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PREFACE 

 
As background there are several reasons for the backlog in the level of surgical skills 
and knowledge in the field of head and neck surgery and oncology compared with the 
surrounding countries. 

a. Due to the hierarchy in the Indonesian system, Indonesian doctors who have 
had the opportunity to study abroad were not able to improve the level of 
medical care in their field 

b. The lack of follow-up after treatment inhibited an adequate learning curve. 
c. The lack of a medical insurance system makes health care only available for the 

rich patients. 
d. The lack of confidence in the Indonesian healthcare system stimulated the rich 

patients in their search for medical care abroad 
 
The purpose of the programme 

a. Increasing the number of ORL-HNS Doctors who are capable and willing to 
become a head and neck surgeon by following an intensive trainings program. 

b. Increasing the number of Otolaryngologist Head & Neck Surgeons, who can 
take care of the head and neck cancer patients in Indonesia and who can play a 
role in regional and international head and neck activities. . 

c. Widening/broadening the knowledge and skills in ORL-HNS  and  especially  
Head & Neck cancer in the university hospitals in Indonesia, which can reduce 
the referral of difficult cases to the (foreign) Center hospitals. 

d. Increasing the cooperation between departments involved in the management of 
Head & Neck cancer (radiotherapy, oncology, hematology, histopathology, etc.) 
The Multidisciplinary approach. 

. 
 
 

Bandung, 26 November 2018 
 

Director Course 
 
 
 
 
 

                                   Dr. Yussy Afriani Dewi, dr., Sp.T.H.T.K.L(K)., M.Kes., FICS 
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  ADENOMA PLEOMORFIK 

dr Kadek Kris  Aryana, M Biomed, Sp T.H.T.K.L 

 

Abstrak 

Latar belakang: Adenoma Pleomorfik merupakan tumor jinak campuran yang 

terdiri dari komponen sel epitel, mioepitel dan mesenkim yang tersusun dalam 

beberapa variasi. Tumor ini paling sering ditemukan pada kelenjar liur. Kelenjar 

liur mayor yang paling umum dikenai adalah kelenjar parotis. Tumor juga dapat 

terjadi pada kelenjar ludah minor yang terdapat pada saluran napas atas yaitu pada 

hidung, sinus paranasal dan laring dengan insiden yang jarang. 

Kasus: Perempuan, 37 tahun, mengeluh hidung kiri tersumbat secara progresif, 

keluar cairan dan terkadang disertai bercak darah dari hidung, sejak 5 tahun yang 

lalu. Pada hidung didapatkan massa pada kavum nasi sebelah kiri, batas tegas, 

massa polipoid mendesak kavum nasi sisi anterior dan konka nasalis inferior. 

Pemeriksaan CT Scan, didapatkan hasil massa jaringan lunak di kavum nasi kiri 

kesan cenderung jinak. Pada pasien dilakukan operasi eksisional biopsi tumor 

kavum nasi. Dari pemeriksaan histopatologi didapatkan selular pleomorfik 

adenoma dengan diagnosis banding adenoid kistik karsinoma. 

Diskusi: Adenoma Pleomorfik merupakan kasus yang jarang terjadi pada rongga 

hidung. Gejala klinis yang timbul hampir mirip dengan tumor jinak lainnya pada 

hidung. Diagnosis hanya bisa ditegakkan melalui histopatologi. 

 

Kata kunci: Pleomorfik Adenoma, Tumor Hidung, Histopatologi 

 

Abstract 

Introduction: Pleomorphic adenoma is a benign mixed tumor consisting of 

components of epithelial, myoepithelial and mesenchymal cells arranged in 

several variations. This tumor is most commonly found in the salivary glands. The 

most common salivary glands are parotid glands. Tumors can also occur in the 

minor salivary glands found in the upper airways, namely in the nose, paranasal 

sinuses and larynx with rare incidents. 
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Case: Female, 37 years old, complained of a left nasal congestion progressively, 

discharge and sometimes accompanied by blood spots from the nose, since 5 years 

ago. On the nose, there is a mass on the left nasal cavity, a sharp border, the 

polypoid mass urges the anterior side of the nasal cavity and the inferior nasal 

conka. CT scan, the results of soft tissue mass in the left rice cavity are tended to 

be benign. In patients, there is an operation to excisional tumor biopsy of nasi 

cavity. Histopathological examination revealed pleomorphic adenomas with a 

differential diagnosis of adenoid cystic carcinoma. 

Discussion: Pleomorphic adenoma is a rare case in the nasal cavity. Clinical 

symptoms that appear almost similar to other benign tumors in the nose. 

Diagnosis can only be made through histopathology 

 

Key Word: Pleomorphic Adenoma, Nasal Tumor, Histopathology 

 

I. PENDAHULUAN 

     Adenoma pleomorfik adalah tumor kelenjar ludah yang paling umum terjadi  

di kelenjar ludah utama dengan insidens tertinggi di kelenjar parotis. Tumor juga 

dapat berasal dari kelenjar ludah minor yang terdapat pada saluran pernapasan 

bagian atas yaitu pada hidung, sinus paranasal dan laring. Adenoma Pleomorfik 

memiliki keanekaragaman sitomorfologi dan secara histopatologi, komponen 

epitel, mioepitel dan stroma merupakan penanda penting untuk menegakkan 

diagnosis.  Tumor dapat terjadi pada semua usia dengan insiden tertinggi pada 

umur 30-60 tahun dan lebih sering terjadi pada wanita. 

Berbagai macam tumor dapat muncul di rongga hidung. Sebagian besar tumor 

berkembang dari mukosa hidung. Namun pada beberapa kasus, tumor rongga 

hidung berasal dari olfaktori, neuroendokrin atau jaringan kelenjar ludah minor. 

Diagnosis adenoma pleomorfik pada hidung dapat ditegakkan melalui gambaran 

histopatologi. Diagnosis klinis masih sulit dilakukan karena gejala klinis yang 

ditimbulkan oleh adenoma pleomorfik hampir mirip dengan gejala klinis yang 

ditimbulkan oleh tumor rongga hidung lainnya. 

Adenoma pelomorfik pada rongga hidung merupakan kasus yang jarang terjadi. 

Karena berbagai macam tumor hidung, presentasi umum fitur, anatomi yang rumit 
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dari rongga hidung dan akses terbatas, diagnosis klinis yang akurat dari massa 

hidung masih merupakan tantangan besar. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Hidung 

     Rongga hidung (kavum nasi) berbentuk terowongan dari depan ke belakang, 

dipisahkan oleh septum nasi di bagian tengahnya menjadi kavum nasi kanan dan 

kiri. Septum nasi dilapisi oleh perikondrium pada bagian tulang rawan dan 

periosteum pada bagian tulang, sedangkan pada bagian luar dilapisi oleh mukosa 

hidung. Bagian tulang dari septum terdiri dari kartilago septum (kuadrangularis) 

di sebelah anterior, lamina perpendikularis tulang etmoid di sebelah atas, vomer 

dan rostrum sfenoid di posterior dan krista (maksila dan palatina) di sebelah 

bawah.
1,2,3

 Lubang hidung bagian depan disebut nares anterior dan lubang hidung 

bagian belakang disebut nares posterior (koana) yang berhubungan dengan 

nasofaring. Selanjutnya, pada dinding lateral rongga hidung terdapat konka 

dengan rongga udara yang tidak teratur, yaitu meatus superior, media dan inferior. 

Duktus nasolakrimalis bermuara pada meatus inferior di bagian anterior. Hiatus 

semilunaris dari meatus media merupakan muara sinus frontal, etmoid anterior 

dan sinus maksila. Sinus etmoid posterior bermuara pada meatus superior, 

sedangkan sinus sfenoid bermuara pada resesus sfenoetmoid.
1,2,3

 

     Suplai darah bagian postero-inferior septum nasi diperdarahi oleh arteri 

sfenopalatina yang merupakan cabang dari arteri maksilaris (dari a.karotis 

eksterna). Septum nasi bagian antero-inferior diperdarahi oleh arteri palatina 

mayor (juga cabang dari a.maksilaris) yang masuk melalui kanalis insisivus. 

Arteri labialis superior (cabang dari a.fasialis) memperdarahi septum bagian 

anterior mengadakan anastomose membentuk fleksus Kiesselbach yang terletak 

lebih superfisial pada bagian anterior septum. Daerah ini disebut juga Little‘s area 

yang merupakan sumber perdarahan pada epistaksis. Arteri karotis interna 

memperdarahi septum nasi bagian superior melalui arteri etmoidalis anterior dan 

superior. Vena sfenopalatina merupakan pembuluh darah balik dari bagian 

posterior septum ke fleksus pterigoideus dan dari bagian anterior septum ke vena 
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fasialis. Pada bagian superior vena etmoidalis mengalirkan darah melalui vena 

oftalmika yang berhubungan dengan sinus sagitalis superior.
1,2,3

 

     Bagian depan dan atas rongga hidung mendapat persarafan sensoris dari 

n.etmoid anterior, yang merupakan cabang dari n. nasosiliaris, yang berasal dari 

n.oftalmikus (n. V-1). Rongga hidung lainnya, sebagian besar mendapat 

persarafan sensoris dari n.maksila melalui ganglion sfenopalatinum. Ganglion 

sfenopalatinum, disamping memberikan persarafan sensoris, juga memberikan 

persarafan vasomotor atau autonom pada mukosa hidung. Ganglion ini menerima 

serabut-serabut sensoris dari n. maksila (n. V-2), serabut parasimpatis dari n. 

petrosis profundus. Ganglion sfenopalatinum terletak di belakang, sedikit diatas 

ujung posterior konka media.
1,2,3

 Sinus paranasal adalah rongga-rongga di dalam 

tulang kepala yang terletak di sekitar nasal dan mempunyai hubungan dengan 

rongga hidung melalui ostiumnya. Terdapat empat pasang sinus paranasal, yaitu 

sinus frontal dan etmoid (di atas dan di antara mata), sinus maksila (pada pipi), 

dan sinus sfenoid (di belakang etmoid). Perkembangan sinus paranasal dimulai 

pada fetus yang berusia 3-4 bulan (kecuali sinus frontal dan sinus sfenoid), berupa 

invaginasi dari mukosa rongga hidung. Sinus maksila dan sinus etmoid telah ada 

pada waktu anak lahir, dan hanya sinus ini yang dapat terkena infeksi pada anak. 

Sinus frontal mulai berkembang dari sinus etmoid anterior pada usia kurang lebih 

8 tahun. Pseumatisasi sinus sfenoid dimulai pada usia 8-10 tahun dan berasal dari 

bagian postero-superior rongga hidung. Sinus-sinus ini umumnya mencapai besar 

maksimal pada usia antara 15-18 tahun.
1,2,3

 Seluruh sinus dilapisi oleh epitel 

saluran pernapasan yang mengalami modifikasi, bersilia, mampu menghasilkan 

mukus, dan sekret disalurkan ke dalam rongga hidung. Pada orang sehat sinus 

terutama berisi udara.
1,2,3 

 

2.2 Adenoma Pleomorfik 

a. Epidemiologi 

     Adenoma pleomorfik adalah tumor kelenjar ludah yang paling sering 

ditemukan baik pada anak-anak maupun dewasa. Pada studi epidemiologi 

disebutkan bahwa tumor ini merupakan 45-75% dari seluruh kasus neoplasma 

kelenjar ludah. Insiden tahunannya sekitar 2-3,5 kasus/100.000 populasi. 
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Adenoma pleomorfik dapat terjadi pada semua umur namun paling sering 

terjadi pada dekade ke-4 sampai ke-6, dengan usia rata-rata saat ditemukan 

adalah antara 43-46 tahun, Adenoma pleomorfik lebih sering terjadi pada 

wanita dibandingkan pria dengan rasio 2:1. 
10-12

 

     Di antara kelenjar ludah mayor, ekor dari lobus superfisial kelenjar ludah 

parotis adalah lokasi tersering dari adenoma pleomorfik (70-80% kasus), 

walaupun lesi ini dapat terjadi pada semua lokasi kelenjar parotis. Tumor ini 

dapat juga ditemui pada kelenjar ludah submandibular (10%) dan jarang pada 

kelenjar sublingual (1%). Sedangkan untuk kelenjar ludah minor (5-10% kasus) 

paling sering terjadi pada palatum (tepatnya pada sambungan palatum durum 

dan palatum molle yang unilateral) sekitar 43% kasus, bibir sekitar 20% dan 

mukosa bukal sebanyak 10%. Lokasi adenoma pleomorfik lainnya pada 

kelenjar ludah minor yakni pada hidung, sinus paranasal dan laring. Lokasi 

yang tidak biasa untuk terjadinya adenoma pleomorfik terutama pada jaringan 

kelenjar ludah ektopik misalnya di dalam mandibula, kelenjar limfe colli, dan 

aksila. Sedangkan tumor multipel tidak biasa ditemukan (1:40.000 kasus) 

namun tumor metakronus dan sinkronus dapat terjadi. Sinkronus adenoma 

pleomorfik dan tumor Warthin (tumor kelenjar ludah jinak paling serring ke-2) 

pernah dilaporkan. 
9,10 

 

b. Etiopatogenesis 

     Etiologi adenoma pleomorfik sampai saat ini masih belum diketahui secara 

pasti, namun terdapat beberapa faktor yang dapat memicu munculnya tumor 

ini. Adanya riwayat terpapar radiasi merupakan salah satu di antaranya, insiden 

tumor ini ditemukan biasanya pada 15-20 tahun setelah paparan radiasi. 

Penemuan penelitian pada warga Jepang yang terpapar radiasi ledakan bom 

atom di Hiroshima dan Nagasaki menunjukkan peningkatan risiko terkena 

neoplasma jinak kelenjar ludah sebesar 3,5 kali dan neoplasma ganas sebesar 

11 kali. 

     Suatu studi mempostulatkan virus simian (SV40) mungkin berperan dalam 

perkembangan adenoma pleomorfik. Selain itu sebuah penelitian ditemukan 
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bahwa 80% dari sampel kelenjar ludah normal memiliki reseptor hormon 

estrogen, sehingga diduga terdapat hubungan antara aktivitas hormon tersebut 

dengan berkembangnya adenoma pleomorfik. Paparan polusi baik itu dari 

limbah industri maupun tembakau juga diduga berkaitan dengan timbulnya 

tumor jinak ini. Faktor penyebab lain adalah genetik, dimana diduga 

abnormalitas pada DNA kromosom 8q12 serta kromosom 12q14-15 diduga 

berhubungan dengan berkembangnya tumor jinak ini. Tumor ini sering 

memperlihatkan karakteristik translokasi kromosomal antara kromosom #3 dan 

#8. Ini menyebabkan gen PLAG terjukstaposisi ke gen β-catenin yang 

mengaktifkan jalur kaskade catenin yang menyebabkan pembelahan sel yang 

tidak sesuai.
1,12

 

 

c. Diagnosis 

     Penegakkan diagnosis adenoma pleomorfik didasarkan pada anamnesis, 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan radiologi 

dan histopatologi. Secara umum penderita tumor ini asimtomatik yang 

terdeteksi secara tidak sengaja atau setelah tumor cukup besar. Dari anamnesis 

biasanya gejala yang timbul yakni munculnya benjolan yang makin lama makin 

besar secara perlahan tanpa disertai nyeri. Gejala lain tergantung lokasi dari 

tumor. 

     Pada pemeriksaan fisik tumor, sebuah adenoma pleomorfik yang kecil 

tampak sebagai massa solid tunggal, dapat digerakkan, dengan permukaan 

mulus serta berbatas tegas. Sedangkan tumor yang lebih besar berbentuk 

irregular dan memiliki permukaan yang berbenjol-benjol yang dapat membuat 

lapisan kulit atau mukosa di atasnya menjadi lebih tipis dan lemah. Warnanya 

dapat bervariasi dari cokelat keputihan sampai biru keabuan, dengan ukuran 

yang berkisar dari 2-5 cm sampai masif. Selain itu biasanya tidak tanpak 

adanya ulserasi ataupun inflamasi di sekitarnya. Adenoma pleomorfik biasanya 

soliter, namun bentuk kekambuhannya biasanya berupa nodul multipel dengan 

ukuran yang bervariasi dan sering terfiksir
. 
2,3,5

 

     Pemeriksaan sitologi dari bahan FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy) 
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merupakan metode pemeriksaan yang cukup sederhana, aman, cepat, akurat 

dan murah untuk mendiagnosis neoplasma kelenjar ludah. Sensitifitas 

pemeriksaan ini untuk membedakan neoplasma ganas dan jinak mencapai 85,5-

99% dengan spesifisitas 96,3-100%. Namun keakuratannya juga tergantung 

pada pengalaman dan keterampilan ahli patologi anatomi.
10,11

 

     Biopsi terbuka jarang dilakukan dan hanya dilakukan pada kasus yang jelas 

merupakan suatu keganasan serta pada kasus dengan hasil FNAB yang belum 

dapat terdiagnosis. Dalam hal ini biopsi terbuka bertujuan untuk diagnosis 

histopatologi dan pemilihan terapi paliatif yang paling sesuai. Selain itu bila 

tumor kelenjar ludah jinak tersebut berada pada parotis, biopsi insisi merupakan 

suatu kontraindikasi karena biasanya bersifat kambuh lokal bila kapsulnya 

dirusak serta alasan kosmetik
.
6

 

     Pemeriksaan radiologis seperti CT Scan dan MRI dapat memberikan 

informasi tentang lokasi, ukuran, batas dan perluasan tumor pada struktur di 

sekitarnya. Pemeriksaan  ini tidak dapat membedakan apakah suatu tumor 

adalah jinak atau ganas, namun keduanya dapat menunjukkan infiltrasi dan 

ekstensi tumor. CT scan lebih unggul dari MRI untuk mengevaluasi erosi dan 

perforasi tulang palatum dan kemungkinan adanya keterlibatan kavum nasi dan 

sinus maksila. Pada pemeriksaan dengan CT Scan, adenoma pleomorfik tampak 

sebagai massa jaringan lunak yang berbatas tegas dapat berkapsul, tampak 

radiolusen, terkadang terdapat bagian noduler di bagian luarnya. Pada CT Scan 

dengan kontras, gambaran massa tumor umumnya homogen, dengan 

enhancement yang bervariasi, atenuasinya lebih tinggi daripada kelenjar di 

sekitarnya, namun lebih rendah dibandingkan dengan massa berkista. Adenoma 

pleomorfik yang berukuran besar umumnya akan menunjukkan gambaran yang 

bervariasi, seperti adanya area nekrosis, hemoragis, kista, dan area kalsifikasi. 

Pemeriksaan ultrasonography (USG) pada adenoma pleomorfik biasanya 

terlihat sebagai jaringan lunak, membulat dan hypoechoic. Beberapa peneliti 

melaporkan sensitifitas USG yang cukup baik, namun hanya adenoma 

pleomorfik pada lokasi tertentu saja yang dapat dijangkau oleh pemeriksaan ini 

dan tidak banyak memberi manfaat bagi operator pada saat tindakan operasi 
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dilakukan, sehingga MRI maupun CT Scan lebih menjadi pilihan.
11,12 

 

d. Gambaran Histopatologi 

     Adenoma pleomorfik memiliki morfologi yang sangat beragam. Tumor ini 

memiliki tiga komponen yakni komponen sel epitel, komponen sel myoepitelial 

dan komponen stromal (mesenkimal). Identifikasi ketiga komponen tersebut 

esensial untuk dapat mengenali suatu adenoma pleomorfik. Secara histologi ada 

3 bentuk utama adenoma pleomorfik yaitu miksoid dimana 80% didominasi 

oleh stroma baik miksoma ataupun miksokondroma, bentuk selular dengan 

predominan berupa epitel atau mioepitelioma, dan bentuk klasik yang 

merupakan bentuk campuran antara miksoid dan selular. Secara klasik 

bentuknya bifasik dan ditandai dengan campuran epitel poligonal dan elemen 

mioepitel berbentuk spindle dalam berbagai variabel dengan latar belakang 

stroma yang mukoid, miksoid, tulang rawan atau hialin. Pada kelenjar parotis, 

tumor ini biasanya dikelilingi oleh sebuah kapsul fibrosa dengan ketebalan 

yang bervariasi, dan dapat juga tidak memiliki kapsul sebagian atau seluruhnya 

khususnya pada tumor yang dominan mukoid dimana tumor berbatasan 

langsung dengan jaringan sekitarnya. Pada kelenjar ludah minor, biasanya 

memiliki kapsul yang tidak berkembang baik atau tidak terdapat kapsul sama 

sekali. Perubahan degeneratif dan kistik dapat terlihat bila tumor diiris. Bukan 

merupakan hal yang tidak biasa bila ditemukan tanda infark fokal atau masif. 

Tumor meluas melalui parenkim kelenjar yang normal dalam bentuk finger-like 

pseudopodia, tapi ini bukanlah tanda transformasi menjadi ganas
.
1,2,11

 

 

e. Diagnosis Banding 

     Diagnosis banding dari adenoma pleomorfik kavum nasi adalah sarkoma, 

karsinoma kistik adenoma, tumor jaringan lunak seperti limfoma, lipoma, 

fibroma, adenoma monomorfik, tumor Warthin, serta keganasan di kavum nasi 

seperti karsinoma sinonasal.
7 

 

f. Tatalaksana 
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     Penatalaksanaan tumor adenoma pleomorfik adalah pembedahan dengan 

mengupayakan agar seluruh jaringan tumor terangkat dengan margin negatif. 

Eksisi tumor dengan mengangkat periosteum dan juga tulang, jika terdapat 

keterlibatan tulang. Jika pengambilan tumor tidak hati-hati dan meninggalkan 

sel tumor di dalam jaringan mesenkim glandula, maka dapat terjadi 

kekambuhan. 

 

I. LAPORAN KASUS 

     Perempuan 37 tahun, dengan keluhan hidung kiri tersumbat secara progresif, 

keluar cairan dan terkadang disertai bercak darah dari hidung. Keluhan dirasakan 

sejak 5 tahun yang lalu. Dari pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik. 

Dari pemeriksaan lokalis telinga dalam batas normal. Pada pemeriksaan hidung 

didapatkan massa pada kavum nasi sebelah kiri, batas tegas, massa polipoid 

mendesak kavum nasi sisi anterior dan konka nasalis inferior. Pada pemeriksaan 

tenggorok tidak didapatkan kelainan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan CT Scan sinus paranasalis irisan axial dengan rekonstruksi 

koronal sagital tanpa kontras didapatkan hasil massa jaringan lunak di kavum nasi 

kiri kesan cenderung jinak, tidak tampak perluasan ke sinus paranasalis, tidak 

tampak gambaran sinusitis paranasalis, osteomeatal kompleks kanan kiri paten 

 

 

 

 

 

  

           Gambar 1. Gambar Rinoskopi anterior 
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     Pasien kemudian disiapkan untuk operasi eksisional biopsi tumor kavum nasi 

sinistra. Pada pemeriksaan darah lengkap didapatkan hasil dalam batas normal. 

Dari foto toraks didapatkan kesan dalam batas normal. Kemudian hasil biopsi 

diperiksa  dan  pemeriksaan patologi anatomi didapatkan hasil selular pleomorfik 

adenoma dengan diagnosis banding adenoid kistik karsinoma. 

 

 

 

II. PEMBAHASAN 

      Dari kasus didapatkan Perempuan 37 tahun, dengan keluhan hidung kiri 

tersumbat secara progresif, keluar cairan dan terkadang disertai bercak darah dari 

hidung. Keluhan dirasakan sejak 5 tahun yang lalu. 

     Dari literature Adenoma pleomorfik adalah tumor kelenjar ludah yang paling 

sering ditemukan baik pada anak-anak maupun dewasa. Insiden tahunannya 

sekitar 2-3,5 kasus/100.000 populasi. Adenoma pleomorfik dapat terjadi pada 

semua umur namun paling sering terjadi pada dekade ke-3 sampai ke-6, dengan 

usia rata-rata saat ditemukan adalah antara 43-46 tahun, Adenoma pleomorfik 

lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria dengan rasio 2:1
. 
10-12 

     Pada kasus didapatkan massa pada kavum nasi sebelah kiri, batas tegas, massa 

polipoid mendesak kavum nasi sisi anterior dan konka nasalis inferior. Pada 

pemeriksaan tenggorok tidak didapatkan kelainan. Pemeriksaan CT Scan sinus 

paranasalis irisan axial dengan rekonstruksi koronal sagital tanpa kontras 

didapatkan hasil massa jaringan lunak di kavum nasi kiri kesan cenderung jinak, 

tidak tampak perluasan ke sinus paranasalis, tidak tampak gambaran sinusitis 

paranasalis, osteomeatal kompleks kanan kiri paten. 

Gambar 2 dan 3. Gambar CT Scan Hidung 
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     Pada literatur dikatakan pada pemeriksaan fisik tumor, sebuah adenoma 

pleomorfik yang kecil tampak sebagai massa solid tunggal, dapat digerakkan, 

dengan permukaan mulus serta berbatas tegas. Sedangkan tumor yang lebih besar 

berbentuk irregular dan memiliki permukaan yang berbenjol-benjol yang dapat 

membuat lapisan kulit atau mukosa di atasnya menjadi lebih tipis dan lemah. 

Warnanya dapat bervariasi dari cokelat keputihan sampai biru keabuan, dengan 

ukuran yang berkisar dari 2-5 cm sampai masif. Selain itu biasanya tidak tanpak 

adanya ulserasi ataupun inflamasi disekitarnya. Adenoma pleomorfik biasanya 

soliter, namun bentuk kekambuhannya biasanya berupa nodul multipel dengan 

ukuran yang bervariasi dan sering terfiksir. 

     Pemeriksaan radiologis seperti CT Scan dan MRI dapat memberikan informasi 

tentang lokasi, ukuran, batas dan perluasan tumor pada struktur di sekitarnya. 

Pemeriksaan  ini tidak dapat membedakan apakah suatu tumor adalah jinak atau 

ganas, namun keduanya dapat menunjukkan infiltrasi dan ekstensi tumor. CT scan 

lebih unggul dari MRI untuk mengevaluasi erosi dan perforasi tulang palatum dan 

kemungkinan adanya keterlibatan kavum nasi dan sinus maksila. Pada 

pemeriksaan dengan CT Scan, adenoma pleomorfik tampak sebagai massa 

jaringan lunak yang berbatas tegas dapat berkapsul, tampak radiolusen, terkadang 

terdapat bagian noduler di bagian luarnya. Pada CT Scan dengan kontras, 

gambaran massa tumor umumnya homogen, dengan enhancement yang bervariasi, 

atenuasinya lebih tinggi daripada kelenjar di sekitarnya, namun lebih rendah 

dibandingkan dengan massa berkista. Adenoma pleomorfik yang berukuran besar 

umumnya akan menunjukkan gambaran yang bervariasi, seperti adanya area 

nekrosis, hemoragis, kista, dan area kalsifikasi. Pemeriksaan ultrasonography 

(USG) pada adenoma pleomorfik biasanya terlihat sebagai jaringan lunak, 

membulat dan hypoechoic. Beberapa peneliti melaporkan sensitifitas USG yang 

cukup baik, namun hanya adenoma pleomorfik pada lokasi tertentu saja yang 

dapat dijangkau oleh pemeriksaan ini dan tidak banyak memberi manfaat bagi 

operator pada saat tindakan operasi dilakukan, sehingga MRI maupun CT Scan 

lebih menjadi pilihan.
11,12

 

     Pasien kemudian disiapkan untuk operasi eksisional biopsi tumor kavum nasi 

sinistra. Pada pemeriksaan darah lengkap didapatkan hasil dalam batas normal. 
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Dari foto toraks didapatkan kesan dalam batas normal. Kemudian hasil biopsy 

diperiksa  dan  pemeriksaan patologi anatomi didapatkan hasil selular pleomorfik 

adenoma dengan diagnosis banding adenoid kistik karsinoma. 

     Di beberapa literature disebutkan Pemeriksaan sitologi dari bahan FNAB 

(Fine Needle Aspiration Biopsy) merupakan metode pemeriksaan yang cukup 

sederhana, aman, cepat, akurat dan murah untuk mendiagnosis neoplasma 

kelenjar ludah. Sensitifitas pemeriksaan ini untuk membedakan neoplasma ganas 

dan jinak mencapai 85,5-99% dengan spesifisitas 96,3-100%. Namun 

keakuratannya juga tergantung pada pengalaman dan keterampilan ahli patologi 

anatomi.
10,11

 

     Biopsi terbuka jarang dilakukan dan hanya dilakukan pada kasus yang jelas 

merupakan suatu keganasan serta pada kasus dengan hasil FNAB yang belum 

dapat terdiagnosis. Dalam hal ini biopsi terbuka bertujuan untuk diagnosis 

histopatologi dan pemilihan terapi paliatif yang paling sesuai. Selain itu bila 

tumor kelenjar ludah jinak tersebut berada pada parotis, biopsi insisi merupakan 

suatu kontraindikasi karena biasanya bersifat kambuh lokal bila kapsulnya 

dirusak serta alasan kosmetik.
6 

 

III. KESIMPULAN 

     Telah dilaporkan satu kasus adenoma pleomorfik kelenjar ludah minor pada 

kavum nasi kiri yang merupakan sebuah kasus yang jarang ditemukan, biasanya 

terjadi pada usia dewasa dengan gejala adanya massa submukosal yang tidak nyeri 

dan tumbuh perlahan. Diagnosis definitif kondisi ini adalah pada pemeriksaan 

histopatologi. CT scan perlu dilakukan untuk mengetahui ada-tidaknya erosi 

tulang dengan terapi berupa eksisi tumor disertai pembuangan periosteum dan 

kuretase tulang bila terdapat tanda erosi. Rekonstruksi hanya diperlukan jika 

terdapat defek pada tulang, selain kondisi tersebut penyembuhan biasanya sangat 

baik. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 



 

. 20 

1. Gana P, Masterson L. Pleomorphic adenoma of the nasal septum: a case 

report. J Med Case Rep 2008;2:349. 

2. Lo SH, Huang SH, Chang YL. Pleomorphic adenoma of the nasal septum: 

a case report. Tzu Chi Med J 2005;17:47-9. 

3. Ahmad S, Lsateef M, Ahmad R. Clinicopathological study of primary 

salivary-gland tumors in Kashmir. JK-Practitioner 2002;9(4):231-3. 

4. Pons Vicente O, Almendros Marqus N, Berini Aytes L, Gay Escoda C. 

Minor salivary gland tumors: A clinicopathological study of 18 cases. Med 

Oral Patol Oral Cir Bucal 2008;13(9):E582-8. 

5. Öztürk E, Saglam Ö, Sönmez G, Cüce F, Haholu A. CT and MRI of an 

unusual intranasal mass: pleomorphic adenoma. Diagn Interv Radiol 

2008;14(4):186-8. 

6. Motooria K, Takanoa H, Nakano K, Yamamoto S, Ueda T, Ikeda M. 

Pleomorphic adenoma of the nasal septum: MR features. AJNR Am J 

Neuroradiol 2000;21(10):1948-50. 

7. Lee KJ. The Salivary Glands : Benign and Malignant Diseases. Dalam: 

Essential Otolaryngology. Edisi ke-8. New York: McGraw-Hill 

Companies, Inc.; 2003. h.535-45. 

8. Adams GL. Diseases of the Salivary Glands. Dalam: Boies Fundamental 

of Otolaryngology : A Textbook of Ear, Nose, and Throat Diseases. Edisi 

ke-6. Philadelphia: W.B. Saunders; 1997. h.305-7. 

9. Snell RS. Anatomi Klinik Untuk Mahasiswa Kedokteran. Ed 3 Bag 3. 

Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta:1995.149-51. 

10. Eveson JW, Auclair P, Gnepp DR, El-Naggar AK. Tumours of the nasal 

cavity: Introduction. Dalam: Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky 

D, penyunting. Head and Neck Tumours. Lyon: IARC Press; 2005. h. 212-

5. 

11. Bradley PJ, Eisele DW. Classification of nasal cavity neoplasms. Advance 

Otorhinolaryngology. Basel: Karger.2016;78:1-8. 

12. Hasan CY, Rahmat MM. Pleomorfik adenoma pada kavum nasi. Maj Ked 

Gi;Juni 2012:19(1): 39-42. 

 



 

. 21 

 

 

  



 

. 22 

Plunging Ranula: Marsupialisasi Dengan Modifikasi 

dr.Sugeng Santoso, Sp. T.H.T.K.L 

 

 

Abstrak 

Latar belakang : Ranula adalah kista retensi akibat obstruksi glandula sublingualis 

yang meluas ke jaringan sekitarnya. Terdapat 2 jenis ranula, yaitu superficial atau 

oral ranula dan servikal atau plunging ranula. Prevalensi ranula berkisar 0,2% 

setiap 1000 orang. Tatalaksana ranula masih kontroversi, modalitas terapi bisa 

berupa marsupialisasi sederhana hingga eksisi pseudokista disertai pengangkatan 

kelenjar sublimgual atau submandibula. Kami melaporkan kasus plunging ranula 

yang dilakukan prosedur marsupialisasi dengan modifikasi. 

Kasus : Wanita 25 tahun dengan keluhan benjolan dibawah lidah meluas ke 

submandibula kiri sejak 5 bulan, tidak terasa nyeri dan pada perabaan terasa 

fluktuatif. Dilakukan prosedur marsupialisasi disertai dengan memasang tampon 

kasa selama 10 hari. Follow up selama 3 bulan tidak di jumpai rekurensi. 

Simpulan : Terapi terbaik ranula menurut kebanyakan literature terkini adalah 

eksisi disertai dengan pengangkatan kelenjar sublingualis. Teknik marsupialisasi 

dengan pemasangan tampon kasa patut dipertimbangkan karena cukup efektif dan 

tidak terlalu invasif, sebelum dilakukan eksisi ranula disertai pengangkatan 

kelenjar. 

 

 

PENDAHULUAN 

     Ranula adalah kista retensi akibat obstruksi glandula sublingualis yang meluas 

ke jaringan sekitarnya. Terdapat 2 jenis ranula, yaitu superficial atau oral ranula 

dan servikal atau plunging ranula.(1) Ranula berasal dari kata Latin rana, yang 

berarti katak. Dinamakan ranula, karena ranula tersebut menonjol mirip perut 

katak.  Oral ranula hanya terbatas di spasium sublingualis, sedangkan bila sudah 

dibawah muskulus mylohyoid maka disebut plunging atau cervical ranula.(2) 

Beberapa peneliti melaporkan prevalensi ranula berkisar 0,2% setiap 1000 orang, 

dengan perbandingan pria : wanita adalah 1:1,3.(2–5) Pada umumnya, ranula 
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sering terjadi pada anak-anak dan remaja, namun dapat juga ditemukan pada 

orang dewasa.(6) Tatalaksana ranula masih menjadi kontroversi hingga saat ini, 

modalitas terapi bisa berupa marsupialisasi sederhana hingga eksisi pseudokista 

disertai pengangkatan kelenjar sublimgual atau submandibula.(7) Tujuan tulisan 

ini adalah untuk melaporkan kasus ranula yang cukup jarang dan perlunya 

mempertimbangkan plunging ranula sebagai diagnosis banding lesi di oral dan 

leher. 

 

LAPORAN KASUS 

Seorang pasien perempuan berusia 25 tahun datang dengan keluhan benjolan 

di rahang bawah sebelah kiri sejak 5 bulan yang lalu. Benjolan berawal dari 

bawah lidah kemudian membesar kearah leher sebelah kiri. Pasien mengatakan 

benjolan dimulut sebelumnya pernah pecah mengeluarkan cairan bening terasa 

asin (Gambar 1). Tidak ada keluhan gangguan mastikasi dan menelan. 

Pemeriksaan klinis intraoral terlihat massa di bawah lidah berwarna biru 

kemerahan yang mendesak lidah ke arah atas, dan meluas ke posterior sampai 

submandibula kiri. Mukosa tampak normal tidak tampak ulserasi. Pada perabaan 

terasa fluktuatif dan tidak nyeri. Pemeriksaan ekstraoral tampak penonjolan di 

submandibula kiri dan tampak asimetris (Gambar 2). Pasien datang dengan 

keadaan umum baik, pemeriksaan status generalis dan laboratorium dalam batas 

normal. Berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik pasien  didiagnosa sebagai 

plunging ranula. Pasien dilakukan eksisi melalui intraoral. Insisi mukosa 

dilakukan tepat diatas lesi, dilanjutkan diseksi secara hati-hati kearah profunda. 

Karena pseudokista sangat tipis sehingga pecah selama diseksi, sehingga sulit 

dilakukan eksisi secara utuh. Akhirnya dilakukan marsupialisasi dengan menjahit 

tepi insisi dengan mukosa, dan dilakukan pemasangan tampon kassa di kavitas. 

Tampon dipertahankan sampai 10 hari, dengan tujuan untuk mencegah rekurensi. 

Paska operasi tidak ada keluhan yang mengganggu, pasien masih bisa makan 

dan minum seperti biasa, dan diperbolehkan pulang sehari kemudian. Pasien 

kontrol pada hari ke 5 paksa operasi, tidak ada keluhan yang mengganggu dan 

tampon sudah terlihat sedikit keluar tetapi masih tetap dipertahankan. Pada hari 10 

paska operasi pasien kontrol, tampon diambil, luka tampak bagus tidak ada pus 
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dan tepinya terbuka (Gambar 3). Follow up setelah 3 bulan tidak dijumpai keluhan 

dan tanda-tanda rekurensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSI 

     Ranula adalah sebuah kavitas berisi cairan mucous didasar mulut yang 

berkaitan dengan kelenjar sublingualis.
(3)

  Kata ranula berasal dari kata Latin 

rana, yang berarti katak. Dinamakan ranula, karena ranula tersebut menonjol 

mirip perut katak. Ranula merupakan 6% dari semua sialokista oral.(2) Beberapa 

peneliti melaporkan prevalensi ranula berkisar 0,2% setiap 1000 orang, dengan 

perbandingan pria : wanita adalah 1:1,3.
(2–5)

 Pada umumnya, ranula sering terjadi 

pada anak-anak dan remaja, namun dapat juga ditemukan pada orang dewasa.(6) 

Meskipun tidak ada predileksi khusus berdasarkan jenis kelamin, Neil dkk. dalam 

penelitiannya melaporkan ranula lebih sering dijumpai pada perempuan.(8) 

Sebuah penelitian di Zimbabwe menunjukkan prevalensi ranula yang tinggi juga 

ditemukan pada penderita HIV. Sebanyak 83 kasus ranula yang diteliti ditemukan 

pada penderita HIV. Sehingga disimpulkan bahwa risiko ranula pada penderita 

HIV sangat tinggi dan dapat menjadi faktor etiologi
.(9)

 

     Arunachalam dkk. pada tahun 2010 melaporkan 2 kasus plunging ranula 

rekuren dan menyatakan bahwa ranula adalah kista akibat ekstravasasi mucous ke 

jaringan dasar mulut akibat trauma kelenjar sublingalis atau obstruksi duktus.
(10)

 

Obstruksi ductus tersebut dapat disebabkan karena calculus atau infeksi. 

Patofisiologi ekstravasasi mucous terjadi karena hipertensi dalam duktus akibat 

 
Gambar 1 

 
Gambar 2 

 
Gambar 3 
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obstruksi, sehingga mengakibatkan ruptur asinus dalam kelenjar. Suresh BV. dan 

Vora SK. menyatakan 3 mekanisme terjadinya ranula di leher adalah 1) Kelenjar 

sublingualis yang menonjol melewati muskulus mylohyoid atau kelenjar 

sublingualis ektopik yang berada di seberang muskulus mylohyoid; 2) Dehisensi 

bagian anterior muskulus mylohyoid sehingga ranula dapat melewatinya; 3) 

Terdapat duktus kelenjar sublingualis yang bergabung dengan kelenjar 

submandibularis sehingga terbentuk ranula.
(5

) Plunging ranula merupakan kista 

retensi berisi cairan mucous dari kelenjar atau duktus sublingaulis yang meluas ke 

jaringan profunda. Diagnosis banding plunging ranula antara lain adalah kistik 

hygroma, kista duktus thyroglossus, hemangioma intramuscular, penyakit thyroid 

cystic, kista branchial, sialadenitis submandibular, laryngocele, kista dermoid dan 

lymphadenopathi infeksi leher seperti tuberculosis dan Epstein-Barr virus dll.
(11) 

Kistik hygroma merupakan malformasi kongenital system limfatik dan biasanya 

muncul pada usia < 2 tahun.(12) Kista dermoid merupakan lesi kongenital yang 

dilapisi epitel berkeratin dan disertai apendik dermis.(13) Anamnesis, 

pemeriksaan fisik dan penunjang yang cermat merupakan kunci dalam 

menentukan diagnosis ranula. 

     Tatalaksana ranula masih menjadi kontroversi hingga saat ini, modalitas terapi 

bisa berupa marsupialisasi sederhana hingga eksisi pseudokista disertai 

pengangkatan kelenjar sublingual atau submandibula
.(7)

 Dinding ranula sangat 

tipis dan mudah pecah selama operasi sehingga mudah terjadi rekurensi. Eksisi 

ranula mempunyai risiko terjadi kerusakan jaringan sekitar, seperti duktus 

submandibularis dan nervus lingualis.
(14)

 Saat ini berkembang terapi non invasif 

dengan obat skleroterapi OK-432 (Picibanil). OK-432 adalah campuran lyofilik 

berisi low-virulence Streptococcus pyogens group A dan penicillin G. Obat ini 

dikembangan untuk immunoterapi pada kanker, namun mempunyai efek 

sclerosing sehingga digunakan untuk terapi limfangioma. Sebuah penelitian 

menyimpulkan bahwa injeksi OK-432 intrakista merupakan modalitas terapi 

pertama yang sangat efektif.
(15) 

     Pada pasien dilakukan prosedur marsupilaisasi yang merupakan cara paling 

sederhana dan tidak terlalu invasif dibanding eksisi. Banyak laporan penelitian 

menyebutkan bahwa prosedur marsupialisasi mempunyai kejadian rekurensi yang 
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tinggi, sedangkan prosedur dengan rekurensi paling rendah adalah eksisi ranula 

disertai pengangkatan  kelenjar sublingalis.
(7,16,17)

 Baurmash HD melaporkan  

bahwa kejadian rekurensi paska marsupialisasi dapat dikurangi dengan memasang 

tampon kasa selama beberapa hari setelah operasi. Ranula terjadi akibat 

ektravasasi mucous dari asinus kelenjar ke jaringan sekitar. Mucous yang keluar 

ke jaringan sekitar akan menginduksi respon makrofag dan reaksi jaringan. 

Apabila reaksi jaringan ini cukup adekuat sejak awal maka ekstravasasi tidak akan 

berlanjut dan akhirnya asinus kelenjar menjadi atrofi. Namun apabila ekstravasasi 

cukup banyak, maka akan terbentuk mukocel, hingga pada suatu saat terjadi 

keseimbangan antara ekstravasasi dan absorbsi mucous. Ukuran pseudokista 

tergantung dari keseimbangan antara ekstravasasi dan absorbsi tersebut.
(18) 

     Pada prosedur operasi yang kami lakukan, diharapkan terjadi reaksi inflamasi 

segera akibat benda asing, sehingga menimbulkan jaringan fibrosis yang dapat 

menutup kebocoran dan akhirnya terjadi atrofi asinus dan mencegah rekurensi. 

Hal tersebat dilakukan dengan cara membuka pseudokista dan memasukkan 

tampon kassa selama kurang lebih 7 – 10 hari. Tampon tersebut diharapkan 

berperan sebagai benda asing yang mempercepat reaksi inflamasi sehingga 

terbentuk jaringan fibrosis. Pada pasien kami dilakukan marsupialisasi kemudian 

dipasang tampon kassa selama 10 hari. Selama 3 bulan follow up belum 

didapatkan tanda-tanda rekurensi. 

Pemasangan tampon pada pseudokista bukan merupakan hal yang baru, 

namun belum banyak literature yang membahas manfaat dari cara ini. Sinha V. 

dkk melaporkan sukses menangani 6 kasus ranula dengan teknik marsupialisasi 

disertai pemasangan tampon kassa betadin. Tampon diganti setiap hari selama 7 – 

10 hari.
(19) 

Crysdale juga melaporkan bahwa 61% prosedur marsupialisasi 

sederhana mengalami kegagalan, namun dia juga menyebutkan 2 kasus berhasil 

100% dengan cara memasang tampon kassa yang direndam dalam larutan bismuth 

iodine.
(20) 

Gross dkk. melaporkan bahwa ia sukses menangani beberapa kasus 

ranula dengan eksteriorisasi sederhana disertai pemasangan tampon.(21) 

Penatalaksanaan plunging ranula menurut kebanyakan literature terkini adalah 

dengan eksisi intraoral disertai dengan pengangkatan kelenjar sublingualis.
(2,7,8,17) 

Meskipun begitu prosedur marsupialisasi dengan pemasangan tampon kasa patut 
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dipertimbangkan karena cukup efektif dan tidak terlalu invasif, sebelum dilakukan 

eksisi ranula disertai pengangkatan kelenjar. 
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KARSINOMA PAPILARI TIROID VARIAN FOLIKULAR 

dr.R.Yully Prapyatiningsih, Sp.T.H.T.K.L 

 

 

ABSTRAK 

     Karsinoma yang berasal dari sel folikular tiroid dibagi menjadi karsinoma 

berdiferensiasi, berdiferensiasi buruk dan tidak berdiferensiasi.
2,3

 Sekitar 75% 

keganasan pada kelenjar tiroid adalah karsinoma papilari tiroid dengan karsinoma 

papilari varian folikular merupakan varian yang paling sering ditemukan.
4,5 

     Dilaporkan pasien perempuan, 14 tahun dengan keluhan benjolan pada leher. 

Benjolan tersebut mulai muncul sejak ± 3 tahun yang lalu, awalnya sebesar 

kelereng namun makin lama benjolan makin membesar. Benjolan tidak dirasakan 

nyeri. Keluhan sulit menelan, sesak napas, maupun suara serak disangkal. Pasien 

sudah pernah berobat ke dokter spesialis THT setahun yang lalu dan direncanakan 

operasi, namun saat itu pasien menunda karena alasan takut operasi. 

Pemeriksaan penunjang berupa FNAB nodul tiroid dilakukan dengan hasil 

neoplasma folikular. USG leher menunjukkan adanya nodul solid pada isthmus 

tiroid. cenderung suatu nodul malignant. Pemeriksaan fungsi kelenjar tiroid 

didapatkan dalam batas normal. Didiagnosis kerja denganb observasi nodul tiroid 

suspek neoplasma folikular. Pasien dilakukan ismolobektomi sinistra dengan 

dilakukan pemeriksaan histopatologi dengan hasil yaitu: varian folikular 

karsinoma papilari pada tiroid kiri (T2 N0 M0) dan tidak tampak infiltrasi sel-sel 

ganas pada isthmus. Pemantauan pasca operasi didapatkan fungsi kelenjar tiroid 

dalam batas normal. 
2
 

 

I. PENDAHULUAN 

     Karsinoma yang berasal dari sel folikular tiroid dibagi menjadi karsinoma 

berdiferensiasi, berdiferensiasi buruk dan tidak berdiferensiasi. Karsinoma 

berdiferensiasi terdiri dari karsinoma papilari tiroid beserta seluruh variasi 

morfologinya antara lain: oncocytic, tall-cell, columnar-cell, diffuse-sclerosing, 

encapsulated, folikular dan karsinoma folikular tiroid termasuk di dalamnya tipe 

oxyphilic atau Hurtle-cell. 
1,2,3

 Sekitar 75% keganasan pada kelenjar tiroid adalah 
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karsinoma papilari tiroid dengan karsinoma papilari varian folikular merupakan 

varian yang paling sering ditemukan.
4,5

 Insiden penemuan karsinoma papilari 

tiroid cenderung mengalami peningkatan seiring meningkatnya penggunaan USG 

leher
.6 

Karsinoma papilari tiroid tumbuh lambat dan memiliki prognosis yang baik 

meskipun sering bermetastasis ke kelenjar getah bening servikal. Faktor genetik 

dan paparan radiasi merupakan faktor risiko terjadinya tumor ini.
1 

     Kasus ini menarik untuk dilaporkan karena hasil FNAB tiroid pre operatif 

berupa neoplasma folikular, namun setelah dilakukan ismolobektomi sinistra 

didapatkan hasil histopatologinya berupa karsinoma papilari tiroid varian 

folikular. 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Kelenjar Tiroid 

     Kelenjar tiroid terdiri dari dua buah lobus yang dihubungkan oleh isthmus, 

berada pada cincin kartilago trakea kedua sampai keempat, memiliki berat 15-25 

gram pada orang dewasa dan masing-masing lobus berukuran 4 cm x 1,5 cm x 2 

cm.
3,5

 Lobus piramidalis ditemukan pada 40% pasien, yang dapat berasal dari 

bagian superior isthmus atau lobus tiroid kanan maupun kiri.
3,7 3 

 

 

Gambar 1. Kelenjar tiroid tampak anterior.
8
 

 

     Pole superior kelenjar tiroid berada di posterior otot sternotiroid dan lateral 

dari otot konstriktor faring inferior dan lamina tiroid posterior sedangkan pole 

inferior dapat meluas sampai cincin trakea keenam. Kelenjar tiroid berada diantara 

lapisan fasia servikal dalam pada leher bagian depan. Kapsul tiroid (true capsule) 
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melekat pada kelenjar tiroid dan berlanjut ke parenkim untuk membentuk septa 

fibrosa yang memisahkan parenkim menjadi lobus.
5,9 

     Saat menelan, kelenjar tiroid ikut bergerak naik bersama dengan laring dan 

trakea. Hal ini digunakan untuk membedakan nodul tiroid dengan kelenjar limfe 

peritiroid. Kelenjar tiroid melekat dengan kompleks laringotrakeal melalui 

ligamen suspensori anterior dan posterior. Ligamentum suspensori anterior berasal 

dari dinding anterior cincin trakea dan melekat pada permukaan bawah isthmus 

sedangkan ligamentum suspensori posterior atau disebut dengan ligamentum 

Berry berasal dari kondensasi kapsul kelenjar tiroid di lateral cincin trakea yang 

menghubungkan lobus tiroid dengan kartilago krikoid dan trakea.
3,5,9,10

     

Vaskularisasi kelenjar tiroid berasal dari arteri tiroidea inferior, arteri tiroidea 

superior dan arteri tiroidea ima. Arteri tersebut memiliki anastomosis kolateral 

baik ipsilateral maupun kontralateral. Arteri tiroidea inferior merupakan cabang 

trunkus tiroservikal. Arteri ini juga mengaliri kelenjar paratiroid. Arteri tiroidea 

superior merupakan cabang arteri karotis eksterna dan berjalan sepanjang otot 

konstriktor faring inferior bersama vena tiroidea superior untuk mensuplai pole 

superior tiroid. Pembuluh darah ini berjalan posterolateral dari cabang eksterna 

nervus laringeus superior 
4
. Pada beberapa kasus, arteri tiroidea ima dapat berasal 

dari arteri inominata, arteri karotis atau arkus aorta dan masuk ke kelenjar tiorid 

pada tepi inferior isthmus. Pembuluh darah vena berjalan bersama pembuluh 

darah arteri. Vena tiroidea superior merupakan cabang vena jugularis interna. 

Vena tiroidea media mengalirkan darahnya menuju vena jugularis interna 

sedangkan vena tiroidea inferior menuju vena jugularis interna atau 

brakeosefalika.
3,5,9 
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Gambar 2. Vaskularisasi kelenjar tiroid.8 

 

     American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (1999) 

mengklasifikasikan sistem limfatik leher menjadi : level I kelenjar getah bening 

regio submental dan submandibula, level II regio jugularis superior, level III regio 

jugularis media, level IV regio jugularis inferior, level V regio segitiga posterior, 

level VI kompartemen anterior, level VII kelenjar getah bening mediastinum 

atas.6 Aliran limfatik kelenjar tiroid sangat banyak yaitu mengalir menuju 

kelenjar limfe prelaringeal (Delphian), pretrakeal dan paratrakeal sepanjang 

nervus laringeus rekuren dan kemudian menuju kelenjar limfe mediastinum. 

Metastasis regional karsinoma tiroid dapat mengarah ke lateral sepanjang vena 

jugularis interna, sehingga invasi tumor ke kelenjar limfe pretrakea dan paratrakea 

dapat menyebabkan obstruksi aliran limfe yang normal.
9,5 

 

2.2 Fisiologi Kelenjar Tiroid 

     Fungsi kelenjar tiroid diregulasi oleh mekanisme umpan balik dari Thyrotropin 

Releasing Hormon (TRH) yang dihasilkan oleh hipotalamus untuk menstimulasi 

kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresikan Thyrotropin Stimulating Hormon 

(TSH). Sintesis tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3) terjadi baik di dalam sel 

maupun pada cell-colloid junction. Komponen penting dalam sintesis hormon 

tiroid adalah tiroglobulin sebagai prekursor hormon tiroid dan peroksidase tiroid 

yang mengkatalisasi iodinasi tiroglobulin dan coupling residu tiroglobulin untuk 

membentuk T4 dan T3.
7
 

Sintesis hormon tiroid dimulai dengan uptake yodium secara aktif, oksidasi 

yodium dan iodinasi tiroglobulin, coupling molekul iodotirosin di dalam 
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tiroglobulin untuk membentuk T3 dan T4, proteolisis tiroglobulin dan dilepasnya 

iodotironin bebas dan iodotirosin bebas, deiodinasi iodotirosin di dalam tiroid dan 

daur ulang yodium bebas, dan deiodinasi T4 menjadi T3 pada keadaan tertentu. 

Sintesis hormon tiroid dikendalikan oleh aksis hipotalamus – hipofisis - kelenjar 

tiroid.
7 

 

2.3 Epidemiologi 

     Insiden karsinoma papilari tiroid di Amerika Serikat pada tahun 2002 

dilaporkan 8,7 orang per 100.000 penduduk. Karsinoma papilari tiroid varian 

folikular merupakan varian paling sering dijumpai yaitu sekitar 9 - 16% dari 

seluruh karsinoma papilari.1 Karsinoma papilari tiroid lebih sering ditemui pada 

wanita dengan perbandingan 3:1 dan rata-rata usia saat terdiagnosis adalah 45 

tahun. Pada usia anak maupun remaja insiden kanker tiroid dilaporkan sekitar 2,6 

- 12,9 % dan jenis yang paling sering ditemui adalah karsinoma papilari tiroid 

diikuti oleh karsinoma folikular tiroid.
11 6

 

 

2.4 Etiopatologi 

     Karsinoma papilari tiroid varian folikular merupakan karsinoma berdiferensiasi 

baik dengan arsitektur folikular namun memiliki karakteristik gambaran nuklear 

seperti pada karsinoma papilari klasik
.1 

Karsinoma papilari tiroid dibagi menjadi 3 

kategori berdasarkan ukuran dan perluasan lesi primer, yaitu:  a). mikrokarsinoma 

yaitu jika ukurannya kurang dari 1,5 cm, tidak ada invasi ke kapsul tiroid maupun 

invasi kelenjar getah bening servikal; b). tumor intratiroid jika berukuran lebih 

dari 1,5 cm tetapi hanya terbatas pada kelenjar tiroid dan tanpa adanya invasi 

ekstratiroid; c). tumor ekstratiroid jika ada perluasan tumor keluar kapsul tiroid ke 

struktur sekitarnya.
12 

     Sekitar 3% kasus karsinoma papilari tiroid bersifat familial. Beberapa 

sindroma familial yang diketahui berhubungan dengan karsinoma papilari tiroid 

meliputi poliposis adenomatosa familial dan variannya, sindroma Gardner, 

sindroma Coeden dan kompleks Carney.
13

 Paparan radiasi juga merupakan faktor 

risiko terjadinya karsinoma papilari tiroid. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan insiden karsinoma papilari tiroid pasca kebocoran gas nuklir di 
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Chernobyl, ledakan bom di Hiroshima dan Nagasaki serta pada pasien yang 

mendapat radioterapi kepala leher saat usia anak.
1,13,14 

 

2.5 Diagnosis 

2.5.1 Gejala dan tanda 

     Gejala klinis karsinoma papilari tiroid varian folikular berupa nodul tiroid yang 

asimptomatis atau pada 30% kasus ditemukan massa yang teraba di kelenjar getah 

bening servikal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan massa tiroid yang ikut 

bergerak saat menelan. Nodul tiroid biasanya soliter, tidak nyeri dan dapat 

dipalpasi pada 4-7% populasi sedangkan pada lebih dari 60-70% merupakan 

nodul yang tidak terpalpasi dan baru terdeteksi dengan pemeriksaan USG
.13,14 7

 

Kecurigaan nodul ganas tersebut jika pada pemeriksaan fisik ditemui nodul yang 

teraba keras, tepi tidak rata, terfiksasi dengan struktur sekitar, adanya pembesaran 

kelenjar getah bening ipsilateral, pembesaran nodul yang cepat dan disertai gejala 

invasi lokal ke laring, nervus laringeus rekuren, trakea dan ke esofagus baik 

berupa suara serak, sesak napas atau disfagia.
12 

Karsinoma papilari memiliki kecenderungan untuk menyebar secara limfogen di 

dalam kelenjar tiroid dan ke kelenjar getah bening paratrakeal maupun kelenjar 

getah bening servikal. Penyebaran intraglandular menyebabkan terbentuknya 

nodul multifokal.
1 

 

2.5.2 Pemeriksaan Penunjang 

     Diagnosis karsinoma papilari tiroid varian folikular biasanya dimulai dengan 

mengevaluasi nodul tiroid melalui pemeriksaan Fine Needle Aspiration Biopsy 

(FNAB), ultrasonography (USG) dan fungsi hormon tiroid. Diagnosis definitif 

ditegakkan berdasarkan pemeriksaan histopatologi
.4 

Hasil pemeriksaan FNAB 

tiroid untuk karsinoma papilari tiroid varian folikular sering kali terjadi false 

negatif.  Hal ini disebabkan tumpang tindihnya gambaran sitomorfologi 

karsinoma papilari tiroid varian folikular dengan neoplasma folikular dan sering 

terlewatnya gambaran nuklear yang berjumlah sangat sedikit saat pemeriksaan.4 

FNAB juga dilakukan pada pembesaran kelenjar getah bening yang dicurigai 
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sebagai metastasis bedasarkan pemeriksaan USG.
1 

Pemeriksaan USG leher 

dilakukan untuk menilai perluasan penyakit, patensi vena jugularis interna serta 

mendeteksi metastasis kelenjar getah bening yang tidak teraba saat pemeriksaan 

fisik.
1 

Kadar serum TSH diperiksa untuk mengevaluasi status fungsional kelenjar 

tiroid. Sebagian besar pasien adalah eutiroid,14 kurang dari 1% pasien disertai 

hiperfungsi tiroid dengan tanda dan gejala tirotoksikosis5 dan sekitar 20% pasien 

disertai hipofungsi tiroid.
14 8 

     Pada tumor tiroid yang bersifat agresif, pemeriksaan CT dan MRI akan dapat 

menilai perluasan tumor. Pemeriksaan CT scan dilakukan tanpa pemberian 

kontras intravena karena dengan memasukkan kontras teriodinasi dapat 

mengurangi kegunaan iodin radioaktif pasca operasi. Pemeriksaan laringoskopi, 

bronkoskopi dan esofagoskopi direkomendasikan jika ditemukan kecurigaan 

invasi ke nervus laringeus rekuren, trakea atau esofagus.
1 

 

2.6 Stadium Klinis 

     Penentuan stadium klinis karsinoma papilari tiroid varian folikular berdasarkan 

American Joint Committee on Cancer tahun 2006 dengan kriteria TNM adalah 

sebagai berikut: a). Tumor primer (T): Tx: tumor primer tidak dapat dinilai, T0: 

tidak ada tumor primer, T1: tumor dengan diameter terbesar 2 cm atau kurang, 

terbatas pada tiroid, T1a: tumor berukuran 1 cm atau kurang, T1b: tumor dengan 

diameter terbesar berukuran lebih dari 1 cm tetapi tidak lebih dari 2 cm, terbatas 

pada tiroid, T2: tumor dengan diameter terbesar lebih dari 2 cm tetapi kurang dari 

4 cm, terbatas pada tiroid, T3: tumor dengan diameter terbesar lebih dari 4 cm, 

terbatas pada tiroid atau semua tumor dengan perluasan minimal ke ekstratiroid 

(misalnya perluasan ke otot sternohyoid atau jaringan lunak peritiroid), T4a: 

tumor dengan semua ukuran yang meluas keluar dari kapsul tiroid dan menginvasi 

jaringan lunak subkutaneus, laring, trakea, esofagus, atau nervus laringeus 

rekuren, T4b: tumor menginvasi fasia prevertebra atau menyelubungi arteri 

karotis atau pembuluh darah mediastinum; b). Kelenjar limfe regional (N): Nx: 

kelenjar limfe regional tidak dapat dinilai, N0: tidak ada metastasis ke kelenjar 

limfe regional, N1: ada metastasis kelenjar limfe regional, N1a: metastasis ke 
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level VI (pretrakea, paratrakea, dan prelaringeal / kelenjar getah bening Delphian), 

N1b: metastasis ke unilateral, bilateral atau servikal kontralateral (level I, II, III, 

IV atau V) atau retrofaring atau kelenjar limfe mediastinum superior (level VII), 

c). Metastasis jauh (M): M0: tidak ada metastasis jauh, M1: ada metastasis jauh.
15 

Stadium klinis karsinoma papilari tiroid dibagi menjadi dua berdasarkan usia, 

yaitu: a). usia kurang dari 45 tahun terdiri dari stadium I: semua T, semua N, M0, 

stadium II: semua T, semua N, M1 dan b). usia lebih dari 45 tahun terdiri dari 

stadium I: T1 N0 M0, stadium II: T2 N0 M0, stadium III: T3 N0 M0 , T1 N1a M0 

, T2 N1a M0 , T3 N1a M0, stadium IVA: T4a N0 M0 , T4a N1a M0 , T1 N1b M0 

,T2 N1b M0 ,T3 N1b M0 , T4a N1b M0, stadium IVB: T4b setiap N M0, stadium 

IVC: setiap T setiap N M1. 
15

 

 

2.7 Penatalaksanaan 

     Penatalaksanaan pasien dengan karsinoma papilari tiroid meliputi: 

pembedahan, ablasi dengan iodin radioaktif pada kasus tertentu, supresi TSH dan 

surveilans.
16 

 

2.7.1 Pembedahan 

     Pilihan pembedahan pada karsinoma papilari tiroid bervariasi dan masih 

menjadi kontroversi yaitu lobektomi, tiroidektomi hampir total atau tiroidektomi 

total.16 Pembedahan minimal yang direkomendasikan adalah lobektomi 

ipsilateral dengan isthmusektomi.21 Lobektomi adalah reseksi ekstrakapsular dari 

lobus anatomis atau lobus anatomis beserta isthmus. Tiroidektomi total adalah 

reseksi komplit kelenjar tiroid melalui diseksi ekstrakapsular. Jika intraoperatif 

diseksi komplit ekstrakapsular menyebabkan kerusakan ireversibel pada nervus 

laringeus rekuren atau kelenjar paratiroid, maka kapsul dapat dimasuki dan 

sejumlah kecil jaringan tiroid dapat disisakan in situ untuk mencegah rusaknya 

nervus laringeus rekuren maupun kelenjar paratiroid, dan prosedur ini disebut 

tiroidektomi hampir total.
17 

Berdasarkan tata laksana National Comprehensive 

Cancer Network tahun 2013, pilihan pembedahan pada karsinoma papilari dapat 

berupa tiroidektomi total atau lobektomi. Indikasi tiroidektomi total, jika 

ditemukan salah satu dari : usia < 15 tahun atau > 45 tahun, riwayat paparan 
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radiasi, ada metastasis jauh, nodul bilateral, perluasan ekstratiroid, ukuran 

diameter tumor > 4 cm, ada metastasis kelenjar getah bening servikal, atau 

histologi tumor merupakan varian yang agresif.
18 

Ismolobektomi dapat dikerjakan 

jika ditemukan salah satu dari keadaan berikut : ukuran tumor > 4 cm, margin 

tumor positif, perluasan tumor ekstratiroid, multifokal makroskopis, ada 

metastasis kelenjar getah bening, atau ada invasi vaskular. Namun pada keadaan 

diatas, ismolobektomi disarankan dilanjutkan dengan tindakan completion 

tiroidectomy. Ismolobektomi yang dikerjakan pada keadaan margin tumor negatif 

serta tidak ada lesi kontralateral, maka pemantauannya berupa pemeriksaan kadar 

tiroglobulin dan pemberian terapi levotiroksin untuk menjaga kadar TSH rendah 

atau normal.
18 

     Pada pasien yang dilakukan tiroidektomi total disertai pembesaran kelenjar 

getah bening yang dapat palpasi atau telah dibuktikan berdasarkan hasil biopsi 

maka dilakukan diseksi leher sentral (level VI) atau diseksi leher lateral (level II, 

III, IV dan Vb, termasuk level I dan Va jika terlibat secara klinis) dengan tetap 

memperhatikan nervus sensorik servikal. Sedangkan pada pasien yang dilakukan 

tiroidektomi total tanpa disertai pembesaran kelenjar getah bening, maka 

dipertimbangkan dilakukan diseksi leher sentral (level VI).
18,19

 External-beam 

radiotherapy leher dan mediastinum diindikasikan hanya pada pasien yang tidak 

memungkinkan dilakukan pembedahan, eksisi pembedahan tidak komplit dan 

jaringan tumor yang tidak menyerap 131I.
12 

 

2.7.2 Ablasi dengan iodin radioaktif 

     Ablasi dengan iodin radioaktif adalah destruksi total residu jaringan tiroid 

normal secara makroskopis setelah reseksi pembedahan komplit. Iodin radioaktif 

dalam bentuk 131I per oral diberikan pasca operasi dengan tujuan : a). 

menghancurkan jaringan tiroid normal yang tersisa setelah reseksi, b). terapi 

adjuvan untuk menghancurkan karsinoma mikroskopis occult sehingga 

menurunkan risiko rekurensi jangka panjang, c). terapi 131I dosis tinggi 

memungkinkan whole-body scanning pasca ablasi, suatu tes yang sensitif untuk 

mendeteksi karsinoma papilari tiroid persisten.
12,19 
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     Pemberian iodin radioaktif pasca operasi direkomendasikan pada pasien yang 

berisiko tinggi persisten setelah tiroidektomi total, adanya perluasan tumor 

ekstratiroid, ukuran tumor > 4 cm, diketahui atau dicurigai metastasis jauh. Iodin 

radioaktif pasca operasi juga direkomendasikan pada pasien tertentu yang berisiko 

tinggi rekuren berdasarkan indikasi klinis, yaitu : varian agresif secara histologi, 

invasi vaskular, metastasis kelenjar getah bening servikal, peningkatan serum 

tiroglobulin pasca operasi. Iodin radioaktif tidak direkomendasikan pada 

karsinoma mikropapilari tiroid unifokal maupun multifokal.
18

 

     Terapi ablasi dengan iodin radioaktif diberikan 4-6 minggu setelah 

tiroidektomi. American Thyroid Association (ATA) tahun 2009 

merekomendasikan aktivitas minimal 30 - 100 mCi untuk mendapatkan 

keberhasilan terapi ablasi. Terapi dengan dosis 131I yang lebih tinggi diberikan 

pada pasien dengan residu di thyroid bed atau kelenjar getah bening regional post 

operasi.
20

 Ablasi jaringan tiroid yang tersisa dikatakan berhasil jika tidak ada 

uptake iodin radioaktif pada scan diagnostik iodin radioaktif atau tidak 

terdeteksinya kadar serum tiroglobulin. Penyerapan dosis terapi 131I oleh jaringan 

tumor dikonfirmasi dengan pemeriksaan whole-body scanning yang dilakukan 2-

20 hari setelah pemberian dosis terapeutik diberikan.
20 

 

2.7.3 TSH Supresan 

     Tujuan pemberian terapi ini untuk menekan TSH yang merupakan stimulator 

proliferasi sel tiroid berupa pemberian hormon tiroid dengan dosis suprafisiologis 

dalam bentuk levotiroksin (LT4). Penelitian retrospektif dan prospektif 

menunjukkan pada pasien karsinoma papilari tiroid risiko tinggi yang diterapi 

dengan LT4 berisiko kecil terjadi efek samping. ATA (2009) merekomendasikan 

kadar TSH < 0,1 mlU/mL untuk pasien berisiko tinggi dan TSH antara 0,1 dan 0,5 

mlU/mL untuk kelompok risiko rendah.
1,12 
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2.7.4 Pemantauan 

     Pemantauan terhadap pasien dengan karsinoma papilari tiroid bervariasi 

menurut masing-masing institusi. Pemeriksaan fisik kelenjar tiroid dan kelenjar 

getah bening leher dilakukan secara berkala. Pemeriksaan serum TSH, 

tiroglobulin, antibodi anti-Tg, USG leher dan scan iodin radioaktif dilakukan pada 

bulan ke-6 dan 12.
12 

Tiroglobulin adalah glikoprotein hanya dihasilkan oleh sel 

folikular tiroid normal atau neoplastik. Konsentrasi serum tiroglobulin merupakan 

indikator prognosis yang baik. Pada pasien yang telah dilakukan ablasi tiroid total, 

kadar tiroglobulin seharusnya tidak terdeteksi lagi, sehingga terdeteksinya kadar 

tiroglobulin mengindikasikan ada jaringan tiroid yang tersisa atau terjadi 

rekurensi.
12 

 

2.8 Prognosis 

     Berbagai sistem telah dikembangkan untuk mengelompokkan pasien kanker 

tiroid berdiferensiasi ke dalam kelompok yang berisiko, yaitu : TNM (tumor, 

nodus, metastase), AMES (age, metastases, extend, size), GAMES (grade / 

histopathology, age, distant metastases, extra capsular tumor extension, tumor 

size), MACIS (metastases, age, completeness of surgical resection, invasion, 

size), EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer 

methodology), AGES (age, grade of tumour, extend, size). Namun, sistem TNM 

adalah yang paling banyak digunakan.
12

 Shaha (2000) membagi pasien karsinoma 

tiroid berdiferensiasi baik menjadi kelompok risiko rendah, sedang dan risiko 

tinggi. Kelompok risiko rendah yaitu usia < 45 tahun dan kriteria tumor risiko 

rendah. Kelompok risiko sedang yaitu usia < 45 tahun dengan kriteria tumor 

risiko tinggi atau usia > 45 tahun dengan kriteria tumor risiko rendah. Kelompok 

risiko tinggi yaitu usia > 45 tahun dan kriteria tumor risiko tinggi. Kriteria tumor 

risiko rendah meliputi jenis papilari, ukuran tumor < 4 cm, tidak ditemukan 

metastasis jauh maupun perluasan tumor ekstra kapsuler sedangkan kriteria tumor 

risiko tinggi meliputi jenis folikuler dan atau stadium lanjut, ukuran tumor > 4 cm, 

ada metastasis jauh dan perluasan tumor ekstra kapsuler.
21
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Angka kelangsungan hidup selama 5 tahun dan 10 tahun pada karsinoma tiroid 

kelompok risiko rendah sebesar 100% dan 99%, kelompok risiko sedang sebesar 

96% dan 87%, kelompok risiko tinggi sebesar 72% dan 57%.
21 

 

III. LAPORAN KASUS 

     Pasien VVP, perempuan, 14 tahun datang berobat ke Poliklinik THT RSUP 

Sanglah pada tanggal 5 Juli 2017 dengan keluhan benjolan pada leher. Benjolan 

tersebut mulai muncul sejak ± 3 tahun yang lalu, awalnya sebesar kelereng namun 

makin lama benjolan makin membesar. Benjolan tidak dirasakan nyeri. Keluhan 

sulit menelan, sesak napas, maupun suara serak disangkal. Pasien sudah pernah 

berobat ke dokter spesialis THT setahun yang lalu dan direncanakan operasi, 

namun saat itu pasien menunda karena alasan takut operasi. Pasien tidak pernah 

mengeluh jantung sering berdebar, mata melotot, tidak tahan cuaca panas, sering 

berkeringat, kelemahan otot, berat badan turun yang disertai menurunnya nafsu 

makan, maupun gemetar pada tangan. Pasien tidak pernah mendapat pengobatan 

radiasi pada daerah kepala leher sebelumnya. 

     Pada pemeriksaan fisik pasien ini didapatkan keadaan umum baik, tekanan 

darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 16 kali per menit. Status 

general : mata kanan dan kiri tidak tampak eksoftalmus, ekstremitas atas : tremor -

/-. Pemeriksaan telinga: kanalis akustikus eksternus kanan dan kiri tampak lapang, 

membran timpani kanan dan kiri intak. Pemeriksaan hidung: kavum nasi kanan 

dan kiri tampak lapang, mukosa merah muda, sekret tidak ada, deviasi septum 

tidak ada. Pemeriksaan tenggorok: mukosa faring merah muda, tonsil T1/T1 

merah muda. Pemeriksaan leher: massa padat kenyal permukaan licin pada regio 

tiroid, tepat di garis tengah, diameter 3 cm, terfiksir, tidak nyeri dan benjolan ikut 

bergerak saat menelan. Pada pasien tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar 

limfe leher
. 14 

Laringoskopi indirek menunjukkan gerak pita suara normal dan 

struktur laring lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang berupa FNAB 

nodul tiroid dilakukan pada 27 Oktober 2016 dengan hasil neoplasma folikular. 

USG leher pada tanggal 27 Oktober 2016 menunjukkan adanya nodul solid pada 

isthmus tiroid dengan multipel area kistik di dalamnya, yang disertai peningkatan 

aliran vaskular di peri-intranodal, berukuran 29,5 mm x 11,6 mm x 28,5 mm 
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cenderung suatu nodul malignant. Tiroid lobus kanan dan kiri tak tampak 

kelainan. Tak tampak pembesaran limfenodi di colli kanan dan kiri. Rontgen 

thoraks pada tanggal 5 Juli 2017 didapatkan cor dan pulmo tak tampak kelainan. 

