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ABSTRAK 

 

Metastasis kanker payudara terjadi ketika sel-sel kanker payudara menyebar 

dan membentuk tumor baru ke jaringan atau organ lain. Metastasis kanker payudara 

dapat dipengaruhi oleh ekspresi reseptor estrogen (ER), reseptor progersteron (PR) 

dan human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) sebagai faktor 

pertumbuhannya. Berdasarkan status reseptor hormon dan HER2 kanker payudara 

diklasifikasikan menjadi empat subtipe : Luminal A, Luminal B, HER2type dan triple 

negative/basal-like. Selama periode tahun 2009 sampai 2013 di Rumah Sakit Umum 

Pusat Sanglah jumlah sampel pasien kanker payudara yang berhasil dikumpulkan 

sebesar 117 sampel yang dikelompokan menurut subtipenya berdasarkan klasifikasi 

IHC. Subtipe triple negative/basal like dengan 31 sampel (26,5%), Luminal A dengan 

39 sampel (33,3%), HER2type dengan 21 sampel (17,9%) dan Luminal B dengan 26 

sampel (22,2%). Berdasarkan data tersebut dicari korelasi antara subtipe kanker 

payudara dengan kejadian metastasis kanker payudara. Dari seluruh kejadian 

metastasis didapatkan hasil terbanyak pada triple negative/basal like 18 sampel 

(38,3%), HER2type 13 sampel (27,7%), Luminal A 10 sampel (21,3%) dan Luminal 

B 6 sampel (12,8%). Klasifikasi subtipe kanker payudara dapat digunakan sebagai 

pertimbangan prognostik untuk terjadinya metastasis pada kanker payudara. 

 

Kata kunci: Metastasis Kanker Payudara, IHC, Reseptor Estrogen, Reseptor 

Progesteron, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, Luminal A, Luminal 

B, HER2type, Triple Negative/Basal Like 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Metastatic breast cancer occurs when breast cancer cells spread and form new 

tumors in the other tissues or organs. Metastatic breast cancer may be influenced by 

the expression of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and human 

epidermal growth factor receptor 2 (HER2) as a growth factor. Based on the hormone 

and HER2 status, breast cancers are classified into four subtypes: Luminal A, 

Luminal B, HER2type and triple negative/basal-like. During the period of 2009 until 

2013 in Sanglah General Hospital sample of breast cancer patient collected at 117 

sample were grouped according to subtype classification based on IHC. Subtype 

triple negative/basal like with 31 samples (26,5%), Luminal A with 39 samples 

(33,3%), HER2type with 21 samples (17,9%) dan Luminal B with 26 samples 

(22,2%). Based on these data we sought the correlations between subtypes of breast 

cancer with the incidence of breast cancer metastasis. From all events obtained 

metastasis results the most result of subtype breast cancer is triple negative/basal like 

with 18 samples (38,3%), HER2type 13 samples (27,7%), Luminal A 10 samples 

(21,3%) dan Luminal B 6 samples (12,8%). Classification of subtype of breast cancer 

can be used as a prognostic indicator for the occurrence of metastasis in breast 

cancer. 

Key words: Metastatic Breast Cancer, IHC, Estrogen Receptor, Progesterone 

Receptor, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, Luminal A, Luminal B, 

HER2type, Triple Negative/Basal Like 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian  

 

 Kanker payudara adalah perubahan sel -sel yang mengalami 

pertumbuhan yang tidak normal dan tidak terkendali pada jaringan 

payudara yang dapat berasal dari kelenjar ( lobular carcinoma), 

saluran kelenjar (ductal carcinoma) ataupun jaringan penunjang 

payudara.  Karsinoma pada payudara merupakan salah satu 

keganasan yang paling sering didiagnosis pada wanita. Pada tahun 

2013 diperkirakan terdapat 232.340 kasus baru kanker payudara. 

Kanker payudara juga merupakan penyebab kedua kematian pada 

wanita setelah kanker paru-paru dengan estimasi mortalitas 

sebanyak 39.620 kasus di Amerika Serikat pada tahun 2013 

(DeSantis  et  al . 2013). Kejadian kanker payudara di Asia Tenggara 

sebanyak 55.097 kasus dan angka kematian s ebanyak 24.961 kasus. 

Usia rasiostandar (age standardized ratio) kejadian kanker 

payudara jauh lebih tinggi di Negara -negara Eropa Barat , Australia 

dan Amerika Utara dibandingkan dengan yang terjadi di  Asia 

Tenggara dan wilayah Afrika. Kanker payudara dike tahui hadir 



pada usia yang lebih muda di kalangan perempuan di India, 

Taiwan, Malaysia dan Singapura (Dahlui et al.  2012).  

 

 Di Indonesia kanker payudara merupakan kasus kedua terbanyak 

setelah diagnosis keganasan pada leher rahim. Kejadian kanker 

payudara di Indonesia sebesar 11% dari  seluruh kejadian kanker. 

Pada tahun 2004 pasien kanker payudara di Indonesia berjumlah 

sekitar 5.207 kasus dan hingga tahun 2007 meningkat menjadi 

sekitar 8.277 kasus kanker payudara. Berdasarkan Sistem Informasi 

Rumah Sakit (SIRS) pada tahun 2010, di Indonesia kanker menjadi 

penyebab kematian nomor 3 dengan kejadian 7,7% dari seluruh 

penyebab kematian karena penyakit  tidak menular. Kanker 

payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker tert inggi 

pada pasien rawat inap maupun rawat jalan di seluruh RS di 

Indonesia, dengan proporsi sebesar 28,7% untuk kanker payudara,  

dan kanker leher rahim 12,8% (Mboi 2013). Di Provinsi Bali 

sekitar 80% penderita kanker payudara tingkat keparahannya 

mencapai stadium III hingga stadium IV  (Sudarsa 2013).  

