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Abstrak 

Latar belakang: Angiofibroma nasofaring belia adalah suatu tumor jinak nasofaring yang secara 

histologik jinak dan secara klinis bersifat ganas, karena mempunyai kemampuan mendestruksi tulang 

dan meluas ke jaringan sekitarnya, seperti ke sinus paranasal, pipi, mata dan tengkorak, serta sangat 

mudah berdarah yang sulit dihentikan Tujuan: Mengetahui karakteristik embolisasi preoperative pada 

penderita Angiofibroma nasofaring belia terhadap jumlah perdarahan intraoperatif. Metode: Penelitian 

ini dilakukan secara deskriptif retrospektif untuk menentukan karakteristik embolisasi preoperasi dan 

perdarahan intraoperatif pada pasien dengan Angiofibrona Nasofaring belia di Rumah Sakit Hasan 

Sadikin. Parameter pada penelitian ini adalah jumlah perdarahan intraoperatif. Hasil: Ditemukan lima 

belas kasus Angiofibroma nasofaring belia dengan umur yang berkisar antara sebelas tahun sampai 25 

tahun dan semua berjenis kelamin laki-laki, yang telah menjalani embolisasi preoperatif dan 

pembedahan antara Januari 2015 dan Januari 2016. Pendekatan pembedahan dilakukan secara 

transpalatal dan agen embolisasi preoperatif yang digunakan adalah PVA dan Glue. Prosedur 

embolisasi preoperatif menurunkan kehilangan darah intraoperatif hingga total jumlah perdarahan 

intraoperatif 300 ml. Kesimpulan: Embolisasi preoperatif seperti PVA dan Glue dapat mengurangi 

kehilangan darah intraoperative secara signifikan. 

Kata kunci: Embolisasi pre-operasi, Angiofibrona nasofaring belia, kehilangan darah intraoperatif 
 

Abstract 

Background: Angiofibroma Nasopharyngeal Juvenile is a benign tumor of the nasopharynx were 

histologically benign and clinically malignant, because it has the ability to destruct the bone and spread 

to surrounding tissues, such as the paranasal sinuses, cheeks, eyes and skull, as well as very easy 

bleeding that is difficult to stop. Objective: to determine the characteristic of preoperative 

embolization in patients with Angiofibroma Nasopharyngeal Juvenile the number of intraoperative 

blood loss. Methods: This study is a descriptive retrospective to determine the characteristic of 

preoperative embolization and intraoperative bleeding in patients with Angiofibroma Nasopharyngeal 

Juvenile at Hasan Sadikin Hospital. The parameter in this study is the number of intraoperative blood 

loss. Results: Found fifteen cases of Angiofibroma Nasopharyngeal Juvenile with ages ranging from 

eleven to twenty-five years, and all the male sex, who had undergone preoperative embolization and 

surgery between January 2015 and January 2016. The surgical approach is done by transpalatal and 

agents preoperative embolization was used PVA and Glue. Preoperative embolization procedure can 

reduce intraoperative blood loss until the total amount of intraoperative bleeding of 300 ml. 

Conclusion: Preoperative Embolization such as PVA and Glue can reduce intraoperative blood loss 

significantly. 

Keywords: preoperative embolization, Angiofibroma Nasopharyngeal Juvenile, intraoperative blood 

loss 
 

Alamat korespondensi: Igor Hutabarat, Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok-Bedah 

Kepala Leher, FakultasKedokteran Universitas Padjadjaran/Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. 

Email: Igorhutabarat@gmail.com. Nomor telepon: 081289971300. 

PENELITIAN 

mailto:Igorhutabarat@gmail.com


Pendahuluan 

Angiofibroma nasofaring belia adalah 

sebuah tumor jinak nasofaring yang secara 

histologis terdiri dari komponen pembuluh 

dan jaringan ikat. Meskipun secara 

histologis jinak, namun secara klinis tumor 

ini bersifat seperti tumor ganas karena 

mempunyai daya ekspansif yang amat 

merusak dan mendorong jaringan 

sekitarnya dan cenderung menimbulkan 

perdarahan yang sulit dihentikan. 

