan oleh ahli 

Patologi Anatomi menurut sistem NCI, yaitu menggunakan sistem 3 gradasi 

dengan gambaran selularitas, pleomorfisme, dan mitosis sebagai parameter. 

Nekrosis digunakan dalam membedakan gradasi 2 (<15%) dan 3 (>15%).  

Tabel 3.1 Sistem Gradasi Sarkoma Jaringan Lunak menurut system NCI 

Tipe Histologi 

derajat 1 derajat 2 derajat 3 
Well-differentiated 

liposarcoma  

Myxoid liposarcoma  

Deep-seated 

dermatofibrosarcoma 

protuberans  

Some leiomyosarcomas  

Epithelioid 

hemangioendothelioma  

Spindle cell 

hemangioendothelioma  

Infantile fibrosarcoma 

Neurofibrosarcoma 

Subcutaneous 

myxofibrosarcoma 

Pleomorphic liposarcoma 

Fibrosarcoma  

MFH  

Malignant 

hemangiopericytoma  

Synovial sarcoma  

Leiomyosarcoma  

Some- 

dermatofibrosarcoma 

protuberans 

 

 

 

Or 

0%-15% necrosis 

Alveolar 

rhabdomyosarcoma  

Soft tissue osteosarcoma  

Primitive neuroectodermal 

tumor  

Alveolar soft part sarcoma 

Mesenchymal 

chondrosarcoma 

 

 

 

 

 

Or >15% necrosis 

MFH, malignant fibrous histiocytoma. Sumber : Enzinger,Weiss, Fletcher1,4,5 

Bila dalam pembacaan sediaan tidak disertai dengan gradasi, maka sediaan 

penderita sarkoma jaringan  lunak tersebut dimasukkan ke dalam 

kelompokan klasifikasi gradasi histopatologi berdasarkan WHO.4,68 
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3.3.3 Variabel Hasil Pemeriksaan PCR 

Pemeriksaan PCR dilakukan menggunakan teknik reverse transcription 

PCR (RT-PCR) dan Real-time PCR (qPCR). Pada real time PCR data yang 

dihasilkan dianalisis dengan perangkat lunak computer yang terhubung 

dengan thermal cycler untuk menghitung jumlah siklus yang dibutuhkan 

untuk mencapai ambang batas yang sudah ditentukan atau Treshold cycle 

(Ct) dari sampel yang telah ditentukan. 

 

3.4 Alur Kerja 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffin Block (Fresh Frozen Paraffin Embedded), 

Diagnosis PA Sarkoma Jaringan Lunak (mikroskopik) 

 

Semua sampel dievaluasi ulang dan telah memenuhi 

kriteria inklusi 

 

 

Pemeriksaan Biologi Molekuler 

 

Gradasi 

ringan 

Gradasi 

sedang 

Gradasi 

berat 

Uji 

statistik 

Karakteristik  

Isolasi RNA 

 

Rekam 

Medik 

Real time PCR 

interpretasi Analisis 

Data 

eksklusi 

Gen KLF4 

Gen cMyc 

Gen miR302b 

Gen Aurka 

Gen Ascl2 

Gen Mdm2 

Gen NFkB 



78 
 

 
 

3.5 Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Bahan dan Alat Pemeriksaan 

1. Sediaan formalin fixed paraffin embedded (FPPE) 

2. Bahan untuk pemeriksaan PCR 

 Dua pasang primer (forward dan reverse), masing-masing 

untuk: Aurk A, Mdm2, NFKB, cMyc, KLF4, Ascl2, 

 miR-302b 

 Bahan untuk reverse transcriptase PCR 

 Kit isolasi RNA dengan RT-PCR 

3. Peralatan untuk isolasi RNA 

 Vortex 

 Waterbath 

 Micro refrigerated centrifuge 

 Tabung sentrifuse 

 Micropipette + tips pipet 

 Mesin: MagNA Pure LC 2.0 Instrument 

4. Peralatan untuk pemeriksaan qPCR 

 Mikropipet 

 Micro refrigerated centrifuge 

 

 Clean bench 

 Tabung 

 Alat PCR: alat mesin merk Rotorgene (Qiagen) 
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3.5.2  Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data kasus sarkoma jaringan lunak dari bagian arsip Bagian 

Patologi Anatomi RSU H. Abdul Manaf kota Jambi 

 Pencatatan data penelitian dari rekam medik 

 Pengumpulan blok paraffin dari kasus sarkoma jaringan lunak 

 deparafinisasi 

 Isolasi RNA  

 Pemeriksaan real-time polymerase chain reaction. 

 

3.5.3 Cara Kerja 

1. Penelitian ini menggunakan teknik real-time PCR. Pada penelitian 

ini primer yang digunakan adalah sebagai berikut:  

gen Primer 

GAPDH 
forward 5’-TGCACCACCAACTGCTTAGC-3’ 

reverse 5’-GGCATGGACTGTGGTCATGAG-3’ 

KLF4 
Forward: 5’-TATGACCCACACTGCCAGAA-3’ 

Reverse: 5’-TGGGAACTTGACCATGATTG-3’ 

cMyc 
Forward: 5’-ATGAAAAGGCCCCCAAGGTAGTTATCC-3’ 

Reverse: 5’-GTCGTTTCCGCAACAAGTCCTCT TC-3’ 

miR-302b 
Forward: 5′-GATAAGTGCT TCCATGT-3′ 

Reverse: 5′-CGCT TCACGAATTTGCGTGTCAT-3′ 

Aurka 
Forward: 5′-GAATGCTGTGTGTCTGTCCG-3′ 

Reverse: 5′-GCCTCTTCTGTATCCCAAGC-3′ 

Ascl2 Forward: 5’-CGGGCTCCAGACGACCTAGGAC-3’ 

Reverse: 5’ -CTCATAGGTCGAGGGCGCTCAGTA-3’ 

Mdm2 
Forward: 5’-GATTTCGGACGGCTCTCGC-3’ 

Reverse: 5’-CGCGCAGCGTTCACACTAGTG-3’ 

NFKB 
Forward: 5’-ATGGACGATCTGTTTCCCCT-3’ 

Reverse: 5’-CGGTTTACTCGGCAGATCTT-3 
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2. Kolektif data dimulai dengan pengambilan sampel jaringan tumor 

dalam formalin fixed paraffin embedded pada bagian PA  

3. Pra isolasi RNA: deparaffinisasi  

 Menambahkan 800µl Hemo-De/xylol pada 5-20µl potongan 

jaringan ke dalam 1.5ml tabung reaksi. Dibolak balik 

beberapa kali untuk mencampurkan. 

 Menambahkan 400µl ethanol absolut dan 

mencampurkannya dengan cara membolak balik tabung 

reaksi beberapa kali. 

 Melakukan sentrifuga selama 2 menit pada kecepatan 

maksimum (12000-14000 rpm), kemudian supernatan 

dibuang. 

 Menambahkan 1 ml ethanol absolut dan mencampurkannya 

dengan cara membolak balik tabung beberapa kali. 

 Melakukan sentrifuga selama 2 menit pada kecepatan 

12000-14000rpm, kemudian supernatan kembali dibuang. 

 Tabung dikeringkan dengan kertas hisap untuk membuang 

residu ethanol yang tersisa.  

 Palet jaringan dikeringkan pada suhu +55oC selama 10 

menit. 

 Menambahkan 100µl larutan buffer paraffin homogenisasi 

(botol 9b), 16µl larutan 10% SDS dan 40µl larutan enzim 

paraffin homogenisasi. 
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 Melakukan vortex segera secara selaan dan intermiten 

 Diinkubasi semalam pada suhu +55oC 

 Dilakukan sentrifuga kembali selama 2 menit pada 

kecepatan 13000 x g (pada suhu +15 - +25 oC) 

 Sebanyak 130µl lisat supernatan jaringan dipindahkan ke 

dalam cartridge sampel 

 Menambahkan 220µl larutan buffer lisis jaringan (botol 8) 

ke dalam lisat sampel, sehingga volume akhir dalam 

cartridge sampel sebanyak 350µl. 

 Cartridge sampel diletakkan dalam tempat penyimpanan 

sampel/reagen, kemudian memulai protokol “RNA tissue 

paraffin” 

4. Isolasi RNA dari sampel yang telah diinkubasi, teknik: 

 Persiapan: Instrument dan perangkat lunak 

- Mengaktifkan instrumen dan perangkat lunak Magna 

LC 2.0 

- Memilih protokol sesuai sampel yang digunakan 

yaitu “RNA tissue Paraffin” 

- Sesuai instruksi dalam layar komputer diisi nama 

serta jumlah sampel. Kemudian volume dari sampel 

dan elusi. Perangkat lunak dalam komputer akan 

mengkalkulasi jumlah masing-masing reagen yang 

dibutuhkan. 
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 Persiapan reagen 

- Mengisi tabung reagen dengan larutan dengan 

volume sesuai dengan urutan pada layar komputer 

(start information) kemudian tabung ditutup dengan 

tub lid 

 Memasukkan cartridge sampel yang berisi sampel/lisat ke 

dalam mesin kemudian menutup disposable lockbar 

 Mengaktifkan mesin dengan sebelumnya memastikan bahwa 

semua plastik disposable dan reagen telah sesuai 

penempatannya. 

 Tekan tombol mulai (start) sehingga secara otomatis mesin 

mulai bekerja. 

5. Amplifikasi qPCR: 

 Persiapan: 

Proses qPCR menggunakan KAPA SYBR® FAST One-step 

qPCR Kits. 

- Langkah 1: menyiapkan reaksi qPCR 

 Mencampur KAPA SYBR® FAST master mix (2x), 

KAPA RT Mix (50x), dUTP (10mM), ROX 

reference Dye High/Low, template RNA dan primer 

 Campuran dan kit disimpan dalam es untuk 

mencegah suhu cDNA synthesis meningkat 
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 Input RNA direkomendasikan dari 1 pg sampai 

dengan 1 ng total RNA 

 Menyiapkan cocktail untuk mencegah kesalahan 

pipetting. Menambahkan RNA di setiap reaksi 

sampai dengan langkah terakhir. Penambahan 

volume RNA sebanyak 2-5 µl untuk menambah 

presisi proses assay 

- Langkah 2: menyiapkan plate 

 Memindahkan volume yang sudah tepat dari setiap 

proses pencampuran ke dalam plate/tube PCR.  

 Tutup plate/tube dan disentrifuga 

- Langkah 3: melakukan pemeriksaan qPCR 

 Pemeriksaan qPCR menggunakan alat mesin merk 

Rotor-Gene (Qiagen) 

 Protokoler cycling: 

Langkah suhu (oC) Waktu Putaran 

cDNA synthesis 42 5 men Tetap 

Inactivate RT 95 2-5 men Tetap 

Denaturasi 95 3 det  

Annealing 60 >20 det 40 

Dissociation Sesuai petunjuk instrument 

 

3.6 Analisis Data 

 Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah pengukuran tingkat ekspresi 

mRNA secara kuantitatif dengan menggunakan real time PCR pada suhu yang 

didapat dari hasil optimasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
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metode kuantifikasi relatif (relative quantification) berdasarkan metode 2-ΔΔCt 

(Livak, Shcimttgen).69 Pada metode ini membandingkan target gen dengan nilai 

referensi yang dipilih yaitu level ekspresi housekeeping gene yang sesuai. Pada 

penelitian ini digunakan housekeeping gene, yaitu gen GAPDH 

(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase). Housekeeping gene/Gen kontrol 

internal memiliki tingkat ekspresi yang stabil di berbagai jaringan pada semua 

tahapan perkembangan sehingga karena sifatnya ini gen ini digunakan sebagai 

kontrol internal pada analisis ekspresi, khususnya analisis ekspresi gen dengan 

metode qRT-PCR.69,70 Disamping itu housekeeping gene terbukti efektif dalam 

mengontrol variasi yang terjadi saat analisis RNA baik pada sel normal atau sel 

kanker.  