Pemeriksaan fungsi kelenjar tiroid pada tanggal 6 Juli 2017 didapatkan dalam 

batas normal dengan kadar TSH: 0,961 dan FT4: 1,05. Pemeriksaan laboratorium 

lainnya meliputi darah lengkap, faal hemostasis, fungsi hati, ginjal dalam batas 

normal. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, 

diagnosis kerja pasien adalah observasi nodul tiroid suspek neoplasma folikular. 

Pasien direncanakan ismolobektomi sinistra dengan anestesi umum. Persiapan pre 

operasi, pasien dikonsulkan ke bagian penyakit dalam dan anestesi dengan 

jawaban setuju untuk dilakukan tindakan. Pada tanggal 19 Juli 2017 dilakukan 

ismolobektomi sinistra, dengan temuan massa tumor padat kenyal di isthmus yang 

meluas ke lobus tiroid sinistra berukuran 4 cm x 3,5 cm x 2 cm. Kemudian 

dipasang drain melalui luka operasi. Pasca operasi pasien mendapat terapi 

ceftriaxon 2 x 1 gram intravena, asam traneksamat 3 x 500 mg intravena dan 

ketorolak 3 x 30 mg intravena. 

Pada tanggal 20 Juli 2017, kondisi luka operasi terawat baik, hecting baik, tidak 

tampak pus, produksi drain ± 10 cc dan tidak ada keluhan suara serak. Pada 

tanggal 21 Juli 2017 produksi drain ± 5 cc. Tanggal 22 Juli 2017 produksi drain 

tidak ada. Kemudian drain dilepas dan pasien diperbolehkan pulang dengan terapi 

per oral cefixime 2 x 200 mg dan asam mefenamat 3 x 500 mg. 15 

 

Gambar 3. Nodul tiroid pada regio tiroid (A) tampak depan dan (B) tampak samping 

dengan leher ekstensi 
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Gambar 4. Ismolobektomi sinistra 

(A). Collar incision pada daerah 2 jari diatas fossa suprasternal, (B). Massa tumor 

pada isthmus meluas sampai lobus tiroid sinistra, (C). Pemasangan drain, (D) 

Massa tumor pasca operasi ismolobektomi sinistra. 

 

 

Gambar 5. Kondisi pasien 3 minggu pasca isthmulobektomi sinistra 
16 

 

     Pada tanggal 12 Agustus 2017 pasien kontrol ke poliklinik THT dengan 

membawa hasil PA (no. 3061/PP/2017) yaitu: varian folikular karsinoma papilari 

pada tiroid kiri (T2 N0 M0) dan tidak tampak infiltrasi sel-sel ganas pada isthmus. 

Pada tanggal 23 Agustus 2017 dilakukan pemeriksaan fungsi kelenjar tiroid 

dengan hasil normal, yaitu FT4 : 0,87, TSHs : 1,788, Tiroglobulin: 3,5. Pasien 

kemudian diberikan terapi tambahan berupa Levotiroksin 50 mg 1 x 1 tablet. 

 

IV. PEMBAHASAN 
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     Pada laporan kasus ini, pasien mengeluh adanya benjolan yang tidak nyeri 

pada leher sejak 3 tahun yang lalu, makin lama makin membesar tanpa disertai 

keluhan suara serak, sulit menelan maupun sesak napas. Gejala karsinoma papilari 

tiroid varian folikular sama seperti gejala nodul tiroid lainnya berupa benjolan 

pada leher yang tidak nyeri dan benjolan ikut bergerak saat menelan. Nyeri pada 

benjolan muncul jika terjadi perdarahan intratumor akibat pembesaran massa 

tumor secara cepat atau degenerasi kistik. Pada pasien ini tidak ada keluhan suara 

serak, sulit menelan maupun sesak napas yang menunjukkan tidak terjadi 

penekanan massa tumor ke nervus laringeus rekuren, trakea maupun esofagus.
14

 

     Pada pemeriksaan fisik regio leher didapatkan massa padat kenyal permukaan 

licin pada regio tiroid, tepat di garis tengah, diameter 3 cm, terfiksir, tidak nyeri 

dan benjolan ikut bergerak saat menelan. Tidak ditemukan adanya pembesaran 

kelenjar limfe leher. Pemeriksaan laringoskopi indirek menunjukkan struktur 

laring dalam batas normal. FNAB nodul tiroid menunjukkan neoplasma folikular. 

Pemeriksaan USG leher ditemukan nodul solid pada isthmus tiroid cenderung 

suatu nodul malignan dan tak tampak pembesaran limfonodi di leher kanan dan 

kiri. Rontgen dada tidak menunujukkan tanda metastasis paru. Pemeriksaan fungsi 

hormon tiroid dalam batas normal. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan penunjang, diagnosis kerja pasien adalah observasi nodul tiroid 

suspek neoplasma folikular. 
17 

     
Pada pasien ini didapatkan data sebagai berikut : jenis kelamin perempuan, usia 

< 45 tahun, jenis tumor berdiferensiasi baik (papilari), ukuran diameter tumor < 4 

cm, tumor terbatas pada tiroid, tidak ada metastasis jauh, tidak ada metastasis 

kelenjar getah bening servikal, tidak ada riwayat radiasi daerah kepala leher waktu 

kecil, tidak ada anggota keluarga yang menderita pembesaran kelenjar tioid. 

Berdasarkan penilaian faktor risiko berdasarkan Shaha (2000), maka pasien ini 

termasuk dalam kelompok risiko rendah.
21 

     Ismolobektomi sinistra dikerjakan pada pasien tersebut dan tidak dilakukan 

tindakan pembedahan yang agresif karena pasien termasuk dalam kelompok 

karsinoma tiroid risiko rendah. 

     Spesimen pembedahan kemudian diperiksa histopatologinya dengan hasil 

karsinoma papilari tiroid varian folikular (T2 N0 M0). Hal ini menunjukkan 
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terdapat perbedaan antara hasil pemeriksaan sitologi dan histopatologi. Gambaran 

sitomorfologi karsinoma papilari tiroid varian folikular sering tumpang tindih 

dengan lesi benigna dan maligna folikular sehingga menyebabkan sering 

terjadinya false negative.4 FNAB dan analisis potong beku dilaporkan memiliki 

sensitivitas tinggi dalam mendiagnosis karsinoma papilari tiroid klasik yaitu 

sekitar 75%-94%, namun tidak demikian halnya pada karsinoma papilari tiroid 

varian folikular. Berdasarkan hasil histopatologi tersebut maka diagnosis definitif 

pasien ini adalah karsinoma papilari tiroid varian folikular stadium I (T2 N0 M0). 

     Pilihan pembedahan pada karsinoma papilari tiroid masih kontroversial yaitu 

lobektomi versus tiroidektomi hampir total dan tiroidektomi total.
16

 Pihak yang 

mendukung lobektomi mengemukakan keuntungan lobektomi yaitu rendahnya 

angka komplikasi cedera nervus laringeus rekuren dan hipoparatiroidisme 

permanen, sedangkan pihak yang mendukung tiroidektomi total menyatakan 

terjadi penurunan angka rekurensi dan kelangsungan hidup yang lebih baik 

dibandingkan lobektomi karena kebanyakan karsinoma papilari tiroid bersifat 

multifokal dan bilateral.
12,21 

     Berdasarkan tata laksana NCCN tahun 2013, pada kasus karsinoma papilari 

yang ditegakkan setelah tindakan lobektomi, maka terapi selanjutnya dapat berupa 

completion thyroidectomy atau observasi. Completion thyroidectomy mutlak 

dikerjakan jika ditemukan salah satu dari: ukuran tumor > 4 cm, tumor margin 

positif, perluasan ekstratiroid, multifokal secara makroskopis, ada metastasis 

kelenjar getah bening, ditemukan lesi kontralateral, ada invasi vaskular. 

Sedangkan pada tumor yang berukuran 1-4 cm atau jenis histologi varian agresif, 

maka dapat dipilih completion thyroidectomy atau observasi.18 Pada pasien ini 

pilihan pasca tindakan ismolobektomi adalah observasi dan pemberian 

levotiroksin untuk menjaga kadar TSH tetap rendah atau normal dengan 

mempertimbangkan alasan-alasan tersebut. 

     Berdasarkan pemeriksaan fisik dan USG leher, pada pasien ini tidak ditemukan 

adanya pembesaran kelenjar getah bening leher sehingga tidak dilakukan diseksi 

leher. Tindakan diseksi leher profilaksis masih kontroversial. Beberapa pihak 

menyatakan diseksi leher profilaksis rutin dilakukan karena tingginya angka 

metastasis kelenjar getah bening pada karsinoma papilari tiroid, yaitu 33 - 63% 
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pada kompartemen sentral (level VI), 57 - 64% pada leher lateral (level II, III dan 

IV).1 Namun sebagian ahli berpendapat bahwa metastasis kelenjar getah bening 

tidak berdampak pada tingkat kelangsungan hidup dan bahwa diseksi leher 

profilaksis akan meningkatkan risiko komplikasi paralisis pita suara sementara (2-

7%), hipoparatiroidisme sementara (14 - 60%) dan hipotiroidisme permanen (2 - 

5%).
1,12 

 

V. KESIMPULAN 

     Telah dilaporkan satu kasus neoplasma folikular yang didapatkan dari hasil 

FNAB pada seorang perempuan usia 14 tahun dan kemudian dilakukan 

ismolobektomi sinistra. Hasil histopatologi terhadap spesimen pembedahan 

menunjukkan suatu karsinoma papilari tiroid varian folikular stadium II (T2 N0 

M0). Pemantauan pasca operasi didapatkan fungsi kelenjar tiroid dalam batas 

normal.  
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MANAGEMEN TUMOR SINONASAL 
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PENDAHULUAN 

     Tumor Sinonasal adalah penyakit dimana terjadinya pertumbuhan yang tidak 

biasa pada rongga hidung dari sinus paranasal. Lokasi hidung dan sinus paranasal 

(sinonsal) merupakan rongga yang dibatasi oleh tulang-tulang wajah dimana 

merupakan daerah yang terlindungi sehingga tumor yang timbul didaerah ini sulit 

diketahui secara dini. 

     Tumor hidung dan sinus paranasal pada umumnya jarang ditemukan, baik yang 

jinak maupun yang ganas, angka kejadian yang ganas hanya sekitar 0,2 % dari 

keganasan seluruh tubuh dan 3 % dari seluruh keganasan daerah kepala & leher. 

Asal tumor primer biasanya sulit di temukan apakah berasal dari hidung atau sinus 

karena pasien biasanya berobat telah mencapai stadium lanjut, apalagi lokasi 

rongga hidung dan sinus paranasal dekat dengan struktur vital. Masalah ini 

diperburuk oleh  fakta bahwa manifestasi awal yang terjadi mirip dengan kondisi 

awal yang umum dikeluhkan tanpa adanya keluhan yang spesifik lainnya oleh 

karena itu pasien dan dokter sering mengabaikan sehingga kita perlu mengetahui 

secara dini keluhan dan gejala dari tumor sinonasal agar  pengobatan lebih baik. 

 

EPIDEMIOLOGI 

     Keganasan pada sinonasal jarang terjadi umumnya banyak ditemukan di Asia 

dan Afrika dari pada Amerika Serikat. Di Asia keganasan sinonasal peringkat ke 2 

paling banyak setelah karsinoma nasopharing. Pria yang terkena lebih sering 

dibandingkan wanita dan 80 % dari tumor ini terjadi pada orang berusia 45-85 

tahun sekitar 60-70 % dari keganasan sinonasal terjadi pada sinus maksilaris dan 

20-30 % terjadi pada rongga hidung. Diperkirakan 10-15 % terjadi pada sinus 

edmoid dan < 1 % pada sinus frontal dan sphenoid. 

     Faktor resiko yang tersering  karena zat kimia karsinogen seperti chromium, 

nikkel, thorium dioxide dan bahan kimia penyamak kulit berimplikasi 

pertumbuhan karsinoma sinus paranasal, debu kayu dapat berimplikasi  adeno 
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karsinoma, pada perokok dilaporkan dapat meningkatkan 5 kali kejadian tumor 

sinonasal. 

 

PATOLOGI 

     Perubahan dari sel normal menjadi sel kanker dipengaruhi oleh multifaktor 

seperti yang sudah dipaparkan diatas dan bersifat individual. 

Sejak terjadinya kontak dengan karsinogen  hingga timbulnya sel kanker 

memerlukan waktu induksi yang cukup lama sekitar 15-30 tahun, karsinoma sel 

skwamosa adalah jenis yang paling sering di temukan pada karsinoma sinonasal 

yaitu  sekitar 70-80 % , tumor kelenjar liur minor 10-15%, limfoma 5% dan 

sisanya undifferentiated karsinoma, kondrosarkoma, osteosarkoma, melanoma 

maligna dan esthesioneuroblastoma.  Tumor jinak yang sering papiloma inverted 

yang dapat bertendensi requren dan menjadi karsinoma sel skwamos pada 

beberapa kasus. 

 

DIAGNOSIS 

1. Anamnesis 

     Anamnesa yang lengkap diperlukan dalam menegakan diagnosis keganasan 

hidung dan sinus paranasal, < 9-12 % keganasan hidung dan sinus paranasal pada 

stadium awal bersifat asimtomatis. Riwayat terpapar karsinogen yang 

berhubungan dengan pekerjaan atau lingkungan perlu diketahui untuk mencari 

faktor resiko. Gejala yang dikeluhkan tergantung asal tumor primer serta 

perluasannya 

Gejala-gejala yang dikeluhkan berupa : 

a. Gejala nasal 

Dapat berupa hidung tersumbat, mimisan dan rinorea, sering sekret 

bercampur darah atau terjadi perdarahan hidung (epistaksis), sekret pada 

tumor ganas biasanya khas berbau karena mengandung jaringan nekrotik, 

tumor yang besar dapat mendesak tulang hidung sehingga dapat 

menyebabkan deformitas. 
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b. Gejala Orbita 

Perluasan tumor kearah orbita dapat menimbulkan gejala diplopia, proptosis, 

opthalmoplegi, gangguan visus dan epipora. 

c. Gejala Oral 

Perluasan tumor ke rongga mulut menyebabkan penonjolan atau ulkus pada 

palatum atau pendesakan pada posesus alveolaris, pasien mengeluh gigi 

geligi goyah atau gigi palsunya tidak nyaman lagi 

d. Gejala Intrakranial 

Perluasan tumor ke intrakranial dapat menyebabkan sakit kepala hebat, 

opthamoplegia dan gangguan visus. Dapat disertai ligorea apabila tumor 

menginvasi atau mendestruksi basis kranii, jika perluasan sampai ke fosa 

kranii media maka saraf otak lainnya dapat terkena 

Jika tumor meluas kebelakang dapat terjadi trismus akibat terinvasinya 

muskulus pterigodeus disertai anastesi dan parestesi daerah yang dipersarafi 

nerves maksilaris dan mandibularis 

 

2. Pemeriksaan Fisik 

Saat memeriksa pasien pertama-tama diperhatikan wajah pasien apakah 

simetris atau tidak, selanjutnya diperiksa dengan seksama hidung dan 

nasofaring melalui pemeriksaan rinoskopi anterior dan posterior apakah ada 

sekret bercampur darah dan berbau, masa dengan permukaan licin merupakan 

pertumbuhan tumor jinak sedangkan permukaan yang berbenjol-benjol rapuh 

dan mudah berdarah biasanya tumor ganas. 

Pemeriksaan nasopharingoskopi dan sinuskopi dapat membantu menemukan 

tumor pada stadium dini adanya pembesaran leher juga perlu dicari meskipun 

jarang metasase ke kelenjar leher. 

 

 

 

 

3. Pemeriksaan Penunjang 

a.       Pemeriksaan endoskopi 
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Pemeriksaan endoskopi menggunakan alat endoskop dapat yang 

berupa fleksibel maupun rigid 

Pemeriksaan endoskopi dapat sekaligus berfungsi untuk membantu 

biopsi dan tindakan pembedahan 

b. Pemeriksaan X ray 

Normal sinar X ray dapat menunjukkan sinus dipenuhi dengan 

gambaran seperti udara, tanda-tanda tumor pada pemeriksaan xray 

sebaiknya dikonformasikan dengan pemeriksaan ct-scan 

c.  CT scan lebih akurat dari pada plain film untuk menilai struktur  tulang 

paranasal. CT scan merupakan pemeriksaan superior untuk menilai 

batas tulang sinonasal dan dasar tulang tengkorak. Penggunaan kontras 

dilakukan untuk menilai tumor, vakularisasi dan hubungannya dengan 

arteri karotis. 

d.  Pemeriksaan MRI  

Dipergunakan untuk membedakan daerah sekitar tumor dengan 

jaringan lunak, membedakan cairan didalam hidung dan sinus 

paranasal, penyebaran perineural, coronal MRI image terdepan untuk 

mengevaluasi foramen rotundum, vidian canal, foramen ovale dan 

kanalis optik. Sagital image berguna menunjukkan replacement signal 

berintensitas rendah yang normal dari meckel cave signal berintensitas 

tinggi dari lemak didalam peterigopalatin oleh siganal tumor yang 

mirip dengan otak. 

e. Pemeriksaan Positron Emission Tomography (PET) 

PET scan adalah cara untuk membuat gambar organ dan jaringan 

dalam tubuh. Sejumlah kecil zat radioaktif disuntikkan ke pasien, zat 

ini diserap terutama oleh organ dan jaringan yang menggunakan energi 

secara aktif, scanner kemudian mendeteksi zat ini untuk menghasilkan 

gambar bagian dalam tubuh, sering digunakan keganasan kepala dan 

leher untuk staging dan surveillance. 

f. Biopsi 

Biopsi adalah pengambilan sejumlah kecil jaringan untuk pemeriksaan 

dibawah mikroskop, sehingga dapat diketahui jenis patologi anatomi 
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dari tumor tersebut apakah jinak atau ganas. Hasil pemeriksaan 

patologi anatomi (PA) dengan cara ini yang dijadikan gold standart 

atau diagnosis pasti suatu tumor, sehingga dapat dijadikan pedoman 

untuk pengobatan selanjutnya. 

 

 

4. STAGING 

      Sistem TNM adalah suatu cara untuk melukiskan stadium kanker. Sistem 

TNM didasarkan atas 3 kategori, masing-masing kategori dibagi lagi menjadi 

subkategori untuk melukiskan keadaan masing-masing pada T,N, dan M dengan 

memberi indeks angka dan huruf, yaitu : 

1. T. Tumor Primer 

a. Indeks angka : Tx, Tis, T10, T1, T2, T3, dan T4 

b. Indeks huruf : T1a, T1b, T1c, T2a, T2b, T3b, dst 

2. N = Nodus regional, metastase kelenjar limfe regional 

a. Indeks angka : N0, N1, N2, dan N3 

b. Indeks huruf : N1a, N1b, N2a, N2b, dst. 

3. M = Metastase jauh 

Indeks angka saja : M0 dan M1 

Tiap-tiap indeks angka dan huruf mempunyai arti sendiri-sendiri untuk 

tiap jenis atau tipe kanker, jadi arti indeks untuk kanker mamma tidak 

sama dengan kulit, dsb. 

Untuk satu jenis kanker tertentu tidak semua indeks harus dipakai. 

Rinciannya sebagai berikut: 

Penentuan stadium tumor ganas hidung dan sinus paranasal menurut 

American Joint Committee on Cancer (AJCC) 2010, yaitu: 

 

Sinus Maksillaris 

Tx Tumor primer tidak dapat ditentukan 

T0 Tidak terdapat tumor primer 
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Tis Karsinoma in situ 

T1 Tumor  terbatas pada mukosa sinus maksilaris tanpa erosi dan destruksi 

tulang. 

T2 Tumoer menyebabkan erosi dan destruksi tulang hingga palatum dan 

atau meatus media tanpa melibatkan dinding posterior sinus maksilaris 

dan fossa pterigoid. 

T3 Tumor menginvasi dinding posterior tulang sinus maksilaris, jaringan 

subkutaneus, dinding dasar dan medial orbita, fossa pterigoid, sinus 

etmodidalis. 

T4a Tumor menginvasi bagian anterior orbita, kulit pipi, fossa pterigoid, 

fossa infratemporal, fossa kribriformis, sinus sfenoidalis atau frontal. 

T4b Tumor menginvasi salah satu dari aspeks orbita, duramater, otak, fossa 

kranial medial, nervus kranialis selain dari divisi maksilaris nervus 

trigerminal V2, nasofaring atau klivus. 

Kavum Nasi dan Ethmoidal 

Tx Tumor primer tidak dapat ditentukan 

T0 Tidak terdapat tumor primer 

Tis Karsinoma in situ 

T1 Tumor  terbatas pada salah satu bagian dengan atau tanpa invasi tulang 

T2 Tumor berada di dua bagian dalam satu region atau tumor meluas dan 

melibatkan daerah nasoetmoidal kompleks, dengan atau tanpa invasi 

tulang 

T3 Tumor menginvasi dinding medial atau dasar orbita, sinus maksilaris, 

palatum atau fossa kribriformis 

T4a Tumor menginvasi salah satu dari bagian anterior orbita, kulit hidung 

atau pipi, meluas minimal ke fossa kranialis anterior, fossa pterigoid, 



 

. 55 

sinus sfenoidalis atau frontal 

T4b Tumor menginvasi salat satu dari apeks orbita, dura, otak, fossa kranial 

medial, nervus kranialis selain dari V2, nasofaring atau klivus 

Kelenjar Getah Bening Regional (N) 

Nx Tidak dapat ditentukan pembesaran kelenjar 

N0 Tidak ada pembesaran kelenjar 

N1 Pembesaran kelenjar ipsilateral < 3cm 

N2 Pembesaran satu kelenjar ipsilateral 3-6 cm, atau multiple kelenjar 

ipsilateral <6 cm atau melastasis bilateral atau kontralateral <6 cm 

N2a Metastasis satu kelenjar ipsilateral 3-6 cm 

N2b Metastasis multipel kelenjar ipsilateral, tidak lebih dari 6 cm 

N2c Metastasis kelenjar bilateral atau kontralateral, tidak lebih dari 6 cm 

N3 Metastasis kelenjar limfe lebih dari 6 cm 

Metastasis Jauh (M) 

Mx Metastasis jauh tidak dapat dinilai 

M0 Tidak terdapat metastasis jauh 

M1 Terdapat metastasis jauh 

 

Stadium Tumor Ganas dan Sinus Paranasal 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III T3 N0 M0 

T1 N1 M0 

T2 N1 M0 
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T3 N1 M0 

IVa T4a N0 M0 

T4a N1 M0 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N2 M0 

T4a N2 M0 

IVb T4b Semua N M0 

Semua T N3 M0 

IVe Semua T Semua N M1 

 

 

PENGOBATAN 

     Pilihan utama pengobatan untuk sinus paranasal pada lesi dini T1 atau T2 sinus 

maksilaris dilakukan pembedahan saja apabila batas dan pengambilannya adekuat. 

Pembedahan dapat dilakukan reseksi en blok atau secara bedah sinus endoskopi. 

Pada lesi T3 dan T4 biasanya dilakukan pengobatan kombinasi bedah dan radiasi, 

untuk kasus yang tidak memungkinkan pembedahan dilakukan pengobatan 

paliatif dengan kemoterapi dan radiasi 

 

 

PROGNOSIS 

     Pada umumnya kurang baik, banyak faktor yang mempengaruhi prognosis 

keganasan pada sinonasal. Faktor-faktor tersebut seperti diagnosis patologi 

anatomi, asal tumor primer, perluasan tumor,  pengobatan yang diberikan 

sebelumnya, status batas sayatan, terapi adjuvan yang diberikan, status imunologis 

dan faktor lainnya. 

Garis Ohnren‘s dapat dijadikan patokan untuk prognosis dari karsinoma sinonasal. 

Angka ketahanan hidup 5 tahun berdasarkan penelitian patel dkk, low grade 

neoplasma seperti ostesioblastoma 78% adenokarsinoma 52% karsinoma sel 

skuamosa 44%, undifferenteated karsinoma 37% serta mukosal melanoma 18%. 
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KESIMPULAN 

     Karsinoma Sinonasal adalah penyakit dimana sel-sel kanker ditemukan pada 

hidung dan sinus paranasal sekitar 70-80% disebabkan oleh karsinoam skuamos, 

pria 1,5 kali lebih sering dibanding wanita dan 80% dari tumor ini terjadi pada 

usia 45-85 tahun.sekitar 60-70% dari keganasan sinonasal  terjadi pada sinus 

maksila dan 20-30% terjadi pada rongga hidung sendiri. Paparan asap hasil sisa 

industri, terutama debu kayu merupakan faktor resiko utama yang telah diketahui 

untuk tumor ganas sinonasal. 

     Pembedahan merupakan pilihan untuk pengobatan pada  stadium awal. Dengan 

memiliki angka kesembuhan hingga 80% Prognosis karsinoma sinonasal 

tergantung dari beberapa faktor, tingkat rata-rata ketahanan hidup pada pasien 

karsinoma sinus maksilaris selama 5 tahun sekitar 40% 
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VOICE REHABILITATION AFTER TOTAL LARYNGECTOMY 

(ESOPHAGEAL SPEECH) 

     dr.Vitriana, Sp.RM 

 

 

Pendahuluan 

     Dengan jumlah kasus baru karsinoma sel squamous di laring yang mencapai 

135.000 kasus di seluruh dunia, kejadian penyakit ini merupakan 2% dari seluruh 

kanker keganasan yang ada. Laki-laki terkena 7 kali lebih sering dibandingkan 

dengan wanita, dengan sebagian besar kasus terjadi pada usia 50-60 tahun. Terapi 

penyakit ini bermacam-macam sesuai dengan ukuran tumor dengan pilihan dari 

transoral laser therapy (TLM), radioterapi, kemoradioterapi dan berbagai teknis 

operasi yang berbeda seperti pengangkatan laring baik secara komplit ataupun 

parsial. Laringektomi parsial biasanya merupakan pilihan utama hanya pada kasus 

tumor T1 dan T2 berukuran kecil atau sedang. Walaupun saat ini berkembang 

berbagai teknik operasi untuk mempertahankan organ, akan tetapi tindakan 

laringektomi total tetap menjadi pilihan terapi untuk karsinoma laryngeal dan 

hypopharyngeal lanjut yang tidak memungkinkan untuk dilakukan terapi 

preservasi.
1 

     Laryngektomi total biasanya melibatkan pengangkatan seluruh kartilago tiroid 

dan krikoid, kartilago aritenoid, epiglotis, tulang hioid dan otot-otot prelaringeal. 

Saluran pharingeal ditutup mempergunakan jahitan horisontal ataupun T-shaped. 

Ujung akhir trakea dijahit ke kulit leher sehingga terbentuklah ujung stoma. 

Pemisahan jalan nafas dari mulut, hidung dan esophagus menyebabkan tidak 

hanya hilangnya kemampuan untuk berbicara tetapi juga terjadi pemisahan 

segmen nasal dan pharingeal dari jalan nafas bagian bawah sehingga terjadi 

hilangnya mekanisme pengkondisian udara dan penciuman yang aktif. Pasien juga 

harus beradaptasi dengan adanya tracheostoma dan hal-hal yang terkait 

dengannya.
1,2 

     Hilangnya organ suara atau dengan kata lain hilangnya kemampuan untuk 

melakukan komunikasi verbal normal adalah konsekuensi paling serius dari 

laringektomi bagi banyak pasien. Suara memegang peranan penting untuk 



 

. 59 

identitas, sehingga pasien yang kehilangan suara berarti akan kehilangan sebagian 

dari identitasnya.
3
 Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan suara 

adalah postur tubuh, dan relaksasi otot-otot tubuh dan laring.
3 

 

Dasar Pembentukan Suara 

     Dasar pembentukan suatu suara yang efektif didasarkan pada koordinasi dari 3 

faktor yang terdiri dari : proses bernafas, fonasi dan resonansi. Udara yang 

didorong keluar dari paru merupakan sumber tenaga untuk terbentuknya suara. 

Aliran udara dari paru-paru akan membuat pita suara dalam laring bervibrasi 

untuk membuat suatu bunyi dasar dari suara (proses yang disebut fonasi). Suara 

dasar ini kemudian dimodifikasi hingga terdengar saat berjalan melewati laring 

menuju tenggorokan, mulut dan hidung sehingga cukup kuat terdengar. Proses ini 

disebut dengan resonansi. Produksi dari suara yang alami, efektif tergantung dari 

berapa besar keseimbangan dari 3 komponen dasar ini.
4 

 

Laryngectomy 

     Salah satu tipe operasi pengangkatan laring adalah total laryngektomi. Operasi 

ini merupakan prosedur operasi pengangkatan laring secara total, sehingga jalan 

nafas terganggu, respirasi kemudian dilakukan melalui suatu stoma trakeal. 

Kondisi seperti ini memberikan pemisahan yang lengkap dan permanen dari 

bagian superior dan bagian inferior jalan nafas, sehingga menyebabkan hilangnya 

suara dan kemampuan penciuman. 

     Operasi ini ditujukan terutama untuk keadaan keganasan laryngeal atau 

keganasan struktur anatomi yang dekat, tetapi dapat juga dilakukan pad akasus 

stenosis laryngeal post traumatic dan beberapa kondisi lain. 

Konsekuensi dari total laryngektomi adalah hilangnya kemampuan berbicara, 

yagn merupakan fungsi penting dalam sosial. Saat ini terdapat 4 metode utama 

dari rehabilitasi suara untuk pasien dengan laringektomi, yaitu : oesophageal 

voice, electrolarynx, the pneumatic artificial larynx and tracheoesophageal shunt 

prosthesis. Dari semua pendekatan rehabilitasi ini, maka setelah total 

laringektomi, penggunaan voice prosthesis merupakan baku emas untuk 

tatalaksana dalam voice rehabilitation.
4 
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Rehabilitasi pasca total laryngectomy 

     Rehabilitasi pasca laringektomi atau rehabilitasi suara mulai dikenal sejak abad 

ke-19. Czermak pada awal 1859 mengembangkan laring artifisial yang menjadi 

dasar rehabilitasi suara prostetik setelah total laringektomi. Selanjutnya pada awal 

tahun 1870, Vincenz von Czerny mengembangkan kanula yang kemudian 

dikembangkan oleh J.Leiter. Metode yang mampu membuat pasien-pasien 

berbicara tanpa laring mulai diketahui sejak pertengahan abad ke-19. A.A.M 

Reynaud, memperkenalkan metode esophageal speech pada tahun 1848.
4
 

 

Metode konservatif rehabilitasi suara 

Pseudo-whispering 

     Mode fonasi yang secara eksklusif menggunakan udara yang ada di rongga 

oral dan faringeal. Pergerakan artikulasi yang tepat dapat membuat pasien 

menghasilkan suara lemah dan afonik sehingga memungkinkan untuk 

berkomunikasi di area yang sepi.
4 

 

Esophageal Speech 

     Esophageal Speech (ES) dicapai dengan asupan udara dari rongga oral dan 

faringeal kealam esophagus bagian atas, yang berperan sebagai reservoir. Udara 

lalu dilepaskan secara terkontrol dan menyebabkan segmen pharyngo-esophageal 

(PE) bervibrasi untuk memproduksi suara.
4
 

Penggunaan ES setelah laringektomi pertama kali dipaparkan oleh Strübing dan 

Landois pada tahun 1889. Penelitian-penelitian yang dilakukan setelahnya 

kemudian menyimpulkan bahwa voice prostheses tidak perlukan untuk 

rehabilitasi suara. 

     Terdapat beberapa teknik berbeda untuk ―memasukkan‖ udara kedalam 

esophagus. Pada tahun 1900 Georg Gottstein memperkenalkan teknik udara yang 

ditekan saat inspirasi lalu diregurgitasikan untuk memproduksi suara. Prosedur ini 

akan tetapi tidak bersifat efektif dan merupakan penyebab utama interupsi proses 

bersuara. Pada tahun 1920, Böhme M. Seemann memaparkan teknik yang 

melibatkan inhalasi cepat. Sebagai hasil dari adanya tekanan intratorasik yang 
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negatif dan tekanan negative pada esophagus, maka upper esophageal sphincter 

terbuka dan udara mengalir ke dalam esophagus. Saat tekanan telah menjadi sama, 

esophageal sphincter tertutup kembali dan udara terperangkap di dalam 

esophagus sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan fonasi. Dengan latihan 

berbicara setelahnya, pasien-pasien yang mempergunakan teknik ini terkadang 

dapat membuat cadangan udara yang besar dan berbicara pada kecepatan yang 

baik. 

     Pada tahun 1909, diperkenalkan metode injeksi yang dipaparkan secara detail 

oleh Moolenaar-Bijl pada tahun 1950s. Pasien mempergunakan otot-otot bibir, 

lidah dan pipi (buccinators) untuk menciptakan peningkatan intraoropharyngeal 

dan menginjeksikan udara dari rongga oral kedalam esophagus yang dipergunakan 

untuk proses fonasi. Rendahnya komplikasi yang terjadi dengan metode ini 

menjadikan ES sebagai standar dari rehabilitasi suara setelah laringektomi hingga 

pertengahan tahun 1980. ES mempunyai beberapa dampak yang tidak terlalu 

menguntungkan : (1) asupan udara ke dalam esophagus menyebabkan seringnya 

interupsi dari aliran bicara, dan kecilnya cadangan udara yang terdapat di 

esophageal (esophageal air reservoir) menyebabkan pasien mengakumulasi 

volume maksimal hanya 70—100 ml sehingga hanya menghasilkan beberapa 

silabel pada satu waktu, (2) tidak semua pasien dapat menguasai ES, seperti 

dilaporkan Damste pada awal 1956. Penelitian yang dilakukan oleh Gate pada 

tahun 1982 dan va As dan Hilgers pada tahun 2004 menyatakan hanya 1/3 pasien 

dengan laringektomi yang mampu mempelajari ES dan mempergunakannya untuk 

komunikasi secara memuaskan, dan hanya 10% yang mampu berbicara secara 

jelas.
4 

     Beberapa faktor mempengaruhi kemampuan seseorang menguasai teknis ES. 

Motivasi pasien sangat mempengaruhi proses keberhasilan dalam mempelajari ES 

terlepas apakah pasien dilatih secara individual ataupun secara berkelompok.
5
 

Penelitian pada tahun 2993 menemukan bahwa faktor usia juga memegang 

peranan yang cukup penting. Pasien dengan usia kurang dari 60 tahun mempunyai 

keberhasilan 90% sementara pasien dengan rentang usia 60-75 tahun mempunyai 

angka keberhasilan 60% dan diatas usia tersebut berkisar 10%.
6
 Untuk 

memperbaiki keberhasilan latihan, maka satu penelitian mempergunakan online 
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esophageal multichannel intra-luminal impedance (MII) sebagai bentuk 

biofeedback. MII disimpulkan dapat dipergunakan sebagai alat objektif untuk 

menunjukkan kepada pasien bagaimana proses menelan dan melakukan 

regurgitasi udara selama latihan sehingga meningkatkan hasil terapi 

mempergunakan ES baik bagi terapis maupun pasien.
7 

     Penelitian terbaru telah memfokuskan pada perkembangan dari totally 

implantable voice prosthesis yang menyebabkan tracheostoma untuk ditutup pada 

pasien dengan laringektomi. Prostesis seperti ini dipergunakan pertama kali oleh 

C. Debry pada tahun 2012 dan pada tahun 2014, 3 pasien telah menjalani tindakan 

operasi dengan tipe ini dan pasien mampu melakukan pernafasan melalui mulut 

atau hidung serta memproduksi pseudo-whispering voice.
4 

 

Rangkuman 

     Pasien yang menjalani laringektomoi tidak hanya kehilangan suara dan 

kemampuan berkomunikasi, tetapi juga kehilangan bagian penting dari 

kepribadiannya. Untuk alasan itu maka rehabilitasi suara merupakan aspek 

integral dari terapi setelah laringektomi dari sejak awal. Perkembangan 

rehabilitasi suara dimulai dengan ditemukannya voice prostheses akan tetapi 

dengan banyaknya efek samping yang kemudian muncul, maka penggunaannya 

kemudian dihentikan sepanjang periode tahun 1930-1970. Selama periode 

tersebut, baku emas dari rehabilitasi suara penggunaan metode esophageal speech, 

yang diasosiasikan dengan komplikasi kecil, akan tetapi hanya 30% pasien yang 

mampu melakukan teknik bicara secara baik dengan mempergunakan tekni ini. 

Dengan alasan tersebut usaha dilakukan untuk merestorasi suara dengan teknik 

lain dari operasi. Saat ini dengan perbaikan metode dan alat, maka baku emas dari 

rehabilitasi suara setelah laringektomi kembali mempergunakan internal voice 

prostheses. Perbaikan secara terus menerus dari design prosthesis suara 

meyebabakan menurunnya tekanan yang dibutuhkan untuk fonasi dan proteksi 

yang lebih baik dari cedera mekanis dan pertumbuhan biofilm. Sistem rehabilitasi 

suara yang modern memfasilitasi rehabilitasi komprehensif setelah laringektomi 

sejak memasukkan elemen heat and moisture exchangers dan automatic 
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tracheostoma valves yang menyebabkan dapat dilakukannya rehabilitasi vocal dan 

paru secara bersamaan pada pasien dengan laringektomi.
4 
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The Rule of Prosthesis in Reconstruction of Head and Neck Surgery 

Drg. Helmi Siti Aminah, Sp. Prostodonti 

 

      Various maxillofacial defects cause facial disfigurement affecting quality of 

life of the patient. Among all intraoral defects, maxillary defects must be the most 

common one that can appear in the form of communication between oral cavity 

and maxillary sinus or nasopharynx. . Such defects vary as far as etiology, 

location, and size are concerned. The size of the defect may vary from small to 

large, which may include parts of hard and soft palate, alveolar bone, floor of 

nasal cavity, and maxillary sinus and may extend up to floor of orbit and 

zygomatic complex. 

     In general, such defects can be prosthodontically rehabilitated by prosthesis 

called obturator. The obturator is a disc or plate, natural or artificial, which closes 

an opening or defect of the maxilla.The obturator can be of different types and 

designs depending on the defect to be restored. 

The maxillary defects may lead to anatomical and functional deformity of the 

maxillofacial region. The defect will produce concern regarding facial deformity. 

As far as functions are concerned, it can produce difficulty in speech, mastication, 

and deglutition. Loss of partition between oral and nasal cavity will lead to 

passage of fluid into nasal cavity. 

 

Treatment Options for Maxillary Defects
1,2 

     The defect involving maxilla can be rehabilitated either by surgical correction 

with plastic surgery or by obturator prosthesis. The treatment with plastic surgery 

will provide better results as far as esthetic and function are concerned. However 

in many cases, plastic surgery may be contraindicated because of advanced age of 

the patient, poor general health, very large defect, and poor blood supply because 

of radiation therapy. In such cases, a prosthetist may be called upon to treat the 

patient. The obturator prosthesis can rehabilitate the defect and can improve 

patient's quality of life. However by no means should maxillofacial prosthetic 

repair be considered a substitute for plastic repair, but in certain circumstances, it 

may be an alternative.Maxillary obturator prosthesis is more frequent treatment 
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modality than surgical reconstruction due easyof fabrication and maintanance. 

For rehabilitation of maxillectomy, patient objectives
1
should be the following: 

To restore the function: Speech, respiration, chewing, and deglutition.To restore 

the form: Facial appearance.The goals for the rehabilitation of maxillectomy 

patient.Separation between oral and nasal cavities to restore normal function of 

speech, respiration, and deglutition.To provide support to the soft tissue to restore 

the mid-facial contour and an acceptable aesthetic results.To provide support for 

the orbital contents to prevent ophthalmic complications such as enophthalmus 

and diplopia. 

 

Functions of obturator
1 

     Helps to keep the wound or defective area clean.It can enhance the healing of 

traumatic or postsurgical defects.It re-establishes the palatal contour and/or soft 

palate, which can be helpful to restore speech of the patientIn important area of 

esthetics, the obturator can be used to correct lip and cheek positions.It can benefit 

the morale of patient with maxillary defects.It improves mastication and 

deglutition.It prevents the flow of exudates into the mouth.The obturator can be 

used as stent to the dressings or packs postsurgically in maxillary resections 

Diagnosis and Treatment Planning
1,2,3 

 

     Like all other specialty of dentistry, maxillofacial prosthodontics also requires 

careful diagnosis and treatment planning. Basically, treatment of maxillofacial 

defects involves a multidisciplinary approach. The rehabilitation team involves 

oral and maxillofacial surgeon, plastic and reconstructive surgeon, oral and 

maxillofacial prosthodontist, oral pathologist, maxillofacial radiologist 

Early dental intervention is most important factor in preventing the possibility of 

infection during active phases of chemoterapy and in reduction the potential for 

both short ang long term problems in irradiated patient. Ideally the dental 

examination and necessary dental treatment should performed prior to the onset of 

definitive cancer teatment This requires the complete cooperation of physician 

oncologist and predicated of the severity of the patient disease, general health 

status and the aggresives nature of tumor. 
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     For preoperative treatment planning, consultation with the surgeon is often 

helpful. The detailed plan for rehabilitation of the patient should be prepared. The 

requirement of any temporary and/or permanent prosthesis should be evaluated 

preoperatively. The prosthodontist will help the surgeon by advising about the 

presence of dental diseases and if present, the nature of the same. The 

prosthodontist will prepare surgical stents and immediate prosthesis, which will 

aid in recovery of the patient. During joint consultation, the prosthodontist and 

surgeon should discuss about the tentative line of resection and type of prosthesis 

to be used. 

 

Types of Obturators
2,3,5

 

     The majority of acquired palatal defects are due to surgical removal of tumor 

involving palate, nose, and paranasal sinuses. The resection is planned according 

to size, extent, location, and behavior of the neoplasm. The postsurgical treatment 

plan for the patient requiring prosthodontic rehabilitation can be divided into three 

phases. Depending on time between surgery and insertion of prosthesis, three 

types of obturators are used for rehabilitation of the patient. All three obturators 

have different rationale and different requirements. 

 

Surgical Obturator 

     It is a plate-type appliance. It is clear acrylic plate prepared from the 

preoperative impression cast and is inserted at the time of resection of the maxilla 

in the operating room. The basic purpose of this prosthesis is to restore form and 

function immediately after surgery and promote healing of the surgical wound. 

 

Advantages of Surgical Obturator 

     The surgical obturator restores patient's oral functions, speech, mastication, 

and deglutition, soon after the surgery. 

Rehabilitation with the surgical obturator will help the patient psychologically and 

will reassure the patient. Moreover, replacement of anterior artificial teeth will 

also have positive impact on psychology of the patient. 

     Surgical obturator helps in reducing chances of bleeding postoperatively.The 
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obturator also maintains the packing in a proper position, which will maintain the 

skin graft in position. Properly fitting obturator will prevent oral contamination 

and reduces the chances of postoperative infection. It restores the palatal contour 

and covers the defect. 

     The obturator should be simple, lightweight, and inexpensive. Usually, it is 

prepared from clear acrylic
. 4 

The oral part of the prosthesis should be contoured 

according to oral anatomy. On the defect side, it should terminate short of the 

graft-mucosal junction. On the oral side of the prosthesis, posterior teeth should 

not be replaced on defect side until surgical wound is well organized. 

 

Retention of the Surgical Obturator
2,3 

For dentate patients 

In cases with small defect, the prosthesis can be retained by clasp on the 

remaining teeth. However in the case of large defect, wiring of the prosthesis with 

remaining teeth is required. 

For edentate patients 

In such cases, careful examination of the patient's present prosthesis is critical. 

After correction of extension with autopolymerizing resin, the prosthesis is relined 

with intermediate reline material. At the time of surgery, the prosthesis is wired to 

alveolar ridge or zygomatic arches and/or anterior nasal spine. Sometimes, frontal 

and circumzygomatic wiring are also employed. The prosthesis for the small 

defect can be retained by adhesion, peripheral seal that is reduced than the 

optimal, and tongue control. The surgical obturator should not be removed for 7-

10 days. 

 

Temporary  Obturator
3
 

This obturator is prepared after initial healing of the surgical wound. It is 

fabricated from the postsurgical impression cast. On the oral side, the prosthesis 

will have contour for palate and alveolar ridge and usually without teeth. On the 

defect side, the prosthesis will have bulb, projecting into the defect. The bulb part 

is to be lined with soft lining material, which is to be changed at regular intervals. 

Because of the porosity of the lining materials, they are susceptible to bacterial 
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contamination that can lead to undesirable odors and mucosal irritation. Usually, 

the patient reviewed at interval of every 2 weeks. During this time, the soft tissue 

may show rapid changes, which may require frequent adjustments in the 

prosthesis. 

During this time period, the prosthesis may increase in weight and bulk because of 

repeated addition of the lining material. Moreover, retention and stability of such 

prosthesis may be compromised. These require the fabrication of definitive 

prosthesis. Definitive prosthesis is to be fabricated after complete healing of the 

surgical wound and when the patient's physical and emotional conditions permit 

procedures to be undertaken for prosthesis fabrication 

 

Definitive Prosthesis
1,2,7 

     Last active phase of rehabilitation of maxillary defect patients includes 

fabrication of definitive prosthesis. The definitive prosthesis has different 

rationale and designing aspects when compared to others. The timing for 

fabrication of such prosthesis depends on many factors. The factors to be 

considered are the followingSize and location of the defect, healing of surgical 

wound,  prognosis of tumor recurrence control ,effectiveness of present obturator. 

Usually, fabrication can be carried out at around 6 months after surgery. As far as 

remodeling of tissue at the wound is concern, it can continue for 1 year after the 

surgery. The amount of remodeling will be highest in soft tissue, whereas bony 

tissue shows less amount of remodeling. 

     The oral part of the definitive prosthesis should restore patients form and 

function. The oral part will carry teeth, the posteriors for mastication, and the 

anteriors for esthetic. In the case of the edentulous patient, the oral part will be 

more like complete denture. For partially edentulous cases, the design will be 

comparable to removable partial denture and will more commonly have the base 

metal framework. 

 

Designing Features 

     The obturator should be light in weight to provide favorable retention, stability 

support, patient comfort and cleanliness. To reduce the weight, methods to 
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fabricate the hollow obturator protheses were described in the previous literature. 

Both types of obturators allocate fabrication of the lightweight prothesis that is 

readily tolerated by the patient, while effectively extending into the defect 

     The definitive prosthesis should have proper contour on oral side to restore the 

anatomy and on defect side to obturate the defect. The obturator will have false 

teeth, false palate, and ridge and bulb to fill the defect
.1T

he defect part is to be 

rehabilitated with part of prosthesis known as bulb. 

     In the case of small size defect, prosthesis without bulb part can be prepared. In 

the case of large defect, there will be need to fill the defect by preparing obturator 

with bulb. It also helps in resonance for speech production. The hollow bulb 

prosthesis will be more comfortable for the patient. The bulb will provide support 

to facial soft tissue and helps in restoring facial form. The closed bulb design is 

more commonly advocated when compared to open design. In the case of 

restricted mouth opening, size of the bulb should not interfere with insertion of the 

prosthesis. One more function of the bulb is to provide support to the content of 

the orbit to prevent ophthalmic complication. 

 

Summary 

     The management of the patient with maxillectomy requires a multidisciplinary 

approach. The contemporary materials and techniques for obturator prosthesis can 

provide solution for various clinical conditions. Depending on the case, the 

operator should select the best suitable material and technique for successful 

rehabilitation and thereby improving quality of life of the patient. 
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DISEKSI EKSTRAKAPSULAR PADA ADENOMA PLEOMORFIK 

PAROTIS 

dr.Izry Naomi Sp.T.H.T.K.L 

 

 

Abstract 

The main goal of benign salivary gland tumors management is complete removal 

of the tumor for a more accurate diagnosis and local control. The standard 

operation for this tumor is superficial parotidectomy with adequate resection and 

facial nerve preservation. However, this technique may increase facial nerve 

paralysis complications. Extracapsular dissection is an effective method with 

minimal risk of removing superficial parotid tumors with the same recurrence 

rate and lower morbidity compared to superficial parotidectomy. 

We present a case of a 66 years old male who underwent an extracapsular 

dissection to the parotid tumor and the postoperative course was uneventful. 

 

Pendahuluan 

     Adenoma pleomorfik adalah tumor jinak yang paling sering dijumpai pada 

kelenjar saliva yaitu mencakup 45-75% dari seluruh tumor kelenjar saliva. Tumor 

ini lebih sering dijumpai pada kelenjar parotis dibanding pada kelenjar 

submandibular dan kelenjar saliva minor.
1,2,3

 

     Adenoma pleomorfik adalah tumor jinak yang memiliki karakteristik campuran 

dari elemen epitel dan stroma. Adenoma pleomorfik biasanya berupa massa yang 

tidak nyeri, berkembang lambat dan mobil.
1,3,4

 Tumor ini umumnya berwarna 

putih dan padat dengan permukaan yang rata dan halus.
1
 

     Penatalaksanaan adenoma pleomorfik pada dasarnya adalah pembedahan. 

Dahulu penatalaksanaan tumor jinak parotis adalah dengan cara enukleasi 

(intrakapsular), dimana kapsul tumor dibuka dan jaringan tumor dikeluarkan dari 

kapsul secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan angka rekurensi menjadi relatif 

tinggi. Saat ini operasi standar untuk tumor jinak ini adalah parotidektomi 

superfisial dengan reseksi yang adekuat dan preservasi nervus fasialis.
3,4,5 

 

Parotidektomi lateral atau disebut juga dengan parotidektomi superfisial 

merupakan suatu teknik operasi dimana sebagian kelenjar parotid yaitu bagian 
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lateral (luar) diangkat. Parotidektomi total dilakukan apabila bagian medial 

(dalam) parotid juga diangkat. Dengan teknik ini angka rekurensi dilaporkan 

hanya mencapai 0-5%. Namun, diseksi nervus fasialis yang dilakukan pada teknik 

operasi ini menyebabkan komplikasi kelumpuhan nervus fasialis menjadi lebih 

tinggi, yaitu mencapai 15-25% kelumpuhan nervus fasialis temporer dan 5-8% 

kelumpuhan nervus fasialis permanen pada parotidektomi superfisialis. 

Sedangkan pada parodektomi total 20-25% mengalami kelumpuhan nervus 

fasialis temporer dan 5-10% mengalami kelumpuhan nervus fasialis permanen. 

Sindroma Frey juga dilaporkan terjadi lebih dari 10% pada tindakan 

parotidektomi superfisialis dan 30% pada parotidektomi total dalam 

penatalaksanaan tumor parotis jinak.
4 

     Komplikasi ini tidak boleh diabaikan. Beberapa perbaikan teknik bedah telah 

dilaporkan selama beberapa dekade terakhir untuk mengatasi hal ini, termasuk 

diseksi ekstrakapsular.
6 

Diseksi ekstrakapsular dilakukan dengan cara diseksi 

tumpul pada jaringan parotis dengan mengelilingi tumor tersebut dan dengan 

mempertahankan nervus fasialis.
4,7

 Dengan teknik diseksi ekstrakapsular ini, 

diharapkan efek samping yang timbul akibat tindakan parotidektomi dapat 

berkurang. 

     Dilaporkan sebuah kasus adenoma pleomorfik parotis kiri pada seorang laki-

laki berusia 66 tahun dan dilakukan diseksi ekstrakapsular. 

 

Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki usia 66 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan benjolan 

di leher kiri. Hal ini dialami pasien sejak 3 tahun yang lalu. Benjolan tersebut 

awalnya berukuran kecil dan semakin lama semakin membesar. Benjolan tidak 

nyeri, tidak merah, tidak panas, tidak disertai demam. Tidak ada keluhan di 

telinga kiri. Tidak ada kesulitan membuka mulut ataupun rasa tidak nyaman di 

mulut. Tidak dikeluhkan wajah mencong atau kesulitan menutup mata. Riwayat 

hidung tersumbat, hidung berdarah, dan penglihatan ganda tidak ada. Benjolan 

lain di leher tidak ada. Tidak terdapat penurunan berat badan. 

     Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik, kesadaran kompos 

mentis kooperatif. Pada pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorok tidak 
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didapatkan kelainan. Regio parotis sinistra didapati benjolan ukuran 6x5x2.5 cm, 

kenyal, mobile, permukaan rata dan berbatas tegas, tidak ada bagian yang 

fluktuatif, tidak nyeri tekan dan tidak terdapat tanda-tanda radang. 

 

 
 

Pasien sebelum operasi 

 

     Tidak ditemukan pembesaran kelenjar getah bening leher. Pada pemeriksaan 

wajah tidak ditemukan tanda-tanda kelumpuhan saraf fasialis. Hasil biopsi jarum 

halus (FNAB) menunjukkan adanya sel-sel inti spindel, oval dengan latar 

belakang massa dengan banyak PMN dan makrofag serta sedikit massa miksoid. 

Tidak ditemukan tanda-tanda keganasan. Kesan kista parotis (pleomorfik 

adenoma). 

     Diagnosa kerja adalah adenoma pleomorfik parotis sinistra. Dilakukan 

pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan darah rutin, kimia darah, fungsi hati, 

dan ginjal, foto rontgen torak PA, EKG untuk persiapan parotidektomi dalam 

narkose umum. Selanjutnya dilakukan operasi pengangkatan tumor parotis dalam 

keadaaan narkose. 

 

  

Marka untuk insisi kulit Insisi mengikuti lekuk daun telinga 

(Insisi Blair) 
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Flap kulit diangkat dan diretraksi. 

Tampak massa berkapsul 

Massa dibebaskan, diseksi dilakukan 

secara tumpul pada jaringan yang 

sehat disekitar tumor 

 

  

Massa diangkat secara komplit 

 

Perdarahan diatasi 

  

Drain dipasang Dijahit lapis demi lapis 

 

     Operasi dimulai dengan pasien dibaringkan dengan anestesi umum. Dilakukan 

tindakan aseptik antiseptik pada daerah operasi. Dilakukan infiltrasi dengan 

anestesi lokal. Dilanjutkan dengan insisi kulit pada daerah preaurikuler setinggi 

tragus dari kranial ke kaudal melingkari ujung kaudal daun telinga sampai pada 

tip mastoid dan dilanjutkan ke kaudal mengikuti garis kulit angulus mandibula 

sepanjang 1/3 angulus mandibula. Diseksi kulit dan jaringan subkutaneus secara 

tumpul. Flap kulit diangkat dan diretraksi. Tampak massa berkapsul melekat pada 

kelenjar parotis. Dilakukan pembebasan massa secara tumpul dengan diseksi 

jaringan parenkim parotis normal disekitar tumor dan tumor diangkat secara 
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komplit. Perdarahan diatasi, dilakukan penjahitan lapis demi lapis kemudian 

dipasang drain. Massa dikirim untuk pemeriksaan histopatologi. 

Terapi post operasi diberikan injeksi Ceftriakson 1 gr/ 12 jam, injeksi 

Deksametason 4 mg/ 12 jam, injeksi Asam Traneksamat 500 mg/ jam, injeksi 

Ketorolac 30 mg/ 12 jam dan injeksi Ranitidin 50 mg / 12 jam. 

     Pada follow up hari pertama kondisi umum pasien baik, kesadaran baik dan 

kooperatif, tidak ditemukan adanya perdarahan dari luka operasi, tidak ada tanda 

kelumpuhan saraf fasialis, tidak ada demam. Perdarahan pada drain tidak 

dijumpai. Drain dilepas. Terapi diberikan injeksi Ceftriakson 1 gr/ 12 jam, injeksi 

Asam Traneksamat 500 mg/ jam, injeksi Ketorolac 30 mg/ 12 jam dan injeksi 

Ranitidine 1 amp/ 12 jam, injeksi Deksametason dihentikan. 

     Pada follow up hari kedua didapati kondisi umum pasien baik, tidak demam, 

tidak ada tanda-tanda kelumpuhan saraf fasialis. Pada pemeriksaan lokalis daerah 

parotis kiri luka operasi kering, tidak ditemukan edema, tidak terdapat fluktuasi, 

tidak ditemukan tanda tanda infeksi. Pasien diijinkan untuk pulang berobat jalan. 

Terapi yang diberikan adalah Ciprofloksasin 2 x 500 mg, Parasetamol 3 x 500 mg, 

Ranitidin 2 X 1 tab. 

 

  

Luka post-operasi kering 
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Diskusi 

     Adenoma pleomorfik dapat muncul pada semua usia baik dewasa maupun 

anak-anak, namun lebih sering muncul pada dekade kelima dan keenam dan 

memiliki predileksi lebih banyak pada wanita disbanding pada laki-laki
1
, yaitu 

dengan perbandingan 2:1.
2
 

     Adenoma pleomorfik pada umumnya muncul sebagai massa yang berkembang 

lambat, mobil dan tidak nyeri. Tumor ini biasanya berwarna putih dan padat 

dengan permukaan yang halus dan rata. Tumor ini juga dapat berlobus-lobus dan 

noduler, dengan ―podosit‖ yang biasanya akan Nampak secara mikroskopik.
1,8

 

     Biopsi jarum halus untuk pemeriksaan tumor kelenjar saliva merupakan cara 

diagnosis yang sederhana dan akurat. Nilai utamanya adalah untuk menetapkan 

perlu tidaknya operasi dan bukan untuk menegakkan diagnosis pasti. FNAB 

memberikan keuntungan seperti mendapatkan diagnosis definitif untuk neoplasma 

dan sebagai acuan dalam memberikan bantuan konseling preoperatif mengenai 

sejauh mana tindakan operasi akan dilakukan, berapa lama waktu yang 

dibutuhkan dan perlu tidaknya menggunakan pemeriksaan penunjang.
3
 

     Secara mikroskopis adenoma pleomorfik menunjukkan campuran jaringan 

epitel dan mesenkim dengan sel-sel duktus dan mioepitel bercampur dengan area 

miksoid, mukoid maupun kondroid. Sel-sel yang melapisi duktus membentuk 

tubulus atau struktur kistis kecil dan dapat mengandung cairan berwarna jernih 

atau material eosinofilik dan periodic acid-Schiff (PAS).
1,9

 

     Tujuan utama penatalaksanan pasien dengan tumor jinak kelenjar ludah adalah 

pengangkatan tumor secara komplit untuk diagnosis yang lebih akurat dan kontrol 

lokal. Selain itu tindakan pengangkatan secara komplit ini juga penting untuk 

mengurangi risiko kekambuhan lokal.
1 

Untuk mencapai hal ini, beberapa ahli 

bedah menganjurkan tindakan parotidektomi superfisial dan atau parotidektomi 

parsial. Tindakan ini dikatakan dapat menurunkan tingkat kekambuhan sekitar 

2%.
6
 

     Parotidektomi superfisial komplit adalah mengangkat seluruh jaringan parotis 

yang berada di lateral nervus fasialis. Parotidektomi superfisial parsialis dilakukan 

dengan mengidentifikasi cabang utama nervus fasialis dan hanya mendiseksi 

sebagian cabang bagian atas atau bawah tergantung lokasi tumor dan diseksi 1-2 
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cm jaringan parotis normal di sekitar tumor. Parotidektomi total melibatkan 

pengangkatan semua jaringan parotis baik di medial maupun lateral dari nervus 

fasialis.
7
 Seiring dengan penurunan tingkat kekambuhan, efek samping yang tidak 

diinginkan seperti cedera saraf wajah, sindroma Frey, dan fistula saliva menjadi 

meningkat oleh karena teknik-teknik ini.
6,10

 

     Akhir-akhir, diseksi ekstrakapsular muncul sebagai metode alternatif untuk 

mengatasi  tumor jinak parotis. Diseksi ekstrakapsular melibatkan eksisi total 

tumor jinak parotis dikelilingi oleh jaringan kelenjar parotis yang normal tanpa 

membuat bidang diseksi cabang utama nervus fasialis. Diseksi dilakukan pada 2-3 

mm jaringan normal parotis disekitar tumor.
4,6,10 

Diseksi ekstrakapsular 

merupakan indikasi bagi tumor yang berbatas tegas, mobil, mencapai diameter 2 

cm dan berada pada lobus superfisial kelenjar parotis.
11

 Beberapa ahli bedah yang 

telah berpengalaman menyebutkan bahwa neoplasma jinak besar (dengan ukuran 

8–10 cm) yang direncanakan dengan parotidektomi superfisial terkadang bahkan 

bisa dilakukan tindakan diseksi ekstrakapsular.
7 

     Diseksi ekstrakapsular harus dipisahkan dari enukleasi. Enukleasi merupakan 

teknik mengangkat tumor langsung pada kapsulnya tanpa dikelilingi jaringan 

normal. Perbedaan diseksi ekstrakapsular dengan protidektomi jenis lainnya 

adalah teknik ini tidak mengekspos cabang utama nervus fasialis ketika 

pengangkatan tumor dilakukan.
4,5 7 

     Persiapan operasi diseksi ekstrakapsular tidak berbeda dengan parotidektomi 

konvensional. Insisi kulit (insisi Blair) dan ukuran flap dapat disesuaikan dengan 

besar dan lokasi tumor. Setelah diseksi jaringan subkutaneus, muskulus 

sternokleidomastoideus dan nervus aurikula mayor beserta kapsul kelenjar parotis 

akan terekspos. Sebelum membuka fasia parenkimal parotis tumor dipalpasi untuk 

memastikan bahwa tumor tersebut bebas dan tidak ada infiltrasi yang dapat 

menyebabkan kecurigaan kepada keganasan. Diseksi dilanjutkan kira-kira 1 cm 

dari tepi tumor. Dengan teknik ini, sebagian jaringan yang normal akan melekat 

pada tumor dan nervus fasialis tidak terlibat.
7,12 
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Kesimpulan 

     Diseksi ekstrakapsular merupakan metode yang efektif dengan resiko yang 

minimal untuk mengangkat tumor parotis superfisial dengan angka rekurensi yang 

sama dan morbiditas yang lebih rendah bila dibandingkan dengan parotidektomi 

superfisial. Prosedur ini dilakukan dengan cara diseksi yang cermat di sekitar 

kapsul tumor tanpa diseksi nervus fasialis. 
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KARSINOMA NASOFARING DENGAN SUSPEK KETERLIBATAN 

INTRAKRANIAL 

dr. Histawara Subroto, Sp.T.H.T.K.L 

 

ABSTRAK 

 

Pendahuluan Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan tumor agresif yang 

berasal dari ruang postnasal. Tipe histologis sel karsinoma nasofaring dan stadium 

tumor berpengaruh terhadap tatalaksana yang akan diberikan. Keganasan 

nasofaring dapat diterapi dengan menerapkan strategi berbasis bukti dan 

manajemen yang baik. Laporan Kasus : Dilaporkan satu kasus pasien laki-laki 

berumur 47 tahun dengan karsinoma sel skuamosa nasofaring dengan suspek 

keterlibatan intrakranial. Kesimpulan : Tipe histologis dan stadium tumor 

menentukan modalitas terapi dan prognosis karsinoma nasofaring 

Kata kunci : karsinoma nasofaring, histologis sel, stadium tumor, keterlibatan 

intrakranial, prognosis 

 

ABSTRACT 

Introduction : Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is an agresive tumour come 

from postnasal space. Histology type of nasopharyngeal cell carcinoma and 

tumor staging that affect with management therapy . Nasopharyngeal cancer can 

be controlled by implementing evidence-based strategies of cancer and  

management of patients. Case report : Reported a case in 47-year-old man, 

diagnosis squamous cell carcinoma of nasopharyng with  intracranial 

involvement. Conclusion : Histology type of nasopharyngeal carcinoma and 

tumor staging determined the modality of therapy and nasopharyngeal carcinoma 

prognosis 

Keywords : nasopharyngeal carcinoma,histology cell, tumour staging, 

intracranial involvement, prognosis 
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PENDAHULUAN 

     Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan tumor ganas epitel nasofaring. Etiologi tumor 

ganas ini bersifat multifaktorial, faktor etnik dan geografi mempengaruhi risiko penyakit ini.
1 

Etiologi utama munculnya keganasan nasofaring selalu dihubungkan dengan faktor infeksi 

virus Epstein Barr, genetik dan lingkungan.
2-4 

     Tumor nasofaring merupakan tumor ganas peringkat keempat paling sering setelah kanker 

serviks, payudara dan kanker kulit serta merupakan tumor paling sering di kepala dan leher.
5
 

 

Epidemiologi 

     Berdasarkan data epidemiologi, KNF dapat ditemukan diseluruh negara dimana insiden 

tertinggi terdapat di Cina bagian selatan khususnya di provinsi Guangdong dan sedikit 

ditemukan di Eropa dan Amerika Utara.
6
 

Insiden di provinsi Guangdong pada pria mencapai 20-50 per 100.000 penduduk 

pertahun.
1 

Pada suku Kanton di propinsi Guangdong dan daerah Guangxi mencapai lebih dari 

50 per 100.000 penduduk pertahun.
7
 Insiden KNF di Amerika sebesar 1-2 kasus per 100.000 

laki-laki dan 0,4 kasus per 100.000 perempuan.
8
 Pola geografis kejadian tumor ini 

menunjukkan interaksi faktor lingkungan dan faktor genetik.
9
 

 

Anatomi Nasofaring 

     Nasofaring merupakan suatu struktur kuboidal yang dibatasi oleh kavitas nasal di anterior, 

dasar tengkorak di superior, tulang belakang servikal di posterior dan permukaan atas 

palatum mole di inferior. Tuba eustachius terbuka kearah nasofaring, beberapa saraf kranial 

juga terletak didekatnya.
10 

Keganasan ini dapat muncul dari berbagai tempat di nasofaring, 

tetapi lebih sering terdapat pada fossa Rosenmuller, yaitu resessus yang terletak di medial 

dari krura medial tuba eustachius.
11 

     Nasofaring merupakan daerah yang kaya dengan suplai kelenjar limfe dan pembuluh 

darah. Faktor anatomi ini mempengaruhi diagnosis, stadium dan pengobatan KNF.
12

 Struktur 

anatomi nasofaring pada etnis Cina dan Asia umumnya sempit dibandingkan dengan etnis 

berkulit putih sehingga mudah terjadinya deposit aerosol serta iritasi secara langsung yang 

menyebabkan infeksi berulang seperti faringitis kronik yang menyebabkan mukosa 

nasofaring dalam periode waktu tertentu mengalami perubahan kearah ganas.
13 
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Etiologi 

     Etiologi KNF bersifat  multifaktorial. Terdapat tiga faktor etiologi utama yang 

berhubungan dengan KNF, yaitu kerentanan genetik, lingkungan dan infeksi virus Epstein 

Barr. Faktor infeksi  virus Epstein Barr sangat dominan untuk terjadinya karsinoma 

nasofaring. Faktor non viral seperti lingkungan dan genetik dilaporkan juga berhubungan 

dengan kejadian KNF.
2,14

 

     Predisposisi genetik, salah satunya berhubungan dengan variasi geografis. Meskipun 

mekanisme patogenetik dari karsinoma nasofaring masih belum jelas,  agregasi familialnya 

telah didokumentasikan dengan baik oleh banyak studi epidemiologi. Faktor lingkungan 

termasuk didalamnya faktor makanan khususnya konsumsi ikan asin.
15,16

 Nitrosamin pada 

ikan asin merupakan karsinogen untuk perkembangan KNF. Selain makanan faktor lain 

seperti merokok, paparan terhadap formaldehid, debu kayu dan bahan kimia juga merupakan 

faktor risiko KNF yang didahului oleh inflamasi kronik pada nasofaring.
17

 

     Faktor virus berupa infeksi Epstein-Barr Virus (EBV) terjadi pada hampir semua kasus 

karsinoma nasofaring, sehingga individu akan memiliki beberapa antibodi terhadap EBV.
18

 

DNA virus  bergabung ke dalam sel-sel tumor. Risiko 10 tahun berkembangnya karsinoma 

nasofaring telah diperkirakan hingga 200 kali lebih tinggi pada  kelompok dengan antibodi 

positif.
15

 

 

Patofisiologi 

     Terdapatnya displasia merupakan lesi paling awal, yang merupakan respon terhadap 

beberapa karsinogen lingkungan. Wilayah yang displasia yang merupakan asal tumor tetapi 

mungkin tidak cukup berdiri sendiri untuk menyebabkan perkembangan lebih lanjut. Pada 

tahap ini infeksi EBV yang laten menyebabkan perkembangan menjadi lebih berat.
9 

     Epstein Barr Virus dapat membentuk fase laten atau litik pada sel host. Kedua fase terlibat 

dalam karsinogenesis. Pada fase laten, EBV mengkode protein membran laten onco-protein 

yaitu Laten Membrane Protein 1 (LMP1). Protein membran laten onco-protein 1 terdapat 

hampir pada semua jaringan karsinoma nasofaring. LMP1 adalah protein 386-amino-acid dan 

wilayah aktif C-terminalnya (CTAR) dapat memediasi beberapa sinyal onkogenik, yang 

berkontribusi untuk efek onkogeniknya.
19
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Gambaran Klinis 

     Karsinoma nasofaring timbul di dinding lateral, khususnya dari fossa Rossenmuller.
20 

Berdasarkan lokasi anatominya, KNF muncul dengan satu atau lebih dari 4 kelompok gejala 

utama; pertama, yaitu gejala hidung seperti epistaksis, hidung tersumbat dan hidung berair; 

kedua, yaitu gejala telinga seperti rasa penuh telinga, gangguan pendengaran dan tinitus yang 

dihubungkan dengan disfungsi tuba eustachius yang disebabkan perluasan tumor ke latero-

posterior; ketiga, gejala kelumpuhan nervus kranial, tersering nervus kranial 3,5,6 dan 12, 

dimana dihubungkan dengan perluasan superior tumor mengerosi ke dasar tengkorak. Pasien 

mengeluhkan sakit kepala, diplopia, nyeri diwajah dan rasa kebas diwajah; keempat, yaitu 

gejala dileher, biasanya muncul pembesaran kelenjar getah bening pada bagian atas leher.
11

 

 

Diagnosis 

     Pasien dengan tumor nasofaring dapat mengalami gejala satu atau lebih dari empat 

kelompok gejala. Kelompok-kelompok gejala ini terkait dengan tumor primer, infiltrasi 

struktur di sekitar nasofaring atau metastasis ke kelenjar getah bening leher. Gejala klinis 

umumnya berupa terdapatnya benjolan di leher, ludah bercampur darah, sumbatan hidung 

dan meningkatnya sekresi cairan hidung, hidung tersumbat, sering sakit kepala, gejala 

neurologis dan gejala aural seperti tinitus serta gangguan pendengaran. 
21

 

     Ketika pasien datang dengan gejala karsinoma nasofaring, maka dilakukan pemeriksaan 

fisik THT juga pemeriksaan pembesaran kelenjar getah bening di leher, cairan di telinga 

tengah dan keterlibatan nervus kranial. Pemeriksaan klinis bersama dengan pemeriksaan 

endoskopi dapat memberikan informasi yang berharga tentang ekstensi tumor  pada 

permukaan mukosa di nasofaring. 
21

 

     Tumor primer dapat dievaluasi baik dengan Computed Tomography (CT) scan maupun 

dengan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Pemeriksaan MRI lebih sensitif daripada CT 

scan untuk mendeteksi tumor primer dan penyebaran langsung jaringan lunak. Pembuluh 

darah juga jelas terlihat walaupun tanpa kontras. Walaupun diagnosis dapat ditegakkan 

berdasarkan gejala klinis, dianjurkan untuk melakukan konfirmasi dengan pemeriksaan 

histopatologi dengan dilakukannya biopsi.
9
 

     Investigasi lain terhadap diagnosis karsinoma nasofaring adalah estimasi tingkat antibodi 

terhadap EBV.
21 

Titer Immunoglobulin (Ig) A terhadap virus capsid antigen (VCA) EBV 
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sekarang banyak digunakan sebagai tes skrining untuk populasi berisiko tinggi atau keluarga 

pasien karsinoma nasofaring.
22

 

 

Penatalaksanaan 

     Karena lokasi yang strategis dari nasofaring dan kecenderungan tumor untuk menyerang 

jaringan di sekitarnya, terapi lini pertama untuk KNF adalah radioterapi. Untuk daerah lokal 

dan regional KNF dapat dikelola secara adekuat oleh radioterapi, sedangkan peran 

kemoterapi biasanya dilakukan untuk penyebaran tumor seperti penyebaran limfatik dan 

hematogen.
16

 

     Epstein Barr Virus merupakan faktor yang penting yang berhubungan dengan penyebab 

kanker.  Pengetahuan yang dihasilkan mengenai EBV dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi genotip dan biomarker yang dapat diterapkan dalam pencegahan primer, 

deteksi dini kanker, dan prediksi orang-orang yang paling mungkin untuk berkembangnya 

karsinoma menjadi lebih berat.
19 

 

LAPORAN KASUS 

Dilaporkan satu kasus, pasien laki-laki umur  47 tahun datang ke poliklinik RS Trimitra 

Cibinong tanggal 15 Agustus 2018 dengan keluhan utama bengkak dileher sejak 4 bulan yang 

lalu. Pasien kiriman dari Poli bedah dengan post insisi abses limfadenopati colli terinfeksi 

suspek tumor nasofaring. 

     Bengkak di leher  kanan sejak 4 bulan yang lalu diikuti dengan bengkak dileher sebelah 

kiri 1 bulan kemudian. Hidung tersumbat sejak 3 bulan yang lalu, hidung berdarah hilang 

timbul 5 bulan yang. Penglihatan ganda sejak 2 bulan dan telinga kanan terasa penuh sejak 3 

bln yang lalu.Sukar menelan tidak ada, sukar membuka mulut tidak ada, bengkak diketiak 

dan lipat paha tidak ada. Suara serak tidak ada, suara bergumam tidak ada, sesak nafas tidak 

ada, penurunan berat badan tidak ada. Demam tidak ada, batuk tidak ada, pilek tidak ada, 

riwayat penurunan kesadaran tidak ada, kejang-kejang tidak ada, nyeri kepala tidak disertai 

muntah menyemprot tidak ada, nyeri pada tulang tidak ada. 

Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum  tampak sakit sedang, kesadaran komposmentis 

kooperatif, tekanan darah 130/80 mmHg, frekuensi nafas 20x/menit, frekuensi nadi 

84x/menit, suhu afebris. Pemeriksaan  fisik telinga ditemukan  liang telinga lapang/lapang 

membran timpani utuh/utuh, reflex cahaya -/-. Pada pemeriksaan hidung luar deformitas tidak 

ada. Pada kavum nasi dekstra didapatkan kavum nasi lapang, konka inferior eutrofi, tidak 
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hiperemis, konka media eutrofi, sekret tidak ada, septum deviasi tidak ada. Pada kavum nasi 

sinistra lapang, konka inferior eutrofi, konka media eutrofi, sekret tidak ada, septum deviasi 

tidak ada. Pada regio sinus paranasal dekstra dan sinistra tidak ditemukan nyeri tekan. 

Pemeriksaan tenggorok dalam batas normal. Pada pemeriksaan rinoskopi posterior 

didapatkan massa di nasofaring. 

Pada pemeriksaan regio colli dextra didapatkan massa KGB ukuran 4x4x2 cm, 

konsistensi padat terfixir nyeri tekan tidak ada dan ada sikatriks bekas luka insisi, pada regio 

colli sinistra didapatkan massa KGB ukuran 2x2x1 cm, konsistensipadat, terfixir, nyeri tekan 

tidak ada. (gambar .1) 

 

    

Gambar 1. Pemeriksaan KGB leher 

kanan kiri 

 

Pada pemeriksaan mata : Ptosis (+), gerak bola OD lateral-obliq superior inferior  

        (-). (gambar. 2) 

 

 

Gambar 2. Ptosis oculi dextra 
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     Pemeriksaan nasoendoskopi (gambar 3), kavum nasi dekstra didapatkan kavum nasi 

lapang, konka inferior eutrofi, tidak hiperemis, konka media eutrofi, meatus media terbuka, 

sekret tidak ada, septum deviasi tidak ada. Pada kavum nasi sinistra lapang, konka inferior 

eutrofi, konka media eutrofi, meatus media terbuka, sekret tidak ada, septum deviasi tidak 

ada, nasofaring tampak massa di nasofaring fossa rosenmuller sisi kiri dan kanan, permukaan 

tidak rata, hiperemis, clotting ada, darah mengalir tidak ada, terlihat post nasal drip 

 

 

Gambar 3. Nasoendoskopi A) nasofaring sisi kanan 

 

     Pasien didiagnosis kerja dengan tumor nasofaring. Pasien direncanakan biopsi nasofaring 

dengan anastesi  umum. Dilakukan pemeriksaan laboratorium darah dan dikonsulkan 

kebagian anastesi. Hasil pemeriksaan laboratorium haemoglobin 14,2 g/dl, leukosit 

9.400/mm3, hematokrit 42%, trombosit 444.000/mm3, BT 2 detik, CT 7 detik. Hasil konsul 

bagian anastesi. Tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan anastesi umum. 

     Pada tanggal 29 Agustus 2018 dilakukan biopsi tumor nasofaring. Tanggal 4 September 

2018 hasil Patologi anatomi didapatkanhasil Squamous cell carcinoma nasofaring. Laporan 

patologi berupa sel-sel tumor bentuk bulat oval kromatin halus sebagian hiperkromatik anak 

inti sebagian prominent dikelilingi jaringan ikat fibrokolagen. 

     Pasien direncanakan untuk dilakukan staging tumor dengan pemeriksaan laboratorium, 

CT Scan dan rontgen thorax. Hasil Lab ureum 15,4 mg/dl, creatinin 0,90 mg/dl, SGOT 34, 

SGPT 26, GDS 110 mg/dl. Hasil rontgen thorax didapatkan kesan cor normal, tak tampak 

pulmonal maupun bone metastases pada sisterna tulang yang tervisualisasi. Pemeriksaan CT 

scan nasofaring sampai saat ini belum ada hasil. 
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DISKUSI 

     Pasien laki-laki, umur    47 tahun didiagnosis dengan Karsinoma sel skuamosa nasofaring,  

Distribusi umur untuk kasus yang telah berkembang menjadi KNF bervariasi antara negara 

didunia.
13

 Di Indonesia kejadian KNF pada usia 1-30 tahun sebanyak 21%, dengan puncak 

kejadian pada usia 30-50 tahun.
5 

     Berdasarkan data registrasi histopatologi kanker di Indonesia tahun 2003 menunjukkan 

bahwa KNF menempati urutan pertama dari semua tumor ganas primer pada laki-laki dan 

urutan kedelapan pada perempuan.
23

 
 
Insiden penderita KNF pada laki-laki sekitar 2-3 kali 

lebih tinggi dibandingkan dengan wanita.
23 

     Keluhan utama yang dikeluhkan pada pasien ini, bengkak dileher dan penglihatan ganda. 

Nasofaring mempunyai banyak pembuluh limfatik regional, metastasis sering ditemukan dan 

limfadenopati servikal seringkali merupakan satu-satunya manifestasi klinis yang dikeluhkan 

oleh pasien tumor nasofaring.
24

 Pada penelitian Lee dkk yang dikutip dari Wei
11

 pada 4.768 

penderita KNF didapatkan gejala utama yang tersering adalah bengkak dileher (75,8%), 

gejala hidung (73,4%), gejala telinga (62,4%), sakit kepala (34,8%), diplopia  (10,7%), rasa 

kebas di wajah (7,6%), penurunan berat badan (6,9%) dan trismus (3,0%). Keluhan dan 

gejala klinik pada anak-anak dengan dewasa secara umum sama. 

     Pada pemeriksaan nasoendoskopi pasien ini ditemukan tampak massa pada daerah fossa 

rosenmuller sisi kiri dan kanan. Prosedur endoskopi tidak dapat menentukan dimensi ketiga 

pertumbuhan tumor, yaitu ekstensi yang dalam dan termasuk erosi pada dasar tengkorak dan 

penyebaran intrakranial. Informasi ini hanya dapat diperoleh dengan pemeriksaan radiologi. 

Investigasi ini sangat penting untuk mendokumentasikan penjalaran tumor nasofaring  dan 

keterlibatan jaringan sekitar.
21 

Hanya saja pada kasus ini belum dapat dilihat penjalaran tumor 

melalui pemeriksaan CT scan dikarenakan keterbatasan fasilitas. 

     Pasien dilakukan biopsi, dengan kesan suatu squamous cell carcinoma nasofaring. Dalam 

diskusi ini, ahli patologi anatomi tidak menyebutkan secara spesifik tipe dari karsinoma sel 

skuamosa nasofaring pasien ini, hal itu sangat berpengaruh terhadap tatalaksana dan 

prognosis pasien  selanjutnya. World Health Organization (WHO) pada tahun 1991, 

mengelompokkan KNF menjadi 3 subtipe. Tipe 1. Karsinoma sel skuamosa dengan keratin, 

Tipe 2. Karsinoma sel skuamosa tidak berkeratin berdiferensiasi, dan tipe 3. Karsinoma sel 

skuamosa tidak berkeratin tidak berdiferensiasi.
25-29

 Pada tahun 2005 WHO membuat 

klasifikasi KNF terbaru menjadi: 1) Karsinoma sel skuamosa berkeratin, 2) Karsinoma sel 
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skuamosa tidak berkeratin berdiferensiasi dan karsinoma sel skuamosa tidak berkeratin tidak 

berdiferensiasi dan 3) Karsinoma sel skuamosa basaloid.
30  

Tipe histopatologis tumor juga 

menentukan suatu prognosis, dimana karsinoma yang tidak berdiferensiasi memiliki tingkat 

kontrol tumor lokal yang lebih tinggi dengan radioterapi.
20,30

 

     Pasien ini sedang dilakukan staging tumor, berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan 

fisik seperti penglihatan ganda, pergerakan bola mata yang terbatas dan ptosis, maka dapat 

dicurigai adanya keterlibatan intrakranial walaupun yang sebenarnya harus dilakukan 

pemeriksaan radiologi untuk melihat secara jelas adanya keterlibatan atau invasi tumor ke 

intrakranial. Dengan suspek keterlibatan intrakranial pada pasien ini, maka sementara dapat 

disimpulkan pasien dengan stadium lanjut/IV. 

     Terdapat beberapa sistem stadium pada KNF. Sistem American Joint Committee on 

Cancer (AJCC) dan International Union Against Cancer (UICC) lebih disukai di Eropa dan 

Amerika. Sistem stadium lama terus dikembangkan dan direvisi, hal ini berdasar berbagai 

pengalaman dan tinjauan klinis yang diperoleh dari berbagai pusat kanker di seluruh dunia. 

Sistem stadium yang dikembangkan harus berdasarkan beberapa faktor prognostik, seperti 

keterlibatan dasar tengkorak, saraf kranial, perluasan tumor primer ke ruang paranasofaring  

dan ukuran kelenjar limfe leher.
11

 

     Berdasarkan American Joint Committee on Cancer (AJCC) edisi ke-7 tahun 2010 yang 

dikutip dari National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines versi 2. Tahun 

2014.
31

 sistem stadium karsinoma nasofaring  yaitu: 

 

Tumor Primer (T) 

Tx Tumor primer tidak dapat dinilai. 

T0 Tidak terdapat tumor. 

Tis Karsinoma in situ. 

T1 Tumor terbatas pada nasofaring atau tumor meluas ke orofaring. dan atau kavum nasi 

tanpa perluasan ke parafaring. 

T2 Tumor dengan perluasan ke parafaring 

T3 Tumor telah melibatkan struktur tulang dasar tengkorak dan atau sinus paranasal. 

T4 Tumor dengan perluasan ke intrakranial dan atau keterlibatan saraf kranial, 

hipofaring, orbita atau perluasan ke fossa infratemporal/ ruang mastikator 
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Kelenjar Limfe Regional (N) 

Nx Kelenjar limfe regional tidak dapat dinilai. 

N0 Tidak ada metastasis ke kelenjar limfe regional. 

N1 Metastasis kelenjar limfe leher unilateral kurang atau sama dengan 6 cm diatas fossa 

supraklavikula dan atau unilateral atau bilateral kelenjar limfe retrofaring kurang atau 

sama dengan 6 cm. 

N2 Metastasis kelenjar limfe            leher bilateral kurang atau             sama dengan 6 cm 

diatas fossa supraklavikula 

N3 Metastasis kelenjar limfe lebih dari 6 cm dan atau di fossa supraklavikula 

N3a Lebih dari 6 cm 

N3b Perluasan ke fossa supraklavikula 

 

Metastasis Jauh (M) 

Mx Metastasis jauh tidak dapat  dinilai 

M0 Tidak ada metastasis 

M1 Metastasis jauh 

 

Stadium 0 Tis N0 M0 

Stadium I T1 N0 M0 

Stadium II T1 N1 M0 

T2 N0 M0 

T2 N1 M0 

Stadium III T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N0 M0 

T3 N1 M0 

T3 N2 M0 

Stadium IVA T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

T4 N2 M0 

Stadium IVB semua T     N0      M0 

Stadium IVC semua T semua N M1 
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     Untuk prognosis pada pasien ini dapat disimpulkan dubia et malam. Angka harapan hidup 

5 tahun pada KNF stadium 1 dan 2 sekitar 72-90% dan untuk stadium 3 dan 4 sekitar 30-

55%, semuanya tergantung dari rekurensi dan adanya metastasis jauh.
2 

Penderita KNF sering 

memiliki prognosis yang buruk, hal ini disebabkan karena terlambatnya deteksi gejala klinis 

yang muncul, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme seluler, kurangnya penggunaan 

biomarker untuk deteksi dini dan rendahnya respon terapi yang ada selama ini.
32

 

 

KESIMPULAN 

     Tipe histologis keganasan nasofaring  berpengaruh terhadap penatalaksanaan yang akan 

diberikan,begitu juga dengan   stadium tumor  dalam menentukan modalitas terapi yang akan 

diberikan sekaligus berperan penting dalam menentukan prognosis penyakitnya. 

     Angka harapan hidup pasien tumor ganas nasofaring dengan keterlibatan intrakranial 

maupun metastasis jauh lebih rendah dibandingkan dengan tumor ganas nasofaring tanpa 

adanya metastasis jauh atau keterlibatan intraranial. 
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LIMFOMA NON HODGKIN (TONSIL) 

Dr. Feri Danil, Sp.T.H.T.K.L 

 

 

PENDAHULUAN 

     Limfoma adalah keganasan yang bermula dari transformasi maligna limfosit di sistem 

limfatik. Transformasi tersebut berasal dari kerusakan atau perubahan DNA limfosit. Hasil 

transformasi maligna menimbulkan pertumbuhan yang cepat dan tak terkontrol pada sel 

limfosit. Akumulasi dari sel-sel ganas limfosit akan menjadi massa tumor yang dapat 

ditemukan di kelenjar limfe/limfonodi dan organ lainnya.
1 

     Insiden limfoma di Amerika Serikat pada tahun 2006 diperkirakan sebanyak 66.670 kasus, 

dimana 11,7% limfoma Hodgkin dan sisanya adalah limfoma non-Hodgkin (LNH). Hampir 

90% dari LNH merupakan limfoma tipe sel-B, 10% sisanya terdiagnosis sebagai limfoma sel-

T. Kejadian LNH juga meningkat seiring dengan umur, dimana insiden LNH pada umur 20-

an sebanyak 2,4 kasus per 100.000 penduduk dan meningkat menjadi 44 kasus per 100.000 

penduduk pada umur 60-an.
1
 Limfoma adalah keganasan tersering kedua pada daerah kepala 

dan leher setelah karsinoma sel skuamosa. Pada daerah kepala dan leher LNH dapat 

mengenai semua area, namun daerah cincin Waldeyer (termasuk tonsil, nasofaring, dan dasar 

lidah) merupakan tempat ekstranodal tersering. Limfoma tonsil berjumlah sekitar 80% dari 

semua LNH di cincin Waldeyer.
2 

     Diagnosis LNH ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan 

penunjang. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan histopatologi dari hasil biopsi 

atau hasil operasi organ yang dicurigai sebagai asal tumor. Pengobatan pilihan untuk limfoma 

adalah kemoterapi. Namun untuk limfoma stadium dini dan terlokalisir dapat digunakan 

radioterapi.
3 

     Pemeriksaan penunjang pada LNH dinilai dari pemeriksaan kelenjar limfe dan  massa 

tumor. Kelenjar limfe dan massa tumor ini diperiksa lebih teliti menggunakan computed 

tomography (CT)-scan. Pemeriksaan lainnya adalah  gambaran  biopsi sumsum  tulang dan 

pemeriksaan imunohistokimia. . 

     Kami akan menyampaikan sebuah laporan kasus LNH tonsil yang dilakukan operasi 

ekstirpasi dan rencana kemoterapi. Tujuan penulisan laporan kasus ini untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman teman sejawat dalam menangani kasus limfoma non Hodgkin 

tonsil. 
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LAPORAN KASUS 

 

 

Gambar 1. Profil pasien. 

 

     Seorang laki-laki 50 tahun, pada tanggal 26 Agustus 2018 dirawat di bangsal L2 

Darmawan RSPAD Gatot Soebroto dengan keluhan utama benjolan di rongga mulut sebelah 

kiri. 

     Kurang lebih 3 bulan sebelum dirawat, pasien mengeluh timbul benjolan di dalam mulut 

sebelah kiri. Mula-mula kecil, makin lama makin membesar. Benjolan terasa kenyal, tidak 

nyeri. Karena semakin besar, pasien mengeluh sulit menelan, suara berubah menjadi tidak 

jelas seperti orang berkumur, tidak ada nyeri telan, tidak serak dan sesak. Bila pasien 

meludah kadang disertai bercak darah. Batuk atau tersedak disangkal. Berat badan turun, 

demam tanpa sebab, dan keluar keringat malam hari disangkal. Benjolan di leher kiri kira2 1 

bulan yang lalu. Benjolan di ketiak, dan lipat paha disangkal. Pasien kemudian periksa ke RS 

Tiara Sella Bengkulu, dikatakan dokter sakit tumor dan dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto. 

Riwayat hipertensi, kencing manis, dan sakit berat lainnya disangkal. Riwayat sakit tumor 

sebelumnya disangkal. Terdapat faktor risiko merokok, dan terpapar pestisida. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik, tanda vital dan status generalis dalam 

batas normal. Pemeriksaan fisik telinga dan hidung normal, tidak didapatkan massa. 

Pemeriksaan orofaring didapatkan massa di fossa tonsil kiri, bulat, diameter 3½ cm, warna 

kemerahan, kenyal, permukaan tidak rata, rapuh, mudah berdarah, tidak terdapat ulkus. 
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Gambar 2. Massa pada tonsil kiri (kiri), dan saat sebelum operasi (kanan). 

 

     Hasil pemeriksaan darah rutin, fungsi koagulasi, kadar gula darah sewaktu, fungsi ginjal, 

fungsi liver, dan elektrolit normal. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan  kesan massa 

terbatas di fossa tonsilaris kiri, kemerahan, permukaan tidak rata, rapuh, dan mudah berdarah. 

Hasil pemeriksaan MSCT-scan pada orofaring dengan kontras tampak pembesaran tonsil kiri 

berukuran 3,42 x 3,62 x 5 cm. Tampak penebalan atap nasofaring sisi kanan. Juga tampak 

limfadenopati multipel kecil-kecil di regio colli kiri (ukuran < 6 cm). 

 

 

 

Gambar 3. MSCT-Scan orofaring dengan kontras, potongan koronal (kiri), potongan aksial 

(kanan). 

 

     Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, kasus ini didiagnosis 

sementara massa tonsil sinistra curiga ganas, dengan diagnosis banding karsinoma tonsil dan 

LNH tonsil. Pasien dirawat dengan rencana ekstirpasi massa dengan anestesi umum. Tanggal 

27 Agusut 2018 dilakukan ekstirpasi massa dengan metode tonsilektomi memakai diseksi dan 

radiofrekuensi. Durante operasi didapatkan massa ukuran  3 x 3 x 5 cm di fossa tonsil kiri, 
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diekstirpasi tampak rapuh, dan mudah berdarah. Kemudian dilakukan penjahitan antara pilar 

anterior dan pilar posterior. 

 

 

Gambar 4. Massa hasil ekstirpasi 

. 

     Pasca operasi pasien diberikan infus RL 20 tetes/menit, injeksi seftriakson 1x2 gr, 

ketorolac 3x30 mg, asam traneksamat 3x500 mg, ranitidin 2x1 amp. Pasien diberikan diet 

lunak dan dinaikkan bertahap. Hari ketiga pasca operasi kondisi pasien bagus, tidak ada 

perdarahan, terdapat nyeri minimal pada bekas operasi. Pasien dipulangkan dengan terapi 

cefadroksil 2x500 mg, asam mefenamat 3 x 500 mg, dan roboransia (neurodex). 

Kontrol pertama tanggal pasca operasi 6 September 2018, pasien tidak ada keluhan, sudah 

bisa makan nasi seperti biasa. Dari pemeriksaan tampak luka bekas operasi baik, tak tampak 

perdarahan atau bengkak. Pasien diberikan terapi cefadroksil 2x500 mg, asam mefenamat 3 x 

500 mg, dan roboransia (neurodex). Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan histopatologi, 

yaitu sugestif suatu limfoma non Hodgkin, mohon dilanjutkan pemeriksaan imunohistokimia. 

Untuk melihat adakah metastasis, pada pasien dilakukan pemeriksaan X–foto toraks, USG 

abdomen, bone scanning Hasilnya tidak didapatkan tanda-tanda metastasis di organ paru-

paru, tulang, dan organ abdomen. 

     Kontrol kembali tanggal 27 September 2018, pasien membawa hasil imunohistokimia 

dengan hasil ; Limfoma Non Hodgkin, sel B, derajat tinggi. Dipersiapkan menjalani 

kemoterapi pertama, pasien ijin pulang kampung. Tanggal 14 Oktober 2018, menghubungi 

pasien lewat telepon, keluhan tidak ada dan akan kontrol kembali awal November 2018. 
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PEMBAHASAN 

     Keganasan di tonsil tersering adalah jenis karsinoma sel skuamosa diikuti dengan jenis 

limfoma.
2,3

 Gejala yang timbul akibat adanya limfoma di tonsil hampir sama seperti pada 

karsinoma sel skuamosa. Gejalanya berupa pembesaran tonsil, nyeri di tenggorok, nyeri 

telan, sulit telan, suara seperti orang berkumur (hot potato voice), dan sesak bila pembesaran 

tonsil telah menutup jalan nafas.
3
 Pada pasien ini ditemukan gejala pembesaran tonsil sebelah 

kiri diikuti oleh timbulnya gejala sulit menelan dan hot potato voice, belum ditemukan gejala 

sesak nafas. Dari pemeriksaan fisik didapatkan pembesaran tonsil unilateral sebelah kiri, 

permukaan tidak rata, kenyal, rapuh, dan mudah berdarah. Pemeriksaan di leher didapatkan 

limfadenopati. Hal ini yang membedakan dari karsinoma sel skuamosa dimana biasanya 

sering ditemukan ulkus pada tonsil yang terkena.
4
 Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik 

kami memberikan diagnosis sementara pada pasien dengan massa orofaring sinistra curiga 

ganas. Untuk menegakkan diagnosis dilakukan ekstirpasi massa dengan tonsilektomi pada 

pasien ini dan dilakukan pemeriksaan histopatologi. 

     Pemeriksaan  imunohistokimia pada pasien ini dengan hasil ; Limfoma Non Hodgkin, sel 

B, derajat tinggi. Jenis ini sesuai dengan jenis limfoma yang sering ditemukan  pada LNH.
5
 

Sedangkan pemeriksaan X-foto toraks, USG abdomen dan bone scanning tidak ditemukan 

tanda-tanda metastasis. Stadium limfoma menurut kriteria Ann Arbor dibagi menjadi stadium 

I sampai IV sesuai jumlah keterlibatan limfonodi dan organ ekstralimfatik yang terkena. 

Kriteria Ann Arbor juga menyebutkan ada tidaknya gejala sistemik (berat badan turun >10%, 

keluar keringat malam hari, dan demam tanpa sebab).
1,3

 Berdasarkan kriteria Ann Arbor 

pasien ini didiagnosis sebagai LNH tonsil stadium IIE tanpa gejala sistemik. Klasifikasi 

WHO berdasarkan jenis histopatologi limfoma membagi menjadi tiga, yaitu low grade, 

intermediate grade, dan high grade. Klasifikasi ini menandakan tingkat agresifitas limfoma. 

Pada limfoma di daerah kepala dan leher, sebagian besar termasuk intermediate grade, hanya 

sekitar 12% termasuk low grade, dan 16% high grade.
3
 Jenis histopatologi pada pasien ini 

termasuk limfoma high grade. 
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Tabel 1. Kriteria Ann Arbor untuk stadium limfoma. 

 

 

 

Tabel 2. Klasifikasi WHO untuk limfoma berdasarkan jenis histopatologinya. 

 

 

     Terapi utama untuk pasien dengan LNH adalah dengan kemoterapi. Namun pada kasus 

dengan jenis limfoma low grade dan masih terlokalisir (stadium I-II) dapat dilakukan 

radioterapi.
1,3

 Regimen kemoterapi pada limfoma low-grade stadium III-IV adalah CVP 

(siklofosfamid, vinkristin, prednison). Kepustakaan juga menyatakan kemoterapi klorambusil 

dan fludarabin memberikan efek yang cukup bagus sebagai obat tunggal. Kadang pada 

limfoma low grade kita hanya melakukan observasi saja (wait and see/watchful waiting) bila 

tidak ada keluhan yang mengganggu pada pasien. 
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     Sedangkan untuk LNH intermediate grade beberapa regimen kemoterapi yang digunakan 

antara lain CHOP, BACOP (bleomisin, doksorubisin, siklofosfamid, vinkristin, prednison), 

m-BACOD (metotreksat, BACO, deksametason), dan MACOP-B.  Walaupun berbagai 

kombinasi kemoterapi yang baru telah diujikan, namun regimen CHOP masih merupakan 

standard terapi untuk LNH. Kelebihan regimen terbaru dibandingkan regimen CHOP masih 

belum dapat dibuktikan pada kasus dengan jumlah sampel yang besar.
3,6

 

     Kemoterapi pada LNH high grade memerlukan pendekatan yang lebih agresif. Kombinasi 

berbagai regimen obat kemoterapi dengan dosis yang intensif kadang belum dapat mencapai 

hasil yang memuaskan, karena jenis LNH ini sering menyebar sampai ke sumsum tulang dan 

sistem saraf pusat. Regimen kemoterapi yang sudah sering dipakai adalah Hyper-CVAD 

(siklofosfamid, vinkristin, doksorubisin, deksametason, metotreksat, leukovorin, sitarabin) 

dan CODOX-M/IVAC (siklofosfamid, vinkristin, doksorubisin, sitosin arabinoside, 

metotreksat, leukovorin untuk siklus ganjil dan etoposide, ifosfamide, sitosin arabinoside, 

metotreksat, leukovorin untuk siklus genap). 

     Ezzat (2001) meneliti 130 kasus LNH di cincin Waldeyer dan mendapatkan bahwa 

sebagian besar pasien (84%) merupakan limfoma jenis diffuse large B-cell. 45 pasien (35%) 

termasuk stadium I, sedangkan sisanya stadium II. Kemoterapi CHOP diberikan pada 58 

(45%) pasien, radioterapi pada 26 (20%) pasien, dan 46 (35%) pasien mendapatkan 

kombinasi kemoterapi dan radioterapi. 109 (84%) pasien berhasil mencapai remisi komplet, 

16 (12%) pasien remisi parsial, dan 5 (4%) pasien gagal. Tidak ada perbedaan yang bermakna 

pada ketiga macam terapi dalam mencapai remisi komplet.
7 

     Gurkaynak (2003) memberikan kemoterapi CHOP sebanyak 6 siklus yang 

dikombinasikan dengan radioterapi dengan median dosis 40 Gy pada 26 diantara 32 pasien 

LNH di cincin Waldeyer dengan jenis limfoma high grade dan intermediate grade. 

Ketahanan hidup seluruhnya (overall survival) dan masa bebas penyakit (disease-free 

survival/DFS) selama 3 tahun masing-masing mencapai 100% dan 92%.
8
 Pada laporan kasus 

ini pasien direncanakan menjalani kemoterapi regimen CHOP sebanyak 6 siklus. 

     Kecurigaan keganasan dengan ditemukannya pembesaran tonsil unilateral merupakan 

salah satu indikasi absolut tonsilektomi. Spinou (2004) meneliti 98 kasus dengan pembesaran 

tonsil unilateral, 37 kasus dicurigai sebagai keganasan. Hasilnya menyatakan bahwa 23 kasus 

terbukti keganasan. Keganasan pada pembesaran tonsil unilateral lebih sering ditemukan 

pada laki-laki, umur lebih dari 45 tahun, adanya limfadenopati, dan ulserasi pada tonsil.
9
 

Sunkaraneni (2006) meneliti 53 kasus dengan pembesaran tonsil unilateral yang dibagi 
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menjadi 2 kelompok, kelompok dengan pembesaran tonsil tanpa gambaran klinis abnormal 

(33 kasus) dan kelompok dengan gambaran klinis abnormal (20 kasus). Pemeriksaan 

histopatologi pada kelompok pertama tidak mendapatkan adanya keganasan, sedangkan pada 

kelompok kedua 45% terbukti sebagai keganasan. Peneliti menyarankan tonsilektomi 

dilakukan pada pembesaran tonsil unilateral dengan gambaran klinis yang mendukung.
10

 

     Keberhasilan pengobatan limfoma dengan terapi pembedahan sudah pernah dilaporkan. 

Tsou (2004) melaporkan keberhasilan terapi pada kasus LNH tonsil yang menyebabkan 

obstructive sleep apnea (OSA) yang telah dilakukan tonsilektomi dan 

uvulopalatofaringoplasti.
11

 Abe (1996) melaporkan pasien LNH yang sukses diterapi dengan 

tonsilektomi dan kemoterapi CHOP.
12

 Khan (2010) melaporkan pasien dengan LNH tonsil 

bilateral yang dilakukan kemoradiasi setelah tonsilektomi. Pasien tersebut berhasil bebas dari 

gejala dalam tindak lanjut selama 18 bulan.
13

 Bergowitz (1999) meneliti 46 anak dengan 

pembesaran tonsil unilateral, dimana terdapat 7 kasus dengan LNH. Ketujuh anak tersebut 

diberikan kemoterapi setelah dilakukan tonsilektomi. Hasilnya 5 anak berhasil sembuh, 

sedangkan 2 anak lainnya meninggal karena penyakitnya.
14 

 

RINGKASAN 

     Pasien laki-laki berumur 50 tahun dengan diagnosis LNH tonsil stadium IIE telah 

dilakukan ekstirpasi massa dengan tonsilektomi. Rencana akan dilakukan kemoterapi dengan 

regimen CHOP. 
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Abstrak Kanker kepala dan leher adalah kanker paling sering keenam di dunia dan 

berhubungan dengan morbiditas yang tinggi. Daerah kepala dan leher merupakan area yang 

kompleks dan dibagi menjadi beberapa subunit secara anatomi dan fungsional. Imaging dapat 

dilakukan dengan cross-sectional seperti computed tomography, pencitraan magnetic 

resonance, ultrasonografi, dan positron emission tomography-computed tomography, 

biasanya menggunakan fluorin-18-deoksi-D-glukosa. Oleh karena itu, pengetahuan anatomi 

cross-sectional sangat penting. Artikel ini berusaha memberikan gambaran tentang berbagai 

modalitas pencitraan cross-sectional yang digunakan dalam evaluasi kanker kepala dan leher. 

Artikel ini secara singkat menggambarkan anatomi ekstrakranial dari kepala dan leher, peran 

pencitraan serta penampilan pencitraan tumor dan ekstensi mereka ke kelenjar getah bening, 

tulang dan jaringan sekitarnya. Keuntungan dan kerugian serta persyaratan dasar berbagai 

modalitas dijelaskan bersama dengan cara mengoptimalkan kualitas pencitraan. Pedoman 

umum untuk dasar berbagai modalitas diberikan. Kesalahan banyak terjadi dan beragam dan 

bisa karena variasi anatomi, patologi yang dapat disalahtafsirkan, dan alasan teknis karena 

kekhasan dari berbagai modalitas pencitraan. Pengetahuan tentang kesalahan yang mungkin 

terjadi ini dapat membantu untuk menghindari salah tafsir. Poin-poin penting yang akan 

disebutkan saat pelaporan juga disebutkan. 

 

Latar Belakang 

Epidemiologi 

     Kanker kepala dan leher, tidak termasuk kanker kulit dan limfoma adalah kanker keenam 

paling sering di seluruh dunia dengan perkiraan kejadian saat ini menjadi sekitar 600.000 per 

tahun dan angka kematian sekitar 300.000 per tahun. Tingkat insiden yang dilaporkan pada 

tahun 2008 adalah 6,8%. Ada variasi geografis dalam distribusi kanker kepala dan leher yang 

berbeda karena perbedaan dalam kerentanan genetik, faktor risiko budaya seperti merokok, 

kebiasaaan minum alkohol, mengunyah sirih, prevalensi malnutrisi, perbedaan dalam diet, 

status sosial ekonomi, dan kehadiran agen infeksius, terutama human papillomavirus (HPV 

khususnya tipe 16), virus Epstein Barr dan human immunodeficiency virus (HIV). Tumor 
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tertentu juga menunjukkan prevalensi berbeda antar jenis kelamin; squamous cell carcinoma 

lebih umum pada laki-laki dan tumor tiroid lebih umum pada wanita. Paparan radiasi adalah 

faktor risiko untuk kanker tiroid dan karsinoma mucoepideroid dari kelenjar ludah. Terdapat 

laporan mengenai hubungan dengan racun lingkungan seperti formaldehida. Pasien dengan 

kanker sel pipih di kepala dan leher dapat memiliki kanker primer dari saluran 

gastrointestinal atas. Mereka juga berisiko terkena kanker paru-paru, kanker esofagus dan 

kanker lambung, yang biasanya karena kombinasi merokok dan konsumsi alkohol. Insidensi 

tahunan untuk kekambuhan kanker primer setelah terapi yang sukses telah dilaporkan sebagai 

3-7%. 

 

Anatomi  

     Anatomi kepala dan leher sangat kompleks dan pengetahuan tentang anatomi sangat 

penting bagi ahli radiologi kepala dan leher untuk secara akurat menentukan lokasi proses 

penyakit dan hubungannya dengan struktur yang berdekatan dan untuk membuat diagnosis 

yang benar. Pada pencitraan cross-sectional, organ ekstrakranial pada kepala dan leher dapat 

dibagi menjadi berbagai ruang anatomi oleh bidang fascial, setiap ruang memiliki konten 

yang berbeda dan patologi yang berbeda. Bagian leher suprahyoid dibagi menjadi ruang 

mukosa faring, ruang masticator, ruang parafaring, ruang parotid, ruang karotid, ruang faring, 

dan ruang perivertebral termasuk vertebra. Ruang-ruang infrahyoid terdiri dari ruang visceral 

termasuk trakea, esofagus, kelenjar tiroid dan paratiroid, ruang karotid, ruang retrofaring dan 

ruang perivertebral yang membentang ke bawah dari leher suprahyoid. 

     Ruang karotid, perivertebral dan retrofaring adalah ruang vertikal yang memanjang dari 

dasar tengkorak ke dada. Ruang retrofaring adalah ruang potensial yang dibatasi di anterior 

oleh fasia visceralis dan di posterior oleh fasia prevertebralis dan memanjang dari dasar 

tengkorak ke mediastinum posterior sampai sekitar tingkat karina. Ruang perivertebral 

termasuk otot longus colli, otot paraspinal, tulang belakang, arteri dan vena vertebralis, serta 

sumsum tulang belakang. Pengetahuan tentang ruang-ruang ini dan pola pergeserannya 

membantu dalam menentukan lokasi lesi ke berbagai ruang dan membantu menegkkan 

diagnosis yang benar. Ruang-ruang ini juga bertindak sebagai jalur potensial untuk 

penyebaran penyakit. Tumor maligna dapat tumbuh di melalui beberapa ruang dan dapat 

berkembang dalam ruang yang berbeda secara bersamaan, misalnya pada limfoma dan 

metastasis. Selanjutnya, daerah kepala dan leher dibagi menjadi beberapa unit anatomi dan 
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fungsional, dengan masing-masing memiliki pola penyebaran tumor yang berbeda dan 

stadium T. 

Ini termasuk: 

1. Rongga hidung dan sinus paranasal (SPN) 

2. Rongga mulut dan bibir, mukosa bukal, tulang alveolar atas dan bawah, gusi retromolar, 

dasar mulut, langit-langit mulut, dan lidah anterior 

3. Nasofaring 

4. Orofaring terdiri dari langit-langit lunak termasuk uvula, amandel, pangkal lidah dan 

dinding faring. 

5. Hipofaring atau laringofaring, terdiri dari sinus piriform, area postcricoid dan dinding 

hipofaring posterior 

6. Laring yang terbagi menjadi bagian supraglottic (suprahyoid epiglotis dengan kedua 

permukaan lingual dan laring, lipatan aryepiglottic, kartilago arytenoid, pita suara palsu dan 

ventrikel), glotis (pita suara benar dan komisura anterior dan posterior) dan subglotis yang 

dimulai di bawah pita suara ke batas inferior dari krikoid 

7. Kelenjar air liur mayor dan minor 

8. Kelenjar tiroid 

 

Tumor 

     Tumor bisa jinak atau ganas dan dapat timbul dari kulit, mukosa, kelenjar lair liur mayor 

dan minor, kelenjar tiroid, kelenjar getah bening, jaringan mesenkim termasuk tulang, tulang 

rawan, jaringan fibrosa, lemak, otot dan saraf. Mereka dapat timbul secara lokal atau menjadi 

bagian dari keganasan sistemik. Sembilan puluh persen dari neoplasma kepala dan leher 

merupakan keganasan yang berasal dari sel epitel dari membran mukosa saluran 

gastrointestinal bagian atas, yang disebut head and neck squamos cell cancer (HNSCC). 

Kelompok kedua terdiri dari tumor kelenjar yang timbul di kelenjar air liur mayor dan minor 

dan di kelenjar tiroid. Kanker kulit dan kanker kulit non-melanoma pada kepala dan leher 

dianggap sebagai kelompok yang terpisah. Tumor yang termasuk jarang adalah limfoma 

lokal, sarkoma tulang dan jaringan lunak, dan tumor neuroectodermal seperti paraganglioma, 

neuroblastoma olfaktorius, karsinoma neuroendokrin dan melanoma maligna. Lesi yang 

sangat superfisial dari mukosa mudah dilihat secara klinis, tetapi mungkin tidak selalu 

diidentifikasi pada pencitraan cross-sectional karena volumenya yang kecil. 
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Pilihan pengobatan yang tersedia adalah operasi, kemoterapi dan radioterapi. Perawatan 

bervariasi sesuai dengan jenis tumor dan tempat asalnya. Radiologharus dapat mendeteksi, 

menentukan lokasi tumor, dan menentukan luasnya penyebaran, kemudian diagnosis akhir 

akan dibuat oleh ahli patologi. 

 

Modalitas pencitraan 

     Modalitas pencitraan cross-sectional yang tersedia termasuk computed tomography (CT), 

magnetic resonance imaging (MRI), ultrasonografi (US) dan PET-CT dengan fluorin-18-

deoksi-D-glukosa (18FDG PET-CT). Setiap modalitas memiliki kekuatan dan kelemahannya 

sendiri seperti yang dijelaskan berikut 

 

Ultrasonografi 

     Alat ini tersedia di mana-mana, tidak memancarkan radiasi, portabel, murah, memiliki 

resolusi tinggi dan penilaian pembuluh darah dan vaskularisasi tumor dapat dilakukan secara 

real time tanpa menggunakan media kontras. Media kontras intravaskuler dapat diberikan 

untuk mengevaluasi uptake lesi. Ultrasonografi sangat ideal sebagai guiding untuk intervensi 

di mana lesi tervisualisasi dengan baik. 

Kerugian dari USG adalah ketergantungan kepada kemampuan operator dan fakta bahwa 

gelombang suara tidak ditransmisikan melalui tulang dan udara, mengakibatkan 

nonvisualisasi struktur di belakang tulang dan koleksi udara. Lesi yang sangat besar bisa sulit 

dievaluasi sepenuhnya dan lesi multipel memerlukan dokumentasi yang teliti. 

 

Computerised tomography (CT) 

     CT merupakan modalitas pertama yang digunakan karena tersedia secara luas, relatif 

murah, cepat dan mudah untuk dilakukan dan direproduksi. Waktu pemeriksaan singkat 

dengan lebih sedikit artefak daripada MR scan. Irisan tipis, akuisisi gambar resolusi tinggi 

memungkinkan rekonstruksi multiplanar berkualitas tinggi dengan evaluasi superior terhadap 

struktur tulang dan kalsifikasi. Pemeriksaan ini dapat dengan mudah diperluas ke seluruh 

tubuh untuk tujuan skrining. Evaluasi gambar CT juga lebih mudah daripada evaluasi gambar 

MR. Kekurangan CT adalah paparan radiasi, kontras jaringan lunak yang lebih buruk 

dibandingkan dengan MRI, kebutuhan untuk menyuntikkan media kontras iodinasi untuk 

meningkatkan pencitraan dengan risiko nefropati kontras dan artefak yang disebabkan oleh 

amalgam gigi atau bahan ortopedi, jika ada. Kontraindikasi untuk CT dapat bersifat absolut 
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atau relative, termasuk alergi terhadap media kontras, gagal ginjal dengan sebagian fungsi 

yang tersisa, hipertiroidisme, kanker tiroid, berat badan di atas 200 kg dan ketidakmampuan 

untuk berbaring. Anak-anak sebaiknya dipindai dengan MRI atau ultrasound untuk 

menghindari paparan radiasi. 

 

Magnetic resonance imaging (MRI) 

     MRI memiliki banyak keuntungan: kontras jaringan lunak yang baik, pemindaian 

multiplanar, evaluasi pembuluh darah tanpa media kontras, tidak ada paparan radiasi, tidak 

ada kontras yang mengandung iodium yang perlu diberikan. Pencitraan fungsional seperti 

diffusion-weighted imaging, perfusi, dan dynamic enhancement studies dapat dilakukan. 

Kerugian utama termasuk biaya yang lebih tinggi dan waktu pemeriksaan yang lebih lambat. 

Penyelidikan lebih kompleks dengan banyak kemungkinan urutan yang dapat dilakukan dan 

evaluasi gambar juga lebih sulit. Ada banyak potensi artefak (artefak gerakan, artefak aliran, 

artefak distorsi karena logam atau udara) yang dapat memyerupai atau mengaburkan patologi. 

Wajah, leher dan dasar tengkorak memiliki beberapa jaringan lunak, udara dan permukaan 

tulang yang meningkatkan kemungkinan adanya artefak. Selain itu artefak gerakan dan 

menelan dapat menurunkan kualitas gambar. Pemeriksaan area tubuh yang lebih luas 

memerlukan waktu pemeriksaan yang lebih lama. Zat kontras yang mengandung Gadolinium 

harus diberikan untuk mengevaluasi tumor dan abses. Kontraindikasi penggunaan gadolinium 

bersifat absolut atau relative yaitu pasien dengan nephrogenic systemic fibrosis (NSF), reaksi 

anafilaktik sebelumnya terhadap gadolinium, pasien dengan tingkat filtrasi glomerulus di 

bawah 30 ml / menit / 1 , 73 m2, gangguan ginjal yang tidak stabil, sindrom hepatorenal atau 

gangguan fungsi hati kronis dan kehamilan. Manfaat dan risiko memberi Gadolinium harus 

didiskusikan dengan dokter yang merawat. Senyawa makrosiklik dari gadolinium diketahui 

lebih stabil daripada senyawa linier dari gadolinium,oleh karena itu senyawa makrosiklik 

lebih dianjurkan jika benar-benar diperlukan. 

     Terdapat kontraindikasi absolut dan relatif untuk melakukan MRI. Berat badan lebih dari 

200 kg memenuhi MRI karena meja tidak dapat menahan beban ini. Kontraindikasi lain 

termasuk fragmen logam feromagnetik di dekat struktur vital, implan logam di area yang 

akan diperiksa, alat pacu jantung yang sudah tua, stimulator saraf, pompa, implan koklea dan 

prostesis stapes, klaus tropobia, pasien yang sakit parah, pasien yang tidak dapat berbaring 

untuk jangka waktu yang lama karena rasa sakit atau peningkatan risiko aspirasi. 
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Positron emission tomography-computed tomography dengan fluorine-18-Deoxy-D-

Glucose (18FDG PET-CT) 

     Keuntungan PET-CT adalah evaluasi seluruh tubuh termasuk area yang diminati, 

keterlibatan kelenjar getah bening, deteksi dan eksklusi metastasis jauh dan sensitivitas tinggi 

untuk deteksi penggunaan glukosa. Satu kerugian besar adalah bahwa pemeriksaan ini tidak 

spesifik karena serapan glukosa juga meningkat pada inflamasi. PET-CT juga lebih mahal, 

memakan waktu, membutuhkan pasien untuk berpuasa selama 6 jam, waktu pemindaian 

adalah 20–30 menit dan waktu pemeriksaan total sekitar 2–3 jam. Ada beberapa paparan 

radiasi yang bervariasi tergantung pada apakah CT dosis rendah dilakukan untuk koreksi 

atenuasi atau CT kualitas diagnostik dilakukan. Interpretasi bisa sulit di area dengan anatomi 

yang kompleks, variasi fisiologis, dan pola yang tidak biasa dari uptake FDG tinggi di kepala 

dan leher. 

     Evaluasi citra PET terutama dilakukan oleh penilaian visual kualitatif. Penilaian visual 

membutuhkan definisi ambang batas untuk penilaian keberadaan dan tingkat konsentrasi 

radiotracer. Parameter semi-kuantitatif yang saat ini digunakan untuk PET adalah nilai 

standar uptake, yang didefinisikan sebagai konsentrasi tracer pada lesi dibandingkan dengan 

kepadatan jaringan, yang diukur dengan PET, dibagi dengan dosis yang disuntikkan, dengan 

dosis sesuai berat pasien dikalikan dengan faktor peluruhan. Selain berat badan, dosis yang 

disuntikkan juga dapat dikoreksi oleh massa tubuh tanpa lemak, atau luas permukaan tubuh 

(BSA). Tumor yang berbeda juga menunjukkan penggunaan glukosa yang berbeda dan tidak 

ada nilai ambang standar untuk diagnosis tumor, namun dapat bermanfaat untuk pemantauan 

terapi. 

 

Peran Pencitraan 

     Pemeriksaan klinis dan endoskopi dapat memvisualisasikan tumor di mukosa saluran 

cerna bagian atas. Namun, tidak semua area dapat divisualisasikan dengan baik dan tumor 

submukosa dan tumor pada lokasi lebih dalam tidak dapat dilihat. Peran pencitraan terletak 

pada deteksi atau eksklusi diagnosis tumor, karakterisasi tumor jika ada, dan juga untuk 

menggambarkan ukuran dan luasnya, untuk melihat struktur mana yang terlibat, apakah ada 

penyebaran ke kelenjar getah bening regional, perineural atau penyebaran perivascular, invasi 

tulang atau dalam menetukan tingkat penyakit, serta untuk mendeteksi metastasis. 

Pencitraan juga digunakan untuk memperoleh diagnosis jaringan dengan biopsi dipandu 

dengan alat imaging, untuk perencanaan terapi (radioterapi, bedah dibantu komputer), untuk 
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follow up pasien dalam terapi jika perlu, untuk mengevaluasi respon terhadap pengobatan, 

untuk mendeteksi rekurensi sebelum muncul gejala klinis. Hal tersebut dapat meningkatkan 

kesintasan. 

 

Gambaran primer (sebelum terapi) 

     CT dan MRI umumnya digunakan dan dapat memberikan sebagian besar informasi yang 

relevan ketika parameter studi dioptimalkan. Informasi yang disediakan oleh modalitas yang 

berbeda biasanya saling melengkapi. Pemilihan modalitas primer tergantung pada apa yang 

ingin diketahui oleh dokter, teknologi yang tersedia, faktor biaya, kebijakan penggantian 

biaya, preferensi dokter, dan faktor dari pasien seperti adanya kontraindikasi terhadap MRI 

(alat pacu jantung yang lebih tua, fragmen logam, klip aneurisma ) atau kontraindikasi 

penggunaan media kontras iodinasi (alergi, gagal ginjal, kanker tiroid). Untuk pasien anak, 

paparan radiasi merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan, oleh karena itu MRI harus 

dilakukan pada anak-anak jika tersedia. 

     Studi awal yang ideal adalah studi yang aman dan menyediakan semua informasi yang 

diperlukan untuk menentukan pengobatan yang tepat. Ini tergantung pada lokasi asal tumor 

dan pola penyebaran yang diketahui. Studi berikutnya, jika diperlukan harus dapat menjawab 

pertanyaan yang tidak dapat diketahui melalui studi pertama. Selanjutnya, metastasis jauh 

atau tumor di tempat lain yang dapat muncul karena factor risiko harus sama harus 

disingkirkan. Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan CT atau PET-CT seluruh tubuh. Ada 

peningkatan laporan penggunaan PET-MRI, tetapi ketersediaannya terbatas. 

Apabila tumor sudah muncul, seseorang harus menentukan lokasi tumor dengan tepat dan 

mengidentifikasi sejauh mana tumor tersebut menyebar. 

 

Penampilan tumor dan ektensi tumor 

     Tumor muncul sebagai penebalan asimetris dari mukosa atau massa densitas jaringan 

lunak pada CT yang meningkat sesuai dengan vaskularisasi. Tumor yang lebih besar dapat 

menunjukkan area nekrosis. Pada MRI, tumor biasanya lebih hiperintens dibandingkan otot 

pada T2-weighting dan hipointens atau isointense dibandingkan otot pada T1-weighting. 

Gambar T1-weighted precontrast sangat berguna dalam membedakan tumor dari lemak di 

sekitarnya, mendeteksi pembungkus bundel neurovaskular dan keterlibatan sumsum tulang. 

MRI dapat memberikan diagnosis false positive tumor jika terjadi perubahan inflamasi dan 

perdarahan. Penggunaan pencitraan resonansi magnetik difusi-tertimbang (DW-MRI) dapat 
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membantu mendeteksi dan mendemonstrasikan tumor dengan lebih baik karena sebagian 

besar sel kanker skuamosa relatif hiperselular dan dapat menunjukkan hambatan difusi. Hal 

ini telah dibuktikan dan berguna pada pasien yang diperiksa setelah operasi, di mana ada 

perubahan anatomi saat pembedahan dan edema dan peradangan karena terapi. Pada PET-

CT, perubahan morfologis karena tumor terlihat seperti pada CT dengan peningkatan 

penyerapan glukosa pada tumor-tumor yang menggunakan FDG, proses lain yang 

menghasilkan uptake glukosa seperti inflamasi atau biopsi juga akan menunjukkan 

peningkatan pengambilan glukosa dan harus disingkirkan bila memungkinkan. Erosi tulang 

tampak sebagai diskontinu hipointens pada MR atau adanya tepi hiperattenuating kortikal 

pada CT. Deteksi erosi halus membutuhkan CT dengan potongan tipis dengan rekonstruksi 

algoritma tulang di beberapa bidang. Sklerosis dapat menjadi tanda infiltrasi tumor atau 

osteitis reaktif. Keterlibatan meduler lebih baik dideteksi dengan MRI. Penggantian sinyal 

lemak hyperintense normal di sumsum tulang pada T1-pembobotan asli dengan 

meningkatkan jaringan menunjukkan keterlibatan sumsum tulang. Sayangnya, perubahan ini 

juga dapat dilihat pada edema peritumoral, inflamasi, penyakit periodontal yang bersamaan, 

osteomisitis, fibrosis radiasi dan osteoradionekrosis. 

     Penyebaran perineural pada CT didiagnosis ketika ada pembesaran atau penghancuran 

foramen saraf dengan penggantian sinyal lemak normal dalam jaringan lunak. Pada MRI, 

saraf mungkin menebal dan / atau menunjukkan peningkatan intensitas warna. Penyebaran 

perineural dapat bersifat antegrade atau retrograde dan skip lesion dapat terjadi. Temuan ini 

juga dapat dilihat pada perubahan inflamasi atau karena edema pada saraf. Tanda-tanda 

sekunder denervasi seperti atrofi otot yang dipersarafi oleh saraf yang terlibat, atau tangkapan 

abnormal otot yang terlibat atau tanda-tanda klinis peradangan dapat membantu dalam hal 

ini. 

     Tanda-tanda PET-CT dari keterlibatan saraf termasuk penebalan linear atau linear 

peningkatan / penurunan aktivitas FDG sepanjang jalur yang diharapkan dari saraf kranial. 

Aktivitas abnormal dapat dilihat pada otot-otot yang dipersarafi oleh saraf tersebut atau 

peningkatan aktivitas FDG pada otot-otot sinergis / antagnostik yang terlalu banyak memberi 

kompensasi untuk mempertahankan suatu fungsi. Metastasis ke nodus limfa yang berdekatan 

merupakan faktor prognostik yang penting. Kami menggunakan klasifikasi berdasarkan 

gambar dari kelenjar getah bening servikal yang dijelaskan oleh Som et al., di mana kelenjar 

getah bening dibagi menjadi tujuh stasiun di leher sesuai dengan posisi mereka. Nodus 

limfofaringeal, oksipital, wajah, parotid dan mastoid tidak termasuk dalam klasifikasi ini dan 
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ketika terlibat dalam suatu penyakit akan diberi nama sesuai dengan situs anatomi mereka. 

Kebanyakan nodus metastatik membesar, diameter sumbu pendek transversal lebih dari 1,5 

cm untuk nodus Level II, dan lebih dari 1 cm untuk semua nodus lain di leher dianggap 

patologis. Namun, node berukuran normal yang memiliki area fokus nekrosis menunjukkan 

adanya metastasis. Ini harus dibedakan dari lemak hilus, kita harus hati-hati melihat pada 

pemindaian asli dan mengukur unit Hounsfield, nekrosis juga cenderung berada di tengah 

sedangkan hilus eksentrik. Fitur lain termasuk peningkatan intensitas, ketidakteraturan dalam 

peningkatan intensitas, peningktan intensitas heterogen dan infiltrasi jelas dari jaringan lunak 

yang berdekatan yang menyiratkan penyebaran ekstrakapsular. Penyebaran extracapsular 

adalah temuan penting untuk disebutkan dalam laporan karena merupakan penanda 

peningkatan kegagalan locoregional jika dilakukan pembedahan dan kemoradiasi juga harus 

diberikan. 

     Ultrasonografi dapat mengevaluasi morfologi kelenjar getah bening dan sonografi 

Dopplerdapat digunakan untuk menilai pola vaskular. Pemantauan ukuran kelenjar getah 

bening juga berguna dalam penilaian respon pengobatan. Pembesaran kelenjar getah bening 

menunjukkan patologi tetapi karena nodus limfa yang terinfeksi juga membesar, maka tanda 

pembesaran tidak spesifik. Bentuk bulat dengan rasio sumbu pendek hingga panjang lebih 

besar dari 0,5 adalah penunjuk yang berguna, kecuali untuk nodus submandibular dan parotid 

yang biasanya bisa bundar. Hipertrofi kortikal eksentrik dapat mengindikasikan infiltrasi 

tumor fokal. Batas kelenjar getah bening mungkin halus atau tidak teratur, batas tidak teratur 

dalam metastasis menunjukkan penyebaran ekstrakapsular. Hilangnya hilus echogenik, 

nekrosis, dan kalsifikasi halus semuanya dapat dilihat pada metastasis. Kelenjar getah bening 

normal memiliki vaskularisasi hilus dan adanya vaskularisasi perifer dalam kelenjar getah 

bening merupakan indicator adanya keganasan. Pada PET-CT nodus limfatik metastatik 

menunjukkan peningkatan uptake. 

 

Staging tumor Tumor diklasifikasikan ke dalam staging yang dapat menentukan pengobatan 

dan prognosis yang tepat. The Union for international cancer control (UICC) telah 

menerbitkan sistem grading klasifikasi TNM UICC yang diterima secara internasional. Hal 

ini didasarkan pada karakteristik area tumor primer seperti ukuran dan penyebaran (T), 

keterlibatan kelenjar getah bening (N) dan ada atau tidaknya metastasis (M). Penggunaan 

staging standar ini membantu dalam perencanaan pengobatan, dalam follow up, dan 

memungkinkan pertukaran informasi antara pusat-pusat perawatan. Klasifikasi TNM 
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berdasarkan anatomi mempertimbangkan perluasan tumor lokal, regional dan jauh. Karena 

banyak sub-situs di kepala dan leher, masing-masing dengan stadium T yang berbeda, 

pembaca dirujuk ke klasifikasi TNM UICC dari tumor ganas. N staging dari kelenjar getah 

bening didasarkan pada situs, jumlah dan lateralitas dari kelenjar getah bening relatif ke situs 

tumor primer. Ini tidak memperhitungkan keberadaan penyebaran tumor ekstrakokapsular 

atau keterlibatan kelenjar getah bening retrofaringeal. N staging untuk sebagian besar tumor 

(kecuali nasofaring dan tiroid) Nx berarti bahwa kelenjar getah bening regional tidak dapat 

dinilai N0 tidak ada keterlibatan kelenjar getah bening N1 kelenjar getah bening ipsilateral 

tunggal 3 cm atau kurang dalam diameter terbesar N2a kelenjar getah bening ipsilateral 

tunggal antara 3 dan 6 cm 

N2b beberapa kelenjar getah bening ipsilateral kurang dari 6 cm N2c kelenjar getah bening 

kontralateral atau bilateral kurang dari 6 cm N3 setiap kelenjar getah bening lebih besar dari 

6 cm. N staging tumor nasofaring (nodus garis tengah dianggap ipsilateral). N0 tidak ada 

keterlibatan node N1 ipsilateral kelenjar getah bening tunggal di atas fossa supraklavikula, 

dan / atau kelenjar getah bening retrofiring unilateral atau bilateral (s), 3 cm atau kurang 

dalam dimensi terbesar N2a ipsilateral kelenjar getah bening tunggal antara 3 hingga 6 cm 

N2b beberapa kelenjar getah bening ipsilateral kurang dari 6 cm 

N2c nodus limfatik kontralateral atau bilateral (s) 6 cm dalam diameter terbesar di atas fossa 

supraklavikula 

N3a kelenjar getah bening atau nodus yang lebih besar dari 6 cm, unilateral atau bilateral 

N3b ektensi ke fossa supraklavikula 

N staging untuk kanker tiroid 

N1a level VI (pretrakeal, paratrakeal, prelaringeal/ Kelenjar getah bening Delphi) 

N1b unilateral, bilateral atau kontralateral servikal (level I-V), retrofaring atau mediastinum 

superior (level VII). 

Kehadiran metastasis merupakan faktor prognostik yang penting. M0 berarti tidak ada 

metastasis jauh dan M1 menandakan penyebaran ke organ jauh di luar kelenjar getah bening 

regional. 
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Terapi tergantung pada jenis tumor dan stadium dan terdiri dari operasi dan / atau kemoterapi 

dan / atau radioterapi. Oleh karena itu, diagnosis yang benar dan penilaian yang memadai 

mengenai luasan tumor sangat penting untuk terapi yang tepat dari tumor. 

 

Penampilan pencitraan setelah terapi 

     Penampilan imaging setelah terapi tergantung pada jenis terapi yang didapatkan dan ini 

harus diketahui sebelum evaluasi gambar. Perubahan yang diharapkan setelah radioterapi 

termasuk edema dan peradangan dengan penebalan, pembengkakan, dan indurasi semua 

struktur di area yang terkena radiasi, perubahan maksimal terlihat selama beberapa bulan 

pertama setelah akhir radioterapi. Perubahan-perubahan ini berkurang seiring dengan waktu 

dan dapat diikuti oleh atrofi dan penyusutan seperti pada kasus sialadenitis pasca-radiasi. 

Kalsifikasi juga dapat terjadi terutama pada kelenjar getah bening, kalsifikasi distrofik setelah 

terapi adalah penyebab potensial hasil positof palsu dari PET FDG. Perubahan setelah operasi 

tergantung pada jenis operasi yang telah dilakukan. Pembedahan mungkin meliputi 

pengangkatan jaringan secara signifikan yang memerlukan rekonstruksi dengan flap jaringan 

lunak, graft, dan prostesis. Diseksi leher yang dilakukan untuk mengangkat kelenjar getah 

bening bisa bersifat selektif atau radikal. Dengan demikian bisa ada perubahan signifikan 

dalam hal anatomi dan hal tersebut dapat mempersulit deteksi tumor di bagian yang 

mengalami perubahan anatomi ini. Tumor rekuren muncul sebagai massa jaringan lunak di 

lokasi primer pada CT atau MRI dan setelah operasi besar dengan rekonstruksi, rekurensi 

biasanya terlihat di tepi reseksi atau flap jaringan lunak. Ini bisa sangat sulit untuk 

membedakan antara kekambuhan tumor dan perubahan pasca-terapi pada tahap awal.      

Pemindaian awal dilakukan sekitar 3-6 bulan setelah akhir terapi dapat sangat membantu 

dalam hal ini. PET-CT memiliki nilai prediktif negatif yang tinggi tetapi hasil positif palsu 

terjadi karena peradangan pasca perubahan terapeutik. DW-MRI berguna dalam mendeteksi 

tumor di dalam kondisi adanya peradangan post-terapi. 

     Pasien dengan komplikasi setelah terapi dapat hadir untuk pencitraan. Komplikasi dini 

pembedahan seperti pembentukan fisura dapat didiagnosis pada fluoroskopi atau CT setelah 

memberikan media kontras secara oral. Komplikasi akhir radioterapi seperti osteonekrosis 

dan nekrosis jaringan lunak dapat dilihat dengan baik pada CT scan dan MRI meskipun 

kadang-kadang sulit untuk membedakannya dari rekurensi tumor atau infeksi. Radionekrosis 

dapat terjadi setelah radioterapi. Adanya udara, sklerosis dan fragmentasi tulang 

menunjukkan adanya radionekrosis. 
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Penentuan Modalitas yang Digunakan 

     Modalitas yang ditentukan tergantung pada ketersediaan. Di negara-negara maju sebagian 

besar modalitas tersedia, hal yang menjadi pertimbangan adalah preferensi dokter, 

pengalaman, keahlian, bidang minat dan informasi yang diperlukan. Sebagai panduan umum, 

MRI paling baik untuk evaluasi rongga mulut dan orofaring dan untuk evaluasi penyebaran 

tumor perineural. Untuk evaluasi PNS, rongga hidung dan laring, di mana jaringan lunak dan 

rincian tulang penting, CT dan MRI umumnya digunakan dan memberikan informasi 

pelengkap. Kelenjar tiroid dievaluasi dengan baik oleh USG, MRI atau CT. Penggunaan 

media kontras iodinasi dikontraindikasikan pada kasus dugaan kanker tiroid karena implikasi 

terapeutik. Kelenjar air liur dapat dievaluasi dengan semua modalitas cross-sectional. Untuk 

evaluasi status kelenjar getah bening, semua modalitas dapat digunakan. MRI lebih 

disarankan untuk evaluasi penyebaran perineural. 

     Ultrasound digunakan secara luas untuk evaluasi kelenjar tiroid, kelenjar getah bening 

leher, dan kelenjar ludah serta evaluasi massa jaringan lunak dan pada populasi anak. FNAB 

atau biopsy dengan panduan ultrasound memiliki tingakat akurasi yang tinggi untuk 

penentuan stadium leher tetapi sangat tergantung pada kemampuan operator. Tidak semua 

area leher dapat divisualisasikan secara baik oleh USG (misalnya, lobus dalam dari kelenjar 

parotis, kelenjar getah bening retrofaringeal) dan CT atau MRI mungkin diperlukan untuk 

menentukan stadium. 

     PET-CT berguna untuk mendeteksi tumor primer, diketahui atau tidak diketahui, 

metastasis kelenjar getah bening, tumor kedua, atau metastasis jauh. PET-CT memiliki peran 

dalam pengulangan penentuan stadium dan pengawasan jangka panjang untuk mendeteksi 

kekambuhan. 

     Pada suatu institsi, pasien dengan tumor menjalani CT scan leher sebagai pemeriksaan 

utama. MRI komplementer dilakukan bila memungkinkan untuk tumor dengan batas yang 

lebih jelas seperti pasien dengan tumor orofaring, rongga mulut, nasofaring, PNS dan untuk 

ekslusi penyebaran tumor perineural. CT konvensional dari thorax dan abdomen dilakukan 

untuk penentuan stadium tumor pada masa awal T1-2 N0. PET-CT dilakukan untuk tumor 

lanjut T3-4 di mana ada peningkatan risiko metastasis, pada semua pasien dengan metastasis 

kelenjar getah bening, dan untuk pasien dengan kanker primer yang tidak diketahui (CUP). 

Sebagian besar pasien juga menjalani panendoskopi dan semua pasien dibiopsi. USG 

biasanya disediakan untuk evaluasi kelenjar tiroid dan untuk panduan biopsi pada orang 
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dewasa. Anak-anak yang mengalami pembengkakan akan dievaluasi terlebih dahulu dengan 

USG dan kemudian dengan MRI, apabila dibutuhkan, untuk menghindari paparan radiasi. 

     Setelah selesai terapi, pasien dinilai secara klinis dan radiologis untuk mendeteksi 

persistensi tumor / rekurensi atau metastasis. Pemeriksaan radiologis setelah terapi bersifat 

individual dan tergantung pada jenis tumor dan stadium tumor, tetapi skema umum yang 

diterapkan adalah pemindaian CT atau MRI 3–4 bulan setelah selesainya terapi, yang diulang 

setelah 1 atau 2 tahun. Pasien dengan kanker stadium III dan IV menjalani pnentuan sytadium 

kembali setelah 4-5 bulan setelah terapi. 

 

Kesimpulan 

     Area kepala dan leher merupakan hal komplex dan pengetahuan mengenai anatomi sangat 

penting. Pencitraan berbagai potongan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing. Diagnosis hanya dapat dilakukan apabila gambar pencitraan nya tepat. Bila tidak 

tepat, ulangi. 

Apakah terdapat massa? Apakah tersembunyi atau generalisata? Apakah terlokalisir pada 

ruang anatomis? Lokalisasi lesi dengan baik membantu mencapai diagnosis tepat. Apakah 

multi spasial atau trans spasial? Bagaimanakah penampilan lesi nya, dan karakteristik 

penyangatan nya?. Kistik atau solid? Inflamasi atau infeksi? Keganasan? 

Langkah selanjutnya? Pemeriksaan lanjutan? Modalitas pemeriksaan lanjutan apa? Biopsi. 

Ada banyak jebakan dan, kita harus waspada terhadap hal tersebut. Penemuan insidental, 

meskipun sepertinya tidak relevan, dapat menjadi petunjuk adanya tumor yang tersembunyi 
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DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA KANKER LARING 

Dr.Ervin Yamani Amouzegar, Sp.T.H.T.K.L 

 

Abstrak 

Kanker laring terjadi ketika sel-sel di tenggorokan tumbuh tak terkendali dan bentuk tumor 

yang dapat menyerang jaringan normal dan menyebar. Etiologi pasti penyakit ini belum 

diketahui. Beberapa faktor risiko antar lain merokok, alkohol, paparan zat kimia, ras dan 

Human Papiloma Virus dianggap sebagai pemicu. Tatalaksana Kanker laring adalah operasi 

dilanjutkan dengan radiasi. Beberapa komplikasi setelah operasi bisa terjadi antara lain, fistel 

dan penyempitan stoma. Ditemukan kasus laki-laki yang menderita kanker laring, dilakukan 

laringektomi total, terjadi komplikasi fistel dan direvisi. Pasca revisi dilakukan radiasi. 

Kata Kunci : kanker laring, Laringektomi, Komplikasi, Radioterapi. 

 

Abstract 

Laryngeal cancer occurs when cells in the throat grow uncontrollably and form tumors that 

can attack normal and diffuse tissue. The exact etiology of this disease is unknown. Some risk 

factors include smoking, alcohol, exposure to chemicals, race and Human Papilloma Virus 

are considered triggers. Treatment of laryngeal cancer is surgery followed by radiation. 

Some complications after surgery can occur, among others, fistula and narrowing of the 

stoma. There were cases of men with laryngeal cancer, total laryngectomy, fistula 

complications and revision. After radiation revision was done. 

Key words: Laryngeal cancer, Laryngectomy, Complication, Radiotherapy. 

 

 



 

112 

 

PENDAHULUAN 

     Tumor merupakan pertumbuhan massa sel yang tidak normal. Dapat berupa tumor 

jinak atau ganas. tumor jinak memiliki pertumbuhan sel yang tidak terkendali, tetapi 

tanpa invasi ke dalam jaringan normal dan tanpa menyebar apapun. Disebut tumor 

ganas (kanker), ketika sel tumor memiliki kecenderungan untuk menyerang jaringan 

dan menyebar secara lokal serta bagian tubuh yang jauh. Dalam pengertian ini, kanker 

laring terjadi ketika sel-sel di lapisan tenggorokan tumbuh tak terkendali dan bentuk 

tumor yang dapat menyerang jaringan normal dan menyebar ke bagian lain dari 

tubuh.
i
 

Etiologi pasti sampai saat ini belum diketahui, namun didapatkan beberapa hal yang 

berhubungan erat dengan terjadinya keganasan laring yaitu: rokok, alkohol, sinar 

radioaktif, polusi udara radiasi leher dan asbestosis. Untuk menegakkan diagnosa 

tumor ganas laring masih belum memuaskan, hal ini disebabkan antara lain karena 

letaknya dan sulit untuk dicapai sehingga dijumpai bukan pada stadium awal lagi. 

Biasanya pasien datang dalam keadaan yang sudah berat sehingga hasil pengobatan 

yang diberikan kurang memuaskan. Yang terpenting pada penanggulangan tumor 

ganas laring ialah diagnosa dini. 

     Laporan The American Cancer Society tahun 2006 di Amerika tercatat 12.000 

kasus baru dan 4740 kasus meninggal karena tumor ganas laring. Pusat Kanker 

Nasional Amerika melaporkan 8,5 kasus karsinoma laring ditemukan per 100.000 

penduduk laki-laki dan 1,3 kasus per 100.000 penduduk wanita per tahun. Di 

beberapa negara Eropa tumor ganas laring merupakan tumor ganas terbanyak di 

bidang THT-KL. Sementara laporan WHO yang mencakup 35 negara memperkirakan 

1,5 orang dari 100.000 penduduk meninggal karena tumor ganas laring. Di Indonesia 

angka kekerapan tumor ganas laring belum dapat didata secara pasti, tetapi dapat 

diperkirakan mencapai kurang lebih 1 persen dari semua keganasan dan menempati 

urutan ketiga tumor ganas terbanyak di bidang THT setelah tumor ganas nasofaring 

dan tumor ganas hidung dan sinus paranasal. Untuk jenis kelamin, perbandingan 

penderita laki-laki dan perempuan berkisar antara 11:1 di mana terbanyak pada usia 

45-60 tahun. Namun, akhir-akhir ini jumlah penderita perempuan semakin meningkat, 

yang menurutnya kemungkinan diakibatkan adanya kecenderungan makin banyak 

perempuan yang merokok. 
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ETIOLOGI 

Beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan peningkatan angka kejadian tumor 

laring, yaitu5 : 

• Usia. sering pada orang tua. Sebagian besar terjadi pada usia > 60 tahun. Pada 

tahun 1950, rasio pria-wanita pada pasien dengan kanker laring adalah 15:1. 

Jumlah ini telah berubah menjadi 5:1 pada tahun 2000, dan proporsi perempuan 

menderita penyakit ini diperkirakan meningkat di tahun-tahun yang akan datang. 

Perubahan ini mungkin merupakan cerminan dari pergeseran dalam pola merokok, 

dengan wanita yang merokok lebih dalam beberapa tahun terakhir.4 

• Merokok. asap rokok melewati laring untuk sampai ke paru-paru sehingga 

merusak laring. 

• Alkohol 

• Diet, dapat menjadi faktor risiko, terutama diet kurang vitamin dan mineral 

tertentu. 

• Paparan zat kimia tertentu jangka panjang, asap atau polusi, mungkin merusak 

laring pada saat bernafas, dan dapat meningkatkan factor resiko. 

• Human papilloma virus (HPV) telah ditunjukkan dalam beberapa 

penelitianberhybungan dengan kanker laring. 

• Ras. karsinoma laring lebih sering terjadi pada Amerika Afrika daripada di putih, 

dengan rasio 3,5:14 

 

     Penyebab pasti sampai saat ini belum diketahui, namun didapatkan beberapa hal 

yang berhubungan erat dengan terjadinya keganasan laring yaitu : rokok, alkohol, 

sinar radio aktif, polusi udara, radiasi leher dan asbestosis. Ada peningkatan resiko 

terjadinya tumor ganas laring pada pekerja-pekerja yang terpapar dengan debu kayu1. 

     Rokok adalah faktor risiko yang memiliki kaitan paling kuat dengan keganasan 

laring maupun keganasan di saluran aerodigestif lain seperti esophagus dan paru. Dari 

studi yang dilakukan Maier dan DeStefani secara terpisah ditemukan 96,5 persen dan 

97,2 persen pasien dengan keganasan laring adalah perokok atau mantan perokok.  

    Penelitian Wynder menyebutkan, terdapat peningkatan risiko sebesar 30 kali pada 

pria yang merokok sedikitnya satu setengah bungkus sehari selama lebih dari sepuluh 
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tahun sedangkan penelitian yang dilakukan di RSCM pada tahun 1988 didapatkan 89 

persen penderita tumor ganas laring adalah perokok berat. 

     Alkohol juga merupakan faktor risiko dari keganasan laring. Menurut American 

Cancer Society tahun 2000, risiko relatif peminum alkohol meningkat lima kali 

dibandingkan dengan yang tidak minum alkohol sedangkan perokok jika digabung 

dengan peminum alkohol mempunyai risiko 100 kali dibandingkan dengan yang tidak 

merokok dan tidak peminum. 

     Faktor risiko pekerjaan hubungan antara pekerjaan dengan perkembangan 

keganasan laring jarang ditemukan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Tetapi 

dilaporkan pajanan yang lama dengan debu kayu, asbes, produk tar dan beberapa debu 

industri kimia juga merupakan faktor risiko terjadinya keganasan laring, 

Secara umum penatalaksanaan tumor ganas laring adalah dengan pembedahan, 

radiasi, sitostatika ataupun kombinasi daripadanya, tergantung stadium penyakit dan 

keadaan umum penderita1 

     Kanker di laring hampir selalu merupakan karsinoma sel skuamosa.  kanker yang 

biasa terjadi pada perokok. Kanker laring bukan satu, tetapi merupakan beberapa 

penyakit, tergantung atas lokasinya. Kanker pita suara sejati, berbeda dengan 

karsinoma supraglotis dan subglotis, biasanya ditemukan dini karena dampaknya pada 

suara. Ada banyak penyebab penyakit kanker laring. Selain itu adapula gejela-gejala 

yang timbul, diagnosis, cara pencegahan dan pengobatan pada penyakit kanker laring. 

 

ANATOMI 

     Laring merupakan bagian paling bawah dari saluran napas atau yang berbentuk 

limas segi tiga terpancung dengan bagian atas lebih besar dari pada bagian bawah. 