Umumnya terdapat pada rentang usia 7-21 

tahun dengan insidens terbanyak antara 

usia 14-18 tahun
 

dan jarang pada usia 

diatas 25 tahun. Tumor ini merupakan 

tumor jinak nasofaring terbanyak
 

dan 

0,05% dari seluruh tumor kepala dan 

leher.1 

Etiologi tumor ini masih belum jelas, 

berbagai jenis teori sudah banyak 

diajukan. Diantaranya teori jaringan asal 

dan faktor ketidak-seimbangan hormonal. 

Secara histopatologi tumor ini termasuk 

jinak tetapi secara klinis ganas karena 

bersifat ekspansif dan mempunyai 

kemampuan mendestruksi tulang. Tumor 

yang kaya pembuluh darah ini 

memperoleh aliran darah dari arteri 

faringealis asenden atau arteri maksilaris 

interna. Angiofibroma kaya dengan 

jaringan fibrosa yang timbul dari atap 

nasofaring atau bagian dalam dari fossa 

pterigoid. Setelah mengisi nasofaring, 

tumor ini meluas ke dalam sinus paranasal, 

rahang atas, pipi dan orbita serta dapat 

meluas ke intra kranial setelah mengerosi 

dasar tengkorak.2 

Gejala klinik terdiri dari hidung 

tersumbat (80-90%); merupakan gejala 

yang paling sering, diikuti epistaksis (45-

60%); kebanyakan unilateral dan rekuren, 

nyeri kepala (25%); khususnya bila sudah 

meluas ke sinus paranasal, pembengkakan 

wajah (10-18%) dan gejala - gejala lain 

seperti anosmia, rhinolalia, deafness, 

pembengkakan palatum serta deformitas 

pipi. Tumor ini sangat sulit untuk di 

palpasi, dan bila palpasi harus sangat hati-

hati karena sentuhan jari pada permukaan 

tumor dapat menimbulkan perdarahan 

yang ekstensif.3 

Diagnosis dapat ditegakkan dengan 

anamnesis, pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan penunjang seperti X-ray foto 

polos, CT scan, angiografi atau MRI. Pada 

pemeriksaan X-ray foto polos dapat 

dijumpai tanda Holman-Miller berupa 

lengkungan ke depan dari dinding 

posterior sinus maksila. Biopsi tidak 

dianjurkan mengingat resiko perdarahan 

yang masif dan karena teknik pemeriksaan 

radiologi yang modern sekarang ini dapat 

menegakkan diagnosis dengan tingkat 

ketepatan yang tinggi. Tumor ini dapat 

didiagnosis banding dengan polip koana, 

adenoid hipertrofi, dan lain-lain.3 

Saat ini, klasifikasi yang paling tepat 

dari Angiofibroma nasofaring belia adalah 

menurut Radkowski et al.4 Klasifikasi 

Radkowski secara akurat mencerminkan 

gejala klinis, termasuk derajat ekstensi 

posterior fossa pterygopalatine dan derajat 

erosi dasar tengkorak. 

Penggunaan embolisasi angiografi 



preoperasi saat ini telah diterima secara 

luas dapat mengurangi terjadinya 

perdarahan intraoperative.5 Embolisasi 

biasanya dilakukan 24-72 jam sebelum 

reseksi untuk membantu hemostasis 

selama operasi. Umumnya, pembuluh 

darahan yang memberikan aliran darah 

kepada tumor ini berasal dari eksternal 

arteri karotis (EAC) sistem, tetapi karotid 

internal juga dapat berkontribusi pada 

suplai darah, terutama untuk tumor besar. 

Embolisasi tumor secara tradisional telah 

dilakukan melalui pendekatan transarterial 

dengan kateterisasi superselective ke 

cabang pembuluh darah yang memberi-

kan aliran darah ke tumor dengan 

menggunakan berbagai agen emboli 

seperti kumparan, mikropartikel, atau agen 

emboli cairan seperti glue. 

