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Tumor ganas kepala dan leher yang ter-
banyak di Indonesia banyak di Indonesia 

Banyak terjadi di dunia, insidens paling 
tinggi � penderita dari Cina bgn Selatan 
yang tinggal di negara Asia Tenggara �
2500 kasus baru / tahun.



Generasi pertama mempunyai resiko 
tinggi terjadinya KNF, pada imigran Cina 
di AS & Australia.

Studi epidemiologi yang baru, Studi epidemiologi yang baru, 
memperlihatkan penurunan insiden KNF 
pada generasi Cina kedua imigran di 
California. 



1. Virus Epstein – Barr ( EBV ) yang ada 
bersama dengan KNF, tidak bergantung bersama dengan KNF, tidak bergantung 
pada geografi, berlaku sebagai 
karsinogen



2. Susp. genetik

3. Faktor lingkungan, bervariasi pada setiap 
kelompok, seperti defisiensi vitamin C 
pada orang muda kapal Cina Selatan

Produksi sayur – sayuran mungkin 
mengaktifkan EBV. Satu dari banyak produk 
aktif adalah derivat tanaman Croton, yang 

banyak di Cina Selatan

pada orang muda kapal Cina Selatan



Umur dan jenis kelamin penderita KNF 
bervariasi, antara Cina dan non Cina

Cina insiden yang paling tinggi dekade 3 & 4Cina insiden yang paling tinggi dekade 3 & 4

Pada non Cina dekade 5 & 6 �
Populasi Cina laki – laki : Wanita = 3 : 1 
Populasi non Cina 2 : 1



Pada anak rabdomiosarkom paling banyak 
dijumpai keganasan di nasofaring 
tarakarsinoma pada nomor 2

Pada anak KNF didapati ± 30 % dari 
keseluruhan malignasi di daerah ini, 
sedangkan pada orang dewasa 85 %



Nasofarings adalah rongga yang terbuka 
terletak di bawah dasar tengkorak dan di 
belakang rongga hidung.

Dinding posterior dibentuk oleh dinding 
belakang farings setinggi korpus vertebra 
servikal I & II.

Anterior : terbuka ke depan → nares 
posterior.



Palatum mole : membentuk batas inferior 
di mana nasofarings berhubungan dengan 
orofarings.

Bagian medial tuba Eustachius terbuka ke Bagian medial tuba Eustachius terbuka ke 
dinding lateral nasofarings dan 
berbatasan dengan Fossa Rosenmuller, di 
mana ceruk terletak di atas dan belakang 
ujung medial dari tuba Eustachius.



1. Apabila tumor menginvasi dasar tengkorak, 
tumor langsung ke fosa kranii media, 
melalui foramen kranii dengan mengenai 
nervus kranial III, IV, V dan VI.

2. Ruangan retroparotid di lateral atau 
metastase ke lim di daerah periparotik metastase ke lim di daerah periparotik 
dengan mengenai n. IX, X, XI dan XII.

3. Sepanjang a.karotis interna, vena jugularis 
interna dan rantai servikal simpatis.



Ke depan tumor dapat menyebar ke rongga 
hidung dan tumbuh melalui lamina kribri 
formis ke fosa kranii anterior untuk 
menginvasi n. oftalmikus dan cabang 
oftalmikus dari n. trigeminus ( n.V )

Selain n.V, tumor mengenai n. VI yaitu 
saraf yang mensarafi n. rektus lateral. Ke 
depan, tumor dapat mengenai bagian 
posterior sinus dan bagian belakang orbita.



Ke bawah tumor mungkin meluas submukosa 
sepanjang dinding posterior farings ke 
otot–otot prevertebralis dan menyerang 
korpus vertebra servikalis.

Jaringan lunak nasofarings merupakan bagian 
dari ring of waldeyer dan mempunyai 
jaringan etromalimfoid yang banyak 
dihubungkan.



Karena mudahnya masuk ke saluran yang kaya 
jaringan limfoid, maka pada tumor ini banyak 
metastase ke jaringan limfoid servikal.

Pada well diff. Sq. cell Ca, insidens 
metastase ke kelenjar. Limf ± 70%.metastase ke kelenjar. Limf ± 70%.

