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"Maha suci Engkau. tidak ada yang 
kami ketahui selain dari apa yang telah 

Engkau ajarkan kepada kami. 
sesungguhnya Engkaulah yang maha 

mengetahui lagi maha bijaksana" 

(Q. 2: 32) 

"Barang siapa yang diberi oleh Allah ilmu. 
hendaklah ia bersedekah dengan ilmunya ". 

(Muhammad S.A. W.) 

Imagination is more important than knowledge 
(Einstein) 

Seseorang disegani dan dihormati bukan 
karena apa yang diperolehnya melainkan 

karena apa yang telah diberikannya. 

(Calvil Coolidge) 
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Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Yang terhormat, 

Saudara Ketua dan Anggota Dewan Penyantun, 

Saudara Rektor dan Para Pembantu Rektor Universitas Airlangga, 

Saudara Saudara Dekan dan Pembantu Dekan 
Fakultas Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga, 
Saudara Saudara Anggota Senat, 

Saudara Direktur RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. 
Segenap Sivitas Akademika Universitas Airlangga. 

Para Mahasiswa dan Hadirin yang saya muliakan. 

Perkenankanlah saya dalam mengawali pidato Pengukuhan Guru Besar ini pertama 

·tama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah 
mengaruniakan nikrnatNya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam 
keadaan sehat dan gembira pada hari yang sangat berbahagia ini. Atas perkenanNya 

saya dapat menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Dmu 

Patologi Anatomi. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Judul yang akan saya sampaikan adalah: 

PATOLOGI DAN PERANNYA DALAM 
PENANGGULANGAN KANKER. 

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Arah pembangunan Nasional Indonesia adalah peningkatan kualitas kehidupan agar 
masyarakat luas makin maju dan mandiri. Dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dan kecerdasan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD' 45 maka pembangunan disegala bidang harus 
dilaksanakan secara merata, hal ini mencakup pula pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya. 
Pembangunan Kesehatan di Indonesia telah mencapai hasil yang menggembirakan, 
yakni meningkatnya umur harapan hidup dari 45 tahun (1970) menjadi 65 tahun 

(1988) dan diharapkan menjadi 70 tahun (2000). 
Hal ini akan menggeser pola penyakit· dari penyakit menular/infeksi ke penyakit 
tidak menular atau neoplasma. Penyakit kanker yang saat ini semakin memprihatinkan 
dan diduga dimasa mendatang cenderung menjadi salah satu penyebab kematian 

utama, baik di negara maju maupun di negara berkembang. 
Perm·asalahan yang dijumpai saat ini adalah selain peningkatan jumlah kasus dan 
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r 

prakiraan kematiannya j' u t" . b' 
, ga InggInya laya pengobatan yaner semuanya 

membutuhkan pemecahan atau e er I I:> 

d 2 P nan",gu angan secara menyeluruh terkoordinir dan terpa u. ' 

Upaya penanggulangan kanker menurut WHO t d" k . 
Prevention l d '. er lfl atas omponen-komponen. , ear y etectlOn dIG . 
rehabilitatif.25,27 , gnosls, treatment, follow up, after care, 

PATOLOGI 

Patologi adalah ilmu yang mem ela' " , 
oleh Celsus kemudia M . P Jarl proses penyakH. Pertama kali diobvervasl 

n orgaru pada abad 18 I I . . 
mempublikasikan tentaner P t I ' . au dilanjutkan oleh Virchow yang 
, '" a 0 ogl seluler pada h . 
Itulah semua penyakit d'. k k pertenga an abad 19 dan mula! saat 

1!O us an pad a ab r 
Perkembangan cepat dari biotek I ' norma Has dari perilaku sel. . 
pengetahuan (science) ked k no ogl menyebabkan evolusi dan revolusi dari ilmu, 

, 0 teran (med" ) d 
(society). IClDe , an masyarakat serta lingkungannya 

Salah satu produk dari bioteknologi hasil k . 
adalah dihasilkannya ban k ' . ema.Juan biologi molekuler dan immunologi 

, ya antIbodl monoki I . 
mempertmggi akurasi diag , ona melalUi teknik hibridoma yang 
d . . noslS morfologi d lb ' . ' 
arl teknologl ke patolo . . . an a oratonum yang lain. Aphkasl 

. gl Inl mengemb k 
patologl yang berguna untuk d' . ｾｮｧ＠ an kegunaan teknologi baru dibidang 
d' . lagnosls mlkrob' I . 
lagnosls dan klasifikasi sel t 10 ogl cepat pada cairan dan jaringan, 

k t umor, HLA ty ' d . . 
e urunan. PIng an dIagnosis prenatal penyakit 

Patologi moderen adalah k d 
d' ah e uanya Suatu . . 
lar kan pada mekanisme d' . saInS dan pelayanan klinik. Sebagai Saws 

pada b Imana sel Jaring d 
peru ahan struktur yang m . d" an an organ yang terkena jejas dan 

klinik t enja I dasar prose . 
ermasuk penggunaan t k 'k s penyakit. Patologi untuk pelayanan 

morphol . e 1lI molekul ' " ' 
ogl pada sel, jaringan d ' er, mlkroblOlogl, imunologl dan 

untuk m . an CaJran dala ' 
enunjang pengobatan dan t' d k m menegakkan diagnosis penyakit 

yang m ak ' In a an be 'k ' 
erup an Inti Patologi yaitu : 1.7,20 n utnya. Empat aspek dari penyakit 

I. Penyebab (Etiologi) 
2, Mekanisme pemben 
3, Perubahan strukt tukan (Pathogenesis) 
4, Kon k ' Ur sel dan organ tubuh (M 

Se wensl fungsional d . orphology Changes) 
an perubahan mort I ' " 

Pada prakteknya 0 ogl (Clmlcal Significance) 
, peran patol ' 

sehmgga umum ogl pada penyakit ter 
kegana ' nya dalam kegiatan utama adalah pada proses keganaSan, 

san, ahh pat I ' yang ada k 
kanker t'dak 0 ogl selalu diikut ak sang ut pautnya dengan proses 

I akan sert an Pad k . , ' 
anatomi. merasa tenang apabila d.' ｾ＠ eglatannya para ahli ､ｉ｢Ａ､｡ｮｾ＠

ISampmgnya tidak ada ahli patolog! 
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KANKER DI INDONESIA DAN JAWA TIMUR 

Di Indonesia saat ini belum ada registrasi penyakit kanker yang memadai yaitu 
registrasi kanker "Population Based". Untuk mengetahui keadaan kanker di 
masyarakat digunakan kombinasi data "Pathology Based" dan data "Hospital 
Based ". 

Sepuluh Jenis Kanker Terbanyak Di Jawa Timur 
BRK IAPI 1989. (data Patologi) 

Lokasi Jumlah 

1. Mulut Rahim 3213 

2. Payudara 1972 

3. Kelenjar getah bening 1595 

4. Kulit 1477 

5. Nasoparing 1001 

6. Ovarium 834 

7. Rectum 760 

8. Jaringan lunak 724 

9. Tiroid 560 

10. Kolon 485 

Persen 

18,25% 

11,20% 

9,06% 

8,39% 

5.69% 

4,73% 

4,32% 

4,11% 

3,18% 

2,75% 

Data kanker dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya, sepuluh jenis terbanyak (Data IDG 
Sukardja 1990) adalah sebagai berikut : 

Untuk wanita : 
Kanker mulut rahim, payudara, ovarium, darah, kulit, plasenta, hati, paru, tiroid 

dan tuiang. 