Kerangka laring tersusun dari satu tulang (hioid) dan beberapa tulang rawan 

(epiglottis, aritenoid dan krikoid). Gerak laring dilakukan oleh kelompok otot-otot 

ekstrinsik dan intrinsik. Otot ekstrinsik terutama bekerja pada laring secara 

keseluruhan sedangkan otot intrinsik menyebabkan gerak di bagian laring sendiri.
2,3,4 

     Laring terdiri dari 3 bagian: glotis, supraglotis dan subglotis. Hal ini didasarkan 

dari perkembangan embrional dan perbedaan pola limfatik. Laring terdiri dari 4 

kartilago: krikoid, epiglotis, aritenoid dan tiroid. Pada glotis terdapat pita suara (plika 

vokalis). Supraglotis terdiri dari epiglotis, pita suara palsu dan lipatan ariepiglotis. 

Lipatan ini merupakan pembatas antara endolaring dan hipofaring. Subglotis terdapat 
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di bawah laring dan berbatasan dengan tepi sefalis kartilago krikoid. Kurang lebih 60 

persen keganasan laring ditemukan di daerah glottis, 35 persen berasal dari daerah 

supraglotis dan hanya 5 persen berasal dari subglotis. Pada stadium lanjut biasanya 

tumor sudah meluas ke glottis, supraglotis dan subglotis atau transglotis sehingga sulit 

ditentukan asalnya2. 

     Pembuluh limfe di laring supraglotis sangat banyak dan hal ini menyebabkan 

mudahnya terjadi metastasis di daerah ini. Drainase limfe terjadi secara lateral dan 

superior ke nodus limfe servikal. Pembuluh limfe dari laring infraglotik drainase 

terjadi secara lateral dan inferior ke nodus limfe servikal. Glotis unik karena hanya 

memiliki sedikit bahkan tidak ada drainase limfatik. Drainase limfatik juga unik 

karena antara kanan dan kiri mandiri satu sama lain dan tidak berhubungan 

Tulang dan tulang rawan laring yaitu: 

1. Os Hioid: terletak paling atas, berbentuk huruf ―U‖, mudah diraba pada leher 

bagian depan. Pada kedua sisi tulang ini terdapat prosesus longus dibagian 

belakang dan prosesus brevis bagian depan. Permukaan bagian atas tulang ini 

melekat pada otot-otot lidah, mandibula dan tengkorak. 

2. Kartilago tiroid : merupakan tulang rawan laring yang terbesar, terdiri dari dua 

lamina yang bersatu di bagian depan dan mengembang ke arah belakang. 

3. Kartilago Krikoid : terletak di belakang kartilago tiroid dan merupakan tulang 

rawan paling bawah dari laring. Di setiap sisi tulang rawan krikoid melekat 

ligamentum krikoaritenoid, otot krikoaritenoid lateral dan di bagian belakang 

melekat otot krikoaritenoid posterior. 

Otot-otot laring terdiri dari 2 golongan besar, yaitu :1 

1. Otot-otot ekstrinsik : 

• Otot elevator : M. Milohioid, M. Geniohioid, M. Digrastikus dan M. Stilohioid 

• Otot depressor : M. Omohioid, M. Sternohioid dan M. Tirohioid 

2. Otot-otot Intrinsik : 

• Otot Adduktor dan Abduktor : M. Krikoaritenoid, M. Aritenoid oblique dan 

transversum 

• Otot yang mengatur tegangan ligamentum vokalis : M. Tiroaritenoid, M. Vokalis, 

M. Krikotiroid 

• Otot yang mengatur pintu masuk laring : M. Ariepiglotik, M. Tiroepiglotik. 
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Gambar otot yang dipisahkan saat laringektomi 

 

 

Gambar middle dan inferior konsriktor laring 

 

KLASIFIKASI 

     Berdasarkan Union International Centre le Cancer (UICC) 1982, klasifikasi dan 

stadium tumor ganas laring terbagi atas : 

1. Supraglotis 

2. Glotis 

3. Subglotis 

     Yang termasuk supraglotis adalah : permukaan posterior epiglotis yang terletak di 

sekitar os hioid, lipatan ariepiglotik, aritenoid, epiglotis yang terletak di bawah os 

hioid, pita suara palsu, ventrikel. Yang termasuk glottis adalah : pita suara asli, 

komisura anterior dan komisura posterior. 

Yang termasuk subglotis adalah : dinding subglotis. 
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Klasifikasi dan stadium tumor berdasarkan UICC : 

1. Tumor primer (T) 

Supra glottis : 

T is : tumor insitu 

T 0 : tidak jelas adanya tumor primer l 

T 1 : tumor terbatas di supra glotis dengan pergerakan normal 

T 1a : tumor terbatas pada permukaan laring epiglotis, plika ariepiglotika, ventrikel 

atau pita suara palsu satu sisi. 

T 1b : tumor telah mengenai epiglotis dan meluas ke rongga ventrikel atau pita suara  

palsu 

T 2 : tumor telah meluas ke glotis tanpa fiksasi 

T 3 : tumor terbatas pada laring dengan fiksasi dan / atau adanya infiltrasi ke dalam. 

T 4 : tumor dengan penyebaran langsung sampai ke luar laring. 

Glotis : 

T is : tumor insitu 

T 0 : tak jelas adanya tumor primer 

T 1 : tumor terbatas pada pita suara (termasuk komisura anterior dan posterior) 

dengan pergerakan normal 

T 1a : tumor terbatas pada satu pita suara asli 

T 1b : tumor mengenai kedua pita suara 

T 2 :tumor terbatas di laring dengan perluasan daerah supra glotis maupun subglotis 

dengan pergerakan pita suara normal atau terganggu. 

T 3 : tumor terbatas pada laring dengan fiksasi dari satu atau ke dua pita suara 

T 4 : tumor dengan perluasan ke luar laring 

Sub glotis : 

T is : tumor insitu 

T 0 : tak jelas adanya tumor primer 

T 1 : tumor terbatas pada subglotis 

T 1a : tumor terbatas pada satu sisi 

T 1b : tumor telah mengenai kedua sisi 

T 2 : tumor terbatas di laring dengan perluasan pada satu atau kedua pita suara asli 

dengan pergerakan normal atau terganggu 

T 3 : tumor terbatas pada laring dengan fiksasi satu atau kedua pita suara 
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T 4 : tumor dengan kerusakan tulang rawan dan/atau meluas keluar laring. 

2. Pembesaran kelenjar getah bening leher (N) 

N x : kelenjar tidak dapat dinilai 

N 0 : secara klinis tidak ada kelenjar. 

N 1 : klinis terdapat kelenjar homolateral dengan diameter ≤ 3 cm 

N 2 : klinis terdapat kelenjar homolateral dengan diameter >3 – 3 cm – ≤ 6 cm. 

N 2b : klinis terdapat kelenjar homolateral multipel dengan diameter ≤ 6 cm 

N 3 : kelenjar homolateral yang masif, kelenjar bilateral atau kontra lateral 

N 3 a : klinis terdapat kelenjar homolateral dengan diameter > 6 cm 

N 3 b : klinis terdapat kelenjar bilateral 

N 3 c : klinis hanya terdapat kelenjar kontra lateral 

3. Metastase jauh (M) 

M 0 : tidak ada metastase jauh 

M 1 : terdapat metastase jauh 

4. Stadium : 

Tergantung keadaan tumor (T), pembesaran kelenjar regional ( N ), dan metastasis 

jauh ( M ). 

Stadium : I : T1 No Mo 

II : T2 No Mo 

III : T3 No Mo, T2 N1 Mo, T3 N1 Mo 

IV : T4 No Mo, semua T N2 M1, semua T semua N dan M. 

 

GEJALA DAN TANDA 

Gejala dan tanda yang sering dijumpai adalah : 

 Serak adalah gejala utama karsinoma laring, merupakan gejala paling dini 

tumor pita suara. Hal ini disebabkan karena gangguan fungsi fonasi laring. 

Kualitas nada sangaat dipengaruhi oleh besar celah glotik, besar pita suara, 

kecepatan getaran dan ketegangan pita suaara. Pada tumor ganas laring, pita 

suara gagal befungsi secara baik disebabkan oleh ketidak teraturan pita suara, 

oklusi atau penyempitan celah glotik, terserangnya otot-otot vokalis, sendi dan 

ligamen rikoaritenoid, dan kadang-kadang menyerang syaraf. Adanya tumor di 

pita suara akan mengganggu gerak maupun getaran kedua pita suara tersebut. 

Serak menyebabkan kualitas suara menjadi kasar, mengganggu, sumbang dan 
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nadanya lebih rendah dari biasa. Kadang-kadang bisa afoni karena nyeri, 

sumbatan jalan nafas atau paralisis komplit. 

     Seseorang dengan suara serak yang menetap selama dua minggu atau lebih, apalagi 

mempunyai faktor resiko yang sesuai, harus diwaspadai adanya keganasan laring 

(glottis). Sementara untuk tumor supraglotis dan subglotis, suara serak bukan 

merupakan keluhan pertama namun biasanya akan timbul jika tumor sudah menyebar 

ke pita suara2,3. Suara parau juga merupakan gejala umum dari laringitis. 

Kebanyakan orang dengan suara serak tidak menderita kanker. Namun, suara serak 

pada radang tenggorokan biasanya hilang dalam waktu seminggu atau lebih. 

Oleh karena itu, curiga ke tumor laring bila menemukan suara serak lebih dari 4 

minggu. 

     Hubungan antara serak dengan tumor laring tergantung letak tumor. Apabila tumor 

tumbuh pada pita suara asli, serak merupakan gejala dini dan mnetap. Apabila tumor 

tumbuh di daerah ventrikel laring, di bagian bawah plika ventrikularis atau di batas 

inferior pita suara serak akan timbul kemudian. Pada tumor supraglotis dan subglotis, 

serak dapat merupakan gjala akhir atau tidak timbul sama sekali. Pada kelompok ini, 

gejala pertama tidak khas dan subjektif seperti perasaan tidak nyaman, rasa ada yang 

mengganjal di tenggorok. Tumor hipofarig jarang menimbulkan serak, kecuali 

tumornya eksentif. Fiksasi dan nyeri menimbulkan suara bergumun (hot potato voice). 

 Dispneu dan stridor. Gejala ini merupakan gejala yang disebabkan oleh 

sumbatan jalan nafas dan dapat timbul pada tiap tumor laring. Gejala ini 

disebabkan oleh gangguan jalan nafas oleh massaa tumor, penumpukkan 

kotoran atau sekret,maupun oleh fiksasi pita suara. Pada tumor supraglotik 

atau transglotik terdapat dua gejala tersebut. Adanya gejala-gejala tersebut 

menjadi tanda tumor sudah masuk ke stadium yang lebih lanjut Sumbatan 

dapat terjaadi secara perlahan-lahan dapat dikompensasi oleh pasien. Pada 

umumnya dispneu dan stridor adalah tanda dan prognosis kurang baik. 

Nyeri tenggorok. Keluhan ini dapat bervariasi dari rasa goresan sampai rasa nyeri 

yang tajam. 

 Disfagia adalah ciri khas tumor pangkal lidah, supraglotik, hipofaring dan 

sinus piriformis. Keluhan ini merupakan keluhan yang paling sering pada 
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tumior ganas postkrikoid. Rasa nyeri ketika menelan (odinofagi) menandakan 

adanya tumor ganas lanjut yang mengenai struktur ekstra laring. 

 Batuk dan hemoptisis. Batuk jarang ditemukan pada tumor ganas glotik, 

biasanya timbul dengan tertekannya hipofaring disertai sekret yang mengalir 

ke dalam laring. Hemoptisis sering terjadi pada tumor glotik dan supraglotik. 

 Gejala lain berupa nyeri alih ke telinga ipsilateral, halitosis, batuk hemoptisis 

dan penurunan berat badan menandakan perluasan tumor ke luar jaringan atau 

metastase lebih jauh. 

 Pembesaran kelenjar getah bening leher dipertimbangkan sebagai metastasis 

tumor ganas yang menunjukkan tumor pada stadium lanjut. 

 Nyeri tekan laring adalah gejala lanjut yang disebabkan oleh komplikasi 

supurasi tumor yang menyerang kaartilago tiroid dan perikondrium. 

 

PEMERIKSAAN PENUNJANG 

     Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan 

laring dapat dilakukan dengan cara tidak langsung menggunakan kaca laring atau 

langsung dengan mengguinakkn laringoskop. Pemeriksssaan penunjang yang 

diperlukan selain pemeriksaan laboratorium darah, juga pemeriksaan radiologik. Foto 

thorak diperlukan untuk menilai keadaan paru, ada tidaknya proses spesifik dan 

metastasis di paru. CT Scan laring dapat memperlihatkan keadaan tumor pada tulang 

rawan tiroid adan daerah pre-epiglotis serta metastasis kelenjar getah bening leher. 

     Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan patologik anatomik dari bahan 

biopsi laring, dan biopsi jarum halus pada pembesaran kelenjar getah bening di leher. 

Hasil atologi anatomik yang terbanyak adalah karsinoma sel skuamosa. 

 

PENATALAKSANAAN 

     Terdapat tiga jenis penatalaksanaan keganasan laring yaitu operasi, radiasi dan 

kemoterapi atau kombinasi dua atau tiga modalitas tersebut. Pengobatan yang dipilih 

bergantung pada stadium perluasan invasi tumor menurut klasifikasi TNM sedangkan 

tindakan operasi yang dilakukan dapat berupa pengangkatan seluruh organ laring 

(laringektomi total) atau pengangkatan sebagian dari organ laring (laringektomi 

parsial). 
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1. Pembedahan 

a. Laringektomi 

Pada laringektomi parsial dapat berupa hemilaringektomi atau supraglotik 

laringektomi, tergantung dari lokasi dan penyebaran tumor. Laringektomi total 

sebagai terapi pada pasien keganasan laring akan menyebabkan kecacatan. Dengan 

pengangkatan seluruh organ laring beserta pita suara yang ada di dalamnya, maka 

pasien akan menjadi tidak dapat bersuara atau afoni dan selanjutnya bernapas melalui 

lubang di leher berupa stoma permanen. 

1. Laringektomi parsial 

Laringektomi parsial diindikasikan untuk karsinoma laring stadium I yang tidak 

memungkinkan dilakukan radiasi, dan tumor stadium II. 

2. Laringektomi total 

Adalah tindakan pengangkatan seluruh struktur laring mulai dari batas atas (epiglotis 

dan os hioid) sampai batas bawah cincin trakea. 

3. Diseksi Leher Radikal 

Tidak dilakukan pada tumor glotis stadium dini (T1 – T2) karena kemungkinan 

metastase ke kelenjar limfe leher sangat rendah. Sedangkan tumor supraglotis, 

subglotis dan tumor glotis stadium lanjut sering kali mengadakan metastase ke 

kelenjar limfe leher sehingga perlu dilakukan tindakan diseksi leher. Pembedahan ini 

tidak disarankan bila telah terdapat metastase jauh. 

 

II. Radioterapi 

     Radioterapi digunakan untuk mengobati tumor glotis dan supraglotis T1 dan T2 

dengan hasil yang baik (angka kesembuhannya 90%). Keuntungan dengan cara ini 

adalah laring tidak cedera sehingga suara masih dapat dipertahankan. Dosis yang 

dianjurkan adalah 200 rad perhari sampai dosis total 6000 – 7000 rad. 

Radioterapi dengan dosis menengah telah pula dilakukan oleh Ogura, Som, Wang, 

dkk, untuk tumor-tumor tertentu. Konsepnya adalah untuk memperoleh kerusakan 

maksimal dari tumor tanpa kerusakan yang tidak dapat disembuhkan pada jaringan 

yang melapisinya. Wang dan Schulz memberikan 4500–5000 rad selama 4–6 minggu 

diikuti dengan laringektomi total. 
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III. Kemoterapi 

     Diberikan pada tumor stadium lanjut, sebagai terapi adjuvant ataupun paliativ. 

Obat yang diberikan adalah cisplatinum 80–120 mg/m2 dan 5 FU 800–1000 mg/m2. 

Kemoterapi adalah pengobatan yang menggunakan obat anti-kanker untuk membunuh 

sel kanker, atau untuk menghentikan pertumbuhan sel. Kemoterapi digunakan 

bersama dengan radioterapi kadang-kadang digunakan sebagai alternatif untuk 

operasi. Ini bertujuan untuk melindungi laring dan bicara normal. Kemoterapi juga 

disarankan bila tumor sudah menyebar ke tempat lain. 

Rejimen Digunakan dalam Perawatan Penyakit ini: 

• Cisplatin 

• IFL (Irinotecan + 5-Fluorouracil + Leucovorin) 

• Methotrexate (dosis tinggi) 

• Mitomycin 

• ITIP (paclitaxel + cisplatin + ifosfamid) 

 

REHABILITASI 

     Rehabilitasi setelah operasi sangat penting karena telah diketahui bahwa tumor 

ganas laring yang diterapi dengan seksama memiliki prognosis yang baik. rehabilitasi 

mencakup : ―Vocal Rehabilitation, Vocational Rehabilitation dan Social 

Rehabilitation‖. 

     Secara umum rehabilitasi pascaoperasi bertujuan agar pasien dapat bersosialisasi 

dan berkomunikasi kembali dan bisa hidup mandiri. Unsur terpenting dalam 

rehabilitasi adalah rehabilitasi suara, di samping rehabillitasi secara psikolgis. 

Rehabilitasi suara dapat dilakukan melalui teknik ‗esophageal speech‘ yaitu dengan 

cara menelan udara dan mengumpulkannya di dalam esophagus/lambung kemudian 

dikeluarkan secara terkontrol untuk menghasilkan suara2,3. Untuk pasien yang tidak 

dapat mempelajari teknik ‗esophageal speech‘ dapat memakai alat bantu berupa 

vibrator listrik untuk menghasilkan suara. Selain itu, salah satu usaha untuk mengatasi 

afoni adalah dengan memasang ‗voice prostese‘ pada daerah tracheaesophageal. 

Pemasangan ini dapat dilakukan pada waktu operasi (primer) atau beberapa saat 

setelah operasi (sekunder). Cara ini dapat menghasilkan suara paling baik, hanya 
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kendalanya adalah harganya yang masih relatif mahal dan memerlukan perawatan 

khusus. 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

1.  Haryuna, T. Siti Hajar, Tumor Ganas Laring, Dikutip dari : Bagian Patologi 

Anatomi, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara, 

http://library.usu.ac.id/download/fk/tht-siti%20hajar.pdf. Last Up date : 2004 

2.  Hermani, Bambang, Mengenal Tumor Ganas Laring, di kutip dari : Welcome 

& Joining Otolaryngology in Indonesian Language, 

http://www.google.com/mengenal.tumor.ganas.laring>Welcome&Joining. 

otolaryngology.in.Indonesian.language.htm, Last Up date : Januari :2009 

3. Hermani, Bambang, Suara serak dari Rongga laring. dikutip dari : Farmacia, 

wahana komunikasi antar spesialis. http://www.majalah-

farmacia.com/rubrik/one_news.asp?IDNews=593. Last Up date : Desember 

2007 

4.  Lo, Simon. dkk, Laryngeal Carsinoma, dikutip dari : emedicine, 

http://emedicine.ac.laryngeal.carcinoma./383230-overview.htm. Last Up date : 

Maret 2010 

5.  Anonimous, cancer of the Larynx (Throat).dikutip dari : Patient UK, 

http://www.patient.co.uk/health/Cancer-of-the-Larynx-%28Throat%29.htm. 

Last Up date : Juni 2009 

6.  Ryan P. Smith, and Christine Hill-Kayser, Laryngeal Cancer: The Basic. 

Dikutip 

dariOncolink.http://www.oncolink.org/types/article.cfm?c=7&s=24&ss=185&

id=9450&CFID=2370122&CFTOKEN=26656782 Last Up date :Februari 

2008. 

7.  Chung Andirius, Referat karsinoma kepala dan leher, dikutip dari : 

http://www.scribd.com/doc/15170620/Referat-Neoplasma-Kepala-dan-Leher. 

last up date :2009 

8.  Anonimous, Cancer of the larynx (Laryngeal cancer, Squamous Cell 

Carcinoma of the Larynx) dikutip dari : vistual Medical centre 

http://www.virtualmedicalcentre.com/diseases.asp?did=610, ast up date : Juni 

2010 

http://www.google.com/mengenal.tumor.ganas.laring%3eWelcome&Joining


 

124 

 

 

9.  Bechara Y. Ghorayeb, Pictures of Cancer of the Larynx, dikutip dari : 

Otolaryngology Houston, http://www.ghorayeb.com/LarynxCancer.html. Last 

up date : Januari 2010 

10.  Anonymous,Larynx cancer and Smoking dikutip dari : wor articles in ear, nose 

and throat. http://www.entusa.com/voice_box_cancer.htm, last up date :May 

2010 

 

KASUS 

     Seorang laki-laki 72 tahun datang ke poli RSUP Persahabatan tanggal 30 Januari 

2018 dengan keluhan suara serak sejak 2 bulan kadang disertai sesak, batuk berdahak 

dengan dahak yang sulit keluar tanpa gangguan menelan. 

 

Hasil Rinolaringoskopi: rima glotis terbuka lebih kurang 40 persen tampak massa 

yang memfiksir pergerakan pita suara kiri. 

Saat itu pasien sudah membawa hasil CT Scan dari RS luar dengan expertise suspek 

massa vocal cord sinistra ukuran 3.1x1.6. 

 

 

     Pasien kemudian dilakukan mikrolaringoskopi biopsi pada tanggal 10 Februari 

2018, saat operasi diidentifikasi massa di plika ventrikularis kiri yang memfiksir pita 

suara, massa rapuh mudah berdarah. Hasil baca sediaan patologi anatomi pasca 

operasi: Makroskopik: sediaan dari laring menunjukkan jaringan sebagian dilapisi 

epitel skuamosa dan telah berubah menjadi tumor ganas epitelial yang infiltratif ke 

dalam stroma. Mikroskopik: sel tumor berinti pleomorfik, hiperkromatik, sebagian 

vesikuler dengan anak inti mencolok. Sitoplasma eosinofilik. Mitosis atipik 
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ditemukan. Ditemukan mutiara keratin. Tampak area fibrotik, nekrosis dan 

perdarahan. Ditemukan kelenjar seromusinosum dan setempat otot seran lintang. 

Tidak tampak invasi limfovaskular 

 

KESIMPULAN  

     Karsinoma sel skuamosa berkeratin, berdiferensiasi baik-sedang laring. 

Hasil CT Scan leher ulang tanggal 20 Februari 2018 massa laring ukuran 3x1,6x4cm 

setinggi pita suara dengan invasi massa ke komisura anterior, paraepiglotic space, 

preepiglotic space dan pita suara palsu kiri, tapi belum meluas ke pita suara kanan 

dengan penyempitan laring sepanjang 1cm yang pasca kontra menyangat kuat, 

sugestif malignant T3N0M0. 

 

 

 



 

126 

 

 

 

      Pasien dilakukan Laringektomi total dan neck diseksi 14 Maret 2018, saat operasi 

ditemukan Kelenjar getah bening kiri level II melekat pada vena Jugularis Interna kiri. 

Kelenjar getah bening kiri level II, III, IV kemudian dilepaskan dan diperiksa patologi 

anatomi. 

 

Hasil baca sediaan PA Pasca operasi, makroskopik:  1) Jaringan ukuran 8x6x4cm, 

sudah terbelah, tampak massa tumor ukuran 2cm, putih, padat. sebagian cetak 6 blok. 

2) KGB level 2 : jaringan compang camping vol 1cc. semua cetak 1 blok. 3)  KGB 

level 3 & 4 : jaringan compang camping vol 8cc. sebagian cetak 1 blok. Mikroskopik: 

1)sediaan dari laring mengandung pulau-pulau massa tumor invasif yang membentuk 

massa keratin. sel-sel tumor berinti pleomorfik, hiperkromatik. massa tumor telah 

menginvasi tulang rawan. tidak tampak invasi limfovaskular. Batas sayatan superior, 

inferior, anterior dan posterior tidak mengandung massa tumor. 2 & 3. sediaan dari 

KGB level 2 terdiri atas 3 kgb. sediaan dari KGB level 3 & 4 terdiri atas 1 kgb. 

seluruh kgb  bebas tumor. Kesimpulan: 1) Karsinoma sel skuamosa berkeratin, 

diferensiasi baik-sedang. Batas-batas sayatan bebas tumor. 2) KGB level 2, 3, dan 4 

bebas tumor. 

Perawatan pasca Laringektomi ditemukan adanya fistel dari esofagus kemudian 

pasien dilakukan repair esofagus tanggal 5 April 2018. 

Pasca revisi fistel esofagus pasien dilakukan radioterapi sebanyak 37 kali selesai 

September 2018. 
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DIAGNOSIS DAN PENATALAKSANAN TUMOR GANAS LARING 

dr. Edo Wira Candra, Sp.T.H.T.K.L 

 

ABSTRAK 

     Laring berperan dalam koordinasi fungsi saluran aerodigestif atas seperti bernafas, 

berbicara dan menelan. Laring terbagi tiga yaitu supraglotis, glotis dan subglotis. 

Laring merupakan daerah tersering kedua untuk kasus karsinoma sel skuamosa 

kepala-leher, biasanya berhubungan dengan rokok tembakau dan alkohol. Lebih dari 

95% kasus tumor ganas laring adalah karsinoma sel skuamosa. Pasien tumor ganas 

laring datang dengan berbagai keluhan seperti disfonia, obstruksi jalan napas, 

disfagia, odinofagi dan hemoptisis. Diagnosis tumor ganas laring ditegakkan 

berdasarkan anamnesis, pemeriksaan klinis menggunakan endoskopi laring kaku, 

serat optik dan biopsi.    

     Penatalaksanaan tumor ganas laring tergantung stadium dengan modalitas berupa 

operasi, kemoterapi, radiasi atau terapi kombinasi. Dilaporkan kasus laki-laki 38 

tahun dengan Karsinoma Laring glotik stadium III (T3N1M0) dengan hasil 

pemeriksaan sitologi biopsi Karsinoma Sel Skuamosa, berkeratin, berdiferensiasi 

baik.    Penatalaksanaan pada pasien ini dengan melakukan laringektomi total dengan 

diseksi radikal leher modifikasi. 

Kata kunci: Tumor ganas laring, karsinoma, laringektomi 

 

ABSTRACT 

Larynx plays a certain role in coordinating functions of the upper aerodigestive tract, 

such as respiration, speech, and swallowing. The larynx is divided into three region; 

supraglottic, glottic, and subglottic. Larynx is the second most common site for 

squamous cell carcinoma in the head and neck and usually related to tobacco 

smoking and alcohol exposure. Primary malignant tumors of the larynx are squamous 

cell carcinomas can found more than 95% of cases. Patients with laryngeal tumors 

usually present with complaints of hoarseness, respiratory obstruction, dysphagia, 

odynophagia and hemoptysis. Diagnosis of laryngeal cancer is made by medical 

history, clinical examination using a rigid or fiberoptic endoscope and biopsy. 

Management of laryngeal tumour depends on stadium with various modality included 

surgery, chemotheraphy, radiotheraphy or combined therapy. Reported case of 38 
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years male with Glottic carcinoma of the larynx stage III (T3N1M0) with the biopsy 

result is Squamous cell carcinoma, keratinized, well differentiated. The treatment 

undergoes with total laryngectomy and modified radical neck dissection. 

Keywords: Laryngeal cancer, carcinoma, laryngectomy 

 

PENDAHULUAN 

     Laring memainkan peranan sentral dalam mengkoordinasikan fungsi saluran 

pencernaan-pernafasan atas termasuk respirasi, berbicara dan menelan. Laring dibagi 

menjadi supraglotis, glotis, dan subglotis. Laring adalah tempat tersering kedua untuk 

kasus karsinoma sel skuamosa pada daerah kepala dan leher.1-3 Tumor ganas laring 

hingga saat ini masih menjadi masalah di bidang Ilmu Telinga Hidung Tenggorok- 

Bedah Kepala dan Leher. Tumor ganas laring merupakan 1-2% dari seluruh kejadian 

tumor ganas di seluruh dunia. Pada tahun 2011 diperkirakan 12.740 kasus baru tumor 

ganas laring di Amerika Serikat dan diperkirakan 3560 orang meninggal.1,5 

     Dalam kebanyakan kasus, tumor ganas laring sering menyebabkan suara serak atau 

perubahan suara bahkan bisa terjadi pada fase awal. Gejala lain yang dapat ditemui 

antara lain nyeri tenggorok yang sulit hilang, batuk yang konstan, nyeri ketika 

menelan, kesulitan menelan, nyeri telinga, permasalahan bernafas seperti sesak, 

berkurangnya berat badan dan juga benjolan yang muncul pada leher.4 

Kejadian tumor ganas laring berhubungan dengan kebiasaan merokok dan konsumsi 

alkohol. Pada individu yang mengkonsumsi keduanya, faktor resikonya menjadi 

sinergi dan kemungkinan terjadi kanker lebih tinggi.
1,3,7,8 

     Karsinoma sel skuamosa merupakan jenis tumor ganas laring primer yang paling 

sering ditemukan, yaitu lebih dari 95% kasus. Sisanya tumor yang berasal dari 

kelenjar ludah minor, neuroepithelial, tumor jaringan lunak dan jarang timbul dari 

tulang kartilaginosa laring.1,9 Karsinoma sel skuamosa laring merupakan hasil dari 

interaksi banyak faktor etiologi seperti konsumsi tembakau dan atau alkohol yang 

lama, bahan karsinogen lingkungan, status sosial ekonomi, pekerjaan yang berbahaya, 

faktor makanan dan kerentanan genetik.9 Terdapat beberapa modalitas terapi untuk 

menatalaksana kasus tumor ganas laring tergantung stadiumnya yaitu laringektomi 

parsial/total, kemo-radiasi atau terapi kombinasi.
1,9-11 
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LAPORAN KASUS 

     Seorang pasien laki-laki dengan inisial Tn. AM, 38 tahun (MR: 383155) datang ke 

poli THT-KL pada tanggal 27 Juli 2018 dengan keluhan serak sudah sejak 1 tahun 

terakhir dan makin memberat dalam 3 bulan terakhir. Dikatakan beberapa kali berobat 

tidak ada perubahan. Keluhan sesak diakui namun ringan. Riwayat demam, pilek dan 

penurunan berat badan disangkal. Riwayat merokok diakui sudah lebih dari 15 tahun. 

Riwayat minum alkohol tidak ada. Riwayat batuk berdarah dan batuk-batuk lama 

tidak ada. Riwayat minum obat lama tidak ada. Nyeri menelan dan gangguan menelan 

tidak ada. Penglihatan ganda tidak ada, hidung berdarah dan tersumbat tidak ada. 

Tidak ada riwayat terpapar radiasi. Tidak ada riwayat gangguan lambung. Riwayat 

merokok kretek 1 bungkus per hari selama ± 15 tahun dan berhenti merokok sejak 3 

bulan terakhir. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis 

kooperatif, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80x/menit, frekuensi nafas 22x/menit. 

Pada pemeriksaan fisik telinga dan hidung dalam batas normal. 

     Dari hasil pemeriksaan diagnostik endoskopi laring rigid pada tanggal 27 Juli 2018 

didapatkan kesan: Tampak massa laring DD/Granulasi a/r plica vocalis sinistra 

berbatasan dengan aryteoid sinistra. Arytenoid sedikit edema, plica vocalis sinistra 

terfiksir. Rima glotis terbuka sempit, subglotis sulit dinilai. Dari pemeriksaan ini 

diagnosis diarahkan pada tumor laring glotik DD/ reaksi inflamasi proses spesifik 

(laryngitis TB). Gambaran endoskopis tidak diprint. Selanjutnya pasien dijadwalkan 

pemeriksaan rontgen thorax PA (27 Juli 2018) dan penjadwalan untuk dilakukan 

tindakan trakeostomi serta biopsi masa laring (mendapat jadwal tanggal 9 Agustus 

2018). Hasil pemeriksaan rontgen Thorax PA (27 Juli 2018) dengan kesan: Aspek 

Bronchitis. Tidak nampak adanya proses spesifik aktif. Sebelum tindakan 

tracheostomi dan biopsi masa laring, pasien kontrol untuk dilakukan skrining pre 

tindakan, diantara nya pemeriksaan lab lengkap, konsul ke bagian penyakit dalam 

untuk menilai toleransi operasi / tindakan. 
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Gambar 1 

Foto klinis pasien setelah dilakukan tindakan tracheostomy dan biopsi laring. 

8 Agustus 2018 

 

Setelah dilakukan perawatan dan menunggu hasil pemeriksaan Patologi anatomi dari 

sampel biopsi, psien diijinkan rawat jalan dengan terpasang kanul tracheostomi. 

Sebelumnya pasien telah diedukasi perihal perawatan kanul tracheostomi nya. 

 

HASIL PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI 

     Hasil Pemeriksaan patologi anatomy (no.218.1614) tanggal 17 Agustus 2018 dari 

sampel biopsi massa laring didapatkan kesan: 

Mikroskopis: Sediaan berasal dari larynx, terdiri dari gencel-gencel masa tumor. sel 

tumor dengan inti pleomorfik, hiperkromatik, sitoplasma eosinofilik. Mitosis dapat 

ditemukan. Juga tampak mutiara keratin. 

 

KESIMPULAN: 

     Gambaran histologik sesuai dengan Karsinoma Sel Skuamosa, berkeratin, 

berdiferensiasi baik. 

 

PEMERIKSAAN CT-SCAN LEHER DENGAN KONTRAS 

Pasien juga kemudian dijadwalkan untuk pemeriksaan Tomografi Komputer leher 

dengan kontras pada tanggal 29 Agustus 2018. 
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Gambar 2. Potongan sagital tomografi komputer leher. 

 

 

Gambar 3. Potongan koronal tomografi komputer leher. 

 

Tampak gambaran massa solid pada laring sisi kiri yang memfiksasi plica vocalis kiri 

dengan ukuran 1.49 x 2.10 x 3.50 cm. Dengan pemberian kontras tampak gambaran 

penyengatan. Glotis dan epiglotis intak. Tulang – tulang intak. Nasopharynx normal. 

Perselubungan pada sinus maksilaris terutama kiri. Tampak pembesaran KGB 

multipel terutama colli sinistra ukuran terbesar 2.08 cm. 
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Gambar 4. Potongan Aksial tomografi komputer setinggi laring 

 

Kesan: 

Gambaran massa laring yang manginvasi ke epiglotis kiri disertai dengan pembesaran 

KGB colli sinistra sebesar 2.08 cm (T3N1Mx) 

Dari hasil-hasil pemeriksaan penunjang yang didapatkan, pasien kemudian 

direncanakan untuk dilakukan operasi laringektomi total dengan diseksi leher radikal 

yang dimodifikasi. Pasca operasi direncakan pasien dilakukan perawatan dan 

observasi di ICU. Jadwal operasi didapatkan pada tanggal 18-09-2018. 

 

OPERASI LARINGEKTOMI 

     Pada tanggal 18 September 2018 akan dilakukan laringektomi total dengan diseksi 

leher radikal modifikasi atas indikasi Karsinoma Sel Skuamosa, berkeratin, 

berdiferensiasi baik laring glotis stadium III (T3N1M0) dengan persiapan ICU 

(Intensive Care Unit) dan persediaan darah. Sebelum operasi dipasang pipa 

Nasogaster (NGT). Pasien tidur telentang dengan posisi leher hiperekstensi, dilakukan 

insisi berbentuk ―U‖ mulai setinggi os hyoid dari kanan dan kiri ke daerah 

stomatrakeostomi, insisi diperdalam sampai menembus subkutis dan platisma, 

platisma diretraksi ke superior dan fasia dibebaskan, terlihat vena jugularis anterior 

dibebaskan dan diikat. 

Dilakukan diseksi leher modifikasi secara en blok kelenjar getah bening pada level 2, 

3 dan 4 bilateral. Otot strap (m.omohyoid, m sternothyroid dan m.sternohyoid) 
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dipotong, kelenjar tiroid dibebaskan secara tajam dan tumpul dari kartilago krikoid 

dan cincin atas trakea, N. laringeus rekuren diikat dan dipotong, pembuluh darah 

tiroid superior disisihkan ke lateral sehingga tampak otot konstriktor faring inferior. 

Setinggi kornu superior kartilago tiroid tampak pembuluh darah dan nervus laringeus 

superior diikat dan dipotong, setelah os hyoid tampak, dibebaskan dari perlekatannya 

(m. milohyoid, m. geniohyoid, m. digastrikus, m. hipoglossus, m. stilohyoid) lalu os 

hyoid dibuang bersama laring, massa tampak memenuhi laring (glotis, supraglotis dan 

subglotis), trakea dipotong setinggi trakeotomi dan bagian posterior trakea yang tidak 

memiliki tulang rawan, dipisahkan dari esofagus dengan dilindungi klem kecil yang 

disisipkan diantara trakea dan esofagus untuk menjaga agar tidak menembus esofagus, 

kemudian esofagus terpapar, hipofaring dan esofagus dijahit berbentuk ―T‖ secara 

continuous inverted suturing meng-gunakan vicryl 4.0, pinggir stoma-trakea dijahit 

dengan silk 1.0, dipasang vaccum drain 2 buah, kemudian luka insisi dijahit lapis 

demi lapis, operasi selesai. 

     

 Gambar 5. Persiapan operasi      Gambar 6. Insisi apron berbentuk ―U‖. 

 

    

Gambar 7 & 8. Diseksi leher modifikasi pada level 2, 3 dan 4. 
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Gambar 9. KGB colli sinistra en blok level 2,3 dan 4 

 

  

Gambar 10 & 11. Laring yang telah diangkat. Dilakukan identifikasi massa. 

 

  

Gambar 12. Penjahitan mukosa esofagus. Gambar 13. Penutupan luka operasi setelah 

dipasang vacuum drain 

 

   

Gambar 14 & 15 Operasi selesai dan pemasangan verband 
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POST OPERASI 

     Diagnosis pasca operasi adalah post laringektomi total dan diseksi leher radikal 

modifikasi atas indikasi Karsinoma Sel Skuamosa berkeratin, berdiferensiasi baik, 

laring glotis stadium III (T3N1M0). Pasca operasi pasien dirawat di Intensive Care 

Unit selama 3 hari. Hari rawatan ke-3 cairan pada vaccum drain minimal, kemudian 

vaccum drain dilepas. Pada hari rawatan ke-6 jahitan kulit-stoma dilepas selang 

seling. Obat-obatan Meropenem iv 3x1 gr iv, Metronidazole 3x500mg iv, ranitidine 

2x1 amp iv, ketorolac 3x30mg iv, Transamin 3x500mg iv. Hari rawatan ke-10 baik, 

tidak ada keluhan. Pemeriksaan regio coli anterior, luka operasi tenang, tanda infeksi 

tidak ada, terpasang kanul pada stoma, pasase udara lancar, jahitan stoma sudah 

dilepas. 

 

    

Gambar 16 & 17 Keadaan klinis setelah pengangkatan jahitan 

 

Hari rawatan ke-14 saat dilakukan tes minum, tidak terlihat rembesan dari luka 

operasi. Proses menelan baik, kemudian selang nasogastrik (NGT) diangkat. Hari 

rawatan ke-15 keluhan tersedak tidak ada, luka operasi tenang, pasien diperbolehkan 

pulang dengan terapi pulang tablet siprofloksasin 2x500mg, ambroxol 3x1tablet, 

kontrol ke poli THT-KL 5 hari. Os direncanakan akan dirujuk untuk dilakukan 

radioterapi di Rumah Sakit pusat rujukan. 

 

DISKUSI 

     Telah dilaporkan satu kasus laki-laki 38 tahun dengan karsinoma laring stadium III 

(T3N1M0) dengan hasil Patologi Anatomi indikasi Karsinoma Sel Skuamosa 

berkeratin, berdiferensiasi baik yang ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan 



 

136 

 

fisik, pemeriksaan penunjang berupa laringoskopi serat optik dan tomografi komputer 

laring serta hasil pemeriksaan histopatologi. Penatalaksanaan pada pasien ini meliputi 

tindakan laringektomi total disertai dengan diseksi leher raikal modifikasi. Dari 

literatur yang ada, Insiden tertinggi tumor ganas laring terjadi pada dekade 5-6. Angka 

insiden meningkat 3 kali pada kelompok umur 65 tahun keatas.13 Pada pasien kasus 

yang dilaporkan ini karsinoma laring terjadi di usia yang lebih dini yaitu 38 tahun. 

Banyak faktor yang dapat berperan dalam pertumbuhan karsinomal laring pada pasien 

ini.  

    Angka kejadian di Indonesia belum diketahui secara pasti. Kasus tumor ganas 

laring di bagian THT-KL RSCM periode 1980-1985 tercatat 144 kasus baru. Kasus 

tumor ganas laring pada laki-laki lebih tinggi dari perempuan.13,14 Angka kejadian di 

Negara Eropa lebih tinggi dari pada di Asia, rata-rata insiden pada laki-laki 2,5-

17,1/100.000 penduduk. Di Kanada 6:1, Italia 32:1 dan Selandia Baru 6-7:1. Pada 

penderita keganasan laring, pemeriksaan awal harus teliti karena penentuan stadium 

tumor primer juga merupakan penentuan terapi dan prognosis. Evaluasi yang harus 

dilakukan adalah riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, radiologi dan biopsi penting 

bagi penentuan stadium.1 Keluhan yang biasa ditemukan pada tumor laring biasanya 

suara serak, gangguan menelan, nyeri menelan, sensasi tersangkut di tenggorok, 

gangguan pernapasan sampai obstruksi jalan nafas, batuk darah dan nyeri alih pada 

telinga.1,3,9,14 Pada tumor glotis gejala klinis pertama kali muncul adalah suara 

serak, serak lebih dari 3 minggu tanpa perbaikan dengan terapi konservatif patut kita 

curigai ada kelainan di laring. Pada tumor supra glotis dan sub glotis gejala awal 

adalah batuk dan gejala suara serak baru muncul jika tumor telah menginvasi pita 

suara.
2,3,14

 Ketiadaan pembuluh limfe dan kurangnya vaskularisasi di daerah glotis 

menjelaskan mengapa pasien dengan tumor glotis biasanya hadir dengan keluhan 

bersifat lokal.
3,9

 

    Pasien merupakan perokok aktif dengan konsumsi rokok kretek 1-2 bungkus per 

hari selama ± 15 tahun. Faktor predisposisi untuk terjadinya tumor ganas laring adalah 

merokok, penyalahgunaan alkohol dan genetik.
1,8,9,15-18

 Individu yang mengkonsumsi 

rokok serta alkohol kemungkinan terjadinya tumor ganas laring menjadi lebih 

tinggi.
1,7,8

    

     Dalam sebuah penelitian di Italia, 25% kasus tumor ganas laring pada pria terkait 

dengan riwayat konsumsi alkohol dan sekitar 75% dikaitkan dengan merokok.16 
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Risiko untuk tumor ganas laring lebih besar untuk perokok yang telah merokok 

selama lebih dari 40 tahun atau untuk perokok lebih dari 20 batang per hari. Penelitian 

lain menunjukkan bahwa resiko akan cepat menurun setelah penghentian merokok 

dan penurunan angka resiko akan semakin besar jika perokok semakin lama seseorang 

berhenti merokok.
15,16

 Resiko tumor ganas laring berkurang 60% pada orang yang 

telah berhenti merokok selama 10 sampai 15 tahun dan berkurang lebih jauh pada 

orang yang telah berhenti merokok selama 20 tahun atau lebih.
16 

Diagnosis ditegakkan 

melalui pemeriksaan klinis menggunakan endoskopi serat lentur sehingga 

memungkinkan penilaian menyeluruh keadaan permukaan tumor primer dan mobilitas 

pita suara. Ketika lesi primer laring ditemukan, disarankan untuk mendokumentasikan 

tumor yang berguna melihat tingkat penyebaran tumor. Hal ini sangat penting untuk 

menunjukkan lokasi asal dari lesi primer serta adanya perluasan tumor secara lokal ke 

struktur terdekat atau dari satu daerah ke daerah lain
.1 

     Kurang dari 10% pasien dengan keganasan laring berusia di bawah 40 tahun. Hal 

ini berkaitan dengan faktor risiko klasik terjadi nya Karsinoma Sel Skuamosa laring 

pada usia muda yang kurang menonjol bila dibandingkan dengan pasien usia lanjut. 

Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada patofisologi klasik keganasan 

laring. Faktor risiko lainnya termasuk infeksi Human Pailloma Virus (HPV) dan 

Refluks Laringofaring masih terus dilakukan penelitian mengenai keterkaitannya 

dengan keganasan laring.
12

 Pada kasus ini pasien didapatkan berusia masih dibawah 

40 tahun. Untuk itu diperlukan adanya penelitian-penelitian terbaru secara holistik 

untuk menggali kemungkinan faktor risiko lain yang lebih dominan dari faktor risiko 

klasik. 

Stadium tumor ganas laring ditentukan melalui klasifikasi TNM, menurut American 

Joint Committee on Cancer (AJCC) 2010.
19

 Tumor primer (T) pada kasus ini yaitu 

daerah glotis dengan tumor terbatas di laring dengan fiksasi pada plica vokalis kiri, 

belum menembus kartilago tiroid (T3). Pada pemeriksaan KGB leher ada pembesaran 

KGB (N1). Pemeriksaan darah lengkap, faal hepar, fungsi ginjal dan foto polos toraks 

dalam batas normal (M0). 

     Lebih dari 95% kasus tumor ganas laring merupakan karsinoma sel skuamosa. Hal 

ini dikarenakan laring merupakan organ yang dilapisi epitel skuamosa yang berubah 

bentuk karena pajanan trauma atau akibat rangsangan karsinogenik. Perubahan epitel 

normal menjadi ganas biasanya diawali oleh leukoplakia, hiperplasia, keratosis non 
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atipik, keratosis atipik, karsinoma insitu dan karsinoma mikroinvasif.
7,9

 Selain 

karsinoma sel skuamosa bentuk histopatologis lain adalah verrucous ca, 

pseudosarkoma, dan adenokarsinoma.9 Menurut AJCC stadium pasien adalah 

T3N1M0. Metastasis jauh umumnya terdapat pada pasien yang memiliki 

limfadenopati regional yang besar. Angka kejadian metastasis regional pada T3 dan 

T4 berkisar 20-25%.
14,19

 Metastasis jauh yang paling umum adalah ke paru dan 

tulang, sedangkan ke hati lebih jarang lagi. Sebagian besar kasus (69%) ditemukan 

dalam stadium lanjut (T3 atau T4). Tindakan operatif dilakukan sebagai pilihan utama 

pada 57% kasus, radioterapi saja dilakukan pada 27% kasus dan kemoradiasi pada 

16% kasus.20 Salah satu studi terhadap 451 pasien tumor ganas laring dari 1985-2002 

didapatkan angka harapan hidup 5 tahun pada stadium I 85%, stadium II 77%, 

stadium III 51% dan stadium IV 35%.20 Angka kelangsungan hidup rata-rata yang 

diamati pada pasien tumor yang bersifat lokal adalah 115 bulan, yang menyebar 

secara regional 43 bulan dan dengan metastasis jauh 11 bulan.
3
 Pasien tumor ganas 

laring memiliki angka rekurensi yang lebih rendah dibandingkan tumor kepala leher 

lain.
21

 Pasien dengan tumor ganas glotis juga mempunyai angka harapan hidup lebih 

baik dan rekurensi yang rendah dibandingkan tumor supraglotis dimana penyebaran 

regional lebih sering terjadi.
20,21

 Lacy dan Pricillo seperti dikutip Francis dkk 

menemukan perluasan tumor saat terjadi kekambuhan menjadi faktor prognostik yang 

signifikan dalam memprediksi angka kelangsungan hidup pada pasien dengan tumor 

ganas laring. Prognosis keseluruhan baik dengan angka harapan hidup yang terbaik 

pada pasien tumor ganas glotis dibandingkan supraglotis dan subglotis. Hal ini 

dikarenakan secara anatomis, glotis tidak memiliki saluran limfe serta vaskularisasi 

yang lebih sedikit dibandingkan supraglotis dan subglotis.
3,9,20,21

 Angka harapan hidup 

5 tahun jika dibandingkan dengan jenis histopatologi tumor, squamous cell ca 68%, 

verrucous ca 95% dan yang terendah adalah small cell neuroendocrine ca (5%).
9
 

     Laringektomi total adalah prosedur pembedahan radikal dimana dilakukan 

pengangkatan seluruh struktur laring. Prosedur operasi ini digunakan pada 

penatalaksanaan tumor ganas laring lanjut atau prosedur lanjutan ketika operasi 

laringektomi parsial dan radioterapi sebelumnya gagal.
1,10,14,22

 Jika pasien sudah pulih 

sadar setelah operasi, pemberian makanan cair per NGT sudah dapat dimulai, karena 

NGT dekat dengan insisi internal diharapkan jangan telalu banyak memanipulasi 

NGT karena ditakutkan akan mencederai luka operasi.2 Diet pasien pasca operasi 
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dimulai makan dengan makanan konsistensi cair selama 5-7 hari. Pasien harus 

menghindari mengunyah (oral feeding) selama 7-14 hari agar tidak berefek buruk 

pada proses penyembuhan luka. Biasanya NGT dipasang sampai 7-10 hari.
2,22

 

Komplikasi dari laringektomi total yang mengancam hasil operasi adalah fistula 

faringokutan, infeksi luka, flap yang nekrosis dan hematom.
22,23

 Perawatan luka 

operasi yang baik memegang peranan penting dalam proses penyembuhan luka dan 

pencegahan terjadinya fistel. Salir (drain) harus diperhatikan setiap 8 jam untuk 

memastikan berfungsi baik agar mencegah terbentuknya hematoma, seroma dan 

infeksi. Tanda-tanda luka insisi yang terinfeksi harus diperhatikan seperti kemerahan, 

udem, dan basah. Oral hygine yang baik pasca operasi sangat penting untuk 

mengontrol infeksi dan mencegah bau mulut.
2
 Fistula faringokutan dapat muncul pada 

daerah insisi operasi, paling sering pada minggu pertama setelah operasi. Sesuai 

dengan lokasinya, fistel faringokutan dan orokutan merupakan fistel tersering pada 

pasien dengan reseksi yang ekstensif, faringektomi dan prosedur operasi setelah gagal 

kemoradiasi.
22 

Masalah menelan muncul setelah laringektomi karena adanya aliran 

balik ke faring saat proses menelan. Residu yang terlihat didaerah faring saat 

pemeriksaan dengan video-fluoroskopi merupakan tanda utama penurunan tekanan 

otot faring. Penurunan fungsi faring ini dikarenakan hilangnya gerakan anterior dan 

superior faring selama proses elevasi hyolaryngeal dan retraksi dasar lidah yang 

diperlukan untuk membantu pembukaan Upper Esophageal Sphincter (UES). 

Penyebab potensial stasis makan di faring meliputi semua hal yang dapat merusak 

kontrol neuromuskular dinding faring atau dasar dari otot lidah, termasuk edema 

pasca operasi dan reseksi bedah yang akibatkan gangguan pada volume dan kekuatan 

gerak palatum. Striktur dapat terjadi di faring akibat penutupan defek operasi 

hipofaring yang terlalu ketat. Masalah pada proses menelan ditandai dengan keluhan 

mengganjal di tenggorok. Waktu transit faring menjadi dua kali lebih sehingga 

memperpanjang waktu makan pasien.
22 

Jenis makanan cair membantu membersihkan 

sisa makanan yang mengganjal. Selain itu, strategi kompensasi, seperti rotasi kepala 

atau latihan menelan dengan bantuan, efektif dalam meningkatkan tekanan faring dan 

membantu bolus melewati faring. Menelan dengan cara menarik lidah kemudian 

menahannya selama proses menelan dapat dilakukan untuk memaksimalkan proses 

menelan pasien.
22
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     Pemeriksaan lanjutan sangat dibutuhkan berupa pemeriksaan fisik untuk 

mengevaluasi kondisi kepala leher dengan pengelihatan secara langsung pada area 

laring. Dalam tahun pertama dilakukan evaluasi setiap 1-3 bulan. Pada tahun kedua 

pemeriksaan dilakukan setiap 2-6 bulan, dan antara tahun ke-3 sampai dengan ke-5 

pemeriksaan evaluasi dilakuka setiap 4-8 bulan. Setelah 5 tahun pasien akan 

direncanakan evaluasi sekali dalam 1 tahun.6 

     Pasca laringektomi total, dokter dan petugas medis berperan dalam membantu 

komunikasi pasien-keluarga. Penggunaan alat bantu menulis, petunjuk bergambar dan 

papan tulis bahkan isyarat jari sangat berperan dalam berkomunikasi.
2,14

 Akibat proses 

pengangkatan laring dibutuhkan beberapa metode untuk memproduksi suara seperti 

bicara esofagus, penggunaan laring artifisial dan transesophageal puncture (TEP).
2,24

 

TEP yaitu membuat fistula pada dinding yang memisahkan trakea dengan esofagus. 

Pada fistula ini diletakkan protesa katup satu arah yang memungkinkan udara dari 

paru melewati esofagus dan menggetarkan segmen faring-esofageal sehingga 

menghasilkan suara.
2,24

 Pertimbangan pemilihan protesa meliputi beberapa segi 

seperti keinginan pasien akan kualitas suara yang dihasilkan, kemudahan dalam 

perawatan protesa, ketahanan alat dan harga alat. Penyulit pasca insersi Protesa antara 

lain kebocoran protesa, kebocoran disekitar protesa, protesa tersumbat sampai 

terbentuknya jaringan granulasi di tempat insersi protesa.
24 
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LIMFOMA NON HODGKIN SINONASAL PADA ANAK 

dr.Ayu Citra Resmi, Sp.T.H.T.K.L 

 

 

ABSTRAK 

     Limfoma Non Hodgkin (LNH) merupakan sekumpulan besar keganasan primer 

kelenjar getah bening dan jaringan limfoid ekstra nodal, yang dapat berasal dari 

limfosit B, limfosit T, dan sel NK (natural killer). LNH sinonasal mencapai 25% dari 

seluruh jumlah LNH regio kepala leher pada anak, 90% kasusnya primer di sinus 

paranasal dengan jenis paling sering diffuse large B-cell lymphoma. Dilaporkan 

sebuah kasus LNH sinonasal stadium II pada anak perempuan. Penegakan diagnosis 

pasien didasarkan pada hasil pemeriksaan histopatologi tanpa disertai pemeriksaan 

immunohistokimia sehingga sulit untuk mengklasifikan penyakit secara rinci. Setelah 

pemberian kemoterapi konvensional (CHOP) siklus pertama sudah menunjukkan 

respon terapi yang signifikan. Tujuan penulisan laporan kasus ini adalah untuk 

mengetahui penatalaksanaan dan prognosis LNH sinonasal pada anak 

Kata kunci : Limfoma non Hodgkin, limfoma anak, limfoma sinonasal 

 

PENDAHULUAN 

     Limfoma adalah sekumpulan keganasan primer pada kelenjar getah bening dan 

jaringan limfoid. Berdasarkan tipe histologinya, limfoma dibagi menjadi dua 

kelompok besar, yaitu Limfoma Hodgkin dan Non Hodgkin. Limfoma Non Hodgkin 

(LNH) merupakan sekumpulan besar keganasan primer kelenjar getah bening dan 

jaringan limfoid ekstra nodal, yang dapat berasal dari limfosit B, limfosit T, dan sel 

NK (natural killer).
 (1)

 Data di Amerika Serikat LNH yang berasal dari limfosit B 

sebanyak 80 – 85%, limfosit T sebanyak 15-20%, sedangkan yang berasal dari sel NK 

sangat jarang ditemukan.
 (2)

 

     Keganasan pada kepala dan leher tidak umum terjadi pada anak. Jenis yang paling 

sering terjadi pada anak adalah limfoma (52,85%), di samping rabdomiosarkoma dan 

karsinoma nasofaring. LNH regio kepala leher pada anak lebih sering terjadi 

dibandingkan jenis limfoma Hodgkin. LNH sinonasal mencapai 25% dari seluruh 

jumlah LNH regio kepala leher pada anak, 90% kasusnya primer di sinus paranasal 
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dengan jenis paling sering diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL).
 (3)

 Hidung dan 

sinus paranasal bukan bagian dari system limfatik kepala dan leher sehingga LNH di 

regio sinonasal dikenal dengan LNH extranodal. LNH ekstranodal di daerah kepala 

leher paling sering mengenai cincin waldeyer.
 (1) 

     Insiden LNH berkisar 63.190 kasus pada tahun 2007 di AS dan merupakan 

penyebab kematian utama pada kanker pada pria usia 20-39 tahun. Di Indonesia, LNH 

bersama-sama dengan limfoma Hodgkin menduduki urutan peringkat keganasan ke-6. 

Gejala klinis yang muncul, pilihan terapi dan hasilnya bervariasi tergantung jenis 

histopatologi dari tumor.
 (4) 

     Tujuan penulisan laporan kasus ini adalah untuk mengetahui penatalaksanaan dan 

prognosis LNH sinonasal pada anak. 

 

LAPORAN KASUS 

     Seorang anak perempuan, 9 tahun, dengan keluhan utama hidung kiri tersumbat. 

Hidung tersumbat dirasakan sejak ± 8 bulan yang lalu terus menerus, semakin 

memberat. Pasien juga merasakan pilek kadang bercampur darah. Terdapat benjolan 

di hidung kiri, semakin lama benjolan semakin membesar sehingga menyebabkan 

muka sebelah kiri pasien lebih menonjol dan disertai rasa nyeri pada wajah sebelah 

kiri. Pasien juga mengeluh gangguan penciuman sebelah kiri, nyeri kepala, pandangan 

kabur pada mata kiri, telinga gembrebek dan pendengaran berkurang pada telinga kiri. 

Muncul benjolan di leher kanan dan kiri. Riwayat sakit seperti ini sebelumnya 

disangkal. Pada anggota keluarga juga menyangkal didapatkan riwayat penyakit yang 

serupa. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak sakit sedang, penderita sadar, 

kooperatif. Tanda vital dalam batas normal dengan tekanan darah 120/80 mmHg. 

Pemeriksaan fisik generalis di dapatkan wajah asimetris. Status lokalis di dapatkan 

pada telinga dalam batas normal, pada hidung di dapatkan massa sebelah kiri, discaj 

mukopurulen pada hidung sebelah kiri, pada status lokalis tenggorok didapatkan arcus 

faring asimetris, uvula bergeser kanan, palatum bombans. 

     Pemeriksaan biopsi P.A dari cavum nasi kiri di dapatkan hasil Limfoma maligna 

non hodgkin. Pada pemeriksaan CT scan SPN dengan kontras 2 agustus 2018 di 

dapatkan massa memenuhi cavum nasi kiri dan sinus ethmoid, sphenoid, sinus 

maksilaris kiri yang meluas ke nasofaring, orofaring, ekstraconal orbita, masticator, 
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buccal space, soft tissue regio maksilaris dan buccal kiri. Septum nasi terdorong ke 

kanan. Destruksi dinding anterior medial sinus maksilaris kiri, orbital floor kiri, dan 

zygomaticum kiri. Limfadenopati pada level 2 colli kanan kiri (gambar 1). 

Pemeriksaan foto thoraks dan USG abdomen tidak tampak gambaran metastasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1a. CT scan SPN dengan kontras potongan axial 
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Gambar 1b. CT scan SPN dengan kontras potongan coronal 

 

     Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang telah 

dilakukan maka pasien didiagnosis dengan LNH sinonasal stadium II, kemudian 

pasien diprogramkan kemoterapi CHOP 8 seri. 

     Follow up saat pasien kontrol ke poli THT untuk kemoterapi CHOP yang ke II 

didapatkan kondisi pasien mengalami perbaikan dan asimetris wajah pasien jauh 

berkurang, pasien sudah tidak mengeluhkan hidung buntu, mimisan tidak ada, 

pandangan kabur tidak ada, benjolan di leher tidak ada, benjolan di hidung kiri 

mengecil, keluhan yang masih di rasakan pasien adalah pada telinga masih terasa 

gembrebek (gambar 2). 
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Gambar 2. Profil pasien pasca kemoterapi 1 

 

PEMBAHASAN 

     Limfoma merupakan keganasan yang berasal dari kelenjar getah bening dan 

jaringan limfoid. Limfoma yang mengenai cavum nasi dan sinus paranasal jumlahnya 

23% dari seluruh keganasan di sinonasal. Insidensinya lebih banyak di Asia dan 

Amerika Selatan. Jarang terjadi pada anak, lebih sering terjadi pada usia 50 – 60 

tahun, dan mayoritas berjenis kelamin laki – laki dengan rasio 2:1. Sinus maksila 

merupakan sinus yang paling sering terlibat, disusul sinus etmoid, spenoid dan frontal.
 

(5) 
Kasus yang dilaporkan termasuk kasus yang jarang karena terjadi pada anak 

perempuan yang mengenai semua sinus paranasal satu sisi kecuali sinus frontal. 

     Patogenesis LNH masih belum diketahui dengan pasti. Faktor – faktor yang diduga 

berperan pada terjadinya LNH antara lain virus onkogen, imunodefisiensi baik 

kongenital maupun didapat dan faktor lingkungan. Virus yang diyakini berperan pada 

pathogenesis LNH adalah Epsten Barr Virus (EBV), Human T-cell Lymphotrophic 

Virus type 1 (HTLV-1) dan Human Herpes Virus type-8 (HHV8). Status 

imunodefisiensi kongenital yang berhubungan dengan peningkatan risiko LNH antara 

lain ataxia-telangiektasia, sindrom Wiskot-Aldrich, hipogammaglobulinemia, sindrom 

x-linked limfoproliferatif. Status imunodefisiensi yang didapat seperti infeksi HIV, 

transplantasi organ, dan penyakit autoimun (sindrom sjogren). Bahan kimia yang 

berhubungan dengan perkembangan LNH antara lain pestisida (2,4-D-organofosfat, 

klorofenol), pelarut dan kimia organik (benzene, karbon tetraklorida). Pasien yang 

mendapat kemoterapi dan radioterapi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya LNH. 

Pada pasien yang dilaporkan tidak ditemukan kondisi yang bisa menjadi faktor risiko 

LNH. 
(6)
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     Limfoma mempunyai tipe morfologi yang beragam, akibatnya terdapat beberapa 

sistem klasifikasi yang berbeda-beda. Sistem klasifikasi yang digunakan 3 dekade 

terakhir untuk LNH ekstra nodal region kepala leher adalah system Rappaport, Luke-

Collis, dan klasifikasi Working Formulation. Working formulation tidak tepat jika 

digunakan untuk limfoma ekstra nodal primer, terutama pada kelainan di sinonasal 

karena karakteristik histologinya. Klasifikasi terbaru yang dipakai sekarang adalah 

klasifikasi yang dipublikasikan WHO tahun 2016 (Tabel 1). Berdasarkan klasifikasi 

tersebut, terdapat 4 tipe paling sering pada LNH anak yaitu aggressive matur B-cell 

NHL (burkitt dan burkitt-like lymphoma, diffuse large B-Cell lymphoma/DLBCL, 

primary mediastinal B-cell lymphoma),   lymphoblastic lymphoma, anaplastic large 

cell lymphoma.
 (7)

 Pada pasien yang dilaporkan tidak dapat diklasifikasikan lebih rinci 

karena tidak dilakukan pemeriksaan immunophenotyping maupun analisis 

cytogenetic. 

 

Tabel 1. Klasifikasi WHO matur B-cell, T-cell, dan NK cell neoplasma (2016) 
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     Sistem staging Ann Arbor awalnya dikembangkan untuk limfoma Hodgkin, yang 

sampai sekarang umum dipakai untuk kasus LNH dewasa (tabel 2).
 (8) 

Untuk kasus 

LNH pada anak penentuan stadium yang digunakan adalah Murphy Staging System 

(tabel 3). 
(9)

 Pada kasus yang dilaporkan berdasarkan klasifikasi Murphy termasuk 

stadium 2 karena terdapat satu tumor ekstranodal disertai dengan keterlibatan 

limfonodi regional. 

 

Tabel 2. Ann Arbor Cotswolds modification 
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Tabel 3. Murphy staging system 

 

 

     LNH sinonasal sering ditegakkan pada stadium awal. Meskipun stadium awal, 

tumor sudah membesar dan meluas ke organ dan jaringan sekitar. Gejala yang muncul 

tidak spesifik tergantung lokasi dan perluasan dari tumor. Gejala dan tanda klinis yang 

sering muncul berhubungan dengan kelainan di hidung seperti adanya benjolan 

hidung, hidung tersumbat, rinore, epistaksis, dan anosmia. Beberapa pasien 

menunjukkan gejala non rinologi akibat desakan dan perluasan tumor seperti 

pembengkakan intra oral, pandangan kabur, eksoptalmus, diplopia, nyeri wajah, dan 

deficit neurologi. Semua gejala yang muncul hanya mengenai satu sisi saja.
 (5) 

Pada 

pasien yang dilaporkan sudah terdapat gejala dan tanda wajah asimetris, 

pembengkakan di daerah orofaring serta pandangan kabur yang menunjukkan bahwa 

sudah terdapat perluasan tumor ke daerah orofaring, nasofaring, parafaring dan 

rongga orbita. 

     Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan pada kasus LNH adalah pemeriksaan 

histopatologi jaringan, immunohistokimia (IHK), level lactate dehydrogenase (LDH), 

CT scan dan atau MRI region kepala dan leher, CT scan thorax, abdomen dan pelvis, 

serta pemeriksaan apusan aspirasi sumsum tulang. Pemeriksaan sumsum tulang hanya 

dilakukan jika terdapat kecurigaan keterlibatannya. Pemeriksaan gold standard adalah 

pemeriksaan histopatologi jaringan. Penegakan diagnosis histopatologi sangat sulit 
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terutama pada anak. Biopsi beberapa tempat kadang dibutuhkan karena adanya lesi 

inflamatori dan area nekrotik yang luas sehingga sulit menemukan sel-sel neoplastik.
 

(10) 
Pada pasien yang dilaporkan dilakukan biopsy dalam general anestesi sehingga 

sampel biopsy mencukupi dan diambil pada beberapa tempat. 

     Pemeriksaan imunohistokimia (IHK) bertujuan membedakan LNH apakah berasal 

dari sel B atau sel NK/T. LNH sel B antigen positif pada CD19, CD20, CD79a, 

PAX5. LNH sel NK/T antigen positif pada CD2, CD3, CD5, CD7, dan negative pada 

antigen sel B. Pemeriksaan immunophenotype lain perlu dilakukan untuk dapat 

mengklasifikasikan lebih rinci. Jadi penegakan diagnosis limfoma tidak hanya 

didasarkan pada analisis morfologi, tetapi juga klinis dan immunophenotype pasien.
 (7)

 

     Pemeriksaan radiologi memegang peranan penting untuk menilai perluasan tumor, 

ada tidaknya destruksi tulang, menentukan pilihan tempat dan rute biopsy yang tepat, 

serta untuk keperluan staging. Meskipun CT scan merupakan pilihan terbaik dalam 

menilai detil tulang, MRI juga dapat menilai area destruksi tulang dan mempunyai 

kelebihan dalam membedakan tumor dengan penebalan mukosa atau sekresi pada 

sinus. Gambaran CT scan pada limfoma sinonasal tidak spesifik, Gambaran yang 

biasanya ditemukan adalah destruksi tulang dan invasi daerah yang berdekataan 

dengan sinonasal. Tumor bersifat non kalsifikasi dengan nilai enhancement yang 

bervariasi. 
(10)

 

     Kasus limfoma sinonasal sangat jarang sehingga belum ada konsensus 

penatalaksanaan yang optimal. Pilihan terapi yang sering digunakan untuk LNH 

stadium I dan II adalah kombinasi kemoterapi dan radioterapi. Terapi kombinasi 

dianggap lebih superior dibandingkan radioterapi saja. Penambahan radioterapi 

merupakan faktor prognostik yang signifikan. Penelitian yang dilakukan  di Korea 

menbandingkan antara kemoterapi CHOP 8 siklus yang diikuti radioterapi dengan 

pemberian CHOP saja pada kasus LNH jenis DLBCL stadium I dan II. Hasil 

penelitian tersebut didapatkan 6-year disease free survival (DFS) berbeda secara 

signifikan (kemoradiasi 73%, kemoterapi saja 56%). 
(11)

 Penelitian lain juga 

mendapatkan hasil yang sama dimana terapi CHOP yang diikuti dengan radioterapi 

mempunyai 5-year DFS 73,9% dan 5 year OS 78,9%.
 (12) 

     Penambahan rituximab pada CHOP dapat meningkatkan hasil terapi. Beberapa 

penelitian retrospektif menyebutkan bahwa pasien DLBCL yang diterapi R-CHOP 

kombinasi radioterapi dan tanpa radioterapi terjadi peningkatan 5-year OS secara 
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signifikan, yaitu 91% dan 83%.
 (13)

 Retuximab adalah antibody monoklonal chimeric 

anti-CD20. Antibodi chimeric ini mengikat sel positif CD20 dan menginduksi deplesi 

cepat dari sel B normal CD20 dan sel limfoma. Efek anti limfoma pada rituximab 

melalui tiga mekanisme utama, yaitu toksisitas dependent-komplemen, toksisitas 

seluler dependent-antibody, dan induksi apoptosis. Mayoritas kasus LNH pada anak 

juga mengekspresikan CD20. CD20 100% positif pada limfoma burkitt pada anak, 

dan 98% positif pada kasus DLBCL pada anak. 
(14)

 

     Pasien yang dilaporkan masih dalam stadium awal. Meskipun dalam stadium awal 

tumor primer besar dan meluas ke organ sekitar. Jalur utama penyebaran limfonodi 

regional adalah ke limfonodi servical. Terapi yang diberikan adalah kemoterapi 

konvensional yaitu CHOP. Direncanakan akan dilanjutkan dengan radioterapi setelah 

kemoterapi 8 siklus. Tidak diberikan terapi antibody monoclonal karena tidak 

dilakukan pemeriksaan IHK yang mendukung keterlibatan dari sel B meskipun data 

statistik menunjukkan mayoritas kasus LNH anak berasal dari sel B. Setelah 

pemberian kemoterapi pertama langsung terdapat perbaikan yang signifikan. 

Meskipun begitu perlu dilakukan penilaian respon terapi secara berkala Hal ini 

disebabkan karena penyakit masih stadium 2, usia anak-anak, hanya 1 ekstranodal 

yang terlinat, status performa ECOG1. Status IPI pasien adalah 0-1 minus data level 

LDH dengan kemungkinan CR 87% dan 5-year OS 73%.. 

 

KESIMPULAN 

     LNH sinonasal pada anak kasusnya sangat jarang dan sulit untuk menentukan 

klasifikasi serta stadium penyakitnya dengan tepat karena membutuhkan banyak 

pemeriksaan penunjang yang relative mahal. Meskipun LNH mempunyai masifestasi 

klinis yang sangat bervariasi, pasien dengan penyakit stadium awal (I dan II) 

memberikan respon terapi dan prognosis yang baik dengan pemberian kemoterapi 

maupun kemoradiasi. 
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UNDIFFERENTIATED CARCINOMA SINONASAL 

dr. Christin Rony Nayoan, Sp.T.H.T.K.L  

 

Abstrak 

Latar belakang : Keganasan sinonasal jarang terjadi dengan frekuensi kejadian 3 % 

dari tumor di saluran nafas atas dan 1 % dari seluruh keganasan serta 3-5 % dari 

keganasan kepala leher. Undifferentiated Carcinoma Sinonasal ( SNUC ) merupakan 

tipe keganasan sinonasal yang jarang dan agresif.   Tujuan : Untuk menambah 

pengetahuan penulis dan teman sejawat mengenai Undifferentiated Carcinoma 

Cinonasal  Kasus : Dilaporkan pasien seorang laki – laki berusia 56 tahun dengan 

diagnosis Undifferentiated Carcinoma Sinonasal   T2N0M0 stadium 2, grade 3 

Hyams, stage B Kadish, ECOG I. Penatalaksanaan : pasien menajalani operasi 

ekstirpasi massa dengan pendekatan transnasal endoskopi.. Follow up terakhir pasien 

dalam kondisi baik, tidak terevaluasi ada pertumbuhan tumor baru. Kesimpulan : 

Undifferentiated Carcinoma Sinonasal (SNUC) merupakan tipe keganasan sinonasal 

dari epitel yang jarang dan sifatnya progresif. Gambaran histopatologi SNUC sangat 

beragam namun dilaporkan kadang dapat ditemukan gambaran klasik SNUC. Belum 

didapatkan standard baku untuk staging maupun grading dapat digunakan AJCC, 

WHO , NCCN guidelines version 2.2018 ataupun  Hyams histological grading dan 

Morita modification of Kadish staging. Keganasan ini membutuhkan terapi 

multimodalitas yang agresif untuk memberikan prognosis yang baik, 

Kata kunci : Undifferentiated Carcinoma Sinonasal / SNUC,  histopatologi, 

Kadish staging, Hyams histological grading 

 

PENDAHULUAN 

     Keganasan sinonasal jarang terjadi dengan frekuensi kejadian 3 % dari tumor di 

saluran nafas atas dan 1 % dari seluruh keganasan serta 3-5 % dari keganasan kepala 

leher. Lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan dan erat hubungannya 

dengan pekerjaan. 
1,2  

Gambaran histopatologi keganasan sinonasal terbagi 2 bagian 

utama yaitu epithelial dan non epithelial dengan lokasi primer tumor terbanyak 

berasal dari sinus maksila.
 1,2
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     Undifferentiated Carcinoma Sinonasal ( SNUC ) diketahui sejak tahun 1986 oleh 

Frierson dkk, merupakan tipe keganasan yang jarang dan agresif.
 3  

 Gejala SNUC 

sama dengan gejala keganasan  di sinonasal  yaitu gejala hidung unilateral yang 

menetap seperti hidung buntu , pilek dan epistaksis yang akan melanjut menjadi gejala 

gigi , gejala mata , gangguan nervus kranial, penonjolan pipi, nyeri wajah hingga 

trismus. 
2,4

 

Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan mengenai undifferentiated carcinoma 

sinonasal baik dalam proses staging dan tinjauan pustaka. 