Pada undiff. ± 90%.



I. High upper cervical (terletak di bawah m. 
sternokleido mastoideus, dekat insersinya); 
posterior spinal accessory, jugulo digastric posterior spinal accessory, jugulo digastric 
dan kel.Retrofarings. (GBR. 1)

II. Inferior spinal accessory, lower cervical 
dan kel. Supra klavikular.







Penyebaran ke kel. Bilateral 20 – 30 % kasus.

Karena insiden yang tinggi dari KNF ke kel. 
Limf leher 40 – 50 %, penderita datang ke 
dokter setelah ada benjolan pada kel. Leher.dokter setelah ada benjolan pada kel. Leher.

Jika tumor primer berasal dari dinding 
lateral nasofarings, penderita mengeluh 
telinga terasa penuh, telinga mendengung 
dan kurang pendengaran.



Jika pada orang dewasa menderita serous 
otitis media yang tidak dapat diterangkan 
sebabnya, harus dilakukan biopsi 
nasofarings.

Jika tumor ke anterior dapat keluhan hidung 
tersumbat atau epistaksis Infasi ke posterior 
orbita → proptosis.



Rasa yang tidak enak atau sakit di 
tenggorok dan gangguan menelan, sekunder 
terhadap penyebaran penyakit ke kapsul 
tonsil atau ke orofarings, biasanya pada 
stadium lanjut.

Sindroma dari kelainan satu atau beberapa 
saraf kranial didapati juga pada kasus–
kasus yang lanjut.



Penyebaran melalui foramma kranii 
menyebabkan dikenainya apeks petrosus, 
sinus kavernosus menyebabkan palsi dari N 
II, sampai N VI, sehingga menyebarkan 
gangguan visual.

Perluasan tumor melalui lateral farings ke Perluasan tumor melalui lateral farings ke 
ruangan retroparotid, menyebabkan gejala 
ke telinga, pita suara parese (vocal cord 
weakness) dan trapesius lumpuh.

Apabila rantai saraf simpatis leher dikenai 
→ Horner’s sindrome.



Penyebaran ke otot prevertebral dan 
vertebra servikalis dapat menyebabkan 
rasa sakit yang hebat (severepain) waktu 
menggerakkan kepala.

± 15 – 25 % penderita menderita gangguan ± 15 – 25 % penderita menderita gangguan 
saraf kranial pada waktu pertama berobat.

Saraf kranial yang paling sering terlibat 
yaitu Nv, VI, diikuti n IX dan X.



1. Keluhan telinga

2. Keluhan hidung

3. Keluhan mata

4. Keluhan tenggorok4. Keluhan tenggorok

5. Keluhan bengkakan pada leher

6. Keluhan saraf



The American Joint Committee, sistem 
staging berdasarkan pada lokasi letak 
anatomi dan nasofarings di bagi atas 2 
bagian / sisi :bagian / sisi :

1. Dinding superior posterior atau vault
(kubah).

2. Dinding lateral.



STADIUM (SISTEM TNM MENURUT UICC 2002)

T   = Tumor Primer.

To= Tidak tampak tumor.

T1= Tumor terbatas di nasofaring.

T2= Tumor meluas ke jaringan lunak.

T2a : Perluasan tumor ke orofaring dan atau rongga hidung tanpa 

perluasan ke parafaring*.

T2b : Disertai perluasan ke parafaring.

T3= Tumor menginvasi struktur tulang dan/ atau sinus paranasal.T3= Tumor menginvasi struktur tulang dan/ atau sinus paranasal.

T4= Tumor  dengan perluasan intrakranial dan/  atau terdapat keterlibatan  saraf cranial,

fossa infratemporal, hipofaring,orbita atau ruang masticator.    

Catatan : *Perluasan parafaring menunjukkan infiltrasi tumor ke arah 

postero-lateral melebihi fasia  faringo-basilar. 



N    = Pembesaran kelenjar getah bening regional .

Nx  = Pembesaran Kelenjar Getah Bening tidak dapat dinilai.

No  = Tidak ada pembesaran.

N1  = Metastase kelenjar getah bening unilateral, dengan ukuran terbesar   

kurang atau sama dengan 6 cm, di atas fossa supraklavikula.

