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ABSTRACT 
 

Backgroud: Phyllodes tumors are uncommon stromal-epithelial neoplasms, and 

classified into benign, borderline, and malignant groups on the basis of their 

histological features. Until now pathogenesis of phyllodes tumor is unclear. CD117 

(c-kit) is a cell surface receptor which has been shown to be involved in the 

pathogenesis and progression of many malignancies. Ki-67 is involved in 

proliferative pathway tumor  such as breast carcinoma. 

Purpose: To analyze the differences of the CD117 and Ki-67 expression on benign, 

borderline and malignant phyllodes tumor. 

Methods: This is analytic observational study with cross sectional design. Ten 

sample each of benign, borderline, and malignant phyllodes tumor were taken from 

histopathological archives of Dr Soetomo hospital  Surabaya during the period 

January 2009- July 2014. Immunohistochemical staining with CD117 polyclonal 

antibody and Ki-67 monoclonal antibody were performed. The differences of 

CD117 and Ki-67 expression on phyllodes tumor were analyzed by Kruskal-Wallis 

dan Mann whitney test. The correlation between CD117 and Ki-67 expresssion 

were analyzed by Spearman.   

Result: There was statistically significant difference of CD117 expression between 

benign and malignant phyllodes tumor (p=0,035, p<0,05) and  also Ki-67 

expression on benign, borderline and malignant phyllodes tumor (p = 0.000, p< 

0,05). There was correlation between the expression of CD117 and Ki-67 in 

phyllodes tumor ( p< 0,05). 

Conclusion: CD117 expression may play a role in distinguishing benign and 

malignant phyllodes tumor. Ki-67 may play a role in distinguishing benign, 

borderline and malignant. There was correlation between the expression of CD117 

and Ki-67 in phyllodes tumor (p = 0,015, p < 0,05) 

Key word: Phyllodes tumor, CD117, Ki-67 
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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Tumor phyllodes adalah neoplasma stromal-epitelial yang jarang 

ditemui,  secara histologis dapat dibedakan menjadi benign, borderline, dan 

malignant. Sampai saat ini patogenesis terjadinya tumor phyllodes masih belum 

jelas. CD117 (c-kit) merupakan reseptor tirosin kinase yang terletak di membrane 

sel dan memiliki peran dalam proses patogenesis dan progresifitas dari suatu 

keganasan. Ki-67 terlibat dalam jalur proliferasi sel, salah satunya pada kanker 

payudara. 

Tujuan: Menganalisis adanya perbedaan ekspresi CD117  dan Ki-67 pada tumor 

phyllodes yang benign, borderline dan malignant 

Metode: Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sampel 

dibagi dalam; 10 benign, 10 borderline dan 10 malignant tumor phyllodes  yang 

telah didiagnosis di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya periode Januari 2009-Juli 

2014. Sampel dilakukan pulasan immunohistokimia dengan antibodi poliklonal 

CD117 dan monoclonal Ki-67. Perbedaan ekspresi CD117 dan Ki-67 pada benign, 

borderline dan malignant tumor phyllodes  dianalisa menggunakan Kruskal-Wallis 

dan Mann-whitney. Hubungan antara ekspresi CD117  dan Ki-67 pada tumor 

phyllodes dianalisa menggunakan Spearman. 

Hasil: Didapatkan perbedaan ekspresi CD117 yang signifikan pada benign dan 

malignant tumor phyllodes  (p=0,035, p<0,05). Didapatkan perbedaan ekspresi Ki-

67 yang signifikan pada benign, borderline dan malignant tumor phyllodes  (p = 

0.000, p< 0,05). Didapatkan hubungan yang signifikan antara ekspresi CD117 dan 

Ki-67 pada masing-masing kelompok sampel tumor phyllodes  ( p< 0,05). 

Kesimpulan: CD117 dapat digunakan untuk membedakan antara benign dan 

malignant  tumor phyllodes. Ki-67 dapat digunakan untuk membedakan benign, 

borderline dan malignant tumor phyllodes. Didapatkan hubungan  yang signifikan 

antara CD117 dan Ki-67 pada tumor phyllodes. 

 

Key word: Tumor Phyllodes, CD117, Ki-67  

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



 
 

xii 
 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

PRASYARAT GELAR ........................................................................................... ii 

PENETAPAN PANITIA PENGUJI ...................................................................... iv 

UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................... v 

ABSTRACT ............................................................................................................ x 

ABSTRAK ............................................................................................................. xi 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xvi 

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xix 

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 4 

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................. 4 

1.3.1 Tujuan Umum ............................................................... 4 

1.3.2 Tujuan Khusus .............................................................. 4 

1.4 Manfaat ............................................................................................ 4 

1.4.1 Manfaat Akademis ........................................................ 4 

1.4.2 Manfaat Terapan ........................................................... 5 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 6 

2.1 Anatomi dan Histologi Payudara ..................................................... 6 

2.2 Phyllodes  Tumor ............................................................................ 9 

2.2.1 Epidemiologi ................................................................ 9 

2.2.2 Patogenesis ................................................................. 10 

2.2.3 Manifestasi klinis ........................................................ 11 

2.2.4 Gambaran patologik ................................................... 12 

2.2.5 Penatalaksanaan dan prognosis .................................. 22 

2.3 CD117 dan Jalur Transduksinya ................................................... 23 

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



 
 

xiii 
 

2.3.1 CD117 ......................................................................... 23 

2.3.2 Jalur Transduksi Sinyal RAS/ Mitogen Activated 

Protein Kinase (MAPK) ............................................. 25 

2.4 Proliferasi Protein Ki-67 ................................................................ 30 

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL ..................................................... 35 

3.1 Kerangka Konseptual .................................................................... 35 

3.2 Hipotesis ........................................................................................ 36 

BAB 4.................................................................................................................... 37 

METODE  PENELITIAN ..................................................................................... 37 

4.1 Rancangan  Penelitian ................................................................... 37 

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian ..................................................... 37 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................................... 38 

4.4 Variabel Penelitian ........................................................................ 38 

4.5 Batasan Operasional ...................................................................... 39 

4.5.1 Tumor phyllodes ......................................................... 39 

4.5.2 CD 117 ........................................................................ 40 

4.5.3 Ki-67 ........................................................................... 40 

4.6 Prosedur  Penelitian ....................................................................... 41 

4.7 Alur Penelitian ............................................................................... 42 

4.8 Analisis Data ................................................................................. 42 

BAB 5 HASIL PENELITIAN ................................................................... 44 

5.1 Karakteristik Klinikopatologik Sampel Penelitian ........................ 44 

5.2 Ekspresi CD117 ............................................................................. 46 

5.3 Ekspresi Ki-67 ............................................................................... 49 

5.4 Hubungan antara Ekspresi CD117 dan Ki-67 pada Tumor Phyllodes 

Kelompok Benign, Borderline dan Malignant .............................. 51 

BAB 6 PEMBAHASAN ............................................................................ 53 

6.1 Karakteristik Klinikopatologik ...................................................... 53 

6.2 Ekspresi Ki-67 pada Tumor Phyllodes Benign, Borderline, dan 

Malignant ....................................................................................... 55 

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



 
 

xiv 
 

6.3 Ekspresi CD117 pada Tumor Phyllodes Benign, Borderline, dan 

Malignant ....................................................................................... 55 

6.4 Hubungan Ekspresi CD117 dan Ki-67pada Tumor Phyllodes ...... 65 

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 67 

7.1 Kesimpulan .................................................................................... 67 

7.2 Saran .............................................................................................. 67 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 68 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 70 

  

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



 
 

xv 
 

DAFTAR TABEL 
 

TABEL 2.1  DERAJAT HISTOPATOLOGI TUMOR PHYLLODES MENURUT 

WHO .............................................................................................. 16 

TABEL 4.1  DERAJAT HISTOPATOLOGI TUMOR PHYLLODES 

MENURUT WHO ......................................................................... 39 

TABEL 5.1  HASIL STATISTIK MANN WHITNEY EKSPRESI CD117  ........ 48 

TABEL 5.2  HASIL STATISTIK MANN WHITNEY EKSPRESI KI-67  .......... 50 

TABEL 5.3  KORELASI ANTARA CD117 DENGAN KI-67.......................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



 
 

xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 2.1 Gambaran anatomi lesi-lesi pada payudara  ........................................ 7 

Gambar 2.2. Histologik kelenjar payudara inaktif   ....................................................... 9 

Gambar 2.3 Giant phyllodes tumor  ...................................................................... 12 

Gambar 2.4 tumor Phyllodes Benign  ................................................................... 13 

Gambar 2.5 tumor Phyllodes Malignant . ................................................................... 13 

Gambar 2.6 Histopatologi Tumor Phyllodes. ....................................................... 14 

Gambar 2.7  Sitologi Tumor phyllodes.  ............................................................... 14 

Gambar 2.8 Derajat Histopatologi Tumor Phyllodes ............................................ 16 

Gambar 2.10 Jalur transduksi sinyal CD117......................................................... 29 

Gambar 2.11 Siklus pembelahan sel ..................................................................... 31 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .............................................................................. 35 

Gambar 4.1 Alur Penelitian................................................................................... 42 

Gambar 5.1 Grafik Distribusi Tumor Phyllodes berdasarkan Usia ...................... 45 

Gambar 5.2 Grafik Distribusi Tumor Phyllodes berdasarkan Lokasi Tumor ....... 45 

Gambar 5.3 Grafik Distribusi Tumor Phyllodes berdasarkan Ukuran tumor ....... 46 

Gambar 5.4 Skor CD 117 ...................................................................................... 47 

Gambar 5.5 Grafik Eskpresi CD117 pada Tumor Phyllodes ................................ 48 

Gambar 5.6 Ekspresi Ki- 67 . ................................................................................ 49 

Gambar 5.7 Grafik Eskpresi KI-67 pada Tumor Phyllodes .................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 

  

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



 
 

xvii 
 

DAFTAR SINGKATAN 
 

APC : Anaphase Promoting Complex 

CA IX    : Carbonic Anhydrase IX 

CALLA  : Common Acute lymphoblastic 

CD : Cluster of Differentiation 

CDK : Cyclin Dependent Protein Kinase 

DNA : Deoxyribo Nucleated Acid 

ED-1      : Endothelin-1 

EGF : Epidermal Growth Factor 

EGFR : Epidermal Growth Factor Receptor 

ER : Estrogen Receptor 

FGF : Fibroblast Growth Factor 

G1 : Gap 1( Presintesis) 

G2 : Gap 2(Premitosis) 

GDP : Guanosine Diphosphate 

GIST : Gastro Intestinal Stromal Tumor 

GPCR     : G protein Couple Reseptor 

GTP : Guanosine Triphosphate 

GRB-2 : Growth Factor Receptor bound protein - 2 

HGF : Hepatosit  Growth Factor 

HIF -1α  : Hypoxya Inducible Factor 1α 

H.E         : Hematoxyclin Eosin 

HPF : High Power Field 

IHC        : Immunohistokimia 

IL : Interleukin 

IP3         : Inositol Trifosfat 

JAK       : Janus Kinase 

M : Mitosis 

MAP : Mitogen Activated Protein 

MEp : Myoepithelial 

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



 
 

xviii 
 

MMP      : Matrix Metallo Proteases 

MPF : M-phase Promoting Factor 

MRM : Modified Radical Mastectomy 

NCCN : National Comprehensive Cancer Net Work 

ORC       : Origin Recognition Complex 

OR          : Origin of  Replication 

PDGF     : Platelet Derived Growth Factor 

PDGFR : Platelet Derived Growth Factor Receptor 

PI3k : Phosphatidyl Inositol 3-kinase 

PLC : Phospholipase C 

PLCγ      : Phospholipasase  C γ 

PR : Progesteron Receptor 

pRB        : Protein Retinoblastoma 

S : Sinthesis 

SCFR     : Stem Cell Factor Reseptor 

SFRP4    : Secreted  Frizzled Related Protein 4 

SOS : Son-of-sevenless 

SPF : S-phase Promoting Factor 

STAT     : Signal Transducer and Activation of Transcription 

TDLU    : Terminal Duct Lobular Unit 

TGF-α : Transforming Growth Factor-alpha 

VEGF : Vasculer Endothelial Growth Factor 

U.S.A     : United State American 

VEGFR  : vascular Endothelial Growth factor Receptor 

WHO : World Health Organization 

 

 

 

 

 

  

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



 
 

xix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 ............................................................................................................ 70 

Lampiran 2 ............................................................................................................ 72 

Lampiran 3 ............................................................................................................ 74 

Lampiran 4 ............................................................................................................ 75 

Lampiran 5 ............................................................................................................ 76 

Lampiran 6 ............................................................................................................ 77 

Lampiran 7 ............................................................................................................ 78 

Lampiran 8 ............................................................................................................ 80 

Lampiran 9 ............................................................................................................ 82 

Lampiran 10 .......................................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



 

1 
 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang  

Tumor phyllodes atau disebut juga sebagai cystosarcoma phyllodes adalah 

salah satu tumor fibroepithelial yang jarang ditemukan. Menurut WHO definisi 

tumor phyllodes adalah  tumor berbatas tegas dengan komponen bifasik yang pada 

dasarnya serupa dengan fibroadenoma dengan karakteristik komponen epitel 

dibentuk oleh dua lapis sel yang tersusun dalam cleft yang dikelilingi oleh 

komponen mesenkim hiperselular dan tumbuh berlebihan yang akan membentuk 

struktur seperti leaf like. Tumor ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1838 

oleh Johannes Muller sebagai cystosarcomaphyllodes  (Mishra et al., 2013). 

Pada tahun 1981  tumor phyllodes  direkomendasikan WHO sebagai 

nomenklatur yang digunakan. Tumor phyllodes diklasifikasikan menjadi 3 tipe, 

berdasarkan gambaran histopatologi yaitu benign, borderline, malignant. Insidensi 

tumor phyllodes  sekitar 0,3-0,5% dari seluruh tumor payudara sedangkan frekuensi 

lesi malignant bervariasi sekitar 6 – 25% dan tingkat recurrency nya sebanyak 10-

40%. Di  Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya 

didapatkan 45 kasus tumor phyllodes dengan tipe malignant sebanyak 16 kasus 

selama periode Januari 2009- Juli 2014 (Mishra et al., 2013; Jara-lazaro & Tan, 

2009). 

Salah satu faktor prognosis tumor phyllodes yaitu pemeriksaan klinis, 

tetapi penentuan prognosis melalui pemeriksaan klinis tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi rekurensi lokal atau metastasis. Selain itu , faktor usia dan ukuran 
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tumor juga merupakan faktor prognosis yang penting,  karena pada usia remaja 

agresifitasnya kurang serta ukuran tumor berperan penting dalam menentukan tepi 

reseksi dan pembedahan yang luas. Rekurensi terjadi pada phyllodes benign 

sedangkan pada borderline dan malignant sedikit sekali terjadi recurrent, bahkan 

salah satu peneliti menyampaikan  bahwa tidak terjadi  recurrent pada borderline 

dan malignant. Klasifikasi tumor phyllodes secara histopatologis menurut WHO 

terbagi menjadi benign, borderline maupun malignant berdasarkan pada batas 

tumor, selularitas stroma, mitosis maupun pleomorfisme. Selama ini terapi 

phyllodes dengan wide eksisi merupakan pilihan utama karena angka rekurensi 

yang tinggi dan radioterapi post operative dan kemoterapi (Mishra et al., 2013; Jara-

lazaro & Tan, 2009) 

CD117 atau c-kit dengan kode gen KIT merupakan proto-oncogene  

reseptor tyrosine kinase yang terikat pada membran sel. Lebih dikenal sebagai 

marker yang berperan  pada patogenesis gastrointestinal stromal tumor (GIST) dan 

memiliki fungsi dalam proliferasi sel. STI571( Glivec, Novartis ) adalah terapi 

spesifik yang  digunakan pada GIST oleh karena memiliki ekspresi c-kit dan 

berfungsi untuk menghambat reseptor tyrosine kinase. Adanya beberapa penelitian  

terbaru mengenai  terekspresinya c-kit pada berbagai Derajat Histopatologi tumor 

phyllodes terutama pada malignant phyllodes mempunyai implikasi klinis  

penggunaan STI571 sebagai salah satu tata laksana dalam terapi tumor phyllodes 

terutama untuk tumor yang rekuren  maupun  metastasis (Karim et al., 2016; Mishra 

et al., 2013).  
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 Ki-67 atau MKI-67 adalah protein dalam tubuh manusia dengan kode gen 

MKI67 merupakan protein dalam inti yang berfungsi untuk proliferasi sel dalam 

fase pertumbuhan tetapi tidak dalam fase istirahat sehingga Ki-67 menjadi penanda 

proliferasi tumor yang baik. Beberapa penelitian Ki-67 memiliki confidence 

interval yang tinggi sehingga penggunaan Ki-67 sebagai standarisasi kurang 

walaupun demikian Ki-67 tetap menjadi marker standar dalam penilaian patologi 

dan dibutuhkan  terus  untuk dilakukan penelitian. Salah satu penelitian 

menyampaikan bahwa Ki-67 merupakan marker proliferasi dan faktor prognosis 

kanker payudara tetapi cut off point Ki-67 belum dibuktikan. Beberapa peneliti 

menyampaikan bahwa peningkatan ekspresi protein CD117 dan Ki-67 pada  tumor 

phyllodes  malignant (Jara-lazaro & Tan, 2009; Jonat & Arnold, 2011; Tashima et 

al., 2015). 