 Pada metode 2-ΔΔCt data dipresentasikan dengan berapa lipat perubahan 

ekspresi gen target terhadap gen kontrol internal.69,70 Nilai Ct dari masing-

masing gen target dan gen kontrol internal (GAPDH) dihitung reratanya 

kemudian ditentukan perbedaannya/selisih (ΔCt). Bila nilai ΔCt memiliki nilai 

positif maka nilai Ct target gen lebih besar dari nilai GADPH (+ΔCt) dan 

sebaliknya nilai negatif bila Ct target gen lebih rendah dari GADPH (-ΔCt). 

Adapun ΔΔCt adalah hasil penguranan ΔCt target gen dengan ΔCt GAPDH.70 

Metode ini tentu saja dapat menjawab kendala penelitian dengan jumlah 

sampel yang sedikit sehingga menemui kesulitan saat dilakukan analisis 

statistik yang membutuhkan jumlah sampel minimal. Pada kondisi tertentu, 

terutama pada jenis penyakit/kelainan yang sedikit/jarang, seperti pada 
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penelitian ini menjadi kendala untuk dapat memenuhi batas minimal jumlah 

sampel.  

Adapun secara statistik analisis data pada penelitian ini merupakan analisis 

untuk melihat gambaran proporsi dari masing masing variable dengan tipe data 

kategorik yang akan disajikan secara deskriptif. Sedangkan untuk data numeric   

analisis berupa mean, minimum dan maksimum data, standar deviasi, range dan 

median.71  Kemudian untuk data numerik, sebelum dilakukan uji statistika data   

numerik tersebut dinilai dengan uji normalitas dengan menggunakan Sapiro-

Wilk test apabila data kurang dari 50, alternatifnya adalah Kolmogorov Smirnov 

apabila data lebih dari 50, dimana uji ini digunakan untuk menguji apakah data 

berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.71,72 Uji kemaknaan 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. Uji kemaknaan untuk 

membandingkan karakteristik tiga kelompok penelitian digunakan uji ANOVA 

jika data berdistribusi normal dan uji Krusskall Wallis sebagai alternatifnya jika 

data tidak berdistribusi normal.71,72 Selanjutnya uji statistik yang bertujuan 

mengetahui korelasi antara data dengan skala ordinal dengan numerik, maka 

digunakan uji statistika korelasi Spearman Test.71,72 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 -<0,7= sedang; 0,7 - <0,9= kuat; 0,9 -1,0= sangat 

kuat. Arah korelasi positif searah berarti semakin besar nilai satu variabel, 
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semakin besar pula nilai variabel lainnya. Arah korelasi negatif bila berlawanan 

arah, berarti semakin besar nilai satu variabel, semakin kecil nilai variabel 

lainnya.72 Adapun kriteria kemaknaan yang digunakan adalah nilai p apabila 

p≤0,05 artinya signifikan atau bermakna secara statistika, dan p>0,05 tidak 

signifikan atau tidak bermakna secara statistik. Nilai p<0,05: terdapat korelasi 

yang bermakna antara dua variable yang diuji. Nilai p>0,05; tidak terdapat 

korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji.72 Data yang diperoleh 

dicatat dalam formulir khusus kemudian diolah melalui program aplikasi 

analisis statistik. 

 

3.7 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan dari mulai 

pengumpulan sampel, pengerjaan sampel di laboratorium hingga analisis data 

dan penulisan hasil penelitian. Adapun pengerjaan sampel dan mulai isolasi 

RNA sampai tahap RT-PCR dilakukan di laboratorium Biologi Molekuler Unit 

Penelitian Kedokteran (UPK) serta Laboratorium Biokimia Fakultas 

Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. 

 

3.8 Aspek Etik Penelitian 

Prosedur penelitian telah memenuhi aspek etik penelitian sebagai berikut: 

1. Sediaan blok paraffin dari hasil biopsi eksisi sarkoma jaringan lunak 

disimpan di laboratorium Patologi RSU H. Abdul Manap Kota Jambi 

digunakan setelah mendapat izin dari Kepala bagian serta Direktur RSU. 
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2. Penelitian ini akan menggunakan uji statistik dengan metode serta rumus 

yang telah ditentukan. 

3. Kerahasian hasil diagnosis dari sampel blok yang digunakan hanya 

diketahui oleh peneliti dan tim. 

4. Sampel blok paraffin akan diperlakukan sebagaimana seharusnya, mulai 

dari tahap pengumpulan sampai akhir penelitian. Setelah penelitian berakhir 

maka blok paraffin akan dikembalikan semula. 

5. Prosedur penelitian seluruh subjek penelitian ini diambil dari hasil biopsi 

yang sudah memenuhi prosedur standar. 

6. Penelitian dilakukan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari 

Komite Etik Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas 

Padjadjaran/RSUP dr. Hasan Sadikin bandung.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Karakteristik Umum Subjek Penelitian 

 Penelitian telah dilaksanakan di laboratorium Unit Penelitian Kedokteran 

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung serta Laboratorium 

Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung pada bulan Maret 

hingga November 2014. Objek penelitian yang digunakan adalah penderita yang 

telah didiagnosis sarkoma jaringan lunak melalui pemeriksaan histopatologi yang 

berasal dari biopsi dan/atau operasi yang diterima di bagian Patologi Anatomi RSU 

H. Abdul Manap Kota Jambi selama kurun waktu 2007-2013. Dari sampel yang 

dikumpulkan didapat 30 buah sampel blok paraffin sarcoma jaringan lunak. Dari 

30 sampel yang tersedia, karena kondisi blok paraffin tidak baik (2 penderita), 

ukuran sampel (volume massa tumor) yang terlalu kecil (3 penderita) serta rekam 

medis yang tidak lengkap (2 penderita), maka didapat sampel sebanyak 23 buah 

jaringan yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian ini, dan berikut adalah data 

yang diperoleh. 
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Tabel 4.1 Perbandingan Karakteristik Pasien Berdasarkan 3 kelompok 

Penelitian 

Variabel 
Gradasi 

Ringan 

(n=6) 

Gradasi Sedang 

(n=-9) 

Gradasi 

Berat 

(n=8) 

Nilai P 

     

Usia    0,24 

Rerata±Std Dev. 45,16±4,665 46,55±16,98 58,87±21,64  

Median 44,50 44,00 65,00  

Range (min-max) (38,00-52,00) (19,00-75,00) (27,00-80,00)  

     

Jenis Kelamn    0,23 

Laki-laki 3 (50,0%) 7 (77,8%) 3 (37,5%)  

Perempuan 3 (50,0%) 2 (22,2%) 5 (62,5%)  

     

Lokasi    0,185 

Femur Dextra 2 (33,3%) 6 (66,7%) 0 (0,0%)  

Pectoralis 1 (16,7%) 0 (0,0%) 1 (12,5%)  

Scapula 0 (0,0%%) 0 (0,0%) 1 (12,5%)  

Cruris Sinistra 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (12,5%)  

Parietoccipital 0 (0,0%) 1 (11,1%) 0 (0,0%)  

Lainnya 3 (50,0%) 2 (22,2%) 5 (62,5%)  

     

Diagnosis    0,90 

Fibrosarcoma 2 (33,3%) 5 (55,6%) 3 (37,5%)  

Liposarcoma 2 (33,3%) 0 (0,0%) 1 (12,5%)  

Dermafibrosarcoma  2 (33,3%) 2 (22,2%) 0 (0,0%)  

Lainnya 0 (0,0%) 2 (22,2%) 4 (50,0%)  

  

Keterangan: Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05. Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05.  

Tanda ** menunjukkan signifikan atau bermakna secara statistika 

 

Pada Tabel 4.1 menjelaskan pembagian kelompok menjadi 3 kelompok, 

yaitu sarkoma jaringan lunak gradasi ringan sebanyak 6 sampel, gradasi sedang 

sebanyak 9 sampel dan gradasi berat sebanyak 8 sampel. Berdasarkan usia, pada 

kelompok gradasi berat usia rata-rata 65,00, pada kelompok gradasi sedang 

memiliki rata-rata usia 44,00 dan gradasi ringan memiliki rata-rata usia 44,50. Pada 

variabel jenis kelamin dimana pada kelompok gradasi berat sebanyak 3 orang 

(37,5%) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 5 orang (62,5%) berjenis kelamin 

perempuan.  Adapun pada kelompok gradasi sedang sebanyak 7 orang (77,8%) 
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berjenis kelamin laki- laki, dan sebanyak 2 orang (22,2%) berjenis kelamin 

perempuan. Sedangkan pada kelompok gradasi ringan sebanyak 3 orang (50%) 

berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 3 orang (50%) berjenis kelamin 

perempuan. Berdasarkan pada variabel letak sarkoma jaringan lunak dimana pada 

kelompok gradasi berat ditemukan sebanyak 1 sampel pasien (12,5%) terdapat pada 

lokasi pectoralis, sebanyak 1 sampel (12,5%) pada kruris, dan sebanyak 5 sampel 

pasien (50%) pada lokasi lainnya. Pada kelompok gradasi sedang sebanyak 6 

sampel pasien (66,7%) terdapat pada femur, 1 sampel pasien (11,1%) terdapat pada 

parietoksipital dan sebanyak 2 orang pasien (22,2%) pada lokasi lainnya.  

Sedangkan pada kelompok gradasi ringan sebanyak 2 sampel pasien (33,3%) 

terdapat pada femur, 1 sampel pasien (16,7%) terdapat pada pectoralis serta 3 

sampel (50%) pada lokasi lainnya.  

 Variabel diagnosis histopatologi pada kelompok gradasi berat diperoleh 

sebanyak 3 pasien (37,5%) dengan diagnosis fibrosarkoma, sebanyak 1 orang 

pasien (12,5%) dengan diagnosis liposarkoma dan sebanyak 3 pasien (42,9%) 

masuk dalam kategori lainnya. Sedangkan pada kelompok gradasi sedang sebanyak 

5 orang pasien (55,6%) dengan diagnosis fibrosarkoma, dan masing-masing 2 orang 

(22,2%) dengan diagnosis dermatofibrosarkoma dan diagnosis kategori lainnya.  

Pada kelompok gradasi ringan terdapat masing-masing sebanyak 2 orang (33,3%) 

dengan diagnosis sebagai fibrosarkoma, liposarkoma dan dermatofibrosarkoma.  

 Berdasarkan analisis statistika untuk variabel usia, jenis kelamin, diagnosis 

dan lokasi diketahui nilai p lebih besar dari 0,05 (p value ˃0,05), maka dapat 

dikatakan bahwa kelompok penelitian tidak ada perbedaan sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa kelompok tersebut homogen sehingga layak untuk 

dibandingkan dan dapat dilakukan uji statistik lebih lanjut.  

 Gambaran histopatologi sarcoma jaringan lunak berdasarkan gradasi 

ringan, sedang dan berat menurut kriteria gradasi histopatologi menggunakan 

sistem 3 gradasi menurut sistem NCI, terlihat dalam gambar 4.1 di bawah ini.1,4 

 

a.   

b.  

Tampak inti sel spindel 

sel lebih uniform, sel spindel 

lebih teratur, membentuk 

gambaran herring bone 

Kromatin tampak lebih kasar 

Inti sel masih spindel 
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   c.  