Untuk pria : . .' 
Kanker hati, darah, kelenjar getah bening, kulit, nasopanng, thyrOid, larmg, tulang 
dan mata. 
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Sepuluh Jenis Kanker Terbanyak Kombinasi 

Data Patoiogi dan Data Rumah Sakit 1988 
( Lokakarya Nas· I P lona enanggulangan Kanker Ciloto ) 

Nomor Jenis Persen 
1. Mulut rahirn 
2. Hati 

16,0% 

3. Payudara 
12,0% 

4. Paru 
10,0% 

5. ｋ｣ｬｉｴＭｾ Ｍ
09,0% 

6. 
Nasoparing 

07,5% 

7. 07,0% 
Limfoma 

8. 
Leukemia 

06,0% 

9. 
Kolon / rektum 

05,0% 

10. 
Lain lain 

04,5% 

01,9% 

ｾ､｡ｾｵｮ＠ sasaran penanggulangan kanker d ' 
pIOntas dengan kriteria sbb : I masyarakat adalah jenis jenis kanker 

Banyak didapatkan 

Angka kesakitan dan kematian yan f . 
Dapat dicegah, dideteksi d' . d g ｾｮｧｧｬ＠

Inl, apat dilokalisir h' 
Menurut kriteria tersebut d ' mgga dapat disembuhkan 
Kank . latas yang termasuk k 

er mulut rahim, payudara, kulit . anker prioritas adalah : 
mulut ' paru, hah nas . 
A . , Opanng, kolorektum dan rongga 

gar sasaran dan penag ul 
keseragaman dIg angan kanker dapat di . . 

h 
" a am bahasa dan tindak . capal semaksimal mungkin perIu 

re abilItasi an mulal dari s ' 
. aat penyuluhan sampai dengan 

Hadirin yang saya h . ormah, 

Sebagian besar penderita k k 
bahwa 90% dari kanke ｾｮ＠ er datang kedokter dal 
pencegahan' r dlsebabkan oleh kar am keadaan terlambat. Mengingat 

pnmer dan k ena fakto I' 
prevalensi dan a k se under merupaka h r mgkungan dan gaya hiduP' 

ng a kern r n arap 
kanker masyar k a Ian karena kank an terbesar dalam menekaJl 

a at, meru ak er, maka 
penanggulangan k k . P an salah satu f k penyuluhan dan penerang

an 
an er dl m a tor t· a asyarakat kita. erpentmg demi suksesny 
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Peran serta organisasi masyarakat seperti Yayasan Kanker Indonesia dalam hal ini 

besar sekali. Perlu diketabui bahwa Yayasan Kanker Indonesia merupakan satu 

organisasi masyarakat non profit yang terkemuka dan telah bekeIja sejak tabun 

1977 serta mempunyai cabang disetiap propinsi. Ditingkat propinsi YKI ini diketuai 

oleh Ibu Gubernur. Dengan dipimpinnya oleh Ibu Gubernur yang juga ketua Danna 

Wanita dan Tim penggerak PKK Prop. Jawa Timur dan Ibu Walikotamadya / Bupati 

sebagai ketua JKI didaerah tingkat II maka penyuluhanlpenerangan kanker masyarakat 

dapat diharapkan lebihmudah menjangkau sampai ke pelosok-pelosok des a bahkan 

sampai unit terkecil dari masyarakat yaitu rumah tangga. Penyuluhan kanker 

masyarakat di Jawa Timur sejak tahun 1988 dilakukan atas kerjasama antara FK 

U nairlRS Dr. Soetomo - JKI - Danna WanitafTIm penggerak PKK dan Pemerintab 

Daerah Jatim. Sampai dengan tahun 1990 telah dilakukan penyuluhan ke 37 Daerah 

Tingkat II di Jawa Timur. 
Pad a penyuluhan itu hadir : Kurang lebih 300 peserta terdiri atas : Bapak 

WalikotamadyaIBupati, pembesar sipil dan militer setempat, para ulama, tokoh 
masyarakat, Darma WanitaITim penggerak PKK, para dokter, organisasi sosial dan 

wanita yang lain serta masyarakat. . 

Materi penyuluhan berisi : 10 

- Tujuan penyuluhan, 

- Apa itu kanker, 

Bahayanya kanker, 

- 7 tanda dini kanker, 

- Penyebab kanker, 
- Siapa yang mudah terserang kanker 
- Bagaimana cara mencegah dan cara deteksi dini kanker tertentu, 
_ Apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi bila ditemukan tanda dini 

kanker. 

Disamping itu juga disuluhkan : 

- Peranan rokok pada Kanker 

- Pola hidup sehat menghindari kanker. 

Para penyuluh adalah para dokter FK UnairlRS Dr. Soetomo dari beberapa disiplin 

ilmu yang terkait. Buku, leaflet, brosur dan kaset video untuk penyuluhan kanker 

kami berikan pada daerah-daerah tersebut yang berasal dari pusat maupun makalah 

makalah dari para dokter FK UnairlRS Dr. Soetomo. 
Dengan bekal tersebut diharapkan, setelah penyuluhan ini daerah akan menyuluh 

daerah lingkupnya sendiri (Training of the trainers). . 
Penyuluhan serupa telah diadakan juga di 16 Kecamatan dl Kotamadya Surabaya, 

Unit-unit Danna Wanita dan Kelompok khusus yang lain. 
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Hadirin yang saya muliakan, 

Untuk mensukseskan upaya deteksi dini telah pula diberikan pendidikan : 
B . 

- agalmana Cara Penyuluhan Kanker yang baik (th 1990). Kepada para dokter, 
tokoh Darma Wanitaffim P k PKK enggera dan tenaga paramedis di Kodya 
Surabaya. (YKI - FK UnairlRS Dr. Soetomo). 

- Teknik M engambil dan M " B h 
. engzrzm a an Pap Tes yang benar agar diperoleh bahan 

yang representatIf Alasan diadak ku " 
. . : an rsus 1m untuk mencegah hasil Pap Tes yang 

pOSltIp dan negatIf palsu Ke d 200 d k 
. . . pa a 0 ter dan 200 bid an atau perawat wanita 

yang mewakih seluruh Puskesm d' J ' h 
FK UnairlRS D S . as I atlm t 1990. Kerjasama Pemda Jatim, JKI, 

r. oetomo, Dlllkes, BKKBN, IDI, POG!, IAPI. 

- Cytoscreener (cytotechnician) 

Skriner adalah mitra ker'a ahr ' . 
mak' I J I patologl dalam mendlagnosa sitologi. Dengan 

III popu emya Pap Tes dan 'k ' . 
aka kr" pemen saan sltologi yang lain dirasa kebutuhan 

n Siller memngkat. Sejak tah 1993 d' .. ' 
Tengah dan Indo . T' un ladakan pendldlkan skriner untuk Jawa 

neSla Imur Pendidika . . d lah 
(kerjasama FK U . IRSU . n 1111 a a bertahap dan berkelanjutan. 

nair D Dr. Soeto JKI) . . . 
antara FK Unal'r de Th . mo - . Sebelum Inl berkat kerJasarna 

ngan e Departm t f F . 
Australian Cytology th R en 0 orelgn Affairs, The Royal College of 

, e oyal College of Ob t tri . I h 
dilakukan pula pendidikan S" s e clan and Gynecologist te a 
1986 dan untuk ki Itologl untuk para dokter th 1982 1984 1985 dan th 
. para s ner th 1982 den ' , 
mi berkat jasa hubu 'b ' gan peserta seluruh Indonesia. Kerjasarna 

ngan pn adl Prof Dt P . . k 
Australia. . . raYltno Prabowo dengan plha 

- Seminar Dan Simposium Kanker untuk ara 
Untuk dokter: Deteksi d ' . P P dokter dan masyarakat di Jawa Timur. 
S Inl, enanganan cepat d 

etelah seminar ini para dokter d'd . an tepat serta Tata laksana kanker. 
P d ' I aerah dlharapkan ' . 
en enta kanker. Berbuat s k . agar slgap dan siap menenma 

d' . k ema slmal mungkin 
IruJU kesentra yang Iebih f . . apa yang mampu dilakukan dan 

Illggl apablla me k 
mencegah keterlambatan pend . k rasa urang mampu. Hal itu untuk 
d C enta arena dokt U . 
an ara mencegah kanker. er. ntuk Masyarakat: Tanda dim 

Sebagai hasil dari upaya deteksi 
responden Pap Tes. dini tersebut datanglah saat ini 39000 sampai 

Sesuai dengan evaluasi k . 
ami terdahulu' h '1 

21 % tanpa kelainan ttt ' aSI nya adalah sbb : 

71,6% proses keradangan 

6,3% neoplasma epiteI servik I 

0,8% neoplasma epitel servik II 
0,2% neoplasm . 

a epItel servik III 
0,03% karsinoma I' . nSltu 
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Penderita dengan praganas II keatas dan penderita dengan erosi yang tak kunjung 

sembuh dirujuk ke Poli Kandungan RS Dr. Soetomo. 