Beberapa penelitian tentang ekspresi protein CD117  pada payudara masih 

terjadi kontroversi menurut Yonemori dan kawan-kawan tahun 2006  dan Angela 

dan kawan –kawan tahun 2008 menyampaikan bahwa tidak ada ekspresi pada 

tumor phyllodes sedangkan menurut Tan dan kawan-kawannya pada tahun 2005  

terdapat ekspresi protein CD117 pada payudara.  Demikian juga menurut Gary M.K 

Tse dan kawan-kawan menyampaikan adanya ekspresi protein CD117 pada 

payudara.   Peningkatan ekspresi protein CD117 terjadi pada tumor phyllodes yang 

malignant (Tse et al., 2004; Tan et al., 2005; Yonemori et al., 2006; Nanba & 

Toyooka, 2008). Di RSUD Dr Soetomo penelitian mengenai ekspresi protein 

CD117 dan Ki-67 pada tumor phyllodes belum pernah dilakukan.  
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 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perbedaan  ekspresi CD117 antara tumor phyllodes 

benign, boderline dan malignant  ? 

2. Apakah ada perbedaan  ekspresi Ki – 67 antara tumor phyllodes 

benign, bodeline dan malignant ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara ekspresi CD117 dengan Ki – 

67 pada  tumor phyllodes  benign, boderline dan malignant   ? 

 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengungkap peran CD117 pada proliferasi sel tumor phyllodes benign, 

boderline dan malignant . 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis adanya perbedaan  ekspresi CD117 antara tumor 

phyllodes benign, boderline dan malignant  .  

2. Menganalisis adanya perbedaan  ekspresi Ki – 67 antara tumor 

phyllodes benign, boderline dan malignant. 

3. Menganalisis adanya hubungan antara  ekspresi  CD117 dan Ki – 

67 pada  tumor phyllodes  benign, boderline dan malignant. 

 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menganalisis ekspresi CD117 dan Ki-67 berkaitan 

dengan benign, boderline dan malignant tumor phyllodes berdasarkan 
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klasifikasi WHO sehingga dapat digunakan sebagai penanda dalam  

membantu menegakkan diagnosis tumor phyllodes. 

1.4.2 Manfaat Terapan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai  alat bantu diagnosis 

dan alternatif terapi bagi tumor phyllodes, mengingat Glivec sudah 

menjadi alternatif terapi pada tumor stromal (GIST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



 

6 
 

BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 Anatomi dan Histologi Payudara 

Payudara adalah kelenjar apokrin yang tersusun dalam beberapa lobus dan 

terbenam dalam jaringan fibroadiposa, terletak diatas otot pektoralis di dinding 

dada anterior. Payudara berkembang sempurna pada wanita saat pubertas dan 

merealisasikan fungsinya hanya selama menyusui. Payudara terdiri dari epitel dan 

stroma yang dapat berkembang menjadi lesi jinak dan ganas (Damjanov I 2000; 

Kumar et al 2010). 

Bagian-bagian utama payudara wanita dewasa adalah puting susu (puting 

payudara), sistem duktus ekskretorius, lobulus dan jaringan fibroadiposa. Puting 

payudara terdiri dari epidermis yang berlipat-lipat dengan unit-unit sebasea 

(kelenjar Montgomery) dan orifisium duktus laktiferosa ekskretorik. Selama masa 

kehamilan kelenjar Montgomery lebih menonjol dan pada masa laktasi maka 

kelenjar Montgomery berfungsi melumasi puting payudara. Duktus-duktus 

laktiferosa adalah gabungan / penyatuan dari duktus-duktus ekskretorius dan pada 

dasarnya memiliki struktur yang serupa dengan duktus yang lain(Damjanov I 

2000). 
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Gambar 2.1 Gambaran anatomi lesi-lesi pada payudara (Dasar patologis 
penyakit,2010.) 

 
Sistem duktus payudara terdiri dari duktus yang bercabang-cabang, meluas 

dari daerah puting payudara ke dalam jaringan fibroadiposa dan berakhir dilobulus-

lobulus payudara. Duktus dilapisi oleh epitel kuboid  yang dibungkus oleh 

membran basal dan dikelilingi oleh lapisan sel mioepitel. Duktus-duktus 

bercabang-cabang menjadi kelompok-kelompok duktulus terminal yang dikelilingi 

oleh stroma jaringan ikat longgar dan membentuk lobulus-lobulus. (terminal duct 

lobular unit, TDLU).  Lobulus,  dikelilingi oleh stroma kolagenosa padat. (Kumar 

et al., 2002). 

Kelenjar mammae yang tidak aktif ditandai oleh banyaknya jaringan ikat 

dan sedikit kelenjar. Payudara terdiri dari 2 jenis stroma yaitu stroma interlobularis 

dan stroma intralobularis. Stroma interlobularis terdiri dari jaringan ikat fibrous 

padat bercampur dengan lemak. Pada stroma intralobularis terdiri dari stroma 
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miksomatosa halus yang responsif terhadap hormon payudara serta mengandung 

sejumlah limfosit (Kumar et al 2010). 

Pada masa prahaid, stroma interlobularis edema dan menyusutnya ukuran 

lobulus oleh karena pengaruh hormone estrogen dan progesteron sehingga payudara 

terasa penuh tetapi ketika terjadi haid, stroma interlobularis tidak edema dan ukuran 

lobulus kembali normal oleh karena hormon estrogen dan progesteron kadarnya 

menurun. Diferensiasi payudara menjadi kelenjar mammae fungsional terjadi 

selama masa hamil dan laktasi. Pada saat tersebut, duktulus terminal (TDLU) 

mengalami hiperplasia dilapisi oleh sel kuboid sekretorik bervakuol. Pada laktasi 

lumen duktus mengandung susu oleh karena pengaruh prolactin dan menurunnya 

kadar progesteron. Laktasi berhenti maka lobulus mengalami atrofi dan ukuran 

payudara berkurang. Pada masa menopause dan terutama pada masa lansia, lobulus 

mengalami involusi dan stroma interlobularis menjadi lebih menonjol (Damjanov I 

2000). 

Dua jenis stroma (interlobularis dan intralobularis ) menghasilkan 

berbagai jenis neoplasma. Tumor bifasik yaitu fibroadenoma dan tumor phyllodes, 

berasal dari stroma interlobularis. Selain itu tumor yang berasal dari stroma 

interlobularis dapat ditemukan  dijaringan ikat di bagian tubuh lain, seperti lipoma, 

angiosarkoma, pseudoangiomatous stromal hyperplasia dan tumor fibrosa (Kumar 

et al 2010). 
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Gambar 2.2. Histologik kelenjar payudara inaktif  .a. Lobulus diantara jaringan ikat padat; 
b. epitel duktuli yang tersusun oleh myoepithel(P. Eroschenko 2008) 

 

 Tumor Phyllodes   

Pertama kali diperkenalkan oleh Johannes Muller pada tahun 1838 dengan 

istilah  Cystosarcoma phyllodes dengan karakteristik gambaran leaf-like pattern 

(seperti daun). Istilah tersebut kadang-kadang masih digunakan pada lesi ini, akan 

tetapi istilah tumor phyllodes lebih dinjurkan oleh karena sebagian besar tumor ini 

berprilaku jinak dan tidak kistik. Phyllodes termasuk salah satu tumor fibroepitelial 

yang terdiri dari proliferasi komponen epitelial dan stromal. Tumor phyllodes  

diklasifikasikan menjadi benign, borderline, malignant. Kategori ini didasarkan 

pada karakteristik gambaran histologinya (Mishra et al., 2013). 

2.2.1 Epidemiologi 

Di negara-negara barat, angka kejadian tumor phyllodes 0,3 -1% dari 

seluruh tumor primer payudara dan 2,5% dari  seluruh tumor fibroepitelial pada 

payudara. Tumor phyllodes terjadi pada wanita usia pertengahan, rata-rata  berusia 

40-50 tahun. Sementara di negara-negara Asia, tumor phyllodes terjadi pada wanita 

usia muda, rata-rata berusia 25-30 tahun.Tumor phyllodes malignant  terjadi rata-
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rata 2-5 tahun lebih lama dibandingkan tumor phyllodes benign. Tumor phyllodes 

malignant  lebih sering terjadi pada ras Latin yang lahir di Amerika Tengah dan 

Amerika Selatan (Djordjevic & Hanna, 2008; Tan et al 2012) 

2.2.2 Patogenesis 

Tumor phyllodes berbeda dengan tumor payudara yang lain, pada tumor 

phyllodes pertumbuhan tumor terjadi diluar duktus dan lobulus di dalam jaringan 

ikat payudara disebut sebagai stroma termasuk jaringan lemak dan ligament 

disekitar duktus, lobules, pembuluh darah dan kelenjar limfe dipayudara. Diantara 

sel stroma  pada tumor phyllodes  terdiri dari sel-sel ductus dan lobules. Penyebab 

tumor phyllodes belum diketahui bahkan adanya hubungan dengan fibroadenoma, 

sampai saat ini belum jelas. Apakah tumor phyllodes berkembang dari 

fibroadenoma atau de novo masih perlu diteliti lebih lanjut. Noguchi dan kawan-

kawan  menyampaikan bahwa fibroadenoma merupakan elemen polyclonal 

sedangkan tumor phyllodes  adalah polyclonal pada sel epithelial dan monoclonal 

pada  sel stroma. Fibroadenoma lebih baik dianggap sebagai lesi hyperplasia 

daripada neoplasma. Adanya dugaan bahwa fibroadenoma merupakan mutasi 

somatik yang menghasilkan proliferasi monoclonal dengan gambaran histolologi 

sulit dibedakan  dari elemen polyclonal tetapi memiliki kecenderungan untuk 

kambuh dan progresif menjadi tumor phyllodes  dan hal ini didukung berdasarkan 

analisis clonal. Induksi stroma pada tumor phyllodes merupakan dihasilkan dari 

faktor pertumbuhan epitel payudara. Trauma, laktasi, hamil  dan meningkatnya 

aktifitas estrogen sebagai faktor yang merangsang pertumbuhan tumor tetapi faktor 

ini belum jelas (Jara-lazaro & Tan, 2009; Mishra et al., 2013).  
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 Endothelin-1  adalah Vasoactive peptide dan mitogenic bermacam-

macam sel termasuk endotel, otot polos pembuluh darah serta sebagai stimulator  

pertumbuhan fibroblas  pada payudara. Tumor mengakibatkan jaringan sekitar 

mengalami hypoxia maka HIF-1α (Hypoxia inducible factor 1α) menstimulasi 

VEGF, ED-1,carbonic anhydrase IX (CAIX) yang berperan untuk memperbaiki 

jaringan sekitar yang mengalami hypoxia dengan menstimulasi angiogenesis. 

Angiogenesis terjadi untuk memenuhi kebutuhan stromal overgrowth, cellularity, 

atypia, mitosis. PDGF (Platelet derived growth factor) merangsang HIF-1α dan 

VEGF tanpa tergantung pada keadaan jaringan sekitar mengalami hypoxia. CD117 

dapat memfosforilasi sisa residu PDGFR sehingga menstimulasi angiogenesis, 

kemotaksis dan produksi matrix. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa expresi 

tumor phyllodes pada CD117 meningkat sesuai dengan peningkatan derajat 

histopatologi tumor dan dapat memprediksi recurrence (kekambuhan). CD117 pada 

GIST mennjukkan adanya mutasi, hal ini dapat pula terjadi pada tumor phyllodes. 

Pada penelitian yang lain menunjukkan bahwa adanya mutasi dan ada pula yang 

menyampaikan tidak terjadi mutasi tetapi terjadi overekspresi. Hal ini diduga 

adanya mekanisme autokrin dan parakrin (Carvalho et al., 2004; Jung et al., 2010; 

Karim et al., 2016). 

2.2.3 Manifestasi klinis 

Tumor phyllodes terjadi pada wanita diatas 45 tahun dengan ukuran tumor 

yang sangat besar, rata-rata 4 cm, dapat mencapai ukuran tumor >10 cm sehingga 

disebut sebagai tumor phyllodes giant. Tumor phyllodes yang giant sebanyak 20%, 

karena ukuran tumor yang besar maka vena mengalami dilatasi. Banyaknya vena 
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yang berdilatasi menyebabkan warna kulit payudara tersebut menjadi biru. Adanya 

nipple retraction dan ulserasi tetapi keduanya jarang terjadi pada tumor phyllodes. 

Tumor phyllodes dapat terjadi pada pasien yang pernah memiliki riwayat 

fibroadenoma sebelumnya. Pada  umumnya terjadi pada regio quadrant lateral atas 

dan dapat terjadi pada kedua payudara tetapi kejadian ini jarang terjadi (Mishra et 

al., 2013). 

 

Gambar 2.3 Giant phyllodes tumor (SP Mishra et al, 2013,) 

2.2.4 Gambaran patologik 

2.2.4.1 Makroskopik 

Secara makroskopik, tumor phyllodes berbatas jelas tetapi tidak memiliki 

kapsul. Tumor ini dapat tumbuh satu lesi tetapi dapat juga multinoduler. Pada irisan 

menunjukkan batas yang jelas, putih abu-abu sampai kecoklatan, konsistensi padat. 

Tampak pula fokus nekrosis, perdarahan, gelatinous, degenerasi, infark terutama 

pada jenis ganas (Mishra et al., 2013). 
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Gambar 2.4 tumor Phyllodes Benign . A : Stroma padat dan celah 

menyilang B : Tumor lobulated (Rosen, 2009) 
 

 
Gambar 2.5 tumor Phyllodes Malignant . 

 A : Pada irisan tampak kistik dan cleft serta tumor berbatas jelas. B : Fokus 
nekrosis (panah) dan permukaan fleshy (Rosen et al. 2014) 

 

2.2.4.2 Mikroskopik 

Tumor phyllodes mirip dengan fibroadenoma tipe intrakanalikuler dengan 

pelebaran celah yang dilapisi epitel diantara stroma yang hiperseluler. Selularitas 

stroma tumor phyllodes yang jinak lebih homogen. Derajat selularitas stroma, 

atipikal dan mitosis menentukan Derajat Histopatologi dari tumor phyllodes. Pada 

tumor phyllodes jenis ganas, komponen stromanya mirip dengan fibrosarkoma 

(Mishra et al., 2013). 

A B 

A B 

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



14 
 

 
 

  
Gambar 2.6 Histopatologi Tumor Phyllodes. (A). Leaf-like pattern, (B). Dengan 

pembesaran lebih kuat menunjukkan selularitas stroma (Rosen et al., 2014) 
 

1. Sitologi 

Gambaran sitologi  dari tumor phyllodes hampir mirip dengan 

fibroadenoma, sehingga sulit mendiagnosis  tumor phyllodes melalui FNA. Aspirasi 

dari tumor phyllodes menunjukkan hapusan hiperseluler, inti spindle plump dan 

adanya inti atipia dengan nukleoli dan pleomorfisme menentukan derajat 

histopatologi pada phyllodes (Orell et al 2012) 

  

Gambar 2.7  Sitologi Tumor phyllodes. (A). Menunjukkan hiperseluler dengan 
branching. (B). Menunjukkan gambaran bifasik (Orell & Sterrett, 2012) 

 

2. Derajat Histopatologi  

Sistem Derajat Histopatologi untuk tumor phyllodes, secara umum 

Derajat Histopatologi untuk membedakan antara yang jinak, borderline, dan ganas 

A B 

A B 
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adalah berdasarkan selularitas stroma, pertumbuhan stroma, adanya sel-sel atipia, 

batas tumor, dan aktifitas mitosis (Mishra et al., 2013). 