 Gambar 4.1 (a) Fibrosarcoma, gradasi ringan (tampak sel lebih uniform, sel 

spindle lebih teratur), (b) Fibrosarcoma, gradasi sedang, (c) 

Fibrosarcoma, gradasi berat. (peningkatan jumlah sel tumor 

bulat dengan inti sel atipik, kromatin lebih kasar, peningkatan 

jumlah mitosis). (Olympus, 400x) 

 

4.1.2 Interpretasi Hasil Pengukuran Ekspresi mRNA Gen Target 

 Pengukuran tingkat ekspresi mRNA dilakukan secara kuantitatif 

menggunakan real-time PCR pada suhu yang didapat dari hasil optimasi. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan metode kuantifikasi relatif metode 2-ΔΔCt (Livak, 

Shcimttgen) dengan perbandingan delta delta threshold (ΔΔCt). Metode ini 

membandingkan target dengan nilai referensi yang dipilih, yaitu level ekspresi 

housekeeping gene, yaitu GAPDH. 

 

 

 

Inti sel sudah atipik, 

kromatin kasar (high grade) 

Mitosis 
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 Adapun hasil Ct housekeeping gene ini pada sarcoma jaringan lunak 

berdasarkan gradasi ringan, sedang dan berat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Nilai Ct housekeeping gene (GAPDH) Berdasarkan Gradasi 

Sarkoma Jaringan Lunak  

 

Data ΔCt masing-masing gen yang telah diperoleh dianalisis menggunakan 

kajian statistik sesuai metode yang telah ditentukan dalam Tabel 4.3 di bawah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ct 

GAPDH 

Aurka Ascl2 KLF4 cMyc Mdm2 NFKB miR302b 

Gradasi 

Ringan 

28.80+2.46 28.09+2.22 

Gradasi 

Sedang 

29.90+1.94 28.29+1.96 

Gradasi 

Berat 

28.36+1.62 29.25+1.13 
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Tabel 4.3 Perbandingan Rerata Ct gen target KLF4, cMyc, miR-302b, Aurka, 

Ascl2, Mdm2, dan NFKB Pada Ketiga Kelompok Penelitian 

 

Variabel 

Kelompok 

Nilai P 
Gradasi 

Ringan 

Gradasi 

Sedang 

Gradasi 

Berat 

n = 6 n = 9 n = 8 
     

ΔCt KLF4      

Rerata±StdDevitation 2,936±1,957 3,255±2,766 5,635+0,800 0,037** 

Median 2,985 2,890 5,625  

Range (min-max) 0,53-5,51 -1,82-6,92 4.38-7,04  

     

ΔCtcMyc     

Rerata±StdDevitation 2,338±1,621 3,921±2,317 6,002+1,643 0,025** 

Median 1,740 4,390 5,895  

Range (min-max) 1,48-5,64 -0,58-6,40 4,03-9,21  

     

ΔmiR-302B    0,419 

Rerata±StdDevitation 2,153±2,411 1,351±3,874 -0,076+2,722  

Median 1,430 1,540 0,090  

Range (min-max) -0,55-6,11 -4,48-8,18 -4,38-3,54  

     

ΔCtAurka    0,039** 

Rerata±StdDevitation 0,1100±1,660 3,092±3,750 3,288+2,175  

Median 0,6900 4,160 2,615  

Range (min-max) -3,07-1,30 -2,18-9,98 1,41-7,56  

     

ΔCtAscl2     

Rerata±StdDevitation 3,101±2,038 4,762±3,032 6,262+1,957 0,077 

Median 2,835 4,760 6,330  

Range (min-max) 0,75-6,42 0,20-10,13 2,78-9,38  

     

ΔCt Mdm2      

Rerata±StdDevitation 4,261±3,553 5,184±3,525 5,237+2,728 0,880 

Median 6,045 5,530 6,170  

Range (min-max) -1,00-6,97 -1,07-9,67 1,77-9,01  

     

ΔCt NFKB     

Rerata±StdDevitation -0,780±7,119 -1,822±2,383 0,672+3,629 0,509 

Median -3,865 -1,820 0,610  

Range (min-max) -7,89-9,68 -7,11-0,77 -4,24-7,05  

     

Ket: Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05. Tanda ** menunjukkan signifikan atau bermakna 

secara statistika 

Pada Tabel 4.3 menjelaskan nilai perbandingan rerata Ct gen target KLF4, 

cMyc, miR-302B, Aurka, Ascl2, Mdm2, dan NFKB, pada setiap kelompok 

kategori. Uji statistika untuk membandingkan rerata data numeric dengan 3 
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kelompok dilakukan uji ANOVA pada seluruh variabel kecuali pada Aurka, cMyc 

dan Mdm2 yang menggunakan analisis kruskall wallis. Hasil statistik ini 

menunjukkan adanya perbedaan secara bermakna antara ΔCt Aurka menurut 

gradasi sarcoma jaringan lunak (p<0.05). demikian juga pada ΔCt KLF4 dan cMyc 

yang juga menunjukkan perbedaannya yang bermakna. Adapun ΔCt ketiga gen 

lainnya, yaitu miR-302b, Mdm2, NFKB dan Ascl2 tidak menunjukkan perbedaan 

bermakna antara gradasi ringan, sedang dan berat (p>0.05). 

Dalam penelitian ini diperoleh nilai ΔCt, ΔΔCt (ΔΔCt =ΔCttarget - ΔCtGAPDH) 

serta perbandingan level ekspresi secara relatif masing-masing target gen pada 

sarcoma jaringan lunak gradasi ringan, gradasi sedang dan gradasi berat sebagai 

berikut:69,70 

 

Tabel 4.4.1 Perbandingan Nilai ΔCt, ΔΔCt serta Perbandingan Level Ekspresi 

Gen yang Berperan pada Aktivitas Siklus Sel (fase G1) pada 

Kelompok Sarkoma Jaringan Lunak Gradasi Ringan, Sedang dan 

Berat 

Target 

Gen 

 

gradasi 
Ct GAPDH  

 

Ct gen 

 

ΔCt gen 

ΔΔCt 

  

Normalized 

target gene 

relative to  

GAPDH  

2-ΔΔCt 
+ΔCt -ΔCt 

 Ringan 28.09+2.22 28.09+2.22 0.00  0.00 1.00 

GAPDH Sedang 28.29+1.96 28.29+1.96 0.00  0.00 1.00 

 Berat 29.25+1.13 29.25+1.13 0.00  0.00 1.00 

KLF4 

Ringan 28.80+2.46 33.26+1.93 2,936±1,957 

 

2,936 0.13 

Sedang 29.90+1.94 33.15+2.26 3,255±2,766 3,255 0.10 

Berat 28.36+1.62 33.57+1.69 5,635±0,800 5,635 0.02 

cMyc 

Ringan 28.80+2.46 32.55+0.91 2,338±1,621 

 

2,338 0.19 

Sedang 29.90+1.94 33.82+1.07 3,921±2,317 3,921 0.07 

Berat  28.36+1.62 33.82+2.56 6,002±1,643 6,002 0.01 

miR-302b 

Ringan 28.09+2.22 29.88+2.96 2,153+2.411  2,153 0.22 

Sedang 28.29+1.96 29.65+3.81 1.351+3.874  1.351 0.39 

Berat 29.25+1.13 29.22+2.75  0.076+2.72 -0.076 0.95 

Ket: ΔCt=Cttarget-CtGAPDH. +ΔCt=Cttarget>CtGAPDH. -ΔCt=Cttarget<CtGAPDH. ΔΔCt =ΔCttarget - ΔCtGAPDH 



96 
 

 
 

 

Gambar 4.2 Grafik perbandingan relatif ekspresi gen KLF4, cMyc dan mir-

302b pada sarkoma jaringan lunak 

 

Pada Tabel 4.4.1 di atas terlihat bahwa ΔCt gen miR-302b, cMyc, dan KLF4 

memiliki nilai +ΔCt, berarti gen tersebut diekspresikan relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan ekspresi gen GAPDH. Kemudian dianalisis dengan metode   

2-ΔΔCt diperoleh hasil bahwa status gen KLF4 dalam sarkoma jaringan lunak gradasi 

ringan relatif diekspresikan lebih rendah hampir dua kali dari GAPDH, kemudian 

pada gradasi sedang dan berat secara relatif semakin menurun dengan mendekati 

100 lipat lebih rendah dibandingkan GAPDH pada gradasi berat. Hal serupa terlihat 

pula pada ekspresi gen cMyc, dengan analisis menggunakan metode 2-ΔΔCt juga 

menunjukkan bahwa pada gradasi ringan secara relatif gen diekspresikan lebih 

rendah dua kali dibandingkan gen GAPDH dan semakin menurun pada gradasi 

sedang dan berat. Namun pada gen miR302 terlihat pola yang berbeda 

dibandingkan gen KLF4 dan cMyc, analisis dengan menggunakan metode 2-ΔΔCt 

menunjukkan pada gradasi berat secara relatif diekspresikan lebih tinggi 3-4 kali 
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dibandingkan dengan GAPDH kemudian menurun pada gradasi sedang dan pada 

gradasi ringan menurun secara relatif dua kali dari GAPDH. Pada Gambar 4.2 

diatas terlihat bahwa pada kelompok sarcoma jaringan lunak gen KLF4 dan cMyc 

dengan semakin berat gradasinya maka semakin rendah diekspresikan atau semakin 

disupresi, terbalik dengan gen miR-302b bahwa pada semakin berat gradasinya 

maka semakin tinggi diekspresikan.  

 

Tabel 4.4.2 Perbandingan Nilai ΔCt, ΔΔCt serta Perbandingan Level Ekspresi 

Gen yang Berperan pada Aktivitas Siklus Sel (fase G2-M) pada 

Kelompok Sarkoma Jaringan Lunak Gradasi Ringan, Sedang dan 

Berat 

 

Target 

Gen 

 

gradasi 

Ct 

GAPDH  

 

Ct gen 

 

ΔCt gen 

ΔΔCt 

  

Normalized 

target gene 

relative to  

GAPDH  

2-ΔΔCt 
+ΔCt -ΔCt 

 Ringan 28.09+2.22 28.09+2.22 0.00  0.00 1.00 

GAPDH Sedang 28.29+1.96 28.29+1.96 0.00  0.00 1.00 

 Berat 29.25+1.13 29.25+1.13 0.00  0.00 1.00 

Aurka 

Ringan 28.80+2.46 29.76+1.23 0.110+1.660  0.110 0.95 

Sedang 29.90+1.94 32.99+3.23 3.092+3.750  3.092 0.12 

Berat 28.36+1.62 31.90+1.70 3.288+2.175  3.288 0.10 

Ascl2 

Ringan 28.80+2.46 32.50+1.55 3.101+2.038  3.101 0.08 

Sedang 29.90+1.94 34.73+2.76 4.762+3.032  4.762 0.04 

Berat 28.36+1.62 34.06+2.49 6,262+1,957  6,262 0.01 

Ket: ΔCt=Cttarget-CtGAPDH. +ΔCt=Cttarget>CtGAPDH. -ΔCt=Cttarget<CtGAPDH. ΔΔCt =ΔCttarget - ΔCtGAPDH 
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Gambar 4.3 Grafik perbandingan relatif ekspresi gen Aurka dan Ascl2 pada 

Sarkoma Jaringan Lunak 

 

Pada Tabel 4.4.2 di atas terlihat bahwa ΔCt gen Aurka dan Ascl2 memiliki 

nilai +ΔCt, bermakna dieksresikan relatif rendah dibandingkan dengan ekspresi gen 

GAPDH. Analisis dengan metode   2-ΔΔCt diperoleh hasil bahwa status gen Aurka 

dalam sarkoma jaringan lunak gradasi ringan relatif diekspresikan lebih rendah 

hamper 2,5-3 kali dari GAPDH, kemudian pada gradasi sedang dan berat secara 

relatif semakin menurun dengan mendekati 100 lipat lebih rendah dibandingkan 

GAPDH pada gradasi berat. Hal serupa terlihat pula pada ekspresi gen Ascl2, 

dengan analisis menggunakan metode 2-ΔΔCt juga menunjukkan bahwa pada gradasi 

ringan secara relatif gen diekspresikan lebih rendah dua kali dibandingkan gen 

GAPDH dan semakin menurun pada gradasi sedang dan berat. Pada Gambar 4.3 

diatas terlihat bahwa pada kelompok sarcoma jaringan lunak gradasi berat 

perubahan nilai ekspresi relatif pada masing-masing gen target terhadap gen 

GAPDH menunjukkan semua gen target semakin berat gradasinya maka 
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diekspresikan semakin menurun dengan gen Ascl2 mempunyai nilai ekspresi 

terendah, yaitu100x lebih rendah daripada GAPDH. 