 

LAPORAN KASUS 

     Seorang laki – laki, 56 tahun dengan keluhan utama hidung tersumbat sebelah 

kanan. Gambar.1.  

Kurang lebih 7 bulan penderita mengeluh hidung kanan buntu menetap memberat 

dalam 3 bulan terakhir. Keluhan disertai mimisan  hilang timbul awalnya dapat 

berhenti sendiri dalam 3 bulan terakhir mimisan makin sulit berhenti. Pasien juga 

mengeluhkan gangguan membau, pilek kuning kental yang berbau dan kadang nyeri 

kepala. Penderita rutin mengkonsumsi obat darah tinggi. Hasil pemeriksaan fisik 

massa memenuhi cavum nasi kanan, massa berwarna kemerahan, permukaan tidak 

rata, dan berbenjol-benjol. Terdapat sekret mukopurulen. Pada pemeriksaan leher 

tidak didapatkan pembesaran kelenjar limfe leher. 

 

Gambar.1 Profil penderita 

 

      Hasil nasoskopi didapatkan massa kemerahan permukaan tidak rata memenuhi 

kavum nasi dekstra meluas sampai di meatus media dekstra. Gambar.2. Hasil 

pemeriksaan histopatologi mengambarkan jaringan yang tersusun atas fragmen – 

fragmen jaringan dengan sarang – sarang sel tumor diantara jaringan ikat. Sel -sel 
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tumor tampak dengan inti bulat ovoid besar, atipik, cukup pleimorfik, vesikuler, 

kromatin kasar, nucleoli prominent, mitosis banyak. Sebagian fokus tampak sebukan 

sel – sel radang limfosit, sel plasma, leukosit PMN diantara sarang tumor. Tampak 

area nekrotik, beberapa fokus permukaan tampak dilapisi epitel 

skuamous/respiratorius. Sesuai dengan gambaran Undifferentiated Carcinoma. 

     Hasil CT Scan SPN didapatkan massa inhomogen pada kavum nasi dekstra.  

Massa tampak memenuhi cavum nasi dekstra terutama bagian posterior, meluas di 

bagian osteomeatal kompleks kanan, meluas ke sinus ethmoid kanan, didapatkan 

gambaran erosi tulang. Gambar.3. Pasien didiagnosis dengan Undifferentiated 

Carcinoma Sinonasal   T2N0M0 stadium 2, grade 3 Hyams, stage B Kadish, ECOG I. 

Pasien diprogramkan untuk operasi ekstirpasi massa dengan pendekatan transnasal 

endoskopi. Gambar.4 . Follow up terakhir pasien dalam kondisi baik, tidak terevaluasi 

ada pertumbuhan tumor baru. Pasien dirujuk ke makasar untuk evaluasi dan terapi 

lanjutan. 

 

 

Gambar.2. Massa di cavum nasi kanan 
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Gambar.3. Hasil CT scan SPN 

.                 
Gambar.4. Durante operasi ; A.Ekstirpasi jaringan tumor dengan bantuan endoskop 

dan blakesley forceps. B. jaringan tumor yang rapuh dan mudah berdarah. C. Setelah 

jaringan tumor terekstirpasi. Tidak tampak gambaran erosi tulang pada  septum. 

 

DISKUSI 

     Keganasan pada sinonasal merupakan keganasan yang cukup sulit karena cukup 

jarang dan memiliki berbagai jenis histopatologi. WHO membagi dalam beberapa 

klasifikasi yaitu malignant epithelial tumors, malignant soft tissue tumors, malignant 

tumors of bone and cartilage, haemotolymphoid tumors dan neuroectodermal tumors. 

Ada pula yang membagi dalam epithelial, nonepitelial, lymphoreticular tumors dan 

metastatic carcinoma. Gambar 5-6.
1,4

 Undifferentiated carcinoma sinonasal (SNUC) 

dapat digolongkan tumor ganas epithelial, walaupun masih dalam berdebatan. SNUC 

diperkirakan berasal dari epitel Schneiderian.
5
 

Keganasan sinonasal sering terjadi pada dekade keenam atau lebih, banyak dialami 

oleh laki – laki dan Ras kulit putih lebih banyak menderita keganasan ini.  Insiden 

SNUC di AS adalah 3,1 % dengan lokasi terbanyak pada kavum nasi (43,9 %).
6
 Hasil 

penelitian di Jepang menunjukkan prevalensi SNUC di kavum nasi dan sinus adalah 

0,03 per 100.000. Gambaran penelitian ini menunjukkan bahwa SNUC merupakan 

salah satu jenis keganasan yang jarang ditemui.
7 

Laporan kasus ini memaparkan 

seorang laki-laki berusia 56 tahun dengan Undifferentiated carcinoma sinonasal. 

Untuk insiden dan prevalensi SNUC di Indonesia belum didapatkan data yang pasti. 

Gejala SNUC sama dengan gejala keganasan sinonasal yakni gejala awal berupa 

A B C 



 

160 

 

hidung buntu dan rinorea unilateral yang menetap dan gejala lanjutan berupa 

epistaksis, parese nervus 

.  

Gambar. 5. Pembagian klasifikasi histopatologi menurut WHO 
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Gambar. 6. Pengolongan histopatologi keganasan sinonasal 

 

kranial, proptosis, pembengakan dan nyeri pada wajah dan trismus.
1,2

  Sebuah review 

retrospektif melaporkan 167 kasus SNUC dengan gejala yang muncul yakni rinorea 

yang bercampur darah, hidung buntu , epistaksis, nyeri kepala, parese nervus kranial, 

gangguan penglihatan, dan nyeri wajah. Sebagian besar dari kasus tersebut dating 

dengan gejala lanjutan karena perluasan tumor kearah mata, basis kranii dan 

intracranial. Didapatkan 10-30 % dari kasus yang didapatkan mengeluhkan adanya 

pembesaran kelenjar limfe servikal..
5
  Pasien dalam laporan kasus ini ditemukan 

keluhan keluhan hidung tersumbat sebelah kanan menetap dan memberat,  disertai 

mimisan, gangguan membau, pilek kuning kental yang berbau dan kadang nyeri 

kepala. 
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SNUC merupakan salah satu jenis tumor baru yang di perkenalkan pada tahun 1986 

oleh Frierson dkk, yang asal usulnya belum diketahui dengan pasti. SNUC diduga 

berasal dari perkembangan epitel Schneiderian yang adalah epitel pada mukosa 

traktus sinonasal.
 5

  Gambaran histopatologi SNUC sangat beragam dan menyerupai 

keganasan lain seperti esthesioneuroblastoma, small cell undifferentiated 

neuroendocrine carcinoma, malignant mucosal melanoma dan beberapa lainnya. 
5,8

  

Gambaran ,morfologi klasik dari SNUC ditunjukkan pada gambar.7.
5
 Sebuah laporan 

kasus SNUC juga mendokumentasi gambaran histopatologi dari SNUC yang seperti 

gambaran klasik SNUC. Gambar.8.
9
 Hasil pemeriksaan histopatologi pada sediaan 

tumor pasien dalam laporan kasus ini didapatkan jaringan yang tersusun atas fragmen 

– fragmen jaringan dengan sarang – sarang sel tumor diantara jaringan ikat. Sel -sel 

tumor tampak dengan inti bulat ovoid besar, atipik, cukup pleimorfik, vesikuler, 

kromatin kasar, nucleoli prominent, mitosis banyak. Sebagian fokus tampak sebukan 

sel – sel radang limfosit, sel plasma, leukosit PMN diantara sarang tumor. Tampak 

area nekrotik, beberapa fokus permukaan tampak dilapisi epitel 

skuamous/respiratorius. 

     Untuk tambahan pemeriksaan imunohistokimia belum ditetapkan standard baku 

bagi  SNUC. Untuk panel sitokeratin dapat memberikan hasil pada CK 5,6,13 dan 14. 

Tetapi panel sitokeratin lain bias didapatkan hasil negatif. Lebih dari 20 % kasus 

dapat memberikan hasil positif pada pemeriksaan EMA, NSE, chromogranin dan CD 

99.
 9
 

Staging pada keganasan sinonasal dapat menggunakan AJCC, WHO atau  NCCN 

guidelines version 2.2018. Untuk SNUC dapat menggunakan Hyams histological 

grading dan Morita modification of Kadish staging dikarenakan gambaran 

histopatologi yang menyerupai esthesioneuroblastoma atau karsinoma neuroendokrin. 

8,10
  Gambar 9-10.  Pasien dalam kasus ini didiagnosis dengan Undifferentiated 

Carcinoma Sinonasal  T2N0M0 stadium 2, grade 3 Hyams, stage B Kadish staging, 
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Gambar.7. Gambaran morfologi klasik dari SNUC
5 
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Gambar. 8. Gambaran histopatologi  SNUC pada seorang pasien
 9
 

 

A B 
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Gambar 9. Staging keganasan sinonasal menurut NCCN guidelines version 2.2018 
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Gambar .10. Hyams histological grading dan Morita modification of Kadish staging 
8 

 

 
    Modalitas untuk penatalaksanaan SNUC sama dengan keganasan sinonsal lainnya, 

akan tetapi karena tumor ini sifatnya agresif dan progresif maka diperlukan terapi 

multimodalitas yakni operasi reseksi dan terapi tambahan berupa radioterapi dan 

kemoterapi. 
1,2

  Sebuah review retrospektif pada 15 kasus SNUC, seluruh kasus 

mendapatkan radioterapi tambahan yang diberikan preoperative sebesar 5000 – 5400 

cGy dalam 25 fraksi terbagi. Kemudian sebagai radioterapi paliatif yang dikombinasi 

dengan kemoterapi atau tidak dikombinasi dengan kemoterapi sebesar 5500 – 6330 

cGy. 
11

 Untuk operasi pendekatan yang dilakukan tergantung ukuran dan lokasi 

tumor.    

     Pada review retrospektif tersebut didapatkan operasi yang paling banyak dilakukan 

adalah kraniofasial reseksi (CFR).
 11 

 Sedangkan penelitian lain pada 54 pasien SNUC 

sebagian besar mendapatkan terapi operasi dengan kemoradiasi adjuvant dan 

kemoradiasi saja. Pilihan operasi yang paling banyak dilakukan adalah operasi 

terbuka dan pendekatan endoskopi intranasal.
12

  Pilihan  kemoterapi yang dilaporkan 

digunakan pada SNUC adalah cisplatin +5 FU+ docetaxel dan adjuvannya adalah 

cisplatin + etoposide.
12

 Pilihan lainnya adalah  cysclophosphamide + doxorubicin + 

vincristine sebelum radiasi. 
11   

Pasien dalam laporan kasus ini dilakukan operasi 

ekstirpasi massa dengan pendekatan transnasal endoskopi. 

     Prognosis dari SNUC dilaporkan oleh Gray dkk, hasil review retrospektif dengan 

menggunakan  metode Kaplan Meier pada 19 pasien yang mendapatkan terapi  
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multimodalitas adalah Overall Survival (OS) 45,2 % dan Disease Free  Survival 

(DFS) 50,7 %. 
5  

Pada penelitian retrospektif lainnya dengan terapi multimodalitas  

didapatkan pasien yang menjalani CFR, 2 years survival adalah 64 % dan lebih tinggi 

dari pasien yang hanya mendapat kemoterapi atau radiasi.
11 

Sedangkan pada 

penelitian Bonnecaze dkk yang meneliti pada 54 pasien dengan terapi multimodalitas 

mendapatkan 3 year OS sebesar 62,4 % , 3 year Recurence Free Survival (RFS) 

sebesar 47,8 dan kemoterapi induksi  paling signifikan berpengaruh terhadap RFS.
12

  

Penelitian kohort dengan menggunakan basis data SEER – Surveillance, 

Epidemiology and End Result, mendata 328 pasien SNUC dari tahun 1973-2011 

melaporkan angka 2,5 dan 10 years OS adalah 43 %, 30 % dan 25 %. 
10

 Follow up 

terakhir pasien dalam kasus ini paska dilakukan operasi ekstirpasi tumor dalam 

kondisi baik, tidak terevaluasi ada pertumbuhan tumor baru. Pasien dirujuk ke 

makasar untuk evaluasi dan terapi lanjutan. 

 

KESIMPULAN 

     Dilaporkan pasien seorang laki – laki berusia 56 tahun dengan diagnosis 

Undifferentiated Carcinoma Sinonasal   T2N0M0 stadium 2, grade 3 Hyams, stage B 

Kadish, ECOG I. Pasien diprogramkan operasi ekstirpasi massa dengan pendekatan 

transnasal endoskopi.. Follow up terakhir pasien dalam kondisi baik, tidak terevaluasi 

ada pertumbuhan tumor baru. Pasien dirujuk ke makasar untuk evaluasi dan terapi 

lanjutan. 

     Undifferentiated Carcinoma Sinonasal (SNUC) merupakan tipe keganasan 

sinonasal dari epitel yang jarang dan sifatnya progresif. Gambaran histopatologi 

SNUC sangat beragam namun dilaporkan kadang dapat ditemukan gambaran klasik 

SNUC. Belum didapatkan standard baku untuk staging maupun grading dapat 

digunakan AJCC, WHO , NCCN guidelines version 2.2018 ataupun  Hyams 

histological grading dan Morita modification of Kadish staging. Keganasan ini 

membutuhkan terapi multimodalitas yang agresif untuk memberikan prognosis yang 

baik, 
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TERAPI KISTA DUKTUS TIROGLOSUS PADA PENDERITA DEWASA 

Dr. Alfian Sulaksana, Sp.T.H.T.K.L 

 

ABSTRAK 

     Kista duktus tiroglosus adalah salah satu massa kogenital tersering, ditemukan 

pada midline leher. Kista terbentuk akibat kegagalan involusi dari duktus tiroglossus.
 

Pada proses perkembangannya, kelenjar tiroid turun ke tempatnya yang seharusnya 

melalui suatu duktus bernama tiroglossus. Normalnya, duktus ini akan berinvolusi.
 

Patensi dari duktus ini menimbulkan potensi besar terbentuknya kista duktus 

tiroglossus. Kista ductus tiroglosus, massa leher kongenital yang paling sering 

dijumpai pada anak-anak tetapi dapat juga terjadi pada orang dewasa. Kista duktus 

tiroglosus adalah anomali kongenital yang paling banyak dijumpai di daerah leher  

berkisar 2-4% dari seluruh massa leher.Diagnosis berdasarkan, anamnesis, 

pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. pemeriksaan fisik leher secara 

menyeluruh. Palpasi kelenjar tiroid selama pemeriksaan fisik. USG, tiroid scan atau 

CT scan. Diagnostik pasti ditegakkan dari pemeriksaan histopatologi. 

Penatalaksanaan kista duktus tiroglosus dengan pembedahan prosedur Sistrunk, yaitu 

mengangkat kista dan reseksi duktus termasuk struktur di atasnya (meliputi tulang 

hioid). Kekambuhan setelah operasi Sistrunk 3-5% akan meningkat bila pembedahan 

tidak maksimal atau jika terinfeksi ulang. 

Kata kunci: Kista duktus tiroglosus, kelenjar tiroid, Sistrunk 

 

ABSTRACT 

     Thyroglossal duct cysts are one of the most common cogenital masses found in the 

midline of the neck. This cyst is formed due to failure of involution of the 

thyroglossus duct. In the process of development, the thyroid gland descends to its 

place which is supposed to go through a duct called tiroglossus. Normally, this duct 

will evolve. The patency of these ducts creates a large potential for the formation of 

tiroglossus duct cysts. Thyroglossal duct cysts, congenital neck mass most commonly 

found in children but can also occur in adults. Thyroglossal duct cysts are the most 

common congenital anomalies in the neck area ranging from 2-4% of the entire neck 

mass. Diagnosis is based, history, physical examination, and investigations. thorough 

physical examination of the neck. Palpate the thyroid gland during a physical 
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examination. Ultrasound, thyroid scan or CT scan. Diagnostics are definitely made 

from histopathological examination. Management of thyroglossal duct cysts surgically 

by the Sistrunk procedure, which involves removing the cyst and ductal resection 

including the upper structure (including the hioid bone). Recurrence rate 3-5% by 

Sistrunk procedure, surgery will increase if surgery is not maximal or if reinfected. 

Keywords: Thyroglosal duct cyst, thyroid gland, Sistrunk 

 

Pendahuluan 

     Kista duktus tiroglosus adalah salah satu massa kogenital tersering yang ditemukan 

pada midline leher. Kista ini terbentuk akibat kegagalan involusi dari duktus 

tiroglossus.
1 

Pada proses perkembangannya, kelenjar tiroid turun ke tempatnya yang 

seharusnya melalui suatu duktus bernama tiroglossus. Normalnya, duktus ini akan 

berinvolusi.
 1  

Patensi dari duktus ini menimbulkan potensi besar terbentuknya kista 

duktus tiroglossus.
1
 

     Kista ductus tiroglosus, massa leher kongenital yang paling sering dijumpai pada 

anak-anak tetapi dapat juga terjadi pada orang dewasa.
2
 Kista duktus tiroglosus adalah 

anomali kongenital yang paling banyak dijumpai di daerah leher  berkisar 2-4% dari 

seluruh massa leher. Secara histologis kista ini memiliki epitel kolumnar seperti di 

daerah dasar lidah hingga mediastinum. Terletak pada bagian tengah/sentral dari 

leher, penderita akan merasa terganggu setelah kista mulai membesar.
2
 Sekitar 7% 

kista ductus tiroglosus didapat dari populasi dan sedikit yang menimbulkan gejala.
3
 

Tidak ada perbedaan predileksi antara laki-laki dan perempuan.
4
 Swaid dan Al 

Ammar 
4
 melaporkan rerata usia penderita kista ductus tiroglosus muncul pada usia 

13 tahun. Sekitar 20% muncul pada usia 16 tahun.
5
 

     Kista duktus tiroglosus didiagnosis berdasarkan, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan 

pemeriksaan penunjang. pemeriksaan fisik leher secara menyeluruh. Palpasi kelenjar 

tiroid selama pemeriksaan fisik. USG, tiroid scan atau CT scan. Diagnostik pasti 

ditegakkan dari pemeriksaan histopatologi.
2,5 

Keberhasilan penatalaksanaan kista 

duktus tiroglosus harus didasari pemahaman embriologi dan perkembangan anatomi 

kelenjar tiroid.
2
 Kista yang sangat besar dapat menyulitkan saat menelan atau terjadi 

sumbatan jalan nafas.
2 

     Penatalaksanaan kista duktus tiroglosus adalah pembedahan yang dikenal sebagai 

prosedur Sistrunk, yaitu mengangkat kista dan reseksi duktus termasuk struktur di 



 

172 

 

atasnya (meliputi tulang hioid). Kekambuhan setelah operasi mencapai 3-5% dan akan 

meningkat bila pembedahan tidak maksimal atau jika terinfeksi ulang.
2,6,7,8

  Tehnik 

Sistrunk dapat menurunkan kekambuhan dibandingkan tehnik eksisi biasa. Angka 

kekambuhan dapat mencapai 85% bila dilakukan eksisi sederhana.
9
 Jarang sekali kista 

duktus tiroglosus berubah menjadi ganas, sekitar 1% dan umumnya ditemukan pada 

usia lanjut.
2
 

     Diagnosa banding kista duktus tyrogosus adalah nodul submental, kista dermoid, 

metastase karsinoma tiroid, lobus piramidalis tiroid, kista celah brakhial, lipoma dan 

kista sebaseus. Kebanyakan diagnosis tersebut diketahui setelah dilakukan 

pembedahan.
2,6

 

Kasus ini terjadi pada orang dewasa,  biasanya sering dijumpai pada anak anak. 

 

Definisi dan Epidemiologi Kista Duktus Tiroglosus 

     Kista duktus tiroglosus merupakan kista yang terbentuk dari duktus tiroglosus yang 

menetap sepanjang alur penurunan kelenjar tiroid, yaitu dari foramen sekum sampai 

kelenjar tiroid bagian superior di depan trakea. Kista ini merupakan 70% dari kasus 

kista yang ada di leher. Kista ini biasanya terletak di garis median leher, dapat 

ditemukan di mana saja antara pangkal lidah dan batas atas kelenjar tiroid.
1,11

 

     Kista duktus tiroglosus merupakan kasus terbanyak dari massa non neoplastik di 

leher, merupakan 40% dari tumor primer di leher. Ada penulis yang menyatakan 

hampir 70% dari seluruh kista di leher adalah kista duktus tiroglosus.
11

 

     Kasus ini lebih sering terjadi pada anak-anak, walaupun dapat ditemukan di semua 

usia. Predileksi umur terbanyak antara umur 0-20 tahun yaitu 52%, umur sampai 5 

tahun terdapat 38%. Sistrunk (1920) melaporkan 31 kasus dari 86.000 pasien anak. 

Tidak terdapat perbedaan risiko terjadinya kista berdasarkan jenis kelamin dan umur 

yang bisa didapat dari lahir sampai 70 tahun, rata-rata pada usia 5,5 tahun.
1,10

 

     Penulis lain mengatakan predileksi usia kurang dari 10 tahun sebesar 31,5%, pada 

dekade ke dua 20,4%, dekade ke tiga 13,5% dan usia lebih dari 30 tahun sebesar 

34,6%. Waddell mendapatkan 28 kasus kista duktus tiroglosus secara histologik dari 

61 pasien yang diduga menderita kista tersebut.
12
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Patogenesis Kista Duktus Tiroglosus 

     Teori yang dapat menyebabkan terjadinya kista duktus tiroglosus, terbentuk akibat 

kegagalan involusi dari duktus tiroglossus. Pada proses perkembangan , kelenjar 

thyroid berkembang mulai pada minggu keempat kehidupan fetal dengan membentuk 

endoderm di medial, tumbuh ke bawah dari pangkal lidah. Proses tumbuh ke bawah 

ini dengan cepat membentuk saluran yang disebut ductus thyroglossus. Saluran ini 

bermuara pada lidah berhubungan dengan foramen secum. Ujung bawah terbelah 

menjadi dua lobus dan akhirnya terletak berhubungan dengan trachea pada sekitar 

minggu ketujuh. Ductus thyroglossus kemudian menghilang, tetapi bagian terbawah 

sering tetap ada dalam bentuk lobus piramidalis kelenjar tiroid turun ke tempatnya 

yang seharusnya melalui suatu duktus bernama tiroglossus. Secara normal, duktus ini 

akan berinvolusi dan menghilang. Patensi dari duktus ini menimbulkan potensi besar 

terbentuknya sinus, fistula atau kista duktus tiroglossus
.1,10,12

 

     Infeksi berulang pada tenggorokan dapat merangsang sisa epitel traktus, sehingga 

mengalami degenerasi kistik. Sumbatan duktus tiroglosus akan mengakibatkan 

terjadinya penumpukan sekret sehingga membentuk kista. Teori lain mengatakan, 

duktus tiroglosus terletak di antara beberapa kelenjar limfe di leher, jika sering terjadi 

peradangan, maka epitel duktus juga ikut meradang, sehingga terbentuklah kista.
12

 

Klasifikasi Kista Duktus Tiroglosus 

     Klasifikasi kista duktus tiroglosus ada enam berdasarkan di mana lokasi kistanya 

tumbuh, yaitu: (1) Kista Suprahyoid; (2) Kista Juxtahyoid; (3) Kista Intralingual; (4) 

Kista Suprasternal; (5) Kista Intralaryngeal; (6) Kista Infrahyoid. 

     Kista duktus tiroglosus dapat tumbuh di mana saja di garis tengah leher, sepanjang 

jalur bebas duktus tiroglosus mulai dari dasar lidah sampai ismus tiroid.
 11

 

Gejala Klinis Kista Duktus Tiroglosus 

     Keluhan yang sering terjadi adalah adanya benjolan di garis tengah leher, dapat di 

atas atau di bawah tulang hioid. Benjolan membesar dan tidak menimbulkan rasa 

tertekan di tempat timbulnya kista. Konsistensi massa teraba kistik, berbatas tegas, 

bulat, mudah digerakkan, tidak nyeri, warna sama dengan kulit sekitarnya dan 

bergerak saat menelan atau menjulurkan lidah. Diameter kista berkisar antara 2-4 cm, 

kadang-kadang lebih besar. 
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     Kebanyakan kasus kista duktus tiroglosus tidak diperhatikan dan tidak didiagnosa 

sampai umur dewasa. Duktus yang paten ini bisa menetap selama beberapa tahun atau 

lebih sehingga terjadi sesuatu stimulus yang bisa mengakibatan pembesaran 

kista.
10,11,12

 

     Kista duktus atau sinus ini bisa mengakibatan penghasilan sekresi oral yang 

berlebihan dimana kondisi ini bisa menyebabkan kista menjadi terinfeksi. Bila 

terinfeksi, benjolan akan terasa nyeri dan menjadi lebih besar. Pasien mengeluh kulit 

di atasnya berwarna merah, disfagia, disfonia, draining sinus, sesak terutamanya 

apabila kista bertambah besar. Kista duktus tiroglosus yang terinfeksi bisa presentasi 

seperti infeksi saluran nafas atas (ISPA). Obstruksi jalan pernafasan bisa terjadi 

terutamanya pada kista intralingual yang berdekatan dengan jalan pernafasan.
1,11

 

 

Diagnosis 

     Diagnosis biasanya dapat dibuat dari anamnesis dan pemeriksaan fisik dan leher 

secara menyeluruh. Selalu palpasi kelenjar tiroid selama pemeriksaan fisik. Jika 

kelenjar tidak dapat diraba, USG, tiroid scan atau CT scan dapat 

membantu.
1,13

 Diagnosis biasanya dapat dicapai secara rawat jalan
 10,12

 

     Dilakukan TFTs. Namun, kelenjar tiroid ektopik tidak bisa dikesampingkan 

bahkan dalam adanya tingkat TSH yang normal dan riwayat klinis eutiroid. Oleh 

karena itu, USG, CT scan, thyroid scan, atau MRI mungkin diperlukan untuk 

mengidentifikasi kelenjar tiroid normal. 

     Ultrasonografi adalah paling sering digunakan dalam pemeriksaan. USG dan CT 

scan adalah pemeriksaan penunjang pilihan pertama: 

 USG dapat membedakan yang solid dari komponen kistik. 

 CT scan dapat menunjukkan capsular enhancement. 

o Fistulogram dapat menunjukkan jalan saluran. 

Scanning tiroid dapat digunakan untuk menunjukkan fungsi tiroid ektopik. 

Jaringan tiroid ektopik dapat menyertai kista tiroglosus (TGCs) pada lokasi mereka 

sepanjang garis keturunan embriologi tiroid. Hal ini juga dapat digunakan untuk 

menunjukkan posisi dan fungsi tiroid yang normal sebelum penghapusan setiap 

jaringan tiroid yang dapat menyertai kista. 

Pemeriksaan lainnya: 
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o Pada pasien dengan riwayat abses leher berulang lateral, di mana 

anomali branchial cleft dengan curigai kemungkinan pembukaan sinus 

internal, pemeriksaan menelan barium dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat. 

o Laringoskopi langsung jika kista metastasis leher servikal sekunder untuk 

karsinoma sel skuamosa diketahui diduga. 

o Laringoskopi langsung dengan hypopharyngoscopy dan menelan barium 

sering berguna dengan riwayat abses leher berulang lateral sebagai 

anomali branchial cleft dengan pembukaan sinus internal yang diduga. 

 

Diagnosis Banding Kista Duktus Tiroglosus 

     Diagnosis banding benjolan di leher membutuhkan pengetahuan anatomi. 

Perhatikan bahwa beberapa dari mereka lebih mungkin untuk terletak lateral di leher 

(tidak dalam alur penurunan garis tengah tiroid).
10,11

 Diagnosis ditegakkan 

berdasarkan gambaran klinik yang harus dipikirkan pada setiap benjolan di garis 

tengah leher. Untuk fistula, diagnosis dapat ditegakkan menggunakan suntikan cairan 

radioopak ke dalam saluran yang dicurigai dan dilakukan foto Rontgen. 
1,10

 

Diagnosis Banding:
1,12

 

1) Lingual tiroid 

2) Kista brankial 

3) Kista dermoid 

4) Lipoma 

 

Penatalaksanaan Kista Duktus Tiroglosus 

     Kista duktus tiroglosus harus diangkat secara operasi karena: (1) Operasi 

menyediakan diagnosis yang patologi; (2) Infeksi yang terjadi bisa menyebabkan 

nyeri akut dan komplikasi yang lain ( obstruksi jalan pernafasan dan disfagia); (3) 

Masalah kosmetik; dan (4) Bisa terjadi malignansi walaupun jarang
1,10,12.

 

     Penatalaksanaan kista duktus tiroglosus bervariasi dan banyak macamnya, antara 

lain insisi dan drainase, aspirasi perkutan, eksisi sederhana, reseksi dan injeksi dengan 

bahan sklerotik. Dengan cara-cara tersebut angka kekambuhan dilaporkan antara 60-

100%. Schlange (1893) melakukan eksisi dengan mengambil korpus hioid dan kista 

beserta duktus-duktusnya; dengan cara ini angka kekambuhan menjadi 20%.
1,13
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Sistrunk (1920) memperkenalkan teknik baru berdasarkan embriologi, yaitu kista 

beserta duktusnya, korpus hioid, traktus yang menghubungkan kista dengan foramen 

sekum serta otot lidah sekitarnya kurang lebih 1 cm diangkat. Cara ini dapat 

menurunkan angka kekambuhan menjadi 2-4%. Cara Sistrunk:
1,11

 

1. Penderita dengan anestesi umum dengan tube endotrakea terpasang, posisi 

terlentang, kepala dan leher hiperekstensi. 

2. Dibuat irisan melintang antara tulang hioid dan kartilago tiroid sepanjang 

empat sentimeter. Bila ada fistula, irisan berbentuk elips megelilingi lubang 

fistula. 

3. Irisan diperdalam melewati jaringan lemak dan fasia; fasia yang lebih dalam 

digenggam dengan klem, dibuat irisan memanjang di garis media. Otot 

sternohioid ditarik ke lateral untuk melihat kista di bawahnya. 

4. Kista dipisahkan dari jaringan sekitarnya, sampai tulang hioid. Korpus hioid 

dipotong satu sentimeter. 

5. Pemisahan diteruskan mengikuti jalannya duktus ke foramen sekum. Duktus 

beserta otot berpenampang setengah sentimeter diangkat. Foramen sekum 

dijahit, otot lidah yang longgar dijahit, dipasang drain dan irisan kulit ditutup 

kembali. 

 

Komplikasi Kista Duktus Tiroglosus 

     Inflamasi adalah komplikasi tersering sebelum operasi yang terjadi akibat infeksi 

kista duktus tiroglosus. Apabila terjadi infeksi, kista menjadi semakin besar serta 

dapat membentuk pus. Ruptur secara spontan dan mengakibatan formasi traktus sinus 

sekunder yang bisa memburukkan prognosis dan hasil operasi.
10,11

 

Komplikasi setelah operasi termasuk infeksi, hematoma, dan kambuh. Perhatikan 

bahwa:
1
 

- TGC Relapse dikaitkan dengan teknik yang buruk, terutama kegagalan untuk 

mengikuti prinsip-prinsip bedah dijelaskan oleh Sistrunk. Kekambuhan meningkat 

ketika TGC rusak selama pembedahan. 

- Sebelumnya infeksi sayatan, sebelumnya dan prosedur drainase, dan kepatuhan 

dengan semua kista pada kulit terkait dengan tingkat peningkatan pecah dengan 

diseksi. 

- Infeksi luka juga dapat terjadi ketika pecah kista atau ketika faring dimasukkan. 
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Prognosis Kista Duktus Tiroglosus 

     Tingkat kekambuhan terkait dengan eksisi sederhana kista tiroglosus adalah sekitar 

50%. Tingkat kekambuhan dengan prosedur Sistrunk resmi sekitar 5%. 

Kambuh adalah sekitar 3-5% dan meningkat dengan eksisi lengkap dan riwayat 

infeksi berulang.
1,10,12

 

 

LAPORAN KASUS 

     Tn. MS, 43 tahun berasal dari Dasan baru Kopang, Lombok Tengah. NTB dengan 

keluhan timbul benjolan di leher sejak 15 tahun yang lalu. 3 bulan terakhir pasien 

menyadari benjolan dirasakan bertambah besar, tidak terasa nyeri, sesak tidak ada, 

makan dan minum normal. Benjolan ikut bergerak saat menelan serta saat 

menjulurkan lidah. Tidak ada keluhan debar-debar, sering berkeringat disangkal, 

gemetar disangkal. Tidak ada keluhan telinga, hidung dan tenggorok. 

     Pemeriksaan fisik keadaan umum cukup, tidak didapatkan anemi, tidak ada ikterus, 

tidak ada sianosis dan tidak ada sesak. Tanda vital dalam batas normal. Status lokalis 

telinga, hidung dan tenggorok dalam batas normal. Regio colli didapatkan massa 

bulat, ukuran 3 x 2 x 2 cm, terletak di bagian tengah leher, konsistensi kistik, melekat 

pada dasar, tidak nyeri tekan, bergerak saat menelan dan bila lidah dijulurkan kista 

ikut bergerak ke atas. 

  

Gambar 1. Tampak massa kistik di medial leher 
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Gambar 1a. Tampak massa kistik di medial leher 

 

     Pemeriksaan penunjang dilakukan Thorak Foto (9 okt 18) didapatkan Cor dan 

Pulmo dalam batas normal. CT Scan leher (9 okt 18) didapatkan kesan kista ductus 

tiroglosus ukuran 1,5 x 4 x 3. SPN normal. Nasofaring normal. Sub mandibula 

normal. Tulang Intak. USG tiroid (10 okt 18) didapatkan nampak kista midpole 3 x 2 

x 2 cm (kista tiroglosus), kelenjar tiroid kanan kiri dalam batas normal Pemeriksaan 

laboratorium dalam batas normal. 

 

   

Gambar 1a. CT Scan kesan kista ductus tiroglosus 

 

Gambar 2. USG leher untuk melihat kista dan tiroid 
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Pada tanggal 11 Oktober 2018 dilakukan pengangkatan kista. Teknik operasi 

Sistrunk. Penderita dengan anestesi umum dengan tube endotrakea terpasang, posisi 

terlentang, kepala dan leher hiperekstensi. dilakukan desinfeksi lapangan operasi 

dengan povidon iodin 10% kemudian dipersempit dengan kain steril. Dibuat gambar 

rencana irisan dengan metilen biru di atas kista sepanjang 6 cm dilanjutkan Irisan 

diperdalam melewati jaringan lemak dan fasia; fasia (otot platysma , fasia servikalis) 

yang lebih dalam digenggam dengan klem, dibuat irisan memanjang di garis media. 

Otot sternohioid ditarik ke lateral untuk melihat kista sampai mencapai permukaan 

kista. Kista dibebaskan dari jaringan di sekitarnya. Kista dipisahkan dari jaringan 

sekitarnya, sampai tulang hioid. Korpus hioid dipotong satu sentimeter. Pemisahan 

diteruskan mengikuti jalannya duktus ke foramen sekum. Duktus beserta otot 

berpenampang setengah sentimeter diangkat. Foramen sekum dijahit, otot lidah yang 

longgar dijahit, perdarahan teratasi dan irisan kulit ditutup kembali. 

Didapatkan massa kistik dengan ukuran 4 x 3 x 2 cm isi cairan kecoklatan pekat. 

 

   

Gambar 2. Disinfeksi area operasi, infiltrasi lidocaine 

 

   

Gambar 2a. Insisi tranversal di atas kista 
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Gambar 2b. Membebaskan kista dari struktur sekitarnya 

 

   

Gambar 2c. Membebaskan kista dari struktur sekitarnya 

 

   

Gambar 2d. Kista terangkat beserta potongan tengah os hioid 

 

   

Gambar 2e. Massa kista dan potongan tulang hyoid,  Histopatplogi (PA) 
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                           Gambar 2f. Hasil  Histopatplogi (PA) 

 

     Pasca operasi penderita mendapat terapi IVFD RL 20 TPM,  inj. ceftriaxon 2 gram 

/ 24 jam, inj. Ketorolak 3% 1 amp / 8 jam dan perawatan terhadap luka operasinya 

tiap hari. 

     Hari pertama paska operasi keluhan nyeri berkurang, perdarahan tidak ada bekas 

luka operasi baik dan latihan mobilisasi. 

 

 

Gambar 3. Paska operasi hari-1 

 

     Hari kedua, keluhan tidak ada, makan minum baik, mobilisasi baik, tidak ada 

perdarahan dan pasien dapat dipulangkan, kontrol hari ketujuh di poli THT KL untuk 

melepas jahitan, hasil pemeriksaan Histopatologi (PA) pada pasien ini didapatkan  

hasil sesuai dengan Kista ductus tiroglosus. Tidak tampak keganasan. 
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PEMBAHASAN 

     Kista duktus tiroglosus merupakan kelainan kongenital yang paling sering 

dijumpai, pada sepanjang garis median leher bagian depan dari foramen sekum di 

dasar lidah sampai ke kelenjar tiyroid sebanyak 61%, paramedian kiri 24% dan 

sisanya 15% di paramedian kanan.
14,15

 Hal ini berhubungan dengan proses 

perkembangan embriologi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berasal dari penebalan 

entoderm daerah ventromedial pharyngeal gut agak kaudal dari perbatasan arkus 

brakhialis I dan II, penebalan tersebut cepat berkembang menjadi divertikulum bilobi 

yang akan menembus mesoderm di bawahnya, bertambah besar dan bermigrasi ke 

kaudal di ventral faring. Pada waktu migrasi struktur ini melalui arkus brakhialis II 

yang akan berkembang menjadi tulang hioid dan sebagian otot lidah. Struktur tetap 

berhubungan dengan faring oleh sebuah tangkai tubuler berlumen yang disebut duktus 

tiroglosus dan terus ke bawah pada bagian anterior disebut prehioid, di posterior hioid 

disebut retrohioid atau tranhioid bila terletak di dalam tulang hioid. Duktus tiroglosus 

tumbuh lebih awal dari tulang hioid. Duktus tiroglosus tumbuh terus ke arah kaudal 

dalam jaringan mesoderm, minggu ke tujuh ujung dari duktus ini mencapai bagian 

depan kartilago tiroid, dari bagian ini berproliferasi di bagian samping kanan dan kiri 

membentuk dua lobus kelenjar tiroid dan dibagian tengah membentuk lobus 

piramidalis. Duktus akan memadat dan mengeras, pada minggu keenam sampai 

kesepuluh akan mengalami obliterasi saat kelenjar tiroid menempati posisi akhir di 

leher. Bagian dari duktus yang tidak mengalami obliterasi, sekresi epitel 

menghasilkan kista atau sinus pada setiap titik dasar faring hingga lobus piramidalis 

thyroid. Massa kistik duktus tiroglosus biasanya berada pada setiap titik mulai lobus 

piramidalis berjalan asenden lebih ke lateral kiri garis median melewati tulang hioid 

dari sebelah depan, belakang atau bahkan didalamnya untuk kemudian menembus 

dasar mulut diantara otot mylohioid dan mencapai dasar lidah berakhir di foramen 

sekum. Kista tersebut dapat terisi cairan / mukus, menyebabkan kista makin melebar 

saat terinfeksi. Pada penderita ini kista terletak di infrahioid.
2,6,8,16

 

     Diagnosis kista duktus tiroglosus dibuat berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik 

dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis didapatkan benjolan di leher sejak 15 

tahun yang lalu. 3 bulan terakhir pasien menyadari benjolan dirasakan bertambah 

besar, tidak terasa nyeri, sesak tidak ada, makan dan minum normal. Benjolan ikut 
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bergerak saat menelan serta saat menjulurkan lidah. Tidak ada keluhan debar-debar, 

berkeringat, serta gemetar. Tidak ada keluhan telinga, hidung dan tenggorok, dari 

pemeriksaan fisik didapatkan massa kistik. Rentang waktu yang lama dan perlahan 

membesar menunjukkan bahwa massa bersifat jinak, sedangkan massa kistik 

seringkali merupakan lesi kongenital.
10

 Pemeriksaan penunjang dapat secara langsung 

(FNAB) maupun tidak langsung  (USG, CT scan).
10

 Pada penderita ini telah 

dilakukan pemeriksan PA didapatkan sesuai dengan kista ductus tiroglosus. Tidak ada 

keganasan. CT Scan dengan hasil tampak gambaran kista duktus tiroglosus. 

Pemeriksaan USG menunjukkan massa kistik (kista) dengan gambaran tiroid normal. 

USG merupakan cara terbaik untuk melihat kodisi tiroid.
17,18
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     Indikasi pembedahan pada kasus kista duktus tiroglosus adalah adanya keluhan 

ukuran kista yang bertambah besar, kosmetik, riwayat massa yang terinfeksi serta 

kemungkinan terjadinya degenerasi maligna menjadi kanker.
6,18

 Pada kasus ini 

pasien merasa kalau benjolan di leher bertambah besar ukuran kistanya, hal ini 

menjadi pertimbangan untuk dilakukan pembedahan pada pasien ini. 

     Ada beberapa cara untuk penatalaksanaan kista ini, yaitu dengan menyuntikkan 

bahan sklerotan ke dalam kista dan tidak memberikan hasil yang memuaskan. 

Insisi dan drainase, aspirasi perkutan, eksisi sederhana  serta reseksi untuk 

pengobatan kista dilaporkan memiliki kekambuhan tinggi berkisar 60-100%. 

Dikenal prosedur pembedahan pada kista duktus tiroglosus yaitu secara Sistrunk, 

prosedur ini diperkenalkan oleh Walter Elis Sistrunk pada tahun 1920, yaitu 

melepaskan bagian tengah tulang hioid dan eksisi kista duktus tiroglosus sampai 

seproksimal mungkin. Prosedur ini ternyata dapat menurunkan angka rekurensi 

menjadi sekitar 4%.
6,17,18

 Terjadinya rekurensi terbesar pasca operasi diakibatkan 

karena kegagalan pelepasan tulang hioid untuk membebaskan duktus secara 

simultan.
10

 Pada penderita ini telah dilakukan operasi dengan prosedur Sistrunk, 

yaitu dilakukan pemotongan korpus hioid sepanjang 10-15 mm dan membebaskan 

duktus ke arah proksimal kemudian dilakukan pemotongan seproksimal mungkin 

serta ligasi duktus untuk mencegah kekambuhan. Paska Operasi jaringan 

dilakukan pemeriksaan Histopatologi (PA) dan pada pasien ini didapatkan hasil 

sesuai dengan Kista ductus tiroglosus. Tidak ada keganasan. Kesulitan operasi 

pada penderita ini adalah saat membebaskan kista, terdapat dinding yang tipis di 

bagian kiri sehingga mudah pecah keluar isi cairan kekuningan, hal ini tidak 

terjadi pada pasien ini sehingga tidak didapatkan kesulitan saat operasi diseksi 

berlangsung. Pada kepustakaan pecahnya dinding kista akan mempersulit saat 

diseksi.
2,6

 

     Perawatan pasca operasi drain terpasang sampai produksinya kurang dari 10 ml 

serus, sekitar 24-48 jam pasca operasi. Penderita dapat dipulangkan, kontrol untuk 

evaluasi luka operasi dan pengangkatan jahitan luar.
6
 Pada penderita ini tidak 

dilakukan pemasangan drain pasca operasi dikarenakan perdarahan paska operasi 

tidak aktif serta dievaluasi tidak didapatkan perdarahan. Hari kedua penderita 

pulang dengan terapi antibiotik dan analgetik per oral. 
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KESIMPULAN 

     Telah dilakukan penatalaksanaan pada penderita kista duktus tiroglosus pada 

dewasa. Diagnosis ditegakkan dari anamnesis didapatkan massa yang membesar 

perlahan, pemeriksaan fisik tampak massa kistik bergerak saat menelan dan 

menjulurkan lidah, pemeriksaan penunjang CT Scan didapatkan kista ductus 

tiroglosus, USG menunjukkan gambaran kista duktus tiroglosus. Dilakukan 

penatalaksanaan dengan prosedur Sistrunk, yaitu eksisi kista dengan 

pengangkatan bagian tengah tulang hioid. Pasca operasi kondisi pasien membaik, 

tidak didapatkan perdarahan maupun komplikasi infeksi. Jaringan dilakukan 

pemeriksaan Histopatologi (PA) hasil sesuai dengan Kista ductus tiroglosus. 

Tidak ada keganasan. 
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GLOSEKTOMI PARSIAL DAN DISEKSI LEHER SELEKTIF PADA 

KARSINOMA LIDAH 

Dr.Apriyanza Akbar, Sp. T.H.T.K.L 

Abstrak 

     Lidah merupakan bagian yang paling umum terjadinya karsinoma sel 

skuamosa (KSS) pada rongga mulut. Karsinoma lidah memiliki kecenderungan 

tinggi untuk metastasis nodal di leher. Sekitar 90% keganasan rongga mulut 

berkaitan dengan konsumsi rokok dan alkohol, sedangkan di Asia kebanyakan 

terkait dengan konsumsi tembakau dan daun sirih. Insidensi karsinoma sel 

squamosa pada lidah umumnya dijumpai pada dewasa, terutama laki-laki pada 

usia dekade kelima hingga kedelapan. Berbagai pilihan perawatan untuk 

karsinoma lidah meliputi Pembedahan, radioterapi, kemoterapi dan gabungan 

beberapa modalitas terapi. Pembedahan dapat berupa glosektomi parsial, 

hemiglosektomi atau total glosektomi dengan atau tanpa diseksi leher. 

Dilaporkan satu kasus penderita karsinoma lidah yang dilakukan  glosektomi 

parsial dan diseksi leher selektif. 

Kata kunci :lidah, glosektomi parsial, diseksi 

 

Abstract 

     The tongue is the most common site of squamous cell carcinoma (SCC) of the 

oral cavity.Carcinoma of tongue has a high propensity for nodal metastasis in the 

neck. Approximately 90% of oral cavity malignancy is related to cigarette and 

alcohol consumption, whereas in Asia mostly is related with tobacco and betel 

leaf consumption. The incidence of squamous cell carcinoma of the tongue is 

usually observed in adults, especially men from the fifth to eight decades of life. 

The various treatment options for the tongue carcinoma include Surgery, 

radiotherapy, chemotherapy and combined Modalities. Surgery may include 

partial glosectomy, hemiglosectomy or total glosectomy with or without neck 

dissection. 

We reported a patient who had a carcinoma of tonque which was treated with 

partial glossectomy and selectif neck dissection, 
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Keywords: tongue, partial glosectomy, dissection 

 

PENDAHULUAN 

     Tumor lidah merupakan tumor kedua terbanyak (30%) dalam rongga mulut, 

dan karsinoma lidah merupakan keganasan yang mengenai lidah dengan hampir 

95% berupa karsinoma sel skuamosa. Kanker Rongga Mulut (KRM) adalah 

kanker urutan ke 12 yang sering terjadi di dunia, dan merupakan kanker urutan ke 

8 yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Insiden karsinoma lidah di 

Indonesia masih belum diketahui dengan pasti tetapi bila dibandingkan dengan 

hasil penelitian di luar negeri dapat dikatakan bahwa insidennya masih jarang. 

Karsinoma lidah lebih sering terjadi pada laki-laki dengan perbandingan laki-laki 

dan wanita adalah 2:1 serta lebih sering ditemukan pada usia lanjut daripada usia 

muda.
1,2 

     Karsinoma lidah terletak sebagian besar pada dua pertiga anterior lidah, 

umumnya pada tepi lateral dan bawah lidah yaitu sekitar 40-75%. Keganasan ini 

menempati insiden 1% dari seluruh karsinoma tubuh dan merupakan keganasan 

rongga mulut yang paling sering ditemukan yaitu sekitar 25-45%. Faktor resiko 

terjadinya adalah tembakau, alkohol, imunosupresi dan oral hiegine yang 

buruk.Faktor lain adalah infeksi virus papiloma dan faktor gigi serta mulut.
1,2 

     Gejala pada penderita tergantung pada lokasi karsinoma, keluhan utama 

biasanya adalah timbulnya suatu massa yang seringkali terasa tidak sakit, ulkus 

superfisialis yang tidak sakit, lama kelamaan ulkus melebar, tepinya bulat, 

berwarna abu-abu seperti nekrosis. Kadang-kadang hanya merupakan permukaan 

yang kasar, pada sepertiga anterior. Sepertiga posterior lidah, kanker tersebut 

selalu tidak diketahui oleh penderita, sukar terlihat, cenderung berinfiltrasi ke 

bagian dalam, dan rasa sakit yang dialami biasanya dihubungkan dengan rasa 

sakit tenggorokan.
1 

     Diagnosis karsinoma lidah ditegakkan berdasarkan anamnesis yang terarah dan 

pemeriksaan fisik yang cermat. Kadang-kadang diperlukan pemeriksaan 

penunjang seperti Tomografi komputer atau Magnetic Resonance Imaging (MRI). 

Diagnosis pasti adalah berdasarkan pemeriksaan histopatologi. Penemuan dini 

karsinoma lidah merupakan faktor yang sangat penting. Keterlambatan dalam 
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penegakkan diagnosis dan penanganan selanjutnya akan menimbulkan komplikasi 

dan prognosis yang lebih buruk.
2,3 

     Kegagalan terapi karsinoma lidah sering dikaitkan dengan metastasis ke 

limfonodi leher. Selama bertahun-tahun diseksi leher pada pengelolaan karsinoma 

lidah T1 dan T2 dengan klinis leher N0 telah menjadi perdebatan. Pada pasien 

dengan klinis metastase nodus, diseksi leher radikal atau modifikasi merupakan 

prosedur standar.
1,2 

 

ANATOMI DAN FISIOLOGI LIDAH 

     Lidah merupakan bagian rongga mulut yang dapat digerakkan, meluas 

keanterior dari batas papila sirkumvalata ke permukaan bagian bawah lidah yang 

berhubungan dengan dasar mulut. Terdiri dari stuktur orofaringeal yang terbagi 

menjadi beberapa bagian yaitu ujung lidah, dorsum lidah, tepi lateral dan 

permukaan bawah (disebut sebagai aspek ventral).Lidah merupakan organ 

muskuler yang terletak di atas dasar mulut, dibagi menjadi 2 bagian oleh sulkus 

terminalis yaitu dua pertiga anterior lidah yang merupakan bagian dari rongga 

mulut dan sepertiga posterior lidah yang merupakan bagian dari orofaring.
2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Anatomi Lidah. 
4 

 

     Lidah terdiri dari permukaan dorsal dan ventral. Permukaan dorsal berhadapan 

dengan palatum durum dan permukaan ventral dengan dasar rongga mulut. 

Permukaan dorsal dibagi oleh sulkus terminalis yang berbentuk huruf ―V‖ 
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menjadi dua bagian yaitu bagian palatal dan faring di posterior lidah. Tonsil 

lingualis merupakan bagian terbesar dari ⅓ posterior lidah dan bervariasi dalam 

ukuran.
3,4 

     Permukaan dorsal ⅔ anterior lidah ditutupi oleh tonjolan-tonjolan yang disebut 

papillae, yaitu filliform (bukan indera pengecap), fungiform (difus), dan foliate 

(lateral lidah). Papila sirkumvalata adalah papillae terbesar yang berada di 

cekungan yang berbentuk huruf ―V‖. Bagian ventral lidah dilapisi oleh mukosa 

yang tipis, sehingga pembuluh darah dapat terlihat jelas. Bagian ini dibagi dua 

oleh frenulum yang menghubungkan lidah ke dasar rongga mulut.
3,4

 

     Lidah memiliki struktur otot yang sangat kompleks yang terdiri dari otot-otot 

ekstrinsik dan intrinsik. Otot lidah terdiri dari otot ekstrinsik yaitu m. hioglosus, 

m. stiloglosus dan m. genioglosus serta otot intrinsik yaitu m. longitudinalis 

lingua superior dan inferior, m. transversus lingua dan m. vertikalis lingua. Otot-

otot ekstrinsik berfungsi merubah posisi lidah sedangkan otot-otot intrinsik 

berfungsi merubah bentuk lidah. Otot-otot ini dipersarafi oleh N. hipoglosus dan 

bekerja sama dalam proses menelan serta artikulasi berbicara.
3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Otot - otot lidah.
 4
 

 

     Persarafan sensorik lidah terdiri dari nervus trigeminalis (N.V) yang 

memberikan sensasi secara umum seperti sentuhan, nyeri, dan suhu pada ⅔ 

anterior lidah melalui nervus lingualis, sedangkan rasa diberikan oleh nervus 

fasialis (N.VII) yang berasal dari korda timpani. Nervus glosofaringeus (N.IX) 

memberikan sensasi rasa dan sensasi secara umum seperti sentuhan dan muntah 
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pada ⅓ posterior lidah dan papila sirkumvalata. Persarafan motorik untuk semua 

otot-otot lidah kecuali muskulus palatoglosus berasal dari nervus hipoglosus 

(N.XII), sedangkan muskulus palatoglosus sendiri dipersarafi oleh nervus vagus 

(N.X) melalui fleksus faringeus.
3,4

 

     Lidah mendapat vaskularisasi dari a. lingualis yang merupakan cabang dari A. 

karotis eksterna.Arteri lingualis memasuki lidah dan memasok darah ke otototot 

lidah melalui percabanganya yaitu dorsal lingual artery. Arteri lingualis berlanjut 

ke anterior dan bercabang menjadi deep lingual artery yang memasok darah ke 

superoanterior sampai ke ujung lidah, dan sublingual artery yang memasok darah 

ke glandula sublingual dan dasar rongga mulut.
1,4

 

     Lidah mempunyai banyak kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening pada 

ujung lidah mengalir ke kelenjar getah bening submental. Kelenjar getah bening 

dari duapertiga lateral lidah mengalir ke kelenjar getah bening submandibula dan 

jugulodigastrikus. Kelenjar getah bening bagian tengah lidah mengalir ke kelenjar 

getah bening jugulomilohioid. Pada bagian sepertiga posterior lidah terdapat 

banyak anastomose drainase limfatik yang melewati garis tengah tubuh sehingga 

tumor satu sisi dapat bermetastasis ke sisi kontralateral sedangkan bagian 

duapertiga anterior lidah hanya mempunyai drainase limfatik pada satu sisi.
1,4

 

     KGB leher dapat dikelompokkan dengan 2 cara: Lokasi anatomi dan “Surgical 

level” untuk mempermudah, mengenal pola metastase dan melakukan diseksi 

leher. Pada awal diseksi leher radikal dikenal hanya 5 surgical level, dan sejak 

tahun 2001 didapati 6 surgical level KGB leher. KGB leher level I berada pada 

region sub mentalis dan sub mandibula. Level II, III & IV berada sepanjang vena 

yugularis interna, level V berada pada segitiga leher belakang dan level VI berada 

pada daerah tiroid disebut juga “anterior compartment”.
3,4

 

     Klasifikasi regio dari kelenjar limfe leher menurut Sloan-Kettering Memorial 

terbagi menjadi 6 level sesuai Table 1. 
3,4,5

 

 

 

 

 

 



 
 

194 

 

Gambar 3. Kelompok kelenjar limfe leher. 
17

 

 

Tabel 1. Klasifikasi regio kelenjar limfe menurut Sloan-Kettering Memorial
1,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEKERAPAN 

     Karsinoma lidah merupakan tumor ganas invasif yang berasal dari jaringan 

epitel yang cenderung untuk bermetastasis ke bagian tubuh lainnya. Karsinoma 

Level Lymph Node Group 

I Submental and submandibular nodes 

II Upper jugular nodes 

III Middle jugular nodes 

IV Lower jugular nodes 

V Posterior triangle nodes 

VI Anterior compartment lymph nodes 
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lidah merupakan suatu neoplasma ganas lidah yang dapat mengenai bagian oral 

lidah di rongga mulut atau pangkal lidah di orofaring. 
1,5 

     Karsinoma lidah merupakan salah satu karsinoma rongga mulut yang sering 

terjadi di dunia. Insiden karsinoma lidah bervariasi di setiap negara dan 

berhubungan dengan perbedaan kebiasaan sosial. Insidensi karsinoma lidah di 

dunia diperkirakan sekitar 1.6/100.000 orang. Insidensi karsinoma lidah 

bervariasidi tiap negara, dengan insidensi tertinggi ditemukan di India, di mana 

karsinoma lidah terjadi sekitar 9.4/100.000 orang per tahun, sedangkan di Inggris 

sekitar 1.1/100.000 orang. Di Amerika Serikat, pada tahun 2009 tercatat sekitar 

10.530 kasus baru karsinoma lidah, dengan 1.900 kematian.Perbandingan antara 

laki-laki dan wanita adalah 1,2-1,8: 1. Karsinoma lidah sering terjadi pada laki-

laki daripada perempuan, puncaknya terjadi pada dekade keenam sampai ketujuh 

kehidupan.
1,3,6,7 

 

ETIOPATOGENESIS 

     Meskipun etiologi pasti dari karsinoma lidah masih belum diketahui, namun 

beberapa faktor risiko telah diidentifikasi. Etiologi karsinoma lidah berbeda di 

berbagai wilayah di dunia menurut geografis, tingkat sosial ekonomi, dan 

kebiasaan tertentu. Faktor penyebab utama adalah iritasi yang terus-menerus, baik 

gigi palsu yang tidak tepat posisi atau kebiasaan mengunyah sirih dan tembakau. 

Agen lain seperti rokok dan alkohol merupakan penyebab utama karsinoma lidah 

di Negara-negara barat.
1,4,5 

     Karsinoma lidah sangat berhubungan erat dengan penggunaan tembakau 

(merokok). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 90% pasien karsinoma lidah 

menggunakan produk tembakau, di mana risiko karsinoma lidah meningkat 

dengan jumlah dan lamanya merokok. Risiko karsinoma lidah meningkat 6 kali 

pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Rokok mengandung bahan 

karsinogen berupa nitrosamin dan hidrokarbon polisiklik yang memiliki efek 

genotoksik, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit. Paparan tembakau 

menyebabkan perubahan histologi sel epitel yang progresif. Paparan dalam jangka 

panjang tersebut menyebabkan perubahan ke arah keganasan, khususnya 

perubahan ekspresi dan mutasi p53.
5,6,7 
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     Sekitar 75% pasien dengan keganasan rongga mulut adalah pengkonsumsi 

alkohol, dan penyakit ini muncul 6 kali lebih sering pada peminum alkohol 

dibandingkan dengan bukan peminum alkohol. Pengaruh dari konsumsi alkohol 

pada perkembangan dari keganasan lidah tidak bergantung pada kebiasaan 

merokok. 
5,6 

     Kombinasi kebiasaan merokok dan minum alkohol menyebabkan efek sinergis 

sehingga mempunyai resiko yang lebih besar untuk terjadinya karsinoma lidah. 

Alkohol menyebabkan dehidrasi dan rasa panas yang mempengaruhi selaput 

lendir mulut. Peningkatan permeabilitas mukosa ini menimbulkan rangsangan 

menahun dimana timbul proses kerusakan dan pemulihan jaringan yang 

berulangulang sehingga mengganggu keseimbangan sel dan sel mengalami 

displasia. Keadaan rongga mulut dengan higien yang jelek ikut berperan memicu 

timbulnya karsinoma lidah. Iritasi kronis yang terus menerus berlanjut dari gigi 

yang kasar atau runcing, gigi yang karies, akar gigi dan gigi palsu yang letaknya 

tidak sesuai akan dapat memicu terjadinya keganasan.
5,6,7 

     Beberapa penelitian terbaru menyebutkan adanya keterlibatan Human 

Papillomaviruses (HPV) pada kejadian karsinoma lidah. Prevalensi HPV pada 

karsinoma rongga mulut adalah 23,5%. HPV-16 adalah jenis yang paling sering 

terdeteksi (16,0%) dari hampir 70% kasus KRM yang positif HPV. HPV-18 

adalah tipe HPV onkogenik yang paling sering berikutnya, yang terdeteksi pada 

8% karsinoma rongga mulut.
4,8 

 

DIAGNOSIS 

     Diagnosis karsinoma lidah berdasarkan anamnesis yang terarah, pemeriksaan 

fisik yang cermat dan pemeriksaan histopatologi sebagai diagnosis pasti. Gejala 

klinis penderita tergantung pada lokasi karsinoma tersebut. Bila terletak pada 

duapertiga anterior lidah, keluhan penderita adalah benjolan di lidah. Pada 

umumnya benjolan tidak nyeri kecuali bila ada infeksi sekunder. Bila karsinoma 

terletak pada sepertiga posterior lidah, biasanya tidak selalu diketahui oleh 

penderita dan rasa sakit yang dirasakan biasanya dihubungkan dengan rasa sakit di 

tenggorok. Pada umumnya penderita karsinoma lidah memberikan keluhan 

disfagi, odinofagi, disartria, nyeri yang menjalar ke telinga ipsilateral dan kadang-
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kadang trismus. Keluhan lain yang sering membawa penderita berobat adalah 

adanya benjolan di leher. Hampir 40% penderita datang dengan tumor koli yang 

merupakan tanda stadium lanjut sehingga menurunkan five year’s survival dari 

90% menjadi 30%.
1,4,8 

     Tahap perkembangan karsinoma lidah terkadang muncul dalam tahap 

premalignansi sebagai leukoplakia (patch berwana putih) atau eritroplakia (patch 

berwarna merah). Dengan adanya perubahan genetik terjadi perkembangan ke 

arah keganasan, sel-sel epitel yang mangalami displasia menjadi sel-sel kanker 

yang dapat meluas dan bermetastasis. Risiko sel-sel epitel yang mengalami 

displasia menjadi ganas sekitar 5-20%. Metastasis ke kelenjar getah bening leher 

yang sering terkena menurut urutannya adalah kelenjar getah bening pada level II, 

I, III dan IV berdasarkan area kelenjar getah bening leher menurut Sloan 

Kattering Memorial Cancer Center.
4,9,10 

Palpasi daerah leher penting dilakukan 

untuk menentukan lokasi, ukuran, permukaan, konsistensi dan mobilitas 

pembesaran kelenjar getah bening leher. Karsinoma lidah dapat bermetastasis jauh 

ke paru dan hati.
9,10 

     Pemeriksaan histopatologi untuk diagnosis pasti prabedah merupakan prosedur 

yang sangat penting. Pada tahap awal, diagnosis ditegakkan berdasarkan 

pemeriksaan sitologi eksfoliatif dari bahan kerokan ulkus atau lesi dengan 

pengecatan Papanicolaou atau Hematoksilin eosin. Bila ditemukan sel ganas 

dilanjutkan dengan biopsi untuk diagnosis pasti. Lesi kecil yang secara klinis 

mencurigakan suatu keganasan langsung dilakukan biopsi eksisional dengan 

mengikut sertakan jaringan normal 0,5 - 1 sentimeter dari tepi lesi dan dilakukan 

pemeriksaan potong beku atau vriescoupe (VC) pada tepi-tepi sayatan. Pada 

tumor yang besar dilakukan punch biopsy dengan menggunakan cunam seperti 

forceps Blakesley atau biopsi insisional dengan pisau.
10,11,12 

      Pemeriksaan radiologi Tomografi komputer atau Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) dapat digunakan untuk menentukan batas dan ukuran tumor serta 

keterlibatan kelenjar getah bening leher. Pembesaran kelenjar getah bening lebih 

dari satu sentimeter dapat dideteksi pada pemeriksaan Tomografi komputer. 

Pemeriksaan Tomografi komputer juga dapat mendeteksi penjalaran karsinoma 

lidah ke tulang berupa nekrosis tulang, sedangkan Magnetic Resonance Imaging 



 
 

198 

 

(MRI) dapat mendeteksi luasnya suatu massa pada jaringan lunak. Pemeriksaan 

lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya metastasis jauh adalah foto 

toraks dan pemeriksaan fungsi hati.
10,11,12

 

 

KLASIFIKASI 

     Penentuan stadium karsinoma lidah sangat penting untuk menentukan 

prognosis dan terapi yang tepat. Penentuan stadium karsinoma lidah mengikuti 

sistem TNM dari American Joint Committee for Cancer (AJCC). Sistem TNM ini 

berdasarkan penilaian dari tiga komponen: T adalah sejauh mana tumor primer, N 

adalah ada atau tidak penyebaran ke limfonodi regional, dan M adalah ada atau 

tidak metastasis jauh.
1,5,11,12
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Tabel 2. Stadium karsinoma lidah
1,4 

 

PENATALAKSANAAN 

     Tujuan dari terapi karsinoma lidah adalah untuk mencapai kontrol 

Lokoregionaldari penyakit yang dapat dicapai dengan eksisi secara lengkap pada 

tumor primer dan limfonodi yang mengalami atau berisiko terjadi metastasis. 

Pilihan terapi karsinoma lidah tergantung pada ukuran, lokasi tumor primer, status 

limfonodi, ada atau tidak adanya metastasis jauh, kemampuan pasien untuk 

mentoleransi terapi, dan pilihan pasien. Penatalaksanaan karsinoma lidah sebagian 

besar adalah operasi, dengan radioterapi, dan kemoterapi, yang dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor terutama keseimbangan antarahasil yang positif dan efek 

samping.
1,13 

     Tindakan pembedahan karsinoma lidah dilakukan dengan pendekatan transoral 

berupa hemiglosektomi, glosektomiparsial atau glosektomi subtotal. Parsial 

glosektomi merupakan teknik pengambilan kurang dari sepertiga jaringan lidah. 

Hemiglosektomi adalah pengambilan separuh jaringan lidah. Glosektomi subtotal 

adalah pengambilan jaringan lidah lebih dari separuh tetapi tidak sampai seluruh 

lidah terambil. Glosektomi total adalah mengambil seluruh jaringan lidah. 

Glosektomi total dilakukan pada karsinoma lidah yang luas, karsinoma yang 

melibatkan dua sisi pangkal lidah dan permukaan ventral lidah. Pada tumor 
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pangkal lidah jarang dilakukan tehnik transoral tetapi melalui transhioid seperti 

transhioid faringotomi dan faringotomi lateral. Tehnik transhioid faringotomi 

digunakan untuk mengangkat tumor kecil pada pangkal lidah. Dilakukan 

pemotongan tulang hioid dan mengikutsertakan valekula.
1,4,8 

     Lidah mempunyai drainase limfatik yang sangat banyak sehingga cepat terjadi 

metastasis regional berupa pembesaran kelenjar getah bening leher. Sekitar 40% 

penderita karsinoma lidah sudah terdapat tumor metastasis di leher saat pertama 

kali datang berobat. Atas dasar pertimbangan ini maka pada kasus karsinoma 

lidah dengan N0 perlu dilakukan diseksi leher selektif yaitu diseksi kelenjar getah 

bening leher bagian atas (upper neck dissection / UND) berupa diseksi leher supra 

omohioid (supra omohyoid neck dissection / SOND). Pada karsinoma lidah 

dengan pembesaran tumor leher terutama bila dari hasil potong beku didapatkan 

keganasan maka dilakukan diseksi leher terapeutik berupa diseksi leher radikal 

modifikasi (modified radical neck dissection / MRND) atau diseksi leher radikal 

(radical neck dissection / RND).
1,10,11 

     Diseksi leher adalah tindakan untuk membuang kelenjar limfe leher dan 

jaringan sekitarnya dalam rangka penatalaksanaan kanker. Jaringan-jaringan yang 

dibuang dipertimbangkan situasional sesuai kondisi klinis pasien, dengan berbagai 

pertimbangan sehingga diseksi leher ini ada berbagai macam variasi berdasarkan 

strukur-strukur yang dibuang. Pada penatalaksanaan karsinoma lidah stadium 

awal, terdapat keuntungan pada angka kelangsungan hidup pasien jika metastasis 

diterapi ketika masih tersembunyi daripada menunda sampai metastasi ke 

limfonodi teraba. Setelah menjalani diseksi leher, pasien dengan metastasis yang 

terbatas pada limfonodi memiliki angka kelangsungan hidup yang sama dengan 

pasien tanpa metastasis ke limfonodi. Sebaliknya pada pasien tanpa dilakukan 

terapi leher baik dengan operasi atau radioterapi memiliki tingkat kekambuhan 

regional yang tinggi.
1,12,15 

     Diseksi leher terdiri dari diseksi leher selektif terdapat 4 tipe meliputi tipe A 

diseksi leher supra omohioid dengan mengangkat kelompok kelenjar getah bening 

pada level I – III, tipe B mengangkat kelompok kelenjar getah bening pada level 

II-IV, tipe C mengangkat kelompok kelenjar getah bening pada level II-V, post 

aurikuler, suboccipital, Tipe D mengangkat kelompok kelenjar getah bening pada 
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level I-IV. Diseksi leher radikal modifikasi dilakukan untuk mengangkat secara 

bersamaan semua kelompok kelenjar getah bening dan jaringan ikat yang terletak 

pada level I – V dengan mempertahankan salah satu dari m. 

sternokleidomastoideus, v. jugularis interna atau n. spinal asesorius. Diseksi leher 

radikal adalah mengangkat secara bersamaan semua kelompok kelenjar getah 

bening dan jaringan ikat yang terletak antara mandibula dan klavikula, termasuk 

mengangkat m.sternokleidomastoideus, v. jugularis interna dan n. spinal asesorius 

pada level I – V. Diseksi leher diperluas seperti diseksi leher radikal namun juga 

membuang kelenjar leher diluar grup level I-V dan atau beberapa struktur diluar 

struktur non limfatik diatas. Pendekatan konservatif seperti diseksi leher 

supraomohioid pada pasien karsinoma lidah dilakukan jika tidak ada indikasi lain 

untuk dilakukan diseksi leher radikal.
1,12,13,14,16 

     Penatalaksanaan berdasarkan derajat klinis untuk stadium tumor T1-T2, N0 

dapat berupa reseksi primer diikuti atau tanpa diseksi leher ipsilateral atau 

bilateral, atau reseksi primer diikuti atau tanpa biopsi nodus limfatikus sentinel, 

atau radioterapi definitif. Pada stadium T3, N0 atau T1-3, N1-3 atau T4a, 

pembedahan reseksi primer diikuti diseksi leher ipsilateral atau bilateral dilakukan 

pada N0, N1, N2a-b, N3, sedangkan reseksi primer diikuti diseksi leher bilateral 

dilakukan pada N2c. Pada stadium T4b atau nodus yang tak dapat direseksi atau 

tidak memungkinkan dioperasi atau terdapat metastasis dapat dilakukan 

kemoterapi dan atau radioterapi. Pada stadium T4, dapat dipertimbangkan 

kemoradiasi (bila ada keterlibatan tulang, maka diperlukan reseksi).
1,12,14,15 

 

PROGNOSIS 

     Prognosis karsinoma lidah terutama tergantung stadium penyakit, dimana pada 

stadium lanjut memiliki prognosis yang buruk dibandingkan stadium dini. Secara 

patologis, semakin buruk derajat diferensiasinya maka semakin buruk 

prognosisnya. Karsinoma lidah dengan metastasis ke kelenjar getah bening leher 

memiliki five year’s survival hanya separuh dibandingkan karsinoma lidah tanpa 

metastasis ke kelenjar getah bening.
1,5 
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LAPORAN KASUS
 

     Seorang wanita berusia 63 tahun datang ke poliklinik THT-RSMH Palembang 

pada tanggal 2 mei 2018. Dari anamnesis didapatkan keluhan utama sariawan di 

lidah sebelah kanan atas yang tidak sembuh sejak 1 tahun yang lalu, disertai 

benjolan pada lidah sebelah kanan atas yang timbul sejak 6 bulan yang lalu,nyeri 

ada, lidah terasa kebas, sariawan mudah berdarah, gangguan berbicara ada, pasien 

mengeluh sulit mengunyah makanan padat namun masih dapat makan bubur dan 

makanan cair, nyeri menelan tidak ada,sulit membuka mulut tidak ada, riwayat 

merokok tidak ada, riwayat minum alkohol tidak ada, riwayat makan sirih tidak 

ada, keluhan telinga dan hidung tidak ada. Pasien kemudian berobat ke Spesialis 

Bedah dan dilakukan Biopsi pada lidah, hasil pemeriksaan histopatologi 

didapatkan keratinizing squamous cell carcinoma well differentiated, pasien 

kemudian di rujuk ke RSMH. 

     Pada pemeriksaan fisik, didapatkan keadaan umum baik, kompos mentis, 

pemeriksaan telinga dan hidung tidak terdapat kelainan. Pada status lokalis  

Orofaring dijumpai arcus faring simetris, uvula ditengah, tonsil T1-T1 tenang, 

dinding faring posterior tenang,lidah tampak bekas insisi yang sudah sembuh,  

teraba benjolan berukuran 1 x 1 x 0,5 cm, teraba keras, nyeri tidak ada, 

permukaan rata, oral hygiene jelek, tampak ganggren radiks pada M2,M3 kanan 

bawah,pembesaran kelenjar getah bening tidak ditemukan. Penderita dilakukan 

foto polos thorax, Laboratorium darah, Pemeriksaan Sonografi abdomen dan 

Echocardiografi. Pemeriksaan Tomografi komputer Orofaring sudah dilakukan di 

RS luar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Benjolan pada lidah pasien 
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     Hasil laboratorium Hemoglobin 13,1 g/dl, leukosit6.400/mm3,trombosit 

215.000/mm3, waktu pembekuan 10 detik, waktu perdarahan 2detik, ureum 21, 

kreatinin 0,7 , Glukosa darah sewaktu 139, SGOT 9, SGPT 11, natrium 148 

mmol/l, kalium 4,0 mmol/l, HBsAg non reaktif.  Hasil fotopolos toraks 

didapatkan kesan tak tampak kelainan toraks. Hasil Sonografi Abdomen 

didapatkan kesan tidak ada kelainan. Hasil Echokardiografi didapatkan Ejection 

Fraction 85,1 %. Hasil tomografi komputer Orofaring pada tanggal 23 Febuari 

2018 didapatkan kesan massa inhomogen isohipodens pada lidah. Pasien ini kami 

diagnosa dengan Karsinoma lidah Stadium I direncanakan untuk dilakukan reseksi 

massa lidah partial dengan diseksi leher bilateral dalam anastesi umum, pasien 

dikonsulkan kebagian penyakit dalam didapatkan hasil cor dan pulmo fungsional 

kompensata, pasien di konsulkan ke bagian anastesi didapatkan hasil setuju 

tindakan operasi. 

