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ABSTRAK 

HUBUNGAN EKSPRESI STATUS ESTROGEN RECEPTOR, PROGESTERON 

RECEPTOR DAN KI67 TERHADAP UKURAN TUMOR PADA FIBROADENOMA 

PAYUDARA 

Kartika Faizatun Na’im, Eddy Herman Tanggo 

Pendahuluan: Fibroadenoma merupakan tumor jinak payudara yang paling sering terjadi 

pada wanita dimasa reproduksi, yang bersifat hormonal dependent. Tumor ini dapat 

membesar, mengecil ataupun tetap, tergantung perubahan lingkungan hormonal pasien. 

Walaupun benjolan jinak payudara ini tidak menimbulkan kerugian terhadap physical quality 

of life, namun hal ini tetap menimbulkan kecemasan (anxiety) bagi wanita yang memiliki 

fibroadenoma di payudaranya, apakah akan menjadi suatu keganasan, apakah benjolan 

tersebut dipengaruhi genetik, ataukah dapat tumbuh kembali (recurren) setelah dilakukan 

prosedur operasi. 

Tujuan: Mengevalusi hubungan hormonal reseptor yaitu status ekspresi estrogen reseptor 

dan progesteron reseptor, dan aktivitas proliferatif yang diukur dengan Ki67 pada 

fibroadenoma payudara, dibandingkan dengan ukuran tumor yang ditunjukkan melalui data 

USG payudara. 

Metode:Penelitian ini merupakan penelitian retrospektif analitik dengan rancangan studi 

cross sectional, yang dilakukan pada 30 pasien dengan fibroadenoma payudara. Pasien 

sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan ultrasonography preoperatif untuk mengetahui 

ukuran tumor. Pasien yang telah menjalani operasi dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi 

sediaan operasinya dan pemeriksaan ER, PR, dan Ki67. 

Hasil: Kami mendapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara status hormonal 

receptor dan indeks proliferatif Ki67 terhadap ukuran tumor. Secara mendalam tidak 

didapatkan hubungan antara estrogen reseptor dengan ukuran tumor (p=0,666), tidak 

didapatkan hubungan antara progesteron reseptor dengan ukuran tumor (p=0,575),dan juga 

tidak didapatkan hubungan antara indeks proliferatif Ki67 dengan ukuran tumor (p=0,575). 

 

Kata Kunci: fibroadenoma, ukuran tumor, ER, PR, Ki67. 
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