Tabel 4.4.3 Perbandingan Nilai ΔCt, ΔΔCt serta Perbandingan Level Ekspresi 

Gen yang Berperan dalam Proses Proliferasi dan Apoptosis pada 

Kelompok Sarkoma Jaringan Lunak Gradasi Ringan, Sedang dan 

Berat 

 

Target 

Gen 

 

gradasi 
Ct GAPDH  

 

Ct gen 

 

ΔCt gen 

ΔΔCt 

  

Normalized 

target gene 

relative to  

GAPDH  

2-ΔΔCt 
+ΔCt -ΔCt 

 Ringan 28.09+2.22 28.09+2.22 0.00  0.00 1.00 

GAPDH Sedang 28.29+1.96 28.29+1.96 0.00  0.00 1.00 

 Berat 29.25+1.13 29.25+1.13 0.00  0.00 1.00 

Mdm2 

Ringan 28.80+2.46 33.14+2.38 4.261+3.553  4.261 0.05 

Sedang 29.90+1.94 35.08+2.65 5.184+3.525  5.184 0.03 

Berat 28.36+1.62 33.65+3.40 5.237+2.728  5.237 0.03 

NFKB 

Ringan 28.80+2.46 28.20+4.34  0,780+7,119 -0,780 1.51 

Sedang 29.90+1.94 28.46+169  1.82+2.383 -1.82 3.53 

Berat 28.36+1.62 29.36+3.73 0.672+3.629  0.672 0.62 

Ket: ΔCt=Cttarget-CtGAPDH. +ΔCt=Cttarget>CtGAPDH. -ΔCt=Cttarget<CtGAPDH. ΔΔCt =ΔCttarget - ΔCtGAPDH 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Relatif Ekspresi Gen Mdm2 dan NFKB 

pada Sarkoma Jaringan Lunak 
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Pada Tabel 4.4.3 terlihat bahwa ΔCt gen Mdm2 memiliki nilai +ΔCt, 

bermakna dieksresikan relatif rendah dibandingkan dengan ekspresi gen GAPDH. 

Pada Gambar 4.4 tampak bahwa Mdm2 sangat lemah diekspresikan pada semua 

gradasi sarcoma jaringan lunak. Adapun gen NFKB pada sarcoma jaringan lunak 

gradasi ringan dan sedang memiliki nilai -ΔCt, yang bermakna gen target 

mempunyai ekspresi yang rendah dibanding GAPDH. Gen NFKB pada sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan terekspresi tinggi secara relatif 1,5-2 kali gen 

GAPDH. Adapun pada kelompok sarcoma jaringan lunak gradasi sedang maka gen 

NFKB terekspresi tinggi secara relatif hampir empat kali gen GAPDH. 

 Dalam penelitian ini dianalisis secara bivariate tingkat keeratan/korelasi 

perbedaan ΔCt target gen terhadap gradasi dari sarcoma jaringan lunak dengan 

kajian statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Kolerasi Antara KLF4, cMyc, mir302b, Aurka, Ascl2, MDM2, dan 

NFKB dengan Sarkoma Jaringan Lunak Gradasi Berat, Sedang dan 

Ringan. 

Variabel R P 

Kolerasi antara KLF4 

dengan Gradasi 

0,564 0,005** 

Kolerasi antara cMyc 

dengan Gradasi 

0,577 0,004** 

Kolerasi antara mir302B 

dengan Gradasi 

-0,288 0,182 

Kolerasi antara Aurka 

dengan Gradasi 

0,414 0,050** 

Kolerasi antara Ascl2 

dengan Gradasi 

0,491 0,017** 

Kolerasi antara MDM2 

dengan Gradasi 

0,100 0,650 

Kolerasi antara NFKB 

dengan Gradasi 

0,325 0,130 
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Pada Tabel 4.5 korelasi antara ordinal dengan numerik menggunakan 

analisis korelasi Spearman dengan nilai kemaknaan p < 0,05. Korelasi diatas 

diketahui dari hasil analisis statistika uji korelasi antara KLF4, cMyc, Aurka, dan 

Ascl2 diperoleh p value pada korelasi seluruh variabel mempunyai nilai kemaknaan 

atau nilai P lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang 

signifikan atau bermakna secara statistika, maka dapat disimpulkan terdapat 

korelasi antara keempat variable tersebut dengan gradasi. Dari nilai koefisien 

korelasi (R) diperoleh informasi bahwa arah korelasi positif dan diperoleh nilai 

keeratan paling besar terhadap gradasi sarkoma jaringan lunak pada ekspresi gen 

cMyc (R=0,577).  

 Pada penelitian ini dari sampel yang berhasil dikumpulkan, sampel 

fibrosarkoma paling banyak ditemukan (10/23 sampel), dengan masing-masing 3 

sampel pada gradari berat, 5 sampel gradasi sedang dan 2 sampel gradasi ringan, 

seperti terlihat dalam Tabel 4.6 dibawah.  
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Tabel 4.6 Perbandingan Nilai ΔCt, ΔΔCt serta Perbandingan Level Ekspresi 

Gen Aurka, KLF4, cMyc, NFKB, Ascl2, Mdm2, miR-302b pada 

Kelompok Fibrosarkoma. 

 

Target 

Gen 

(n=10) 

gradasi 
Ct GAPDH  

(n=10) 

Ct genes  

(n=10) 

ΔCt gen*) 

ΔΔCt 

  

Normalized 

target gene 

relative to  

GAPDH  

2-ΔΔCt 
+ΔCt -ΔCt 

Ekspresi Gen yang Berperan pada Aktivitas Siklus Sel (fase G1) 

KLF4 

Ringan 29,05+0,68 32,80+3,86 3,74+4,54 

 

3,74 0,07 

Sedang 29,32+1,49 31,92+2,14 2,60+3,14 2,60 0,16 

Berat 28,73+2,05 33,55+2,40 4,77+1,93 4,77 0.03 

cMyc 

Ringan 29,05+0,68 32,75+2,19 3,70+2,88 

 

3,70 0,07 

Sedang 29,32+1,49 33,48+0,67 4,16+1,81 4,16 0,05 

Berat  28,73+2,05 34,18+4,33 5,40+4,73 5,40 0.02 

miR-302b 

Ringan 29,05+0,68 30,74+2,45 1,68+1,76  1,68 0,31 

Sedang 29,32+1,49 28,24+3,77  1,08+3,05 -1,08 2,11 

Berat 28,73+2,05 29.92+2,13 1,14+2,17  1,14 0,45 

Ekspresi Gen yang Berperan pada Aktivitas Siklus Sel (fase G2-M) 
 

Aurka 

Ringan 29,05+0,68 27,10+5,44  1,95+6,13 -1,95 3,88 

Sedang 29,32+1,49 32,34+1,67 3,07+2,29  3,07 0,12 

Berat 28,73+2,05 31,44+1.96 2,67+0,09  2,67 0,15 

Ascl2 

Ringan 29,05+0,68 32,80+1,18 3,75+0,50  3,75 0,07 

Sedang 35,59+1,87 34.73+2.76 6,26+3,00  6,26 0,01 

Berat 28,73+2,05 33,78+2,05 5,01+2,80  5,01 0.03 

Ekspresi Gen yang Berperan dalam Proses Proliferasi dan Apoptosis 

Mdm2 

Ringan 29,05+0,68 33,85+3,79 4,77+3,10  4,77 0,03 

Sedang 29,32+1,49 34,76+3,37 5,43+3,96  5,43 0,02 

Berat 28,73+2,05 33,35+5,23 4,57+3,88  4,57 0.04 

NFKB 

Ringan 29,05+0,68 28,63+3,60  0,42+4,28 -0,42 1,33 

Sedang 29,32+1,49 29,08+1,97  0,63+1,69 -0,63 1,55 

Berat 28,73+2,05 28,67+0,34  0,11+2,38 -0,11 1,07 

 Ringan 28.09+2.22 28.09+2.22 0.00  0.00 1.00 

GAPDH Sedang 28.29+1.96 28.29+1.96 0.00  0.00 1.00 

 Berat 29.25+1.13 29.25+1.13 0.00  0.00 1.00 



103 
 

 
 

 

Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Ekspresi Gen KLF4, cMyc, miR-

302b, Aurka, Ascl2, Mdm2 dan NFKB pada 

Fibrosarkoma  

 

Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa pada fibrosarkoma, gen miR-302b, Aurka 

dan NFKB diekspresikan cukup kuat, sedang gen lainnya, KLF4, cMyc, Ascl2 dan 

Mdm2 diekspresikan lemah. Pada gen cMyc walaupun diekspresikan lemah namun 

terdapat perbedaan dimana semakin berat gradasinya maka gen cMyc semakin 

disupresi. 

 

4.2 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis 1: Terdapat perbedaan ekspresi Krüppel-like factor 4 (KLF4) pada 

jaringan sarcoma jaringan lunak gradasi rendah, sedang dan tinggi. 

Hal yang menunjang: Hasil analisis statistik untuk perbandingan 3 kelompok tidak 

berpasangan menggunakan analisis statistik Krusskall Wallis Test diperoleh nilai p 

untuk analisis perbandingan ekspresi Krüppel-like factor 4 (KLF4) antara gradasi 
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rendah, sedang dan tinggi untuk variable mempunyai nilai kemaknaan atau nilai p 

sebesar 0,037 (p<0,05). Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan 

secara statistik, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan rerata KLF4 antara 

kelompok rendah, sedang dan tinggi. (Tabel 4.3). 

Hal yang tidak menunjang: tidak ada 

Kesimpulan: Hipotesis 1 teruji dan diterima 

 

Hipotesis 2: Terdapat perbedaan ekspresi c-Myc pada jaringan sarkoma jaringan 

lunak derajat rendah, sedang dan tinggi. 

Hal yang menunjang: Hasil analisis statistik untuk perbandingan 3 kelompok tidak 

berpasangan menggunakan analisis statistik Krusskall Wallis Test diperoleh nilai p 

untuk analisis perbandingan antara gradasi rendah, sedang dan tinggi untuk variable 

cMyc mempunyai nilai kemaknaan atau nilai p sebesar 0,025 (nilai p<0,05). Hal ini 

menunjukkan terdapat perbedaan rerata cMyc antara kelompok rendah, sedang dan 

tinggi yang bermakna secara statistik. (Tabel 4.3). 

Hal yang tidak menunjang: tidak ada 

Kesimpulan: Hipotesis 2 teruji dan diterima 

 

Hipotesis 3: Terdapat perbedaan ekspresi miR-302b pada jaringan sarcoma 

jaringan lunak gradasi rendah, sedang dan tinggi. 

Hal yang menunjang: Hasil analisis statistik untuk perbandingan 3 kelompok tidak 

berpasangan menggunakan analisis statistik Krusskall Wallis Test diperoleh nilai p 

untuk analisis perbandingan ekspresi miR-302b antara gradasi rendah, sedang dan 
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tinggi untuk variable mempunyai nilai kemaknaan atau nilai p sebesar 0,419 (nilai 

p> 0,05). Hal ini menunjukkan tidak signifikan atau tidak bermakna secara statistik, 

maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan rerata miR-302b antara 

kelompok rendah, sedang dan tinggi. (Tabel 4.3). 

