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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Epithelial-mesenchymal Transitions (EMT) merupakan proses biologis 

kompleks dimana terjadi perubahan fenotipe dari sel epitel yang berdiferensiasi 

baik, polaritas normal dan teratur menjadi seperti sel mesenkimal yang hilang 

polaritasnya dengan peningkatan kemampuan untuk migrasi dan invasi (Son dan 

Moon, 2013; Wong, A. Hardikar dan V. Joglekar, 2016). EMT merupakan 

mekanisme penting dalam perkembangan embryo, perbaikan jaringan/ 

penyembuhan luka, serta kondisi patologis seperti kanker dan fibrosis organ 

(Wong, A. Hardikar dan V. Joglekar, 2016). 

Invasi sel tumor sangat penting dalam progresi kanker dan Epithelial-

mesenchymal Transitions (EMT) dianggap sebagai proses penting dalam 

berkembangnya potensi invasif sel tumor (Son dan Moon, 2013). Matrix 

metalloproteinases (MMPs), terutama MMP-2 dan MMP-9, sangat berperan dalam 

proses invasi dan metastasis. Meningkatnya degradasi enzimatik komponen matriks 

ekstraselluler oleh MMPs menginduksi terjadinya invasi dan penyebaran sel tumor. 

Studi menunjukkan bahwa MMPs menstimulasi EMT, dan EMT menghasilkan 

MMPs (Son dan Moon, 2013). 

Kanker kandung kemih merupakan tumor paling sering pada sistem 

urogenital (Li dan Wang, 2018). Karsinoma urotelial mencakup sekitar 90% dari 

seluruh kanker primer kandung kemih (Tian dan Epstein, 2015; Peter G dan Manal 
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Y, 2018). Salah satu faktor penting yang menentukan prognosis dari kanker 

kandung kemih adalah invasi otot (Hashmi et al., 2018). Sistektomi radikal 

merupakan terapi definitif bagi Kanker Kandung Kemih Invasif Otot (KKKIO) 

tanpa metastasis, namun angka keselamatan 5 tahun setelah dilakukan sistektomi 

relatif rendah, yaitu sekitar 72% hingga 25%. Hampir sekitar 50% pasien karsinoma 

urotelial derajat T2b hingga T4a mengalami metastasis dalam waktu 2 tahun setelah 

operasi, menandakan bahwa kemungkinan ada metastasis mikro saat operasi 

dilakukan (Wezel et al., 2017; Hashmi et al., 2018). Terapi kanker kandung kemih 

menjadi salah satu tantangan paling berat bagi para urologis seluruh dunia (Li dan 

Wang, 2018). Kanker Kandung Kemih Non Invasif Otot (KKKNIO) dapat 

mengalami rekurensi dan berkembang menjadi Kanker Kandung Kemih Invasif 

Otot (KKKIO), oleh karena itu deteksi ekspresi abnormal dari penanda biologis 

yang dapat menjadi faktor prediktif dan prognosis banyak diteliti pada kanker 

kandung kemih (Hashmi et al., 2018). 

Extracellular matrix metalloproteinase inducer (EMMPRIN) diekspresikan 

sangat tinggi pada permukaan sel ganas dan berperan sebagai mediator invasi sel 

tumor melalui stimulasi produksi matrix metalloproteinases (MMPs), tumor cell-

induced angiogenesis melalui stimulasi produksi VEGF dan resistensi berbagai 

obat melalui hyaluronan-induced signaling (Han et al., 2010; El-rehim, Mohamed 

dan Abd, 2013). EMMPRIN mampu menginduksi ekspresi beberapa matrix 

metalloproteinases (MMPs), termasuk MT1-MMP, MMP-1, MMP-2 dan MMP-9 

yang mendegradasi matriks ekstraseluler dan memfasilitasi invasi dan metastasis 

sel kanker (Xu et al., 2013, 2014). EMMPRIN berperan dalam Epithelial-
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mesenchymal Transitions (EMT) melalui sintesis hyaluronan (HA) (Grass et al., 

2014). Studi yang dilakukan oleh Zhong et al. menemukan bahwa derajat ekspresi 

EMMPRIN lebih tinggi pada karsinoma urotelial invasif disbanding dengan tumor 

yang non invasif (Zhong et al., 2010). Studi menunjukkan EMMPRIN terbukti 

menginduksi sifat invasif sel epitel payudara dengan mempromosikan sinyal 

epidermal growth factor receptor (EGFR)-RAS-ERK. Studi oleh Suzuki dan 

Ishikawa menunjukkan inhibisi kombinasi antara EMMPRIN dan EGFR 

menunjukkan penekanan efektif dari migrasi dan proliferasi karsinoma sel 

skuamous kepala leher (Suzuki dan Ishikawa, 2014).  

Data yang dijabarkan di atas menjadi dasar dilakukannya penelitian ini 

untuk menganalisis korelasi antara ekspresi EMMPRIN dan EGFR dengan status 

stadium T karsinoma urotelial buli, dengan harapan menjadi salah satu bukti bahwa 

ekspresi EMMPRIN dan EGFR berperan dalam mekanisme Epithelial-

mesenchymal Transitions (EMT) yang mempengaruhi sifat invasif sel tumor dan 

dapat menjadi penanda prediktif dan prognosis pada karsinoma urotelial buli. 

Stadium T pada karsinoma urotelial buli ditentukan berdasarkan kedalaman invasi 

dari tumor, dimana stadium T1 yaitu tumor menginvasi jaringan ikat subepitelial, 

stadium T2 yaitu tumor menginvasi muskularis propria, stadium T3 yaitu tumor 

menginvasi jaringan perivesika, stadium T4 yaitu tumor sudah menginvasi salah 

satu dari : stroma prostat, vesikula seminalis, uterus, vagina, dinding pelvis, dinding 

abdomen (Peter A. Humphrey et al., 2016). Hasil penelitian ini supaya dapat 

digunakan sebagai dasar terhadap rencana penanganan pasien dengan karsinoma 

urotelial buli yang lebih optimal. 
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1.2       Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan ekspresi EMMPRIN antar stadium T 

karsinoma urotelial buli? 

2. Apakah terdapat perbedaan ekspresi EGFR antar stadium T karsinoma 

urotelial buli? 

3. Apakah terdapat korelasi antara ekspresi EMMPRIN dengan EGFR 

pada berbagai stadium T karsinoma urotelial buli? 

 

1.3      Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Menganalisis peran EMMPRIN dan EGFR dalam stadium T karsinoma 

urotelial buli. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Menganalisis perbedaan ekspresi EMMPRIN antar stadium T 

karsinoma urotelial buli. 

2. Menganalisis perbedaan ekspresi EGFR antar stadium T karsinoma 

urotelial buli. 

3. Menganalisis korelasi antara ekspresi EMMPRIN dengan EGFR pada 

berbagai stadium T karsinoma urotelial buli. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai tambahan informasi ilmiah 

tentang peran EMMPRIN dan EGFR dalam perkembangan karsinoma urotelial 

buli, terutama dalam hubungannya dengan derajat invasi tumor yang digambarkan 

dengan stadium T.  

1.4.2  Manfaat praktis 

Pemeriksaan ekspresi EMMPRIN dan EGFR dapat digunakan sebagai 

penanda yang mempunyai nilai prognostik pada karsinoma urotelial buli. Ekspresi 

EMMPRIN dan EGFR dapat dijadikan acuan terhadap target terapi, sehingga 

keberhasilan dalam terapi pada karsinoma urotelial buli dapat memberikan hasil 

yang lebih maksimal dan dapat memberikan bantuan kepada klinisi dalam 

ketepatan terapi.
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