1. Dari evaluasi asal peserta dari ke 37 Dati II di Jatim (th 1992) ternyata bahwa 

76,3% berasal dari kodya dan kabupaten yang telah maju. (Kodya Surabaya, Kab. 

Lamongan, Kab. Trenggalek, Kodya Probolinggo dan Kab. Situbondo). Lima 

. daerah tersebut mempunyai jumlah wanita 15,41 % dari jumlah wanita di ｊ｡ｷｾ＠

Timur ini berarti bahwa, kemungkinan kesadaran wanita didaerah tersebut lebih 

baik dari pada wanita didaerah lain. 

2. Dari hasil kuesiner yang kami kirimkan pada 400 peserta kursus Pap Tes (dokter 

dan bidan) yang mewakili seluruh Puskesmas di Jawa Timur menunjukkan bahwa 

kendala dari pengambilan bahan Pap Tes didaerah daerah adalah sebagai berikut: 17 

a. Biaya: 57% (bidan) 37% (dokter); rata-rata 47% 

b. Kurang inforrnasi : 21 % (bidan); 30% (dokter); rata-rata 25,5% 

c. Malu atau takut : 38% (bidan); 34% (dokter); rata-rata 36%. 

Dari data-data terse but diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor biaya dan 

kurangnya inforrnasi masih merupakan kendala segannya para ibu untuk melakukan 

Pap Tes. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kanker ini harus digugah melalui . 

penyuluhan-penyuluhan, terutama untuk daerah pedesaan yang justru banyak wanita 

dengan risiko tinggi untuk kanker khususnya mulut rahim. Untuk kepeduan ini 

harus dibuat materi penyuluhan dengan bahasa yang mudah dicerna, ｳ･､ｾｲｨ｡ｮ｡＠ dan 

menarik dengan gambar gambar dan cocok untuk situasi ditempat. Walaupun telah 

diusahakan biaya Pap Tes yang serendah mungkin, namun masih dirasakan sebagai 

kendala pada kelompok masyarakat tertentu, hal ini kiranya pedu dicarikan jalan 

keluar tersendiri. Dari evalusi sejumlah 11.484 orang yang melakukan pemeriksaan 

payudara dalam proyek ini terdapat 227 orang (0,41%) dengan benjolan pada 

payudara. 
Dari benjolan tersebut 195 orang (70,4%) dirujuk ke Poli Onkologi RSUD Dr. 

Soetomo di mana 179 orang (91,8%) adalah tumor jinak dan 16 orang (8,2%) 

adalah tumor ganas. 

Hadirin saya horrnati, 

Sit%gi adalah ilmu yang menginterpretasikan sel yang terlepas Ｎ ､ｾ＠ tubuh ｾ｡ｮｵｳ ｩ｡Ｎ＠

II " d ' I . I h George Papanicoloau (1928) dan kim telah dlgunakan mu Illl Ipe opon 0 e . 
. d ' akan dalam skrining masal terutama untuk deteksl 

secara luas dan senng Ipergun 

d· . k k - K d . pemeriksaan Sitologi adalah terutama pada proses 
Inl an er. egunaan an 

keganasan yaitu dalam : 
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- Menentukan sel ganas pada deteksi dini 

- Follow up pasca keganasan. (pasca operasi, radiasi dan kemoterapi) 
Penentuan keganasan pada stadium lanjut 

- Menentukan sel-sel praganas 

- Evaluasi proses keradangan penyebab keganasan. 

ｾ･ｭ｡ｭＮｰｵ｡ｮｮｹｾ＠ dalam deteksi dini dan diagnosis kanker pemeriksaan Sitologi tidak 
dlsangslkan lagl namun karen d' . S' . . .' a lagnoSls Itologl bukan diagnosis definitip harus 
dlkonfumasl dengan pemeriksaan penyebab keganasan. 

Agar sitologi efektif sebagai s . . 
. arana program skrinmg untuk jenis kanker tertentu, 

syarat syarat harus dlpenuhi sebagai berikut : 

- Kelompok resiko tinggi harus dapat ditentukan 

= Ｚ｡ｾｴ＠ daerah daerah ｴｾｲｳ･｢ｵｴ＠ layak untuk dilakukan pemeriksaan Sitologi 
o ow up dapat dIlakukan h' d . 

dikonfirmasi dan dilokalisir. mgga a anya keganasan yang dideteksi dapat 

Dengan kriteria tersebut setidak 'dakn 
renal pekvis urete k 'd ｾ＠ ya mulut, oesaphagus, lambung, bronkhus, 

, r, an ung sell! end tr' 
untuk pemeriksaan sitologi.22 ' orne mm dan servik secara teoritis sukses 

DIAGNOSIS KANKER 

Dasar dari b . . pengo atan kanker adalah b . 
ml tergantung dari letak . ' . pem edahan, radlOterapi dan kemoterapi. Hal 
I ' jems hlstologi dan t d' k o eh tim dokter ahl' . 3 s a mm anker dan ini harus diputuskan 

I yang terkaIt. 
Penent.uan adanya kanker, dera'at h" . 
operasl memberikan info . ｾ＠ . .Istologl , asal tumor pnmer dan batas tindakan 

rmasl khms yang amat diperlukan. 

Martin Dan Elli 
. s menggunakan Bio s· . . 

memeriksa histologi dari t 'P I Asplrasl larum ukuran 18 Gauge untuk 
an t . urn or yang dapat d ' b ( 

es eSI lokal dan insisi pada kur Ira a palpable tumor), dengan bantuan 
Schour Dan Ch It. 
d er menggunakan Bi . . . 
an mempunyai kesesuaian d ｏｾｓｉ＠ Asplrasl larum Halus ukuran 22 Gauge 

getah bening dan 77% tu engan diagnosis histologi pada 97% tumor kelenjar 

akurasinya tinggi untuk d' mar payudara. Teknik ini cepat tidak menyakitkan, 
gamb lagnostik papabl ' 

. aran radiologi. Angka p " e tumor atau tumor yang nampak pada 
terjadi akib d . oSlhp palsu jaran k' . . 
P

at arl kecilnya sam 1 d g se ah, hasIl negatip palsu mungkln 
enggunaan tek 'k . pe an lokasi tumor 

m asprrasi ' . 
jarum halus dengan bantuan rontgenograji dan 
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ultrasound, dipergunakan untuk diagnosis tumor yang letaknya disebelah dalam 

dan tidak teraba, dengan rasa sakit yang minimal. Demikian pula aspirasi tumor 
Paru transthoracic dengan menggunakan j1.uoroskopi serta penggunaan ultrasound 
dan CT (Computed Tomography) untuk lesi pada pancreas. Peran "Team Work" 

disini amat diperlukan. 

Dalam hal ini yang sebaiknya menjadi aspirator adalah interpreter yaitu 
cytopathologist atau klinisi atau dokter yang merawat penderita untuk tumor yang 
teraba (superficial), sedang untuk aspirasi yang membutuhkan bantuan teknik image 
adalah partisipan yang aktif dalam proses diagnosis yaitu adalah radiologist, 

didampingi oleh cytopathologist dan klinisi yang merawat penderita. Yang harus 

dapat dijamin disini adalah pengalaman dan pengetahuan dari aspirator maupun 

interpreter yang harus dapat menghasilkan diagnosis dan hasil terapi terbaik untuk 

penderita.5 

Aspira"si jarum halus amat sukses untuk diagnosis tumor palpable pada payudara, 
tiroid atau tumor kelenjar getah bening di axila, Ie her dan pelipatan paba. 

Aspirasi Sitologi tidak dapat digunakan untuk menentukan derajat histologi suatu 
tumor solid, subjenis lymphoma atau diagnosis akurat untuk kepentingan radioterapi, 

tetapi hasil positip amat menunjang rencana diagnosis dan pengobatan.
3 

Apabila diagnosis akurat untuk jenis tumor dan derajat histologi diperlukan, maka 

sebaiknya menggunakan bahan biopsi insisi atau excisi. 