Hal yang tidak menunjang: tidak ada 

Kesimpulan: Hipotesis 3 teruji dan ditolak 

 

Hipotesis 4: Terdapat perbedaan ekspresi aurora kinase A pada jaringan sarkoma 

jaringan lunak gradasi rendah, sedang dan tinggi. 

Hal yang menunjang: Hasil analisis statistik untuk perbandingan 3 kelompok tidak 

berpasangan menggunakan analisis statistik Krusskall Wallis Test diperoleh nilai p 

untuk analisis perbandingan antara gradasi rendah, sedang dan tinggi untuk variable 

AURKA mempunyai nilai kemaknaan atau nilai p sebesar 0.039 (nilai p< 0,05). 

Hal ini menunjukkan signifikan atau bermakna secara statistik, maka dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan rerata Aurka antara kelompok rendah, sedang dan 

tinggi. (Tabel 4.3). 

Hal yang tidak menunjang: tidak ada 

Kesimpulan: Hipotesis 4 teruji dan diterima 

 

Hipotesis 5: Terdapat perbedaan ekspresi Ascl2 pada jaringan sarcoma jaringan 

lunak gradasi rendah, sedang dan tinggi. 

Hal yang menunjang: Hasil analisis statistik untuk perbandingan 3 kelompok tidak 

berpasangan menggunakan analisis statistik Krusskall Wallis Test diperoleh nilai p 
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untuk analisis perbandingan ekspresi Ascl2 antara gradasi rendah, sedang dan 

tinggi untuk variable mempunyai nilai kemaknaan atau nilai p sebesar 0,077 (nilai 

p> 0.05). Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan rerata Ascl2 antara 

kelompok rendah, sedang dan tinggi. (Tabel 4.3). 

Hal yang tidak menunjang: tidak ada 

Kesimpulan: Hipotesis 5 teruji dan ditolak 

 

Hipotesis 6: Terdapat perbedaan ekspresi Mdm2 pada jaringan sarcoma jaringan 

lunak gradasi rendah, sedang dan tinggi. 

Hal yang menunjang: Hasil analisis statistik untuk perbandingan 3 kelompok tidak 

berpasangan menggunakan analisis statistik Krusskall Wallis Test diperoleh nilai p 

untuk analisis perbandingan ekspresi Mdm2 antara gradasi rendah, sedang dan 

tinggi untuk variable mempunyai nilai kemaknaan atau nilai p sebesar 0,880 (nilai 

p>0,05). Hal ini menunjukkan tidak signifikan atau tidak bermakna secara statistik, 

maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan rerata Mdm2 antara kelompok 

rendah, sedang dan tinggi. (Tabel 4.3). 

Hal yang tidak menunjang: tidak ada 

Kesimpulan: Hipotesis 6 teruji dan ditolak 

 

Hipotesis 7: Terdapat perbedaan ekspresi NFKB pada jaringan sarcoma jaringan 

lunak derajat rendah, sedang dan tinggi. 

Hal yang menunjang: Hasil analisis statistik untuk perbandingan 3 kelompok tidak 

berpasangan menggunakan analisis statistik Krusskall Wallis Test diperoleh nilai p 
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untuk analisis perbandingan ekspresi NFKB antara gradasi rendah, sedang dan 

tinggi untuk variable mempunyai nilai kemaknaan atau nilai p sebesar 0,509 (nilai 

p>0,05). Hal ini menunjukkan tidak signifikan atau tidak bermakna secara statistik, 

maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan rerata NFKB antara kelompok 

rendah, sedang dan tinggi. (Tabel 4.3). 

Hal yang tidak menunjang: tidak ada 

Kesimpulan: Hipotesis 7 teruji dan ditolak  

 

4.3 Pembahasan 

Jumlah sampel dalam penelitian ini relatif sedikit, yaitu 23 sampel dari 30 

kasus sarkoma jaringan lunak di RSU H. Abdul Manap kota Jambi selama tahun 

2007-2013. Menurut laporan registrasi kanker berbasis rumah sakit di RS Kanker 

Dharmais Jakarta pada tahun 2003-2007, dilaporkan dari 10.195 kasus kanker 

ditemukan kasus sarkoma jaringan lunak hanya sebanyak 202 kasus, kurang lebih 

mencapai 2%. Bila merujuk pada pustaka hal ini menunjukkan bahwa benar kasus 

sarkoma relatif jarang ditemukan, insidennya sekitar 2 dari100.000, mendekati 

angka 1%. Walaupun jumlah kasusnya sangat sedikit namun hampir 50% 

diantaranya meninggal akibat penyakit tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

sarkoma jaringan lunak mempunyai angka kematian tinggi yang diakibatkan 

sulitnya diagnosis karena banyaknya subtipe histopatologi serta belum optimalnya 

terapi pada kasus ini.1,73 Oleh karenanya peran prediktor dirasakan sangat penting 

untuk menekan tingginya kejadian maupun angka kematian tadi.  
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Pada penelitian ini digunakan sampel sarkoma jaringan lunak secara global, 

yang terdiri dari gradasi ringan sebanyak 6 sampel, gradasi sedang 9 sampel dan 

gradasi berat sebanyak 8 sampel, tidak membedakan antara subtipe histopatologi 

atau berdasarkan diferensiasi sel jaringan asal yang sangat beragam, mengingat 

jumlah kasus yang sangat sedikit. Walaupun sangat sulit untuk mengidentifikasi 

jenis gen yang terkait dengan penyakit secara definitif namun begitu analisis yang 

dilakukan secara global terhadap ekspresi gen merupakan metode kuat untuk 

identifikasi faktor prognosis/prediktif dan atau target terapi.73 

Pada Tabel 4.1 diatas tampak bahwa rerata usia pada kelompok sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan adalah 45,16+4,66 dengan median 44,50 tahun, pada 

sarkoma jaringan lunak gradasi sedang reratanya 46,55+16,98 dengan median 44 

tahun, kemudian pada kelompok gradasi berat rerata usia 58,87+21,64 dengan 

median 65 tahun. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa semakin tua usia 

penderita maka semakin berat gradasi sarkoma jaringan lunak. Hal ini sesuai 

dengan laporan lainnya dalam pustaka bahwa distribusi terbanyak penderita 

sarcoma jaringan lunak terdapat pada kelompok umur dekade ke 2, 3, dan 4. 

Diestimasi bahwa sedikitnya ada 100 tumor jinak untuk setiap 1 tumor ganas pada 

jaringan lunak. Sarkoma jaringan lunak didapatkan sekitar 0,7% dari keganasan 

pada pria dan 0,6% dari keganasan pada wanita.1,4 Sedang dari jenis kelamin 

diperoleh data terdiri dari pasien laki laki sebanyak 13 orang (56,6%) dan sebanyak 

10 orang (43,5%) adalah pasien perempuan. Dalam pustaka dilaporkan bahwa 

perbandingan angka kejadian sarkoma jaringan lunak ini pada pria dan wanita 

1,15:1. 1,4 
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Sedang berdasar lokasi sarcoma jaringan lunak sebagian besar terletak pada 

ektremitas bawah, yaitu sebanyak 8 orang pasien (34,8%) terletak pada femur. 

Kemudian 2 orang (8,7%) terdapat pada pectoralis dan masing masing sebanyak 1 

orang (4,3%) terdapat pada scapula, kruris serta parietooksipital.  Hasil ini 

menunjukkan kemiripan dengan data penelitian lain serta referensi bahwa hampir 

50% kasus terjadi di ekstremitas terutama ekstremitas bawah dan 30% kasus terjadi 

di viseral dan retroperitoneal. 1,4 

Progresivitas sel tumor dipengaruhi pula oleh gangguan regulasi siklus sel 

dalam fase gap 1 (G1), atau fase pertumbuhan. Gen yang diketahui berperan dalam 

fase ini adalah Krüppel-like Factor4 (KLF4), cMyc serta miR302b. 

Pada Tabel 4.4.1 terlihat bahwa dalam penelitian ini KLF4 diekspresikan 

pada sarkoma jaringan lunak baik pada gradasi ringan, sedang maupun berat, 

masing-masing 2,936+1,96, 3,255+2,76, dan 5,683+0,80, dengan nilai p=0,037 

(nilai p<0,05), yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna pada ketiga gradasi. 

Terlihat bahwa semakin berat gradasinya maka ΔCt semakin tinggi, hal ini sesuai 

dengan analisis bivariat korelasi pada Tabel 4.5 antara ekspresi KLF4 terhadap 

gradasi sarkoma jaringan lunak yang bermakna (p=0,005 dengan R=0,564). 

Kemudian dengan metode 2-ΔΔCt (Livak) tampak bahwa KLF4 pada gradasi ringan, 

sedang dan berat sama-sama diekspresikan lebih rendah dibandingkan dengan 

GAPDH (ΔCt+), status gen KLF4 dalam sarkoma jaringan lunak gradasi ringan 

relatif diekspresikan lebih rendah hampir dua kali dari GAPDH, kemudian pada 

gradasi sedang dan berat secara relatif semakin menurun dengan mendekati 100 

lipat lebih rendah dibandingkan GAPDH pada gradasi berat Pada Gambar 4.2 
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terlihat dari grafik bahwa terdapat penurunan ekspresi secara relatif dari gradasi 

ringan ke gradasi berat yang artinya semakin berat gradasinya maka ekspresi KLF4 

semakin disupresi, lebih dari 100 kali ekspresi GAPDH sebagai housekeeping gene.  

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gen KLF4 diekspresikan pada 

sarkoma jaringan lunak dan memperlihatkan adanya perbedaan secara relatif status 

gen KLF4 pada gradari ringan, sedang dan berat. Analisis menggunakan metode  

2-ΔΔCt menujukkan bahwa pada sarkoma jaringan lunak gen KLF4 disupresi, dengan 

gambaran semakin berat gradasinya maka semakin disupresi. Mekanisme peran 

KLF4 terhadap pertumbuhan kanker serta progresivitasnya masih kurang, namun 

beberapa bukti telah menunjukkan bahwa perubahan ekspresi KLF4 terkait dengan 

siklus sel. Pada penelitian ini diduga perbedaan ekspresi relatif gen KLF4 dimana 

semakin tinggi gradasinya semakin disupresi ekspresi gennya adalah akibat pada 

gradasi berat sel tumor sudah banyak mengalami proses nekrosis. Massa tumor 

yang ada sudah pada bagian tengah/inti menunjukkan gambaran nekrosis dengan 

bekuan darah yang sudah banyak, sehingga bisa dikatakan sel tumor yang 

berproliferasi sudah berkurang/minimal, sehingga gen yang terekspresikan menjadi 

menurun. Kondisi ini juga dapat diinterprestasikan bahwa KLF4 bekerja pada fase 

awal dalam siklus sel, yaitu fase G1. Hal ini didasarkan bahwa pada tingkat 

molekuler, KLF4 mengatur ekspresi banyak gen, seperti CDKN1A (p21), cyclin 

D1 dan cyclin B, melalui regulasi perkembangan siklus sel yang mengakibatkan 

penghentian siklus sel di G1-S dan G2-M dan penghambatan proliferasi sel.10,74  

Siklus sel dimulai dari masuknya sel dari fase G0 (quiescent) ke fase G1 

karena adanya stimulus oleh growth factor. Pada awal fase G1, Cdk 4 dan atau 6 
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diaktifkan oleh cyclin D (cycD).  Kompleks Cdk4/6 dengan cycD akan menginisiasi 

fosforilasi dari keluarga protein retinoblastoma (pRb) selama awal G1.  Efek dari 