Pada tumor phyllodes yang jinak, dikarakteristikkan dengan tidak adanya 

mitosis atau kurang dari 5 per 10 HPF, pertumbuhan stroma yang ringan dengan 

sedikit atau tidak pleimorfisme. Gambaran stroma biasanya uniform. Batas tumor 

jelas, meskipun terkadang dapat ditemukan infiltrasi pada kapsul. Jenis yang 

borderline, memperlihatkan pertumbuhan yang invasif, dengan mitosis antara 5-9 

per 10 HPF, selularitas stroma sedang, mirip dengan fibromatosis atau 

fibrosarkoma derajat rendah. Hiperplasia epithel kadang dapat ditemukan dengan 

densitas microvessel meningkat dibandingkan dengan yang jinak. Untuk tumor 

phyllodes yang ganas, menunjukkan pertumbuhan stroma yang nyata, dengan 

mitosis 10 atau lebih per 10 HPF, adanya invasi, dan sel-sel atipia jelas ditemukan. 

Gambaran jenis ganas biasanya mirip dengan fibrosarkoma (Mishra et al., 2013). 
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Gambar 2.8 Derajat Histopatologi Tumor Phyllodes  (A) Benign Phyllodes Tumor 
dengan pelebaran epitel duktus. Inset: tampak peningkatan stroma pada periepitel. 
(B) Borderline phyllodes tumor dengan peningkatan selularitas stroma. (C) 
Adanya komponen rhamdomyosarcoma pada stroma malignant phyllodes tumor 
(Jaro lazaro & Tan, 2009) 

 
Tabel 2.1 Derajat Histopatologi tumor phyllodes menurut WHO 

Histological 
feature 

Phyllodes tumour 
Benign Boderline Malignant 

Tumour border Well-defined 
Well-defined, may 

be focally 
permeative 

Permeative 

Stromal cellularity 
Cellular, usually 
mild, may be non 
uniform or diffuse 

Cellular, usually 
moderate, may be 

non uniform or 
diffuse 

Cellular, usually 
marked and 

diffuse 

Stromal atypia Mild or none Mild or moderate Marked 

Mitotic activity Usually few (<5 
per 10 HPF) 

Usually frequent 
(5-9 per 10 HPF) 

Usually 
abundant (≥10 
per 10 HPF) 

Stromal 
overgrowth Absent Absent or very 

focal Often present 

A B 

C 
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Malignant 
heterologous 

elements 
Absent Absent May be present 

Distribution 
relative to all 

breast tumours 
Uncommon Rare Rare 

Relative 
proportion of all 

phyllodes tumours 
60-75% 15-20% 10-20% 

 

3. Immunohistokimia 

Immunohistochemistry (IHC) merupakan suatu tehnik pemeriksaan untuk 

mengidentifikasi selular atau jaringan yang mengandung antigen diidentifikasi 

dengan pemberian antibodi secara langsung (Bancroft 2008). 

Marker biologi yang dapat mengevaluasi untuk menilai prognosis dan 

membantu mendiagnosis serta derajat histopatologi tumor. Sekarang ini banyak 

penelitian molekuler yang telah dipublikasikan mempermasalahkan derajat 

histopatologi, perubahan keganasan dan memprediksi rekuren  (Tse et al., 2010). 

P53 adalah gen suppressor tumor berlokasi di 17p13 dan berfungsi 

mengatur pertumbuhan sel normal, perbaikan DNA dan apoptosis. Pada kanker 

payudara didapatkan perubahan secara ekstensive, tumor phyllodes high derajat 

histopatologi didapatkan ekspresi p53 yang lebih tinggi dibandingkan low derajat 

histopatologi. Sebagian besar penelitian p53 tidak dapat memperkirakan prognosis 

dan rekuren tetapi salah satu penelitian dapat menunjukkan bahwa p53 dapat 

memperkirakan prognosis dan rekuren. Penggunaan p53 sebagai marker prognosis 

tumor phyllodes masih belum jelas (Tse et al., 2010). 

Reseptor hormone tumor phyllodes didapatkan pada epitel ekspresi  

reseptor hormon progesterone sebanyak 84% lebih tinggi dibandingkan reseptor 

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



18 
 

 
 

hormone estrogen sebanyak 43% serta ekspresi hormone tersebut lebih banyak 

didapatkan pada tumor phyllodes benign dibandingkan borderline dan malignant. 

Pada sel stroma ekspresi reseptor hormone didapatkan < 5%  tetapi pada umumnya 

tidak ada ekspresi. Keterkaitan epitel dan stroma merupakan fenomena  serta 

terlihat pada stroma subepitelial. Hal ini belum dapat menjadi dasar penyebab 

tumor phyllodes  (Tse et al., 2010). 

CD10 dikenal sebagai CALLA (Common acute lymphoblastic leukemia) 

merupakan family matrix metalloproteases (MMP). CD10 merupakan zinc pada 

permukaan sel endopeptidase. Pada tumor phyllodes benign tampak ekspresi 0,6% 

lebih rendah dibandingkan pada borderline sampai malignant terekspresi 32-50%. 

Dapat memfasilitasi metastasis pada stroma. CD10 tidak dapat membedakan antara 

fibroadenoma dan tumor phyllodes (Tse et al., 2010). 

Beta catenin dan E-cadherin. Beberapa gen terekspresi dalam jalur Wnt 

yaitu termasuk β-catenin, E-cadherin, Wnt1, Wnt5a dan SFRP4 pada tumor 

phyllodes diteliti oleh Karim dan kawan-kawan. Pada penelitian ini didapatkan 

peningkatan ekspresi β-catenin pada inti stroma baik pada jaringan payudara 

normal sampai borderline tumor phyllodes sedangkan pada malignant lebih besar 

dari normal dan benign tumor phyllodes. Hal ini menunjukkan bahwa β catenin 

berakumulasi didalam inti stroma. Pewarnaan immunohistokimia  dengan β-catenin 

dapat berperan dalam diagnosis banding sel spindle pada payudara. E-cadherin 

terekspresi pada membrane sel epitel. Menurunnya ekspresi membrane sel epitel 

berhubungan dengan rekuren (Features & Mechanisms, 2014). 
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VEGF (Vascular  endothelial growth factor) merupakan peptida 

angiogenik yang merangsang pembelahan sel endotel, meningkatkan permeabilitas 

pembuluh darah dan merangsang pembentukan pembuluh darah kecil. Peningkatan 

VEGF berhubungan dengan survival dan peningkatan metastasis pada kelenjar 

getah bening pada karsinoma payudara. Pada penelitian tumor phyllodes dengan 

menggunakan immunohistokimia menunjukkan bahwa 31% terekspresi pada sel 

stroma dibandingkan sel epitel yang didapatkan hanya sebanyak 29% yang 

terekspresi. Peningkatan ekspresi VEGF pada stroma menunjukkan peningkatan 

derajat keganasan. VEGF yang berfungsi merangsang pembentukan sel endotel 

tetapi dapat mempengaruhi pembentukan sel stromal. VEGF tidak terekspresi pada 

epitel normal (Karim et al., 2016). 

PDGF (Platelet derived growth factor) merupakan faktor pertumbuhan 

bagi perkembangan payudara dan terlibat dalam kemotaksis sel radang, 

angiogenesis karena hypoxia tetapi tidak tergantung pada peningkatan HIF 1α 

(Hypoxia inducible factor 1α), merangsang pembelahan sel fibroblast. Pada tumor 

phyllodes tampak ekspresi PDGF dan PDGFRβ pada stroma dan ekspresi PDGF 

pada stroma berhubungan dengan tumor phyllodes yang highderajat histopatologi. 

Beberapa penelitian melaporkan adanya coekspresi PDGF dan PDGFRβ pada 

stroma tetapi pada penelitian yang lain melaporkan bahwa ada ekspresi PDGF pada 

epitel dan PDGFRβ pada stroma (Karim et al., 2016) 

EGFR (Epidermal growth factor reseptor)  merupakan media untuk 

proliferasi, adesi, motilitas, apoptosis, invasi dan angiogenesis melalui jalur 

MAPK. Ekspresi EGFR pada tumor phyllodes menunjukkan progresivitas tumor.  
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Pada tumor phyllodes benign ekspresinya 12-16% lebih rendah dibandingkan 

malignant 56-65%. EGFR digunakan untuk derajat histopatologi tumor tetapi 

mekanisme  overekspresi EGFR belum jelas (Tse et al., 2010). 

Pada tumor fibroepitelial tampak ekspresi pada IGF-I dan IGF-II 

berdasarkan penelitian yang dilakukan Sawyer dan kawan-kawan pada tahun 2003. 

Pada jaringan normal disekitar tumor tampak ekspresi yang sangat rendah IGF1 dan 

IGF2. Tidak ada ekspresi pada epitel normal maupun tumor epitel. Marker ini tidak 

dapat digunakan untuk membedakan fibroadenoma dari tumor phyllodes (Features 

& Mechanisms, 2014) 

Ki-67 (MIB1) adalah protein inti non histon yang digunakan sebagai 

marker proliferasi sel dan sebagai penentu progresifitas dan prognosis dari tumor 

phyllodes, Ki-67 (MIB1) merupakan antibodi monoclonal dan terekspresi pada 

semua siklus sel dan meningkat pada fase G2M. Penilaian Ki-67 secara kuantitas 

pada inti sample tumor yaitu sel stromal yang terwarnai menunjukkan hasil positif. 

Ki-67 digunakan sebagai indikator tumor phyllodes. Dilaporkan Ki-67 pada benign 

sebanyak 5-25% lebih rendah dibandingkan dengan malignant sebanyak 15-25%. 

Ki-67  index merupakan salah satu kriteria dalam tumor phyllodes  untuk diagnosis 

tetapi yang menjadi masalah adalah belum ada yang dapat membuktikan bahwa Ki-

67 index dapat digunakan untuk mengkategori derajat histopatologi dalam tumor 

phyllodes (Tse et al., 2010; Features & Mechanisms, 2014). 

c-kit (CD117) atau reseptor stem cell factor (SCFR) adalah protooncogen 

yang mengkode reseptor membran protein tirosin kinase type III dengan lokasi 

kromosom 4q12 terdiri dari 21 exon. CD117 berfungsi dalam pengaturan survival 
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sel, proliferasi dan diferensiasi. Selain itu pula sebagai penentu  progresifitas 

melalui ras-activated mitogen activated protein kinase (ras-MAPK) dan 

JAK/STAT pathway . CD 117 terwarnai pada sitoplasma dan membrane 

sitoplasma. Sejak dahulu sampai dengan sekarang, penelitian dengan menggunakan 

Immunohistokimia didapatkan peningkatan ekspressi stroma pada marker 

biological menjadi tanda adanya prilaku aggressive pada berbagai kategori tumor 

phyllodes ( benign, borderline dan malignant ) berbanding terbalik dengan ekspresi 

epithelial. CD117 sering terjadi mutasi dan atau overekspresi pada beberapa tipe 

tumor termasuk gastrointestinal stromal tumor, seminoma, melanoma dan 

hematopoietic malignant. Beberapa penelitian melaporkan adanya peningkatan 

ekspresi c-kit pada tumor phyllodes terutama pada tumor phyllodes malignant (Tse 

et al., 2010; Talaiezadeh et al., 2012; Features & Mechanisms, 2014). 

Gambar dibawah merupakan ringkasan dari korelasi antara 

imunohistokimia/perubahan genetik pada progresifitas tumor phyllodes (Jara-

lazaro & Tan, 2009). 

 
Gambar 2.9 Korelasi antara immunohistokimia/ Perubahan genetik dengan progresifitas 

tumor phyllodes (Jaro lazaro & Tan, 2009) 
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2.2.5 Penatalaksanaan dan prognosis 

Derajat Histopatologi dari tumor phyllodes berbanding lurus dengan 

gejala klinis. Pada tumor phyllodes jenis jinak tidak didapatkan adanya metastasis, 

serta memiliki kecenderungan rekurensinya rendah jika dilakukan eksisi secara 

komplit. Jenis tumor phyllodes yang borderline memiliki kecenderungan metastasis 

serta sering tumbuh kembali meskipun telah dieksisi luas. Sementara 25% tumor 

phyllodes yang ganas ditemukan adanya metastasis, serta memiliki kecenderungan 

untuk mudah kambuh (Mishra et al., 2013). 

Metastasis biasanya ditempat-tempat yang jauh seperti paru, tulang dan 

sistem syaraf pusat, dan jarang pada hati dan ginjal (Mishra et al., 2013). Terapi 

meliputi eksisi komplit dengan batas tepi operasi bebas tumor minimal 1 cm. 

Mastektomi hanya diindikasikan pada kasus-kasus dengan tumor yang besar 

dimana secara kosmetik tidak dapat dilakukan eksisi lokal. Pengambilan kelenjar 

getah bening tidak diindikasikan. Awalnya tumor phyllodes tidak responsif 

terhadap kemoterapi dan radioterapi, tetapi beberapa penelitian terbaru 

menunjukkan sensitif terhadap anthracycline, ifosfamide, dan cisplatin, etoposide 

(Mishra et al., 2013). 

Prognosis 5 ysr pada pasien dengan tumor phyllodes sebesar 90%, Kasus 

meninggal akibat metastasis setelah 5 tahun terdiagnosis. Ki67 juga memiliki nilai 

prognostik yang sama (Mishra et al., 2013). 
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 CD117 dan Jalur Transduksinya 

2.3.1 CD117 

CD117 (c-kit) atau dikenal sebagai reseptor stem cell factor (SCFR) 

merupakan reseptor faktor pertumbuhan stem cell/ mast cell yang dikenal sebagai 

protooncogen reseptor protein tyrosine kinase type III dengan kode c-kit dalam 

tubuh manusia yang terikat pada membran sel. CD117 terletak pada kromosom 

4q11-q12 serta terdiri dari 976 asam amino dengan berat 145 kDa. Reseptor tirosin 

kinase type III termasuk platelet derived growth factor receptor α (PDGFRα), 

PDGFRβ, Flt3 dan CSF1R  serta memiliki  karakteristik berupa pada bagian 

extracellular terdiri dari 5 immunoglobulin seperti cincin (dikode exon 9), 1 

transmembran hydrophobic yang terdiri dari 23 asam amino (exon 11), 

juxtamembran dan intraselular dengan fungsi tyrosin kinase (exon 13 dan 17). 

Reseptor protein ini ada dan terekspresi pada stem sel hematopoitic, sel mast, 

melanosit, sel keturunan yaitu sel germ (Lennartsson et al., 2005; Talaiezadeh et 

al., 2012; Tan et al., 2014). 

KIT ligand yaitu stem cell factor atau dikenal sebagai steel factor 

merupakan sitokin yang terikat dengan reseptor sitokin (CD117) pada extracellular 

menyebabkan reseptor dimerisasi mengaktifkan tirosin kinase intrinsik melalui 

autofosforilasi setelah itu mengaktifkan bermacam-macam jalur signal transduksi 

yang merupakan media untuk sel survival,  migrasi, adhesi, differensiasi, proliferasi 

dan differensiasi. Sitokin adalah protein yang dihasilkan oleh bermacam-macam sel 

yaitu limfosit, macrophage aktif selain itu pula sel endotel, epitel dan jaringan ikat. 

Pada stem cell factor merupakan protein yang dapat larut dengan berat molekul 18,5 
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kDa dan berada pada transmembrane. Diproduksi terutama oleh fibroblast dan sel 

endotel. Stem cell factor ini memiliki peran penting dalam hematopoiesis yaitu 

pembentukan sel darah, spermatogenesis maupun melanogenesis (Lennartsson et 

al., 2005; Talaiezadeh et al., 2012; Tan et al., 2014). 

Gen KIT pertama kali diidentifikasi pada tahun 1980 sebagai 

protooncogen, pada tahun 1986 ditemukan oleh biokimia dari Jeman bernama Axel 

ullrich yaitu v-kit oncogene didalam feline yang mengandung virus sarcoma. 

CD117 merupakan reseptor sitokin yang terekspresi pada permukaan hematopoetic 

stem cell dan type sel lain, secara fisiologi bahwa CD117 dapat terekspresi pada 

hematopoetic stem cell, tissue stemcell, sel mast, sel germ, melanosit, sel interstitial 

cajal dan sel epitel kelenjar payudara normal. Tidak selalu terekspresi normal pada 

sel epitel squamous dan sel epitel kelenjar pada paru, endocervix, pancreas, 

prostate, gaster atau usus kecil dan usus besar. Perubahan bentuk pada gen reseptor 

ini dapat terjadi overekspresi atau mutasi mengakibatkan terjadinya kanker serta 

berhubungan dengan bermacam-macam tumor termasuk gastrointestinal stromal 

tumor (GIST) umumnya terjadi pada exon 11, kanker kolon, testicular seminoma 

(sel germ) umumnya terjadi pada exon 17, mastocytosis, melanoma, leukemia 

myeloid akut (kanker progenitor hematopoetic) memiliki tempat yang sama dengan 

sel germ yaitu exon 17 (Lennartsson et al., 2005; Talaiezadeh et al., 2012; Tan et 

al., 2014). 