 

 

 

Gambar 5. Hasil Tomografi Komputer 

 

     Pada tanggal 11 mei 2018 dilakukan Glosektomi parsial dengan diseksi leher 

selektif dalam anastesi umum. Intraoperatif dilakukan identifikasi massa pada 

lidah,  dipasang Jennings mouth gag,  apex lidah di traksi,  teraba benjolan pada 

bagian posterior lidah kanan atas berukuran 1 x 1 x 0,5 cm. Dilakukan reseksi 

massa lidah dandiperdalammelaluimukosauntuk mencakupseluruhlesidengan 

batas 1,5cmdari jaringanyang normal, Perdarahan diatasi dengan kauterisasi. 

Dilakukan penjahitan tepi luka dengan jahitan matras vertikal dengan benang 

PGA 3.0. Dilakukan diseksi leher selektif dengan insisi Apron pada kulit leher, 
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insisi diperdalam sampai dengan platisma, Flap kulit beserta platisma superior 

diangkat ke ramus mandibula, bagian inferior ke arah klavikula, dilakukan diseksi 

nodul pada level I bilateral (pada daerah submentale triangle melewati midline 

anterior otot digastrikus), perdarahan diatasi dengan kauterisasi, dilakukan  

penjahitan luka operasi pada bagian platisma dan jaringan subkutan dengan 

benang PGA 3.0 dan kulit leher dengan Benang Silk 2.0. 

     Pascaoperasi pasien diberikan terapi seftriakson injeksi 1 gram tiap 12jam (skin 

test), ketorolak injeksi 30 mg tiap 8 jam, injeksi Omeprazole 40 mg tiap 24 jam, 

Diet cair via NGT, luka jahitan di tutup dengan kassa antibiotik. Hari pertama 

pascaoperasi didapatkan keluhan nyeri leher daerah bekas operasi dan nyeri di 

lidah, darah aktif tidak ada. Hari ketiga pasca operasi tidak terdapat keluhan, luka 

jahitan kering. Hari ketujuh pasca operasi tidak terdapat keluhan, luka jahitan 

kering, dilakukan pelepasan jahitan. Pasien diperbolehkan rawat jalan dan 

diberikan terapi Cefixime tablet 200mg tiap 12 jam, asam mefenamat 500 mg tiap 

8 jam. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tumor lidah dan lidahpasca eksisi dari penderita 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kondisi pasien pasca operasi 1 minggu 
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     Satu minggu pascaoperasi pasien kontrol, Keluhan nyeri di lidah dan leher 

tidak ada, jahitan pada kulit leher kering, Hasil pemeriksaan Histopatologi pada 

tanggal 11 Mei 2018  didapatkan pada sediaan pertama kesan  Keratinizing 

Squamous cell carcinoma well differentiated. Sediaan kedua kesan reaktif 

hiperplasia pada kelenjer getah bening.  Pasien kontrol 1 bulan pascaoperasi, tidak 

ditemukan keluhan, tidak ada pembesaran Kelenjar getah bening  dan tanda – 

tanda rekurensi, pasien direncanakan untuk dilakukan Kemoradioterapi. 

 

Gambar 8. Kondisi pasien 1 bulan pasca operasi 

 

 

DISKUSI 

     Seorang wanita berusia 63 tahun datang ke poliklinik THT-RSMH Palembang 

pada tanggal 2 mei 2018. Dari anamnesis didapatkan keluhan utama sariawan di 

lidah sebelah kanan atas yang tidak sembuh sejak 1 tahun yang lalu, disertai 

benjolan pada lidah sebelah kanan atas yang timbul sejak 6 bulan yang lalu, nyeri 

ada, lidah terasa kebas, sariawan mudah berdarah, gangguan berbicara ada, pasien 

mengeluh sulit mengunyah makanan padat namun masih dapat makan bubur dan 

makanan cair.Literatur menyatakan kejadian karsinoma lidah sering terjadi pada 

laki-laki daripada perempuan, puncaknya terjadi pada dekade keenam sampai 

ketujuh kehidupan.Nyeri pada lidah adalah keluhan yang paling umum, dan rasa 

tidak nyaman pada lidah ini dialami oleh 85% pasien karsinoma lidah. Rasa tidak 

nyaman yang terjadi selama lebih dari 6 bulan dilaporkan pada sebagian besar 

pasien dengan lesi pada ⅔ anterior lidah, dan merupakan suatu keterlambatan 

dalam penegakkan diagnosis atau penanganan penyakit. Bila karsinoma terletak 
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pada sepertiga posterior lidah, biasanya tidak selalu diketahui oleh penderita dan 

rasa sakit yang dirasakan biasanya dihubungkan dengan rasa sakit di tenggorok.
1,4 

Karsinoma lidah merupakan salah satu karsinoma rongga mulut yang sering 

terjadi di banyak Negara. Insidensikarsinoma lidah di dunia diperkirakan sekitar 

1.6/100.000 orang.Di Amerika Serikat, pada tahun 2009 tercatat sekitar 10.530 

kasus baru karsinoma lidah, dengan 1.900 kematian. Insiden karsinoma lidah 

meningkat seiring dengan pertambahan usia, mulai dari 0.1/100.000 orang pada 

kelompok usia 15-19 tahun sampai 7,5/100.000 orang pada kelompok usia 65-75 

tahun.
1,4,5 

     Pada pemeriksaan fisik, didapatkan status lokalis orofaring dijumpai lidah 

tampak bekas insisi yang sudah sembuh,  teraba benjolan berukuran 1 x 1 x 0,5 

cm, teraba keras, permukaan rata, oral hygiene jelek, tampak ganggren radiks 

pada M2,M3 kanan bawah,pembesaran kelenjar getah bening tidak ditemukan. 

Literatur menyatakan tahap perkembangan karsinoma lidah terkadang muncul 

dalam tahap premalignansi sebagai leukoplakia (patch berwana putih) atau 

eritroplakia (patch berwarna merah) dan dapat berkembang ke arah keganasan, 

dimana sel-sel epitel yang mangalami displasia menjadi sel-sel kanker yang dapat 

meluas dan bermetastasis. Risiko sel-sel epitel yang mengalami displasia menjadi 

ganas sekitar 5-20%. Keadaan rongga mulut dengan higien yang jelek ikut 

berperan memicu timbulnya karsinoma lidah.
4,5 

     Palpasi daerah leher penting dilakukan untuk menentukan lokasi, ukuran, 

permukaan, konsistensi dan mobilitas pembesaran kelenjar getah bening leher. 

Karsinoma lidah dapat bermetastasis jauh ke paru dan hati.Metastasis ke kelenjar 

getah bening leher yang sering terkena menurut urutannya adalah kelenjar getah 

bening pada level II, I, III dan IV berdasarkan area kelenjar getah bening leher 

menurut Sloan Kattering Memorial Cancer Center.Karsinoma lidah dikenal 

memiliki insidensi yang tinggi untuk kejadian metastasis ke limfonodi leher, yang 

sering mengalami kekambuhan dan merupakan penyebab kegagalan dalam terapi. 

Tsang dkk, menyebutkan angka kejadian metastasis tersembunyi ke limfonodi 

leher pada pasien karsinoma lidah dengan klinis N0 dilaporkan sekitar 30-

40%.
4,5,6 
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     Pasien ini kami diagnosa dengan karsinoma lidah stadium I direncanakan 

untuk dilakukan reseksi lidah partial dengan diseksi leher selektif dalam anastesi 

umum. Berdasarkan literatur, penatalaksanaan karsinoma lidah berdasarkan 

derajat klinis untuk stadium tumor T1-T2, N0 dapat berupa reseksi primer diikuti 

atau tanpa diseksi leher ipsilateral atau bilateral, reseksi primer berupa glosektomi 

parsial atau reseksi primer diikuti atau tanpa biopsi nodus limfatikus sentinel, atau 

radioterapi definitif. Pendekatan konservatif seperti diseksi leher supraomohioid 

pada pasien karsinoma lidah dilakukan jika tidak ada indikasi lain untuk dilakukan 

diseksi leher radikal.
1,4 

     Pasien kontrol 1 bulanpascaoperasi, tidak ditemukan keluhan, tidak ada 

pembesaran Kelenjar getah bening  dan tanda – tanda rekurensi, pasien 

direncanakan untuk dilakukan Kemoradioterapi. A ngka kekambuhan regional 

pasien karsinoma lidah T1-T2 yang hanya mendapat terapi pembedahan pada 

tumor primer cukup tinggi. Huang dkk, melaporkan tingkat kekambuhan regional 

pada kelompok pasien karsinoma lidah T1-T2 dengan klinis N0 yang hanya 

dilakukan observasi (28,6%) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok yang menjalani diseksi leher.Penelitian yang sama juga dilakukan oleh 

Carlson dkk, melaporkan pada pasien karsinoma lidah angka kelangsungan hidup 

pada kelompok yang hanya diobservasi tercatat sebesar 33%, sedangkan 

kelompok yang menjalani DLE sebesar 55%, dan kontrol lokoregional meningkat 

dari 50- 91%.
4,16 
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BASIC PRINCIPLE RADIOTHERAPY IN HEAD AND NECK CANCER 

Dr. Tjahja Kurjana, Sp.Rad, Sp. Onk.Rad 

 

 

PENDAHULUAN 

     Kanker kepala dan leher merupakan kanker yang meduduki peringkat ke 6 

terbanyak di dunia dengan ± 600.000 pasien baru yang terdiagnosis setiap 

tahunnya 60% diantaranya datang pada studi lanjut dan 3,6% menyebabkan 

kematian, 90% lebih kanker kepala dan leher (KKL) jenis patologi anatominya 

adalah karsinoma Sel skuamosa. Angka KKL di Indonesia menduduki peringkat 

ke 5 dari seluruh kanker, sedangkan di bagian Onkologi Radiasi RSHS Bandung, 

kasus KKL menjalani terapi radiasi pada tahun 2017, menduduki peringkat ke 3 

dari seluruh kanker dengan jumlah 225 pasien dari seluruh pasien yang diradiasi 

1.356, dan kanker nasofaring merupakan yang terbanyak dengan jumlah 176 

pasien. 

    Radioterapi dan pembedahan merupakan modalitas yang mempunyai peranan 

penting dalam pengobatan KKL baik untuk stadium dini maupun pada stadium 

lanjut, untuk kanker yang masih sangat terbatas (stadium dini) radioterapi dapat 

diberikan sebagai terapi adjuvan pasca pembedahan, dan merupakan pengobatan 

tunggal kanker nasofaring yang ukuran tumornya terbatas T1 - T2 N0. Radioterapi 

juga dapat diberikan sebagai terapi definitif dengan tujuan preservasi organ pada 

kanker glotis dan lidah yang  terbatas pada T1 dan T2, untuk kasus – kasus lanjut 

radioterapi diberikan bersama dengan kemoterapi hasilnya lebih baik 

dibandingkan radiasi saja. 

 

RADIOTERAPI 

    Radioterapi atau terapi radiasi merupakan suatu pengobatan dengan 

menggunakan sinar pengion dengan cara memaparkan sinar pengion pada jaringan 

kanker atau target. 

Sinar pengion terbagi atas: 

1. gelombang elektromagnetik, contoh: sinar X, sinar γ (gamma) 

2. partikel, contoh: elektron, neutron, proton 
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Sinar pengion adalah suatu sinar atau energi yang bila mengenai jaringan ( 

jaringan terdiri dari atom-atom yang bermuatan) akan terjadi interaksi terutama 

dengan elektron pada kulit terluar atom yang mengakibatkan terlontarnya elektron 

dari atom. Keadaan ini di kenal dengan proses ionisasi. 

     Dalam lingkup biologis terpaparnya jaringan tumor maupun jaringan normal 

oleh sinar pengion akan menimbulkan reaksi fisika, kimia dan biologis 

mengakibatkan terjadinya cedera jaringan, yang pada gilirannya akan 

memperlihatkan efek klinis berupa kematian sel baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui target DNA yang bersifat toksik terhadap matriks seluler. 

Kematian langsung akibat perubahan struktural molekul pada DNA dapat berupa 

single atau double strand breaks. Cross link DNA dan kehilangan basa DNA, 

sedangkan yang tidak langsung karena terbentuknya radikal bebas (OH) yang 

sangat reaktif akibat ionisasi air. Bila pada saat kerusakan DNA terdapat molekul 

oksigen disekitarnya, maka akan terjadi reaksi yang mengakibatkan kerusakan 

permanen. Karena itulah maka untuk memperoleh hasil radiasi yang optimal 

diperlukan adanya oksigen dalam jaringan. Kerusakan DNA ini dapat diperbaiki 

melalui jalur Non Homologous End Joining (NHEJ) dan Homologous 

Recombination (HR), dan kemampuan perbaikan jaringan normal jauh lebih baik 

dibandingkan jaringan tumor. Adanya perbedaan kecepatan kemampuan untuk 

memperbaiki antara jaringan normal dan jaringan tumor dimanfaatkan untuk 

perencanaan skema fraksinasi yang lebih efektif. 

     Dampak dari pemberian fraksinasi ini akan terjadi keadaan yang dikenal 

dengan 4R yaitu Reoksigenasi, Repopulasi, Redistribusi dan Reparasi. 

- Reoksigenasi 

Umumnya bagian tumor terutama pada bagian tengahnya mengalami 

kekurangan darah sehingga area tersebut mengalami hipoksia lalu anoksia dan 

selanjutnya nekrosis. Telah diketahui bahwa jaringan yang bersifat hipoksia 

atau anoksik bersifat kurang sensitif terhadap radiasi dibandingkan dengan 

jaringan yang kaya dengan oksigen. 

- Repopulasi 
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Salah satu cara agar jaringan tetap hidup adalah dengan melakukan repopulasi 

dari sel yang masih bertahan, bagi jaringan sehat proses ini akan mengurangi 

efek akut akibat radiasi. 

- Redistribusi 

Setiap mempunyai kepekaan yang berbeda-beda tergantung pada fase mana 

sel berada sel akan menjadi sensitif pada fase transesi dari G2 ke M. 

- Reparasi 

Sel-sel yang memberikan respon akut terhadap radiasi akan mengalami 

reparasi lebih sedikit dibandingkan yang berespon lambat seperti jaringan ikat 

dan jaringan saraf. 

 

Fraksinasi 

1. Konvensional : dosis radiasi per fraksi 1,8 – 2 Gy yang diberikan 5 kali 

seminggu. 

2. Hiperfraksinasi : dosis radiasi per fraksi 1,15 – 1,2 Gy yang diberikan 2 kali 

per hari dengan interval minimal 6 jam, dalam 5 hari dalam seminggu. 

3. Hipofraksinasi : dosis radiasi per fraksi lebih dari 2 Gy, diberikan kurang dari 

5 kali per minggu. 

4. Hiperfraksinasi yang dipercepat : dosis radiasi per fraksi 1,5 Gy yang 

diberikan 3 kali sehari dengan interval minimal 6 jam. 

 

PERALATAN RADIOTERAPI 

     Peralatan radioterapi terbagi atas pesawat radiasi dan peralatan penunjang 

radioterapi. 

Pesawat radiasi merupakan komponen penting dalam suatu unit Radioterapi yaitu 

radiasi eksterna (Teleterapi) dan radiasi interna (Bakhiterapi) adapun penunjang 

radioterapi diantaranya pesawat simulator, mould room dan fisika. 

 

RADIASI EKSTERNA 

     Radiasi eksterna merupakan metoda pengobatan radiasi dimana sumber radiasi 

jauh dari target yang akan diradiasi,jarak ini dapat berbeda- beda tergantung pada 

alat atau pesawat yang dipakai, contoh pada pesawat Cobalt berlaku antar jarak 
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sumber ke permukaan (SSD)  

80 cm, sedangkan pesawat Linac berlaku jarak antara sumber ke akses 100 cm. 

Pada radiasi eksterna cakupan daerah yang memperoleh radiasi cukup luas, 

meliputi tumor primer dan kelenjar getah bening setempat dan jaringan sehat 

sekitarnya. Semakin luas cakupan radiasi maka semakin luas pula jaringan sehat 

yang terkena, dimana efek samping radiasi dikaitkannya dengan terkenanya 

jaringan sehat oleh radiasi. Peralatan radiasi eksterna dikelompok kedalam 2 

sumber penghasil radiasi sinar γ dimana sumber tersebut berasal dari alam, 

contohnya pesawat cobalt 60 dan penghasil sinar X, foton dan elektron yang 

dihasilkan oleh generator listrik pesawat Linac. 

     Pesawat Co
60

 pertama diproduksi di Kanada pada tahun 1951 dengan ukuran 

diameter source 1,5-2 cm dan memiliki aktifitas 6.000-10.000 curie dengan waktu 

paruh ±5,2 tahun dari segi klinis energi sumber radioterapi ini disetarakan dengan 

1,2 MV dengan dosis maksimalnya 0,5 cm dari permukaan  dan dosis 50% nya 

pada kedalaman 10 cm. Saat ini pesawat Cobalt masih banyak digunakan terutama 

di negara berkembang karena kepraktisannya dan tidak memerlukan energi listrik 

yang terlalu tinggi. Salah satu kelemahannya adalah harus mengganti sumber 

secara periodik akibat adanya peluruhan dan kurve isodasi yang tidak merata pada 

lapangan radiasi yang luas. Selain itu source cobalt yang sudah tidak digunakan 

lagi, merupakan limbah radiasi. 

     Linac (akselerator linear) pertama kali digunakan pada tahun 1953 di London, 

radiasi yang dihasilkan yaitu berupa foton dan elektron dan energi atau tegangan 

listrik yang diperlukan  4 - 18 Megavolt (MV). Energi ini akan menghasilkan 

dosis maksimal di kedalaman tertentu. 

Contoh: 

- 4 MV dosis maksimal dikedalaman 1 cm,  50% dosis di 14 

- 6 MV dosis maksimal dikedalaman 1,5 cm,  50% dosis di 16 

- 10 MV dosis maksimal dikedalaman  2,5 cm,  50% dosis di 18 

Kekurangan dari linac adalah harganya dan biaya perawatan sangat mahal, 

sedangkan untuk kelebihannya tidak perlu pergantian sumber periodik, karena 

suku cadang mahal dan tidak ada limbah, batas lapangan tajam, multi energi, bisa 

menghasilkan foton dan elektron, serta variasi teknik radiasinya banyak. 
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BRAKHITERAPI 

     Brakhiterapi atau yang disebut radiasi interna merupakan pengobatan dengan 

menggunakan sumber  radiasi yang dipasang sedekat mungkin dengan target, 

sumber radiasi brakhiterapi menggunakan radioaktif tertutup diantaranya Ra
226

, 

Co
60

, Cs
127

, Ir
192

 dan I
125

 Berbeda dengan radiasi eksterna, pada brakhiterapi 

jangkauan radiasi terbatas hanya pada jaringan kanker dan sedikit pada jaringan 

sehat , ini memang bertujuan untuk memberikan dosis sebesar-besarnya pada 

jaringan kanker namun seminimal mungkin pada jaringan sehat. Pemberian 

brakhiterapi ini pada umumnya tidak diberikan secara sendiri-sendiri tapi 

merupakan kombinasi dengan radioterapi eksterna. Pemasangan brakhiterapi pada 

umumnya dilaksanakan dengan bantuan anastesi, baik anastesi lokal maupun 

anastesi umum. Dahulu pemasangan  sumber radiasi dilaksanakan secara manual, 

sehingga operator akan terpapar radiasi untuk mengatasi hal itu para pakar 

radioterpai telah berhasil menciptakan metode after loading (sistem pasca muat) 

dimana pemasangan radioaktif tidak dipasang secara langsung pada pasien, tapi 

dengan terlebih dahulu memasang aplikator (wadah). Setelah aplikator terpasang 

sumber radioaktif dimasukan kedalam aplikator dengan menggunakan remote 

kontrol. 

Jenis-jenis brakhiterapi, diantaranya 

- Superfisial, ini untuk tumor yang berada di permukaan. 

- Intracaviter, untuk tumor yang berada pada suatu rongga, contohnya kanker 

nasofaring, kanker serviks. 

- Interstitial / implant yaitu sumber radiasi ditanam pada jaringan tumor, 

contohnya pada kanker lidah, kanker prostat, kanker payudara. 

Indikasi brakhiterapi : 

- Ukuran tumor kecil (T1 – T2 N0) 

- Secara teknik memungkinkan. 

- Sebagai booster. 

- Tumor residu atau residif lokal. 

Kontra indikasi brakhiterapi : 

- Tumor lokal lanjut dengan destruksi tulang. 

- Tumor sulit dijangkau. 
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- Adanya penyakit penyerta (kontra indikasi anestesi). 

 

PERALATAN PENUNJANG RADIASI 

1. Simulator 

Merupakan salah satu alat bantu radioterapi guna memperoleh tingkat akurasi 

yang tinggi baik itu radiasi eksterna maupun brakhiterapi sebagai acuan terapi 

radiasi. Semua faktor yang digunakan harus sama pada alat terapi, termasuk 

sinar laser sebagai pemandu keselarasan posisi tubuh. 

2. Ruang cetak (Mould Room) 

Ruang tempat pembuatan berbagai alat bantu radiasi, diantaranya pembuatan 

masker sebagai alat fiksasi saat radiasi kepala dan leher dan pembuatan blok 

individu. 

3. Sistem Perencanaan Terapi Radiasi (Treatment Planning System) 

Untuk memperoleh dosis radiasi yang homogen pada tumor dan dosis yang 

sekecil-kecilnya pada organ kritis diperlukan perencanaan yang sangat akurat 

dengan menggunakan perangkat komputer. 

 

TUJUAN RADIOTERAPI 

1. Kuratif Definitif Primer 

Yaitu pemberian radiasi sebagai terapi utama baik itu radiasi eksterna saja 

atau kombinasi dengan brakhiterapi. Kuratif definitif pada KKL dapat 

diberikan pada stadium dini (T1 – T2) terutama untuk kanker nasofaring, 

glotis dan lidah, dan pada stadium lanjut tertentu (T3 – T4). 

2. Kuratif Definitif Kombinasi 

Tujuan utama pemberian radiasi bersama-sama dengan kemoterapi dikenal 

dengan kemoradiasi adalah untuk meningkatkan kendali tumor lokoregional 

dan sistemik. Pada umumnya salah satu tujuan kemoradiasi adalah sebagai 

radiosensitiser yaitu untuk meningkatkan kepekaan sel-sel tumor terhadap 

radiasi. 

Kemoterapi radiosensitiser digunakan untuk sel-sel yang kurang responsif 

terhadap radiasi oleh karena lingkungan yang hipoksik atau karena sifat sel 
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nya yang tidak responsif. Regimen kemoterapi yang sering dipakai 

diantaranya platinum based (Cysplatin) dan 5 Flurourasil (5Fu). 

3. Kuratif Adjuvand 

Radiasi kuratif ajuvan pasca operasi pada umumnya dipertimbangkan bila 

risiko angka kekambuhan melebihi 20%, tujuannya adalah mencegah 

kekambuhan lokal dan regional. Radiasi diberikan tidak lebih dari 6 – 8 

minggu pasca operasi. Indikasi radiasi kuratif ajuvan pasca bedah : 

a) T3 – T4 

b) Hasil PA operasi positif margin atau close margin (≤ 5 mm). 

c) Adanya kelenjar getah bening yang telah menembus kapsul. 

d) Keterlibatan lympfovasculo. 

e) Invasi perineural. 

f) Lebih dari 2 kelenjar yang mengandung tumor. 

4. Radiasi Paliatif 

Sama halnya dengan penanganan kasus kanker lain, maka tindakan paliatif 

pada KKL dilaksanakan secara multidisiplin. Peran radioterapi pada kasus 

paliatif terutama pada kasus terminal diantaranya pada kasus metastasis tulang 

otak, hepar, perdarahan serta VCSS. 

- Metastase tulang 

Peran radioterapi pada metastase tulang bersifat tidak invasive, tetapi 

dapat menghasilkan efek paliasi yang cukup memuaskan sebagian besar 

pasien dengan metastase 70-90% akan memperlihatkan perbaikan. Tujuan 

paliatif radioterapi pada tulang adalah 

- Mengurangi rasa sakit 

- Mencegah terjadinya fraktur 

- Eradikasi tumor 

Prinsip pemberian fraksinasi radiasi paliatif adalah dengan memberikan 

dosis perfraksi yang tinggi dengan jumlah fraksinasi yang minimal. 

Metode pemberian dosis fraksinasi sangat tergantung dari beberapa faktor, 

diantaranya: lokasi yang akan di radiasi dan status performance pasca 

radiasi dapat diberikan, 1x 8Gy, 5 x 4 Gy, 10 x 3Gy, atau 15 x 2 Gy. 
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- Metastase otak 

Tujuan radiasi pada metastase otak adalah untuk mengeradikasi atau 

menghambat pertumbuhan kanker di otak agar tidak berkembang. Radiasi 

pada umumnya diberikan pada sekitar jaringan otak (stroke brain) dengan 

dosis 10 x 3Gy atau 20 x 2Gy. selama radiasi jaringan otak pasien 

diberikan obat kortikosteroid dosis tinggi dengan tujuan untuk mengurangi 

edema jaringan otak akibat radiasi. 

- Perdarahan 

Tindakan radiasi pada perdarahan telah dilakukan sejak lama, pada 

umumnya perdarahan dapat diatasi dengan baik, perdarahan pada KKL 

sering dijumpai baik itu dari perdarahan massa tumor maupun dari 

perdarahan kelenjar getah bening. Teknik radiasi diberikan dengan 

lapangan langsung fokus pada pasien dengan dosis 1 x 8 Gy atau 10 x 3 

Gy 

 

PROSEDUR DIAGNOSIS RADIOTERAPI 

1. Anamnesa 

2. Pemeriksaan fisik 

a. Status Generalis 

b. Status Lokalis 

3. Pemeriksaan Laboratorium 

a. Lab rutin : Hb, L, Thr. (Hb > 10 gr/dl., L > 3.000., thro > 100.000) 

b. Tambah bila curiga kearah metastasis ( alkalin phospatase, SGOT, SGPT) 

4. Pemeriksaan Radiologi (imaging) 

a. Foto thorax PA (3 bulan terakhir) 

b. CT Scan/MRI 

c. Tambahan :bila perlu untuk kasus lokal lanjut,  bone scan, USG, PET 

5. Klasifikasi Stadium 

Stadium KKL di tentukan berdasarkan system TNM UICC/AJCC 
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PENATALAKSANAAN RADIOTERAPI 

     Radioterapi dapat diberikan dengan tujuan kuratif definitif, kuratif adjuvant, 

definitif paliatif, baik itu radioterapi saja atau kombinasi bersama kemoterapi. 

Sasaran radiasi : tumor primer dan kelenjar regional 

Teknik Radiasi 

1. Radiasi konvensional 2 dimensi 

a. Lapangan radiasi langsung dengan kedalaman 

b. Lapangan radiasi plan paralel/laterolateral dengan separasi. 

o Batas- batas lapangan penyinaran 

Lapangan penyinaran harus meliputi daerah tumor primer dan 

sekitarnya/ potensi penjalaran perkontinuitatum serta kelenjar 

regional. 

Contoh lapangan radiasi 2 dimensi pada kanker nasofaring : 

- Batas atas : mencakup seluruh dasar tengkorak. 

- Batas anterior : pertengahan palatum durum mencakup khoane. 

- Batas belakang : mencakup seluruh rantai kelenjar getah bening 

servikalis posterior & seluruh jaringan lunak leher. 

- Batas bawah : mencakup seluruh mandibula setinggi VC. 2 & VC.  

3. 

Lapangan radiasi supraclavicula : 

- Batas atas : 0,5 cm dari batas bawah lapangan nasofaring. 

- Batas bawah : mencakup seluruh fossa clavicula. 

- Batas lateral : 1/3 lateral tulang clavicula kanan dan kiri. 

Untuk mengurangi efek samping pada jaringan sehat, maka 

diperlukan blok pada mata, mukosa mulut serta gigi. Pada 

supraclavicula, blok di tengah bertujuan melindungi kelenjar tiroid, 

laring, trakhea dan medula spinalis. 

o Dosis radiasi 

Dosis perfraksi yang diberikan untuk tumor primer dan kelenjar 

adalah  

1,8 - 2 Gy diberikan 5 kali dalam seminggu. Bila lapangan radiasi 

mengenai medulla spinalis maka setelah dosis total mencapai 40 Gy 
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dilakukan blok medulla spinalis, dosis total radiasi diberikan 50 - 70 

Gy. 

2. Radiasi Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) 

a. Delineasi dan Conturing 

Gross Tumor Volume (GTV) didelineasi berdasarkan pencitraan pre 

operasi / pre kemoterapi, yang terdiri dari GTV P (primer) dan GTV N 

(kelenjar) yang dianggap sebagai GTV N adalah KGB dengan aksis 

terpendek >1 cm atau terdapat inti nekrosis clinical tumor volume (CTV). 

CTV adalah harus berjarak 10 – 20 mm dari GTV P dan GTV N dengan 

dosis yang diterima 50 – 60 Gy. 

Dosis maksimal pada organ kritis kepala leher : 

- Brain stem, maksimal 54 Gy. 

- Medula Spinalis, maksimal 45 Gy. 

- Nervus Opticus dan Chiasma, maksimal 60 Gy. 

- Tulang mandibula dan Temporo Mandibular Joint, maksimal 70 Gy. 

- Lobus temporalis, maksimal 60 Gy. 

- Kelenjar parotis, maksimal 26 Gy. 

3. Brakhiterapi 

Brakhiterapi yang sering dilakukan pada KKL diantaranya : intracaviter 

(untuk kasus nasofaring), superfisial (kanker lidah dan bibir) serta implan 

pada kanker lidah. Cara brakhiterapi intracaviter pada nasofaring adalah 

dengan menggunakan aplikator lavendag & sumber radiasinya I
192

. 

Prosedurnya : 

- Dilakukan tindakan anestesi lokal di daerah hidung dan tenggorokan 

dengan menggunakan lidocain spray. 

- Dengan NGT   ± 2 mm dimasukkan melalui hidung dan keluar dari 

mulut, dengan guide ini dipasang aplikator lavendag lalu di fiksasi. 

- Pasang aplikator ke 2 ke dalam aplikator pertama tadi dan masukkan 

dummy, lalu di foto X-ray AP-Lat, lalu tentukan dosis pada nasofaring dan 

hitung dosis organ kritis. 

- Dosis diberikan 6 x 4 Gy dengan selang waktu 6 jam. 
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FOLLOW UP 

A. Evaluasi selama radiasi 

Selama dalam periode radiasi, penderita kontrol setiap minggu sekali. Adapun 

keadaan yang dinilai : 

- Status performans 

- Status lokalis untuk melihat respon radiasi & efek samping radiasi. 

- Laboratorium rutin (Hb, L dan thrombo) 

- Pemberian obat-obat simtomatik. 

 

B. Evaluasi setelah radiasi 

Setelah selesai radiasi, pasien di istirahatkan 2 minggu. Pada saat selesai 

istirahat 2 minggu pasien kontrol untuk dinilai : 

- Status performans 

- Status lokalis, untuk melihat respon radiasi & efek samping radiasi. 

- Pasien di kembalikan ke dokter pengirim atau yang merujuk. 

- Pemeriksaan imajing 8 minggu pasca radiasi, untuk melihat respon. 

- Kontrol selanjutnya setiap 3 – 6 bulan. 

 

EFEK SAMPING 

     Efek samping radiasi tergantung dari volume jaringan yang terkena radiasi, 

besarnya dosis radiasi, serta status performance. Efek samping juga akan 

bertambah bila bersama kemoterapi. Efek samping radiasi pada umumnya mulai 

timbul 2 minggu setelah radiasi dimulai dan perlahan membaik 6 – 8 minggu 

setelah radiasi. Efek samping akut 0 – 6 bulan dan efek samping lambat 6 – 12 

bulan. 

Efek samping akut : 

- Kulit : hiperemis, desquamasi kering, desquamasi basah, ulkus 

- Rambut rontok : setelah > 7 Gy 

- Mucosa : erythema, edema, patchy mucosa, confluent mucosa 

- Esofagus : esofagitis, ulcerasi, gangguan menelan 
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Efek samping lambat : 

- Fibrosis 

- Osteoradionekrosis 

 

KEPUSTAKAAN 

1. Halperin Edward C., Wazer Davis E., Perez Carlos A., et all. In Principles and 

Practice of Radiation Oncology, sixth edition, Lippincott Williams & Wilkins, 

2013, page 3185 – 4118. 

2. Beyzadeoglu Murat, Ozygit Gokhan, Ebruli Cüneyt. In Basic Radiation 

Oncology, Springer – Verlag Berlin, 2010. Page 4 – 229. 

3. Susworo R. In Radioterapi, UI Press, 2007, hal : 1 – 78. 

4. Bogart Jeffrey A., Buchtilz Thomas A. Foote Robert L.  et all In Clinical 

Radiation Oncology, Third Edition, Saunders Elsevier, 2012, page. 3 – 782. 

5. Stephens Frederick O., Aigner Karl R.  Head & Neck Cancer in Basic of 

Oncology, Springer-Verlag Berlin, 2009. Page 199 – 216. 

6. Joiner Michael, Kogel Albert van der.  Basic Clinical Radiobiology, Fourth 

edition, Hodder Arnold, 2009. 

7. Broedy L. WQ., Heilmann H. P., Molle M.  et all, Head and Neck Cancer In 

Decision Making in Radiation Oncology, Springer – Verlag, Berlin, 2011. 

Page 45 – 179. 

8. Cox James D., Ang K. Kian.  In Radiation Oncology Rationale Technique – 

Result, Ninth edition, Mosby Elsevier, Philadelphia, 2011. 

9. Wylei Li Curong, Pan Li.  Nasopharyngeal Carcinoma : a review of current 

update, experimental and therapetic medicine, 15. 2018. Page 368 – 3692. 

10. Ho Cs., Beating Guangdong Cancer : a review and update on nasopharyng 

cancer, Hongkong Med J., vol. 23 number 5, October 2017. 

11. Gooi Zhen., Fakhry Carole, Goldenberg Davis et all, AHNS Series : Do you 

know your guidelines? Principles at Radiation Therapy for Head and Neck 

Cancer : A Review of the national comprehensive cancer network guidelines 

Head & Neck, D01, 10 1002/HED July 2016. 

12. Rutkowki Tomasz.  The Role of Volume in radiotherapy of patients with head 

and neck cancer. Bio Med Central. 



 
 

221 

 

13. Nutting C.  Radiotherapy in Head and Neck cancer : Multidiciplinary 

Management Guidelines, British Association of otorhino language head and 

neck surgery, forth edition, 2011. Page 99 – 100. 

14. Hristov B., K. Michal, Bajaj G.  Early Treatment with radiation & 

chemotherapy in Early Diagnosis and Treatment of Cancer Head and Neck 

Cancer,Saunders Elsevier, 2010.  Hal : 130. 

15. Tishler Roy B., Sher David J.  State of the art in Radiation Oncology in the 

multidiciplinary Treatment of head and neck cancer, In Multidiciplinary 

Management of head and neck cancer, Demos Medical, New York, 2011, 

page 7 – 48. 

16. Hana L, Crosby T., Macbeth F.  Head & Neck in Practical Clinical Oncology, 

Cambridge University Press, 2008. Page 93. 

17. Barrett Ann, Dobbs Jane, Morris Stephen all In  Practical Radiotherapy 

Planning, 4
th

 edition, Hodder Arnold, UK, 2009. Page 88 – 231. 

18. Hank J. Michael.  Principles of Head and Neck Radiotherapy, in Principles 

and Practice of Head and Neck Oncology, Martin Dimitz Taylor & Francis 

Group, 2003. 

19. Harrington Kevin J., Nutting Christoper M, Newbold Kate.  Radiation 

Therapy for Head and Neck Cancer in Principles and Practice of Head and 

Neck Surgery and Oncology, second edition, Informa Healthcare UK, 2009. 

Page 70 – 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

222 

 

 

BEDAH MINIMAL INVASIF TUMOR SINONASAL 

 
dr. Sinta Sari Ratunanda, Sp.T.H.T.K.L (K) M.Kes 

 

 

 

ABSTRAK 

 

       Latar belakang: Tumor di area sinonasal merupakan tumor yang cukup 

sering dijumpai, dapat bersifat jinak maupun ganas. Tatalaksana utama tumor 

sinonasal adalah pembedahan.selain radioterapi maupun kemoterapi. Dua dekade 

terakhir ini berkembang pendekatan bedah berbasis endoskopi dengan tujuan 

invasif yang minimal.  Tujuan: Menelaah pendekatan bedah  minimal invasif dari 

berbagai kepustakaan dalam tatalaksana tumor sinonasal. Tinjauan pustaka: 

Perkembangan nasal endoskopi, teknik, serta peralatan endoskopi membuat 

pendekatan bedah endoskopi lebih dipilih. Kelebihan utama pendekatan ini adalah 

mempermudah visualisasi berbagai area terkena tumor dengan tingkat morbiditas 

yang lebih rendah dibandingkan teknik bedah terbuka. Berbagai penelitian 

memperlihatkan teknik bedah endoskopi memberikan hasil lebih baik 

dibandingkan teknik bedah terbuka, dilihat dari rekurensi tumor. Tatalaksana 

bedah endoskopi  papilloma sinonasal dan angiofibroma nasofaring, sering 

dijadikan panduan dan pengembangan teknik bedah minimal invasif pada tumor 

sinonasal lainnya. Kesimpulan: Pendekatan bedah endoskopi  untuk tatalaksana 

bedah tumor sinonasal saat ini lebih dipilih karena  lebih minimal invasif, 

morbiditas lebih rendah dengan tingkat rekurensi loko-regional lebih rendah. 

Kata kunci: tumor sinonasal, bedah invasif minimal, bedah endoskopi. 

 

 

ABSTRACT 

 

       Background: Sinonasal neoplasms are a quite common neoplasms in ORL-

HNS practice which could be benign or malignat. The main management for 

sinonasal neoplasms is surgery,  beside radiotherapy and chemotherapy. Over the  
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last two decades, endoscopic approach has developed with the purpose minimally 

invasive surgery. Purpose: To see studies and journals about minimally invasive 

surgery in sinonasal neoplasms. Results: Development of nasal endoscopy, 

techniques, and endoscopic tools, has altered the surgery of snonasal 

neoplasms.This approach allowed  visualization of neoplasms area with low 

morbidity than open surgery approach.  Some studies report endoscopic approach 

have superior results than open technique, especially in loco-regional control 

reccurence. Sinonasal Inverted Papilloma and Juvenile Nasopharyngeal 

Angiofibroma transnasal endoscopic approach,  commonly use as role model for 

guidelines and development of sinonasal endoscopic minimally invasive 

technique surgery for others sinonasal neoplasms. Conclusion: Minimally 

invasive surgery by endoscopic approach are choosen for management of 

sinonasal neoplasms because more minimally invasive, low morbidty, and low 

loco-regional reccurence than open surgery. 

 

Keywords: sinonasal neoplasms, minimally invasive surgery, endoscopic surgery. 

 

 

PENDAHULUAN  

       Tumor sinonasal merupakan tumor yang cukup sering dijumpai dalam 

praktek sehari-hari dokter spesialis THT-KL. Insidensinya berkisar sekitar 3% 

dari seluruh tumor saluran nafas atas. Data di Rumah Sakit Hasan Sadikin 

Bandung memperlihatkan tumor-tumor  di area ini menempati urutan ke-2 dari 

seluruh tumor di area THT-KL.  

       Tumor sinonasal dapat bersifat jinak maupun ganas. Asal tumor dapat berasal 

dari epitelial, non epithelial, limforetikuler dan metastase karsinoma. Jenis tumor 

sinonasal jinak yang cukup sering dijumpai adalah inverted papilloma, fibroma 

dan osteoma, sedangkan yang ganas adalah karsinoma sel skuamosa, 

adenokarsinoma, serta olfactory neuroblastoma. Tumor yang sering bermetastase 

ke area sinonasal yang cukup sering dijumpai berasal dari ginjal, payudara dan 

paru paru. 
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       Penatalaksanaan tumor sinonasal dapat berupa pembedahan, radioterapi,  

kemoterapi, atau kombinasi antara ketiganya. Pembedahan merupakan tatalaksana 

utama tumor sinonasal. Radioterapi dan kemoterapi secara umum sebagai 

tatalaksana pilihan setelah pilihan operasi.  

       Reseksi lengkap merupakan baku emas tatalaksana tumor sinonasal. Operasi 

di area ini dapat dilakukan dengan pendekatan bedah terbuka dan yang sangat 

berkembang saat ini adalah dengan pendekatan endoskopi. Pada dasarnya, dengan 

pendekatan transnasal endoskopi didapatkan visualisasi dan pemetaan ekstensi 

tumor yang lebih jelas dan lengkap dengan tingkat morbiditas yang rendah, 

sehingga pendekatan ini disebut dengan bedah invasif minimal dan berkembang 

dengan pesat. Perkembangan teknologi dan peralatan endsokopi membuat 

perkembangan teknik ini maju dengan pesat dalam dua dekade terakhir. Reseksi 

papiloma inverted sinonasal dan angiofibroma nasofaring adalah dua tumor yang 

sering dijadikan acuan dan pengembangan teknik transnasal endoskopi.  

       Tujuan tinjauan pustaka ini adalah menelaah tentang pendekatan bedah 

minimal invasif transnasal ensdoskopi; keuntungan dan kerugiannya, tekniknya, 

serta hasilnya dibandingkan dengan bedah terbuka. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

       Tumor-tumor di area sinonasal merupakan tumor yang cukup sering dijumpai 

dalam praktek sehari-hari dokter spesialis THT-KL.  Secara umum, tumor 

sinonasal yang ganas insidensinya sekitar 3% dari seluruh tumor yang menyerang 

saluran nafas bagian atas. Di Departemen Ilmu Kesehatan THT-KL Rumah Sakit 

Hasan Sadikin Bandung, seluruh tumor sinonasal (jinak maupun ganas) 

menempati urutan ke-2 terbanyak pasien tumor yang berobat. Beberapa faktor 

yang diduga berhubungan dengan karsinogenesis tumor sinonasal adalah : asap 

industri(pabrik), debu kayu, hasil proses nikel, penyamakan kulit, pewarnaan 

kulit, proses solder dan welding, pewarnaan menggunakan radium, serta tingginya 

insidensi pada perokok. 

       Tumor sinonasal dapat bersifat jinak maupun ganas. Tumor sinonasal 

diklasifikasikan berdasarkan asalnya adalah (naik jinak maupun ganas) : 

epithelial, non epitelial, limforetikuler serta metastase tumor ke area sinonasal. 
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Jenis tumor jinak epithelial antara lain: Inverted papilloma, adenoma; tumor ganas 

epithelial amtara lain: karsinoma sel skuamosa, olfactory neuroblastoma; tumor 

jinak non epithelial diantaranya : fibroma dan osteoma; tumor ganas non epithelial 

diantaranya fibrosarkoma; tumor limforetikuler diantaranya: limfoma, dan tumor 

yang cukup sering bermetastase ke sinonasal berasala dari ginjal, payudara dan 

paru. 

       Letak tumor sinonasal berdekatan dengan organ-organ penting, sehingga 

dapat menyebabkan invasi ke struktur penting di sekitarnya seperti : orbita, 

intrakranial serta tulang-tulang yang berdekatan dan menimbulkan komplikasi 

yang cukup serius seperti kebutaan dan kebocoran cairan serebrospinal. 

       Tatalaksana tumor sinonasal (terutama yang ganas) meliputi beberapa 

modalitas meliputi : pembedahan, radiasi, dan kemoterapi. Pembedahan reseksi 

merupakan modalitas utama dengan tujuan kuratif,  Pembedahan meliputi 

drainase/debridemen pada kasus-kasus sinusitis bakteri sekunder, operasi/reseksi 

dan rehabilitasi. Keberhasilan reseksi untuk tumor sinonasal mempunyai 5-year 

survival rate antara 19% - 86%.  

       Pendekatan operasi reseksi tumor sinonasal dapat eksternal/terbuka atau 

transnasal, atau kombinasi keduanya. Reseksi tumor sinonasal terbuka antara lain 

Caldwell Luc dan maksilektomi.  Pendekatan transnasal dapat berupa transnasal 

endoskopik atau non-endoskopik. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa 

semakin sedikit prosedur operasi yang dilakukan berhubungan dengan semakin 

tingginya rekurensi. Prosedur pembedahan yang ekstensif memperlihatkan tingkat 

rekurensi tumor yang rendah. Hal ini berkaitan dengan reseksi yang terbatas 

sehingga reseksi menjadi tidak komplit, kalau hanya dilakukan prosedur yang 

terbatas. Pendekatan bedah terbuka mempunyai keterbatasan karena dekatnya 

hubungan antara tunor dengan mata dan dasar tengkorak, sementara pendekatan 

endoskopik lebih memperlihatkan visualisasi yang jelas di area-area yang sulit 

dijangkau dengan pendekatan terbuka. 

       Pendekatan reseksi tumor melalui transnasal endoskopik merupakan suatu 

teknik reseksi transnasal dengan menggunakan teknologi dan peralatan endoskopi. 

Nasal endoskopi merupakan salah satu terobosan diagnostik penting untuk 

pemetaan tumor dan invasinya, dikombinasikan dengan pemeriksaan CT Scan dan 
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MRI. Kemajuan peralatan dan teknologi endokopi yang berkembang pesat dalam 

dua dekade terakhir ini, membuat operasi reseksi tumor sinonasal dengan 

pendekatan endoskopi lebih banyak dilakukan.  Pendekatan endoskopik untuk 

reseksi tumor sinonasal dimulai dengan membuang tumor makroskopik secara 

lengkap, diikuti reseksi di area perlekatannya dengan tepi yang sesuai diinginkan. 

Tulang-tulang yang diduga terlibat dapat dilakukan pemboran dengan mata bor 

berlian (diamond burr) sehingga fokus tumor yang menginfiltrasi tulang dapat 

terangkat.        

       Ada beberapa keuntungan pendekatan endoskopik untuk reseksi tumor 

sinonasal. Reseksi tumor pendekatan transnasal endoskopik  dapat mengangkat 

tumor sampai ke fokus lesinya misalnya di dalam tulang,  sehingga diharapkan  

tingkat rekurensinya menjadi lebih rendah;  juga yang utama adalah tingkat 

morbiditasnya lebih rendah dibandingkan reseksi terbuka, karena tidak ada luka 

pasca operasi terbuka.Teknik transnasal endoskopik ini tidak memerlukan insisi 

dari luar dan biasanya memerlukan waktu perawatan pasca operasi yang lebih 

singkat dibandingkan teknik terbuka. Pendekatan endoskopik juga memungkinkan 

area-area yang sulit dijangkau dengan operasi terbuka (misalnya maksilektomi 

media, rinotomi lateral), seperti area sinus sfenoid, bagian lateral dinding sinus 

maksila, atau area superior dan lateral sinus frontal; menjadi lebih memungkinkan 

terjangkau dan tervisualisasi dengan jelas. Tumor sinonasal yang sampai ke sinus 

frontal misalnya, kadang-kadang tidak melekat di sinus frontal, hanya mengisi 

sinus frontal, dengan pendekatan endoskopik, tumor dapat diangkat/dihisap dari 

area resesus frontal, sehingga mukosa sinus frontal tetap intak. Kombinasi 

endoskop berbagai derajat dengan alat microdebrider, diamond burr, berbagai 

macam forsep yang disesuaikan dengan sinus serta berbagai macam alat canggih 

lainnya; memungkinkan area-area di hidung dan sinus paranasal lebih terlihat dan 

terjangkau. Pendekatan endoskopik memungkinkan tidak hanya reseksi tumor saja 

yang dilakukan, tetapi kombinasi akibat tertututpnys ostieum sinus berupa 

rinosinusitis dapat dilakukan operasi untuk rinosinusitisnya. Pendekatan 

endoskopik disebut juga sebagai oeprasi bedah minimal invasif, karena mukosa 

yang tidak perlu direseksi diharapkan tetap terjaga. Tetapi perlu diingat, 

penggunaan endoakopi dan instrument alat yang dipergunakan oleh operator yang 
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kurang berpengalaman, memungkinkan terjadinya komplikasi berbahaya, 

diantaranya perdarahan hebat, penetrasi ke orbita maupun intrakranial. 

       Era awal dilakukan pembedahan tumor sinonasal dengan pendekatan 

transnasal endoskopik, didapatkan tingkat rekurensi loko-regional sebesar 17% 

hampir sama dengan pendekatan bedah terbuka yaitu sebesar 19%. Semakin 

berkembangnya teknik dan peralatan endsokopik, tingkat rekurensi loko-regional 

semakin rendah, berkisar sebesar 12%, sedangkan pendekatan non endoskopik 

sebesar 20%. Di awal penggunaan teknik ini, sebagian besar peneliti setuju, untuk 

tumor sinonasal yang terbatas dan tidak ekstensif, pendekatan endoskopik lebih 

disukai, sedangkan tumor yang sangat ekstensif, pemdekatan dengan bedah 

terbuka lebih direkomendasikan. Berdasarkan perkembangan kemajuan teknologi 

dan alat endoskopi, saat ini, tumor-tumor sinonasal yang besar dan ekstensif, 

pendekatan endoskopik lebih dipilih untuk reseksi. 

       Reseksi tumor sinonasal berjenis papilloma inverted dan angiofibroma 

nasofaring dengan pendekatan transnasal endoskopik, sering dijadikan sebagai 

panduan dan pengembangan teknik-teknik reseksi tumor sinonasal secara umum. 

Perkembangan teknik transnasal endoskopik untuk kedua jenis tumor ini terus 

ditingkatkan, seiring dengan peningkatan kecanggihan dan instrument 

endoskopik, dikombinasikan dengan pemeriksaan penunjang yang juga terus 

berkembang, misalnya CT Scan dan MRI. 

       Beberapa hal penting pada reseksi tumor papilloma inverted penting 

diperhatikan pada pemeriksaan pre-operatif. Hal ini menjadi penting karena 

Papiloma Inverted sinonasal dapat berasosiasi dengan keganasan sebesar 4 – 17% 

(rata-rata 13%), sehingga penting untuk reseksi tumor secara komplit termasuk 

daerah perlekatan dengan tepi bebasnya. Pengenalan area perlekatan dengan 

menganalisis CT Scan pre-operatif sangat dianjurkan; biasanya ditemui tanda-

tanda menyerupai area erosif tulang dan  ―osteitis‖ pada tempat yang diduga 

perlekatan papilloma inverted sinonasal tersebut. Perlu diingat juga bahwa 

ekstensi tumor ini terbanyak adalah ke dinding lateral hidung sebesar 82%, diikuti 

ke sinus maksilaris sebesar 53,9%, ke sinus ethmoid sebesar 31,6%, ke sinus 

frontal sebesar 6,5%, serta ke sinus sfenoid sebesar 3,9%.  Ekstensi tumor ini 

bukan berarti sama dengan perlekatannya, sehingga perlu diingat tumor ini 



 
 

228 

 

menyerupai gambaran ―dumbbell‖  karena perluasannya ke dalam sinus, tanpa 

adanya perlekatan disana. Pemeriksaan endoskopik pre-operatif juga sangat 

penting terutama untuk melihat ekstensi tumor. Pemeriksaan endoskopik juga 

dapat membedakan dengan jelas antara tumor dan proses inflamasi di sekitarnya. 

Beberapa penelitian memperlihatkan endoskopik preoperatif dan intraoperatif; 

sensitifitas dan spesifitasnya lebih tinggi dibandingkan CT Scan. 

       Reseksi transnasal endoskopik pada papilloma inverted sinonasal perlu 

mempertimbangkan prinsip pembedahan onkologi, yaitu reseksi enbloc. Pada 

dasarnya, teknik ini menggunakan reseksi sedikit-demi sedikit (piecemeal 

resection), sehingga reseksi enbloc sulit dicapai. Secara umum reseksi enbloc 

pada tumor sinonasal sulit dicapai mengingat kedekatan anatomis sinonasal 

dengan orbita dan intrakranial, bahkan dengan teknik bedah terbuka sekalipun. 

Sehingga pendekatan terbaik pada papilloma inverted sinonasal secara endoskopik 

adalah : debulking secara cepat tumor yang tidak melekat, diikuti dengan reseksi 

komplit dan agresif pada perlekatannya. Sebagai contoh : tumor yang berasal 

sepanjang dinding lateral hidung ekstensi ke sinus frontal sehingga seperti 

―dumbbell‖, maka pendekatannya adalah reseksi area frontal dari resesus frontal, 

dan reseksi komplit tumor di tempat perlekatannya. Reseksi tumor di area-area 

yang sulit dijangkau seperti dinding anterior dan lateral sinus maksilaris, dinding 

superior dan lateral dari sinus frontal, dapat dijangkau per-endoskopik dengan 

mempergunakan alat-alat endoskopik yang bersudut, misalnya bersudut sampai 45 

dan 70 derajat. 

       Reseksi tumor sinonasal lewat pendekatan transnasal endoskopik kadang-

kadang memerlukan kombinasi dengan pendekatan lainnya, untuk mencapai 

tujuan reseksi yang komplit termasuk tempat perlekatannya. Sebagai contoh: 

kadang-kadang diperlukan pendekatan Caldwell-Luc, prosedur Lothrop (Draf tipe 

III frontal sinusotomy), atau bedah terbuka. Selain itu, kombinasi operasi juga 

diperlukan untuk penutupan daerah operasi yang terbuka atau mengatasi 

komplikasi yang terjadi. Hal ini dapat diatasi dengan bersama-sama dengan 

pendekatan transnasal endoskopik. 
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DISKUSI  

       Penemuan teknologi endoskopi, baik teknik maupun peralatan, telah 

membawa perkembangan operasi tumor-tumor sinonasal melalui pendekatan 

transnasal endoskopik menjadi pilihan utama. Visualisasi yang jelas, kepastian 

perlekatan dan tepi tumor yang terlihat, identifikasi struktur-struktur yang penting 

yang berdekatan, menghindari insisi yang terlihat secara kosmetik, serta 

preservasi mukosa sinonasal yang normal; menjadi alasan mengapa pendekatan 

operasi ini  lebih dipilih. Selain itu, tingkat rekurensi lokoregional yang lebih 

rendah  seiring dengan kemajuan alat dan teknik endoskopik, dibandingkan 

dengan pembedahan terbuka, membuat pendekatan transnasal per endoskopik 

lebih dipilih. 

       Model teknik operasi dan peralatan endoskopik yang digunakan pada operasi 

papilloma inverted sinonasal dan angiofibroma nasofaring, menjadi contoh untuk 

operasi tansnasal endoskopik tumor sinonasal secara umum. Teknik pada kedua 

operasi terus dikembangkan dan sekarang bukan hanya terbatas pada reseksi 

tumor saja, tetapi juga mengatasi dampak ekstensi tumor sinonasal ke area-area 

yang berbahaya, seperti orbita dan intrakranial. 

       Diperlukan pengetahuan, peningkatan ketrampilan serta penguasaan teknologi 

dan peralatan endsokopik untuk dapat mengerjakan reseksi tumor sinonasal 

melalui pendekatan transnasal endoskopik. Pelatihan dan supervisi akan 

meningkatkan kemampuan operator untuk melakukan operasi ini, sehingga tujuan 

akhir dari operasi ini yaitu reseksi komplit disertai tempat perlekatannya dengan 

tepi bebas yang cukup, dapat tercapai. Kemampuan untuk mengatasi komplikasi 

yang mungkin terjadi, melalui penilaian pre-operatif yang baik, juga sangat 

diperlukan. Selain menambah ketrampilan dalam mengatasi komplikasi 

intraoperative, yang juga sangat penting. Kerjasama antar tim yang sangat 

mungkin melibatkan disiplin ilmu lain, seperti : bedah syaraf, anestesi, mata, 

syaraf, penyakit dalam, radiologi, dan lain-lain; sangat diperlukan untuk 

pemgembangan penanganan tumor sinonasal yang lebih baik. 

       Sebagai kesimpulan, pendekatan transnasal endoskopik untuk reseksi tumor 

sinonasal, saat ini menjadi pilihan operasi dibandingkan pendekatan bedah 
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terbuka, terutama karena minimal invasif dengan hasil reseksi tumor yang komplit 

dan  tingkat rekurensi loko-regional yang rendah. 
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LIMFOMA NON HODGKIN 

Dr. Selvianti Sp.T.H.T.K.L 

 

 

ABSTRAK 

     Limfoma Non Hodgkin ekstranodal dan nodal daerah kepala dan leher jarang 

terjadi. Laporan kasus ini menggambarkan wanita 35 tahun dengan gejala tumor 

koli dan pembengkakan pipi bilateral yang didiagnosa dengan mixed small and 

large B cell Non Hodgkin malignant lymphoma. Pasien di terapi dengan regimen 

CHOP (cyclophosphamide 750 mg/ m2, doxorubicin 50 mg/m2, vincristine 1.4 

mg/ m2 dan prednisone 100 mg/hari) direncanakan 8 siklus diulang setiap 3 

minggu. Setelah pemberian kemoterapi pertama gejala berkurang signifikan.  

Kata kunci : LNH; Kepala leher; CHOP 

 

 

PENDAHULUAN 

     Limfoma maligna merupakan kelompok tumor heterogen yang berasal dari 

jaringan limfoid dimana sel-sel sistem limfatik menjadi abnormal dan 

berproliferasi tidak terkontrol.1 Istilah limfoma sering sendiri dipakai untuk 

menyatakan limfoma maligna karena limfoma yang jinak jarang ditemukan.2 

Limfoma maligna diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu Limfoma 

Hodgkin (LH) dan Limfoma Non Hodgkin (LNH).3 

     Limfoma Non-Hodgkin (LNH) adalah kelompok keganasan primer limfosit yang 

dapat berasal dari limfosit B, limfosit T, dan sangat jarang berasal dari sel NK 

(natural killer) yang berada dalam sistem limfe; yang sangat heterogen, baik tipe 

histologis, gejala, perjalanan klinis, respon terhadap pengobatan, maupun 

prognosis.4 Variasi dalam LNH bukan hanya di temukan dari histologik ataupun 

morfologi saja, melainkan juga lokasi primer limfoma.5,6 Lokasi primer 

ekstranodal kepala dan leher antara lain: cincin waldeyer, sinus paranasalis, 

cavum nasi, laring, rongga mulut, kelenjar ludah, tiroid dan orbita.  6,7,8 
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     Angka kejadian LNH di Indonesia belum diketahui dengan pasti.
9 

Sekitar 85% 

dari semua keganasan limfoma merupakan Limfoma non Hodgkin.
10

 Limfoma 

menjadi penyebab kedua terbanyak untuk keganasan primer kepala dan leher.
11 

Perkembangan mutakhir di bidang genetik molekuler secara signifikan turut 

memperdalam pengetahuan tentang penyakit LNH.
12

 Etiologi pasti LNH belum 

diketahui namun terdapat beberapa faktor resiko yang diduga dapat meningkatkan 

kemungkinan berkembangnya LNH dalam tubuh.
13,14 

Klasifikasi LNH yang 

digunakan antara lain klasifikasi Rappaport, The Kiel Classification,The Lukes 

and Collins Classification, The Working Formulation, the Revised European 

American Lymphoma (REAL) classification dan klasifikasi World Health 

Organization (WHO). 
15,16,17 

     Beberapa faktor resiko yang diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya 

limfoma, awalnya menyerang sel limfosit yang ada di kelenjar getah bening 

sehingga sel-sel limfosit tersebut membelah secara abnormal atau terlalu cepat 

dan membentuk tumor/benjolan. Tumor dapat mulai di kelenjar getah bening 

(nodal) atau diluar kelenjar getah bening (ekstra nodal).18 Manifestasi klinis LNH 

bervariasi tergantung dari faktor antara lain lokasi proses limfomatoid, kecepatan 

pertumbuhan tumor dan gangguan fungsi organ akibat proses keganasan.
10,14

 

Limfoma kepala leher dapat berupa nodal atau ekstranodal. Limfoma ekstranodal 

umumnya berupa LNH sehingga prognosis menjadi lebih buruk.
11,17

 Diagnosis 

LNH ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis, pemeriksaan fisik dan penunjang 

serta konfirmasi patologik dari biopsi jaringan yang sesuai. Terapi LNH bervariasi 

tergantung dari beberapa faktor antara lain: stadium dan grade tumor, fenotip (sel 

B, sel T/NK), histologi tumor, gejala, status performan, umur dan komorbid lain. 

Jenis terapi pada LNH yaitu : kemoterapi dan atau radioterapi, imunoterapi, 

transplantasi sel hemopoetik dan pembedahan yang bersifat terbatas untuk kasus 

tertentu saja.
10,11,14  

Prognosis pasien tergantung pada beberapa faktor yaitu: 

histologi tumor berdasarkan klasifikasi Working Formulation, stadium tumor, 

umur pasien, ukuran tumor, status performa pasien, level serum laktat 

dehidrogenase, level mikroglobulin beta2 dan ada tidaknya penyebaran 

ekstranodal.
10,14,17 
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     Makalah ini membahas tentang seorang wanita usia 35 tahun yang di diagnosa 

dengan limfoma non Hodgkin kepala leher tipe sel B campuran sel kecil dan sel 

besar. 

 

LAPORAN KASUS 

Identitas 

Nama   : Ny. J 

Umur   : 35 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Tanggal MRS : 3/9/2018 

Pengirim : THT-KL RSUD Kanujoso Balikpapan 

 

    

Awal MRS       Angioedema 

 

Anamnesis (3/9/2018) 

Keluhan utama  : Bengkak pada pipi dan leher kiri dan kanan 

Riwayat penyakit sekarang: Pasien datang ke poliklinik THT-KL RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dengan keluhan bengkak pada kedua pipi dan 

leher sejak 2 bulan yang lalu. Awalnya terdapat benjolan pada leher kiri selama 1 

minggu yang kemudian menghilang. Kemudian bengkak muncul di pipi kiri yang 

semakin bertambah besar dan menjalar ke pipi kanan, diikuti bengkak pada leher 

kiri yang terasa semakin membesar. Pasien juga mengeluhkan mulut berbau, nyeri 

tenggorokan, susah menelan dan sesak napas. Sesak napas semakin bertambah 

berat sejak 1 bulan yang lalu sehingga pasien dibawa ke RS di Balikpapan 
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kemudian dilakukan trakeostomi. Saat ini keluhan sesak tidak ada namun timbul 

luka di leher kiri. Pasien juga mengeluhkan telinga berdenging terus-menerus, 

namun penurunan pendengaran, gatal pada telinga, keluar cairan dan darah dari 

telinga disangkal oleh pasien. Sebelum keluhan bengkak muncul, pasien pernah 

batuk berdahak kental berwarna kekuningan dan pilek terus-menerus. Mual (-), 

muntah (-), nyeri ulu hati (-). Demam(-) riwayat demam (-). Batuk darah (-), nyeri dada (-

). Nafsu makan menurun dan berat badan menurun (+). Sulit makan makanan padat, 

masih bisa minum dan menelan makanan cair. Pasien sudah pernah berobat 

sebelumnya dan telah dilakukan biopsi. Namun, karena keluhan bengkak semakin 

bertambah maka pasien dirujuk ke RSUD AWS Samarinda.  

Riwayat penyakit dahulu : tidak ada / disangkal 

Riwayat penyakit infeksi kronik seperti Hepatitis : disangkal 

Riwayat kebiasaan : Merokok (-) 

Riwayat penyakit yang sama dalam keluarga : disangkal 

Pasien rujukan dari RSUD Kanujoso Balikpapan dengan tumor laring post LD 

biopsi dan trakeotomi. 

 

Pemeriksaan fisik (3/9/2018) 

 Keadaan umum : tampak lemah 

 Kesadaran   : kompos mentis 

 Tanda vital  :  

  Tekanan darah : 100/70 mmHg 

  Respirasi  : 24 x/menit (trakeokanul berfungsi) 

  Nadi  : 84 x/menit 

  Suhu  : 37 ° C  

 Status generalis : 

  Kepala dan leher : ~ status lokalis 

  Thoraks  :  

     Paru :  

Inspeksi :  Bentuk : Simetris kanan-kiri, Retraksi : (-)  

Palpasi :  Fremitus fokal : Normal (+/+) 

Perkusi :  Sonor (+/+) 
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Auskultasi:  Vesikuler (+/+) ronki (-/-) wheezing (-/-) 

   Jantung : 

Auskultasi: Frekuensi : 84 x/menit, irama: reguler 

Suara dasar : S1-S2 reguler, gallop (-), murmur (-) 

  Abdomen 

Inspeksi: Bentuk : Cembung 

Palpasi: Hati : Tidak teraba membesar 

  Lien : Tidak teraba membesar 

  Massa : Tidak ada 

Perkusi: Timpani/pekak : Timpani 

  Asites : Tidak ada 

Auskultasi : Bising usus (+) normal 

Ekstremitas 

Umum : Akral hangat, udem (-), clubbing finger (-). 

 Status lokalis: 

  Kepala  

   Wajah tampak bengkak di kedua pipi  

   Mata   : Anemis -/- ikterus -/- udem -/- 

   Telinga  :  

    Aurikula : tampak normal, infeksi -/- 

    MAE : sekret -/- darah -/- serumen -/- 

    Membran timpani : intak +/+ 

    Mastoid : nyeri tekan -/- 

   Hidung  : 

    Inspeksi : deviasi (-), udem (-) 

    Cavum nasi : konka udem +/+, sekret serus +/+ 

 darah -/-,  

    Deviasi septum -/-, massa -/-   

    Sinus paranasalis : nyeri tekan -/- 

   Tenggorok : sulit dievaluasi karena trismus 1,5 cm 

Leher : 

   Terpasang trakeokanul, fungsi (+), sekret (-), darah (-) 
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   Kelenjar getah bening :  

Kiri  : teraba massa (+) level II - III kiri, ukuran ±   

                      6x6x4 cm  

batas tidak jelas, multiple, padat terfiksasi, 

ulkus (+) perdarahan aktif (-) 

Kanan  :  massa (+) level II – III, ukuran ± 3x3x3 cm 

 batas tidak  

jelas, padat terfiksasi, ulkus (-) perdarahan 

 aktif (-) 

 

Pemeriksaan penunjang 

1.  Endoskopi 

23/8/2018 fiberoptic laryngoscope : tumor laring supraglotik 

 

 

 

2.  Patologi Anatomi 

a) 9/8/2018 ( RSUD Kanujoso) 

FNAB colli bilateral kesimpulan : Limfadenitis kronis granulomatous 

b) 31/8/2018 ( RSUD Kanujoso) 

Biopsi laring supraglotis kesimpulan : Inflamasi kronis granulomatous 
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c) 19/9/2018 (RSUD AWS) dilakukan biopsi ulang pasien trismus, biopsi 

pada nasofaring dan orofaring dengan penuntun endoskopi 

Kesimpulan :  mixed small and large cell non Hodgkin lymphoma maligna 

  Akan dilakukan pemeriksaan CD20 dan PanCK 

 

3.  Laboratorium 

Tanggal pemeriksaan 

22/8/2018 (RSKD) 4/9/2018 (RSUAWS) 22/9/2018 (RSUAWS) 

Angioedema  

a. Darah Lengkap 

WBC = 12.440 /uL 

RBC = 4.390.000 /uL 

HGB = 12,0 g/dL 

HCT = 36,4 % 

MCV = 82,9 fL 

MCH = 27,3 pg 

MCHC = 33,0 g/dL 

PLT = 364.000/uL 

 

b. Kimia Darah 

Kalsium = 1,21 mmol/L 

Natrium = 132 mmol/L 

Kalium = 2,9 mmol/L 

SGOT/AST = 24 U/L 

SGPT/ALT = 18 U/L 

Ureum = 21 mg/dL 

Kreatinin = 0,54 mg/dL 

eGFR = 123 ml/min 

a. Darah Lengkap 

WBC = 14.810 /uL 

RBC = 3.580.000 /uL 

HGB = 10,0 g/dL 

HCT = 31 % 

MCV = 86,6 fL 

MCH = 27,9 pg 

MCHC = 32,2 g/dL 

PLT = 407.000/uL 

BT = 3‘ CT = 9‘ 

b. Kimia Darah 

GDS = 100 mg/dL 

SGOT/AST = 30 U/L 

SGPT/ALT = 17 U/L 

Bil total = 0,6 mg/dL 

Bil direk = 0,3 mg/dL 

Bil indirek = 0,3 mg/dL 

Ureum = 20 mg/dL 

Kreatinin = 0,5 mg/dL 

abHIV = non reaktif 

HBs Ag = reaktif 

a. Darah Lengkap 

WBC = 19.110 /uL 

RBC = 3.680.000 /uL 

HGB = 10,4 g/dL 

HCT = 33 % 

MCV = 89,5 fL 

MCH = 28,3 pg 

MCHC = 31,6 g/dL 

PLT = 494.000/uL 

 

b. Kimia Darah 

GDS = 127 mg/dL 

Albumin = 3,8 g/dL 

Ureum = 41,8 mg/dL 

Kreatinin = 0,5 mg/dL 

Natrium = 135 mmol/L 

Kalium = 2,7 mmol/L 

Chloride = 8,9 mmol/L 
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4.  Radiologi 

a) Foto thorak PA (26/7/2018): 

Cor tidak membesar. Paru tidak tampak kelainan 

b) CT scan nasofaring non kontras (22/8/2018): 

Massa solid di region orofaring hingga laring setinggi VC 4-7 yang 

menyempitkan airway disertai kecurigaan multiple lymphadenopathy colli 

kanan kiri 

Saran : MSCT scan leher dengan kontras 

 

 

 

c) MSCT scan kepala leher dengan kontras (22/8/2018): 

Massa solid di region orofaring hingga laring setinggi VC 4-7 
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d) USG abdomen (13/9/2018) : 

Tidak tampak kelainan hepar dan lien termasuk tanda tanda metastasis,  

Kolelith (+) 

 

Diagnosis  

 Diagnosis banding : 

a. Limfoma non Hodgkin kepala leher mixed small and large 

cell 

b. Keganasan kepala leher lainnya ( Limfoma maligna, 

Karsinoma sel skuamosa) 

c. Non keganasan ( Limfadenopati TBC ) 

Diagnosis kerja : Limfoma non Hodgkin kepala leher mixed small and 

large cell 
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Penatalaksanaan 

a. Kemoterapi regimen CHOP 8 siklus 

b. Perbaikan kondisi umum dan terapi simtomatik lain 

c. Radioterapi bila diperlukan 

 

 

Hari kedua paska kemoterapi 

    

 Ulkus sebelum kemoterapi  Ulkus sesudah kemoterapi 

   

 

PEMBAHASAN 

Limfoma Non Hodgkin 

     Limfoma maligna merupakan kelompok tumor heterogen yang berasal dari 

jaringan limfoid dimana sel-sel sistem limfatik menjadi abnormal dan 

berproliferasi tidak terkontrol.1 Limfoma merupakan istilah umum yang diberikan 

untuk semua kelainan neoplastik pada jaringan limfoid. Istilah limfoma sering 
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sendiri dipakai untuk menyatakan limfoma maligna karena limfoma yang jinak 

jarang ditemukan.2  

     Limfoma maligna diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu Limfoma 

Hodgkin (LH) dan Limfoma Non Hodgkin (LNH). Limfoma Non Hodgkin dan 

penyakit Hodgkin dibedakan atas jenis sel yang mencolok yang terdapat dalam 

kelenjar getah bening. Pada penyakit Hodgkin, sel-sel dari sistem limfatik 

bertumbuh secara abnormal dan dapat menyebar ke luar sistem limfatik dalam 

bentuk sel Reed-Sternberg yang ditemukan pada jaringan yang terkena.3 

     Limfoma Non-Hodgkin (LNH) adalah kelompok keganasan primer limfosit 

yang dapat berasal dari limfosit B, limfosit T, dan sangat jarang berasal dari sel 

NK (natural killer) yang berada dalam sistem limfe; yang sangat heterogen, baik 

tipe histologis, gejala, perjalanan klinis, respon terhadap pengobatan, maupun 

prognosis.
4 

     Bentukan sel ganas pada LNH adalah sel limfosit yang berada pada salah satu 

tingkat diferensiasinya, baik limfosit T atau limfosit B; bersifat heterogen dengan 

spektrum bervariasi dari tumor yang sangat agresif sampai kelainan indolen 

dengan perjalanan lama dan tidak aktif.3,5 Variasi dalam LNH bukan hanya di 

temukan dari histologik ataupun morfologi saja, melainkan juga lokasi primer 

limfoma.5,6 

     Limfoma non Hodgkin (LNH) esktranodal adalah keganasan limfatik yang 

terjadi diluar rantai limfonodus, dapat berupa ekstranodal limfatik dan 

ekstranodal ekstralimfatik.7 Area ekstranodal merupakan tempat 

berkembangnya limfoma yang secara normal kaya akan jaringan limfoid seperti 

cincin Waldeyer, dimana tonsil palatina sebagai tempat tersering (penyakit 

ekstranodal limfatik). Yang termasuk ekstranodal ekstra limfatik antara lain 

orbita, cavum nasi, sinus paranasalis, dan kelenjar tiroid.6,7,8 

     Lokasi primer ekstranodal kepala dan leher antara lain: cincin waldeyer, sinus 

paranasalis, cavum nasi, laring, rongga mulut, kelenjar ludah, tiroid dan orbita.  

6,7,8 Pada pasien ini timbul LNH ekstranodal pada daerah orofaring (limfatik) dan 

laring (ekstralimfatik). 
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Epidemiologi 

     Angka kejadian LNH di Indonesia belum diketahui dengan pasti. Beberapa 

pusat pendidikan pelayanan kesehatan melaporkan berbagai kasus dengan 

insiden bervariasi.  Pada penelitian selama 5 tahun (1996-2000) di Bagian 

Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/ RSUD dr. Soetomo 

Surabaya didapatkan insidens LNH pada berbagai tempat di kepala dan leher. 

