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Pendahuluan 

Kanker kepala dan leher merupakan kanker di rongga 
mulut, rongga paranasal, faring dan laring, dan lebih dari 90% 
adalah jenis karsinoma sel skuamosa. Kanker ini menempati 
urutan keenam keganasan manusia, umumnya terjadi pada pria 
dan merupakan sekitar 5% tumor ganas di negara maju seperti 
Eropa Utara, Eropa Barat, dan Amerika Serikat1-4. Di beberapa 
negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, kanker kepala dan leher 
merupakan keganasan yang paling umum terjadi (50%)1,2,5,6. Pola 
ini mencerminkan prevalensi faktor risiko spesifik di tempat-
tempat geografis ini, yaitu tembakau dan alkohol di negara maju 
dan mengunyah sirih di Asia Selatan dan Asia Tenggara. 

Etiologi karsinoma sel skuamosa kepala dan leher 
(Head and Neck Squamous Cell Carcinoma/HNSCC) merupakan 
multifaktorial, yaitu adanya peran genetik dan peran risiko 
lingkungan7. Efek langsung tembakau terhadap terjadinya kanker 
kepala dan leher diperkuat oleh kenyataan bahwa kebiasaan 
penggunaan tembakau yang berbeda dapat memengaruhi 
lokalisasi tumor, seperti yang ditunjukkan oleh tingginya insiden 
kanker mulut pada pengunyah tembakau8,9. Faktor risiko lainnya 
meliputi paparan lingkungan terhadap debu wol, debu kayu, 
serat mineral, rendahnya asupan sayuran dan buah-buahan, dan 
infeksi virus Human Papilloma Virus 16 manusia10.
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HNSCC berkembang melalui serangkaian tahapan, yang 
mencerminkan proses karsinogenesis multitahapan (Gambar 
1). Tahapan ini dapat dimulai oleh lesi prekursor, yaitu sel epitel 
masih berfungsi dan terlihat cukup normal, diikuti oleh lesi 
prekanker dari epitel skuamosa bertingkat yang ditandai oleh 
atipia seluler dan hilangnya pematangan normal, yang dikenal 
sebagai displasia. Bila lesi menempati seluruh ketebalan epitel, 
tetapi invasi stroma belum terjadi maka premalignansi tersebut 
disebut karsinoma in situ. Akhirnya, istilah invasion carcinoma 
digunakan saat sel karsinoma tumbuh ke arah stroma. Pada tahap 
ini, pembuluh darah dan kelenjar getah bening bisa dicapai oleh 
sel-sel kanker yang invasif yang bisa menghasilkan metastasis 
lokal atau jauh2.

Gambar 1. Proses multitahapan tumorigenesis HNSCC 2
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Prevalensi dan Mutasi Gen P53 
pada Kanker Kepala dan Leher

 
  Prevalensi mutasi gen p53 pada HNSCC bervariasi antara 
30% sampai 70% pada studi kepustakaan10-13. Heterogenitas studi 
yang berbeda dalam hal lokalisasi tumor dan teknologi deteksi 
mutasi dapat menjelaskan variasi yang diamati pada kejadian 
mutasi gen p53. 

Frekuensi mutasi gen p53 pada penderita dengan 
HNSCC invasif berhubungan dengan tingkat paparan asap rokok 
dan alkohol. Frekuensi mutasi somatik gen p53 pada perokok 
dua kali lebih tinggi dari pada non-perokok13. Selanjutnya, 
frekuensi mutasi somatik pada gen p53 3,5 kali lebih umum 
terjadi pada pasien yang merokok dan minum alkohol daripada 
pasien yang tidak merokok atau minum alkohol13. Peran spesifik 
alkohol dalam terjadinya mutasi gen p53 sulit dibuktikan karena 
penyalahgunaan alkohol sering dikaitkan dengan kebiasaan 
merokok. Terlepas dari pentingnya gaya hidup, kerentanan inang 
juga dapat memengaruhi terjadinya perubahan gen p53 pada 
HNSCC.
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Struktur dan Fungsi Gen P53

Kanker merupakan penyakit dengan dasar genetik yang 
kompleks, dan terjadi akibat adanya kesalahan atau kegagalan 
koordinasi seluler yang mengakibatkan tidak terkendalinya 
proses pertumbuhan dan akhirnya akan menghancurkan 
organisme tersebut. Gangguan genetik yang ditemukan pada 
kanker merupakan aktifasi proto onkogen dan inaktifasi gen 
penekan tumor14. 