Demikian pula diagnosis frozen section tidak dapat dipergunakan untuk menilai 

derajat histologi dan kedalaman invasi tumor. 

Hadirin yang saya muliakan. 

Telah iebih dari 100 tahun lamanya ahli Patologi amat mengandal kan pemeriksaan 

mikroskop sinar dari irisan blok parafin dengan fiksasi ｦｯＺｾ｡ｬｩｮ＠ atau ｦｯｾ｡Ｑ､･ｨｩｾ＠
untuk diagnosis histologi. Melalui pengalaman ｹ｡ｮｾ＠ lama 1m seoran.g ahh Patologl 
(surgical pathologist) mampu membuat interpretasl proses penyakit dengan cara 
mengenali pol a dari sel sel secara individual, ｳｵｾｵ Ｎ ｮｾｮｹ｡＠ dan hubungannya dengan 
sel sekitarnya. Kendala dari diagnosis morpologl Inl adalah penentuan jems kanker 

yang d·u ., rendah atau tumor ganas anaplastik yang jumlahnya 60%. luerenslasInya ' . . 
K dal d

· . ' . u' bul setelah bahan difiksasi dengan formalm dan dlblok en a lagnosls Inl m 

dengan parafin. 
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Interpretasi dari fungsi sel yang da at dilih ' 
kh " lah ' , p at melalUl warna warna hasil pengecatan 

usus In! yang saat In! merupakan " Id fa d ' 
dalam evaluasi diagnos' kl' , go s ,n ard ' untuk menegakkan kebenaran 

IS mlS suatu penyakIt, 
Pengenalan pola, susunannya denoan perm ; 
dari diagnosis jaringan saat ini ,20,7,1,26 aman, warna ini merupakan bagian utama 

MIKROSKOP ELEKTRON 

Mikroskop Elektron diperkenalkan se'ak tah 
subseluler dan memungkinkan l'h ｾｬ＠ . un 1940, mampu mempelajari keadaan 

, . me I at eblh kedal let ' . 
modal 1m ahli Patologi dapat mudah . . am ｳｾ＠ ur dan fungsl sel. Dengan 
infeksi virus dan diagnosis ｰ･ｮｙ｡ｫｩｴｭｾｮｾ｡ｬｬ｡ｧｮｏｓｉｓ＠ karsInoma anaplastik, identifikasi 
Ob ' . gInJ . 

servasl dan struktur subseluler seperti 'embat ' 
granula pada inti , filamen sito I dJ an antar sel, premelanosom, granula 

, p asma an tubulu . 
penentuan jenis suatu anaplastik k . s yang speslfik memungkinkan 
k" arSInoma Nam bah 
ecI! dan tIdak representatif rna 'h . un an yang sering terlarnpau 

Sl merupakan kend I " ' 
yang pada dasarnya masih subyekffd ' , a a untuk diagnOSIs morfologl 

'k k . I an Interpretatif P 'ks m( ros Opl akan menghasilkan d" . emen aanImmunoelektron 
Kemajuan teknologi yan lagnosls yang lebih akurat. 

g cepat dua dekade akh' '" ' 
metoda yang lebih obyeletif dal " Ir akhlr Inl telah memungkinkan 
bah am memlru perobah' . an parafin, Beberapa pemeriksaa t b an patologl pada sediaan dan 
C t n erse ut term k I . 

y ometry, Polymerase Chain Reacti D asu nSltu HibridisatiolZ, Flow 
Dasar dari diagnosis kanker deng DN

on 
ｾｮ＠ Immunohistochemistry15,16 

d ' an it Hzbrid' . 
pa a tmgkat seluler, neoplasia adal h h ' lSasz adalah suatu pengakuan bahwa 
Perubah ' a amplr pa f . an, genetlk memungkinkan terjadin a's I . suatu kekacauan genetika, 
blasanya dldapat secara somatik han d y, ｾｲｯｨｦ･ｲ｡ｳｬ＠ neoplastik dari sel sel yang 
ya d' ya pa aJann 

ng ｾｴｵｲｵｮｫ｡ｮＬ＠ pada sisi lain perubah d' gan neoplasma tubuh. Pada penyakit 
semua Jari ak 'an I trans "k 
d' , ngan an terkena. Telcnologi hib 'd ' . ｾｉｓｉ＠ an kedalam germline dan 
ｾ｡ｧｮｯｳｬｳ＠ patologi untuk menunjang d' n. ISasl Insitu digunakan banyak dalam 

vlrologi D' " , lagnosls peny ki" . 
. lagnoSls Inl cepat terutam b'l a t Infeksl terutama diagnOSIS 

mampu detek ' , a I a menggunak ", . Sl ViruS walaupun b'l an bIOtmylated probes" dan 
occult Leb'h d " I a secara h' t I . 
metOd' Ｌ ｾ＠ arl ItU yang erat dengan virus d IS ｾ＠ ogl dengan keradangan yang 

e m!. Deng k . . apat dlbedak . 

P
erubah an ombmasl teknik imm' an dan dItentukan dengan 

an-perubahan ' 1 ' unohlstokem' , SltO ogl hepatitis kr 'k ' IStrl mampu menguraikan 
Om a darl replikasi virus.1,20 

H d" a mn yang saya muliakan. 

Flow Cytometry d 
engan cepat k 

laboratorium dia n ' egunaannya berub . 
g ostIk. Alat ini bergun ah dan laboratorium riset ke 

a untuk me ' . 
nunJang pelayanan diagnOSIS, 

14 

klasifikasi dan spesifikasi leukemia dan lymphoma. Prosedur diagnostik flow 

cytometri ini makin berkembang dengan makin tersedianya banyak antibodi 

monoklonal spesifik yang sudah diteliti dan penggunaan instrumen yang mudah. 

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) 

Teknik ini dapat mendeteksi setiap kelainan dari rangkaian DNA dalam bahan 

histologi parafin, bahan beku atau sitologi. Ahli Patologi Anatomi menggunakan 

alat ini untuk memeriksa jenis virus dan mendeteksi kelainan genetik termasuk 

mutasi somatik pada onkogen. Teknik peR ini amat potensial dalam menditek sel 

sel follicular lymphoma didalam sumsum tulang. 

IMMUNOHISTOKEMISTRI 

Diantara semua metoda diatas, immunohistokemistri merupakan prosedur yang 

relatif tidak mahal, tidak memerlukan a1at dan ketrampilan dengan spesialisasi tinggi 

serta lebih cepat. Metoda ini sekarang telah digunakan secara luas dinegara maju 

untuk Patologi bedah (surgical pathology) dan dapat memberi informasi penting 

dalam identifikasi kanker, anaplastik, penentuan jenis lekemia dan lymphoma, 

identifikasi agen keradangan, hormon esse, hormon reseptor, "tumor growth fractions" 

dan oncogenes, yang terakhir ini sebagai pembantu penentu prognosis kanker, 

Immunohistokemistri dimulai tahun 1941, ketika Coon dkk berhasil melabel antibodi 

dengan fluorescein. Selama 25 tahun immunofluorescence merupakan satu satunya 
metode immunohisto (sito) kemistri dan walaupun menggunakan 
immunoflourrescence secara langsung maupun tak langsung untuk berbagai aplikasi 

terutama dalarn immunopatologi, temyata tidak diterima luas untuk diagnosis rutin 

histopatologi dan sitologi karena dua alasan. 
Yang pertama adalah karen a gambaran morfologi secara rinci tidak jelas dan yang 

kedua preparat tidak dapat disimpan. 
Pada tahun 1966 berkat terobosan Nakane, Pierce dan Sternberger 1975, 
Immunohisto (sito) kemistri diterima sebagai prosedure rutin untuk diagnosis,patologi 

dan sitologi. Sejak teknologi hibridoma diperkenalkan pada tahun 1975 oleh Kohler 
dan Milstein sampai sekarang telah diproduksi banyak antibodi monoklonal spesifik 

dan sensitif.12 
Di Inggris ada tahun 1990 dari sejumlah 30,000 ,pemeriksaan, Ｔ ｾ Ｅ＠ dari semua 
tumor, diperiksa immunohistokemistri, 53% untuk konfrrmasl diagnOSIs ｨｾｳｴｯｰ ｡ ｴｯｬ ｯｧｬＬ＠
untuk diagnosis definitif dari diagnosis banding sebanyak 14,5%, ｭ ･ ｭｾ ･ ｮ＠ ｳｕ Ｌ ｭ｢｡ｮ ｧ｡ ｾ＠
informasi yang bermanfaat sebanyak 18% dan tIdak dapat membenkan mformasl 
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karena fiksasi kurang sempurna sebanyak 13,5%, diagnosis yang tidak diduga 
sebanyak 1 %.20 

Di Fakultas Kedokteran Unair, metoda Immunohisto (sito) kemistri telah dilakukan 
sejak tahun 1980 untuk kepentingan penelitian S3 kasus perkasus. Sejak tahun 1990 

pemeriksaan immunohisto (sito) kemistri telah mulai lancar dan mulai menerima 
pemeriksaan dari luar khusus untuk kasus kasus sulit. 