fosforilasi ini, fungsi histon deasetilasi (HDAC) yang seharusnya menjaga 

kekompakan struktur kromatin menjadi terganggu.  Akibatnya struktur DNA 

menjadi longgar dan faktor transkripsi yang semula diikat pRb menjadi lepas dan 

transkripsi dari E2F responsive genes yang dibutuhkan dalam progresi siklus sel ke 

fase S menjadi aktif. Gen tersebut antara lain cycE, cycA, Cdc25, DNA polimerase, 

timidilat kinase, timidilat sintetase, DHFR, dll.8 

Pada penelitian ini juga membuktikan pula bahwa KLF4 mempunyai peran 

sebagai tumor supresor. Hal ini juga sesuai dengan peran KLF4 sebagai tumor 

supresor pada epitel intestine. Level mRNA KLF4 dan proteinnya secara signifikan 

dan bertahap menurun pada epitel colon yang mengalami displastik, seperti pada 

polip adenomatous dan kanker kolorektal.75 Peran KLF4 sebagai tumor supresor 

juga ditemukan pada kanker renal dan kandung kencing. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya hipermetilasi dan kehilangan sifat heterozigotnya. Peran KLF4 

sebagai regulator ekspresi gen tersebut melalui beberapa jalur, yaitu (i) induksi p21 

guna mempertahankan integritas kedua checkpoint siklus sel G1/S dan G2/M akibat 

kerusakan DNA, reduksi aktivitas siklin D2 melalui interaksi dengan domain Sp1-

binding, (ii) represi ekspresi beta-catenin, (iii) inhibisi aktifitas promotor ornithine 

decarboxylase melalui daerah target GC-rich.76 Terganggunya ekspresi KLF4 dapat 

mengakibatkan ekspresi berlebih Sp1 dan pertumbuhan serta progresi kanker gaster 

pada manusia.56 KLF4 merepresi transkripsi surviving pada sel squamous kanker 

esophagus yang merupakan efek antiproliferasi. KLF4 juga ditekan regulasinya 
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pada kanker esophagus, kandung kencing, karsinoma non-small-cel paru dan 

leukemia.75 

Pada Tabel 4.3 tampak bahwa cMyc diekspresikan semakin besar pada 

gradasi berat sarkoma jaringan lunak, seperti yang tertera dalam Tabel 4.4.1, yaitu 

ΔCt cMyc pada gradasi ringan 2,338+1,621, gradasi sedang 3.921+2.317 dan 

gradasi berat 6,002+1,643, terlihat bahwa semakin berat gradasinya maka semakin 

berat ekspresinya. Kemudian data pada tabel 4.3 terlihat  pada variabel ΔCt cMyc 

masing-masing pada sarkoma jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat 

tersebut dianalisis statistiknya diperoleh nilai p=0.025 (p<0.05), maka terdapat 

perbedaan bermakna antara rerata ΔCt cMyc pada sarcoma jaringan lunak derajat 

ringan, sedang dan berat dengan nilai keeratannya yang bermakna juga (p=0,004) 

dengan R=0,577 seperti terlihat dalam Tabel 4.5. Bila melihat nilai R tersebut maka 

ekspresi cMyc memiliki nilai keeratan yang paling besar terhadap gradasi sarkoma 

jaringan lunak. Data yang diperoleh juga dianalisis menggunakan metode 

kuantifikasi relatif (relative quantification) berdasarkan metode 2-ΔΔCt (Livak, 

Shcimttgen). Pada Gambar 4.2 tampak ada perbedaan relatif ekspresi cMyc pada 

gradasi ringan, sedang dan berat. Terlihat bahwa gen cMyc diekspresikan relatif 

rendah dibandingkan dengan GAPDH, dimana pada pada gradasi ringan lebih 

tinggi dibandingkan pada gradasi sedang dan berat, pada gradasi berat gen cMyc 

diekspresikan paling rendah, yaitu mendekati 100 kali lebih rendah dibandingkan 

dengan GAPDH. Hal ini menunjukkan bahwa cMyc dapat membedakan gradasi 

sarkoma jaringan lunak.  
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ekspresi cMyc 

dengan gradasi sarkoma jaringan lunak, baik dari hasil uji statistik hubungannya 

pada gradasi ringan, sedang dan berat, juga hasil uji korelasi, kemudian dari 

penilain secara relatif dengan metode Livak. Serupa pada gen cMyc terlihat bahwa 

semakin berat gradasinya, maka ekspresi gen semakin disupresi. Hal ini didasari 

bahwa dalam sel tumor secara umum berisi biomolekul yang diperlukan untuk 

bertahan, proliferasi, diferensiasi, kematian sel dan ekspresi tipe sel dengan fungsi 

khusus (cell-type-spesifics functions). Kegagalan regulasi fungsi inilah yang 

menghasilkan perubahan fenotip dan kanker, dimana pada tahap gradasi berat 

proses proliferasi serta diferensiasi banyak berkurang, sedangkan proses nekrosis 

meningkat. Hal ini yang mengakibatkan ekspresi gen cMyc disupresi pada sarkoma 

jaringan lunak gradasi berat. 

Protein yang dikode oleh gen cMyc mempunyai multifungsi, inti 

phosphoprotein berperan dalam perkembangan siklus sel, apoptosis dan 

transformasi seluler. Peran cMyc diduga berkaitan dengan Aurka. Fase mitosis 

dipicu oleh diaktifkannya CyclinB1/Cdk1 yang kompleks (faktor promotor-M-

fase), yang dikontrol selama siklus sel. Sel Cyclin B1 adalah sasaran transkripsi gen 

Myc, dan kehilangan c-Myc akan menghambat transisi G2-M. Selanjutnya, tingkat 

Myc yang tinggi dapat mencegah G2 arrest. Diduga kontrol dari transisi G2/M oleh 

Myc termasuk perannya dalam induksi Aurka karena Aurka memfosforilasi dan 

mengaktifkan Cdc25B fosfatase pada sentrom yang kemudian memicu aktivasi 

kompleks CyclinB/cdk1.11 Myc menginduksi Aurka yang memberikan level yang 
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tepat dari Aurka yang diperlukan untuk pematangan Sentrosom, pemisahan 

Sentrosom, dan pembentukan spindel.11 

Adapun untuk ekspresi miR302b pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.1 juga 

menunjukkan bahwa pada gradasi ringan Ct value 2,153+2.411, kemudian menurun 

pada gradasi sedang (1.351+3.874) dan semakin menurun pada gradasi berat (-

0.076+2.722). Data yang diperoleh juga dianalisa menggunakan metode 

kuantifikasi relatif (relative quantification) berdasarkan metode 2-ΔΔCt (Livak, 

Shcimttgen). Nilai  ΔΔCt miR302b kemudian dimasukkan dalam rumus baik 

diperoleh nilai yang disusun dari nilai terbesar sampai dengan kecil, maka tampak 

pada Gambar 4.2 dari grafik terlihat bahwa miR302b pada kelompok gradasi berat 

diekspresikan relatif tidak berubah dibandingkan dengan GAPDH, yaitu satu 

kalinya, namun ekspresinya menurun pada kelompok gradasi sedang, yaitu 2-2.5 

kali lebih rendah dibanding GAPDH, dan paling rendah pada gradasi ringan. Hal 

ini menunjukkan bahwa gen miR302b pada sarkoma jaringan lunak gradasi ringan 

disupresi paling kuat. Dari uji ANOVA pada Tabel 4.3 diperoleh nilai p value = 

0,419 (P value> 0,05), sehingga tidak ada perbedaan rerata antara setiap variabel 

hasil pemeriksaan antara ketiga kelompok penelitian berdasarkan gradasi.  

Pada penelitian ini miR-302b yang dikelompokkan dalam gen yang 

berperan pada aktivitas fase G1 pada siklus sel, bersama dengan KLF4 dan cMyc 

mempunya pola yang berbeda, seperti terlihat pada Gambar 4.2, yaitu semakin berat 

gradasinya semakin lemah disupresi ekspresi miR-302b. Hal ini juga dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 bahwa dari analisis bivariat keeratan/korelasi antara ekspresi miR-

302 mempunyai nilai negatif yang lemah (R=-0,288), dengan nilai p=0,182. 
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Ekspresi gen miR302b disamping berperan dalam siklus sel fase G1, juga 

memainkan peran penting dalam regulasi pertumbuhan sel, proliferasi, diferensiasi, 

kematian sel, dan lain-lain.44,77 Beberapa penelitian telah menunjukkan kaitan yang 

bermakna miRNA pada proses pembaharuan diri stem cell dan proses 

differensiasi.78 Diperkirakan lebih dari sepertiga gen pada manusia diregulasi oleh 

miRNA.44 Bukti menunjukkan bahwa perubahan ekspresi miRNAs menyebabkan 

inisiasi dan/atau perkembangan berbagai tumor, di mana mereka berfungsi baik 

sebagai onkogen atau penekan tumor.13,14 Cluster miR302, termasuk didalamnya 

miR302a, miR302b, miR302c, miR302d dan miR367, secara spesifik 

terekspresikan pada sel stem embryonic dan sel karsinoma.44 Ekspresi miR320 

dihentikan saat induksi proses diferensiasi.77  

Penelitian lain telah menunjukkan peran gen microRNA dalam proses 

epigenetik.13,79 Hampir seluruh kanker terjadi dari gangguan genetik dan epigenetik 

yang multipel yang mengubah sel normal menjadi sel tumor yang memiliki 

kemampuan invasi dan metastasis. Proses ini termasuk terjadinya gangguan pola 

metilasi DNA dimulai dengan hipometilasi global dan kemudian terjadi 

hipermetilasi yang terlokalisir yang kemudian mengganggu ekspresi tumor 

suppressor gene pada kanker.79 Terdapat beberapa proses epigenetik yaitu metilasi 

DNA, modifikasi histon dan chromosome rearrangement serta peranan Micro 

RNA. Metilasi DNA paling sering terjadi dan merupakan salah satu mekanisme 

kontrol epigenetik terhadap ekspresi gen yang herediter namun tidak berubah 

struktur dari susunan basa DNA dan bersifat spesifik untuk jaringan tertentu. 