Gen penekan tumor (ortho-genes, emero-genes, 
flato genes, onco-suppressor genes) merupakan gen-gen yang 
berperan dalam mengontrol proliferasi sel yang abnormal 
sehingga inaktifasi gen tersebut berkaitan dengan perkembangan 
penyakit kanker. Gen penekan tumor yang paling sering dipelajari 
dan paling sering ditemukan bentuk mutannya pada kanker 
manusia adalah gen p5315.

Gen p53 termasuk gen penekan tumor yang potensial 
sehingga hilang atau berkurangnya fungsi gen tersebut akan 
mengakibatkan transformasi ke arah keganasan dan progresi 
tumor. Gen p53 merupakan target utama perubahan genetik atau 
inaktivasi biokimia pada kejadian kanker manusia. Neoplasma 
yang memiliki mutasi gen p53 akan berkurang responsnya 
terhadap kemoterapi dan radioterapi. Pemahaman terbaik dari 
fungsi biokimia p53 adalah melalui pemahaman aktivasi ekspresi 
gen p53 yang memengaruhi berbagai target gen lain seperti gen 
p21WAF, GADD 45, mdm2, bax, dan sebagainya yang berperan 
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pada kontrol mitosis, apoptosis, diferensiasi sel, proses penuaan, 
angiogenesis, perbaikan DNA, dan stabilitas genom16. 

Gen p53 pertama kali ditemukan pada 1979 pada 
penelitian virus SV40, suatu virus yang ditemukan sebagai 
kontaminan pada sel-sel ginjal Rhesus yang digunakan untuk 
menumbuhkan virus polio untuk keperluan imunisasi, tetapi 
ternyata juga mempunyai kemampuan menyebabkan terjadinya 
tumor pada marmut yang baru lahir17.

Pada awalnya, protein p53 ditemukan sebagai kompleks 
oligomerik dengan antigen T seluler pada sel yang mengalami 
transformasi oleh SV40. Karena antigen T seluler penting untuk 
mempertahankan fenotipe transformasi pada sel tersebut maka 
p53 digolongkan sebagai suatu antigen tumor. Selama 1980, 
sejumlah klon gen p53 berhasil diisolasi dan ternyata mempunyai 
kemampuan bekerja sama dengan onkogen ras untuk melakukan 
transformasi sel menjadi bersifat onkogenik pada kultur sel. P53 
kemudian dianggap mempunyai aktivitas onkogenik dominan 
seperti halnya myc, ras, dan beberapa gen lainnya. Pada awal 
1990, mutasi gen p53 ditemukan pada beberapa tumor manusia, 
dan hanya p53 mutan yang bekerja sama dengan ras akan 
menyebabkan terjadinya transformasi sel, sedangkan p53 tipe 
wild mempunyai kemampuan menekan transformasi sel yang 
diakibatkan oleh onkogen lainnya. Pada 1997, ditemukan proses 
fosforilasi dan asetilasi spesifik yang memodulasi fungsi p53, 
dan pada 1998 ditemukan berbagai mekanisme tipe sinyal yang 
memicu atau memulai jalur aktifasi gen p5316,17.

Dengan demikian, pada awalnya p53 dianggap sebagai 
suatu antigen, kemudian sebagai onkogen yang dominan dan 
akhirnya sebagai suatu gen penekan tumor.

Gen p53 manusia terletak pada lengan pendek 
kromosom 17, pita (band) ke-13 (17p13.1) dan mempunyai 
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panjang kira-kira 20 kb yang tersusun oleh 11 ekson dan 10 
intron. Produk gen p53 adalah fosfoprotein inti dengan berat 
molekul 53 kD yang terdiri dari 393 asam amino dan terutama 
terdapat dalam inti sel, tetapi dapat pula terdeteksi di dalam 
sitoplasma pada fase G1 dan fase S15. 

Lima untaian asam amino fosfoprotein p53 berhubungan 
dengan kodon m-RNA 13–19, 120–143, 172–182, 238–259, 
dan 271–290, dan disebut sebagai conserved region I-V (Pitch, 
1998). Konservasi untaian asam amino tersebut bertujuan agar 
struktur dan fungsi onkoprotein P53 tetap terpelihara. Molekul 
fungsional p53 berbentuk tetramer dan berfungsi sebagai faktor 
transkripsi. Fosfoprotein p53 mempunyai 3 domain dengan 
fungsi yang berbeda yaitu N-terminus (ujung residu asam amino) 
mengandung domain transaktivasi transkripsional yang berfungsi 
memacu proses transkripsi gen, C-terminus (ujung karboksil) 
mengandung domain yang berhubungan dengan tetramerisasi 
(pembentukan larutan tetramer-oligomer), pengenalan tempat 
(situs) kerusakan DNA, domain lokalisasi sinyal inti sel dan tempat 
fosforilasi, serta bagian tengah atau sentral yang berhubungan 
dengan domain pengikatan DNA yang akan berinteraksi dengan 
elemen pengenal p5317. Ekspresi p53 tipe wild pada keadaan 
normal sangat rendah dan sering kali tidak terdeteksi karena 
mempunyai waktu paruh yang pendek antara 20–30 menit16.