Penatalaksanaan tumor ini adalah 

dengan pembedahan eksisi tumor sebagai 

pengobatan pilihan utama. Angiofibroma 

nasofaring belia selalu menghadirkan 

tantangan manajemen untuk ahli bedah 

karena sifatnya yang hipervaskular, tempat 

predileksi, dan derajat kerusakan jaringan 

lokal. Kesulitan dalam membedakan lo-

kasi yang tepat dari perbatasan tumor 

adalah masalah umum yang sering 

mengakibatkan reseksi tumor tidak 

komplit sehingga dapat terjadi rekurensi, 

stereotactic radioterapi; digunakan jika ada 

perluasan ke intrakranial atau pada kasus-

kasus yang rekuren. Komplikasi yang 

timbul dapat berupa perdarahan yang 

berlebihan dan transformasi maligna.6 

Tumor yang lebih kecil tanpa ekstensi 

intrakranial dapat secara efektif diangkat 

melalui pendekatan endoskopik. 

Keterlibatan intrakranial yang luas dari 

Angiofibroma nasofaring belia 

membutuhkan pendekatan pembedahan 

terbuka. Namun, bahkan Angiofibroma 

nasofaring belia luas dengan keterlibatan 

intrakranial dapat didekati melalui 

pendekatan ekstrakranial. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara retrospektif 

deskriptif dari pasien dengan 

Angiofibroma nasofaring belia, yang telah 

dilakukan pembedahan antara Januari 

2015 dan Januari 2016 di Rumah Sakit 

Hasan Sadikin Bandung Indonesia. 

Informasi yang dikumpulkan dari data 

rekam medis adalah sebagai berikut: usia, 

teknik pembedahan, agen embolisasi, dan 

kehilangan darah intraoperatif. CT scan 

dilakukan pada semua pasien, dan 

diagnosis dikonfirmasi secara histologis. 

Untuk merencanakan strategi embolisasi 

preoperatif, digunakan angiogram 

diagnostik dengan kateterisasi selektif dan 

superselektive untuk menilai kelayakan 

endovaskular atau tusukan langsung, untuk 

memeriksa suplai darah ke dan dari tumor, 

dan untuk membantu mengidentifikasi 

kemungkinan landmark/daerah berbahaya 

untuk sirkulasi intrakranial. Semua 

prosedur embolisasi dilakukan di bawah 

anestesi umum. Tumor yang diembolisai 

dengan, partikel (PVA) dan Glue. 

Hasil Penelitian 

Dari 15 pasien Angiofibroma nasofaring 

belia, semuanya ditemukan berjenis 



kelamin laki-laki dengan rentang usia 10-

16 tahun. Diagnosis Angiofibroma 

nasofaring belia dikonfirmasi secara 

histopatologi setelah tindakan 

pembedahan. Embolisasi preoperasi 

dilakukan pada semua pasien. PVA 

digunakan dalam tiga belas, Glue dalam 

dua prosedur. 

Dari Tabel 1, 15 operasi yang 

dilakukan pada pasien ini semua dilakukan 

transpalatal. Kehilangan darah 

intraoperatif diperkirakan dengan 

menghitung volume darah, yang 

dikumpulkan dalam tabung aspirasi. 

Kehilangan darah terbanyak adalah 700ml 

dan paling sedikit 300ml dan rata-rata 

kehilangan darah intraoperatif adalah 500 

ml, analisis hasil teknik embolisasi yang 

berbeda dari agen emboli menunjukkan 

bahwa PVA dan Glue secara efektif 

menurunkan kehilangan darah 

intraoperatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

Angiofibroma nasofaring belia merupakan 

tumor yang relatif jarang. Meskipun 

histologi jinak, tumor ini sangat agresif 

dan terkait dengan morbiditas yang 

signifikan. Angiofibroma nasofaring belia 

terdiri dari komponen vaskular dalam 

stroma berserat. Dinding pembuluh 

umumnya terdiri dari lapisan endotel 

tunggal terletak langsung terhadap stroma 

fibrosa yang mengakibatkan kesempatan 

yang signifikan untuk perdarahan masif, 

bahkan dengan hanya manipulasi minor. 

