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Karsinoma Nasofaring 
Karsinoma Nasofaring, juga dikenal sebagai “Tumor Kanton” karena tingkat prevalensinya yang tinggi di wilayah Cina Selatan, 
merupakan salah satu kanker yang umum ditemui di Hong Kong. Ada sekitar 900 kasus baru setiap tahunnya di Hong Kong. Tingkat 
insidensinya adalah 3 kali lebih tinggi untuk para pria, dan usia insidensi puncaknya terjadi pada usia 50 hingga 60 tahun.  

Deteksi dini sangatlah penting. Jika Karsinoma Nasofaring ditemukan pada stadium awal, tingkat kesembuhannya cukup tinggi. Untuk 
penyakit stadium I, tingkat penyembuhannya bisa mencapai 90%. 

(Terima kasih kepada Dr. Ng Wai Tong, Konsultan, Onkologi Klinis, Rumah Sakit Pamela Youde Nethersole Eastern, yang telah mengulas 
dan meninjau informasi pada halaman ini.) 
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1. Apa itu Karsinoma Nasofaring? 

Nasofaring merupakan wilayah yang terletak di tengah kepala, di antara bagian posterior saluran hidung dan langit-langit lunak, dan 
terhubung ke faring di bawahnya. Karsinoma Nasofaring merupakan tumor ganas di daerah nasofaring. 

Karsinoma Nasofaring merupakan kanker di daerah leher dan kepala yang paling umum terjadi di Hong Kong. 

  

2. Apa saja faktor risiko Karsinoma Nasofaring? 

Penyebab Karsinoma Nasofaring belum sepenuhnya diketahui. Penyebab yang diduga mencakup: 

Faktor keturunan: kerabat tingkat pertama (termasuk orangtua, saudara, dan anak-anak) dari pasien penderita Karsinoma Nasofaring 
memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita kanker yang sama bila dibandingkan dengan orang lainnya. 

Pola makan: Orang Tiongkok menempati urutan nomor satu penderita Karsinoma Nasofaring di dunia, dengan tingkat insidensi yang 
lebih tinggi di wilayah Tiongkok Selatan dan Hong Kong, yang mungkin terkait dengan kecenderungan mengonsumsi ikan asin dan acar. 
Percobaan yang dilakukan pada hewan juga menunjukkan bahwa asupan ikan asin secara berlebihan bisa menyebabkan kanker hidung. 

Gaya hidup: perokok mungkin memiliki risiko sedikit lebih tinggi terkena Karsinoma Nasofaring. 

Virus EB: Infeksi Virus EB (Virus Epstein-Barr) bisa mengakibatkan gejala yang mirip dengan flu biasa. Serum darah sebagian besar 
pasien penderita Karsinoma Nasofaring mengandung satu atau beberapa antibodi yang diarahkan untuk menangani Virus EB.  

  

3. Bagaimana kita bisa mencegah Karsinoma Nasofaring? 

Langkah pencegahan pertama adalah dengan mempertahankan kebiasaan pola makan yang sehat: 

• Hindari makanan yang asin, hidangan acar, dan kurangi makanan kaleng atau makanan yang diawetkan. 
• Waspadalah: jika ada gejala yang terlihat, terutama bengkaknya kelenjar leher getah bening, segera lakukan konsultasi dengan 

dokter. 
• Pemeriksaan rutin: Jika Anda memiliki riwayat keluarga yang menderita Karsinoma Nasofaring, Anda disarankan untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala. 

  

4. Apa penyebab Karsinoma Nasofaring? 

Transformasi ganas terjadi pada sel-sel permukaan di daerah nasofaring – penyebab sebenarnya belum diketahui. 