 Peran antibodi CD117 pada pemeriksaan immunohistokimia adalah 

membantu mengetahui jenis sel tumor didalam potongan jaringan histologi 

contohnya CD117 digunakan dalam mendiagnosis GIST dengan hasil positif pada 
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sitoplasma atau membrane sel tetapi pada desmin dan S100 didapatkan hasil 

negative. Desmin dengan hasil positif pada sel otot polos sedangkan pada S100 

memiliki hasil positif pada sel neural (Lennartsson et al., 2005; Talaiezadeh et al., 

2012; Tan et al., 2014). 

2.3.2 Jalur Transduksi Sinyal RAS/ Mitogen Activated Protein Kinase 

(MAPK) 

 Transduksi sinyal adalah proses penyampaian pesan yaitu pesan 

dari luar sel, tampak reseptor yang sebagian besar terletak dimembran sel walaupun 

juga ada reseptor di sitoplasma atau nucleus. Bertemunya pesan dari luar sel (sinyal 

ekstrasellular atau ligan) dengan reseptor maka akan membentuk complex ligan-

reseptor sehingga memicu respon sel yang spesifik atau multiple dan menimbulkan 

perubahan ekspresi gen. Transduksi sinyal dapat berfungsi untuk mengontrol 

pertumbuhan sering bergantung pada kemampuan protein tertentu untuk 

memodifikasi protein yang lain, atau sering disebut dengan istilah komunikasi antar 

protein. Komunikasi demikian dapat terjadi melalui reaksi-reaksi enzimatik. Tetapi 

kadang-kadang sinyal tidak diteruskan melalui reaksi enzimatik tetapi melalui 

kontak protein-protein yang bersifat sementara (transient) atau disebut juga 

interaksi protein-protein (Kumar et al 2010). 

Ada beberapa reseptor utama untuk transduksi sinyal yaitu reseptor yang 

memiliki aktivitas tirosin kinase intrinsik, reseptor yang tidak memiliki aktivitas 

tirosin kinase tetapi merekrut kinase, GPCR (G-protein coupled reseptor), reseptor 

hormone steroid. Reseptor protein memiliki spesifisitas pengikatan untuk ligan 

(sinyal ekstrasellular) sehingga membentuk komplek ligan-reseptor. Pada reseptor 
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yang memiliki aktivitas tirosin kinase intrinsik memiliki beberapa ligan yang 

sebagian besar berupa factor pertumbuhan yaitu EGF (factor pertumbuhan 

epidermis), TGF-α (transforming growth factor α), HGF (factor pertumbuhan 

hepatosit/scatter factor), PDGF (Platelet derived growth factor), VEGF (factor 

pertumbuhan endothel vascular), FGF (factor pertumbuhan fibroblast), ligan c-kit, 

insulin. Stem sel factor (ligan c-kit) merupakan salah satu ligan untuk reseptor 

tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase memiliki domain ektrasellular (membrane 

sel) untuk mengikat ligan, sebuah region transmembrane dan pada sitoplasma 

(Kumar et al 2010).  

Pengikatan ligan dengan reseptornya menyebabkan dimerisasi reseptor, 

fosforilasi tirosin dan tirosin kinase yang aktif. Kinase aktif kemudian 

memfosforilasi (mengaktifkan) molekul effector dihilir. Residu yang terfosforilasi 

direseptor berfungsi sebagai tempat tambatan molekul adaptor yang mengikat 

molekul efektor. Molekul efektor meliputi fosfolipase yaitu enzim yang 

mengkatalisis hidrolisis ikatan ester spesifik pada fosfolipid berupa fosfolipase Cγ 

(PLCγ) atau phospholipase C gamma dan PI3 kinase. PLCγ mengkatalisis 

(mempercepat reaksi kimia) pemecahan fosfolipid inositol membrane menjadi dua 

produk yaitu inositol trifosfat (IP3) dan diasilgliserol. Pada IP3 berfungsi 

meningkatkan konsentrasi molekul efektor terutama kalsium dan pada diasilgliserol 

berfungsi mengaktifkan PKC (serin treonin kinase protein kinase C) yang pada 

akhirnya mengaktifkan berbagai factor transkripsi. PI3 kinase memfosforilasi 

membrane fosfolipid dan menghasilkan produk yang mengaktifkan kinase Akt 
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(protein kinase B). Kinase Akt berperan pada proliferasi sel dan inhibisi apoptosis 

(Lennartsson et al., 2005) 

 Residu yang telah terfosforilasi direseptor berfungsi sebagai tempat 

tambatan untuk protein adaptor yang mampu mengikat protein efektor lain. Protein 

adaptor adalah GRB-2 (Growth Factor Receptor-Bound Protein 2) yang mengikat 

SOS (Son-of-Sevenless Guanine Nucleotide Exchange Factor) yaitu suatu factor 

pertukaran antara GTP (guanosine triphosphatase).:GDP (guanosine diphosphate). 

SOS bekerja pada protein pengikat GTP (G) RAS dan mengkatalisis pembentukan 

RAS-GTP. Dalam keadaan inaktif, ia dalam bentuk ikatan dengan guanosine 

diphosphate (GDP), sedangkan dalam keadaan aktif berada dalam ikatan dengan 

guanosine triphosphate (GTP). RAS yang teraktifasi selanjutnya akan mengaktifasi 

MAP kinase pathway, yang selanjutnya akan mengaktifasi faktor transkripsi. 

Sasaran akhir transduksi sinyal mitogenik adalah faktor transkripsi yang berfungsi 

dalam inti sel untuk merangsang ekspresi gen-gen spesifik yang memicu kaskade 

protein kinase (MAP kinase). MAP kinase yang aktif memfosforilasi protein di 

sitoplasma dan merangsang sintesis dan fosforilasi factor transkripsi seperti FOS 

dan JUN dinukleus. Faktor transkripsi yang telah aktif oleh berbagai sinyal ini 

meraangsang pembentukan factor pertumbuhan, resptor factor pertumbuhan, 

protein yang secara langsung mengontrol masuknya sel ke dalam siklus sel. 

Kelainan pada jalur tirosin kinase dapat menyebabkan beberapa penyakit pada 

manusia salah satunya adalah kanker (Kumar et al 2010).    

Reseptor yang tidak memiliki aktivitas tirosin kinase tetapi merekrut 

kinase. Ligan untuk reseptor ini adalah berbagai sitokin seperti interleukin 2 (IL-2), 
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IL-3 dan interleukin lain, interferon α, β, γ, eritropoietin, granulocyte colony 

stimulating factor, hormone pertumbuhan dan prolactin. Reseptor ini menyalurkan 

sinyal ekstraseluler ke nucleus dengan mengaktifkan protein JAK (Janus kinase) 

yang berperan sebagai penghubung antara reseptor yang tidak memiliki aktivitas 

tirosin kinase tetapi merekrut kinase dengan STATs (signal transducer and 

activation of transcription) yang berfungsi mengaktifkan faktor transkripsi 

disitoplasma yang bergerak secara langsung ke nucleus untuk mengaktifkan 

transkripsi gen. Pada CD117 mengalami proliferasi melalui ras-MAPK dan 

JAK/STAT pathway dan untuk menghambat apoptosis melalui PI3/AKT pathway 

(Karim et al., 2016). 

  Gen  pada sel kanker yang mendorong pertumbuhan sel autonom disebut 

onkogen. Onkogen memiliki kemampuan mendorong pertumbuhan sel tanpa sinyal 

mitogenik normal dan produk dari gen tersebut disebut onkoprotein yang serupa 

dengan produk protoonkogen   normal. Onkoprotein di sel yang mengalami 

transformasi tidak tergantung pada faktor pertumbuhan atau sinyal eksternal lain. 

Onkoprotein menyebabkan sel tidak memerlukan sinyal luar untuk tumbuh (Kumar 

et al 2010).  

Mutasi adalah perubahan susunan nukleotida pada DNA baik karena 

pengurangan (deletion), penambahan (insersion) maupun perpindahan atau 

pertukaran (translocation). Perubahan susunan nukleotida pada DNA maka asam 

amino penyusun protein yang dikodenya mengalami perubahan sehingga protein 

yang abnormal maka dapat menyebabkan fungsi protein tersebut menjadi abnormal. 

CD117 merupakan reseptor tirosin kinase, jika mengalami mutasi pada reseptor 
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tirosin kinase maka sinyal transduksi dapat berjalan tanpa diperlukan ligan c-kit 

atau stem cell faktor (sinyal ekstraselluler) sehingga dapat terjadi dimerisasi 

kemudian fosforilasi dan mengaktifkan tirosin kinase. Aktifnya tirosin kinase tanpa 

tergantung stem cell factor maka menyebabkan perubahan sel yaitu sel kanker yang 

dapat tumbuh sendiri dan memiliki kemampuan mensitesis faktor pertumbuhan, 

reseptor faktor pertumbuhan (Lennartsson et al., 2005). 

 

 
Gambar 2.9 Jalur transduksi sinyal CD117  (In Robbins and Cotran Pathologic Basis 
of Disease, 8th). 

 

Phyllodes merupakan tumor fibroepithelial pada payudara terdiri dari     

epitel dan stroma, proliferasi stroma lebih tinggi dibandingkan epitel. Sel stroma 

berupa sel spindle dan diklasifikasi menjadi benign, borderline dan malignant. 

Beberapa penelitian menunjukkan adanya ekspresi CD117 pada phyllodes yang 

serupa pada GIST. Salah satu penelitian menunjukkan adanya peningkatan ekspresi 
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CD117 pada malignant tumor phyllodes . CD117 juga terekspresi pada stroma dari 

tumor phyllodes.  Pada suatu penelitian menunjukkan hasil yang signifikan antara 

peningkatan CD117 dengan peningkatan Derajat Histopatologi dari tumor 

phyllodes. Pada penelitian lain juga menyebutkan overekspresi CD117 pada sel 

stroma berkorelasi positif  pada Ki-67 dan p53 (Tse et al., 2004; Tan et al., 2005; 

Noronha et al., 2011). 

 Proliferasi Protein Ki-67 

Pada jaringan dewasa, populasi sel dipengaruhi oleh proliferasi sel, 

Differensiasi dan kematian sel melalui apoptosis. Proliferasi sel dapat  di      

stimulasi oleh kondisi fisiologis maupun patologis. Proliferasi sel sendiri 

merupakan proses regulasi yang melibatkan berbagai macam molekul dan jalur 

(Kumar et al., 2002). 

Proliferasi sel adalah salah satu perubahan mendasar pada fisiologi sel, 

yang menentukan terjadinya keganasan adalah proliferasi sel yang tidak terkendali. 

Pada kondisi yang fisiologik, proliferasi sel terbagi dalam beberapa tahap  

1. Ikatan antara suatu growth factor dengan reseptor spesifiknya 

2. Aktifasi dari receptor growth, yang selanjutnya akan mengaktifasi 

beberapa protein transduksi sinyal pada permukaan dalam membran sel. 

3. Transmisi sinyal transduksi melintasi sitoplasma menuju inti melalui 

second messenger atau dengan kaskade molekul sinyal transduksi 

4. Induksi dan aktifasi faktor regulator inti yang akan menginisiasi transkripsi 

DNA. 
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5. Masuknya sel dalam siklus sel, yang pada akhirnya akan menyebabkan 

pembelahan sel (Kumar et al., 2002). 

Untuk mencapai replikasi DNA maka sel masuk dalam suatu kejadian 

yang terkontrol yang disebut siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase G1 (presintesis), 

S (sintesis DNA), G2 (premitosis) dan (M) mitosis. Sel yang mengalami istirahat 

tidak masuk dalam siklus ini tapi berada pada fase G0 (Kumar et al 2010). 

 
Gambar 2.10 Siklus pembelahan sel.(Dasar patologis penyakit, edisi 7, 2010) 
 
Siklus pembelahan sel pada dasarnya dibagi dalam 2 fase yaitu (1) fase 

mitosis (M) dan (2) fase interval yang dikenal sebagai fase interfase (fase antara 

akhir dan awal mitosis). Fase S (sintesis) adalah fase penggandaan DNA yang 

terjadi pada interfase. Fase M merupakan fase yang tersingkat dimana terjadi  

penggandaan sel dan pemecahan DNA yang berduplikasi secara komplit dan 

menghasilkan sel anak dengan kromosom diploid (2n). Pada fase G1 merupakan 

gap/jeda antara akhir fase M dengan awal fase S sedangkan pada fase G2 

merupakan gap/jeda antara akhir fase S dengan awal fase M. Sehingga siklus sel 

terdiri dari 4 fase yaitu fase M, G1, S, dan G2. Pada akhir telofase, sel membentuk 

protein yang disebut Anaphase promoting complex (APC). APC menguraikan 
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ikatan kompleks antara siklin AB dengan CDK-1 pada fase M melalui proses 

ubiquitiniasi. APC juga memicu protein mendorong aktivitas fase G1. Pada fase G1 

ditemukan factor penginduksi ditemukan suatu faktor yang menginduksi fase G1 

untuk masuk ke fase S yang disebut S-phase Promoting Factor (SPF), akhir dari 

fase G2 dan awal dari fase M ditemukan suatu faktor yang menginduksi fase G2 

untuk masuk ke fase M  disebut M phase Promoting Factor (MPF). Khususnya 

pada mammalia untuk masuk ke setiap fase akan diinduksi oleh suatu Cyclin 

Dependent Protein Kinase (CDK) yang membentuk kompleks dengan Cyclin. Fase 

G1 akan diinduksi oleh CDK-4 dan CDK-6 yang membentuk komplek dengan 

cyclin-D dan cyclin- E. Pada CDK- Cyclin G1 kompleks akan memfosforilasi 

protein retinoblastoma (p-RB) yang menghambat aktivitas faktor transkripsi seperti 

E2F, ABL (Sudiana  2010). 

Proses fosforilasi mengakibatkan pRB menjadi tidak aktif dan 

ketidakaktifan pRB mengakibatkan factor transkripsi aktif sehingga disintesis 

beberapa protein seperti CDC-6p, Dbf-4p, CDC-7p, MCM-p dan beberapa enzim 

antara lain polymerase, primase, helicase, ligase maupun topoisomerase (gyrase). 

Pada fase S akan diinduksi oleh CDK-2 yang membentuk kompleks dengan cyclin 

A dan cyclin E yang disebut CDK-cyclin G2 complex. Adanya komplek 

mengakibatkan ikatan antara Dbf-4p dengan CDC-7p. Ikatan ini mengakibatkan 

Dbf-4p aktif sehingga menelusuri  untaian DNA  sampai menemukan suatu area 

yang dikenal dengan ORC (Origin Recognition complex) (Sudiana  2010). 

Setelah itu CDC-7p dilepas dan Dbf-4p berikatan dengan ORC sehingga 

terbentuklah OR (Origin of replicatin). OR mengakibatkan MCM-p mengalami 
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hiperfosforilasi sehingga memicu CDC-6p menjadi aktif, CDC-6p aktif akan 

mengubah MCM-p yang semula hiperfosforilasi menjadi MCM-p hipofosforilasi. 

MCM-p hipofosforilasi memicu pembentukan replikasi (O). Adanya bermacam 

enzim seperti primase, polymerase, helicase, dll maka untaian DNA akan terbentuk 

pasangan rantai baru yaitu leading strand dan lagging strand/Okazaki fragment. 

Enzim helicase maupun gyrase akan terbentuk 2 untaian DNA baru. Setelah terjadi 

penggandaan DNA, fase M akan diinduksi oleh CDK-1 membentuk kompleks 

cyclin A dan cyclin B disebut sebagai CDK-cyclin-M complex. Pada akhir 

anaphase terbentuk protein disebut Anaphase promoting complex (APC). 

Pembelahan sel akan mulai masuk ke siklus pembelahan sel berikutnya atau fase 

G-0. Apabila terjadi perubahan susunan nukleotida pada DNA maka perubahan 

susunan tersebut harus diperbaiki melalui DNA repair. Faktor yang memicu 

perubahan susunan nukleotida pada DNA disebut sebagai mutagen (Sudiana  2010). 