Gen p53 memiliki dua domain pengikatan DNA, dua 
tempat pengikatan antigen tumor SV40, sinyal lokalisasi inti sel, 
domain oligomerisasi, dan beberapa tempat fosforilasi (Gambar 
2) .
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Gambar 2. Struktur gen penekan tumor p53 18

Keterangan:

TAS : transcription activation site  Celluler Mdm2 binding site
NLS: nuclear localization signal  HSR A-D : hot spot regions
SV40 : SV40 large T-antigen binding sites HCD I-V : conserved domain I-V
HSP : heat shock binding site  OLIGO : oligomerization domain
Cdc2 and CDK : phosphorylation sites

E1b dan E6 : adenovirus E1b and papillomavirus E6 binding sites

Aktivasi jalur (pathway) gen p53 terjadi oleh stres 
seluler, termasuk terjadinya kerusakan DNA, hipoksia, dan 
aktivasi onkogenik16:

1. Bila terjadi kerusakan DNA, terjadi fosforilasi p53 melalui 
aktivitas kinase seluler (DNA-PK/DNA-dependent 
protein kinase dan ATM/Ataxia telangietasia mutated) 
yang terjadi pada asam amino Serine 15 sehingga p53 
menjadi stabil dan siap berfungsi untuk mengaktivasi 
pengikatan DNA dan transaktivasi gen-gen lain.

2. Melalui jalur sinyal onkogen (c-myc, adenovirus E1A, 
faktor regulator positif E2F), yang akan meningkatkan 
jumlah protein p14ARF, yang kemudian akan berinteraksi 
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dengan MDM2 yang mempunyai kemampuan 
menginhibisi p53 untuk mengaktivasi ekspresi gen-gen 
lainnya (inhibisi penghentian siklus sel dan apoptosis). 
Inhibisi degradasi p53 akan menurunkan jumlah protein 
p53.

Protein p53 tipe wild berperan dalam regulasi transisi 
siklus sel dari fase G1 ke fase S (antiproliferasi) sebagai faktor 
kontrol pada checkpoint dan dalam menetapkan kematian 
sel melalui jalur apoptosis. Protein p53 tipe wild secara 
transkripsional dapat melakukan transaktivasi beberapa gen 
yang berhubungan dengan penghentian siklus sel, seperti 
p21WAF1, suatu inhibitor kuat terhadap cyclin-dependent kinase, 
dan berinteraksi dengan sistem perbaikan dan sintesis DNA, 
yaitu PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), GADD45, dan 
p21WAF1 atau protein yang memodulasi terjadinya apoptosis, 
yaitu BAX dan FAS. Penghentian siklus sel pada fase G1 akhir 
membantu proses perbaikan DNA dan mencegah terjadinya 
mutasi dan aneuplody. Apabila perbaikan tersebut tidak berhasil 
maka sel akan mengalami apoptosis. Gen p53 mempunyai peran 
yang besar dalam memelihara keutuhan sel sehingga disebut 
juga sebagai penjaga keutuhan gen (guardian of the genome)16,17.

Fungsi seluler gen p53 adalah sebagai berikut15-17:

1. Penekan progresi tumor melalui respons siklus sel 
terhadap kerusakan DNA sehingga memberi waktu 
untuk perbaikan DNA sebelum terjadi replikasi 
genom. Gen p53 mencegah transmisi informasi 
genetik yang rusak dari satu sel ke generasi 
berikutnya.
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2. Inisiasi apoptosis apabila kerusakan materi genetik 
sel tidak dapat diperbaiki lagi.

3. Penekan tumor, mutasi pada p53 tipe wild akan 
menyebabkan sel menjadi berubah atau mengalami 
transformasi menjadi sel onkogen dan penelitian 
transfeksi p53 telah terbukti mampu memperbaiki 
pertumbuhan sel kanker menjadi normal.

4. Faktor transkripsi yang poten, dan bila teraktivasi 
akan meregulasi sejumlah gen yang berperan pada 
kontrol siklus sel baik sebagai aktivator transkripsi 
(pada kinase kreatinin otot, gen ribosomal cluster, 
WAF1, MDM2, GADD45, dan Bax) maupun represor 
transkripsi (hsc 70, c-jun, c-fos, interleukin 6, MHC, 
RB1, MDR1, PCNA, bFGF, dan berbagai promotor 
virus). 