Angiofibroma nasofaring belia adalah 

tumor yang hampir selalu menerima aliran 

darah dari sistem karotis eksternal melalui 

rahang atas arteri atau naik faring arteri 

internal. Namun, seperti tumor tumbuh 

yang lebih besar, mungkin 

mengembangkan suplai darah kolateral 

dari struktur yang berdekatan lainnya dan 

pembuluh darah, termasuk cabang dari 

ICA atau sistem karotis kontralateral.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnosis Angiofibroma nasofaring belia 

terutama didasarkan pada pemeriksaan 

klinis dan radiologi. Tumor ini terjadi 

hampir secara eksklusif pada orang laki-

laki remaja muda, walaupun ada juga telah 

beberapa kasus yang dilaporkan pada 

individu perempuan dalam literature, yang 

hadir dengan epistaksis berulang dan 

hidung obstruksi unilateral kronis seperti 

dalam seri kami. Dalam kebanyakan 

kasus, MR dan evaluasi CT dikonfirmasi 

diagnosis.8 

Pengobatan terbaik untuk saat ini 

adalah operasi pengangkatan tumor. 

Embolisasi dilakukan sebelum operasi 

pada semua kasus Angiofibroma 

nasofaring belia menjalani operasi. Hal ini 

juga diketahui bahwa embolisasi 

preoperatif seperti Angiofibroma 

nasofaring belia sangat efektif mengurangi 

kehilangan darah intraoperatif, yang 

merupakan penyebab utama morbiditas.17 

Selain itu, laporan penelitian lain dari 

penurunan rata-rata kehilangan darah 

intraoperatif dari 60% dari embolisasi 

preoperative.9 

Secara umum, penggunaan terapi 

endovaskular dalam pengelolaan 

Angiofibroma nasofaring belia dan tumor 

kepala dan leher pembuluh darah lainnya 

telah secara bertahap berkembang sejak 

tahun 1970-an. Intervensi endovascular 

telah menjadi alat yang berguna dalam 

pengobatan preoperasi tumor 

hipervaskular. Keuntungan dari embolisasi 

tumor sebelum operasi meliputi 

pengurangan secara keseluruhan dalam 

kehilangan darah dan transfusi persyaratan 

bedah, oklusi pembuluh darah arteri yang 

tidak dapat diakses pada pembedahan, 

penurunan waktu operasi, dan peningkatan 

visualisasi, yang terakhir memungkinkan 

untuk identifikasi dan perlindungan 

struktur yang berdekatan mengakibatkan 

pengurangan komplikasi pembedahan 

secara keseluruhan. 

Teknik Transarterial Embolisasi10 

Teknik embolisasi ini terdiri dari 

kateterisasi superselective coaxial dan 

infus agen emboli ke dalam pembuluh 

darah arteri melalui microcatheter. 

Prosedur kateterisasi optimal adalah 

kateterisasi superselektif ke pengumpan 

tumor seanatomis mungkin. Digunakan 

dua agen emboli yang berbeda: 

• Partikel 

• Glue 

Partikel Embolisasi 

Prosedur dimulai dengan kateterisasi 

arteri femoral menggunakan teknik 

Seldinger ini, menghasilkan arteriografi 

yang selektif dari daerah vaskular arteri 

karotis interna dan eksterna. Angiogram 

dilakukan dengan agen kontras iodinasi 

(Visipaque ® 270; GE Healthcare, USA). 

Setelah mengidentifikasi pembuluh darah 

yang memperdarahi tumor tersebut, 

dilakukan kateterisasi superselektif dari 

arteri dengan di ikuti oleh serangkaian 

selektif untuk mencari daerah sekitar yang 

berbahaya dan menentukan mikrokateter 

tersebut. Setelah mikrokateter yang berada 

di posisi, embolisasi dilakukan dengan 

mikropartikel dalam larutan supensi garam 



sebagai larutan agen kontras. Untuk agen 

embolisasi, polivinil alkohol (PVA) 

partikel (Cook Inc, Bloomington, IN) atau 

microspehe(Embozene®, Mikro, Celo 

Nova) ukuran mulai 300-500 um 

digunakan untuk embolisasi transarterial. 

Setelah setiap langkah embolisasi, 

angiogram ulangan diperoleh untuk 

mengontrol kemajuan embolisasi. 