Limfoma nasofaring ditemukan 15 kasus (12 pria, 3 wanita) semuanya jenis LNH. 

Limfoma maligna pada daerah sinonasal dengan gambaran histopatologi 

menyerupai suatu undifferentiated epidermoid karsinoma nasofaring sebanyak 5 

kasus (2 pria dan 3 wanita) pada cavum nasi, semuanya jenis LNH. Sebanyak 31 

kasus limfoma maligna (14 pria, 17 wanita) pada derah tonsil dan orofaring 

(cincin waldeyer). Jumlah ini merupakan 39,2 % dari seluruh tumor ganas rahang, 

didapatkan 10 kasus LNH; 5 berasal dari mandibula dan 5 berasal dari maxilla. 

Limfoma maligna primer dari kelenjar tiroid umumnya jenis MALT limfoma 

ditemukan 3 kasus (1 pria, 2 wanita). Limfoma maligna pada kelenjar getah 

bening leher, ditemukan 20 kasus limfoma primer (19 kasus LNH, 1 kasus LH). 

Laki-laki dan wanita dengan proporsi yang hampir sama.9 

     Sekitar 85% dari semua keganasan limfoma merupakan Limfoma non Hodgkin. 

Usia rata-rata diagnosis LNH yaitu pada dekade keenam, walaupun limfoma 

Burkitt dan limfoma limfoblastik dapat terjadi pada usia yang lebih muda.10 

Insidens LNH di dunia kira-kira 5–10 kali lebih besar dibandingkan Limfoma 

Hodgkin (LH); lebih banyak bergantung pada perbedaan regional. Dari 

keseluruhan kasus limfoma, 80 % berasal dari sel B dan 20 % dari sel T.5 Insiden 

LNH di Amerika Serikat dilaporkan meningkat kira-kira 60.000 kasus baru setiap 

tahunnya.6 Insiden di negara-negara barat meningkat secara substansial dalam 

40 tahun terakhir. Ini kemungkinan berhubungan dengan perbaikan dalam 

prosedur diagnostik dan berbagai perubahan dalam sistem klasifikasi.7 

     Sekitar 25% limfoma ekstranodal terjadi di kepala dan leher, dan 8% dari hasil 

FNAB supraklavikular menunjukkan diagnosis limfoma. Limfoma menjadi 

penyebab kedua terbanyak untuk keganasan primer kepala dan leher.11 Insiden 
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LNH meningkat dua kali lipat sejak 20 tahun yang lalu karena peningkatan 

limfoma yang berhubungan dengan AIDS (AIDS related lymphoma). Perbedaan 

histologis subtipe LNH menunjukkan variasi distribusi dan predileksi geografik. 

Misalnya frekuensi limfoma sel NK/T yang tinggi di China, Taiwan dan Asia 

Tenggara, sedangkan limfoma Burkitt endemis di beberapa bagian Afrika.11  

     Limfoma non Hodgkin yang timbul pada pasien merupakan jenis campuran 

antara sel kecil dan sel besar dari sel limfosit B. Sejalan dengan gambaran 

epidemiologi dimana 80% berasal dari sel B. 

 

Etiologi 

     Infeksi virus dan regulasi abnormal imunitas berkaitan dengan timbulnya 

limfoma non Hodgkin, bahkan kedua mekanisme tersebut saling berinteraksi. 

Virus RNA, HTLV-1 berkaitan dengan leukemia sel T dewasa, virus 

imunodefisiensi humanus (HIV) yang menyebabkan AIDS, defek imunitas yang 

diakibatkan berkaitan dengan timbulnya keganasan limfoma sel B yang 

tinggi,virus hepatitis C (HCV) berkaitan dengan timbulnya limfoma sel B indolen. 

Gen dari virus DNA, virus Epstein Barr (EBV) telah ditemukan terdapat di dalam 

genom sel limfoma Burkitt Afrika. Infeksi kronis Helicobacter pylori berkaitan 

jelas dengan timbulnya limfoma lambung, terapi eliminasi H. Pylori dapat 

menghasilkan remisi pada 1/3 lebih kasus limfoma lambung. Defek imunitas dan 

menurunnya regulasi imunitas berkaitan dengan timbulnya limfoma non Hodgkin, 

termasuk AIDS, reseptor cangkok organ, sindrom defek imunitas kronis, penyakit 

autoimun.
5
 

     Perkembangan mutakhir di bidang genetik molekuler secara signifikan turut 

memperdalam pengetahuan tentang penyakit LNH. Adanya penelitian profil 

ekspresi gen menjadi penuntun bagi penemuan tentang jalur onkogenik yang 

berperan dalam proses transformasi keganasan.
12

 Sama dengan keganasan / 

kanker lainnya, LNH terjadi akibat akumulasi multistep dari aberasi genetik yang 

menginduksi keuntungan pertumbuhan selektif dari klon maligna. Translokasi 

rekuren yang terjadi di berbagai langkah diferensiasi sel B yang berbeda beda 

seringkali menjadi langkah awal bagi transformasi maligna seperti pada gambar 1. 
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Translokasi ini mengakibatkan deregulasi ekspresi onkogen yang mengontrol 

proliferasi sel, keberlangsungan hidup dan diferensiasi.
12 

 

     Etiologi pasti LNH belum diketahui namun terdapat beberapa faktor resiko 

yang diduga dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya LNH dalam 

tubuh. Supresi imun merupakan salah satu faktor resiko secara nyata bagi LNH. 

Pasien dengan penyakit autoimun, imunodefisiensi dapatan antara lain infeksi 

HIV dan resipien transplan organ memiliki resiko tinggi mengidap LNH. Selain 

itu, faktor-faktor yang menekan sistem imun seperti paparan kimia atau terapi 

penyakit autoimun, juga dapat berkontribusi bagi perkembangan LNH.
13,14

 

     Paparan beberapa jenis virus dan bakteri juga dihubungkan dengan LNH. 

Infeksi virus atau bakteri kemungkinan dapat mengakibatkan proliferasi sel 

limfoid yang kemudian meningkatkan kemungkinan perkembangan sel kanker 

dalam sel. Beberapa contoh virus dan bakteri tersebut antara lain : Epstein-Barr 

virus (EBV), Human T-cell lymphotropic virus-1 (HTLV-1), Human 

immunodeficiency virus infection and acquired immune deficiency syndrome 

(HIV/AIDS), virus Hepatitis C dan bakteri Helicobacter Pylori (H Pylori).
 13 

 

 

Gambar 3.1. Limfoma terjadi melalui tahapan yang berbeda pada diferensiasi sel 

B 
12 
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     Faktor-faktor lain yang diduga berperan bagi perkembangan LNH adalah 

faktor pekerjaan dan lingkungan. Komunitas petani mempunyai insiden LNH 

yang tinggi, kemungkinan berhubungan dengan bahan kimia pertanian seperti 

pestisida, bahan bakar minyak dan bahan karsinogenik lainnya. Beberapa studi 

menemukan bahan spesifik herbisida dan pestisida seperti organoklorin, 

organofosfat dan campuran asam fenoksi yang berhubungan dengan limfoma.
13 

 

     Pemeriksaan darah menunjukkan adanya hepatitis B reaktif pada pasien ini, 

kemungkinan LNH terjadi karena infeksi virus hepatitis B yang mengakibatkan 

proliferasi sel limfoid dan sel ganas limfoma. 

 

 

Klasifikasi 

     Klasifikasi LNH dibuat berdasarkan kategori tertentu yang untuk 

menggambarkan perilaku tumor yang khas secara menyeluruh agar membantu 

tatalaksana dan menilai prognosis, membantu patologis untuk lebih mengenal pola 

khas limfoma. Sebagian besar klasifikasi didasarkan pada asumsi bahwa sel 

limfoma adalah bagian yang ganas dari sel limfonodi yang jinak.
15 

 

     Klasifikasi tertua yang masih sering muncul adalah klasifikasi Rappaport, 

dikembangkan sebelum ada pembagian LNH atas dasar sel limfosit B dan T. Pada 

tahun 1974 diperkenalkan dua klasifikasi baru yaitu: The Kiel Classification yang 

popular di Eropa The Lukes and Collins Classification, yang pertama kali 

memisahkan antara sel B dan sel T menggunakan teknik imunologi dan popular di 

Amerika Serikat.
15,16  

     Hasil studi konsensus di tahun 1982 mempublikasikan klasifikasi yang dikenal 

dengan sebutan The Working Formulation.
17

 Klasifikasi ini merupakan hasil 

kombinasi dari enam klasifikasi mayor menjadi satu. Perbedaan klasifikasi 

Rappaport dan Working Formulation dapat dilihat pada tabel 1.  
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Working Formulation Rappaport Classification  

Low grade  

A. Small lymphocytic, consistent with chronic 

lymphocytic leukemia 

Diffuse lymphocytic, well-

differentiated 

B. Follicular, predominantly small-cleaved cell Nodular lymphocytic, poorly 

differentiated 

C. Follicular, mixed small-cleaved, and large cell Nodular mixed, lymphocytic, and 

histiocytic 

Intermediate grade  

D. Follicular, predominantly large cell Nodular histiocytic 

E. Diffuse, small-cleaved cell Diffuse lymphocytic, poorly 

differentiated 

F. Diffuse mixed, small and large cell Diffuse mixed, lymphocytic, and 

histiocytic 

G. Diffuse, large cell, cleaved, or noncleaved cell Diffuse histiocytic 

High grade  

H. Immunoblastic, large cell Diffuse histiocytic 

I. Lymphoblastic, convoluted, or nonconvoluted 

cell 

Diffuse lymphoblastic 

J. Small noncleaved-cell, Burkitt, or non-Burkitt Diffuse undifferentiated Burkitt or 

non-Burkitt 

 

     Seiring dengan semakin berkembangnya pemahaman tentang LNH dan 

diagnosis histopatologi LNH semakin maju dengan penggunaan teknik 

imunologik genetik maka ditemukan sejumlah gambaran patologis baru. Selain 

itu, juga terdapat perubahan perkembangan terapi beberapa subtipe patologis. 

Sehingga patologis Amerika dan Eropa mengajukan klasifikasi baru the Revised 

European American Lymphoma (REAL) classification. Sejak tahun 1995 telah 

berkolaborasi dengan klasifikasi World Health Organization (WHO) dan 

melahirkan pembaharuan klasifikasi REAL.
17 

Klasifikasi WHO modifikasi REAL 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0024345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0024345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022601
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022601
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022601
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0025376
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mengenal tiga kategori mayor keganasan limfoid berdasarkan morfologi dan 

turunan sel yaitu : neoplasma sel B, neoplasma sel T / NK  dan limfoma Hodgkin 

(LH).
17 

Saat ini, tiga klasifikasi yang paling sering digunakan untuk LNH adalah 

:
10,11 

 National Cancer Institute’s Working Formulation (IWF)
 
 

 Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasms 

(REAL)
 
 

 World Health Organization (WHO) classification
 
 

     Limfoma non Hodgkin juga sering dikategorikan menjadi kelompok indolen 

atau kelompok agresif : 
14

 

a. Indolen : progresif lambat dan responsif terhadap terapi namun tidak 

biasanya kurabel dengan pendekatan standar.  

b. Agresif : progresif cepat namun responsif terapi dan umumnya 

kurabel.  

     Berdasarkan klasifikasi Working Formulation, LNH pasien ini termasuk 

kategori grade intermediat kategori F yaitu diffuse mixed, small and large cell. 

Berdasarkan klasifikasi REAL dan klasifikasi WHO, LNH pasien ini berasal dari 

sel limfosit B dan dapat dimasukkan dalam kelompok mature B cell neoplasms 

subkategori diffuse large B-cell lymphoma. 

 

Patofisiologi  

     Sebagian besar (80-85%) LNH berasal dari sel limfosit B, sisanya dari sel 

limfosit T atau sel natural killer (NK), baik berupa sel prekursor maupun sel 

matur. Tahapan diferensiasi limfosit saat terjadinya even onkogenik menentukan 

presentasi penyakit dan prognosis.
14 

Untuk beberapa subtipe LNH sel limfosit B, 

pola pertumbuhan dan ukuran sel ikut menentukan agresivitas tumor. Tumor yang 

berkembang dengan pola noduler sedikit menyerupai struktur folikular sel limfosit 

B, biasanya kurang agresif dibanding limfoma yang berkembang dengan pola 

difusa. Limfoma yang terdiri dari sel limfosit kecil umumnya perkembangannya 

lebih indolen dibanding limfoma dengan sel limfosit besar yang mempunyai 

tingkat agresivitas intermediat atau tinggi. Namun beberapa subtipe limfoma 

tingkat tinggi memiliki karakteristik morfologi sel kecil.
10 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022040


 
 

248 

 

     Perubahan sel limfosit normal menjadi sel limfoma merupakan akibat 

terjadinya mutasi gen pada salah satu gen dari salah satu sel di sekelompok sel 

limfosit tua yang tengah berada dalam proses transformasi menjadi imunoblas 

(terjadi akibat adanya rangsangan imunogen). Beberapa perubahan yang terjadi 

pada limfosit tua antara lain: 1.) Ukurannya semakin besar, 2). Kromatin inti 

menjadi lebih halus, 3) Nukleolinya terlihat, 4) Protein permukaan sel mengalami 

perubahan.
18

 Beberapa faktor resiko yang diperkirakan dapat menyebabkan 

terjadinya limfoma, awalnya menyerang sel limfosit yang ada di kelenjar getah 

bening sehingga sel-sel limfosit tersebut membelah secara abnormal atau terlalu 

cepat dan membentuk tumor/benjolan. Tumor dapat mulai di kelenjar getah 

bening (nodal) atau diluar kelenjar getah bening (ekstra nodal). Proliferasi 

abnormal tumor tersebut dapat memberi kerusakan penekanan atau penyumbatan 

organ tubuh yang diserang. Apabila sel tersebut menyerang kelenjar limfe maka 

akan terjadi limfadenopati. Dampak dari proliferasi sel darah putih yang tidak 

terkendali, sel darah merah akan terdesak, jumlah sel eritrosit menurun dibawah 

normal yang disebut anemia. Selain itu populasi limfoblast yang sangat tinggi 

juga akan menekan jumlah sel trombosit dibawah normal yang disebut 

trombositopenia. Bila kedua keadaan terjadi bersamaan, hal itu akan disebut 

bisitopenia yang menjadi salah satu tanda kanker darah.
18

 Gejala awal yang dapat 

dikenali adalah pembesaran kelenjar getah bening di suatu tempat (misalnya leher 

atau selangkangan)atau di seluruh tubuh. Kelenjar membesar secara perlahan dan 

biasanya tidak menyebabkan nyeri. Kadang pembesaran kelenjar getah bening di 

tonsil menyebabkan gangguan menelan.
18

 Pembesaran kelenjar getah bening jauh 

di dalam dada atau perut bisa menekan berbagai organ dan menyebabkan: 

gangguan pernafasan, berkurangnya nafsu makan, sembelit berat, nyeri perut, 

pembengkakan tungkai.
 18

 Jika limfoma menyebar ke dalam darah bisa terjadi 

leukemia. Limfoma non Hodgkin lebih mungkin menyebar ke sumsum tulang, 

saluran pencernaan dan kulit. Pada anak – anak, gejala awalnya adalah masuknya 

sel-sel limfoma ke dalam sumsum tulang, darah, kulit, usus, otak, dan tulang 

belakang; bukan pembesaran kelenjar getah bening. Masuknya sel limfoma ini 

menyebabkan anemia, ruam kulit dan gejala neurologis (misalnya delirium, 

penurunan kesadaran).
 18

 Secara kasat mata penderita tampak pucat, badan 
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seringkali hangat dan merasa lemah tidak berdaya, selera makan hilang, berat 

badan menurun disertai pembengkakan seluruh kelenjar getah bening: leher, 

ketiak, lipat paha, dan lain lain.
18 

     Gambaran patofisiologi LNH pada pasien ini sejalan dengan teori patofisiologi 

tersebut di atas, sehingga timbul gejala pada pasien yaitu pembengkakan kelenjar 

getah bening kepala dan leher, penurunan berat badan dan hilangnya nafsu makan. 

Pasien juga selalu merasa lemah sehingga lebih banyak terbaring di tempat tidur. 

 

Gejala klinis  

     Manifestasi klinis LNH bervariasi tergantung dari faktor antara lain lokasi 

proses limfomatoid, kecepatan pertumbuhan tumor dan gangguan fungsi organ 

akibat proses keganasan. Klasifikasi Working Formulation mengelompokkan 

subtipe LNH berdasarkan gambaran perilaku klinis, yaitu tingkat rendah, tingkat 

intermediat dan tingkat tinggi.
10,14

 

 Limfoma tingkat rendah 

Adenopati perifer tidak nyeri dan progresif lambat merupakan gambaran 

klinis umum yang paling sering terjadi. Regresi spontan limfonodi yang 

membesar dapat terjadi yang dapat membingungkan dengan kondisi 

infeksi. Keterlibatan ekstranodal primer dan gejala sistemik (B symptoms) 

tidak lazim terjadi, umumnya timbul pada pasien dengan transformasi 

ganas stadium lanjut atau stadium akhir. Sumsum tulang belakang 

biasanya terkena dan berkaitan dengan sitopenia. Kelelahan dan 

kelemahan lebih umum terjadi pada pasien stadium lanjut.  

 Limfoma tingkat intermediat dan tingkat tinggi 

Presentasi klinis lebih bervariasi, sebagian besar pasien timbul adenopati. 

Lebih dari sepertiga pasien dengan keterlibatan ekstranodal; lokasi paling 

sering adalah traktus gastrointestinal (termasuk cincin Waldeyer), kulit, 

sumsum tulang, sinus, traktus genitourinarius, tiroid dan sistem saraf 

pusat. Gejala sistemik terjadi pada sekitar 30 – 40 % dari keseluruhan 

pasien. 
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     Pada pasien ini LNH yang terjadi masuk kategori tingkat intermediat dimana 

sebagian besar mengalami adenopati dengan keterlibatan ekstranodal (orofaring 

dan laring) disertai gejala sistemik (penurunan nafsu makan dan berat badan). 

     Limfoma kepala leher dapat berupa nodal atau ekstranodal. Limfoma 

ekstranodal umumnya berupa LNH sehingga prognosis menjadi lebih buruk. 

Limfoma Hodgkin menyebar secara nodal sehingga umumnya terlokalisasi dan 

sering terjadi dalam mediastinum. Limfoma non Hodgkin cenderung menyebar 

secara hematogen sehingga terjadi penyakit sistemik. Manifestasi klinis LNH 

kepala dan leher dapat berupa :
11,17

 

1) Manifestasi LNH di regio servikal dan jaringan limfoid cincin Waldeyer. 

Tampak sebagai massa di orofaring atau nasofaring. Pembesaran tonsil 

unilateral sangat mungkin ganas. Penyakit ekstranodal seperti limfoma 

primer pada kavum oral tidak lazim terjadi; biasanya terjadi pada pangkal 

lidah. Berbeda dengan karsinoma sel skuamosa, LNH biasanya besar, 

seperti daging dengan permukaan licin.  

2) Limfoma sel T / sel NK ekstranodal, tipe nasal (dulu dikenal sebagai lethal 

midline granuloma), dapat berupa lesi ulseratif destruktif pada hidung, 

sinus dan wajah. Lesi ini biasanya dihubungkan dengan virus Epstein-Barr 

yang memperburuk prognosis pasien bila dibanding dengan pasien 

limfoma sel B. Manifestasi klinis biasa berupa massa hidung, epistaksis 

dan atau obstruksi nasal. 

3) Limfoma pada tiroid lebih lazim dibanding karsinoma anaplastik tiroid. 

Gejala biasanya berupa benjolan di leher, suara parau, disfagia atau rasa 

tertekan pada leher. Gejala lebih lanjut dapat mengakibatkan udem wajah 

dan sindroma Horner. Extranodal marginal-zone B-cell lymphoma dari 

limfoma MALT (mucosa-associated lymphoid tissue ) terjadi di kepala 

dan leher, pada adneksa okuler dan sekitar tiroid. Pasien dengan sindroma 

Sjogren mempunyai resiko tinggi bagi limfoma MALT mukosa oral. 

Limfoma yang melibatkan basis kranium atau sistem saraf pusat dapat 

mengakibatkan parese saraf kranial, nyeri fasial, ketulian, vertigo, 

proptosis dan gejala visual. 
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4) Gejala konstitusional sebagai gejala B (gejala sistemik), dapat terjadi pada 

sepertiga pasien dengan limfoma. Gejala B dapat berupa penurunan berat 

badan lebih dari 10%, suhu tubuh lebih dari 38°C tanpa tanda infeksi dan 

atau keringat malam berlebihan. Gejala seperti nyeri tulang, sakit kepala 

atau gangguan saluran cerna dapat menjadi petanda penyakit sistemik.  

Batuk persisten dapat menjadi petanda limfadenopati mediastinal, seperti 

halnya nyeri dada, napas memendek atau osteoartropati hipertrofik. 

Pruritus, malaise, kelelahan dan kelemahan merupakan gejala non spesifik 

yang terjadi pada 10% pasien. 

 

     Manifestasi LNH pada pasien ini timbul di regio cincin Waldeyer orofaring 

dan laring, tampak massa besar dengan permukaan licin seperti daging yang 

mengakibatkan sumbatan jalan napas atas sehingga perlu dilakukan trakeotomi. 

Gejala konstitusional lain juga dialami pasien misalnya penurunan berat badan, 

hilangnya nafsu makan dan merasa lemas. Juga timbul ulkus di daerah servikal 

disertai bula dan jaringan nekrosis.  

 

Pemeriksaan fisik 

     Limfoma tingkat rendah dapat menimbulkan adenopati perifer, splenomegali 

dan hepatomegali. Splenomegali terdapat pada sekitar 40% pasien, namun jarang 

hanya sebagai satu satunya organ yang terlibat.
10,17

 Pemeriksaan fisik pada tingkat 

intermediat dan tinggi dapat ditemukan :
10,17

 

a. Limfadenopati yang cepat tumbuh membesar 

b. Splenomegali 

c. Hepatomegali 

d. Massa abdominal besar (biasanya pada limfoma Burkitt) 

e. Massa testikular 

f. Lesi kulit ( biasanya berhubungan dengan limfoma sel T / mikosis 

fungoides, limfoma anaplastik sel besar dan limfoma angioimunoblastik) 

Pemeriksaan otorinolaringologi dan leher yang lengkap termasuk dengan 

fiberoptik perlu dilakukan untuk melengkapi pemeriksaan fisik.
11,14
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 Pemeriksaan untuk mencari adenopati / pembesaran kelenjar tanpa nyeri 

pada leher, aksilar, inguinal dan regio femoral. Kurang lazim pembesaran 

kelenjar epitroklear yang dihubungkan dengan pembesaran cincin 

Waldeyer 

 Sindrom vena kava superior dan efusi pleura dapat terjadi akibat massa 

mediastinal 

 Beberapa pasien dengan LNH indolen dapat memiliki massa abdominal 

yang besar dan asimtomatik. Splenomegali atau hepatomegali dapat 

terjadi.  

 

     Dari pemeriksaan fisik pasien ditemukan adanya massa di regio servikal kiri 

dan kanan, multipel, terfiksasi, tanpa nyeri tekan dengan ulkus pada regio koli 

kiri. Juga tampak massa di nasofaring, orofaring dan laring. Pembesaran organ 

lainnya tidak ditemukan. Dalam perjalanannya pasien mengalami reaksi 

angioudem yang mungkin berkaitan dengan reaksi autoimun akibat infeksi 

hepatitis B dan perkembangan penyakit LNH sendiri.  

  

Pemeriksaan penunjang 

     Pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk membantu menegakkan 

diagnosis terdiri dari:
10,11,14,17

 

A. Pemeriksaan laboratorium, wajib dilakukan pemeriksaan:  

o Complete blood count / hitung jenis sel darah 

o Kimia darah lengkap termasuk kalsium, fosfat dan asam urat 

o Fungsi hati termasuk laktat dehidrogenase 

o Serum beta2-mikroglobulin 

o Serologi Human T-cell lymphotropic virus–1 

o HIV dan virus Hepatitis B dan C 

B. Pemeriksaan radiologi: 

o Radiografi dada (foto torak) 

o Computed tomography (CT) scanning 

o Magnetic resonance imaging (MRI) 

o Positron emission tomography (PET) 
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C. Pemeriksaan lain yang diperlukan: 

o Nasofaringeal laringoskopi 

o Fine-needle aspiration cytology (FNAC) 

o Biopsi eksisi limfonodi 

o Aspirasi biopsi sumsum tulang 

o Tonsilektomi diagnostik 

o Laparoskopi atau laparotomi staging 

o Pemeriksaan lain: analisis imunofenotipik / imunohistokimia 

(limfonodus, sumsum tulang dan darah tepi), studi sitogenetik, 

polymerase chain reaction analysis, fluorescent in-situ 

hybridization 

     Pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk pasien ini antara lain 

pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksaan radiologi MSCT dan CT scan, dan 

pemeriksaan histopatologi biopsi jaringan. Pemeriksaan untuk persiapan 

kemoterapi juga dilakukan yaitu kimia darah, kliren kreatinin, radiologi dan 

konsultasi kepada sejawat Jantung dan Pembuluh Darah. 

 

Diagnosis  

     Diagnosis LNH ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis, pemeriksaan fisik 

dan penunjang serta konfirmasi patologik dari biopsi jaringan yang sesuai. 

Beberapa prosedur untuk kasus suspek LNH antara lain:
10,11 

o Aspirasi dan biopsi sumsum tulang 

o Biopsi eksisi limfonodi (biopsi ekstranodal) 

Diagnosis LNH pada pasien ini ditegakkan berdasarkan gejala klinis, 

pemeriksaan fisik dan histopatologi biopsi jaringan.  

 

Stadium 

     Menentukan stadium penting bagi terapi dan menetapkan prognosis. CT-scan 

leher, dada, abdomen dan pelvis serta aspirasi sumsum tulang dan biopsi 

diperlukan untuk penentuan stadium.
10,11,14

 Stadium sistem Ann Arbor paling 

sering digunakan untuk pasien LNH. Sistem ini membagi LNH menjadi 4 
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stadium.
10,11,14

 Sistem Ann Arbor modifikasi Costwold menggabungkan ukuran 

tumor dan lokasi tumor bagi implikasi prognosis, seperti pada tabel 3.2.
14 

 

Tabel 3.2. Cotswold Modification of Ann Arbor Staging of HL and NHL 

Stage* Criteria 

I In 1 lymph region only 

II In ≥ 2 lymph regions on the same side of the diaphragm 

III 
In the lymph nodes, spleen, or both and on both sides of the 

diaphragm 

IV Extranodal involvement (eg, bone marrow, lungs, liver) 

*Subclassification E indicates extranodal involvement adjacent to an involved lymph node (eg, 

disease of mediastinal nodes and hilar adenopathy with adjacent lung infiltration is classified as 

stage IIE). Stages can be further classified by A to indicate the absence or B to indicate the 

presence of systemic symptoms (weight loss, fever, or night sweats). Systemic symptoms usually 

occur in stages III and IV (20 to 30% of patients). The suffix X is used to denote bulky disease, 

which is > 10 cm in maximum dimension or involves more than one third of the chest diameter 

(seen on chest x-ray or CT scan). 

 

Stadium pada pasien ini karena terjadi ekstranodal maka termasuk stadium IV.  

 

Terapi  

     Terapi LNH bervariasi tergantung dari beberapa faktor antara lain: stadium dan 

grade tumor, fenotip (sel B, sel T/NK), histologi tumor, gejala, status performan, 

umur dan komorbid lain. 
10,11,14

 Jenis terapi LNH yaitu:
10,11,14 

 Kemoterapi dan atau radioterapi 

 Imunoterapi dengan anti-CD20 antibodi monoklonal dengan atau 

tanpa kemoterapi 

 Transplantasi sel hemopoetik (jarang) 

 Terapi pembedahan terbatas hanya untuk kasus tertentu saja 

Terapi awal pasien LNH grade intermediat berupa kemoterapi regimen 

CHOP 
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(Cyclophosphamide,Hydroxydaunorubicin,Oncovin/Vincristine,Predinosone/Pred

nisolon). Pasien dengan penyakit masih terlokalisir biasanya menerima tiga siklus 

CHOP diikuti dengan radioterapi (CHOP-3 plus RT) atau delapan siklus CHOP 

sendiri. Pasien dengan penyakit lanjut  mendapat delapan siklus CHOP atau satu 

dari regimen generasi ketiga yaitu m-BACOD (Methotrexate, Bleomycin, 

Doxorubicin/Adriamycin, Cyclophosphamide, Vincristine/Oncovin, 

Dexamethasone), ProMACE-CytaBOM (Prednisone, Doxorubicin/Adriamycin, 

Cyclophosphamide, Etoposide, Cytarabine, Bleomycin, Vincristine/Oncovin, 

Methotrexate, Leucovorin/Folinic Acid), atau MACOP-B (Methotrexate, 

Leucovorin/Folinic Acid, Doxorubicin/Adriamycin, Cyclophosphamide, 

Vincristine/Oncovin, Bleomycine, Prednisone).
19 

     Obat penunjang lain seperti granulocyte-colony stimulating factor [GCSF], 

granulocyte macrophage–colony stimulating factor [GM-CSF] dan erythropoietin 

juga dapat diberikan. Perlu monitor pasien LNH dengan komplikasi penyakit 

seperti nyeri berat, reaksi alergi kemoterapi (dehidrasi, diare, mual muntah dan 

mukositis). Pasien demam dan neutropeni perlu mendapat antibiotik spektrum 

luas.
10

 

     Sekurang-kurangnya 25% pasien dengan penyakit lokal dan 50% pasien 

dengan penyakit lanjut akan mengalami relaps dan meninggal karena limfoma 

dalam 5 tahun setelah terapi regimen CHOP. Untuk pasien LNH tingkat 

intermediat rekuren yang relaps, dapat diterapi dengan beberapa regimen 

‗penyelamatan‘ (salvage regimen) dan evaluasi simultan untuk alternatif 

kemoterapi dosis tinggi atau transplantasi autologous. Regimen DHAP 

(Dexamethasone, Cytarabine, dan Cisplatin/Platinol) paling sering digunakan 

untuk kasus rekuren. Regimen lain yang belakangan ini berkembang dan mulai 

sering digunakan juga yaitu ESHAP (Etoposide, Solumedrol/Methylprednisolone, 

Cytarabine, Cisplatin).
19 

     Limfoma Non Hodgkin kelompok mixed small and large cell ( Group F) 

bersifat heterogen dan tidak dapat dipisahkan dengan limfoma sel besar difusa 

(diffuse large-cell lymphoma) sehingga revisi klasifikasi REAL terbaru tidak 

membedakan antara kedua kategori tersebut. Terapi LNH kelompok ini 

menggunakan regimen CHOP  atau regimen generasi kedua dan ketiga.
19 
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     Regimen kemoterapi CHOP diberikan pada pasien setelah konfirmasi hasil 

histopatologi keluar. Karena hasil pemeriksaan CD20 belum keluar maka 

diputuskan untuk kemoterapi pertama menggunakan regimen CHOP. Berdasarkan 

rumus luas permukaan tubuh didapatkan BSA (body surface area) pasien 1,3 

sehingga dosis regimen CHOP yang diberikan yaitu :  

 Cyclophosphamide 750 mg ( dosis 750 mg / m
2
 IV) 

 Hydroxydaunorubicin / Doksorubisin 50 mg ( dosis 50 mg / m
2
 IV) 

 Oncovin/Vincristine 1,4 mg ( dosis 1,4 mg / m
2
 IV maksimal 2 mg) 

 Prednisone oral  3x20 mg 

     Regimen kemoterapi rencananya akan diberikan selama 8 siklus dengan jarak 

21 hari dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasien sebelum kemoterapi.  

 

 

Prognosis 

      Angka ketahanan hidup dalam 5 tahun (5-year relative survival rate) pasien 

LNH sekitar 71,4%, membaik dibanding dua dekade yang lalu. Prognosis pasien 

tergantung pada beberapa faktor yaitu: histologi tumor berdasarkan klasifikasi 

Working Formulation, stadium tumor, umur pasien, ukuran tumor, status 

performa pasien, level serum laktat dehidrogenase, level mikroglobulin beta2 dan 

ada tidaknya penyebaran ekstranodal.
10,14,17

  

     International Prognostic Index (IPI) dapat digunakan untuk memprediksi 

prognosis pasien. Faktor yang dipertimbangkan pada IPI sebagai prediktif 

keberlangsungan hidup antara lain:
10,14,17

 

 Usia ( kurang atau lebih dari 60 tahun) 

 Level LDH ( normal atau elevasi ) 

 Status performa (menurut ECOG / Eastern Cooperative Oncology Group) 

tingkat 0-1 atau 2-4 

 Stadium sesuai Ann Arbor ( stadium I-II atau III-IV ) 

 Penyebaran ekstranodal (0-1 atau lebih dari 1) 

Sesuai kriteria ini maka perkiraan kondisi bebas relaps dan keseluruhan 5 years 

survival adalah: 
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- 0-1 faktor resiko - 75%  

- 2-3 faktor resiko - 50%  

- 4-5 faktor resiko - 25%  

Dilihat dari skor prognostik diatas, maka pasien ini dapat dikategorikan masuk 

kelompok 2-3 faktor resiko dengan perkiraan kondisi bebas relaps atau ketahanan 

hidup dalam 5 tahun sebesar 50%.  

 

 

KESIMPULAN 

     Nyonya J dirawat di RSUD Abdul Wahab Sjahranie sejak awal hingga akhir 

September 2018 dengan keluhan benjolan di pipi dan leher kiri dan kanan. Pasien 

juga mengeluhkan mulut berbau, nyeri tenggorokan, susah menelan dan sesak 

napas. Sesak napas semakin bertambah berat sejak 1 bulan yang lalu sehingga 

dibawa ke RS di Balikpapan kemudian dilakukan trakeostomi. Ny J juga merasa 

lemah, sulit makan minum dan berat badan dirasa semakin berkurang.  

      Diagnosis pasti penyakit tersebut ditegakkan setelah dilakukan biopsi dan 

pemeriksaan histopatologi. Hasil pemeriksaan histopatologi menyimpulkan 

adanya mixed small and large cell (B cell) non Hodgkin lymphoma maligna. Jenis 

LNH  ekstranodal yang diderita Ny J termasuk kelompok intermediat menurut 

klasifikasi Working Formulation. Tatalaksana pada Ny J meliputi kemoterapi 

regimen CHOP ( delapan siklus interval 21 hari), terapi suportif dan 

medikamentosa sesuai keluhan dan gejala. Prognosis Ny J untuk penyakit LNH 

ini sekitar 50%.  
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MANAGEMENT OF NASOPHARYNGEAL CANCER 

Dr.Imam Prabowo. dr, Sp THTKL (K) FICS 

 

 

Definisi 

     Karsinoma nasofaring merupakan keganasan limfo-epitelial di daerah 

nasofaring dengan predileksi di daerah sekitar tuba eustachius (fossa 

rossenmuler). Virus Epstein-barr berperanan penting dalam patogenesis 

karsinoma nasofaring terutama tipe undifferentiated karsinoma nasofaring. 
1,2,3.  

 

Anatomi Nasofaring 

     Daerah nasofaring merupakan ruang kecil yang berbentuk tubular terletak di 

belakang koana. Dinding lateral nasofaring terdapat ostium tuba eustachius. 

Supero-posterior dari ostium tuba eustachius terdapat tonjolan tulang rawan yaitu 

torus tubarius, posterior dari torus tubarius terdapat lekukan kecil yang disebut 

fossa rosenmuller/ resessus faringealis, lekukan ini akan terus ke inferior sebagai 

alur kecil yang disebut sulkus salfingofaring 
4.
 Bagian superior nasofaring 

berhubungan erat dengan foramen pada dasar tengkorak oleh karena fasia 

faringobasilaris melekat pada jaringan ikat fibrokartilagenus, diantaranya adalah 

foramen laserum, foramen spinosum, foramen ovale, kanalis hipoglosus, foramen 

jugularis serta kanalis a.karotis. Foramen lacerum terletak sekitar 2 cm diatas 

fossa rosenmuller, sehingga tempat ini sering diduga menjadi penjalaran ke 

superior/ endokranium dari karsinoma nasofaring yang dapat menimbulkan gejala 

kranialis .
5 

Suplai darah nasofaring melalui pembuluh darah cabang-cabang a. karotis 

eksterna, diantaranya a. faringeal asenden dan desenden, serta cabang faringeal a. 

sfenopalatina. Sedangkan aliran darah balik vena nasofaring, melalui pembuluh 

darah balik faring yang berada pada permukaan luar dinding muskuler yang 

menuju pleksus pterigoid dan v. jugularis interna. Persarafan nasofaring oleh saraf 

sensorik, yang terdiri dari n.glosofaringeus dan cabang cabang saraf maksila dari 

n. trigeminus yang menuju ke otot tensor villi palatini dan stylofaringeus 
5
. 
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Sistem limfatik nasofaring, akan saling menyilang melewati garis tengah tubuh 

(midline) menuju posterior ke arah kelenjar getah bening rounviere, yang terletak 

pada bagian lateral ruang retrofaring dan retroparotis. Aliran kelenjar limfe ini 

akan berjalan di sepanjang vena jugularis interna bagian superior (khususnya 

kelompok jugulodigastrik), dan sebagian lagi menuju ke rangkaian assesori spinal. 

Kumpulan kelenjar getah bening didaerah ini juga termasuk dalam rangkaian 

limfonodi servikalis profunda latero superior yang berada di leher atas bagian 

lateral, dibawah muskulus sternokleidomastoideus pada ujung mastoid. Aliran 

getah bening ini juga menuju pada limfonofi servikalis profunda latero inferior, 

yang terletak di leher lateral bagian bawah (supraklavikula). Banyaknya saluran 

getah bening di daerah nasofaring ini, memiliki resiko terhadap cepatnya kejadian 

metastasis karsinoma nasofaring, baik metastasis lokoregional maupun jauh
. 4,5 

 

Histologi Mukosa Nasofaring 

     Permukaan nasofaring dilapisi oleh epitel silindris berlapis bersilia 

(pseudostratified ciliated columnar epithelium) berubah menjadi epitel gepeng 

berlapis (stratified squamous epithelium) ke arah orofaring. Permukaan mukosa 

tampak invaginasi, membentuk kripta yang berbatasan dengan stroma. Lapisan 

stroma banyak mengandung jaringan limfoid, sehingga sering terlibat pada reaksi 

folikel limfoid. 
4. 

Karsinoma nasofaring sering muncul di dinding lateral 

nasofaring. Daerah ini merupakan area epitel respiratori, juga diketahui sebagian 

besar (60–80%) dilapisi oleh epitel gepeng berlapis, dan sebagian sisanya dilapisi 

oleh epitel silindris bersilia (ciliated columnar epithelium). Epitel peralihan 

(transisional epithelium) berada di  fossa rosenmuller, sehingga lokasi ini 

memungkinkan sebagai tempat predileksi terjadinya karsinoma nasofaring. Selain 

itu, secara embriogenik, perkembangan epitel respiratorik juga diawali dari epitel 

skuamosa di nasofaring
. 4. 
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Epidemiologi 

     Angka kejadian karsinoma nasofaring di setiap negara bervariasi, di negara 

barat tergolong jarang, yaitu kurang dari 1 : 100.000 penduduk/tahun. Insiden 

yang tinggi (high incidence), terjadi di Eskimo, Hongkong dan Cina. Khusus di 

Cina bagian selatan, tepatnya di provinsi Guangdong, yang juga dikenal sebagai 

Cantonese cancer atau Kwangtung tumor, dilaporkan memiliki insiden 30 - 50 per 

100.000 penduduk/tahun. Ras mongoloid di Cina, dilaporkan memiliki angka 

kejadian paling sering, yaitu sekitar 18 – 25% bila dibandingkan tumor ganas 

dibagian tubuh lainnya 
6,7 

Insidensi karsinoma nasofaring di Hongkong, dilaporkan sebesar 20 per 100.000 

penduduk/tahun, sedangkan  di Taiwan, Singapura dan Malaysia, angka kejadian 

karsinoma nasofaring dilaporkan juga tergolong tinggi, yaitu sekitar 18,1 per 

100.000 penduduk/tahun. Di Indonesia, angka kejadian belum dapat dipastikan 

secara tepat, karena masih belum terintegtrasinya sistem pencatatan dan 

pelaporan, di samping sebab lain masih minimnya fasilitas kesehatan dan tingkat 

kesadaran kesehatan yang masih rendah. Namun sesuai data pada beberapa rumah 

sakit pendidikan, diperkirakan angka kejadian di Indonesia sebesar 6,2/100.000 

jumlah penduduk atau sekitar 12,000 kasus baru per tahun 8. Data di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta, penderita karsinoma nasofaring dari tahun 2010-2011 

tercatat 143 pasien, meningkat pada tahun 2015-2016 menjadi 298 pasien.  

 

Etiologi 

     Bahan karsinogenik yang terdapat pada makanan, maupun yang terdapat pada 

lingkungan (enviromental carcinogen), kerentanan genetik (genetic susceptibility) 

diduga memiliki peranan penting pada munculnya karsinoma nasofaring. Secara 

pasti, etiologi karsinoma nasofaring hingga kini masih di perdebatkan, namun 

banyak penelitian menyebutkan virus Epstein-barr sebagai etiologi utama. 
7
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Gejala dan Tanda 

     Gejala dan tanda karsinoma nasofaring yaitu : 1. Epistaksis, hidung tersumbat 

dan discharge; disebabkan adanya massa tumor pada nasofaring; 2. Tinitus, 

telinga terasa penuh dan hearing loss; disebabkan adanya gangguan pada tuba 

eustacius; 3. Nyeri kepala, diplopia, nyeri wajah serta numbness; disebabkan 

karena perluasan tumor ke intrakranial; dan 4. Adanya pembesaran kelenjar getah 

bening leher, sebagai tanda adanya penyebaran secara limfogen dan dapat 

unilateral maupun bilateral, multiple, tunggal, solid, tidak nyeri tekan, terfiksir 

dengan berbagai ukuran. Beberapa penelitian menyebutkan, bahwa sebagian besar 

penderita datang dengan keluhan utama benjolan di leher.
9
 

Adanya pembesaran kelenjar getah bening bilateral, dapat memperkirakan telah 

terjadi metastasis sebesar 40%. Terjadinya metastasis jauh lebih diakibatkan oleh 

penyebaran sel kanker secara hematogen. Metastasis ke tulang, dilaporkan 

sebanyak 75%, sedangkan metastasis ke paru dan hati dilaporkan sekitar 38%. 

Selain itu, beberapa penelitian juga melaporkan bahwa metastasis jauh memiliki 

prognosis yang buruk pada karsinoma nasofaring. 
7 

 

Diagnosis 

     Diagnosis karsinoma nasofaring ditegakkan melalui anamnesa, pemeriksaan 

fisik serta pemeriksaan penunjang. Adanya keluhan telinga berdenging dan 

penurunan pendengaran yang bersifat menetap dan memberat pada satu sisi, dapat 

dicurigai adanya massa pada muara tuba eustachius. Riwayat hidung buntu 

dengan mimisan bercampur discharge yang sulit berhenti pada sisi yang sama 

dengan keluhan telinga, dapat merupakan tanda adanya lesi pada nasofaring, 

muara tuba eustachius atau nasal cavity 
. 10 

     Pemeriksaan fisik stadium dini dapat ditandai oleh membran timpani intak 

dengan gambaran retraksi yang terlihat pada pemeriksaan otoskopi yang menjadi 

tanda adanya sumbatan pada muara tuba eustachius oleh massa nasofaring. Pada 

rinoskopi anterior, dapat terlihat adanya massa di nasofaring. Penggunaan 

endoskopi secara langsung dapat melihat permukaan, bentuk, ukuran serta lokasi 

tumor nasofaring, sehingga memudahkan untuk dilakukan biopsi nasofaring.
11  
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     Diagnosis pasti ditegakkan dengan adanya sel-sel ganas pada jaringan 

nasofaring melalui pemeriksaan patologi anatomi. Stadium ditentukan  melalui 

pemeriksaan penunjang diagnostik diantaranya CT scan nasofaring, MRI, rontgen 

thorak, bone scan, USG abdomen, pemeriksaan laboratorium darah, serta sitologi 

biopsi aspirasi jarum halus atau FNAB
. 12 

 

Klasifikasi Histologi Karsinoma Nasofaring 

     Simposium internasional ketiga oleh WHO tahun 2003 membagi karsinoma 

nasofaring secara histologi menjadi : Keratinizing squamous cell carcinoma, Non 

keratinizing cell carcinoma dan Basaloid squamous cell carcinoma. Peneliti 

menggunakan klasifikasi ini untuk memudahkan penelitian, terutama 

mendapatkan gambaran tipe histologisnya
. 13 

 

 

 

 

Gambar 2.1. A. Mukosa normal nasofaring; B. Karsinoma nasofaring 

undifferentiated; C. Karsinoma nasofaring non keratinizing, dan D. Karsinoma 

nasofaring keratinizing (Osman, 2012) 

 

     Tipe keratinizing squamous cell carcinoma, ditandai bentuk kromatin pada 

mutiara skuamosa (sel yang mengalami keratinisasi) dan stratifikasi sel, serta 

adanya jembatan antar sel (intercellular bridges). Sekitar 25% tipe keratinizing 

squamous cell carcinoma terdapat di Amerika, dan hanya 1 - 2% ada di daerah 

endemik. Tipe non keratinizing cell carcinoma, ditandai sekuensi maturasi tanpa 

adanya pembentukan keratin. Sel tumor tersusun teratur/berjajar berbentuk 

pleksiform yang tampak jernih/terang akibat adanya glikogen dalam sitoplasma, 

berdifferensiasi serta tidak terdapat musin. Tipe undifferentiated cell carcinoma, 

sel tumor berbentuk synctitial, gambaran patologi sangat heterogen serta batas 
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yang sulit dibedakan antara satu dengan yang lain. Tipe undifferentiated cell 

carcinoma berjumlah sekitar 95%, dan terdapat di wilayah endemik karsinoma 

nasofaring .
4.13 

 

Terapi 

 Management Terapi 

     Pengobatan KNF stadium dini pada umumnya hanya dengan sinar radiasi 

(radioterapi), mengingat pemberian tambahan/kombinasi dengan kemoterapi 

memiliki angka survival (kesintasan) yang hampir sama dengannya serta dapat 

menimbulkan efek samping dan biaya pengobatan yang lebih besar. Sementara itu 

pengobatan KNF stadium lanjut dapat dilakukan dengan pemberian kombinasi 

radioterapi dengan kemoterapi dan/atau kemoterapi khusus (targeted therapy), 

yang dilengkapi bila memang diperlukan juga pada tahap lanjutannya dengan 

pembedahan dan didukung dengan terapi rehabilitasi medik, simptomatik dan 

asupan gizi/nutrisi lainnya sesuai dengan gejala-gejala yang ada. aspek T1-2, dan 

N1), sementara pada kasus-kasus KNF dengan aspek N2 pemberian radioterapi 

saja kurang memberikan respon yang baik/maksimal, bahkan pada kasus-kasus 

KNF dengan aspek N3 sejak awal direkomendasikan untuk pemberian kemoterapi 

neoajuvan maupun kombinasi radioterapi dan kemoterapi (kemoradiasi) serta 

kemoterapi ajuvan. 

     Pada kasus-kasus KNF dengan stadium dini atau kambuh lokal (terutama yang 

kurang respon terhadap pemberian radiasi eksterna) dapat juga dilakukan booster 

(penambahan) pemberian sinar radiasi selain radiasi eksterna dalam bentuk 

pemberian brakiterapi (intracaviter) atau penyinaran dengan elektron untuk 

memperoleh hasil local control yang lebih baik/maksimal dengan efek samping 

(toksisitas) terhadap jaringan sehat di sekitarnya yang lebih rendah. 

     Pemberian radioterapi pada pengobatan KNF dapat diberikan dengan teknik-

teknik konvensional atau mutakhir, yakni teknik konformal 3-dimensi (3-D 

conformal radiotherapy) atau teknik intensity modulated radiotherapy (IMRT), 

dengan selalu menekankan pada penggunaan secara mutlak fiksasi kepala untuk 

menjamin ketepatan (presisi) dari pemberian sinar radiasinya. 



 
 

267 

 

  



 
 

268 

 

Pengobatan Sinar Radiasi (Radioterapi) 

     Pemberian sinar radiasi (radioterapi) merupakan standar baku emas (gold 

standard) dalam penatalaksanaan KNF yang telah diakui dan dilakukan sejak lama 

di berbagai fasilitas kesehatan di dunia. Pemberian pengobatan sinar radiasi 

tersebut pada prinsipnya adalah pemberian sinar radiasi pengion berenergi tinggi 

untuk menghancurkan sasaran berupa massa tumor primer/induk dari KNF beserta 

seluruh KGB (kelenjar getah bening) yang ikut terlibat dari daerah nasofaring 

sampai leher, baik untuk tujuan kuratif  maupun hanya paliatif  pada kasus-kasus 

stadium lanjut/metastasis.    

     Pemberian pengobatan sinar radiasi (radioterapi) saja untuk tujuan kuratif 

dapat dilakukan pada kasus-kasus KNF stadium dini (dengan nilai aspek- aspek 

T1-2, dan N1). Pilihan utama terapi karsinoma nasofaring adalah radioterapi. 

Dosis radiasi diberikan sesuai ukuran tumor dan besarnya limfonodi leher, 

limfonodi yang tidak teraba diberikan radiasi 5.000 cGy, < 2 cm diberikan 6.600 

cGy, antara 2-4 cm diberikan 7.000 cGy serta > 4 cm diberikan 7.380 cGy, dalam 

41 fraksi selama 5 - 6 minggu .
14  

     Kemoterapi dilaporkan dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan 

karsinoma nasofaring baik pada stadium lanjut maupun rekuren, walaupun 

beberapa penelitian melaporkan hasil kurang memuaskan (Kim, 2011). Sitostatika 

yang direkomendasikan FDA sebagai terapi keganasan didaerah kepala dan leher 

yaitu cisplatin, carboplatin, methotrexate, 5-fluorouracil, bleomycin, hydroxyurea, 

doxorubicin, cyclophosphamide, doxetaxel, mitomycin-C, vincristine dan 

paclitaxel. Obat yang menghambat replikasi sel pada fase tertentu, disebut cell 

cycle specific, sedangkan obat yang dapat menghambat pembelahan sel pada 

semua fase termasuk fase G0 disebut cell cycle nonspecific. Obat-obat yang 

tergolong cell cycle specific antara lain metotrexate dan 5-FU. Obat-obat ini 

merupakan anti metabolit yang bekerja dengan cara menghambat sintesa DNA 

pada fase S. Obat antikanker yang tergolong cell cycle nonspecific antara lain 

cisplatin (obat yang memiliki mekanisme cross-linking terhadap DNA sehingga 

mencegah replikasi, bekerja pada fase G1 dan G2), doxorubicin (fase S1, G2 dan 

M), bleomycin (fase G2 dan M) serta vincristine (fase S dan M). 
4
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Pemberikan kemoterapi dapat dibedakan berdasarkan waktu penggunaannya, 

meliputi kemoterapi neoadjuvan (induksi), kemoterapi konkomitan (konkuren) 

serta kemoterapi adjuvant. 
4, 10 

Pengobatan Kemoterapi 

     Pengobatan KNF berupa pemberian kemoterapi dapat diberikan sebelum 

(kemoterapi neoajuvan) atau sesudah (kemoterapi ajuvan) dilakukan pemberian 

radioterapi. Pemberian kemoterapi sebagai terapi sistemik untuk pengobatan KNF 

pada umumnya diberikan dalam bentuk kemoradiasi (kombinasi radioterapi dan 

kemoterapi) baik dilanjutkan dengan kemoterapi ajuvan atau tidak, namun 

demikian pada kasus-kasus KNF tertentu dengan aspek N3 pada stadiumnya sejak 

awal sudah harus diberikan kemoterapi neoajuvan dahulu sebelum dilanjutkan 

dengan pemberian kemoradiasi dan kemoterapi ajuvan. 

Namun demikian data dari salah satu studi mutakhir  terkait penggunaan 

kemoterapi pada KNF melaporkan bahwa, 

• Penambahan kemoterapi pada radioterapi standar, yakni pemberian 

kemoradiasi (concomitant chemotherapy with radiotherapy) menunjukkan angka 

kesintasan (survival) yang lebih baik pada pengobatan pasien-pasien KNF.   

• Manfaat pemberian induction chemotherapy (kemoterapi neoajuvan) 

masih belum dapat dipastikan (questionable) sejalan dengan sedang dilakukannya 

studi-studi medis baru mengenainya.  

• Pemberian kemoterapi adjuvant setelah pemberian kemoradiasi tidak dapat 

lagi dijadikan sebagai sebuah justifikasi untuk meningkatkan kemanfaatan dalam 

pengobatan KNF.  

     Jenis kemoterapi yang biasanya diberikan dalam kombinasi dengan pemberian 

radioterapi (kemoradiasi) adalah golongan platinum dengan dosis 30-40 mg/m2, 

2,5-3 jam sebelum dilakukan radioterapi, sebanyak 6 kali, dan seminggu sekali, 

dilanjutkan dengan pemberian kemoterapi ajuvan full-dose (dosis maksimal) yang 

juga dari golongan platinum (seperti Cisplatin atau Carboplatin) ditambah 

kemoterapi 5-FU (flouro uracyl).  
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     Jenis kemoterapi full-dose yang biasanya diberikan sebelum pemberian 

radioterapi (kemoterapi neoajuvan) pada umumnya sama dengan yang diberikan 

sesudah pemberian radioterapi (kemoterapi ajuvan), Pada KNF Stadium IVC (T1-

4,N0-3,M1) Kemoterapi Full dose, kombinasi antara Cisplatin 100mg/m² dan 5 

FU 1000mg/m² atau Paclitaksel 75 mg/m² atau dengan Nimotuzumab 200mg 

diberikan setiap 3 minggu, sebanyak 6- 8 siklus. (kemoterapi ajuvan), sebelum 

atau sesudah dilakukan radioterapi, Pada metastasis tulang  yang mengenai  

weight bearing bone (tulang yang menyangga tubuh), daerah pergerakan ini harus 

di tunjang dengan korset ( konsul ke URM) dan diberikan obat2 antiosteoporosis 

1bulan sekali 

     Pada kasus-kasus KNF yang mengalami kekambuhan (rekurensi) dan/atau 

metastasis jauh dapat juga diberikan beberapa jenis kombinasi pemberian 

kemoterapi, di antaranya adalah Cisplatin dengan 5-FU, Cisplatin/Carboplatin 

dengan Docetaxel/paclitaxel, Cisplatin dengan Gemcitabin, Carcoplatin dengan 

Cetuximab (targeted therapy), atau Gemcitabin dengan Vinorelbin. 15 

 

Pengobatan Kombinasi Radioterapi dan Kemoterapi 

     Pengobatan KNF berupa pemberian kombinasi radioterapi dengan kemoterapi 

sebagai suatu radiosensitizer khususnya dapat diberikan pada kasus-kasus KNF 

dengan aspek-aspek T2-4 dan N1-3 pada stadiumnya. Jenis kemoterapi yang 

biasanya diberikan adalah golongan platinum dengan dosis 30-40 mg/m2, 2,5-3 

jam sebelum dilakukan radioterapi, sebanyak 6 kali, dan seminggu sekali sampai 

dengan jadwal pemberian radioterapi selesai.  

 

Pengobatan Kemoterapi Khusus (targeted therapy) 

     Data studi-studi mutakhir melaporkan bahwa terdapat beberapa kemoterapi 

khusus (targeted therapy), di antaranya adalah Cetuximab (ErbituxR), 

Nimotuzumab (TheracimR), dan Panitu/Zalutu-mumab, yang dapat diberikan 

pada kasus-kasus KNF, terutama untuk kasus-kasus KNF kambuhan (rekurensi) 

atau yang sudah metastasis jauh.  
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Immunotherapy 

     Pendekatan immunotherapy pada NPC dikaitkan dengan infeksi EBV. Virus 

berfungsi sebagai target untuk intervensi kekebalan dari sel kanker. Selain itu, 

pada penelitian sebelumnya memperlihatkan  pasien yang menderita NPC 

memiliki respon imun yang suboptimal melalui T-sel. Beberapa penelitian telah 

menyelidiki apakah  EBV spesifik autologous yang sitotoksik melalui transfer 

limfosit T (CTLs) dapat berfungsi sebagai pengobatan adjuvant untuk pasien 

dengan NPC. Sebuah studi percontohan dilakukan di Cina pada tahun 2001 oleh 

Chua dkk, memperlakukan empat pasien dengan CTL spesifik EBV. Penelitian ini 

mencatat penurunan jumlah virus EBV setelah pemberian infus CTL tetapi tidak 

ada hasil klinis yang dicapai. Straathof et al. merawat sepuluh pasien dengan CTL. 

Dari kelompok ini, empat pasien mengalami remisi dan dianggap berisiko tinggi 

untuk kambuh dan enam pasien gagal setelah menjalani radioterapi dan 

kemoterapi. Keempat pasien yang menjalani remisi selama 19-27 bulan setelah 

terapi CTL. Dari enam pasien dengan kondisi relaps, dua pasien mencapai remisi 

lengkap setelah terapi CTL. Pengobatan dengan  transfer CTL  menjadi pilihan  

yang aman untuk pasien dengan NPC dengan efek samping yang ringan, seperti 

demam, menggigil, malaise umum dan radang setempat pada sebagian kecil 

pasien . Modalitas pengobatan ini menarik untuk pasien yang memiliki 

komorbiditas yang signifikan dan tidak dapat menerima bentuk pengobatan yang 

lebih agresif atau untuk pasien yang mengalami  relaps setelah radioterapi dan 

kemoterapi. 
16 

 

Photodynamic Therapy 

     Terapi photodynamicPhotodynamic therapy (PDT) terdiri dari pemberian obat 

fotosensitif, biasanya hematoporphyrin (Foscan), yang kemudian diaktifkan oleh 

sumber cahaya eksternal. Obat photosensitizing terakumulasi dalam konsentrasi 

yang  tinggi dalam sel kanker dengan menaktifkan radikal oksigen singlet yang 

toksik bagi jaringan kanker. PDT adalah bentuk pengobatan lokal daripada yang 

sistemik. Penelitian yang dilakukan oleh Lofgren et al. mengevaluasi penggunaan 

PDT pada lima pasien dengan NPC local rekurensi. Semua pasien sebelumnya 

telah menerima radiasi sinar eksternal dan memiliki kedalaman tumor sampai 10 
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mm atau kurang. Tiga dari lima pasien tetap bebas tumor pada 4 tahun evaluasi. 

Pada tumor T1  memiliki respon lengkap dan hasil yang culup memuaskan. Efek 

samping PDT cukup ringan, seperti sakit kepala, kulit foto-sensitivitas ketika 

terkena sinar matahari dan efusi telinga tengah. Motode ini dapat sebagai metode 

pengobatan alternatif bagi pasien yang memiliki NPC berulang atau persisten 

setelah radioterapi sebagai alternatif untuk reirradiasi. Pada saat ini PDT dapat 

dilakukan untuk pasien dengan penyakit lokal berulang, dengan invasi kedalaman 

tumor kurang dari 10 mm, dan tidak ada struktur tulang atau keterlibatan arteri 

karotis. 
16 

 

Pembedahan (Operasi) 

     Akhir-akhir ini mulai dikembangkan pengangkatan tumor nasofaring dengan 

menggunakan skalpel dan diatermi melalui pendekatan endoskopik. Kelemahan 

nasofaringektomi endoskopik antara lain visual field yang sempit, sulit mengatasi 

perdarahan profus dan sulit memperoleh daerah bebas tumor (free margin) 

terutama dibagian lateral (oleh karena dekat A. Karotis Interna). Untuk 

meningkatkan keamanan dari nasofaringektomi, pembedahan sebaiknya dilakukan 

dengan menggunakan image guidance system atau teknologi stereotactic 

navigation guidance (To, 2002) . Pembedahan berupa diseksi leher radikal (RND) 

dapat dilakukan bila dijumpai tumor persisten atau rekurensi dikelenjar leher, 

dengan persyaratan bila tumor primer di nasofaring sudah terkontrol. 17 

 

Pengobatan Simptomatik 

     Pengobatan simptomatik diberikan untuk mengatasi keluhan-keluhan yang 

muncul, baik saat dari awal penyakitnya maupun ketika sedang atau selesai 

menjalani jenis-jenis pengobatan untuk penatalaksanaan KNF-nya. Beberapa 

obat-obatan yang dapat diberikan sebagai terapi simptomatik adalah obat-obatan 

yang mengandung zat mengurangi rasa nyeri (anestesi lokal), rasa mual, muntah, 

atau mengatasi infeksi. 
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Pengobatan Rehabilitasi Medik 

     Penderita KNF yang telah mengalami metastasis jauh, terutama metastasis ke 

tulang belakang (vertebrae) sangat dianjurkan untuk dilakukan pemasangan korset 

yang diharapkan dapat melindungi terhadap kemungkinan terjadinya perparahan 

patah tulang secara abnormal (fraktur patologis) dari tulang-tulang belakangnya 

tersebut dan juga menghindari dari terjadinya kelumpuhan (paresis/paralisis) dari 

kedua tangan atau tungkainya. 

 

Pemberian Asupan Gizi dan Nutrisi 

     Asupan gizi dan nutrisi merupakan juga salah satu pengobatan supportif yang 

diharapkan dapat ikut meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh penderita 

KNF untuk turut membantu memaksimalkan pemberian pengobatan-pengobatan 

utamnya.  

     Penentuan dan pemberian asupan gizi dan nutrisi secara maksimal dalam hal 

ini sangat bergantung pada penatalaksanaan multidisiplin yang ditentukan oleh 

para ahli gizi klinik dan keadaan dari penderita KNF-nya, terutama saat sedang 

menjalani pengobatan radioterapi dan/atau kemoterapi.  

 

Respon Terapi 

     Respon terapi karsinoma nasofaring menurut WHO, dibedakan menjadi 4 

golongan, meliputi : 1. Complete Respon/ CR, apabila tidak didapatkan lagi sel 

kanker/ pengecilan tumor 100 persen; 2. Partial Respon/ PR, apabila pengecilan 

tumor hanya 50 persen; 3. Stable disease/SD, apabila tidak ada perubahan pada 

ukuran tumor atau pengecilan tumor tidak mencapai 50%; dan 4. Progressive 

disease/ PD, apabila terjadi peningkatan ukuran masa tumor (+ 25%) setelah 

terapi, atau bahkan mungkin muncul tumor baru.
14

 

 

Prognosis 

     Prognosis ditentukan oleh besarnya tumor, pembesaran kelenjar getah bening, 

metastasis jauh serta jenis tipe histopatologi. Angka harapan hidup 5 tahun untuk 

T1 sebesar 50%, dan untuk T4 sebesar 10 – 20%. Pasien tanpa pembesaran 
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kelenjar getah bening mempunyai survival rate 50 – 75%, sedangkan dengan 

pembesaran kelenjar getah bening bilateral memiliki angka survival rate 20 - 40%. 

Survival rate jenis karsinoma sel skuamosa tanpa keratinisasi lebih baik jika 

dibandingkan dengan karsinoma sel skuamosa keratinisasi. Sedangkan, 

berdasarkan stadium penyakit, angka harapan hidup 5 tahun pada stadium I 

(79,9%), stadium II (56,0%), stadium III (38,4%) dan stadium IV (16,4%). 

Namun demikian, beberapa penelitian menyebutkan 40% kasus karsinoma 

nasofaring dilaporkan akan terjadi rekurensi pada tumor primer dan sebanyak 

60% akan terjadi metastasis.
14 
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DIAGNOSTIC WORKUP AND MANAGEMENT OF THYROID NODULE 
Dr. Yussy Afriani Dewi, M.Kes., SpTHT-KL(K) 

 

ABSTRAK 

Lebih dari 200 juta penduduk dunia menderita nodul tiroid.  Risiko nodul tiroid 

diperkirakan sebesar 5–10 % dan lebih sering ditemukan pada wanita 

dibandingkan pria. Setiap tahun terjadi 2 sampai 4 per 100.000 penduduk, hanya 

1% dari keseluruhan merupakan keganasan dan 0,5% menyebabkan kematian. Di 

Asia Tenggara termasuk Indonesia, nodul tiroid masih merupakan penyakit 

epidemik, diperkirakan lebih dari 10 juta penduduk Indonesia menderita nodul 

tiroid. Di rumah sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung antara tahun 1983-

1986 frekuensinya sebesar 3,75%, tahun 1991 13,5% (17 dari 126),  dan 16,8% 

(19 dari 113) dalam tahun 1992 dari seluruh pasien yang menderita tumor ganas. 

Pada tahun 2005-2010 ditemukan nodul tiroid sebanyak 104 orang (5,4%) dan 

menempati urutan ke-5 dari seluruh tumor kepala leher. 

Karsinoma tiroid harus dapat dibedakan dari nodul jinak (adenoma dan 

multinodul goiter). Secara histologi insiden karsinoma tiroid sebanyak 90% 

papillare, 15% folikular, 5-10% medulare, dan sebanyak 5% untuk karsinoma 

anaplastik.  

Diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. 

Penegakkan diagnosis penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup 

penderita. Diagnosis klinis merupakan dasar dalam menentukan penatalaksanaan 

selanjutnya, sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan dalam 

menentukan diagnosis.  

Kata Kunci: nodul tiroid, histologis, diagnosis 
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PENDAHULUAN 

     Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang secara anatomis merupakan 

kelenjar terbesar dibanding kelenjar lain, mempunyai keunikan karena 

memerlukan iodide untuk sintesis hormon tiroid dan mempunyai deposit hormon 

yang disimpan dalam koloid untuk mempertahankan kadar hormon tiroid dalam 

batas normal
.1
  

     Lebih dari 200 juta penduduk dunia menderita nodul tiroid.
2
 Di Amerika 

Serikat tidak kurang dari 275.000 kasus nodul tiroid baru yang terdeteksi 

pertahunnya, namun hanya satu dari 20 nodul tiroid secara klinis yang didiagnosis 

sebagai keganasan. Risiko nodul tiroid diperkirakan sebesar 5–10 % dan lebih 

sering ditemukan pada wanita dibandingkan pria
.3
 Hanya sekitar 0,4% dari seluruh 

karsinoma tiroid yang menyebabkan kematian dan kurang lebih sekitar 5 kasus 

per satu juta populasi per tahun di Amerika Serikat. Tetapi  peneliti lain 

mengatakan bahwa insiden karsinoma tiroid sekitar 12.000 kasus per tahun 

dengan angka kematian 1.000 kasus per tahun.
4  

      Setiap tahun terjadi 2 sampai 4 per 100.000 penduduk, hanya 1% dari 

keseluruhan merupakan keganasan dan 0,5% menyebabkan kematian. Di Asia 

Tenggara termasuk Indonesia, nodul tiroid masih merupakan penyakit epidemik, 

diperkirakan lebih dari 10 juta penduduk Indonesia menderita nodul tiroid. Di 

rumah sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung antara tahun 1983-1986 

frekuensinya sebesar 3,75%, tahun 1991 13,5% (17 dari 126),  dan 16,8% (19 dari 

113) dalam tahun 1992 dari seluruh pasien yang menderita tumor ganas.
5
  

     Di Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL RSHS Bandung terdapat 35 kasus 

penderita nodul dingin tunggal tiroid selama jangka waktu 5 tahun (1990–1994) 

yang terdiri dari 29 wanita dan 6 orang laki-laki. Angka prevalensi adenomatous 

goiter/koloid goiter 45,71%. Sedangkan angka prevalensi untuk keganasan hanya 

8,57%.
6
 Pada tahun 2005-2010 ditemukan nodul tiroid sebanyak 104 orang 

(5,4%) dan menempati urutan ke-5 dari seluruh tumor kepala leher.
7 

     Karsinoma tiroid harus dapat dibedakan dari nodul jinak (adenoma dan 

multinodul goiter). Insidens nodul tiroid bisa mencapai lebih dari 4%. Dengan 
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menggunakan USG, nodul dapat ditemukan lebih dari 50% kasus pada umur lebih 

dari 60 tahun. Secara histologi insiden karsinoma tiroid sebanyak 90% papillare, 

15% folikular, 5-10% medulare, dan sebanyak 5% untuk karsinoma anaplastik. 

Limfoma dapat terjadi juga pada tiroid terutama karena Hashimoto‘s thyroiditis. 

Metastasis dapat ditemukan di mammae, paru-paru, ginjal, gastrointestinal, 

ataupun dari melanoma.
4 

     Penegakkan diagnosis penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup 

penderita. Diagnosis klinis merupakan dasar dalam menentukan penatalaksanaan 

selanjutnya, sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan dalam 

menentukan diagnosis.  

       

PATOFISIOLOGI PEMBESARAN KELENJAR TIROID/STRUMA 

     Kekurangan yodium dalam waktu lama berakibat penurunan hormon tiroid 

yang akan menimbulkan kenaikan kadar TSH dan ini menyebabkan hipertrofi dan 

hiperplasia kelenjar tiroid yang difusa. Kalau kekurangan yodium sudah teratasi 

maka kelenjar tiroid akan mengecil kembali oleh karena terjadi fase involusi 

koloid dimana jumlah folikel-folikel berkurang, sel epitel menjadi gepeng dan 

terjadi akumulasi koloid. Bila terjadi lagi defisiensi yodium maka akan timbul lagi 

siklus baru. 

  

Normal        

                 Involusi koloid 

Goiter koloid       

                        goiter koloid 

Goiter koloid       

Siklus perubahan struktur tiroid pada defisiensi yodium berulang kali
8
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     Bila defisiensi yodium berlangsung lama dan berulang kali, timbulah 

degenerasi pada kelenjar tiroid. Histopatologis tampak sel epitel menjadi gepeng 

dengan folikel-folikel yang membesar berisi koloid yang mengandung sedikit 

yodium, terbentuk kista, kalsifikasi dan nekrosis. Mula-mula perubahan tersebut 

secara difus, tetapi lama kelamaan bersifat fokal sehingga terbentuklah nodul-

nodul.
8 

     Taylor (1978) melaporkan perkembangan perubahan dalam kelenjar tiroid 

hiperplasia yang difus pada anak muda menjadi tiroid noduler pada orang tua, 

dengan melakukan pemeriksaan histologik dan radioautografi pada penderita 

struma endemik dan sporadik. Hasilnya disimpulkan ada 5 stadium pertumbuhan 

tiroid yaitu:
8
 

Stadium 1 : Jenis struma  masa pubertas.  

Pembesaran tiroid secara difus, vaskularisasi bertambah, daya tangkap yodium 

baik, gambaran radioautografi tampak hitam yang sama rata. 

Stadium 2 : Kelenjar tiroid membesar secara difus.  

Pada radioautografi tampak bercak-bercak hitam kecil, batas tegas, 

menggambarkan adanya aktifitas fokal pada satu/beberapa tempat, menyerupai 

nodul yang toksik didalam struma nodosa non toksik 

Stadium 3 : kelenjar tiroid bernodul. 

Ditengah-tengah nodul terjadi perdarahan. Pada radiautografi tampak di sekitar 

nodul berwarna hitam, menggambarkan jaringan diluar nodul tetap berfungsi. 

Stadium 4 : Stadium resolusi. 

Dimana nodul-nodul ditempati oleh koloid atau diisi masa folikel-folikel kecil 

yang tidak menangkap isotop atau disebut cold  nodule  

Stadium 5 : Jenis struma multinodosa. 
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Yaitu sesudah proses tadi timbul berulang-ulang. Tampak beberapa nodul yang 

hitam pada radioautografi, yang menggambarkan adanya pembentukan hormon 

(nodul panas) dan nodul yang tidak menangkap isotop (nodul dingin). 

Pada mulanya terjadi pembentukan yang difus dan hiperplasi yang homogen, 

kemudian terjadi area yang aktif dan tidak aktif, selanjutnya tumbuh menjadi 

nodul. Nodul-nodul ini dikelilingi semacam kapsul akibat penekanan jaringan 

disekitarnya. Nodul menjadi kista tiroid dan diisi oleh koloid atau folikel-folikel 

baru, dan akhirnya terbentuk nodul-nodul dengan berbagai ukuran.
8
 

     Secara garis besar, diagnosis banding untuk nodul dan karsinoma tiroid dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini.   

      

          Diagnosis Banding Nodul Tiroid
4 
          Diagnosis Banding Karsinoma Tiroid

4
 

                                                             

STRUMA 

      Struma adalah tumor (pembesaran) pada kelenjar tiroid. Biasanya yang 

dianggap membesar bila kelenjar tiroid lebih dari 2x ukuran normal. Klasifikasi 

struma berdasarkan anatomi dan fisiologi dikenal struma difusa dan struma 

nodosa. Secara klinis dibagi menurut sifat toksik–non toksik, banyaknya nodul 

dan kemampuan menangkap yodium 131.
9-10 
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     Struma difusa adalah pembesaran yang merata dengan konsistensi lunak pada 

seluruh kelenjar tiroid . Struma nodosa jika pembesaran kelenjar tiroid terjadi 

akibat nodul, apabila nodulnya hanya satu maka disebut uninodosa, dan bila lebih 

dari satu baik terletak pada hanya satu sisi lobus saja maupun pada kedua lobus 

maka disebut multinodosa.9-10 

Dari aspek fungsi kelenjar tiroid, yang tugasnya memproduksi hormon tiroksin 

maka bisa kita bagi menjadi:
9-10

 

 Hipertiroid sering juga disebut sebagai toksika (walaupun pada 

kenyataannya   pada penderita ini tidak dijumpai adanya toksin), bila produksi 

hormon tiroksin berlebihan.  