Siklus sel mempunyai berbagai macam kontrol khususnya selama transisi 

dari G1 ke fase S, sedangkan dari G0 ke G1 merupakan pintu masuk ke dalam siklus 

sel. Pada masa transisi banyak gen yang terlibat antara lain gen yang mengatur 

aktivasi transkripsi, berbagai protoonkogen, gen yang dibutuhkan saat sintesis 

ribosom serta protein translasi (Kumar et al 2010). 

Ki-67 pertama kali diidentifikasi di German pada tahun 1980 melalui tikus 

mengidentifikasi inti dari sel Hodgkin lymphoma. Ki-67 memiliki ekspresi yang 

bermacam-macam pada siklus sel. Ki-67 memiliki tingkat ekspresi rendah pada fase 

G1 dan S dan ekspresi yang meningkat pada fase mitosis (anaphase dan telophase). 

Ki-67 digunakan sebagai marker proliferasi dan prognostic. 
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Ki-67 adalah protein inti yang terkait erat dengan siklus sel, protein yang 

sangat besar sekitar 359kDA dan dikode oleh 30.000 pasang basa pada genom 

manusia. Ki-67 dikatabolisme secara cepat pada akhir fase M dan tidak terdeteksi 

lagi pada sel yang resting (G0 dan awal G1). Antibodi Ki-67 yang murni hanya 

dapat digunakan pada jaringan segar dan beku sedangkan fiksasi dapat menurunkan 

kemampuan pulasan immunolgiknya. Kemudian ditemukan tiruan dari protein ini 

yang dapat mengenali protein Ki-67 pada jaringan yang terfiksasi. MIB-1 

digunakan secara luas untuk mengetahui keberadaan ki-67. Ekspresi Ki-67 sangat 

berkaitan dengan growth fraction dan tidak terekspresi selama proses perbaikan 

DNA (DNA repair). Di samping itu, studi lain juga melaporkan adanya hubungan 

dengan respon klinik terhadap kemoterapi. Ki-67 setelah kemoterapi  menunjukkan 

nilai ki-67 yang rendah berarti respon terhadap kemoterapi. Ki-67 memiliki 

confidence interval yang meningkat sehingga Ki-67 sebagai nilai standar patologi 

menjadi kurang walaupun demikian Ki-67 tetap menjadi standar dalam penilaian 

patologi, oleh karena itu Ki-67 sebagai standar penilaian patologi dibutuhkan untuk 

dilakukan penelitian. Nilai Ki-67 yang dapat digunakan secara valid  tergantung 

pada tehnik penanganan jaringan dan proses jaringan secara standarisasi. Nilai cut-

off ekspresi Ki-67 pada pemeriksaan imunohistokimia untuk membedakan tinggi-

rendahnya aktifitas proliferasi sel tumor belum sepenuhnya ditetapkan. Hal ini 

terjadi karena perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing laboratorium 

berbeda (Scholzen & Gerdes, 2000; Tashima et al., 2015)
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL 

 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
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Penjelasan Kerangka Konseptual : 

Pada permukaan sel membran tumor, ligan berikatan dengan CD117  yang  

mengaktifkan RAS sehingga faktor trankripsi terbentuk. Hasil akhir dari ikatan 

antara ligan dan CD117 menyebabkan proliferasi sel. Semakin meningkat jumlah 

CD117 maka semakin meningkat pula proliferasi sel tumor.(Lennartsson et al., 

2005) 

Ki-67 adalah protein inti yang terkait erat dengan siklus sel. Ki-67 

terekspresi pada seluruh fase dalam siklus sel  kecuali pada  fase resting (G0 dan 

awal G1). Ekspresi Ki-67 memiliki ekspresi yang meningkat pada fase mitosis 

sedangkan pada fase G1 dan S memiliki ekspresi yang rendah. Di samping itu, 

beberapa studi  melaporkan adanya hubungan ekspresi Ki-67 yang meningkat, 

maka meningkat  pula proliferasi sel tumor (Jonat & Arnold, 2011; Kucuk et al., 

2013) 

Menurut kriteria WHO derajat histopatologik tumor phyllodes dibagi 

menjadi 3, yaitu benign, borderline, dan malignant tumor phyllodes , yang pada 

penelitian ini dapat dilihat dari tingkat proliferasi sel tumor (Mishra et al., 2013) 

 Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan ekspresi CD117 antara  tumor  phyllodes 

benign, borderline dan malignant. 

2. Terdapat perbedaan ekspresi Ki – 67 antara  tumor  phyllodes 

benign, borderline dan  malignant. 

3. Terdapat hubungan antara ekspresi CD117 dengan Ki – 67 pada  

tumor phyllodes  benign, borderline dan malignant.
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BAB 4  

METODE  PENELITIAN 

 Rancangan  Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi observasional analitik dengan 

menggunakan  metode cross sectional . 

 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang telah didiagnosis  

secara histopatologi sebagai tumor phyllodes di Rumah Sakit Dr. Soetomo, 

Surabaya periode Januari 2009 – Juli 2014. Dari survey pendahuluan didapatkan 

jumlah populasi sebesar 45 kasus dengan rincian sebagai berikut : 

 Benign tumor phyllodes      : 17 kasus 

 Boderline tumor phyllodes  : 12 kasus 

 Malignant tumor phyllodes  : 16 kasus 

Sampel penelitian ini adalah sampel yang didapatkan berdasarkan tehnik 

simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara 

acak sehingga setiap kasus dalam populasi memiliki kesempatan yang besar  untuk 

dipilih sebagai sampel penelitian. Dalam hal ini sampel dibagi menjadi tiga kriteria 

berdasarkan kriteria WHO yaitu benign tumor phyllodes , borderline dan malignant 

tumor phyllodes  yang memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut : 

 Blok paraffin masih mempunyai jaringan tumor yang representative untuk 

dilakukan pemeriksaan immunohistokimia. 

Dengan menggunakan rumus untuk uji hipotesis dengan data jenis proporsi sebagai 

berikut : 
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di mana   : n         = besar sampel minimum  

 Z 1-/2  = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada  tertentu = 1,96 

 Z1-   = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada  tertentu = 0,2 

P0  = proporsi di populasi =  

Pa = perkiraan proporsi di populasi 

Pa-P0 = perkiraan selisih proporsi yang diteliti dengan proporsi di 

populasi 

Dari hasil perhitungan rumus diatas didapatkan jumlah sampel yang akan diteliti 

berjumlah 30 sampel.  

 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Patologi Anatomi Rumah 

Sakit Dr. Soetomo, Surabaya, dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Agustus  2014 – Maret 2016 

 Variabel Penelitian 

Variabel bebas  :  Ekspressi CD117 

Ekspressi Ki-67 

Variabel tergantung :  Benign tumor phyllodes 

Boderline tumor phyllodes  

Malignant tumor phyllodes  
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 Batasan Operasional 

4.5.1 Tumor phyllodes 

Diagnosis tumor phyllodes ditegakkan berdasarkan diagnosis histopatologik 

dari bahan operasi (Simple Mastectomy, Modified Radical Mastectomy/ MRM) yang 

memenuhi kriteria WHO, yaitu : 

1. Adanya proliferasi stromal 

2. Dilatasi duktus intrakanalikuler sehingga membentuk gambaran leaf like 

appearance 

3. Didapatkan adanya komponen epitelial (sel luminal maupun 

myoepithelial) 

Derajat histopatologi tumor phyllodes berdasarkan klasifikasi WHO, sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Derajat Histopatologi tumor phyllodes menurut WHO 

Gambaran Histologi Tumor phyllodes 
   

 Benign Borderline Malignant 

Batas Tumor Batas jelas 

Focal 
melewati 

batas 
tumor 

Melewati batas 
tumor 

Hiperseluler stroma  

Seluler, biasanya 
ringan,  mungkin 

tidak seragam atau 
merata 

Seluler, 
biasanya 
moderate, 
mungkin 

non 
uniform 

atau 
diffuse 

Seluler, 
biasanya berat 

dan merata 

Inti stroma atipia Ringan atau tidak 
ada    Sedang Berat 

Aktifitas Mitosis Sedikit (<5 per 10 
HPF) 

5-9 per 10 
HPF 

Banyak (≥10 
per 10 HPF) 

Pertumbuhan stroma 
berlebihan Tidak ada Focal Sering ada 
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Komponen maligna 
heterogen Tidak ada Tidak ada Mungkin ada 

Terjadi pada semua  
tumor payudara Tidak umum Jarang Jarang 

Bagian dari seluruh tumor 
phyllodes 60-75% 15-20% 10-20% 

 

4.5.2 Ekspresi CD 117 

Ekspresi CD117 adalah ekspresi protein yang diperiksa secara 

imunohistokimia dengan antibodi poliklonal CD117 ( Dako, A4502, 1:50,antigen 

retrieval EDTA pH8), dikatakan positif jika tercat pada membran sel dan atau 

sitoplasma pada sel stroma dilihat dengan mikroskop cahaya binokuler pembesaran 

400 kali. Penilaian CD117 yang digunakan pada penelitian ini ditinjau dari segi 

intensitas  pewarnaan dan dibuat skor secara semikuantitatif. yaitu sebagai berikut: 

1. Score 0     : tidak terpulas   

2. Score 1   : bila sitoplasma sel tumor terpulas ≤ 10%  fokal dengan intensitas 

lemah  

3. Score 2  : bila sitoplasma sel  tumor terpulas ≥11% - <50% fokal dengan 

intensitas sedang 

4. Score 3   :  bila sitoplasma sel tumor terpulas ≥ 50% diffuse  dengan 

intensitas kuat (Tse et al., 2004; Yonemori et al., 2006). 

4.5.3 Ekspresi Ki-67 

Ekspresi protein Ki-67 adalah ekspresi protein Ki-67 yang diperiksa secara 

imunohistokimia dengan antibodi monoclonal rabbit terhadap protein Ki-67 klon 

SP6 (Biocare, USA), dihitung secara visual dengan mikroskop cahaya binokuler 

dengan pembesaran 400x. Dipilih area dengan intensitas tertinggi untuk 
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perhitungan, paling sedikit 1000 inti sel tumor dengan menggunakan ocular 

graticule. Indeks proliferasi Ki-67 dihitung dengan rumus:   

𝐾𝑖 − 67(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑡𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 (𝑤𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑘𝑙𝑎𝑡)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑖
 𝑥 100 % 

(Jonat & Arnold, 2011; Features & Mechanisms, 2014). 

 Prosedur  Penelitian 

1. Menghubungi bagian yang terkait yaitu Laboratorium Patologi 

Anatomi dan RSUD Dr.Soetomo, Surabaya 

2. Mengumpulkan blok dan sediaan sesuai nomor pemeriksaan 

histopatologi penderita tumor phyllodes dari arsip formulir 

pemeriksaan Patologi Anatomi di Laboratorium Patologi 

Anatomi FK UNAIR/ RSUD Dr. Soetomo,Surabaya 

3. Melakukan pengambilan sampel dengan cara acak pada 

kelompok benign dan malignant 

4. Mengumpulkan sediaan-sediaan pulasan HE sesuai dengan hasil 

randomize 

5. Mengumpulkan blok parafin kemudian blok parafin dipotong 

setebal <4 mikron, masing-masing dua slide untuk pulasan 

immunohistokimia 

6. Melakukan pemulasan immunohistokimia dengan antibodi 

CD117 dan Ki-67 

7. Penilaian ekspresi protein  CD117 dan Ki-67 

8. Analisis Data. 
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 Alur Penelitian 

   

    

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Gambar 4.1 Alur Penelitian 

 
 Analisis Data 

Perhitungan statistik menggunakan software IBM SPSS versi 22 dengan 

tingkat kemaknaan sebesar 0,05. 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Uji distribusi normal menggunakan One sample Kolmogorov Smirnov 

test- Shapiro-Wilk test untuk data variabel Ki-67 dan  CD-117. 

2. Uji beda Kruskal – Wallis test untuk melihat perbedaan antar kelompok 

untuk data variabel Ki-67 dan Cd-117. Hal ini dilakukan dengan syarat 

hasil perhitungan no.1 signifikan (p<0,05) 

3. Uji Beda Mann Whitney untuk melihat perbedaan antara kelompok benign 

dengan borderline, benign dengan malignant serta antara borderline 
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dengan malignant pada Ki-67 dan Cd-117 dengan hasil signifikan jika 

p<0,05. 

4. Uji korelasi Spearmann antara variabel  Ki-67 dengan Cd-117 pada tiap 

kelompok benigna, borderline dan malignant dengan hasil signifikan jika 

p<0,05.Untuk menganalisis hubungan antara CD117 dan Ki-67 pada 

tumor phyllodes benign, borderline dan malignant dilakukan uji statistic 

Spearmann, uji statistik tersebut dikatakan signfikan jika p<0,05. 
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BAB 5  

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menilai ekspresi protein CD117 dan Ki-67 pada tumor 

phyllodes baik yang benign, borderline, dan malignant. Hubungan antara ekspresi 

protein CD117 dan Ki-67 juga dinilai pada penelitian ini. Data klinikopatologi yang 

terdapat pada penelitian ini adalah usia sampel penelitian, lokasi tumor, ukuran 

tumor, rekuren. Variabel penelitian yang dinilai adalah ekspresi protein CD117 dan 

Ki-67 pada tumor phyllodes yang benign, borderline, dan malignant (tabel 5.1) 

Selama periode 1 Januari 2009 sampai 31 juli 2014 didapatkan 10 sampel 

untuk kelompok benign, 10 sampel untuk kelompok borderline, dan 10 sampel 

untuk kelompok malignant.  

 Karakteristik Klinikopatologik Sampel Penelitian 

Data usia yang diperoleh pada penelitian ini yang paling muda adalah 31 

tahun dan yang paling tua 60 tahun (mean 48tahun, median 45,5 tahun). Untuk 

memudahkan pengamatan, dilakukan pengelompokan usia menjadi 4 kelompok 

dengan rentang 9 tahunan. Pada gambar 5.1 dapat dilihat bahwa usia penderita 

tumor phyllodes yang paling banyak didiagnosis sebagai benign berada pada 

rentang 50-59 tahun (60%),  borderline berada pada rentang 40 – 49 tahun (40%), 

sementara pada  malignant paling banyak pada rentang 40-49 tahun (60%). Bila 

dibuat dalam bentuk grafik, gambaran distribusi usia penderita akan tampak sebagai 

berikut : 
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Gambar 5.1 Grafik Distribusi Tumor Phyllodes berdasarkan Usia 

 
Pada penelitian ini lokasi tumor dibagi menjadi dua lokasi, yaitu payudara 

dekstra dan payudara sinistra. Gambar 5.2 menunjukkan lokasi tumor phylloides 

pada payudara sinistra terbanyak adalah dengan kriteria malignant (70%) 

sedangkan pada dekstra dengan kriteria borderline (60%). 

Bila dibuat dalam bentuk grafik, gambaran distribusi lokasi tumor 

penderita akan tampak sebagai berikut : 

 
Gambar 5.2 Grafik Distribusi Tumor Phyllodes berdasarkan Lokasi Tumor 
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Pada penelitian ini ukuran tumor yang diperoleh terkecil adalah 4 cm dan 

terbesar adalah 35 cm (mean 20,1 cm, median 19,5 cm).Untuk memudahkan 

pengamatan, dilakukan pengelompokan ukuran tumor menjadi 2 kelompok. Pada 

tabel 5.1 dapat dilihat bahwa pada kelompok tumor phyllodes yang benign ukuran 

tumor terbanyak < 20 cm (70%), sementara pada kelompok borderline dan 

malignant ukuran tumor ≥20 cm  yang terbanyak masing-masing (60%). Bila dibuat 

dalam bentuk grafik, gambaran distribusi diameter ukuran tumor penderita akan 

tampak sebagai berikut: 

 
Gambar 5.3 Grafik Distribusi Tumor Phyllodes berdasarkan Ukuran tumor 

 

 Ekspresi CD117 

Pada penelitian ini dinilai ekspresi protein CD117 baik pada tumor 

phyllodes yang benign, borderline dan malignant, dengan menggunakan penilaian 

semikuantitatif, dalam rentang skor 0 hingga skor +3. Berikut gambar skor CD117 

dari 0 hingga +3 : 
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A B 

C D 
 Gambar 5.4 Skor CD 117 (A) Skor 0 pada sitoplasma stroma;(B) Skor +1pada sitoplasma 
stroma;(C) Skor +2 pada sitoplasma stroma;(D) Skor +3 pada sitoplasma stroma  
(Pembesaran obyektif 40x). 