Dari 90 kasus dengan undifferentiated malignant tumor tahun 1992 yang kami 
evaluasi secara immunohisto (sito)kemistri hasilnya sebagai berikut: 

- 60% menentukan diagnosa definitif dari diagnosa banding 
- 13,3% untuk konfirmasi diagnosis 

- 13,3% memberi informasi yang bermanfaat 
- 4,4% diagnosa yang tidak diduga 

- 11,1% tidak dapat memberi informasi karena bah an tidak representatif. 

Peran Imunohisto/sito kemistri Leong 1990 Juliati 1993 
1. Konfirmasi 53% 11,1 % 

diagnosis pato(sito )Iogi 
2. Diagnosa definitif dari diagnosa 14,5% 60% 

banding 
3. Memberi informasi yang 18% 13,3% 

bermanfaat 
4. Tidak dapat memberi Informasi 13,5% 11,1% 

karena fiksasilbahan terlalu 
kecil 

5. Diagnosis yang tidak diduga 1% 4,4% 

-
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K I 'D'agnosis Histopatologi -Immunohistokemistri dan Sitologi -ore aSI I " " 12 
ImmunositokeDllstn (Juliati 1993) 

1. Lymphoma 

2. Karsinoma 

3. Melanoma 

4. Sarkoma 

5. Rhabdomio 

sarkoma 

Hadirin yang saya muliakan. 

Histopatologi!Immuno-
histokemistri 

12119 (63,16%) 

19/29 (65,5%) 

3/4 (75%) 

112 (50%) 

0/1 

Sitologilimuno-
sitokemistri 

219 (66,6%) 

5/11 (45%) 

212 (100%) 

111 (100%) 

0/2 

. d menggunakan antibodi Aplikasi praktis Irnmunohisto (sito) kemistn ･ｾｦ｡ｮ＠

monoklonal untuk diagnosis patologi tumor adalah : 

1. KLASIFIKASI NEOPLASMA .. 

'b d' monoklonal yang terdm atas . . akan panel anti 0 I . k 
Klasifikasi lUi menggun . , d n negatif saling memperkuat untu 
sedemikian rupa sehingga hasil POSltlP a 

mencapai diagnosis definitip . 

1.1. Analisa Tumor Sel Besar . k Lymphoma Sel Besar, Melanoma 
K . oma anaplastl , . . . t ' 

Terdiri atas arsIn di unakan yaitu: anti sltokeratm, an 1 

I t'k Antibodi monoklonal yang g 
Arne ana I , . LCA 
vimentin, anti EMA, NKIlC3. anti · . 

1.2. Analisa Tumor Sel Bulat N blastoma, Lymphoma Lymphoblastik, 
E · Sarkoma euro . ak 'tu 

. Terdiri atas wmg , A t'bodi monoklonal yang dlgun an yal 
. ' Rh bdomyosarkoma. n I . 

Embnomc a adtj desmin ant! LCA. . ti nerofilamen, , 
anti sitokeratIn, an. - Ad o/SquamOUS 

1 3 Differensiasi Karsmoma en 10 
. . . . . 18 dan . 

Dengan anti sltokeratm . D Adeno Karsinoma Paru 
d· Mesotehoma an . 5 CEA 

1.4. Diagnosa Ban mg i unakan adalah anti sitokeratm, . 
Antibodi monoklonal yang d g , 

1.5. Karakterisasi Sarkoma . 8 ti GFAP, anti protein S 100 . 
. d smin ant! faktor , an dengan ant! e , 

. g Lymphoma. 
1.6. Immunophenotypm 
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2. DE1EKSI SEL NEOPLASMA 

Misalnya deteksi sel tumor dalam jumlah kecil dalam kelenjar getah bening at au 
sumsum tulang misalnya sel tumor payudara atau selleukemia. 

3. MENENTUKAN LOKALISASI TUMOR PRIMER 

Permasalahan yang penting 9isini adalah Adeno Karsinoma. 

Karsinoma jenis squamous lebih peka terhadap radiasi dari sitostatika, tetapi 
Adeno Karsinoma terutama yang berasal dari saluran pencemaan, ginjal dan servik 
mempunyai reaksi yang jelek pada terapi tersebut. 

Adeno Karsinoma tiroid, payudara, ovarlum dan prostat mempunyai respon dari 

sedang sampai baik. Kedua kelompok karsinoma ini harus dibedakan dengan baik. 

Karsinoma pros tat dapat dideteksi dengan prostat spesific antigen, tiroid dengan 

tiroglobulin. Karsinoma medulare tiroid dengan CEA dan calcitonin. Yang sulit 

､ｩ｢･､ｾ｡ｮ＠ ｾ､｡ｬ｡ｨ＠ karsinoma kolon dan paru. Bila surfaktan apoprotein positip 
berartl karsmoma terseebut berasal dari paru.14 

Jenis Antigen Karsinoma Dari Berbagai Asal 

CEA OC2S OV-TL3 
Paru + -(+) -
Payudara + + -
Kolon + - -
Ovarium - (+) + (-) + 
Endometrium - (+) + -
Servik - (+) + 

4. Pemeriksaan immunohistokemistri lai . 
t h d 11 n yang pentmg dengan antibodi monoklonal er a ap: 

- Reseptor transferin yang terlibat pada mitosis. 
- Reseptor yang ada hubungannya den a fu ' . . 

2. g n ngsl sel misalnya reseptor interleukin 

- Faktor pertumbuhan (epidermis, derivat platelet) d 
Reseptor yang ada hub d an produk onkogen. ungannya engan m t . 

- Bah d' b e astase (hommg reseptor) an arl mem ran basal. 

Yaitu laminin dan kolagen II & IV ya b 
ng erperan pada mikroinvasi. 
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- Reseptor yang ada hubungannya dengan terapi : estrogen, progesteron, steroid. 
Untuk kanker paru, neuron spesifik enolase atau chromogranin atau petanda 
neuroendokrin (123 C3) bereaksi positip pad a karsinoma sel kecil dan 
karsinoid. Petanda ini juga positip pada karrsinoma yang lain dengan 'klinis 

yan,.£--agresif. Bila hasil menunjukkan reaksi positip, berarti sebaiknya diterapi 

sebagai karsinoma sel kecil. Membedakan karsinoma sel kecil dengan tumor 
karsinoid menggunakan reseptor transferin yang berperart pada mitosis, karena 

. 'd 14 akan bereaksi negatip pada karsmOl . 

Hadirin yang saya rnuliakan. 