N2  = Metastase kelenjar getah bening bilateral, dengan ukuran terbesar 

kurang atau sama dengan 6 cm, di atas fossa supraklavikula.

N3  = Metastase kelenjar getah bening bilateral dengan ukuran lebih besar 

dari 6 cm, atau terletak di dalam  fossa supraklavikula.dari 6 cm, atau terletak di dalam  fossa supraklavikula.

N3a = ukuran lebih dari 6 cm.

N3b = di dalam fossa supraklavikula.

M = Metastasis jauh

Mx = Metastasis jauh tidak dapat dinilai

Mo =Tidak ada metastasis jauh

M1 =Terdapat metastasis jauh



STADIUM

Stadium 0 T1s N0 M0

Stadium I T1 N0 M0

Stadium IIA T2a N0 M0

Stadium IIB T1 N1 M0

T2a N1 M0

T2b N0,N1 M0

Stadium III T1 N2 M0

T2a,T2b N2 M0T2a,T2b N2 M0

T3 N2 M0

Stadium IVa T4 N0,N1,N2 M0

Stadium IVb semua T N3 M0

Stadium IVc semua T semua N M1



Tumor ganas nasofaring yang paling banyak biasanya berasal 
dari epitel

Dinding posterior nasofaring dilapisis oleh epitel skuamous 
( skuamosa)

Dinding lateral dan atap oleh epitel stratified ciliated columnar Dinding lateral dan atap oleh epitel stratified ciliated columnar 
epithelium dengan kelenjar serous dan mukous

85% dari tumor ganas adalah karsinoma skuamous sel 
( Squamous cell carcinoma ) dengan diferensiasi : 

1. Well differentiated squamous cell carcinoma

2. Poorly differentiated squamous cell carcinoma



4. Limfoepitelioma ( limfoma 10% dan 5% plasmasitoma,
adenokarsinoma dan sarkoma )

Apakah tumor nasofaring ini dioperasi?

Penyebaran tumor nasofaring ke jaringan/ organ sekitarnya 

3. Undifferentiated squamous cell carcinoma

Penyebaran tumor nasofaring ke jaringan/ organ sekitarnya 
seperti dasar tengkorak ( base of skull ), mata ( orbit ) dan 
ruangan pre vertebral ( Pre-vertebral space )

Operasi tumor biasanya tidak bisa dilakukan. Begitu juga 
penyebaran ke kelenjar limf leher, karena yang terlibat adalah 
kelenjar limf high cervical nodes ( dasar tengkorak ) dan 
kelenjar limf retrofaring dan sering bilateral.



Jika telah ditegakan diagnosa Sq. cell ca. , langkah berikutnya 
menentukan staging dan melihat apakah ada metastase jauh.

Jika tumor terbatas pada kepala dan leher, dosis penuh radiasi 
harus diberikan bergantung dari stadium T dan N serta variasi 
histologi.histologi.

Kebanyakan KNF gambaran histopatologi suatu poorly diff 
dengan insiden metastase ke kelenjar limf regional (local spread)



PENATALAKSANAANPENATALAKSANAANPENATALAKSANAANPENATALAKSANAAN

Stadium I Stadium I Stadium I Stadium I ���� RadioterapiRadioterapiRadioterapiRadioterapi
Stadium II Stadium II Stadium II Stadium II ���� KemoradiasiKemoradiasiKemoradiasiKemoradiasi
Stadium IV  N< 6 cm Stadium IV  N< 6 cm Stadium IV  N< 6 cm Stadium IV  N< 6 cm ����Stadium IV  N< 6 cm Stadium IV  N< 6 cm Stadium IV  N< 6 cm Stadium IV  N< 6 cm ����
KemoradiasiKemoradiasiKemoradiasiKemoradiasi
Stadium IV  N> 6 cm Stadium IV  N> 6 cm Stadium IV  N> 6 cm Stadium IV  N> 6 cm ����
Kemoterapi dosis penuh Kemoterapi dosis penuh Kemoterapi dosis penuh Kemoterapi dosis penuh 
dilanjutkan kemoradiasidilanjutkan kemoradiasidilanjutkan kemoradiasidilanjutkan kemoradiasi
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