 

Berdasarkan data dapat dilihat pada tumor phyllodes yang benign skor 

CD117 terbanyak adalah skor +1(70%), sedangkan pada borderline memiliki score 

sama pada skor +1 dan +2 masing-masing (50%), sementara pada malignant skor 

CD117 terbanyak adalah skor +3 (50%). 

Bila dibuat dalam bentuk grafik, gambaran ekspresi CD117  akan tampak 

sebagai berikut : 
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Gambar 5.5 Grafik Eskpresi CD117 pada Tumor Phyllodes 

Hasil pengecatan / pulasan CD 117 pada sample tumor phyllodes benign, 

borderline dan malignant dianalisis dengan uji  Kruskal-Wallis, didapatkan hasil 

p=0,03 (p<0,05), yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara ekspresi 

CD117 pada ketiga kelompok tersebut diatas. Selanjutnya dilakukan dengan uji 

Mann Whitney untuk mengetahui perbedaan ekspresi CD117 pada masing-masing 

2 kelompok (antara benign dan borderline; malignant dan borderline; benign dan 

malignant) dan didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Hasil Statistik Mann Whitney ekspresi CD117 pada Tiap Kelompok 
 Benign PT Borderline PT 

Benign PT   
Borderline PT 0,089  
Malignant PT 0,035 0,143 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa antara kelompok benign dan 

malignant memiliki nilai p=0,035 (p<0,05), yang artinya terdapat perbedaan 

ekspresi CD 117 yang signifikan antara kelompok benign dan malignant.  
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 Ekspresi Ki-67 

Pada penelitian ini ekspresi protein Ki-67  pada tumor phyllodes benign, 

borderline dan malignant, inilai secara kuantitatif dalam persentase. Pada penelitian 

ini diperoleh persentase Ki-67 antara 0,2% sampai 36,2% . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.6 Ekspresi Ki- 67 (A) Ekspresi Ki-67 pada tumor phyllodes benign;(B) Ekspresi 
Ki-67 pada tumor phyllodes borderline; (C) Ekspresi Ki-67 pada tumor phyllodes 

Malignant;( (Pembesaran obyektif 40x). 
 

Distribusi ekspresi antibodi Ki-67  pada tumor phyllodes benign, 

borderline maupun malignant ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut : 

A B 

C 
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Gambar 5.7 Grafik Eskpresi KI-67 pada Tumor Phyllodes 

Hasil pengecatan Ki – 67 pada sampel tumor phyllodes benign, borderline 

dan malignant dianalisis dengan uji  Kruskal-Wallis, didapatkan hasil p=0,000 

(p<0,05), yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan ekspresi Ki-67 antara 

ketiga kelompok tersebut diatas. Selanjutnya dilakukan dengan uji Mann Whitney 

untuk mengetahui perbedaan ekspresi Ki-67 pada masing-masing 2 kelompok 

(antara benign dan borderline; malignant dan borderline; benign dan malignant) dan 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Hasil Statistik Mann Whitney ekspresi Ki-67 pada Tiap Kelompok 
 Benign PT Borderline PT 

Benign PT   
Borderline PT 0,000  
Malignant PT 0,000 0,000 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa antara kelompok benign dan 

borderline memiliki nilai p=0,000 (p<0,05), yang artinya  terdapat perbedaan yang 
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signifikan antara kelompok benign dan borderline; benign dan malignant memiliki 

nilai p=0,000 (p<0,05) yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelompok benign dan malignant, begitu juga pada borderline dan malignant 

memiliki nilai p=0,000(p<0,05) yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kelompok borderline dan malignant. 

 Hubungan antara Ekspresi CD117 dan Ki-67 pada Tumor Phyllodes 

Kelompok Benign, Borderline dan Malignant 

Hubungan  antara ekspresi CD117 dan Ki-67 pada tumor phyllodes pada  

benign, borderline maupun malignant dengan uji lanjutan Spearman didapatkan 

hasil  seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel . Korelasi antara CD117 dengan KI-67 

 
KI - 67 

Benigna Borderline Malignant 

CD 
117 

Benigna r =        
- 0,170 

p = 
0,640     

Borderline   r = 
0,140 

p = 
0,700   

Malignant     r = 
0,117 

p = 
0,747 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa antara kelompok benign CD117 dan 

benign Ki-67 memiliki nilai r= -0,170 dan p=0,640 (p>0,05), yang artinya  tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara kelompok benign CD117 dan Ki-67 tumor 

phyllodes; borderline CD117 dan Ki-67 memiliki nilai r=0,140 dan p=0,700 

(p>0,05) yang artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kelompok  

borderline CD117 dan Ki-67 tumor phyllodes sedangkan kelompok malignant 

memiliki nilai  r=0,117 dan p=0,747 (p>0,05) yang artinya tidak terdapat korelasi 

yang signifikan antara kelompok malignant CD117 dan Ki-67 tumor phyllodes. 
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Tabel 5.3 Korelasi antara CD117 dengan KI-67 
 KI – 67 

CD 117 

 

r = 0,441 

P = 0,015 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan/korelasi yang 

signifikan antara ekspresi CD117 dan Ki-67 pada tumor phyllodes. 
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BAB 6  

PEMBAHASAN 

 Karakteristik Klinikopatologik 

Penelitian ini menggunakan sampel total sebanyak 30 pasien, dimana 

terbagi menjadi 10 sampel untuk tumor phyllodes yang benign, 10 sampel untuk 

tumor phyllodes yang borderline dan 10 sampel untuk tumor phyllodes yang 

malignant. Dari data usia, didapatkan usia terkecil pada penelitian ini adalah 31 

tahun sedangkan usia tertua adalah 60 tahun (mean 48 tahun, median 50 tahun), 

.Hal ini tidak berbeda jauh dengan penelitian di Philipina yang dilakukan oleh 

Tawasil et al yang didapatkan rentang usia 20-65 tahun (mean 47 tahun, median 

48tahun )  (Mishra et al., 2013; Augustyn et al., 2015; Tawasil et al., 2015). Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Esposito et.al di California, didapatkan 

dengan rentang usia 27-90 tahun (mean 54 tahun, median 52 tahun ) (Esposito et 

al., 2006) dan penelitian yang dilakukan Tan et.al di Singapore bahwa dari 335 

tumor phyllodes didapatkan terjadi pada rentang usia 16-69 tahun (mean 41 tahun, 

median 42 tahun)(Tan et al., 2005). Pada borderline dan malignant dari data 

penelitian berdasarkan usia ditemukan usia terbanyak pada usia 40-49 tahun. Hal 

ini sesuai dengan literatur-literatur bahwa pada umumnya tumor phyllodes terjadi 

sebagian besar pada wanita diusia pertengahan yaitu 40-49 tahun dan jarang terjadi 

pada usia muda (Tse et al., 2004) Akan tetapi pada kelompok tumor phyllodes 

benign  ternyata lebih tua dibanding usia median secara keseluruhan yaitu 51 tahun. 

Hal ini tidak berbeda jauh dengan penelitian Viela et.al di Brazil yang didapatkan 

pada tumor phyllodes benign dengan  usia  median 48 tahun (Vilela et al., 2014).  
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Yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh Sapino adalah adanya 

korelasi positif antara ER dengan usia pada pasien tumor phyllodes, dengan dugaan 

adanya estrogen-independent tumor growth yang dimediasi oleh sitokin. Telah 

dilaporkan ER mengontrol PDGF, suatu sitokin yang mengatur perubahan fibroblas 

menjadi miofibroblas, yang mana banyak ditemukan pada tumor phyllodes 

dibanding fibroadenoma (Sapino et al., 2006). Sehingga itu menjadi suatu alasan 

kenapa tumor phyllodes lebih sering ditemukan pada usia yang lebih tua dibanding 

fibroadenoma. 

Pada penelitian ini  sebagian besar tumor phyllodes berlokasi di payudara 

sinistra pada tumor phyllodes malignant (70%). Hasil yang didapat pada penelitian 

ini sama dengan yang didapat oleh Bose et al.  di U.S.A bahwa lokasi payudara 

yang terkena tumor phyllodes paling banyak di kiri dibandingkan payudara kanan 

(Bose et al., 2010). Menurut SJ dan Harries, SA (2001) tumor phyllodes lebih sering 

ditemukan di kuadran lateral atas dengan kecenderungan yang sama antara 

payudara kanan maupun kiri (Parker & Harries, 2001) . 

Ukuran tumor pada penelitian ini terkecil adalah 4 cm dan terbesar adalah 

35 cm ( mean 20,1 cm, median 19,5 cm). Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda 

dengan Tse et al yaitu ukuran tumor dengan rentanng 2,6-34 cm (Tawasil et al., 

2015).Tumor phyllodes biasanya tumbuh lebih cepat daripada fibroadenoma 

dengan ukuran yang bervariasi (Jara-lazaro & Tan, 2009; Tse et al., 2004). Pada 

penelitian ini didapatkan pada benign dengan ukuran tumor 5-35cm (mean 19cm) 

sedangkan pada malignant dengan ukuran tumor 4-34cm (mean 22,8cm). Pada 

kasus yang malignant biasanya didapatkan massa tumor dengan ukuran besar 
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dengan pertumbuhan yang cepat seperti penelitian yang dilakukan Tse et al., (2004) 

menyatakan bahwa ukuran tumor yang lebih besar sering ditemukan pada tumor 

phyllodes yang borderline dan malignant dengan p=0,030 (Tse et al., 2004). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Kucuk et.al bahwa terdapat perbedaan yang 

significant antara ukuran tumor dan derajat histopatologi tumor phyllodes P<0,001 

(Kucuk et al., 2013). 

 Ekspresi CD117 pada Tumor Phyllodes Benign, Borderline, dan 

Malignant 

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara ekspresi 

CD117 pada ketiga kelompok tumor phyllodes. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Tse et al pada tahun 2004 melaporkan bahwa adanya peningkatan ekspresi CD117 

dari benign sampai malignant dan terpulasnya CD117 dengan intensitas kuat 

menunjukkan progressivitas tumor (Tse et al., 2004) 

Pada penelitian ini didapatkan perbedaan ekspresi pada derajat 

histopatologi tumor dan hasil significant terdapat pada perbedaan ekspresi CD117  

benign dan malignant  tumor phyllodes tetapi perbedaan ekspresi benign dan 

borderline serta borderline dan malignant tidak didapatkan hasil yang significant. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Esposito et al,2006 di California 

bahwa didapatkan perbedaan ekspresi CD117 pada derajat histopatologi tumor 

phyllodes tetapi perbedaan ekspresi pada borderline dan malignant didapatkan tidak 

significant (p = 0,39) tetapi pada benign dan malignant didapatkan significant (p = 

0,006). Hal ini disimpulkan bahwa CD117 dapat digunakan untuk membedakan 

tumor phyllodes yang benign dan malignant, tetapi tidak dapat digunakan untuk 
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membedakan tumor  borderline dan malignant. Tumor phyllodes pada borderline 

dan malignant yang tidak significant sesuai dengan penyampaian di dalam literature 

oleh (Rosen, 2009) bahwa diagnosis tumor phyllodes diklasifikasi sebagai benign, 

low derajat histopatologi malignant (borderline) atau high derajat histopatologi 

malignant (Rosen, 2009).  Tumor phyllodes benign dan malignant  di dapatkan 

significant  sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Carvalho et.al, 2004 

dengan 19 sample di Institut patologi molecular dan immunology, Universitas 

Porto, Portugal, melaporkan hasil yang significant antara benign dan malignant (p= 

0,024)(Carvalho et al., 2004). 

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yonemori 

et al,2006 dengan menggunakan 41 sample di Rumah sakit pusat kanker nasional, 

Japan, melaporkan bahwa dengan menggunakan antibodi yang sama yaitu berupa 

dako A4502 tetapi dilusinya tidak spesifik menghasilkan tidak adanya ekspresi  

CD117 pada seluruh derajat histopatologi tumor phyllodes(Yonemori et al., 2006). 

Adanya perbedaan pada laporan hasil ekspresi CD117 pada tumor phyllodes  dapat 

dikaitkan  antibodi yang digunakan, prosedur tata laksana pewarnaan dan nilai 

skoring pada kriteria, menurut penelitian Wai jin tan et al, 2014 Sedangkan menurut 

penelitian sebelumnya yaitu menurut Angela F lagullo et al, 2008 yang 

menyampaikan bahwa hasil yang berbeda pada beberapa penelitian tentang ekspresi 

CD117 pada tumor phyllodes disebabkan tehnik pengecatan termasuk penggunaan 

antibodi dan retrieval antibodi. Menurut penelitian Yonemori et al pada tahun 2006 

bahwa tidak terekspresinya CD117 pada semua derajat histopatologi tumor 

phyllodes disebabkan perbedaan dalam penggunaan antibodi CD117 dan perbedaan 
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teknik.  Antibodi CD117 terdapat banyak variasi dari perusahaan yang 

memproduksinya terdapat adanya dako,biocare,novacastra,zymed dan prosedur 

tata laksana pewarnaan masing-masing memiliki dilusi yang berbeda antara satu 

dengan yang lain, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gary MK Tse et al, 2004 

menggunakan antibodi novacastra dengan dilusi 1:40 dengan kriteria scoring 

≥20%, CD117 terekspresi sesuai dengan peningkatan derajat histopatologi, 

Carvalho et al, 2004 menggunakan antibodi novacastra dengan dilusi 1:60 dengan 

kriteria scoring ≥25%, CD117 terekspresi berhubungan dengan derajat 

histopatologi malignant dan didapatkan silent mutation isoleucine 798 pada 2 

sample dari 19 sample, Puay Hoon tan et al,2005 menggunakan antibodi Dako 

A4502, dilusi 1:250 dengan kriteria scoring intensitas staining, CD117 terekspresi 

dihubungkan dengan derajat histopatologi tumor, Yonemori et al,2006 

menggunakan antibody Dako A4502 dengan dilusi tidak spesifik, scoring kriteria 

≥10%, CD117 tidak ada yang terekspresi, Esposito et al, 2006 menggunakan 

antibody dako polyclonal dengan dilusi 1:100, scoring kriteria ≥1, CD117 

terekspresi berhubungan  dengan derajat histopatologi tumor, Bose et al, 2010 

menggunakan antibody dako dengan dilusi 1:50, scoring kriteria ≥5% , CD 117 

yang terekspresi tidak didapatkan hubungan, terdapat silent mutasi isoleucine 798 

(exon17) pada 1 sample dari 17 sample, Noronha et al,2010 menggunakan antibody 

Biocare clone Y145 dengan dilusi 1:100, scoring kriteria ≥ 20%, CD117 terekspresi 

berbeda terutama pada malignat(Tan et al., 2014). Tidak ada ketetapan bersama 

untuk prosedur tata laksana pewarnaan dan nilai skoring pada kriteria yang terbaik 

untuk digunakan. Walaupun standar prosedur tata laksana antara laboratorium 
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berbeda tetapi antibodi yang digunakan dibutuhkan optimal dan valid (Tan et al., 

2014). Pada penelitian ini kami lakukan dengan metode immunohistokimia  

menggunakan CD117 (Dako, A4502, dilusi 1:50, EDTA PH 8). Prosedur tehnik 

immunohistokimia pada metode labelled streptavidin biotin II (LSAB) merupakan 

standar dalam laboratorium patologi anatomi RSUD Soetomo memiliki 6 tahap 

terdiri dari tahap 1(deparafinisasi,rehidrasi); tahap 2 (blocking peroksidase 

endogenous); tahap 3(antigen retrieval); tahap 4(blocking background); tahap 

5(pewarnaan utama); tahap 6(counterstain). Pada tahap 3 Buffer atau larutan 

penyangga terdiri dari asam lemah dan garamnya dapat mempertahankan dan 

menjaga PH, kebutuhan buffer sulit oleh karena membutuhkan kondisi PH stabil 

dan buffer memiliki banyak macamnya sehingga sulit memilih buffer maka perlu 

diperhatikan PH optimum serta sifat-sifat biologisnya.  EDTA adalah 

ethylenediamine tetra acetic acid sebagai buffer dengan PH maximal 8 yang 

berfungsi dalam penyampaian epitope oleh sebab itu beberapa antibodi 

membutuhkan PH basa aktif sehingga diperlukan pemilihan yang tepat antara 

antibodi dan jenis buffer yang digunakan. CD117 (Dako,A4502) merupakan 

antibodi yang valid untuk penggunaan diagnostik dan telah digunakan oleh peneliti 

sebelumnya untuk mengevaluasi tingkat sensitivitas dan spesifitas  pada derajat 

histopatologi tumor yang berbeda. Pada kriteria scoring kami menggunakan kriteria 

scoring yang dilakukan oleh penelitian yonemori et al,2006 yaitu score 0 pada bila 

sitoplasma sel tumor tidak terpulas, score 1 bila sitoplasma sel tumor terpulas fokal 