Dengan makin banyak tersedianya antibodi monoklonal yang reaktif pada antigen 

lekosit dan sub populasi lekosit, telah dimungkinkan diagnosis dan ｳｵｾｫｬ｡ｳｾｦｩｫ｡ｳｾ＠
dari lymphoma malign a yang lebih dipercaya dan lebih cepat. Reproduksl ｾ｡ｳｬｦｩｫ｡ｳｬ＠

dari lymphoma Non Hodgkin naik ｾ･ｮｧ｡ｮ＠ pesat ｳ･｣ｾｲ｡＠ ｾｾｲｭ｡ｫｮ｡＠ dan 60-70% 

sampai hampir 100% bila digunakan ｉｭｲｮｵｮｯｰｾ･ｮｯｾｰｭｧＮ＠ . 
Untuk ahli Patologi bedah (surgical pathologIst) lffiffiunophenotypmg ini amat 

berguna dan kadang kadang rnerupakan suatu keharusan, karena : 

- differensi reaktif hiperplasia dari limforna rnaligna. . . .., . 

d'ff . . .. t rtentu dari Morbus Hodgkin yrutu Jems hmfosit predomman - I erensiasl Jems e 

dari lirnfoma sel kecil sel B. . ' 
_ memastikan "neoplastic cell line" untuk kepentingan. ーｲｯｧｮｯｳｬｾ＠ dan terapi. 

.. d ki limf rna terutama bentuk diffus dan hmfoma sel besar. klasifikasl Non Ho g n o. 

MA 13) 
IMMUNOPHENOTYPING DARI LYMPHO 

. d r ku an yang tepat - M.Hodgkin. 1. Sel Reedstemberg positlp pa a mg ng . 
2. Sel Reedstemberg negatip - Non Hodgkin L. 
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Itnmunophenotyping 
tahap I petanda 

selB 

petanda 

sel T 

petanda 

monOSitljakrOfag 
Tahap IT (subtyping) 

sel B sel T 
lymphoma lymphoma 

"True" 
histiocytic 
lymphoma 

tidak ada 
petanda 

tahrI 

Lymphoblas 
tik atau 
"true" 

histiocytic 
L 

Keterangan : 

SUbtyping NHL jenis sel T pacta saat ini masih belum mutlak diperlukan 
karen a penderita dengan sel T lymphoma umumnya mempunyai 

prognosis yangjelek. Bila terapi dengan interferon akan diberikan pada 
penderita, sUbtyping lebih lanjut perlu dibuat, mengingat ada tidaknya 

reseptor lymphokine seperti interleukin 2 dapat meramal sukses 

tidaknya terapi. Adanya immunoglobin sitoplasma yang monotipik 

(Cig) dan tidak ada komplemen (CRI) dapat membedakan lymphoma B 

immunoblastik dari sentroblastik. Lymphoma histiocytic dapat 

didiagnosis bila petanda sel T dan sel B negatip dan petanda histiosit 

positip. Untuk immunophetyping infiltrat limfosit histiosit pada kulit 

ｾ･ｲｬｵ＠ ｭ･ｮｾｧｵｮｾ｡ｮ＠ ｰ･ｴ｡ｾ､｡＠ proliferasi Ki 67. Bila reaksi positip pada 
ｭｦｩｬｾ｡ｴ＠ eplder,mls ｢ｾｲ｡ｲｴｬ＠ Mycosis Fungoides dan positip pada limfosit 
dermis dan epidermis menandakan suatu Sindroma Sezary. 

Hadirin yang saya muliakan, 

ｌｹｭｰｨｾｭ｡＠ termasuk ー｡ｾ｡＠ ｾｲｵｴ｡ｮ＠ ke 2-7 pada data Patologi dan data kombinasi 
Patologl dan Rumah sakit dl Indonesia. 

Dalarn rangka mempertajam diagnosis lymphoma dan me ' ak 
" , ' nJam an pendapat agar 

bta dl Indonesia, khususnya pakar lymphoma dapat berb' d 
" Icara engan bahasa yang 

sarna dl forum InteranaslOnal menuju suatu network dl' A' P 'fi 93 
' , sla aSI Ik, tahun 19 

lL telah dlbentuk Kelompok Studl Lymphoma Indonesi d' , , 
, , " a, yang ter In atas pathologist, 

hemathologlst, radlOteraplst, medical oncologist cl ' , , , 
, , , mlClan serta pakar lam yang 

terkrut dengan konsultasl Prof. SAY Leong dari Australia, 

Sebagai aktifitas awal kelompok ini adalah memp rt' d" , ' 
, ", e aJam lagnosls Patologl Anatom1 

Untuk menunJang 1m telah kaml koordinir tukar m k ' h 
enu ar sedlaan, lymphoma seluru 
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b 

sentra patologi di Indonesia dan bahan blok parafin dikirim ke Australia untuk 
immunophenotyping, 

Sebagai kendala utarna dari 35 kasus hasil Immunophenotyping dari Australia yang 

dikuti oleh 10 sentra Patologi di Indonesia adalah kwalitas fiksasi dan materi kurang 

ideal. Agar diagnosis yang dibuat tidak banyak beresiko dihimbau kepada para 

dokter bedah untuk mengirim bahan dengan fiksasi yang adekuat dan tidak mengirim 

bahan lymphoma dalarn fragmen fragmen kecil. Disamping itu para ahli Patologi 

pun dihimbau untuk meningkatkan kwalitas teknisi dalarn prosesing, pemotongan 
dan pengecatan, Kelompok Studi ini diharapkan bekerja lebih giat dan semoga 

dalam waktu dekat tujuan dari kelompok ini dapat terwujud, 

Laboratorium Patologi FK Un air saat ini telah dapat melayani Immunophenotyping 

lymphoma, 

Hadirin yang saya muliakan, 

Peran serta ahli Patologi di Jawa Timur dalam penyul,uhan dan ー･ｾ･ｲ｡ｮｧ｡ｮ＠ kanker 

masyarakat dilakukan bersama disiplin ilmu yang lam dan bekerJa sarna dengan 

pemerintah dan organisasi masyarakat. " , ' 

S b ' b I han dan penerangan im dltuJukan kepada para lbu dan e aglan esar penyu u 
d' d k ' ditekankan kepada generasi muda, khususnya tentang Imasa men atang a an Juga , 
bahaya merokok dan bahan karsinogen yang lam, 

, , " d t ran peraturan yang membatasi penjualan rokok Hal 1m harus dItunJang engan pera u 
'k ? dengan kegiatan kegiatan sebagai ben ut :-

- Pencrawasan terhadap iklan rokok, ' k k 
to h da bungkus atau lklan ro 0 , Memberikan peringatan kese atan pa 

_ Menampilkan tokoh masyarakat untuk tidak merokok , 
, 't CO dan nikotin pada rokok kita, Mengurangl konsentrasl ar, , ' 

d' t temp at pendldlkan, Melarang untuk merokok Itempa , 
, k ditempat umum dan tempat kerJa 

Membatasl meroko , ( tembakau serta meneliti kebiasaan merokok 
Meneliti produk produk laIn penggan I , 

da generaSI muda, dan kebiasaan lain khususnya pa 
, la anan penderita sebaiknya kepada wanita yang 

- D alam memngkatkan pe ｾＬ＠ kl ' 'k P Tes J'uga dilakukan pemeriksaan, 
d" da khmk Inl ap 

memeriksakan 1fI pa d dan kanker kulit. 
kemungkinan adanya kanker payu ara kat luas khususnya yang risiko tinggi 
Perlu dicarikan jalan keluar agar masyara 

, ' layanan Pap Tes, S 
dapat memkmatl pe dahl' P tologi di R.S, tipe C dan R,S, wasta 

, " belum a a I a - Mengingat sampru saat ml 
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kelas madya padahal deteksi dini kanker beserta penunjangnya harus ada di RS 

tersebut, maka sistem rujukan periu dimanfaatkan. Untuk itu diharapkan Dep.Kes. 
dapat memberikan kemudahan kemudahan agar para lulusan baru Fakultas 

Kedokteran dapat langsung mengikuti pendidikan spesialis Patologi Anatomi, 
hingga kebutuhan RS tipe C dapat terpenuhi. 

- Motivasi kepada mahasiswa S 1 Fakultas Kedokteran akan pentingnya Patologi, 
yang dengan makin majunya kehidupan masyarakat, prospek ini akan menjadi 
cerah, akan mengurangi kendala minat rendah para dokter baru terhadap 
spesialisasi Patologi Anatomi.23 

- Kepada para mahasiswa program D3 analismedis sebaiknya diberikan pelajaran 
teknis praktis dari yang paling sederhana sampai xpada penggunaan teknik baru. 