Embolisasi dikatakan berhasil dengan 

menentukan kurangnya kontras di daerah 

vaskular yang terembolisasi selama 

angiogram berikutnya. Berdasarkan sisa 

pewarnaan tumor dalam seri angiogram, 

embolisasi dikategorikan sebagai sedikit 

(0-30%), sedang (30-70%), subtotal(70-

90%), hampir total(90-99%), dan 

total(100%), seperti sebelumnya 

diterbitkan. 

Embolisasi Glue 

Prosedur angiografi adalah identik 

dengan pengaturan partikel embolisasi 

sebelumnya, dengan kateterisasi 

superselektif pembuluh darah melalui 

arteri femoral. Untuk embolisasi, 

digunakan glue (Histoacryl®; Braun, 

Melsungen, Jerman) dan Lipiodol 

(Lipiodol® Ultra Fluide, Guerbet, 

Solingen). Bahan-bahan ini disusun secara 

terpisah dan kemudian dicampur dalam 

persentase tertentu. Campuran lem yang 

kita gunakan untuk Angiofibroma 

nasofaring belia embolisasi terdiri dari 

0,5ml Histoacryl1 dan 1,5ml Lipiodol. 

Karakteristik angiografi yang sama 

digunakan untuk kategorisasi keberhasilan 

embolisasi. 

Namun, kedua metode embolisasi 

hanya menunjukkan oklusi yang sifatnya 

sementara. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk memastikan tidak lebih dari 7 hari, 

waktu antara embolisasi partikel dan 

operasi sehingga tercapai devaskularisasi 

pembuluh darah yang optimal. 

Dengan pembedahan pendekatan 

transpalatal, Palatum molle dapat 

digerakkan dan ditarik ke sisi berlawanan 

dari tumor setelah pembuluh darah 

palatina dan persarafan di sisi ipsilateral 

telah di identifikasi. Palatum durum 

posterior bersama dengan geraham atas 

posterior dapat di reseksi dan alveolus 

dibor ke bawah bersama dengan palatum 

durum, pterygoideus plate yang mengarah 

ke dasar sphenoid. Setelah di lokasi ini, 

dura dari fossa media, V2 dan V3 dan 

foramen tulang mereka dan sinus sphenoid 

dapat digunakan sebagai landmark, dasar 

tengkorak dapat terekspos secara luas dan 

tumor dapat diangkat. Tindakan 

pembedahan Facial degloving dengan Le 

Fort-I dapat mencapai hasil yang sangat 

mirip dalam hal eksposur. Facial 

degloving dengan maxillectomy medial 

dan reseksi dinding lateral yang posterior 

rahang atas dapat secara efektif 

mengekspos rongga hidung, nasofaring, 

ruang pterygomaxillary, dan fossa 

infratemporal dengan paparan tumor yang 

sangat baik dan pengangkatan massa 

tumor. Pendekatan anterior dengan Weber-

Ferguson facial incision dapat 

dikombinasikan dengan pengangkatan 

tulang zygoma (termasuk lantai orbital dan 



dinding lateral) mungkin dengan Le Fort-I 

osteotomi untuk memberikan akses yang 

luas. Tulang dan tumor tersebut diangkat, 

kemudian segmen tulang diganti dan 

diperbaiki dengan osteosynthesis plate.11 

Meskipun penelitian ini bersifat 

deskriptif retrospektif dan didasarkan pada 

jumlah data sampel yang kecil sebanyak 

15 kasus, namum penelitian ini 

menunjukkan bahwa embolisasi preoperasi 

dengan agen embolisasi partikel dan Glue 

efektif mengurangi kehilangan darah 

intraoperatif dari 60%. Penelitian lanjutan 

diperlukan untuk membuat analisis 

statistik dengan ukuran sampel yang lebih 

besar dan data dari multi center. 

Kesimpulan penelitian ini adalah 

tindakan embolisasi preoperatif pada 

pasien Angiofibroma nasofaring belia 

karena dapat menurunkan kehilangan 

darah intraoperatif; embolisasi juga 

meningkatkan visualisasi dari lapangan 

operasi, yang memungkinkan untuk lebih 

mudah dalam pembedahan diseksi, dan 

mengurangi durasi prosedur operasi. 
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