<10% dengan intensitas lemah, score 2 bila sitoplasma  sel tumor terpulas fokal 

>11-<50% dengan intensitas sedang, score 3 bila sitoplasma sel tumor terpulas 
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≥50% dengan intensitas kuat. Faktanya adalah CD117 tidak terekspresi pada sel 

stromal payudara normal oleh karena itu ekspresi CD117 dengan nilai presentase 

yang rendah pada tumor phyllodes diindikasi abnormal. Pada penelitian kami 

dengan menggunakan immunohistokimia menunjukkan CD117 terekspresi dengan 

presentasi rendah dinilai bahwa sel tumor positif walaupun dengan potongan tumor 

kecil pada sample seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Wai jin tan dan 

kawan-kawan dengan yang dilakukan pada tahun 2014 di General hospital, 

Singapore dengan menggunakan jaringan microarray. Penelitian ekspresi CD 117 

sebagian besar karena dimotivasi inhibitor tyrosine kinase yang sukses sebagai 

terapi pada pasien GIST. Selain itu yang menjadi dasar untuk dilakukan penelitian 

ekspresi CD117 pada tumor phyllodes yaitu bahwa adanya kesamaan dengan GIST 

yaitu adanya sel spindle serta  prilaku sel tumor benign sampai malignant. Peran 

CD117 dalam kanker dibedakan dalam 2 kelompok yaitu (1) adanya mutasi CD117 

dengan bertambahnya fungsi dan berasal dari sel normal terekspresi pada CD117 

(2) CD117 mutasi yang jarang terjadi pada tumor yang berasal dari sel normal yang 

tidak terekspresi pada CD117. Pada kelompok ke-2 ekspresi CD117 pada sel tumor 

menunjukkan bahwa CD117 memiliki peran yang pasif dan ekspresi yang di dapat 

pada tumor yang progressive. Hal ini menerangkan bahwa kurangnya mutasi yang 

ditemukan pada tumor phyllodes dibandingkan dengan GIST. GIST berasal dari 

transformasi oncogenic sel interstitial cajal yang pada keadaan normal sel tersebut 

terekspresi oleh CD117, dibandingkan dengan tumor phyllodes yang dalam 

keadaan normal bahwa sel stromal payudara tersebut tidak terekspresi oleh CD117. 

Pada sel epitel payudara normal tampak ekspresi CD117 merupakan hal yang 
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fisiologis serta pada 4 penelitian didapatkan terekspresi 100%, ini merupakan 

kebalikan dari sel stroma payudara. CD117 berperan dalam pertumbuhan dan 

pemeliharaan sel epitel sehingga fungsi CD117 menghilang pada malignant dan 

terekspresi CD117 bervariasi dari 1-82% (Talaiezadeh et al., 2012). CD117 dapat 

pula terekspresi pada tumor phyllodes yang tidak memiliki mutasi. Kurangnya 

mutasi yang terjadi pada tumor phyllodes maka penggunaan terapi inhibitor 

tyrosine kinase yaitu imatinib pada tumor phyllodes malignant tidak mungkin 

effektif. Walaupun demikin bahwa CD117 memiliki peran yang berhubungan 

dengan derajat histopatologi tumor dan prognosis yang buruk dalam tumor 

phyllodes, Beberapa peneliti mengobservasi progressivitas melalui peningkatan 

ekspresi dari tumor benign sampai malignant dan pada tumor malignat cenderung 

terekspresi (Yonemori et al., 2006; Djordjevic & Hanna, 2008; Tan et al., 2014) 

Tumor phyllodes merupakan tumor biphasic terdiri dari 2 komponen yaitu 

epithel dan stroma tetapi system derajat histopatologi tumor phyllodes berdasarkan 

parameter WHO sebagai berikut overgrowth stroma, cellularity pada stroma, 

stromal atypia, stromal mitotic rate, batas tumor. Tumor phyllodes merupakan 

tumor heterogenous dan meliputi  klone multiple dan type sel multiple.  

Diklasifikasikan dalam 3 tingkatan dan kebanyakan menggunakan istilah benign, 

borderline dan malignant. Interaksi epitel dan stroma payudara dibutuhkan dalam 

perkembangan normal, differensiasi maupun fungsi normal payudara. Ekspresi gen 

payudara pada manusia yaitu estrogen meliputi gen pada epitel maupun stroma. 

Menurut Noguchi et al dalam penelitiannya menganalisis tumor phyllodes dan 

fibroadenoma melalui polymerase chain reaction (PCR) bahwa fibroadenoma 
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adalah polyclonal pada sel epitel maupun stroma tetapi tumor phyllodes 

menunjukkan polyclonal pada sel epitel dan  monoclonal pada sel stroma. Tumor 

phyllodes adalah tumor yang berasal dari monoclonal. Sebagian besar penelitian 

tumor phyllodes  pada komponen stroma (Jara-lazaro & Tan, 2009; Talaiezadeh et 

al., 2012; Karim et al., 2016). 

Pada payudara normal tampak ekspresi CD117 tetapi sel epitel tampak 

ekspresi menurun pada benign dan carcinoma. Pada penelitian ini tampak  ekspresi 

sel epitel  tumor phyllodes benign dengan intensitas lebih kuat dibandingkan sel 

epitel tumor phyllodes boderline sedangkan sel epitel pada tumor phyllodes 

malignant tidak dapat diobservasi karena sebagian besar sample  tidak ada epitel 

ductuli. Sel epitel yang terekspresi CD117 pada tumor phyllodes dengan hasil sel 

epitel pada tumor benign terekspresi kuat dibanding sel epitel tumor phyllodes 

borderline sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puay Hoon Tan, 2005 dan 

Angela F Logullo,2008 (Tan et al., 2005; Nanba & Toyooka, 2008; Talaiezadeh et 

al., 2012).  

CD117 menjadi aktif melalui 2 mekanisme: ligan-dependent (normal) dan 

ligan-independent (onkogenik). Ikatan ligand dengan reseptor menginduksi 

dimerisasi reseptor protein-thyrosin kinase, yang kemudian melangsungkan 

autofosforilasi. SCF ( ligan c-kit) merupakan ligan pada CD117, dimana dapat 

berikatan dengan CD117 dan mengaktifkan thyrosin kinase (Lennartsson et al., 

2005) 

Mekanisme ligan-independent yang terjadi pada beberapa tumor tidak 

membutuhkan SCF (ligan c-kit) dalam mengaktifkan tirosin kinase menyebabkan 
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perubahan struktur reseptor yang menyerupai pengikatan ligand, sehingga dapat 

menghasilkan aktivasi reseptor secara terus-menerus yang selanjutnya merangsang 

jalur mitogenik Ras-MAP kinase. Perubahan struktur reseptor dapat disebabkan 

oleh mutasi gen (Lennartsson et al., 2005; Carvalho et al., 2004). 

CD117 dan PDGFRA merupakan reseptor faktor pertumbuhan tyrosine 

kinase type III, kedua gen ini memiliki ligand sendiri yaitu SCF/ligand c-kit untuk 

CD117 dan PDGF untuk PDGFR jika terjadi mutasi kedua reseptor tersebut dapat 

dihambat oleh inhibitor tyrosine kinase yaitu imatinib mesylate (bentuk STI571 

dikenal nama dagang Gleevec di U.S.A dan Glivec di Eropa). CD 117 sebagian 

besar mutasi GIST pada exon 9,11,13 dan 17 tetapi tidak adanya mutasi CD117  

maka terdapat mutasi exon 12 dan 18 pada PDGFRA. Penelitian carvalho et al pada 

tahun 2004 melaporkan jarang (silent mutasi) atau tidak ada mutasi CD117 maupun 

PDGFRA seperti GIST pada tumor phyllodes, mutasi silent CD117 terjadi pada 

exon 17 (2415 C>T) dan PDGFRA pada exon 2866 G>T. Overekspresi tumor 

phyllodes tetapi tidak didapatkan mutasi diperkirakan karena aktivasi mekanisme 

autocrine/paracrine melalui interaksi epitel dan stromal tumor phyllodes tampak 

hilangnya ekspresi CD117 pada sel epitel tumor phyllodes malignant tetapi ekspresi 

meningkat pada stroma tumor phyllodes malignant (Carvalho et al., 2004). 

Penelitian Bose et al, 2010 melaporkan bahwa tidak ada bukti bahwa tumor 

phyllodes mengalami mutasi c-kit (CD117) sehingga peran imatinib sebagai 

penghambat tirosin kinase pada tumor phyllodes tidak ada(Bose et al., 2010). 
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 Ekspresi Ki-67 pada Tumor Phyllodes Benign, Borderline, dan 

Malignant 

Ki-67 adalah protein inti non histone yang terekspresi pada fase proliferasi 

siklus sel, marker proliferasi yang terekspresi di siklus sel (G1,G2,M,S) dan tidak 

aktif pada fase istirahat (G0). Ekspresi Ki – 67 pada fase G1 dan S lebih rendah 

dibandingkan fase G2M. Fase M memiliki tingkat ekspresi yang sangat tinggi 

dibandingkan fase siklus sel lainnya. Ki – 67 sebagai marker proliferasi, dapat 

digunakan untuk memprediksi progressivitas dan prognosis walaupun fungsi dari 

Ki-67 belum diketahui. Sebagian besar ekspresi Ki-67 diukur dengan menggunakan 

metode immunohistokimia dari potongan jaringan paraffin menggunakan antibodi 

MIB-1.  

Hasil penelitian ini didapatkan Ki-67 indeks  yaitu 0,2%-36,2%. Hal ini 

sesuai penelitian Noronha et.al,2010 dengan menggunakan 33 sample di 

Universitas Loma linda medical center, California, U.S.A, melaporkan bahwa 

adanya peningkatan ekspresi Ki-67 pada tumor derajat histopatologi phyllodes 

yaitu Ki-67 indeks <2% - ≥10% (Noronha et al., 2011) dan berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan  Kucuk et. al, 2013 dengan menggunakan 26 sample (17 

benign dan 9 malignant), Tepecik Research and Training Hospital, Izmir, Turkey,  

melaporkan bahwa ekspresi Ki-67 positif terekspresi pada inti sel sebanyak 1% -

60% (Kucuk et al., 2013) 

Hasil penelitian ini didapatkan adanya perbedaan ekspresi Ki-67 yang 

signifikan antara benign, boderline dan malignant. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya menyampaikan bahwa adanya hubungan antara ekspresi Ki-67 dengan 
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peningkatan derajat histopatologi tumor yang dilakukan oleh Kucuk et.al di Turki 

bahwa adanya ekspresi Ki-67 pada stroma yang signifikan dengan  derajat 

histopatologi tumor phyllodes terutama lebih tinggi pada kelompok malignant 

(P=0,0001)(Kucuk et al., 2013). 

Hasil penelitian ini didapatkan adanya perbedaan Ki-67  bahwa antara 

benign dan borderline; antara borderline dan malignant; antara benign dan 

malignant. Hal ini sesuai dengan penelitian Esposito et.al, 2006 dengan 

menggunakan 30 sample dari Rumah sakit Magee woman, Universitas Pittsburgh 

medical center, California, melaporkan adanya peningkatan ekspresi pada derajat 

histopatologi tumor phyllodes yaitu Ki-67 labeling index 1,3%-4,7% untuk benign, 

6%-16% untuk borderline dan 12%-50% untuk malignant (Esposito et al., 2006). 

Berbeda dengan Maria Helena et.al,2014 dengan 31 sample tumor phyllodes  di 

Rumah sakit Universitas Federal Goias, Portugal, melaporkan bahwa Ki-67 tidak 

significant dibedakan antara borderline dan malignant  p =0,110 (p> 0,05)(Vilela 

et al., 2014). 

Nilai Ki-67 belum ada standarisasi sehingga nilai Ki-67 antara 

laboratorium berbeda-beda, hal ini terjadi karena pengaruh preanalitik ( fiksasi 

jaringan) dan analitik (proses jaringan). Selain digunakan sebagai marker 

proliferasi, Ki-67 berguna untuk mengetahui respon terapi terhadap tumor. Jika 

mendapatkan nilai Ki-67 yang lebih rendah menunjukkan bahwa tumor tersebut 

respon terhadap terapi dan aggresivitasnya berkurang (Dowsett et al., 2011) 
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 Hubungan Ekspresi CD117 dan Ki-67pada Tumor Phyllodes 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan didapatkan hubungan yang 

signifikan antara CD117 dan Ki-67 pada tumor phyllodes (p=0,015) tetapi pada 

masing-masing kelompok tumor phyllodes tidak didapatkan hubungan yang 

signifikan. Hal ini sesuai pada penelitian  yang dilakukan oleh Esposito et.al,2006, 

Pittsburgh,U.S.A melaporkan bahwa Ki-67 dan CD117 secara keseluruhan CD117 

dan Ki-67 berhubungan. tetapi masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda 

pada tumor phyllodes dan membantu membedakan antara benign dari borderline 

atau benign dari malignant tumor phyllodes tetapi tidak dapat berhubungan secara 

significant dengan masing-masing kelompok tumor phyllodes tersebut (Esposito et 

al., 2006). Sesuai yang disampaikan oleh Anna Richelia Jara Lazaro et.al 

menyampaikan bahwa adanya hubungan antara Ki67 dan CD117 pada tumor 

phyllodes   (Jara-lazaro & Tan 2009; Esposito et al.2006) 

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh tsutsui et.al, 2006 di 

medical center Beppu, Japan, melaporkan bahwa tidak ada hubungan antara 

ekspresi CD117 dengan Ki-67 (Tsutsui et al., 2006). Yvonne Noronha et.al,2011 

dengan menggunakan 33 samples tumor phyllodes dilakukan di universitas Loma 

linda medical center, California, U.S.A, melaporkan bahwa ada peningkatan 

ekspresi CD117 dan Ki-67 pada tumor phyllodes benign dan malignant, Ivan illic 

et.al,2009 menggunakan 35 sample tumor phyllodes, di Departemen pathology, 

fakultas kedokteran, Serbia melaporkan peningkatan ekspresi pada Ki-67 dan 

CD117, Maria Helena Taveres Vilela et.al,2014 menggunakan 51 sample tumor 

phyllodes, dilakukan di Universitas federal Goias, Brazil, melaporkan adanya 
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peningkatan ekspresi CD117 dan Ki-67 (Esposito et al., 2006; Ilic et al., 2009; 

Noronha et al., 2011; Vilela et al., 2014).  
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BAB 7  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

1. Terdapat perbedaan ekspresi CD117 antara tumor Phyllodes yang 

benign, boderline  dan malignant. 

2. Terdapat perbedaan ekspresi Ki-67 antara tumor Phyllodes 

benign, bodeline dan malignant. 

3. Terdapat hubungan antara ekspresi CD117 dan Ki-67 pada tumor 

Phyllodes benign, borderline, dan malignant. 

 Saran 

1. Dapat diaplikasikan sebagai alat bantu untuk diagnosis tumor 

phyllodes, serta menentukan prognosis dari tumor phyllodes 

terutama yang berkaitan dengan angka rekurensi dan metastasis. 

2. Perlu adanya cut off point pada Ki-67 maupun CD117 

3. Perlu identifikasi adanya mutasi CD117 dengan metode 

molekuler pada tingkat genomik. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 
Hasil analisis perbedaan ekspresi Ki-67 pada tumor phyllodes benign, 
borderline dan malignant. 
 