Untuk mahasiswa puteri periu dididik cara mengambil Pap Tes yang benar dan cara 
melakukan pemeriksaan payudara untuk masyarakat. 

- Para mahasiswa program Magister Patobiologi sebaiknya diarahkan pada 

ｰ･ｮ･ｬｩｴｩｾｮ＠ ｨｩｳｴｯｾ･ｫｮ＿ｬｯｧｩ＠ ､｡ｾ＠ untuk pendidikan program Spesialis I Patologi 
Anatoml perlu ､ｬ｢ｾｮＮｫ｡ｮ＠ tekmk-teknik baru dalam menunjang diagnosis akurat. 

- Kepada peserta dldlk program spesialis I ini seb 'kn d' "k' kn'k 
'. a! ya IUJI an Juga te I 

prosesmg dan hal hallam yang menunjang diagnosis ak 
D 'ki lah . urat. 

- eml an uralan saya tentang Patologi dan P dal 
k k 

erannya am Penanggulangan 
an er. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada akhir pidato pengukuhan saya ini perk nk 
" ena anlah saya k I' l ' , tk PUJI syukur ke Hadirat IUahi atas lind se a I agl memanJa an 

, ungan dan rakh ' 
mencapal kedudukan ini. Semoga Allah SWT ' matnya sehmgga saya dapat 

melaksanakan tugas dimasa mendata detap 
rneItmpahkan karuniaN ya didalam 

Kepada Pemerintah Republik ｉｮ､ｯｮ･ｳｾｧﾷ＠ capan terirna kasih saya sampaikan, 
la atas kep , 

saya untuk memangku jabatan seba ' G ercayaan yang diberikan kepada 
U ' , gal uru Besar d Ulversltas Airlangga, pa a Fakultas Kedokteran 

Kepada Rektor Prof. dr. Bamba R. 
D k Fak I ng abino Set k 

e an u tas Kedokteran Prof. d R 0 oesoemo, Senat Universitas, 
rt k ed' S r. . Soelllart 

se a es laan audara rnenerirna sa d 0, atas persetujuan pengusulan 
S S ya engan tul d ' 

emoga apa yang audara percaYakan ke us alam lingkungan Saudara. 
laksanakan dengan sebaik-baiknya. pada saya sebagai Guru Besar dapat saya 

Kepada Direktur RSUD Dr So t 
ah d ' . e orno, PrOf. dr: K .. . 

petu an perhatlannya khususnya ten tang . al1Jadi Wirjoatmodjo atas nasehat, 
penanggula ' 

22 ngan Kanker di Rumah Salot 

dan di Masyarakat. 

Kepada semua guru-guru saya yang telah mendidik dan mengajar saya mulai dari 
Sekolah Rakyat di Malang sampai ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

di Surabaya. Tanpa bimbingan dan asuhan beliau beliau, kiranya saya tidak dapat 

mencapai kedudukan sekarang ini. 

Kepada Prof. dr. Rachmat Santoso, (promotor saya dan mantan Kepala 
Laboratorium) Instalasi Patologi Anatomi, atas bimbingannya dan yang mengusulkan 
saya sebagai Guru Besar. Beliau pulalah yang telah membuka kesempatan bagi 

saya menjadi asisten di Bagian yang dipimpinnya, tempat saya mengabdi sampai 
sekarang. 

Kepada Prof. dr. R.M. Soejoenoes, yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Dekan 

FK Un air, beliaulah yang memasukkan saya ke FK Unair atas permintaan kedua 

orang tua saya. 
Kepada Almarhum Prof. dr. I. W. Girl, sebagai mantan Kepala Bagian Patologi 

Anatomi, saya ucapkan terima kasih, karen a beliaulah yang selalu mendorong saya 

untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, 

Kepada guru-guru saya, Prof. Dr. dr. Roem Soedoko, Kepala Laboratorium Patologi 

Anatomi dan co-promotor saya, dr. Lusida, dr. Soebagio Rochmadi, ｡ｬｭ｡ｲｾｵｭ＠

dr. Oentoeng Iskandar, almarhum dr. Zainal Arifin, almarhum Dr. dr. DJoko 

Soenarto dan dr. Soedoko Sidohutomo atas didikan, bimbingan yang telah ｳ｡ｹｾ＠

terima selama saya menempuh pendidikan Spesialisasi, S2 dan S3 dan sebagru 

dosen sampai saat ini . 

K d P
' f D B FRC Path Kepala Pathologie Institute, Academich epa a ro. r. raas, ' , 

Ziekenhuis Utrecht, Nederland atas perkenannya saya dapat menuntut Ilmu pada 

Institute yang beliau pimpin, 

K d 
'1 D P tte Kepala Sub Bagian Dermatopatologie, yang telah 

epa a Dr. van er u , 
mendidik sa a dibidang Dermatopatologie. " 

K 
Y h Direktur St. Antonius ZlekenhUls Nederland yang 

epada Dr. Vandersc uren, ' I ' k k dirumah sakit yang 
I, , d endalaml pato ogl an er paru 

mengijinkan saya mene Itl an m . 

beliau pimpin, 

. a enaar beserta Mrs. Felie Smith dan Ela Varkamp 
Kepada Prof. Dr. SJoerd W g N' in Nederland yang membimbing 
d . "k h ' Utrecht dan leuwege 
arl St. AntOnIUS Zle en UlS I't 'an dan pendidikan dalam rangka 

'k melakukan pene I I 
dan membantu saya ketl a saya I' Ialah yang membantu saya dalam 
d' , d' h akit tersebut Be lau pu , 

lsertasl daya Iruma s : ' tr' di Laboratorium Patologi Anatorru 
, , al Immunohlstokemls I 

membma pemenksaan aw 

FK. Unair. 
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ｋ･ｾ｡､｡＠ ｄｾＮ＠ Frank Pacey dari Westmead Hospital Sydney dan Prof. S. OreH 
dan Adelaide, guru guru kami di Indonesia tentang Sitologi yang m b bk . . . ' enye a an 
saya menyenangl dan mgm mendalami Sitologi. 

Kepada Prof. Antony S.Y. Leong dari Division of Tissue Pathology F R d 
da Th U' . f ' rome oa 

n e mverslty 0 Adelaide, yang juga banyak b 
I 

. .. mem antu saya ten tang 
mmunohlstokemlstn dan banyak memberi nasehat d k 

Studi Limphoma di Indonesia. an masu an untuk Kelompok 

Kepada Bapak Husin Dipotruno dari YKI Jatim dari b r I 
tentang kemasyarakatan dan adrninistrasi .' ah e I.au ah saya banyak belajar 

pemennt an dl Jawa Timur. 

Kepada kolega saya; dr. Ariono Djohan d S . 
Koesoemowardoyo dr. Faroek Hu· dE' r. oegIarto, dr. Lunardi, dr. 

, sm, r. ndang Yuw .. d 
dr. Wata, .dr. Wanda PPDS kary anru, r. Troef, dr. Thlus, 

. "awan, tenaga administr . . 
yang balk selama ini karena tanpa adanya k I" asl, atas kerJasamanya 

k 
a Ian ttdak mungki b d'" d ' . . 

untu menerima jabatan guru besar. n saya er m ISlm 

Kepada seluruh anggota panitia yang dl'k t . I e ual 0 eh dr. So 
Ph.D. yang telah mempersiapkan denga b 'k . egeng Soekamto, MS, 
. . n al upacara P . 
ml , saya mengucapkan terima kasih seb b enenmaan Jabatan saya 

. esar esamya. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pad a hari yang berbahagia ini sudah . ' sepatutnyalah sa 
kaslh sayang serta penghargaan yang t 1 ya mengenang dengan penuh 

se u us tulus k 
orang tua saya M. Soedjono Adisoeryo d nya epada kedua almarhum 
dapat melukiskan betapa bahagianya b l:m R. ａ ｾ Ｎ＠ Nuraniningsih D. Saya tidak 

k 'k . , e lau apabila d ' 
menya Sl an upacara 1m. Beli au mendid'k d apat lkut menghadiri dan 
k 'h I an memb 
asl sayang dan yang mengarahkan kehidu an esarkan kami dengan penuh 

hanya dapat berdoa agar arwah beliau d't , P . ｳｾｾ｡＠ agar menjadi dokter. Saya 
I enma dis lSI Allah S.w.T. 