 

5. Apakah gejala Karsinoma Nasofaring bisa dikenali dengan mudah? 

Nasofaring merupakan organ bagian dalam tubuh. Tidak ada gejala yang jelas pada Karsinoma Nasofaring stadium awal. Namun, 
ketika tumor berkembang dan menyebar ke jaringan di sekitarnya, gejala-gejala berikut bisa saja timbul: 

• Hidung tersumbat, perdarahan dari dalam hidung, atau noda darah pada dahak  
• Gangguan pendengaran, tinitus (suara berdenging di telinga) atau keluarnya cairan dari saluran telinga.  
• Kelenjar getah bening di leher bengkak  
• Sakit kepala: migrain secara berkelanjutan (sakit kepala yang parah dan berdenyut-denyut), terutama pada malam hari  
• Kelumpuhan wajah, penglihatan kabur, suara serak, kesulitan untuk menelan  
• Kejang mulut, rasa tidak enak, penurunan berat badan  

Jika gejala di atas bertahan selama lebih dari dua minggu, Anda harus mengunjungi dokter keluarga Anda sesegera mungkin. Dokter 
mungkin akan merujuk Anda ke seorang ahli onkologi (spesialis tumor) atau otolaringologi (dokter telinga-hidung-dan tenggorokan) 
untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.  
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6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Karsinoma Nasofaring? 

Orang dengan tingkat risiko yang lebih tinggi atau gejala di atas harus segera mengunjungi dokter dan meminta dilakukannya 
pemeriksaan kesehatan rutin, karena diagnosis dini bisa meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Disarankan untuk melakukan 
pemeriksaan kesehatan berikut ini 

• Pengambilan sampel darah: untuk mengukur antibodi yang ditujukan kepada Virus EB dalam serum darah  
• Endoskopi: untuk memeriksa kelainan pada nasofaring  
• Biopsi: jika kelainan ditemukan di nasofaring, dokter mungkin perlu mengambil beberapa jaringan untuk keperluan tes lebih 

lanjut 
Setelah Karsinoma Nasofaring terkonfirmasi, dokter akan menetapkan tes kesehatan lebih lanjut untuk menentukan jangkauan tumor 
dan apakah sel kanker telah menyebar ke organ lainnya, termasuk: 
 

• Pencitraan Resonansi Magnetik (MRI)  
• Pemindaian Tomografi Terkomputasi (CT)  
• Sinar X dada  
• Pemindaian Tomografi Emisi Positron (PET) mungkin diperlukan untuk beberapa pasien  

 

7. Apa tindakan pengobatan terhadap Karsinoma Nasofaring? 
Dokter mungkin akan menyarankan tindakan pengobatan berikut ini:  

(I) Radioterapi 

Merupakan tindakan andalan untuk mengobati Karsinoma Nasofaring. Radioterapi eksternal menggunakan sinar radiasi berenergi 
tinggi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Pengobatan akan dilakukan setiap hari selama enam hingga delapan minggu. 

Saat ini, radioterapi modulasi intensitas digunakan untuk mengobati pasien penderita Karsinoma Nasofaring. Tindakan ini 
memungkinkan diberikannya sinar radiasi yang dikonsentrasikan ke area tumor dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Tindakan ini 
bisa membunuh sel-sel tumor dengan efektif dan secara bersamaan mengurangi kerusakan radiasi pada jaringan normal di sekitarnya.  

(II) Kemoterapi 

Dokter bisa mempertimbangkan tindakan radioterapi dan kemoterapi secara bersamaan pada beberapa pasien untuk meningkatkan 
efektivitas pengobatan. Dokter akan memberikan obat kimia melalui pembuluh darah sebelum tindakan radioterapi untuk 
meningkatkan potensi radioterapi.  

Jika tumor telah menyebar ke organ lain, kemoterapi juga bisa membantu meredakan gejala yang disebabkan oleh tumor. 

(III) Bedah 

Karena nasofaring tersembunyi di bagian tengah kepala dan sangat dekat posisinya dengan beberapa organ utama, misalnya batang 
otak, tidak mudah untuk melakukan tindakan operasi bedah pada diri pasien. Oleh karena itu, tindakan operasi bukan menjadi pilihan 
pertama untuk mengobati Karsinoma Nasofaring. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, tindakan operasi pengangkatan tumor 
mungkin disarankan kepada beberapa pasien tertentu, seperti mereka yang menunjukkan gejala kekambuhan tumor awal.  