Hipermetilasi memainkan peranan dalam genomic imprinting pada saat salah satu 
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dari alel gen parental harus dinonaktifkan dengan tujuan stabilisasi ekspresi salah 

satu alel. Small interfering RNAs (siRNAs) yang sering dianggap terkait erat dengan 

miRNAs, telah terbukti terlibat dalam proses epegenetik, yaitu dalam proses 

metilasi dan modifikasi histone DNA, sehingga bisa dikatakan bahwa miRNA 

berperan penting sebagai regulator epigenetic dalam ekspresi gen.79  

Ekspresi miR-302 tergantung kepada Oct4/Sox2 pada sel punca embyronik 

manusia (human embryonic stem cell), dan miR-302 ini diekspresikan pada stadium 

pertumbuhan dan jaringan yang sama dengan Oct4 selama embryogenesis.12 miR-

302 diprediksi menjadi target dari regulator banyak siklus sel, dan ekspresi miR-

302 pada sel line primer dan yang telah mengalami transformasi dapat 

mempromosikan peningkatan fase-S dan menurunkan fase G1, hal ini 

mengingatkan pada profil siklus sel menyerupai sel punca embryonic.12 Disamping 

itu inhibisi miR-302 menyebabkan sel punca embryonic manusia mengalami 

akumulasi pada fase G1, kemudian miR-302 dapat menekan produksi translasi dari 

regulator G1 yang penting, siklin D1 pada sel punca embyronik manusia. Aktivasi 

transkripsi miR-302 serta penekanan dari targetnya, seperti siklin D1, dapat 

menghubungkan antara Oct4 / Sox2 dan regulasi siklus sel pada sel pluripotent.12 

 Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian 

ini gradasi sarkoma jaringan lunak berkaitan dengan aktivitas siklus sel pada fase 

G1, yang berarti progresivitas sel tumor terdapat pada awal fase dalam siklus sel, 

sehingga secara praktis gen KLF4, cMyc serta miR-302b dapat dipikirkan sebagai 

kandidat prediktor progresivitas sel tumor dalam sarkoma jaringan lunak. 
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Pada Tabel 4.3 di atas memperlihatkan bahwa ekspresi Aurka pada sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan menunjukkan ΔCt value = 0,110+1,660, kemudian 

pada gradasi sedang 3,092+3,750 dan gradasi berat 3,288+2,175 dengan nilai 

p=0,039 (nilai p<0,05). Kemudian pada gambar 4.2 analisis data perbandingan level 

ekspresinya dengan menggunakan metode metode 2-ΔΔCt dideskripsikan dalam 

bentuk grafik, menunjukkan bahwa gen Aurka pada gradasi ringan diekspresikan 

lebih tinggi dibandingkan pada gradasi berat dan sedang, yaitu 1 kali lebih rendah 

daripada GAPDH dan menurun pada gradasi sedang dan berat. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin berat gradasinya maka semakin disupresi ekspresi 

Aurka walaupun dalam grafik di atas tidak terlihat perbedaan yang jelas antara 

ekspresi gen Aurka pada gradasi sedang dan berat. Pada Tabel 4.3 menunjukkan 

secara statistik terdapat perbedaan rerata Aurka antara kelompok sarcoma jaringan 

lunak gradasi rendah, sedang dan tinggi yang signifikan dan dengan nilai 

kemaknaan p= 0.039 (p<0.05), kemudian pada tabel 4.5 hasil uji korelasi 

(Spearman) p=0.005 (p<0.05) yang berarti terdapat keeratan positif kriteria 

Guillford sedang yang bermakna antara ekspresi Aurka dengan gradasi sarkoma 

jaringan lunak dengan nilai R=0,414.   

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Aurka mempunyai peran terhadap 

perbedaan gradasi sarkoma jaringan lunak, terutama pada fase awal. Hal ini diduga 

peran Aurk yang dapat menekan induksi apoptosis Myc pada fase G2-M dari siklus 

sel. Namun pada fase akhir, yaitu gradasi sedang serta berat, akibat gambaran 

proses proliferasis serta diferensiasi sel yang berkurang dan digantikan dengan 

meningkatnya proses nekrosis pada massa tumor mengakibatkan ekspresi gen 
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Aurka semakin disupresi. Meskipun belum diketahui secara pasti mekanismenya, 

diduga hal ini melibatkan bypass mitosis pos pemeriksaan dan/atau inhibisi Aurkb 

juga memblok fungsi antiapoptotic Survivin. Proses apoptosis yang merupakan 

respon terhadap inhibisi Aurk mengakibatkan ekspresi berlebih sel Myc secara 

selektif, sejalan dengan adanya efek yang jelas lebih kuat dari  inhibisi Aurka/Aurkb 

dalam sel yang sedang berproliferatif yang didorong oleh Myc dibandingkan 

onkogen lainnya.11  

Adanya peningkatan ekspresi aurora kinase ditemukan pada lebih dari 50%  

kasus tumor kolorektal18, ovarium15 dan gaster19, serta sekitar 94% kasus invasive 

ductus adenocarcinoma mamae.17,20,21  Aurka dan Aurkb meningkatkan 

transformasi yang diinduksi oleh Ras. Meskipun, Aurka juga terlihat mengekang 

tumorigenesis, sebagaimana Aurka heterozigot meningkatkan angka 

perkembangan tumor; dan tidak adanya p53, inhibisi Aurka dapat memberikan 

pertumbuhan yang menguntungkan. Aurora A menjadi salah satu parameter 

proliferasi yang merupakan faktor prognostik independen untuk pasien invasif dini 

kanker payudara. 21 Wang, dkk melaporkan adanya peningkatan ekspresi aurora 

kinase A pada metastases kanker payudara.22 Ekspresi berlebih aurora kinase A 

telah ditemukan berkorelasi dengan fosforilasi penekan tumor seperti p53, sehingga 

terjadi modulasi aktivitasnya dan menunjukkan peran dalam proliferasi yang tidak 

diatur dan kerusakan DNA yang diinduksi apoptosis pada kanker payudara.21 

Hal ini serupa dengan Ascl2, seperti pada Tabel 4.4.2, tampak bahwa 

semakin berat gradasinya maka semakin besar ekspresinya, yaitu ΔCt value Ascl2 

pada gradasi ringan = 3.56+2.43, gradasi sedang = 4.76+3.03 dan gradasi berat = 
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5.70+2.61. Pada tabel 4.3 uji statistika menggunakan uji analisis ANOVA diperoleh 

nilai p value = 0.157 (P value> 0,05), maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan 

rerata antara variabel Ascl2 antara ketiga kelompok penelitian berdasarkan gradasi 

ringan, sedang dan berat. Kemudian pada tabel 4.5.2, menggunakan metode 

kuantifikasi relatif (relative quantification) berdasarkan metode 2-ΔΔCt (Livak, 

Shcimttgen) terdapat hubungan antara gradasi sarkoma jaringan lunak dengan 

ekspresi Ascl2, dimana pada gradasi berat gen Ascl2 diekspresikan sangat rendah, 

mencapai 100 kali lebih rendah dibanding GAPDH. Dari metode ini tampak bahwa 

semakin berat gradasinya tampak gen Ascl2 semakin disupresi. Hal ini berarti 

Ascl2 dapat digunakan untuk mengetahui progresivitas sel tumor, walau secara 

statistik tidak bermakna. 

Ascl2 merupakan salah satu faktor transkripsi basic helix-loop-helix 

(bHLH) yang pada awalnya ditemukan bertanggung jawab pada sifat yang 

diturunkan oleh trofoblas pada jaringan normal plasenta. Pada kasus neoplasia 

kolorektal ditemukan meningkat ekspresinya dibandingkan yang diekspresikan 

pada jaringan normal manusia. Ekspresi Ascl2 berlebih diakibatkan dari adanya 

disregulasi penyandian Wnt pada tahap awal neoplasia intestin. Survivin dan 

cdc25b dilaporkan menjadi target  dari sinyal Wnt, yang banyak ditunjukkan pada 

kanker colorectal dibandingkan dengan kolon normal dan progresi melalui G2/M. 

Secara in vitro data menunjukkan bahwa ekspresi Ascl2 yang menurun diakibatkan 

arrest dari checkpoint siklus sel G2/M.23,78 Oleh Karena itu diberi hipotesis  bahwa 

G2/M yang tampak pada penurunan ascl2 kemungkinan sekunder dari regulasi 

transkripsi dari survivin dan/atau cdc25b oleh ascl2. Survivin diketahui merupakan 
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target dari penyandian Wnt, diduga menjadi faktor radioresisten kanker rektum 

serta dapat memprediksi kegagalan lokal pada keganasan rektum setelah 

kemoradioterapi dan reseksi bedah, sedang cdc25b diketahui diekspresikan 

berlebih pada 56% kanker kolorektal serta ekspresinya dapat memprediksi angka 

survival.23 

Adanya blokade secara selektif terhadap ekspresi Ascl2 dapat menyebabkan 

arrest pertumbuhan tumor, baik secara in vitro maupun in vivo yang kemungkinan 

melalui inhibisi yang berkaitan dengan miR-302b pada sel progenitor kanker 

kolon.78  Ekspresi Ascl2 secara in vitro berperan menurunkan proses proliferasi 

seluler, kemampuan invasi sel tumor serta kemampuannya bermigrasi, serta potensi 

menjadi keganasan secara in vivo.78  

Adanya perbedaan ekspresi Ascl2 secara relatif pada sarkoma jaringan 

lunak gradasi ringan, sedang dan berat diduga berkaitan dengan dengan ekspresi 

miR-302, yaitu tampak bahwa semakin berat gradasinya maka semakin tinggi 

ekspresi Ascl2, atau dengan kata lain semakin disupresi dan kebalikannya ekspresi 

miR-302b pada sarcoma jaringan lunak gradasi berat semakin rendah ekspresinya, 

dengan kata lain semakin lemah supresinya. miR-302b diduga mempunyai peran 

positive feedback loop dimana Ascl2 menginhibisi ekspresi dari miR-302b, yang 

mana juga meningkatkan level Ascl2 itu sendiri. Namun mekanisme Ascl2 

mempengaruhi ekspresi miR-302b ini apakah secara langsung atau tidak belum 

jelas, sehingga masih diperlukan penelitian lanjut.78 
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Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran aktivitas siklus sel pada 

fase G2-M juga terlihat pada progresivitas sel tumor, yaitu dengan bertambah 

beratnya gradasi maka semakin disupresi ekspresi gen Aurka maupun Ascl2, 

walaupun secara statistik tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada Ascl2, 

namun dengan analisis menggunakan ΔΔCt (Livak) melalui Gambar 4.3 terdapat 

penurunan ekspresinya juga. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktis ekspresi 

gen Aurka dapat digunakan sebagai salah satu prediktor progresivitas sel tumor. 

Pertumbuhan dan progresivitas sel tumor terjadi akibat adanya gangguan 

genetik multipel atau epigenetic dalam proses proliferasi dan apoptosis. Pada 

penelitian ini dianalisis kedua proses tersebut dengan perbedaan gradasi sarcoma 

jaringan lunak melalui penilaian ekspresi Mdm2 dan NFKB.  

Dalam penelitian ini Mdm2 diekspresikan sangat lemah baik pada sarcoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat, seperti terlihat dalam Tabel 4.4.3 

bahwa ΔCt value masing-masing 4.261+3.553, 5.184+3.525 dan 5,237+2,728. 

Pada Tabel 4.4.3 terlihat adanya perbedaan secara relatif ΔCt dari gradasi ringan, 

gradasi sedang, kemudian gradasi berat dengan nilai p=0,880 (p>0,05) serta pada 

Tabel 4.5 nilai korelasi antara Mdm2 dengan gradasi serkoma jaringan lunak yang 

sangat lemah (R=0,100). Kemudian pada Gambar 4.5 tampak bahwa pada gradasi 

berat ekspresi Mdm2 sangat disupresi, yaitu mendekati 100 kali lebih lemah 

daripada GAPDH. Dalam patogenesis terjadinya keganasan, Mdm2 berperan 

sebagai penghambat peran p53 sebagai tumor suppressor gene.  Mdm2 sendiri 

dihambat oleh p14ARF. Adanya amplifikasi Mdm2 dan fungsi p14ARF tidak dapat 

menurunkan jumlah Mdm2, diduga beperan dalam imunoekspresi Mdm2 berlebih 
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pada berbagai keganasan. Dari hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan tingginya 

ekpresi Mdm2 akan berdampak penurunan fungsi p53 sehingga fungsinya sebagai 

tumor suppressor gene akan terganggu. Hilangnya kemampuan p53 untuk 

meregulasi siklus sel akan menyebabkan adanya kerusakan DNA tidak dapat 

diperbaiki sehingga sel tumor akan terus berproliferasi dalam keadaan terdapat 

mutasi DNA dan tidak terjadinya apoptosis sebagai mekanisme pertahanan tubuh. 

Sel akan mengalami diferensiasi yang buruk, pembelahan yang terus menerus, 

sehingga dapat dimengerti adanya hubungan ekspresi berlebih pada fibrosarkoma 

dengan gradasi yang tinggi.  