Kepada almarhum ayah dan ibu mert . ua saya . 
bersama Ibu Shahab Blijd atas bantu d ' .Juga kepada almarhum d Sh h b an an blmb' r. a a 
berdua te.rutama pada saat saat sulit dan men' a mgan serta nasehat kepada kami 
saat kaml menuntut ilmu diluar neg ' ' J ga putera putera kaml' t t d en . eru ama pa a 

Kepada saudara-saudara kandung s " aya yang sa t . , 
ｴ･ｮｾ｡＠ kaslh saya ucapkan. atas bantuan ke ada a Inl hadir bersama keluarganya 
kaml membutuhkan. Kerukunan kal' b P keluarga kami te t Ian ersaudara s. ru ama pada saat 

ampat sa t ' . 24 a Ill! patut saya hargai. 

Kepada suami tercinta Prof. dr. Hood Alsagaff yang telah mendampingi saya 
selama 23 tahun dalam suka dan duka, melindungi saya dengan penuh kasih sayang, 

pengertian dan pengorbanan serta selalu mendorong saya untuk berpretasi. Untuk 

itu saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 

Kepada putera puteri kami Thaha, Lukman, Rheza, Jusuf dan Vira Mama amat 

bangga pada kalian yang mengerti dan saling bantu membantu pada saat mama 

sibuk. 
Jadilah anak yang saleh, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, hormatilah gurumu, 

berbaktilah pada negara dan tolonglah sesamamu. 

Saudara saudara mahasiswa yang saya cintai. 

Sebagai harapan bangsa dan calon pemimpin dimasa mendatang, Saudara masih 

harus belajar giat untuk mencapai cita cita. Tantangan dimasa depan adalah 
perlombaan mutu profesionalisme. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin tingkatkan 

ketrampilan agar Saudara kelak menjadi sarjana yang tangguh dan ｩｫｵｾ＠ ｾ･ｮｧｨ｡ｲｵｭｫ｡ｮ＠
nama bangsa dan negara. Akhirnya kepada para ｵｮ､｡ｮｧ｡ｾ＠ dan hadmn yang sangat 

saya muliakan saya mengucapkan terima kasih atas kehadlran dan kesabaran dalam 

mengikuti acara ini , 

Wassalamu' alaikum warrahmatullahi Wabarakatuh. 
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NIPIKARPEG 
Tempat dan tanggal lahir 
Agama 
Pekerjaan 
labatan 
Pangkat / labatan 

. Alamat Pekerjaan 

Status perkawinan 
Nama suami 
Nama anak 

Alamat 

Riwayat pendidikan 

RIWAYAT HIDUP 

DR. Dr. Juliati Hood Alsagaff,M.S. 

130517159/ 
Malang, 22 - 7 - 1942 
Islam 
Dosen Fakultas Kedokteran Unair 
Lektor Kepala 
Pembina Tingkat I, gol. IV B 
Laboratoriuml Instalasi Patologi 
Anatomi Fakultas Kedokteran Unair/ 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
Kawin , anak 5 
Prof. Dr. Hood Alsagaff 
Mohammad Thaha 
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Achmad Rheza 
Mohammad Jusuf 
Vira Jasmina Ramadhani. 
JI. Kapuas 16, Surabaya. 

1954 Tamat SD di SRN 6 1\' Lebaksari, Malang 
1957 Tamat SLTP di SMPK Stella Maris, Surabaya 
1960 Tamat SLTA di SMA m B Surabaya. 
1968 Maret: Lulus dokter di FK Unair. 
1973 Asisten di Bagian Patologi Anatomi FK Unair. 
1978 Brevet Ahli Patologi Anatomi di FK Unair. 
1980 _ 1982 Magister Sain bidang IImu Kedokteran Dasar 

1983 - 1984 
1985 - 1988 

dari Fakultas Pascasarjana Unair. 
Lulus Akta Mengajar V dari Unair 
Doktor dalam Ilmu Kedokteran dari Fakultas 

Maret Pascasarjana Un air 

Pendidikan Luar Negeri 

1968 Family Planning Training, Singapore . 
1983 Dermatopathologi di Pathologie Institute, AcademIsch 

Ziekenhuis,Utrecht, Nederland. 

__ 111 ____ _ 
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Riwayat Pekerjaan 

1 - 12 - 1974 

1 - 10 - 1978 

1 - 10 - 1980 

1 - 10 - 1982 

1 - 04 - 1985 

1 - 10 - 1991 

1 - 08 - 1994 

Penata MudalAsisten Ahli Madyalg I 
Penata Muda tk II Asisten AhliJ 1

0 
ongan lilA . . go. III B 
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Kegiatan / Jabatan 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

Koordinator Ilmiah di Laboratorium P t I . 
Ketua Proyek Laboratorium Yayas aKo ogl Anatomi FK Unair 1988-1993. 
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an anker Ind . . 8 _ 1993. onesla Wilayah Jawa Timur 

Wakil Ketua Kelompok Deteksi D' . Ti 
S 

1m 1m Penan I 
oetomo IFK. Unair sejak 1990. ggu angan Kanker RSUD Dr. 

Sekretaris Program Studi Patolo . A . .. gl natoml 1991 
Sekretans Umt Imunologi FK U" - 1993 . nair seJak 1992 
Koordmator Penelitian di Laborat . . K onum Patolo . A 
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etua Bldang Pelayanan dan Reh b'I' . a ang Jatim seJ'ak 1994 

W
'l . a 1 Hasl Med' . 
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4. Perkumpulan Onkologi Indonesia 

5. Kelompok Studi Lymphoma Indonesia 

6. Korps Pegawai Republik Indonesia 

7. Golongan Karya 

b. Luar Negeri 
1. The Australian Association of Cytology 
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3. The International Academy of Cytology (Member sejak 1989 dan Fellow sejak 

1992) 

Pertemuan llmiah 5 Tahun Terakhir 
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2. Simposium Mengenal Tanda Dini Penyakit Kanker Surabaya, 26 Maret 1989 

3. Simposium Kulit dan Perawatannya pada usia Senja Surabaya, 1 April 1989 

4. Seminar Kanker Nasional Jakarta, Mei 1989 

5. Kongres Nasional Peralmuni I, Bali, 1989 
6. Lokakaria Penanggulangan Kanker Mulut Rahim dan Pendidikan Skriner 

Jakarta, September 1989 
7. M unas Kanker JKI Jakarta, September 1989 
8. Kongres Nasional I Perkumpulan Endokrinologi, Indonesia, Surabaya, 

Oktober 1989. 
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10. Kongres Nasional IAPI Surabaya, Juli 1990 
11. Simposium Tumor Ganas Rahang Atas Surabaya 1990 

12. Kursus Fine Needle Biopsy di Surabaya Oktober 1991 

13. Kongres Nasional IAPI Surabaya, Oktober 1991 
14. Seminar Hasil Penelitian PTN Indonesia, Cisarua, 3-7 Pebruari 1992 
IS. Temu Ilmiah Nasional I dan Konker Nasional IAPI Jogyakarta, 5-7 September 

1992. 
16. National Course and Workshop of Immunohisto chemistry,Surabaya 28-29 

Mei 1993. 
17. Kongres Nasional Perkumpulan Onkologi Indonesia, Surabaya 1-3 Juni 1993 

18. Kongres Nasional POI II, Surabaya Juni 1993 

19. Kongres Nasional PDPI, Solo Juli 1993 . 
20. The Dutch Foundation For Post Graduate Course in IndoneSia, Surabaya 

Nopember 1993. 
21. Workshop on Environmental Protection, Surabaya, Januari 1994 

22. Munas Kanker, JKI, Jakarta 1994. 
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b. Taraf Internasional 
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Karya llmiah I Penelitian 5 tahun terakhir 

NASIONAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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