Ringkasan 
 KI67 
Stadium Benigna 1 .4 

2 .2 
3 .5 
4 .9 
5 .9 
6 .6 
7 1.2 
8 .8 
9 1.0 
10 .8 
Total N 10 

Borderline 1 2.0 
2 2.9 
3 1.3 
4 1.2 
5 8.1 
6 7.8 
7 2.4 
8 6.8 
9 2.0 
10 1.1 
Total N 10 

Malignant 1 7.0 
2 17.9 
3 12.0 
4 15.8 
5 24.5 
6 11.0 
7 18.0 
8 36.2 
9 23.3 
10 14.4 
Total N 10 

Total N 30 
Tests of Normality 

 Stadium Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

KI67 
Benigna .192 10 .200* .973 10 .915 

Borderline .292 10 .016 .775 10 .007 
Malignant .200 10 .200* .932 10 .467 

Means  KI67 
Stadium Mean N Std. Deviation 
Benigna .730 10 .3020 
Borderline 3.560 10 2.8375 
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Malignant 18.010 10 8.3359 
Total 7.433 30 9.1288 

NPar Tests Kruskal-Wallis Test (Benigna vs Borderline vs Maligna) 
 Stadium N Mean Rank 
KI67 Benigna 10 5.65 

Borderline 10 15.55 
Malignant 10 25.30 

Chi-Square 24.934 
Df 2 
Asymp. Sig. .000 

Mann-Whitney Test (Benigna vs Borderline) 
 Stadium N Mean Rank Sum of Ranks 
KI67 Benigna 10 5.65 56.50 

Borderline 10 15.35 153.50 
Mann-Whitney U 1.500 
Wilcoxon W 56.500 
Z -3.672 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b 

Mann-Whitney Test (Benigna vs Malignant) 
 Stadium N Mean Rank Sum of Ranks 
KI67 Benigna 10 5.50 55.00 

Malignant 10 15.50 155.00 
Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 55.000 
Z -3.782 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b 

Mann-Whitney Test (Borderline vs Malignant) 
 Stadium N Mean Rank Sum of Ranks 
KI67 Borderline 10 5.70 57.00 

Malignant 10 15.30 153.00 
Mann-Whitney U 2.000 
Wilcoxon W 57.000 
Z -3.630 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b 
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Lampiran 2 
Hasil analisis perbedaan ekspresi CD117 pada tumor phyllodes benign, 
borderline dan malignant. 
Ringkasan 

 CD117 
Stadium Benigna 1 1 

2 3 
3 1 
4 1 
5 1 
6 0 
7 1 
8 1 
9 1 

10 0 
Total N 10 

Median 1.00 
Borderline 1 1 

2 1 
3 1 
4 1 
5 2 
6 1 
7 2 
8 2 
9 2 

10 2 
Total N 10 

Median 1.50 
Malignant 1 3 

2 1 
3 2 
4 0 
5 3 
6 3 
7 3 
8 3 
9 2 

10 1 
Total N 10 

Median 2.50 
Total N 30 

Median 1.00 
Means CD117 

Stadium Mean N Std. Deviation 
Benigna 1.00 10 .816 

Borderline 1.50 10 .527 
Malignant 2.10 10 1.101 

Total 1.53 30 .937 
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NPar Tests Kruskal-Wallis Test (Benigna vs Borderline vs Maligna) 
 Stadium N Mean Rank 

CD117 Benigna 10 10.50 
Borderline 10 15.75 
Malignant 10 20.25 

Total 30  
Chi-Square 7.002 

Df 2 
Asymp. Sig. .030 

Test Statistics Mann-Whitney (Benigna vs Borderline) 
 Stadium N Mean Rank Sum of Ranks 

CD117 Benigna 10 8.25 82.50 
Borderline 10 12.75 127.50 

Mann-Whitney U 27.500 
Wilcoxon W 82.500 

Z -1.939 
Asymp. Sig. (2-tailed) .052 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .089b 
Test Statistics Mann-Whitney (Benigna vs Malignat) 

 Stadium N Mean Rank Sum of Ranks 
CD117 Benigna 10 7.75 77.50 

Malignant 10 13.25 132.50 
Mann-Whitney U 22.500 

Wilcoxon W 77.500 
Z -2.216 

Asymp. Sig. (2-tailed) .027 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .035b 

Test Statistics Mann-Whitney (Borderline vs Malignat) 
 Stadium N Mean Rank Sum of Ranks 

CD117 Borderline 10 8.50 85.00 
Malignant 10 12.50 125.00 

Mann-Whitney U 30.000 
Wilcoxon W 85.000 

Z -1.593 
Asymp. Sig. (2-tailed) .111 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .143b 
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Lampiran 3 
Korelasi CD117 dengan Ki-67 pada keseluruhan kasus. 
 
Benigna 
 KI67 CD117 
Spearman's rho KI67 Correlation 

Coefficient 
1.000 -.170 

Sig. (2-tailed) . .640 
N 10 10 

CD117 Correlation 
Coefficient 

-.170 1.000 

Sig. (2-tailed) .640 . 
N 10 10 

Borderline  
 KI67 CD117 
Spearman's rho KI67 Correlation 

Coefficient 
1.000 .140 

Sig. (2-tailed) . .700 
N 10 10 

CD117 Correlation 
Coefficient 

.140 1.000 

Sig. (2-tailed) .700 . 
N 10 10 

Malignant 
 KI67 CD117 
Spearman's rho KI67 Correlation 

Coefficient 
1.000 .117 

Sig. (2-tailed) . .747 
N 10 10 

CD117 Correlation 
Coefficient 

.117 1.000 

Sig. (2-tailed) .747 . 
N 10 10 

Keseluruhan 
 KI67 CD17 
Spearman's rho KI67 Correlation 

Coefficient 
1.000 .441* 

Sig. (2-tailed) . .015 
N 30 30 

CD17 Correlation 
Coefficient 

.441* 1.000 

Sig. (2-tailed) .015 . 
N 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 4 
Tehnik prosesing jaringan dengan metode parafin blok 
 

Memproses jaringan/spesimen dengan metode parafin melalui beberapa tahap : 

1. Dehidrasi, masukan spesimen ke dalam : 

- Alcohol 70% selama 2 jam 

- Alcohol 80% selama 2 jam 

- Alcohol 95% selama 2 jam 

- Alcohol 96% selama 2 jam 

- Alcohol 96% selama 2 jam 

- Alcohol 96% selama 2 jam 

2. Clearing, masukan spesimen ke dalam : 

- Xylol selama  1 jam 

- Xylol selama  1 jam 

- Xylol selama  2 jam 

3. Impregnasi, masukan spesimen ke dalam : 

- Parafin solid 60ºC selama 2 jam. 

- Parafin solid 60ºC selama 2 jam. 

4. Embedding 

- Siapkan base mould pada suhu 60ºC. 

- Siapkan kaset pada suhu 60ºC. 

- Tekan kran parafin dispenser pada base mould sampai volumenya cukup. 

- Masukkan spesimen ke dasar base mould dengan menggunakan pinset. 

- Letakkan kaset diatas base mould yang sudah terisi jaringan/specimen. 

- Letakan base mould yang sudah terisi di atas cold plate. 

- Tunggu 2-4 menit dan base mould akan berbunyi thik. 

- Lepaskan kaset dari base mould. 

- Blok parafin siap untuk dipotong/disayat.   
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Lampiran 5 
TEKNIK PEWARNAAN HEMATOKSILIN EOSIN CARA MEYER 
 
- Sediaan dicelup dalam larutan silol bak I selama 5 menit 

- Pindahkan dalam larutan silol bak II selama 5 menit dank e dalam larutan solol 

bak III, selama 5 menit 

- Masukkan dalam alkohol 96% bak I dan II masing-masing 2 menit, kemudian 

ke dalam alkohol 80% selamam 2 menit 

- Cuci dalam air mengalir selama + 10 menit 

- Masukkan dalam larutan meyer hematoksislin selama 15 menit 

- Cuci kembali dengan air mengalir selama 20 menit 

- Dimasukan bak eosin 1% selama 1 menit 

- Dimasukkan dalam alcohol 80% selama 2 menit kemudian alcohol 96% bak II 

dan III masing-masing 2 menit 

- Terakhir dimasukkan dalam silol bak I, II, dan III masing-masng 5 menit 

- Ditutup dengan entelan dan cover glass. 

(Prosedur Tetap Pembuatan Histopatologi Instalasi Patologi FK Unair, Suarabaya, 

1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FETTY FATIMAHLAPORAN PENELITIAN

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

EKSPRESI CD117 DAN...



77 
 

 
 

Lampiran 6 
TEKNIK PULASAN IMMUNOHISTOKIMIA DENGAN ANTIBODI Ki-67 
 

1. Blok paraffin dipotong setebal 4 mikron dan di tempelkan pada polylysine 
coated-slides. 

2. Dilakukan deparafinisasi, dengan xylol sebanyak 3 kali masing-masing 5 
menit. 

3. Dilakukan rehidrasi dengan: alcohol absolute 96% selama 4 menit, alcohol 
80% selama 4 menit, alcohol 70% selama 4 menit. 

4. Cuci dengan aquadest selama 5 menit. 
5. Blocking dengan endogen peroksida 0,5% selama 5 menit. 
6. Cuci dengan air mengalir 
7. Decloaking chamber (1500 ml 0,01M citrate buffer pH6), kemudian 

masukkan ke dalam microwave dengan temperature tinggi (high) sampai 
mendidih lalu dengan temperature medium high, selama 45 menit. 

8. Dinginkan 30 menit 
9. Cuci dengan PBS  (pH7,4) selama 3 menit 
10. Blocking dengannormal horseserum 5% selama 15 menit 
11. Antibodi primer (ki-67) selama 60 menit 
12. Cuci dengan PBS pH 7,4 selama 3menit 
13. Universal - link selama 15 menit 
14. Cuci dengan PBS pH7,4 selama 3 menit 
15. Trekavidin HRP label selama 15 menit 
16. Cuci dalam PBS pH 7,4 selama 3 menit 
17. Inkubasi dengan larutan chromogen (DAB) + substrat buffer selama 2-

5menit. 
18. Cuci dengan air mengalir selama 10 menit 
19. Counter stain dengan hemaatoxylin selama 2 menit 
20. Cuci dengan air mengalir selama 5 menit 
21. Lithium carbonat jenuh(5% dalam aquadest) selama 2 menit 
22. Cuci dengan air mengalir selama 5 menit 
23. Dehidrasi(Alk 80%,Alk 96%,Alk Abs,Alk Abs) selama 5 menit 
24. Clearing 3 kali dengan xylol masing-masing 5 menit 
25. Mounting + cover glass 
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Lampiran 7 
TEKNIK PULASAN IMMUNOHISTOKIMIA DENGAN ANTIBODI CD117 
 

1. Jaringan blok parafin dipotong dengan ketebalan 3 mikron. Letakkan 
diatas obyek glass Poly L Lysin 

2. Letakkan obyek glass di inkubator suhu 45 derajat C, biarkan semalam 
3. Deparafinisasi (Tahap I : Deparafinisasi) 

Celupkan preparat/slide IHC dalam larutan Xylol  
a) Xylol I selama 5 menit 
b) Xylol II selama 5 menit 
c) Xylol III selama 5 menit 

4. Rehidrasi 
Celupkan dalam larutan alcohol secara bertahap dengan konsentrasi 
menurun : 
a) Alkohol 96% selama 2 menit 
b) Alkohol 96% selama 2 menit 
c) Alkohol 90% selama 2 menit 
d) Alkohol 80% selama 2 menit 

5. Cuci dengan air kran mengalir selama 5 menit 
6. Cuci dengan aquades selama 5 menit 
7. (Tahap II : Blocking peroxidase endogenous).Masukkan dalam H2O2 3% 

dalam methanol (selalu baru) pada suhu kamar 15 menit dan bilas dengan 
aquadest selama 5 menit.  

8. (Tahap III : Antigen Retrieval) 
Hangatkan dengan EDTA PH8  dalam microwave posisi high selama 2 
menit  

9. Masukkan slide IHC/preparat dalam container EDTA PH8 yang hangat 
dan masukkan kembali ke microwafe dalam posisi High lalu amati sampai 
muncul bubble pertama kemudian pindah ke posisi microwave ke low 
dengan rentang waktu selama 20 menit. 

10. Dinginkan larutan EDTA PH8 pada suhu kamar selama 20 menit lalu 
dicuci dengan aquadest selama 5 menit. 

11. Cuci dengan PBS selama 5 menit dan isapkan tissue disekitar area sayatan 
jaringan 

12. (Tahap IV : Blocking Background) teteskan backgroung sniper pada suhu 
kamar 15 menit pada area marking pen immunologic kemudian dicuci 
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denganPBS selama 5 menit dan isapkan tissue sekitar area marking pen 
immunologic. 

13. (Tahap V : Pewarnaan utama) 
Teteskan antibodi primer (CD117) dalam area marking pen immunologic 
lalu diinkubasi pada magnetic immunostaining dalam keadaan tertutup: 

             Suhu 4derajat celcius (Refrigator) selama (overnight) 
14. Cuci dengan PBS selam 5 menit dan disapkan tissue disekitar area 

marking pen immunologic 
15. Teteskan Antibodi sekunder (trekkte universal link) dalam area marking 

pen immunologic lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 20 menit 
16. Cuci dengan PBS selama 5 menit dan diisapkan tissue disekitar area 

marking pen immunologic. 
17. Teteskan antibody sekunder (trekavidin HRP label) dalam area marking 

pen immunologic lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 10 menit 
18. Cuci dengan PBS selama 5 menit dan diisapkan tissue disekitar area 

marking pen immunologic. 
19. (Tahap VI : Counterstain) Masukkan preprat/slide IHC ke dalam meyer’s 

hematoxyllin dalam suhu kamar selama 5-10 menit 
20. Cuci  dengan air mengalir selama 5 menit 
21. Dehidrasi : Celupkan ke Alkohol bertingkat  dengan konsentrasi 

meningkat : 
a. Alkohol 80% selama 2 menit 
b. Alkohol 90% selama 2 menit 
c. Alkohol 96% selama 2 menit 
d. Alkohol 96% selama 2 menit  

22. Clearing  
Celupkan preparat/slide IHC dalam larutan xylol: 
a. Xylol I   selama 5 menit 
b. Xylol II  selama 5 menit 
c. Xylol III selama 5 menit 

23. Mounting 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
 

EDTA Buffer Antigen Retrieval Protocol 
 Description: Formalin or other aldehyde fixation forms protein cross-links that mask the 
antigenic sites in tissue specimens, thereby giving weak or false negative staining for 
immunohistochemical detection of certain proteins. The EDTA based solution is designed to 
break the protein cross-links, therefore unmask the antigens and epitopes in formalin-fixed 
and paraffin embedded tissue sections, thus enhancing staining intensity of antibodies. 
  
Solutions and Reagents:   
  
EDTA Buffer (1mM EDTA, 0.05% Tween 20, pH 8.0): 
      EDTA (Sigma, Cat# E-5134) ----------- 0.37 g 
      Distilled water -------------------------- 1000 ml 
      Mix to dissolve. Adjust pH to 8.0 using 1N NaOH. Then add 0.5 ml of Tween 20 and mix 
well. Store this solution at room temperature for 3 months or at 4 C for longer storage. 
      Note: This buffer works excellent for many antibodies, but it often gives high background 
staining (maybe due to endogenous biotin revealed after this pretreatment). So primary antibody can 
often be highly diluted. It is very useful for low affinity antibodies or when tissue antigens are not 
intense. 
  
Procedure: 

1. Deparaffinize sections in 2 changes of xylene, 5 minutes each. 
2. Hydrate in 2 changes of 100% ethanol for 3 minutes each, 95% and 80% ethanol for 1 

minute each. Then rinse in distilled water. 
3. Pre-heat steamer or water bath with staining dish containing EDTA Buffer until 

temperature reaches 95-100 °C. 
4. Immerse slides in the staining dish. Place the lid loosely on the staining dish and incubate 

for 20-40 minutes (optimal incubation time should be determined by user). 
5. Turn off steamer or water bath and remove the staining dish to room temperature and allow 

the slides to cool for 20 minutes. 
6. Rinse sections in PBS Tween 20 for 2x2 min. 
7. Block sections with for 30 minutes. 
8. Perform avidin/biotin blocking if necessary. 
9. Incubate sections with primary antibody at appropriate dilution in primary antibody 

dilution buffer for 1 hour at room temperature or overnight at 4 °C. 
10. Rinse sections with PBS Tween 20 for 2x2 min. 
11. Block sections with peroxidase blocking solution for 10 minutes. 
12. Rinse with PBS Tween 20 for 3x2 min. 
13. Proceed to standard immunohistochemistry protocol. 

Note: Microwave or pressure cooker can be used as alternative heating source to 
replace steamer or water bath. 
  
 References: 
  
1. Pileri SA, Roncador G, Ceccarelli C, et al (1997) Antigen retrieval techniques in 
immunohistochemistry: comparison of different methods. J Pathol. 183(1):116-23. PubMed 
Abstract 
  
2. Morgan JM, Navabi H, Schmid KW, Jasani B (1994) Possible role of tissue-bound calcium ions 
in citrate-mediated high-temperature antigen retrieval. J Pathol. 174(4):301-7.  
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