 

 Sebagian besar kanker payudara bersifat invasive atau dapat 

menginfiltrasi ke jaringan lain. Sel -sel  kanker ini dapat menembus 

dinding duktus atau kelenjar di mana mereka berasal  dan 

berkembang di jaringan payudara di sekitarnya. Prognos is dari 



kanker payudara invasive sangat dipengaruhi oleh stadium penyakit 

(De Santis el al. 2013). Sel -sel kanker seperti ini mungkin bisa 

menyebar (metastasis) ke bagian lain pada tubuh melalui  system 

limfatik dan aliran darah. Lokasi infiltrasi metastasi s kanker 

payudara dapat terjadi pada jaringan otot dan kulit sekitarnya, 

kelenjar getah bening, paru -paru, hepar,  tulang dan otak.  

  

Hasil studi gambaran ekspresi gen dengan mengunakan DNA 

microarray pada pengukuran transkrip messgenger RNA telah 

mengkonfirmasi bahwa kanker payudara bukanlah penyakit  tunggal, 

melainkan sekelompok molecular subtype yang berbeda. Dalam hal 

ini, emapt kelas molecular utama kanker payudara telah 

diidentifikasi  yaitu sebagai berikut :  kanker Luminal A, yang 

sebagian besar proliferasi estrogen reseptor positif rendah, kanker 

B luminal, yang sebagian besar proliferasi estrogen reseptor positif 

tinggi, kanker basal -like, yang merupakan negative untuk estrogen 

reseptor, progesterone respetor dan human epidermal gro wth factor 

receptor 2 (HER2), dan kanker HER-2 positif, yang ditandai 

dengan amplifikasi gen HER2. Sekitar dua pertiga dari karsinoma 

payudara manusia mengekspresikan reseptor estrogen dan dengan 

demikian sel-sel kanker bergantung pada ekstrogen untuk 

pertumbuhannya. Amplifikasi atau ekspresi ebrlebih HER2 terjadi 

pada kurang lebih 20-25% pasien dengan kanker payudara dan 



berhubungan dengan penyakit agresif lainnya dan menurunnya 

tingkat kelangsungan hidup (Swanton dan Johnston 2012).  

  

Sekitar 20% sampai 30% dari pasien dengan kanker payudara dini 

akan mengalami kekambuhan sampai dengan mestatasis. Resiko 

kekambuhan dipengaruhi oleh presentasi pada tahap awal dan 

factor biologi yang mendasari tumor. Ukuran tumor, keterlibatan 

nodal, grade, invasi  lymphovascular, dan status estrogen reseptor 

(ER) dan human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) 

merupakan factor-faktor risiko independen untuk terjadinya 

recurency atau metastasis. Model penyebaran metastasis 

menggambarkan interaksi kompleks dari  seed and soi l  yang 

melibatkan factor intravasation tumor, sirkulasi, ekstravasasi, 

proliferasi, angiogenesis dan microenvironment dari jaringan 

target. Telah dilaporkan adanya tanda gen metastasis pada paru -

paru dan tulang dan status ekspresi HER2 dan ER telah dikaitk an 

dengan peningkatan risiko penyebaran ke daerah spesifik 

(Kennecke et al.2010). Berdasarkan data -data tersebut di  atas, 

maka peneliti  tertarik untuk mencari korelasi antara masing -masing 

subtype kanker payudara terhadap kejadian metastatsis kanker 

payudara di Indonesia, terutama di Bali.  

 

1.2.  Rumusan Masalah  



   Bagaimanakah korelasi  antara masing-masing subtype 

kanker payudara dengan kejadian metastasis kanker payudara di 

RSUP Sanglah Denpasar?  

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

1.3.1  Tujuan Umum 

(1)  Mengetahui korelasi  antara subtype  kanker payudara dengan 

metastasis kanker payudara (MBC) di Rumah Sakit  Umum 

Pusat Sanglah.  

1.3.2  Tujuan Khusus  

(1)  Mengetahui hubungan antara Luminal A kanker payudara 

dengan metastasis kanker payudara.  

(2)  Mengetahui hubungan antara Luminal B kanker payudara 

dengan metastasis kanker payudara.  

(3)  Mengetahui hubungan antara Bassal -Like/Triple Negative 

kanker payudara dengan metastasis kanker payudara.  

(4)  Mengetahui hubungan antara HER2 + kanker payudara 

dengan metastasis kanker payudara.  

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

(1)  Hasil penelit ian berupa data korelasi antara subtype kanker 

payudara dengan metastasis kanker payudara di RSUP 

Sanglah Denpasar dapat menjadi acuan dasar penelitian 



berikutnya dan menambah khasanah keilmuan terutama dalam 

bidang biologi molekuler.  

(2)  Identifikasi  masing-masing subtype kanker payudara 

diharapkan bisa membantu dalam penatalaksanaan dan 

pengembangan strategi tindak lanjut untuk mengurangi resiko 

metastasis kanker payudara.  

 

 

 

 