8. Apa komplikasi dari tindakan pengobatan Karsinoma Nasofaring? 

Radioterapi 

Selama minggu-minggu awal radioterapi, pasien mungkin akan mengalami rasa mual, mulut kering, perubahan rasa, kehilangan nafsu 
makan, dll. Di minggu-minggu berikutnya, pasien mungkin akan menderita sariawan, penggelapan warna kulit, nyeri tenggorokan, dan 
rambut rontok, dll. Namun hal ini akan reda secara berangsur-angsur beberapa minggu setelah selesainya tindakan pengobatan. Namun 
beberapa pasien akan tetap merasakan mulut yang kering karena kelenjar ludah mereka menghasilkan lebih sedikit air liur akibat 
tindakan radioterapi. Selain itu, pasien mungkin akan mengalami kondisi berikut ini: 

 Bisa mengalami otitis media (radang telinga bagian tengah), yang menyebabkan kehilangan pendengaran parsial.  
 Bisa merasakan kaku pada sendi temporomandibular (rahang sendi), sehingga menyebabkan sensasi ‘kejang mulut’.  
 Sebagian kecil pasien bisa merasakan gangguan pada fungsi endokrin atau fungsi saraf mereka.  
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Kemoterapi 

Meskipun obat antikanker bisa membunuh sel-sel kanker, namun obat yang sama ini juga bisa memengaruhi pembelahan sel-sel 
normal. Pasien bisa muntah, mengalami rambut rontok, diare, kehilangan nafsu makan, anemia (kekurangan sel darah merah), 
kekurangan sel darah putih, yang berakibat pada turunnya sistem kekebalan tubuh; sehingga pasien menjadi lebih mudah terjangkit 
infeksi. Selain itu, fungsi ginjal bisa juga terpengaruh secara negatif. 

 

9. Bagaimana pasien karsinoma nasofaring bisa merawat diri mereka sendiri?  

Pasien harus menyadari beberapa hal sebelum dan setelah tindakan radioterapi dan selama masa pemulihan. Pemahaman yang lebih 
mendalam bisa membantu pasien menghadapi penyakit yang dideritanya secara positif. 

Tindak lanjut secara rutin 

• Setelah tindakan radioterapi, pasien bisa mengalami beberapa komplikasi seperti otitis eksterna (radang telinga bagian luar), 
dermatitis (radang kulit) atau organ yang tidak berfungsi dengan baik, dll. Pemeriksaan lanjutan secara berkala bisa menentukan 
tindakan perawatan yang tepat bagi diri pasien.  

• Tindak lanjut secara rutin juga memungkinkan dilakukannya deteksi dini dan pengobatan terhadap kambuhnya penyakit atau 
metastasis 

Pencegahan busuknya gigi dan infeksi mulut 

Radioterapi akan mengurangi sekresi kelenjar ludah, sehingga pasien berpotensi lebih tinggi mengalami kerusakan gigi. Oleh karena itu, 
pasien harus:  

• Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis, segera menyikat gigi setelah makan, dan mengunjungi dokter gigi 
secara berkala untuk melakukan pemeriksaan gigi.  

• Jaga agar mulut tetap lembap: pasien bisa menyeka mulut dengan kain kasa bersih yang dibasahi dengan air garam sebelum 
mereka tidur.  

• Berhenti merokok dan minum minuman beralkohol untuk mencegah eksaserbasi mulut kering. 

Radioterapi bisa menyebabkan kejang mulut. Pasien harus melakukan olahraga mulut setiap hari untuk meningkatkan fleksibilitas 
mulut mereka. 

Pola makan  

• Pasien harus mengonsumsi makanan tinggi protein dan tinggi kalori untuk membantu mempercepat proses pemulihan. 
• Hindari makanan yang digoreng, pedas, atau makanan yang kering dan keras. 
• Konsumsi minuman suplemen bernutrisi untuk meningkatkan asupan energi.  

Perawatan kulit 

Kulit dan bibir di sekitar daerah pengobatan radioterapi bisa terbakar.  Pasien harus melakukan hal-hal berikut ini:  

• Hindari penggunaan sabun, obat pembersih dan lotion kulit. Gunakan lotion kulit ringan sebagai gantinya.  
• Hindari paparan sinar matahari langsung dan sinar UV.   

10. Ke mana saja Karsinoma Nasofaring bisa menyebar? 

• Ke jaringan di sekitarnya, seperti kelenjar getah bening di leher 
• Ke jaringan dan organ yang lebih jauh, seperti tulang, sumsum tulang, paru-paru, dan hati 
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