 Berkaitan dengan tumorigenesis, peran gen Mdm2 dapat melalui jalur 

tergantung p53 maupun tidak tergantung p53. Peran atau fungsi Mdm2 yang 

tergantung pada p53 berperan dominan sebagai regulator p53 dalam kondisi 

pertumbuhan dan perkembangan sel normal. Namun diketahui bahwa fungsi Mdm2 

yang berperan sebagai penopang regulasi p53 pada kondisi normal ternyata dapat 

digunakan oleh sel kanker dan bekerja sama pada pada kondisi mutasi p53 yang 

tidak aktif. Hal ini terlihat bahwa ekspresi berlebih yang umumnya terlihat pada 

proses tumorigenesis pada manusia dan hewan coba tikus juga terdeteksi pada jenis 

tumor yang berkaitan dengan p53 mutan ataupun tidak mengandung p53.50 

Kemampuan Mdm2 untuk berinteraksi dengan komplek pRb-E2F1 dan 

kemampuannya mengontrol transkripsi yang tergantung pada E2F1 serta siklus sel 

diduga sebagai dasar fungsi Mdm2 yang tidak tergantung pada p53.49 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi gen Mdm2 tidak dapat 

digunakan untuk membedakan progresivitas sel tumor pada kasus sarkoma jaringan 

lunak karena sangat lemah diekspresikannya.  

Hal serupa juga ditunjukkan dengan perbedaan ekspresi NFKB dalam 

sarcoma jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat, masing-masing ΔCt -

0,780+7,119, -1,822+2,383 dan 0,672+3,629 (Tabel 4.3) dengan uji statistik 

diperoleh nilai p=0.509 (p>0.05), maka tidak terdapat perbedaan bermakna antara 

rerata ΔCt NFKB pada sarcoma jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

Kemudian dengan menggunakan metode 2-ΔΔCt pada Gambar 4.4 terlihat NFKB 

pada sarkoma jaringan lunak gradasi ringan secara relatif diekspresikan hampir dua 

kali dari GAPDH, sedang pada gradasi sedang hampir empat kalinya. Ini 

menunjukkan bahwa NFKB membedakan antara gradasi ringan dan sedang, tapi 

tidak dapat membedakan antara gradasi sedang dan berat. Hal ini mendukung juga 

bahwa NFKB dapat digunakan untuk diagnosis awal namun tidak untuk 

menunjukkan perubahan progresivitas sel tumor.  

Aktivasi NFKB pada sel normal berlangsung bila terdapat stimuli yang 

semustinya sehingga menyebabkan peningkatan regulasi proses transkripsi dari 

target gen dan selanjutnya mekanisme regulasi akan kembali ke kondisi inaktif, 

oleh karenanya aktivasi NFKB bersifat dapat dicetuskan dan prosesnya sementara. 

Namun pada sel tumor, adanya perubahan tipe molecular dapat mengakibatkan 

terganggunya regulasi aktivasi NFKB. Pada kondisi tersebut NFKB akan 

kehilangan kemampuan untuk menginduksi dan berada dalam kondisi aktif secara 

terus menerus. Hal ini mengakibatkan adanya deregulasi ekspresi gen yang 
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dikontrol oleh NFKB. Diantara gen-gen tersebut termasuk gen yang meregulasi 

apoptosis, kontrol siklus sel, proses adhesi atau migrasi. Kondisi ini yang berkaitan 

dengan proses karsinogenesis.67  

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pada keganasan termasuk pada kasus 

sarkoma jarigan lunak terjadi gangguan proliferasi serta proses apoptosis, namun 

penilaian dengan menggunakan ekspresi gen Mdm2 dan NFKB tidak dapat 

membedakan progresivitas sel tumor pada sarkoma jaringan lunak.  

Pada penelitian ini dilakukan analisis deskriptif terhadap kasus 

fibrosarkoma seperti tertera dalam Tabel 4.6. Pada tabel tersebut tampak bahwa 

pada fibrosarkoma umumnya pada semua gradasi ekspresi gen target memiliki nilai 

ΔCt positif (ΔCt+), yang berarti semua target gen diekspresikan lebih tinggi 

dibandingkan dengan ekspresi gen GAPDH sebagai housekeeeping gene, kecuali 

pada gen NFKB yang memiliki nilai ΔCt negatif (ΔCt-) dan miR302 pada gradasi 

sedang serta Aurka pada gradasi ringan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua 

target gen diekspresikan lemah dan memiliki ΔCt+ yang berarti disupresi kuat, 

terutama terlihat pada gen KLF4, cMyc, miR-302b dan Ascl2. Gen cMyc dalam 

Gambar 4.5 menunjukkan perbedaan antara gradasi ringan, sedang dan berat, 

dimana semakin berat gradasinya maka gen cMyc semakin disupresi. Perbedaan 

level ekspresi gen cMyc ini memiliki gambaran serupa dengan perbedaan ekspresi 

pada sarkoma jaringan lunak. 

Gambaran/fenomena yang berbeda dengan gambaran sarkoma jaringan 

lunak yang sudah dibahas diatas ini dapat terjadi kemungkinan diakibatkan jumlah 
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sampel fibrosarkoma yang sangat kecil. Ekspresi gen NFKB dan Aurka 

menunjukkan perbandingan level ekspresi yang relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan GAPDH, yaitu pada fibrosarcoma gradasi ringan dan sedang mencapai 1,5-

2 kali lipat ekspresi gen GAPDH, sedang pada gradasi berat hanya satu kali. Ini 

menunjukkan bahwa NFKB dapat membedakan gradasi ringan dengan sedang atau 

berat. Hal ini mendukung bahwa NFKB dapat digunakan untuk diagnosis awal 

namun tidak untuk menunjukkan perubahan progresivitas sel tumor.  

Peran NFKB dalam fibrosarkoma dengan terekspresinya NFKB pada 

fibrosarkoma gradasi ringan, sedang dan berat berkaitan dengan proses 

pertumbuhan dan progresivitas sel tumor terjadi akibat adanya gangguan genetik 

multipel atau epigenetic dalam proses proliferasi dan apoptosis. NFKB berperan 

mengaktivasi transkripsi gen anti-apoptotis, seperti gen Bcl2 dan Bcl-x. Telah 

diketahui bahwa mutasi gen Bcl2 dapat menyebabkan peningkatan ekspresi yang 

dapat menekan fungsi normal dari gen proapoptosis (BAX dan BAK). Jika terjadi 

mutasi pada gen proapoptosis tersebut dapat menyebabkan penurunan regulasi 

sehingga sel kehilangan kemampuan regulasi apoptosis. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa walaupun dengan kajian statistik 

tidak terdapat hubungan bermakna untuk membedakan sel sarkoma dari sel normal, 

atau progresivitas sel tumornya, namun untuk menetapkan deteksi dini dalam 

penelitian ini dapat menggunakan analisis secara relatif dengan metode livak.  
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Gambar 4.6 Diagram Hasil Penelitian 
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4.4 Keterbatasan Penelitian 

 Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah:  

1 Pada penelitian ini digunakan sampel sarkoma jaringan lunak secara global, 

tidak membedakan antara subtipe histopatologi atau berdasarkan diferensiasi 

sel jaringan asal yang sangat beragam. 

2 Penelitian ini hanya menganalisis proses proliferasi sel melalui penilaian 

aktivasi siklus sel pada fase G1 dan G2-M serta proses apoptosis melalui 

pemeriksaan ekspresi gen pada level mRNA. 

3 Objek penelitian menggunakan sediaan blok paraffin (FPPE) yang sangat 

bergantung pada teknik serta bahan yang digunakan dalam pembuatannya.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

simpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Khusus 

1. Terdapat perbedaan ekspresi Krüppel-like factor 4 (KLF4) pada jaringan 

tumor sarkoma jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

2. Terdapat perbedaan ekspresi c-Myc pada jaringan tumor sarkoma jaringan 

lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

3. Tidak terdapat perbedaan ekspresi miR-302b pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

4. Terdapat perbedaan ekspresi aurora kinase A pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

5. Tidak terdapat perbedaan ekspresi Ascl2 pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

6. Tidak terdapat perbedaan ekspresi Mdm2 pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 

7. Tidak terdapat perbedaan ekspresi NFKB pada jaringan tumor sarkoma 

jaringan lunak gradasi ringan, sedang dan berat. 
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5.1.2 Simpulan Umum 

1. Peran gen yang berfungsi dalam proses proliferasi sel termasuk dalam 

proses siklus sel, baik pada fase G1, yaitu gen KLF4, cMyc dan miR302b, 

serta dalam fase G2-M, yaitu Aurka dan Ascl2, berkaitan dengan 

progresivitas sarkoma jaringan lunak.  

2. Perbedaan ekspresi gen miR302b pada sarkoma jaringan lunak yang 

semakin tinggi ekspresinya pada sarkoma jaringan lunak gradasi berat 

diduga berkaitan dengan perannya dalam proses epigenetik. 

3. Gen NFKB membedakan antara gradasi ringan dan sedang, tapi tidak dapat 

membedakan antara gradasi sedang dan berat. Hal ini mendukung juga 

bahwa NFKB dapat digunakan untuk diagnosis awal namun tidak untuk 

menunjukkan perubahan progresivitas sel tumor. 

4. Terdapat perbedaan ekspresi gen cMyc pada fibrosarkoma gradasi ringan, 

sedang dan berat, semakin berat gradasinya maka gen cMyc semakin 

disupresi.  

5. Terdapat perbedaan ekspresi gen NFKB fibrosarkoma gradasi ringan, 

sedang dan berat namun hanya dapat menunjukkan perbedaan pada 

diagnosis awal, tidak dapat menggambarkan progresivitas sel tumor. 

6. Gen KLF4, miR302b, Aurka, Ascl2, dan Mdm2 disupresi kuat pada 

fibrosarkoma.  

7. Perbedaan gradasi pada sarcoma jaringan lunak walaupun secara statistik 

sulit dibedakan secara bermakna, namun penilaian level ekspresinya secara 
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relatif dengan menggunakan metode 2-ΔΔCt (Livak & Shcimttgen) dapat 

dinilai perubahannya. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Ilmiah 

Perlu dilakukan penelitian lanjut yang menggunakan subjek penelitian lebih 

besar, dengan macam subtype sarcoma yang lebih besar, menggunakan sampel 

jaringan tumor FPPE maupun segar dengan penilaian ekspresi gen pada level 

mRNA dan proteinnya yang tidak hanya mewakili proses proliferasi/diferensiasi 

sel, namun juga menggunakan gen lain yang dapat menggambarkan jalur nekrosis, 

kematian sel maupun senescent.  

Selanjutnya perlu dianalisis pula mekanisime kerja dari ekspresi KLF4, 

cMyc, miR-302b, Aurka, dan Ascl2 sebagai kandidat prediktor progresivitas sel 

tumor dalam sarkoma jaringan lunak. Masih diperlukan langkah-langkah 

selanjutnya ke depan agar kandidat prediktor ini bisa menjadi prediktor. Adapun 

tahapan yang disarankan seperti memastikan secara jelas jalur pengaruh target gen 

terhadap progresivatas sel tumor, disertai penjelasan mekanismenya dalam 

kaitannya dengan siklus sel karena penentuan gradasi pada keganasan, termasuk 

sarkoma jaringan lunak tidak terlepas dari peran siklus sel, apoptosis, diferensiasi 

sel, metastases guna memperoleh gambaran lebih akurat dari dinamika ekspresi sel 

serta perubahan morfologinya. Tahapan selanjutnya dilakukan isolasi substansi 



131 
 

 
 

kemudian dilakukan uji coba secara in vitro. Hasil dari tahapan tersebut nantinya 

dapat dikompilasi dengan data epidemiologi serta dilakukan uji diagnostik. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai embrio penggunan target gen KLF4, 

cMyc, Aurka dan Ascl2 sebagai salah satu prediktor progresivitas sel tumor melalui 

penilaian gradasi dalam sarkoma jaringan lunak khususnya kemungkinan 

metastasis, maupun sebagai terapi target gen. 
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