 Eutiroid bila produksi hormon tiroksin dalam batas normal.  

 Hipotiroid bila produksi hormon tiroksin kurang.  

Pada struma tanpa tanda-tanda hipertiroid, kita sebut sebagai struma non toksika. 

Dari aspek histopatologi kelenjar tiroid, maka timbulnya struma bisa kita jumpai 

akibat proses hiperplasia, keradangan /inflamasi, neoplasma jinak, neoplasma 

ganas.
9-10 

Struma nodosa secara klinis dibagi atas 2 kelompok  besar, yaitu: 

1. Struma nodosa non toksik 

Struma nodosa non toksik adalah struma yang secara klinis tidak ditemukan 

adanya tanda-tanda hipertiroid. Yang termasuk di dalam kelompok struma nodosa 

non toksik: 

1.1  Struma nodosa pada struma endemik/ sporadic 
9-10

 

Struma endemik dan struma sporadik tidak dapat dibedakan secara klinis maupun 

anatomis. Nama endemik dan sporadik terletak pada jumlah penderita struma 

dalam suatu populasi tertentu. Apabila jumlah penderita struma <10% dari 

populasi dikatakan struma endemik. 
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Gejala klinik struma nodosa pada struma endemik maupun struma sporadik yaitu 

tiroidnya membesar, bernodul, non toksik, dimana bentuk multinodular lebih 

banyak daripada yang bentuk soliter. 

Apabila kelenjar tiroid makin membesar, dapat menekan esofagus dan trakea, 

yang menyebabkan gejala kompresi, seperti disfagia, gangguan pernafasan. 

Struma ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan pembengkakan akut, apabila timbul 

perdarahan di dalam nodul. Pada pemeriksaan sidik tiroid, sering didapatkan hot 

nodul atau cold nodule. 

1.2 Kista tiroid 
11,12 

Diagnosis pasti adalah dengan aspirasi memakai jarum, ini sangat mudah, murah, 

dan aman tanpa komplikasi, sekaligus bernilai sebagai terapi aspirasi, dan dapat 

diulang sampai diameter <1 cm.  

1.3 Tiroiditis Fokal 
10-14 

Tiroiditis secara klinis kadang-kadang sulit dibedakan dengan tumor. 

Pembesarannya yang cepat dan asimetris, bernodul, keras dan terfiksir pada 

jaringan sekitarnya dapat terjadi pada keduanya. Diagnosis pasti didapatkan 

dengan pemeriksaan histopatologis dari tiroid. Disamping gejala-gejala ini juga 

terdapat perasaan nyeri pada perabaaan. Yang termasuk tiroiditis fokal adalah: 

tiroiditis akut, sub akut, tiroiditis kronis berupa tiroiditis Hashimoto dan tiroiditis 

Riedel. 

a.  Tiroiditis Akut 
10,11,13,14 

Sering disebut juga sebagai akut difus tiroiditis atau akut non supuratif tiroiditis 

atau pseudotuberkular tiroiditis. Gejala yang karakterisitik adalah panas badan, 

kelemahan yang ekstrem (malaise), nyeri pada tiroid yang membesar. Struma 

yang terjadi biasanya tidak simetris, membesarnya kadang sampai 2- 3 kali ukuran 

normal. Kadang juga menimbulkan refered pain ke persendian mandibula atau ke 

telinga, atau kelenjar getah bening dekat tiroid. Keluhan lain yang menyertai 

disfagia, panas badan yang tinggi terutama pada kondisi yang sakit berat.  
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Pada pemeriksaan biopsi akan menunjukkan suatu inflammatory reaction yang 

karakteristik dengan adanya gambaran infiltrasi pada stroma tiroid oleh sel 

mononuclear, proliferasi dari jaringan ikat, dan giant cell formation pada beberapa 

spesimen.  

Kombinasi hasil pemeriksaan uptake 1131 yang rendah dan Protein Bound Iodine 

(PBI) yang sedikit meningkat atau normal, menunjukkan adanya tiroiditis.  

b. Tiroiditis  sub akut 
10,11,13,14 

Gejalanya timbul pembengkakan akut dari sebagian tiroid dan nyeri, kemudian 

pembengkakan tersebut merata disertai nyeri menelan. Selama 2-3 minggu 

sebelumnya penderita mengeluh lemah badan dan lesu, disertai panas badan 

ringan sampai berat. Biasanya dalam 1-2 minggu membaik,  kadang-kadang 

sampai 3-6 minggu. Kira-kira 33,3% asimptomatik, selain gejala pembesaran 

tiroid. Pada palpasi sebagian tiroid membesar, keras kadang-kadang noduler. 

Dalam beberapa minggu bagian lainnya ikut membesar. Pada fase awal mungkin 

disertai tanda-tanda hipertiroid seperti palpitasi, gugup, akibat kerusakan struktur 

folikuler yang mendadak diikuti pelepasan hormon tiroid yang banyak kedalam 

sirkulasi darah.  

Mikroskopis khas ditemukan deskuamasi dan degenerasi dari epitelium folikuler, 

giant cells berkelompok disekeliling koloid yang mengalami degenerasi, 

pembentukan susunan pseudotuberkel dismaping adanya invasi sel-sel PMN dan 

limfosit.  

c. Tiroiditis Kronis 
10,11,13,14 

Tiroiditis Hashimoto (Struma lymphomatosa/Lymphadenoid goiter/Lymphocytic 

thyroiditis)  

Penyakit tiroid akibat gangguan immunologis. Sering menyebabkan hipotiroid 

pada anak dan dewasa. Laki : wanita = 1 : 15, sering terjadi pada usia 30–50  

tahun.  
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Klinis didapat struma multinodusa dengan batas nodul tidak jelas, benjolan 

benjolan yang terjadi biasanya pada pole bawah, tidak nyeri, tidak febris, berat 

badan turun. Pada struma yang besar sering menimbulkan penekanan pada vena 

kava superior. 

Diagnosis Hashimoto's disease dimulai dengan ditemukannya hipotiroid, 

pemeriksaan fungsi tiroid (TSH, T3, T4) didapatkan TSH normal, dan sedikit 

penurunan pada T3 dan T4. Pada fase transient hipertiroid maka akan didapat 

peningkatan T3 dan T4, hal ini bisa dibedakan dengan Grave's disease dengan 

melakukan pemeriksaan I131 uptake. Pada Grave's disease akan didapat 

peningkatan uptake yang difus pada seluruh jaringan tiroid, sedangkan pada 

Hashimoto's disease akan didapat gambaran yang normal bahkan pada fase lanjut 

akan didapat uptake I131 menurun. Biopsi atau FNAB dilakukan untuk 

membedakan dengan proses keganasan. 

Riedel‘s struma 
9-13,15 

Nama lain: Invasive fibrous thyroiditis, ligneous thyroiditis. Sangat jarang, suatu 

proses peradangan pada tiroid. Usia yang mengalami berkisar antara 30-60 tahun, 

wanita lebih sering dibanding pria. Penderita sering mengeluh adanya pembesaran 

yang cepat pada kelenjar tiroid bilateral atau unilateral, biasanya asimetris, 

disertai dengan gangguan pada trakea atau esofagus, kadang-kadang ada gejala 

hipotiroid. Konsistensinya mengeras seperti kayu, bentuk irreguler, tanpa rasa 

nyeri, sering rancu dengan karsinoma tiroid. Pada pemeriksaan laboratorium 

hampir tidak didapat kelainan, hanya saja bila sudah fase akhir akan di dapat 

hipotiroid. Diagnosis yang diandalkan hanyalah biopsi. Kelainan patologi yang 

didapatkan adanya folikel rusak dan diganti dengan jaringan fibrosis yang 

menyeluruh pada kelenjar tiroid dan infiltrasi peradangan ini meluas menembus 

kapsul tiroid sekitarnya. 

1.4 Tumor Tiroid 
8-11,14,15 
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Tumor tiroid terdiri dari: 

a. Tumor jinak, yaitu adenoma  

b. Tumor ganas, yaitu karsinoma  

Penyebab tumor tiroid pada manusia belum diketahui dengan pasti. Diduga 

berhubungan dengan beberapa faktor: 

• Defisiensi yodium 

• Radiasi 

• Tiroiditis otoimun 

• Penyakit Graves 

• Faktor Keturunan 

 

a. Adenoma 

Tumor jinak tiroid memberikan gejala berupa nodul, yang menurut DeGroot dan 

Stanbury (1998) terdiri dari 75% struma uninodosa dan 25% berupa struma 

multinodosa. Sebanyak 70-80% dari struma uninodosa adalah adenoma. 

Perbandingan penderita laki-laki dengan wanita adalah 7:1, berumur anatara 20-

60 tahun sebanyak 80%. 

Gambaran histopatologi adalah : 

a. Mempunyai kapsul sempurna dari jaringan fibrous. 

b. Gambaran arsitektur yang berbeda antara jaringan diluar dan didalam 

kapsul  

c. Menekan jaringan tiroid sekitarnya. 

Adenoma mempunyai struktur yang uniform. Gambaran histopatologi berbeda-

beda sesuai dengan tipenya. Terbagi ada 3 tipe:  



 
 

288 

 

• Adenoma folikuler (lebih dari 75%) 

Tipe ini berdasarkan histopatologi dari isi koloidnya dibedakan lagi menjadi 

adenoma embrional (adenoma trabekuler), adenoma foetalis, adenoma 

mikrofolikuler, adenoma makrofolikuler, simple adenoma, Hurthle cell adenoma. 

• Adenoma papiliferum (papillary adenocystoma, cystadinoma) 

Tipe ini masih diperdebatkan, apakah termasuk jinak (adenoma) atau karsinoma 

papiliferum. 

Menurut De Groot dan Stanbury (1975) termasuk karsinoma yang potensi 

keganasannya ringan. 

Histopatologis gambaran selnya kuboid atau kolumnar, ditemukan sedikit 

pleomorfism seluler dan nuklear, sedangkan mitosis jarang. Sel-sel lebih sering 

membentuk folikel berisi koloid. 

• Teratoma 

Sangat jarang ditemukan, biasanya berupa nodul yang soliter, terletak digaris 

median, berasal dari sisa jaringan embrional. Bisa terletak diluar atau didalam 

tiroid dan menekan jaringan sekitarnya. Teratoma berisi campuran aneka macam 

jaringan seperti beberapa tipe epitelioma, kartilago, dan komponen saraf. 

b. Karsinoma 

Menurut Cassidy dkk (1979) melaporkan 2,5-28,7 % (rata-rata 10 %) dari struma 

nodosa adalah karsinoma tiroid, sedangkan Iwan dkk (1978) mendapatkan 

karsinoma tiroid 8,6 ,% dan Tandjung-Lukito (1981) mendapatkan angka 15,9 %.  

Groesbeck (1959) melaporkan 11,5 % struma nodosa soliter dan 8,6 % struma 

nodosa multipel, 14,2 % "Cold nodule" dan 3,6 % warm nodule adalah karsinoma 

tiroid, sedangkan dari hot nodule tidak ditemukan keganasan. Di USA perkiraan 

insiden kasus baru pertahun sekitar 16.000 penderita dari 1.400.000 kasus 

karsinoma baru. Klinis sukar dibedakan apakah nodul pada tiroid tersebut akibat 
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karsinoma tiroid atau nodul dari goiter biasa. Pada nodul yang pertumbuhannya 

cepat mencurigakan keganasan. 

Pada kenyataannya pengobatannya sukar dan mortalitasnya cukup tinggi. Insiden 

keganasan keseluruhan dari nodul yang soliter (uninodusa) berkisar antara 10 

sampai 30 %, tergantung dari seleksi pemeriksaan yang dilakukan.  

Karsinoma tiroid bisa timbul akibat paparan dengan radioaktif intensitas rendah 

jangka panjang, masa laten dari akibat radiasi ini sekitar 10-20 tahun. Hal ini 

terjadi di Ukraina tahun 1986 akibat kerusakan pusat nuklir di Chernobyl, Sekitar 

75% pada kasus tersebut didapat metastasis kelenjar getah bening leher, setengah 

diantaranya adalah poorly differentiated.  

Pada hasil studi epidemiologi yodium, tidak semuanya menunjukkan adanya 

korelasi nyata dengan insiden karsinoma tiroid, akan tetapi pada beberapa 

kesimpulan menyatakan bahwa pada daerah gondok endemik menunjukkan 

adanya peningkatan terjadinya well differentiated thyroid carcinoma, terutama 

yang tipe folikuler.  

Klasifikasi Karsinoma Tiroid menurut WHO: 

Tumor epitel maligna 

- Karsinoma folikulare 

- Karsinoma papilare 

- Campuran karsinoma folikulare-papilare 

- Karsinoma anaplastik (Undifferentiated) 

- Karsinoma sel skuamosa 

- Karsinoma Tiroid medulare 

Tumor non-epitel maligna 

- Fibrosarkoma 
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Tumor maligna lainnya 

- Sarkoma  

- Limfoma maligna 

- Haemangiothelioma maligna 

- Teratoma maligna 

Tumor sekunder dan unclassified tumors 

     Spektrum gambaran karsinoma tiroid berkisar antara dua gambaran yaitu yang 

relatif sering tipe papiler dengan diferensiasi sel baik serta prognosis pada 

umumnya baik, sedangkan sisi lainnya adalah karsinoma tiroid dengan 

diferensiasi yang jelek yaitu tipe anaplastik dengan prognosis yang jelek. 

Untuk menyederhanakan penatalaksanaan Mc Kenzie membedakan karsinoma 

tiroid atas 4 tipe yaitu: 
11,15,14,16 

a. Karsinoma tiroid papiliferum (adeno karsinoma papiliferum).  

Tipe ini paling banyak ditemukan, sekitar 60-70 % dari keempat tipe diatas. 

Termasuk golongan yang berdiferensiasi baik. Biasanya terdapat pada usia < 40 

tahun, wanita 2-3 kali lebih sering terkena  dari pada pria.   Perkembangannya 

biasanya lambat (tahunan) dan penyebarannya ke kelenjar getah bening servikal, 

kemudian ke mediastinal, tulang  serta paru-paru. Fokus primernya kadang 

tersembunyi (occult) dan biasanya occult papilary carcinoma hanya diketahui 

secara kebetulan waktu operasi karena ukurannya yang kecil, yaitu <1,5 cm. 

Karakteristik papiler karsinoma tiroid adalah metastasis limfogen, akan tetapi juga 

bisa metastasis jauh, yang sering metastasis pada paru. Folikel tiroid apabila 

didapatkan pada kelenjar getah bening, ada atau tanpa gambaran papiler, maka 

praktis dianggap sebagai metastasis limfogen dari karsinoma tiroid yang mungkin 

secara klinis occult. Prognosis dari intra tiroid papiler karsinoma (tumor yang 

masih terbatas pada kelenjar tiroid) pada umumnya sangat baik, dengan atau tanpa 

metastasis limfogen regional. Sebaliknya pada ekstra papiler karsinoma sudah 
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menembus kelenjar gondok dan menginfiltrasi jaringan sekitarnya prognosisnya 

lebih jelek. 

Jenis tumor ini berdiferensiasi baik dengan struktur papiler, inti ground glass 

appearance. Lebih banyak bersifat infiltratif jarang berkapsul, jarang invasi ke 

pembuluh darah vaskuler. Yang menonjol adalah ditemukannya penimbunan 

kalsium yang berlapis-lapis konsentris, dikenal sebagai psammoma bodies. 

b. Karsinoma tiroid folikuler. 

Golongan terbanyak kedua setelah adenokarsinoma papiler, sifatnya lebih ganas 

dari karsinoma papilare. Insiden sekitar 25% dari seluruh karsinoma tiroid dan 

terbanyak pada dekade ke-3 sampai ke-5. Dapat ditemukan disemua umur, tetapi 

paling sering pada usia > 40 tahun. Morfologi folikuler karsinoma tiroid 

variabelnya mulai well dif¬ferentiated membentuk folikel berisi koloid, sampai 

yang solid akibat pertumbuhan seluler. Pada yang poorly differentiated folikel 

atau pola yang atipik, maka bentukkannya bisa berupa kribiformis. 

Untuk menentukan prognosisnya maka pada folikuler tiroid karsinoma perlu 

diketahui derajat invasifnya, yaitu: 

1. Invasi minimal (minimally invasive /encapsulated ) 

2. Invasi luas  (widely invasive). 

Tumor ini berdiferensiasi baik dengan struktur folikuler dan atau trabekuler, lebih 

sering berkapsul, jarang bersifat infiltratif, sering sekali invasi ke pembuluh 

vaskuler/kapsul. Nukleinya hiperkromatik, atau normal atau vesikuler. Ada varian 

yang disebut "adenoma maligna" oleh karena tampak sebagai benigna, hanya 

ditemukan adanya invasi pembuluh darah/kapsul atau karena adanya metastasis 

jauh. Pada tipe Hurthle cell ditemukan lapisan padat dari sel-sel besar bergranuler 

eosinofilik dengan banyak sitoplasma dan sedikit struktur  folikulernya. 

c. Karsinoma tiroid meduler.  

Kurang lebih 3 % dari karsinoma tiroid. Berasal dari neural crest C cell, 

merupakan tumor yang agresif, bisa sporadic atau familial. Sering ditemukan pada 
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usia tua 50-60 tahun. Sering didapatkan bersamaan dengan penyakit atau 

gangguan hormonal lainnya seperti adenoma paratiroid. Penyebaran melalui 

sistem getah bening, tidak berhubungan dengan riwayat radiasi, sering residif dan 

bisa dipantau dengan kadar kalsitonin darah. Yang khas adalah menunjukkan 

gambaran kapsul yang solid, pulau-pulau atau trabekulasi poligonal atau bentuk 

spindle, dengan sel kaya sitoplasma berisi imunoreaktif kalsitonin.  

Bentuk- bentuk kelainan klinis tipe medulare, yaitu: 

1. Sporadik, 80 % dari tipe medulare. Biasanya unilateral, sering pada usia 

40-60 tahun, wanita lebih sering dari pada pria dengan perbandingan 3: 2. 

2. Multiple endocrine neoplasia (MEN II-A atau sipple sindrome) yaitu 

karsinoma medulare bilateral, disertai dengan hiperparatiroidisme dan bilateral 

feokromositoma. Berhubungan dengan adanya defek pada genetik, puncak onset 

yaitu 30 tahun, wanita dan pria sama insidennya. 

3. MEN 11-B juga disertai feokromositoma dengan karakteristik adanya 

mukosal neuromata pada bibir dan lidah, in¬testinal ganglioneuromatoses, 

gambaran marfanoid, deformitas pada skeletal. Berhubungan dengan adanya 

defek pada genetik, puncak onset yaitu 30 tahun, wanita dan pria sama insidennya.  

4. Non-MEN familial disease tanpa adanya gangguan ekstratiroidal. Sering 

dijumpai pada orang dewasa, prognosis jelek. Terapi dengan radiasi tidak 

bermanfaat / efeknya minimal.  

Tumor ini berdiferensiasi baik, terdiri dari sarang-sarang yang memadat dari sel-

sel bulat kecil. Sarang ini dipisahkan oleh struma jaringan ikat fibrous. Adanya 

penimbunan amiloid adalah tanda khas tipe ini. Dikatakan tumor ini berasal dari 

sel C atau sel parafolikuler yang memproduksi kalsitonin, yaitu suatu hormon 

yang menurunkan kadar kalsium didalam darah, juga memproduksi prostaglandin, 

adrenokortikotropin, serotonin dan-lain. 
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d. Karsinoma tiroid anaplastik.  

Keganasan yang sangat malignant dengan komposisi sel yang tidak 

terdifferensiasi. Mortalitasnya tinggi rata-rata angka harapan hidup berkisar antara 

6 sampai 9 bulan. Di USA, masih tercatat banyak yang berasal dari daerah gondok 

endemik, sekitar 2-5% dari karsinoma tiroid. Pasien biasanya datang dengan 

keluhan pembesaran kelenjar tiroid yang cepat, pada penderita usia tua, keluhan 

sesak, suara parau, distress nafas. Kematian biasanya akibat perkembangan 

penyakit lokalnya atau akibat metastasis pada paru-paru, obstruksi jalan nafas 

karena kompresi pada trakeanya, atau perdarahan intra trakeal.  

Konfirmasi diagnostik bisa dilakukan FNAB, atau biopsi terbuka. Angka 

residifnya tinggi, dan eksisi total pada umumnya sangat tidak mungkin oleh 

karena sudah melibatkan struktur penting sekitarnya seperti arteri karotis, otot 

pretrakeal, esofagus, trakea.      

Karakteristik dari tipe ini adalah: 

- Rasio wanita lebih besar dari pada pria 2 : 1 

- Onset pada usia <65 tahun dan bahkan lebih muda. 

- Bisa timbul pasca radiasi setelah bertahun-tahun lamanya. 

- Penyebaran ke KGB leher pada 90 % kasus. 

- Biasanya keluhan berupa adanya kelenjar tiroid yang berkembang sangat 

cepat dengan adanya riwayat struma jinak. 

- Sering menginfiltrasi trakea sampai ke lumennya sehingga terkadang 

dibutuhkan tindakan trakeostomi. 

- Sering terjadi metastasis jauh. 

e.   Karsinoma lainnya 

 Karsinoma tiroid sekunder 

 Limfoma 



 
 

294 

 

 Karsinoma epidermoid 

2. Struma nodosa  toksik 
11,15,17,14,18 

Yang dimaksud dengan struma nodosa adalah struma nodosa yang menimbulkan 

hipertiroid.  

a.  Penyakit Plummer 

Gejala klinis penyakit Plummer sama seperti halnya gejala hipertiroid pada struma 

difusa toksik yaitu cepat tersinggung, emosi labil, takikardi, motilitas usus 

meningkat. Hal yang lebih menonjol dibandingkan dengan struma difusa toksik 

adalah dekompensasi kordis yang agak sulit diatasi, lemah badan, fibrilasi atrium, 

takikardi atrium yang berulang. Diagnosis dapat ditegakkan dengan bantuan 

indeks wayne atau indeks Newcastle.  

b. Hipertiroid pada karsinoma tiroid 

Penyebab hipertiroid pada karsinoma tiroid adalah: 

-   Nodul karsinoma hiperfungsi sehingga menyebabkan keadaan toksik. 

- Tirotoksin yang berlebihan yang dihasilkan oleh metastasis karsinoma tiroid 

dimana total masanya sangat besar dan hiperfungsi. 

 

Berdasarkan banyaknya nodul, pembagian dari struma nodosa adalah: 

a. Struma nodosa soliter (struma uninodosa)  

b. Struma nodosa multipel (struma multinodosa). 

Kalau nodulnya satu maka disebut struma uninodosa (soliter), kalau lebih dari 

satu disebut struma multi nodosa (multipel). Insiden karsinoma pada struma 

nodosa soliter lebih besar dari pada struma nodosa multipel. Pembagian struma 

nodosa berdasarkan kemampuan nodul untuk mengkonsentrasikan yodium 

radioaktif dibandingkan dengan jaringan sekitarnya dengan pemeriksaan sidik 

tiroid adalah : 
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a.  Hot nodule (hiperfungsional):  

Nodul lebih mengkonsentrasi yodium radioaktif dari pada jaringan sekitarnya. 

Pada struma nodosa non toksik yang telah berlangsung lama akan terjadi 

kelompok sel folikuler yang otonom sebagai akibat terjadinya perubahan 

metaplastik karena hiperplasi dan involusi yang berulang-ulang. Setelah kelompok 

sel folikuler ini cukup besar dan banyak, maka TSH dan hipofise disupresi. Pada 

pemeriksaan sidik tiroid tampak sebagai  hot nodule. 

Hot nodule terdapat pada penyakit Plummer, terutama terdapat pada wanita 

menopause meskipun dapat terjadi pada semua umur, tidak pernah terbukti 

sebagai suatu nodul yang maligna. 

Untuk menentukan hipertiroid, diperlukan pemeriksaan T3, T4, dan TBG. Untuk 

menentukan sifat otonom atau tidak, diperlukan pemeriksaan sidik tiroid ulang 

setelah pemberian stimulasi dengan TSH dan supresi dengan T3. 

b. Warm nodule (fungsional):  

Nodul dan jaringan sekitarnya mengkonsentrasi yodium radioaktif sama banyak. 

Warm nodule terdapat pada adenoma, hiperplasiadenomatosa. Umumnya bersifat 

benigna dan laporan adanya maligna atau keganasan hanya sedikit. Insiden 

karsinoma adalah 0-8 % terutama karsinoma tiroid folikuler. 

c. Cold nodule (non fungsional): 

Nodul tidak mengkonsentrasi yodium radioaktif, atau mengkonsentrasi kurang 

dibandingkan dengan jaringan sekitarnya. Cold nodule, apalagi yang soliter 

ditemukan di daerah dimana struma endemik biasa didapatkan. Umumnya bersifat 

benigna, terdapat pada kista tiroid, adenoma, tiroiditis sub-akut/kronik, dan 

struma adenomatosa.  

 

Insiden keganasan yang tinggi dihubungkan dengan keadaan sebagai berikut:  

- Cold nodule yang soliter, yang tumbuhnya cepat  



 
 

296 

 

- Umur penderita < 40 tahun 

- Adanya riwayat radiasi didaerah kepala, leher, dan dada waktu kecil 

- Adanya suara serak, kelumpuhan pita suara, dan atau limfadenopati 

- Tidak ada respon terhadap hormon tiroid yang diberikan selama 12 

minggu 

 

DIAGNOSIS 

Terdapat beberapa modalitas pemeriksaan penunjang yang dapat dipakai untuk 

membantu menegakkan diagnosis nodul tiroid Pemeriksaan yang umum dipakai 

berupa pemeriksaan fisik, laboratorium biokimia, sedangkan modalitas pencitraan 

seperti pemeriksaan foto polos jaringan lunak leher, USG (Ultrasonografi) dan CT 

Scan serta sidik kelenjar tiroid. Tahap awal pemeriksaan laboratorium untuk nodul 

tiroid pada penyakit Graves yang sangat penting dilakukan adalah TSH sensitive 

(TSHs), untuk menjaring adanya hipertiroidisme atau hipotiroidisme, disamping 

pemeriksaan kadar T4 dan T3 serum (bila kadar TSH berada dalam batas normal 

rendah atau normal tinggi).
19,20 

 

Anamnesis 
10,21

 

Selain hal-hal yang mendukung terjadinya struma akibat peradangan atau 

hiperplasi dan hipertrofi, maka perlu juga ditanyakan hal-hal yang diduga 

berkaitan dengan keganasan pada kelenjar tiroid, terutama pada struma uninodusa 

nontoksik. 

Hal-hal yang perlu ditanyakan pada anamnesis antara lain: 

1. Jenis kelamin, walaupun nodul tiroid lebih sering terjadi pada perempuan, 

nodul yang terdapat pada laki-laki mempunyai risiko keganasan yang lebih tinggi 

serta pertumbuhannya lebih agresif. 
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2. Umur, pada umumnya nodul tiroid terjadi pada decade ke-3 sampai ke-6 

dalam kehidupan. Penderita dengan umur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 60 

tahun mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya keganasan. 

3. Riwayat pembesaran tiroid. 

4. Kehamilan, insidensi terjadinya nodul tiroid dapat meningkat pada 

kehamilan sebanyak 9,4% pada multipara dan 25% pada wanita hamil. Hal ini 

dikarenakan TSH mungkin terdapat pada human chorionic gonadotropin (HCG) 

sebagai pemicu. Pada kasus ini bisa dilakukan evaluasi dengan BJAH dan USG. 

Sidik tiroid dan pembedahan dilakukan setelah melahirkan. 

5. Riwayat terpapar radiasi leher pada waktu kanak-kanak mempunyai risiko 

tinggi untuk terjadinya keganasan. Radiasi diatas 0,5 Gy yang mengenai tiroid 

selama 3 atau 4 tahun pertama kehidupan akan menyebakan meningkatkan insiden 

terjadinya karsinoma sebanyak 1-3% pada 10 sampai 30 tahun mendatang. 

6. Pembesaran kelenjar tiroid yang cepat lebih sering terjadi pada keganasan 

tiroid. Semakin besar ukuran dari nodul tiroid semakin buruk prognosisnya bila 

itu adalah sebuah keganasan. 

7. Neck node, adanya metastasis akan meningkatkan risiko terjadinya 

rekurensi. 

8. Penderita struma disertai suara serak dengan kelumpuhan plika vocalis 

menandakan bahwa keganasan telah mengenai saraf. 

9.  Disfagi dan rasa nyeri, gejala ini merupakan gejala lanjut pada karsinoma 

differentiated (seperti papilare/folikular) dan dapat juga terjadi karena invasi pada 

karsinoma anaplastik. 

10. Ada riwayat pada keluarga yang menderita karsinoma. 

11. Penderita struma yang diduga hiperplasi, diterapi dengan hormon tiroksin 

tetap membesar.  

12. Struma dengan sesak nafas. 
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13. Adanya benjolan di leher juga penting untuk ditanyakan.  

Onset, pembesaran, suara serak, nyeri, nodul di fossa supraklavikular, gejala 

iritasi pleksus brakialis adalah merupakan tanda keganasan. Penyebab yang 

tersering pada pembesaran yang cepat dan nyeri pada nodul adalah perdarahan 

pada nodul jinak. Walaupun adanya nodul yang telah ada bertahun-tahun 

merupakan nodul yang jinak, beberapa karsinoma juga biasa tumbuh secara 

lambat. 

Suatu nodul tiroid yang sudah bertahun-tahun besarnya tetap biasanya jinak, akan 

tetapi apabila berubah menjadi membesar dalam waktu yang singkat 

(bulan/minggu) maka perlu diwaspadai berubah menjadi ganas.  

Pada anamnesis untuk mengetahui adakah gangguan fungsi pada penderita struma 

maka harus ditanyakan juga hal-hal yang mendukung adanya tanda hipertiroid 

antara lain tremor, akral hangat dan basah, takikardia, susah konsentrasi, makan 

banyak akan tetapi badan tetap kurus/berat badan turun, sering diare. Sedangkan 

gejala hipotiroid antara lain sikap lamban/apatis, wajah sembab, konstipasi, kulit 

kering, sering mengantuk, berat badan bertambah, dan non pitting oedema pada 

tungkai. 

 

Pemeriksaan fisik 
4,11,14,21 

Nodul tiroid biasanya tidak terlihat atau tidak teraba kecuali bila diameter 

nodulnya lebih besar dari 1,5-2cm. Nodul yang kecil biasanya terdapat didaerah 

pole superior dan tengah. Ukuran nodul biasanya sulit untuk ditentukan pada 

palpasi, lebih tepat diukur dengan menggunakan USG. Pada palpasi, konsistensi 

kista adalah ―hard dan tense‖ sedangkan nodul yang solid bersifat kenyal dan soft. 

Juga perlu diperhatikan adanya fiksasi nodul pada struktur disekitarnya. Nodul 

tiroid terdapat mulai dari sulkus trakeoesofageal (level 6) sampai supraklavikular 

(level 4), mid-jugular (level 3), sampai ke jugular digastrik (level 2). Plika vokalis 

juga harus diperhatikan. 
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Nodul tiroid biasanya teraba sebagai pembesaran disekitar kelenjar yang normal, 

dan ikut bergerak pada menelan. Keganasan perlu dicurigai bila didapatkan 

adanya benjolan di leher terutama disekitar anterior triangle adenopathy, fiksasi 

nodul pada strap muscles atau trakea. Perdarahan yang terjadi di dalam nodul atau 

keganasan yang invasive ditandai dengan nyeri dan pembesaran yang cepat. Suara 

serak dapat terjadi karena tekanan atau infitrasi pada nervus laringeal rekuren 

karena keganasan. Bila didapatkan adanya fluktuasi menandakan adanya kista dan 

kebanyakan bersifat jinak. 

Bila didapatkan adanya multinodular nodul yang difus pada palpasi atau USG 

biasanya bersifat jinak, tetapi bila didapatkan multinodular nodul yang berbeda 

dengan sekitarnya atau dua nodul yang berlainan maka kemungkinan terjadi 

keganasan. 

Lakukan pemeriksaan sistematis (urut dari atas ke bawah), simetris (bandingkan 

kanan dan kiri), simultan (kanan dan kiri bersamaan), seksama dan jangan lupa 

melihat kepala bagian belakang. Secara rutin harus dievalusi juga keadaan 

kelenjar getah bening lehernya, adakah pembesaran, lakukan evaluasi tersebut 

secara sistematis pula.  

   Pembesaran kelenjar tiroid sangat bervariasi dari tidak terlihat sampai besar 

sekali dan mengadakan penekanan pada trakea, membuat dilatasi sistem vena 

serta pembentukan vena kolateral.  

     Pada struma difusa akibat gondok endemik, Perez membagi klasifikasinya 

sebagai berikut : 

Derajat 0   :  Tidak teraba pada pemeriksaan 

Derajat I    :  Teraba pada pemeriksaan, terlihat hanya kalau kepala ditengadahkan 

Derajat II   :  Mudah terlihat pada posisi kepala normal 

Derajat III  :  Terlihat pada jarak agak jauh 

 Pemeriksaan penderita struma kita lakukan dari belakang, kepala penderita 

sedikit fleksi sehingga m. sternokleidomastoideus relaksasi, dengan demikian 
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tumor tiroid lebih mudah dievaluasi dengan palpasi. Gunakan kedua tangan 

bersamaan dengan ibu jari posisi ditengkuk penderita sedang ke-4 jari yang lain 

dari arah lateral mengevaluasi tiroid serta mencari pole bawah kelenjar tiroid 

sewaktu penderita disuruh menelan.  

Pada struma yang besar dan masuk retrosternal maka kita tidak bisa meraba trakea 

serta pole bawah tiroid. Kelenjar tiroid yang normal teraba sebagai bentukan yang 

lunak dan ikut bergerak pada waktu menelan. Biasanya struma masih bisa 

digerakkan kearah lateral, dan sukar digerakkan kearah vertikal. Struma menjadi 

terfiksir apabila sangat besar, keganasan yang sudah menembus kapsul, tiroiditis, 

ada jaringan fibrosis setelah operasi. 

Untuk memeriksa struma yang berasal dari satu lobus (misalnya lobus kiri 

penderita), maka dilakukan sebagai berikut dengan jari tangan kiri kita letakkan di 

medial dibawah kartilago tiroid, lalu kita dorong benjolan tersebut ke kanan. 

Kemudian ibu jari tangan kanan kita letakkan dipermukaan anterior benjolan. Ke-

4 jari lainnya kita letakkan pada tepi belakang m. sternokleidomastoideus untuk 

meraba tepi lateral kelenjar tiroid tersebut. Pada struma yang menimbulkan 

pendesakan trakea bisa menyebabkan sesak nafas, sianosis sehingga penderita 

gelisah.  

 Test Kocher, suatu cara untuk mengetahui adanya pendesakan tersebut, caranya; 

tekanlah lobus lateralis yang membesar tersebut dari arah lateral secara perlahan 

sambil diikuti, bila ada obstruksi maka akan terdengar stridor. 

 

Pemeriksaan Struma dari depan 
14 
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Penyempitan trakea bisa dijumpai pada: 

1.  Karsinoma tiroid yang menginfiltrasi trakea. 

2.  Retrosternal goiter. 

3.  Struma multinodusa yang diderita bertahun-tahun. 

4.  Riedel struma (Riedel tiroiditis). 

Pada pemeriksaan fisik bila dijumpai nodul maka harus dideskripsikan: 

1.  Lokasi: lobus kanan, lobus kiri, ismus. 

2.   Ukuran: dalam sentimeter, diamater panjang. 

3.  Jumlah nodul: satu (uninodusa) atau lebih dari satu (multinodusa). 

4.   Konsistensinya: kistik, lunak, kenyal, keras. 

5.  Nyeri: ada nyeri atau tidak pada saat dilakukan palpasi  

6.  Mobilitas: ada/tidak ada perlekatan terhadap trakea, m. 

sternokleidomastoideus. 

7.  Pembesaran kelenjar getah bening disekitar tiroid: ada atau tidak ada. 

Meskipun keganasan dapat saja terjadi pada nodul yang multipel (5%), namun 

bisa juga pada nodul yang soliter (15%-20 %). Waspada keganasan pada struma 

apabila didapatkan: 7 referat 

-   Pembesaran soliter yang cepat pada kelenjar tiroid tanpa disertai rasa nyeri  

-   Pengerasan pada beberapa bagian atau menyeluruh dari suatu struma. 

-   Struma yang sudah lama, tiba-tiba membesar progresif. 

-   Hilangnya mobilitas dari struma, terjadi akibat proses infiltrasi tu¬mor  

kesekitarnya. 

-   Pulsasi arteri karotis teraba dari arah tepi belakang m.sternokleidomastoideus 

karena terdesak oleh tumor (Berry‘s sign). 
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-   Adanya obstruksi trakea. 

-   Struma disertai dengan suara parau atau horner syndrome (ptosis, miosis, 

enoftalmus), hal ini menunjukkan adanya infiltrasi atau metastasis karsinoma ke 

jaringan sekitamya. 

-   Struma disertai pembesaran kelenjar limfe leher. 

-   Struma disertai metastasis jauh (kalvaria, kosta, kolum femuris, dan lain-lain.) 

 

Mencari  tanda dari Berry (Berry‘s sign) 

Retrosternal goiter, terjadi pada penderita dengan leher pendek. Pada keadaan 

normal tidak tampak struma, kalau batuk akan terlihat ada massa tumor yang 

"meloncat", disebut plunging goiter. Retrosternal goiter akan lebih jelas bila 

dikonfirmasi dengan foto toraks lateral. Sering menimbulkan obstruksi pada 

thoracic outlet sehingga kalau penderita mengangkat kedua lengannya tinggi 

disamping kepala, tidak lama kemudian akan tampak kongesti pada muka dan 

sianosis (Pamberton‘s sign). 

  

Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium kadang masih diperlukan untuk menunjang diagno¬sis 

klinis ataupun untuk menyingkirkan adanya penyakit tiroid pada penderita dengan 

gambaran klinis yang mirip dengan penyakit tiroid, selain untuk monitoring serta 

follow-up terapi.
14 

Penderita dengan nodul tiroid biasanya eutiroid, yang ditentukan dengan 

pemeriksaan kadar T4 dan TSH. Kadar T4 yang rendah dan meningkatnya TSH 



 
 

303 

 

menandakan adanya suatu tiroiditis. Kadar serum tiroglobulin biasanya akan 

meningkat pada penderita nodul tiroid, maka kadar serum ini tidak dapat 

menentukan diagnosis banding pada keganasan. Pemeriksaan ini dapat 

membedakan antara hipertiroid, eutiroid, ataupun hipotiroid.
4 

Pemeriksaan hormon tiroid dan TSH paling sering menggunakan radioimmuno-

assay (RIA) dan cara enzyme-linked immunoassay (ELISA) dalam serum atau 

plasma darah. Pemeriksaan T4 total (TT4) dikerjakan pada semua penderita 

dengan penyakit tiroid.  T3 total (TT3) sangat membantu untuk hipertiroid dan 

TSH sangat diperlukan untuk mengetahui hipotiroid.
14 

a.  Kadar total hormon tiroid dalam sirkulasi
14

 

Tiroksin total (TT4) 

Tiroksin total (TT4) dalam serum merupakan pemeriksaan standar untuk fungsi 

tiroid. Pemeriksaan T4 ini tidak dipengaruhi oleh yodium ataupun media kontras 

yang berisi yodium, kecuali kalau diberikan yodium cukup banyak yang dapat 

mempengaruhi fungsi tiroid sendiri. Pada pemeriksaan ini yang diukur adalah FT4 

dan yang terikat dengan protein. Perubahan dalam ikatan dengan protein 

mempengaruhi pengukuran TT4 sehingga perlu ditanyakan apakah penderita 

sementara minum obat atau hamil, karena hal ini dapat menyebabkan kesalahan 

interpretasi hasil pemeriksaan. 

Kadar TT4 normal pada neonatus 144-400nmol/L, bayi 90-195 nmol/L, anak-anak 

70-150 nmol/L, orang dewasa 60-150 nmol/L atau 50-120 ng/dl.  

Kadar TT3 normal pada neonatus 0,8-7,2 nmol/L, bayi 1,6-3,8 nmol/L, anak anak 

1,5-3,7 nmol/L, or¬ang dewasa 1,0-2,6 nmol/L (0,65-1,7 mg/ml). 

b.  Kadar Thyroid Stimulating Hormon (TSH) 
11,14,15

 

Pengukuran kadar TSH terutama untuk diagnosis hipotiroid primer dimana basal 

TSH meningkat 6 mU/L, kadang¬-kadang meningkat sampai 3 kali normal. Pada 

hipotiroid, supresi TSH oleh hormon tiroid berkurang sehingga kadar TSH dalam 

darah meningkat, maka penetapan kadar TSH penting pada hipotiroid  primer.  
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Pada hipertiroid, basal TSH rendah sampai tidak terukur, namun TSH yang 

terukur dengan pemeriksaan biasa (RIA) dapat juga ditemukan pada eutiroid. 

Pemeriksaan yang lebih spesifik, menggunakan metode immunoradio-metricassay 

(IRMA) yang lebih sensitive,  kadar TSH basal dapat membedakan hipertiroid dan 

eutiroid sehingga pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai pilihan pertama untuk 

tes fungsi tiroid. Kadar TSH normal dengan metode RIA didapatkan rata-rata 2-4 

mU/L dengan batas paling tinggi 6 mU/L baik pada anak¬-anak maupun pada 

dewasa, pada neonatus kurang dari 25 mU/L. 

Pemeriksaan kalsitonin biasanya harus dilakukan bila terdapat riwayat nodul tiroid 

pada keluarga atau bila terdapat sindrom MEN tipe 2. Walaupun karsinoma tiroid 

medular merupakan keganasan tiroid yang jarang, beberapa peneliti menyarankan 

bahwa pemeriksaan kalsitonin harus dilakukan. Tetapi pemeriksaan ini belum 

rutin dilakukan. 
4
 Pemeriksaan Carcinoembryonic antigen (CEA) biasanya juga 

akan meningkat pada karsinoma medulare, tetapi pemeriksaan ini mempunyai 

spesifisitas yang rendah.
3 

 

Biopsi aspirasi jarum halus (FNAB = Fine needle aspiration biopsy ) 

  Diantara semua sarana tes diagnostik untuk evaluasi nodul tiroid, yang 

paling efektif adalah biopsi aspirasi jarum halus (BAJAH). Ketepatan 

pengambilan spesimen akan meningkat bila prosedurnya dilakukan dengan 

tuntunan USG.
14 

 Komplikasi yang dapat terjadi adalah perdarahan, infeksi, nekrosis, atau 

terjadi pembentukan kista (jarang).
4
 

  Pemeriksaan biopsi jarum halus merupakan diagnostik yang paling sering 

dilakukan untuk mengevaluasi nodul tiroid, terutama pada nodul tiroid dengan 

kecurigaan adanya keganasan, karena kemampuannya untuk mendiagnosis 

jaringan nodul tiroid.22 Pengambilan sampel dan interprestasi terhadap sediaan 

biopsi yang tepat dan benar sangat tergantung pada kemampuan para ahli 

patologi. Ditangan yang ahli ketepatan diagnostik biopsi jarum halus berkisar 
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antara 70- 80%, dengan negatif palsu keganasan antara 1-6%.23 Hasil biopsi 

jarum halus dibagi menjadi (1). Non diagnostik; (2) ganas; (3) border line (curiga 

ganas), dan; (4) jinak. Non diagnostik berarti tidak memenuhi suatu kriteria 

spesifik sehingga harus diulangi.23-25 Pada kategori ganas, BAJAH dapat 

membedakan karsinoma papiller, karsinoma meduller, karsinoma anaplastik dan 

karsinoma metastatik ke kelenjar tiroid serta limfoma maligna.25-26 

      BAJAH juga sangat murah bila dibandingkan dengan pemeriksaan 

pencitraan dan USG. Beberapa studi melaporkan bahwa penggunaan BAJAH 

sebagai pemeriksaan rutin dalam megevaluasi nodul tiroid dapat mengurangi 

angka kebutuhan tiroidektomi diagnostik sebesar 20 sampai 50%, sementara hasil 

diagnosis yang mendukung kearah keganasan pada spesimen jaringan tiroid 

melalui BAJAH meningkat sebesar 15 sampai 45%.
26

 

      BAJAH juga dapat membantu menegakkan diagnosis nodul koloid, 

Hashimoto thyroiditis dan subacute thyroiditis. Salah satu kelemahan BAJAH 

adalah bila hasil aspirasi menunjukkan keadaan hiposeluler dan pada aspirat yang 

banyak mengandung sel-sel folikel. Aspirat yang hiposeluler dapat terjadi pada 

nodul kistik atau berhubungan dengan kesalahan teknik biopsi. Untuk mengurangi 

kemungkinan kesalahan, sebaiknya BAJAH dilakukan dengan bimbingan atau 

panduan USG. Ketepatan diagnotik biopsi jarum halus akan meningkat bila 

sebelum biopsi dilakukan penyidikan sidik kelenjar tiroid atau USG. Sidik 

kelenjar tiroid diperlukan untuk menyingkirkan nodul tiroid otonom dan nodul 

fungsional hiperplastik, sedangkan USG selain untuk membedakan nodul kistik 

dari padat serta ukuran nodul juga berguna untuk penuntun biopsi.
25 

Secara keseluruhan teknik ini mempunyai sensitifitas, spesifisitas, dan akurasi 

sebesar 83%, 92%, dan 95%. Akurasi untuk mendiagnosis karsinoma papilare 

sekitar 90-100%, undifferentiated (anaplastik) karsinoma, medulare, dan limfoma 

sekitar 90%. Untuk karsinoma folikuler agak sulit dibedakan dengan Gurtgle 

cells, akurasinya sebesar 40%. Diagnosis untuk folikular karsinoma membutuhkan 

identifikasi invasi dari kapsular dan atau vascular yang tidak dapat dilihat pada 

pemeriksaan BJAH. Imunohistokimia dengan Thyroid peroxidase (TPO) dan 

antibody monoclonal secara signifikan dapat meningkatkan akurasi pada 
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karsinoma folikular. Biopsi aspirasi yang besar juga dapat meningkatkan akurasi 

tetapi kemungkinan terjadinya hematoma, terkenanya trakea, nervus laryngeal 

atau kerusakan struktur jaringan sekitarnya. Frozen section sangat diperlukan pada 

kasus ini.
3 

Biopsi pada nodul yang tidak terpalpasi (kurang dari 1 cm) dapat dilakukan 

dengan panduan USG dan biasanya jinak. Bila didapatkan hasil keganasan yang 

positif atau curiga suatu keganasan pada aspirasi ini maka dilakukan pembedahan 

karena sekitar 25% terbukti ganas pada pembedahan. Bila tidak dilakukan 

pembedahan maka penderita dilakukan observasi dan diberikan terapi tiroksin. 

Observasi yang dilakukan adalah melihat tanda-tanda nyeri, pembesaran tiroid, 

suara serak selama jangka waktu 6 sampai 12 bulan, kemudian dilakukan aspirasi 

ulang
.4
 

 Teknik pemeriksaan ini sangat bervariasi, tetapi pada umumnya 

pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan jarum no. 21 dan 27 yang 

ditempatkan pada nodul. Kemudian dilakukan aspirasi dan arahkan jarum 

kebelakang dan depan dalam rentang diameter tang kecil. Setelah jarum ditarik 

dan terpisah sehingga udara dapat masuk ke dalam tabung kemudian bahan yang 

terkumpul dioleskan pada gelas objek dan diperiksa secara sitologi.
4
 

 

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) 

          Menurut AACE, USG frekuensi tinggi (7-13 Mhz) adalah pemeriksaan 

yang paling sensitif untuk mendeteksi nodul tiroid, mengukur dimensi dengan 

akurat, mengidentifikasi struktur internal tiroid, dan mengevaluasi perubahan 

difus pada kelenjar tiroid.27 USG dapat menilai nodul tiroid yang tidak terdeteksi 

pada pemeriksaan fisik, sidik kelenjar tiroid, dan teknik pencitraan lainnya. USG 

dapat mendeteksi lesi kistik sampai ukuran 2 mm dan 3 mm pada lesi solid.
28,29

 

      Di antara modalitas diagnostik pencitraan yang ada USG frekuensi tinggi 

adalah yang paling akurat untuk memprediksi lesi ganas pada tiroid yang kecil 
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dan tidak teraba pada perabaan fisik. Karena lokasi kelenjar tiroid yang superfisial 

dan terfiksasi dengan erat memudahkan untuk diperiksa dengan USG.28,30  

      USG gray scale mempunyai kelebihan dari teknik pencitraan lainnya, 

yaitu: 
28,30 

- Pasien dapat diperiksa setiap waktu. 

- Hanya membutuhkan sedikit waktu. 

- Tidak memerlukan zat kontras. 

- Dapat memperlihatkan lapisan-lapisan kelenjar dengan baik. 

- Sensitif dalam menentukan nodul yang kecil (pada lesi kistik dapat 

   mendeteksi sampai ukuran 2 mm dan 3 mm pada lesi solid). 

-  Tidak ada risiko radiasi pada pasien maupun operator. 

Beberapa kelemahan USG gray scale dari teknik pencitraan lainnya, antara lain; 

28,30 

- Sangat tergantung pada kemampuan operator. 

- Tidak dapat menilai adanya aliran vaskularisasi pada lesi nodul  Tiroid. 

      Gambaran USG pada nodul tiroid yang mengarah ke suatu nodul ganas 

antara lain berupa massa yang dominan solid dengan ekogenitas yang relatif 

hipoekoik atau campuran hipoekoik dan isoekoik daripada jaringan kelenjar 

normal. Bentuk nodul tidak bulat atau ukuran anteroposterior yang lebih besar 

dari pada transversal. Batas antara nodul dan jaringan sekitarnya bervariasi paling 

sering dengan batas kabur, iregular atau sangat jarang dengan batas tegas dan 

teratur. Kalsifikasi dapat terlihat pada 50-80% kasus yang terlihat sebagai bagian 

yang hiperekoik dengan bayangan akustik pada bagian dalam nodul. 
28,30

 

Kecurigaan pada pemeriksaan USG yaitu bila didapatkan adanya gambaran halo, 

batas yang ireguler, adanya komponen kistik, kalsifikasi, heterogen echo, atau 

ekstensi ekstratiroidal
. 4  
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Manfaat pemeriksaan ultrasonografi untuk pemeriksaan tiroid adalah : 
2,3,5 

1. Dapat menentukan jumlah nodul 

2. Dapat membedakan antara lesi tiroid padat dan kistik  

3. Dapat mengukur volume dari nodul tiroid 

4. Dapat mendeteksi adanya jaringan karsinoma tiroid residif yang tidak 

menangkap yodium, yang tidak terlihat dengan sidik tiroid. 

5. Pada kehamilan dimana pemeriksaan sidik tiroid adalah kontra indikasi, 

Pemeriksaan USG sangat membantu mengetahui adanya pembesaran tiroid. 

6. Untuk mengetahui lokasi dengan tepat benjolan tiroid yang akan dilakukan 

biopsi terarah. 

7. Dapat dipakai sebagai pengamatan lanjut hasil pengobatan. 

       Hasil pemeriksaan USG nodul tiroid dinilai batas, bentuk, ekostruktur, 

ekogenitas dan kalsifikasi, serta diberi nilai menurut skoring oleh Koike sebagai 

berikut: 

Jenis Karakteristik Poin Keterangan 

Batas Batas tegas 0 bila batas atau tepi nodul dengan 

jaringan tiroid sekitarnya dapat 

dibedakan dengan rnudah 

Batas kabur 1 bila batas atau tepi nodul dengan 

jaringan tiroid sekitarnya sulit 

dibedakan. 

Bentuk Regular (bulat) 0 bila bentuk nodul bulat teratur 

Iregular (tidak 

bulat) 

1 bila bentuk nodul tidak teratur atau 

diameter  anteroposterior lebih 

besar dari diameter transversal 

Ekostruktur  Kistik 0 bila bentuk nodul kistik 

Solid 1 bila bentuk nodul padat 
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Campuran 2 bila nodul merupakan campuran 

antara padat dan kistik 

Ekogenitas Iso/hiperkoik 0 bila ekogenitas sarna atau lebih 

tinggi daripada jaringan tiroid 

sekitarnya 

Hipoekoik 1 bila ekogenitas lebih rendah 

daripada jaringan tiroid sekitarnya 

Hipoesoekoik 2 bila ekogenitas sebagian sarna, 

sebagian lebih rendah daripada 

jaringan tiroid sekitarnya 

Kalsifikasi Tidak ada 0 bila tidak terdapat kalsifikasi 

Beberapa/dapat 

dihitung 

1 bila terdapat kalsifikasi yang 

jumlahnya masih dapat dihitung 

dengan mudah dan jelas 

Banyak/sulit 

dihitung 

2 bila terdapat kalsifikasi yang 

jumlahnya banyak dan sulit 

dihitung 

 

     Batas/tepi adalah bagian terluar dari nodul tiroid yang berbatas langsung 

dengan jaringan tiroid yang masih normal. Bentuk adalah gambaran bentuk 

keseluruhan dari nodul tiroid. Ekostruktur adalah struktur internal nodul yang 

terlihat dengan USG. Ekogenitas adalah tampilan gradasi densitas jaringan tiroid 

pada USG sebagai akibat perbedaan refleksi gelombang ultrasonik nodul tiroid 

dengan jaringan sekitarnya. Kalsifikasi adalah daerah ekogenitas tinggi dengan 

bayangan akustik pada USG. 

 

Sidik  Kelenjar Tiroid 

      Sidik kelenjar tiroid merupakan pencitraan isotopik yang memberikan 

gambaran morfologi fungsional; hasil pencitraan merupakan refleksi dari fungsi 

jaringan tiroid.31 Prinsip sidik tiroid adalah daerah dengan fungsi yang lebih aktif 
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akan menangkap radioaktivitas yang lebih tinggi. Terdapat beberapa radiofarmaka 

yang digunakan untuk pencitraan sidik kelenjar tiroid diantaranya 1231, 1311, 

1251 dan Tc-99m pertechnetate. Iodine radioaktif memiliki perilaku sama dengan 

iodium stabil yaitu ikut dalam proses trapping dan organifikasi untuk membentuk 

hormon tiroid. 1251 tidak digunakan lagi saat ini karena memiliki energi yang 

rendah (28 KeV) dan waktu paruh yang panjang (60 hari). Saat ini radiofarmaka 

yang banyak digunakan untuk menentukan morfologi tiroid adalah TC-99m 

perthenetate, karena menilai fungsi penangkapan sampai pada tahap trapping, 

memiliki waktu paruh yang pendek (6 jam) dan biaya yang relatif rendah. 

Berdasarkan distribusi radiofarmaka dapat ditemukan (1) distribusi homogen atau 

difus di kedua lobi (normal); (2). Distribusi rendah atau tidak menangkap 

radiofarmaka pada suatu area atau nodul disebut nodul dingin; (3). Penangkapan 

radiofarmaka pada suatu area atau nodul lebih tinggi dari jaringan tiroid 

sekitarnya disebut nodul panas; (4). Penangkapan radiofarmaka di suatu daerah 

atau nodul hampir sama dengan jaringan tiroid sekitarnya disebut nodul hangat. 

31,32 

      Keganasan tiroid memberikan gambaran nodul dingin pada pencitraan 

sidik kelenjar tiroid. Hal ini karena sel-sel kanker memiliki fungsi penangkapan 

radiofarmaka lebih buruk dibandingkan dengan sel normal. Sedangkan nodul 

jinak menunjukkan gambaran berupa nodul dingin atau panas atau hangat, 

tergantung status fungsionalnya. Nodul dingin soliter memiliki arti klinik 

kecenderungan 5-10% merupakan keganasan, sedangkan nodul dingin multipel 

jarang merupakan keganasan. 
31,32  

Keuntungan sidik kelenjar tiroid Tc-99m pertechnetate, antara lain: 
31,32

  

• merupakan pemeriksaan noninvasif 

• waktu pemeriksaan yang relatif singkat 

• pasien tidak memerlukan persiapan khusus 

• memiliki waktu paruh yang pendek 
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• hasil pemeriksaan lebih konsisten karena menggunakan sistem 

komputerisasi 

Sedangkan kerugian atau kelemahan dari pemeriksaan sidik kelenjar tiroid ini 

adalah: 
31,32 

• tidak dapat digunakan pada wanita hamil atau menyusui 

• fasilitas yang tersedia saat ini masih terbatas pada rumah sakit besar yang 

memiliki kedokteran nuklir 

• hanya dapat mendeteksi nodul dengan ukuran lebih dari 1 cm. 

Radiasi gamma bisa digunakan untuk diagnostik tetapi harganya relatif mahal, 

sulit didapat, sedangkan radiasi beta hanya penting untuk terapi. Keduanya 

memiliki waktu paruh yang lama sehingga penderita akan terpapar zat radioaktif 

ini dalam jangka waktu yang lama. Radiasi gamma akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas bila dibandingkan dengan I123. I131 memiliki waktu paruh 

selama 8,1 hari, harganya murah, dan sangat mudah didapat
. 27

 

Jenis Nodul  Gambaran I123  

Functioning Adenoma Meningkat 

Non-functioning Adenoma Menurun 

Multinodular Goiter Meningkat dan menurun 

Koloid Nodule Menurun 

Kista Menurun 

Keganasan Menurun 

Tiroiditis Meningkat dan menurun 

 

     Di samping radioisotop tersebut tadi digunakan pula (walau masih terbatas): 

31,32 

- Ga67 sitrat, untuk membedakan lesi tiroid benigna dan maligna, anaplastik 

atau limfoma. 
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- T1201 untuk deteksi karsinoma tiroid primer maupun metastasis dan juga 

tiroiditis. Sensitifitas dan spesifisitas pemerikaan ini kurang optimal dan harganya 

mahal. Berguna untuk mendeteksi adanya metastasis pada tumor yang tidak dapat 

menangkap yodium atau pada penderita yang telah dilakukan pemeriksaan dengan 

kontras sehingga memiliki kadar yodium yang besar dalam tubuhnya. 

- Lain-lain seperti Se75 selenomethionin, Cs131, Tc99m bleomycin, Tc99m 

diphosphate  

Indikasi sidik tiroid adalah: 
31,32 

1.  Evaluasi bentuk, letak, besar, serta distribusi radioaktivitas. 

2.  Deteksi varian anatomi seperti tiroid ektopik 

3.  Evaluasi massa tumor dileher dan mediastinum 

4.  Deteksi sisa jaringan tiroid pasca tiroidektomi serta anak sebar fungsional 

dari karsinoma tiroid berdiferensiasi baik.  

5.  Memperkirakan berat kelenjar tiroid. 

Kekurangan pemeriksaan sidik tiroid ini adalah: 
3
 

1. Tidak bisa membedakan dengan jelas antara jinak dan ganas. Beberapa 

penelitian mengatakan bahwa 84% nodul tiroid soliter adalah nodul dingin, 10% 

nodul hangat, dan hanya 5% merupakan nodul panas. Keganasan terdapat pada 

sekitar 16% dari nodul dingin, 9% nodul hangat, dan 4% nodul panas.  

2. Tidak bisa menentukan tempat dari nodul tiroid berada di perifer atau 

ismus dan sering tidak akuratnya menentukan funsi status nodul tiroid bila nodul 

dingin atau kelenjar tiroid yang asimetris. 

Gambaran normal sidik tiroid adalah berbentuk kupu-kupu dengan ismus 

menghubungkan kedua lobi. Masing-masing lobi besarnya kira-kira sebesar ibu 

jari penderita dengan distribusi radioativitas rata. Ismus dan lobus piramidalis 

kadang-kadang dapat terlihat jelas. 
32 
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Beberapa kemungkinan kelainan yang dapat ditemukan adalah: 
32

 

-     Kedua lobi membesar difus dengan distribusi radioaktivitas rata  

-   Ada nodul soliter atau multipel, tergantung dari radioaktivitas pada nodul, 

maka nodul tersebut dapat dibagi lagi menjadi : 

1.  Nodul hangat soliter pada umumnya jinak, nodul tiroid yang penangkapan 

radiofarmaka sama intensitasnya bila dibandingkan dengan jaringan tiroid normal 

sekitarnya                  

 

2. Nodul panas  jarang sekali ganas, kemungkinannya kurang dari 1%, 

penangkapan radiofarmaka lebih tinggi bila dibandingkan dengan jaringan tiroid 

normal sekitarnya.      

 

3. Nodul dingin soliter lebih tinggi kemungkinan keganasannya; frekuensi 

keganasan nodul dingin bervariasi antara 8-40%, 15-30%. Perbedaan frekuensi ini 

mungkin disebabkan perbedaan insiden karsinoma tiroid di berbagai negara. Pada 

struma multinodosa, sidik tiroid memberikan gambaran distribusi radioaktivitas 

yang tidak rata; kemungkinan keganasan pada nodul dingin multipel kecil sekali. 

Nodul dingin adalah yang penangkapan radiofarmaka rendah dibandingkan 

dengan jaringan tiroid yang normal disekitarnya, atau nodul tiroid tersebut tidak 

menangkap radiofarmaka sama sekali. 
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Pemeriksaan Radiologis 
4,11,14,15 

Dengan foto rontgen leher posisi antero-posterior dan lateral dapat memperjelas 

adanya deviasi trakea bila tumor lebih dari 3cm atau 4cm, atau pembesaran struma 

retrosternal, dan evaluasi kondisi jalan nafas. Adanya kalsifikasi halus pada 

struma menunjukkan karsinoma papilare sedang kalsifikasi yang kasar merata dan 

signet ring bisa terdapat pada endemik goiter yang lanjut atau juga bisa pada 

karsinoma medulare. 

 

Pemeriksaan radiologis pada kelainan tiroid ada 2 macam: 

a.  Pemeriksaan radiologis tanpa zat kontras 

Pada pemeriksaan ini diperhatikan apakah ada tanda-tanda pembesaran tiroid. 

Dilihat didaerah mediastinum superior apakah ada bayangan massa. Pembesaran 

kelenjar tiroid, misalnya pada adenoma dapat meluas ke bawah sampai substernal, 

biasanya di mediastinum superior anterior posterior. Pembesaran tiroid dapat 

menimbulkan deviasi atau kompresi trakhea atau esofagus. Diperhatikan apakah 

ada kelainan kardiovaskuler/ jantung. Dibandingkan dengan struma difusa toksik 

maka struma nodosa toksik lebih banyak menimbulkan pembesaran jantung dan 

dekompensasi kordis. Diperhatikan ada tidaknya deposit kalsium pada kelenjar 

tiroid. Pada adenoma atau struma multinoduler terdapat kalsifikasi yang lebih, 

difus, dense, berbatas tegas, amorf. Pada karsinoma papiliferum, tampak 

kalsifikasi sebagai butir-butir pasir halus yaitu gambaran rum/ psammoma bodies. 

Pada karsinoma tiroid dengan penyebaran ke pleura mungkin akan ditemukan 

efusi pleura. Diperhatikan ada tidaknya penyebaran karsinoma tiroid ke paru-paru, 
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tulang-tulang tengkorak, pelvis, dan ekstremitas. Karsinoma tiroid papiliferum, 

terutama pada orang muda dapat bermetastasis terutama ke paru-paru. Karsinoma 

tiroid folikuler, dapat bermetastasis ke tulang, lebih dari 60 -70 % bermetastasis 

ke kosta, tulang belakang dan pelvis. 

b.  Pemeriksaan radiologis dengan zat kontras 

-  Tiroidografi. Ini tidak tergantung dari status fungsional jaringan, dan 

sangat berarti sekali untuk menilai apakah nodul itu benigna atau maligna. 

Dengan pemeriksaan tiroidografi dapat menentukan struma nodosa soliter atau 

multipel, adanya karsinoma, adanya hipertiroid, dapat pula menentukan kista atau 

solid.  

-  Angiografi. Secara selektif dapat menunjukan adanya karsinoma tiroid 

dengan banyak vaskularisasi, tetapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi, karena 

hasilnya tidak memuaskan. 

  Pemeriksaan CT Scan/MRI merupakan pemeriksaan yang tidak rutin pada 

nodul tiroid kecuali bila curiga sudah terjadi penekanan pada trakea dan ekstensi 

ke toraks. MRI akan memberikan informasi mengenai nodul yang sama dengan 

CT Scan dan harganya relative mahal. PET  (positron emission tomography) Scan 

untuk penderita karsinoma tiroid terutama filokuler  belum banyak digunakan. 

 

Pemeriksaan potong beku (VC = Vries coupe) 

 Pemeriksaan potong beku dilakukan pada saat operasi tiroidektomi 

 diperlukan untuk meyakinkan bahwa nodul yang dioperasi tersebut suatu 

keganasan atau bukan. Hasil pemeriksaan potong beku menjadi dasar untuk 

menentukan langkah terapi definitif bila jinak (VC negatif) maka operasi cukup 

hanya dilakukan lobektomi subtotal, akan tetapi apabila ternyata ditemukan sel 

ganas (VC positif) maka operasi dilanjutkan menjadi tiroidektomi total atau 

tiroidektomi hampir total tergantung indikasi dan kondisi penderita. Salah satu 

indikasi pemeriksaan potong beku untuk penderita struma adalah kecurigaan 

keganasan pada struma uninodusa (10-20% ganas). 
14 
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Pemeriksaan paraffin block (PA = Patologi anatomi )  

Lesi tiroid atau sisa tiroid yang dilakukan VC dilakukan pemeriksaan patologi 

anatomis untuk memastikan proses ganas atau jinak serta mengetahui jenis 

kelainan histopatologis dari nodul tiroid. 
14 

    

 

Tahapan Pemeriksaan Penderita dengan Nodul Tiroid 
33
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Algoritma untuk mengevaluasi nodul tiroid tunggal 
4 

 

PEMBEDAHAN 

Operasi tiroid ( tiroidektomi ) merupakan operasi bersih, dan   tergolong operasi 

besar. Berapa luas kelenjar tiroid yang akan diambil tergantung patologinya serta 

ada tidaknya penyebaran dari penyakitnya karsinoma. 

Ada 6 macam operasi, yaitu :   

1.  Lobektomi subtotal, pengangkatan sebagian lobus tiroid yang mengandung 

jaringan patologis. 

2.  Lobektomi total (= hemitiroidektomi = ismolobektomi), pengangkatan 

satu sisi lobus tiroid . 

3.  Strumektomi(tiroidektomi)subtotal, pengangkatan sebagian kelenjar tiroid 

yang mengandung jaringan patologis, meliputi kedua lobus tiroid. 
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4.  Tiroidektomi near total, pengangkatan seluruh lobus tiroid yang patologis 

berikut sebagian besar lobus tiroid kontralateralnya. 

5.  Tiroidektomi total, pengangkatan seluruh kelenjar tiroid. 

6.  Operasi-operasi yang sifatnya "extended " yaitu 

a. tiroidektomi total + laringektomi total  

b. tiroidektomi total + reseksi trakea  

c. tiroidektomi total + sternotomi 

d, tiroidektomi total + FND ( functional neck dissection) atau RND (radical neck 

dissection ). 

                                           

                  Lobektomi total 
9    

             Tiroidektomi subtotal 
9  

 

                                                        

                             Tiroidektomi near total
9
       Total tiroidektomi 

9 
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Indikasi operasi ada 4, yaitu : 

1. Struma difus toksik yang gagal dengan terapi medikamentosa. 

2. Struma uni nodusa atau multi nodusa dengan kemungkinan keganasan. 

3. Struma multi nodusa dengan gangguan tekanan. 

4. Kosmetik. 

 

Kontraindikasi operasi ada 4, yaitu : 

1.   Struma toksika yang belum dipersiapkan sebelumnya. 

2.  Struma dengan dekompensasi kordis dan penyakit sistemik yang lain yang  

belum terkontrol (diabetus mellitus; hipertensi dsb.) 

3. Struma besar yang melekat erat ke jaringan leher, sehingga sulit  digerakkan 

(biasanya karena karsinoma). Karsinoma yang demikian sering dari tipe 

anaplastik yang jelek prognosanya. Perlekatan pada trakea ataupun laring dapat 

sekaligus dilakukan reseksi trakea atau laringektomi, tetapi perlekatan dengan 

jaringan lunak leher yang luas sulit dilakukan eksisi dengan baik. 

4 Struma ( karsinoma ) yang disertai vena cava superior syndrome. Biasanya 

karena metastase yang luas ke me¬diastinum, sukar eksisinya biarpun telah 

dilakukan sternotomi, dan bila dipaksakan akan memberikan mortalitas yang 

tinggi. 

 

Karsinoma Tiroid Diferensiasi Baik (Papiler dan Folikuler) 

1.  Tiroidektomi total  

  Sebagian ahli bedah menganjurkan untuk melakukan tiroidektomi total 

pada semua karsinoma tiroid diferensiasi baik, sebagian lagi melakukan 

tiroidektomi total hanya pada penderita karsinoma tiroid diferensiasi baik dengan 
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faktor prognostik jelek, sebelumnya pernah mendapat radiasi daerah leher, dan 

lobus kontralateral yang abnormal.
12 

Keuntungan dari tiroidektomi total ialah : 

1.   Seluruh jaringan tiroid diangkat sehingga pemeriksaan sidikan I131 pasca-   

      bedah dan terapi ablasi dapat efektif. 

2. Pemeriksaan tiroglobulin serum pasca-bedah dapat digunakan untuk 

mendeteksi karsinoma tiroid yang resisten atau yang residif. 

3.   Dapat mengangkat semua tumor intratiroid multisentris yang terdapat pada > 

50% penderita. 

4.  Menurunkan resiko terjadinya perubahan degenerasi dari karsinoma tiroid 

diferensiasi baik menjadi anaplastik. 

Kerugian  tiroidektomi total ialah komplikasi hipoparatiroidi dan lesi nervus 

rekuren permanen pada tiroidektomi total lebih tinggi dari pada hemitiroidektomi. 

Komplikasi tiroidektomi total berupa hipoparatiroidi permanen terjadi 4-9%, dan 

lesi n.rekuren terjadi 1-8% 13,14  akan tetapi ditangan yang ahli maka komplikasi 

tersebut tidak lebih dari 2 % saja. 
15,16

  

2.  Hemitiroidektomi 

Sebagian ahli bedah menganjurkan melakukan hemitiroidektomi pada penderita 

karsinoma tiroid diferensiasi baik  dengan faktor prognostik yang baik. 

Keuntungan dari hemitiroidektomi ialah bahwa  satu n. rekuren dan 2 glandula 

paratirod tidak terpapar dengan resiko pembedahan sehingga komplikasi 

hipoparatiroidi dan lesi n.rekuren permanen pada hemitiroidektomi lebih rendah 

daripada tiroidektomi total. Keuntungan lain ialah penderita tidak perlu terapi 

hormon tiroid seumur hidup terutama pada penderita yang tidak patuh. 
12 

Intra operatif, lobus mengandung tumor yang telah diangkat harus dibelah dan 

dilihat dengan seksama. Bila didapatkan nodul satelit yang tidak menempel pada 

tumor induk maka selanjutnya dilakukan  tiroidektomi total dengan mengangkat 
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lobus kontralateral. Tiroidekromi total dilakukan juga bila pada palpasi lobus 

kontralateral teraba adanya tonjolan tiroid. Tindakan  ini untuk mengatasi adanya 

tumor multifokal yang  terdapat sampai 88.5 %  pada penderita karsinoma papiler 

tiroid dan 10 %  pada penderita karsinoma folikuler tiroid. 
17,18,19 

Kadang ada penderita karsinoma tiroid diferensiasi baik yang baru diketahui 

setelah penderita dilakukan tindakan lobektomi subtotal oleh karena diagnosis 

preoperatifnya suatu struma nodosa.  

Penanganan selanjutnya untuk penderita ini ialah pembedahan ulang dengan 

melakukan tiroidektomi total. Bila pembedahan sebelumnya berupa 

hemitiroidektomi maka untuk menentukan  apakah perlu tindakan pembedahan 

ulang harus dilihat faktor prognostik penderita.  

Bila terdapat salah satu faktor prognostik jelek atau riwayat radiasi daerah leher 

pada penderita maka sebaiknya dilakukan pembedahan ulang dengan mengangkat 

lobus tiroid yang tertinggal, sedangkan bila semua faktor prognostiknya baik 

maka tidak perlu dilakukan pembedahan ulang. 

Tindakan pembedahan ulang tersebut sebaiknya dilakukan secepat mungkin untuk 

mengurangi terjadinya komplikasi pembedahan akibat adanya jaringan fibrotik, 

juga untuk menghindari terjadinya metastases regional maupun jauh. Tindakan 

pembedahan ulang pada penderita yang sebelumnya telah dilakukan 

hemitioidektomi tersebut juga masih kontroversial. 
20,21,22 

Karsinoma meduler tiroid 

  Terapi bedah untuk karsinoma meduler tiroid ialah total tiroidektomi 

bersamaan dengan diseksi sentral leher bilateral, dengan alasan bahwa :  

1. Secara klinis karsinoma meduler tiroid lebih agresif dari pada karsinoma 

tiroid  diferensiasi baik. 

2. Tumor multisentris didapatkan pada 90 % penderita karsinoma meduler   

tiroid yang herediter dan 20 % pada yang sporadis. 
23
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3. 50 % penderita karsinoma meduler tiroid terdapat metastase kelenjar getah 

bening leher. 
24,25 

4. Pengukuran kadar kalsitonin serum untuk evaluasi pasca-bedah hanya 

berarti bila tumor telah diangkat total.      

Karsinoma anaplastik tiroid 

Penderita karsinoma anaplastik tiroid hampir selalu datang berobat dengan tumor 

yang sudah inoperabel. Terapi utama karsinoma anaplastik tiroid ialah radioterapi 

eksterna. Penderita dengan obstruksi jalan napas bagian atas memerlukan tindakan 

trakeostomi. Untuk penderita dengan tumor yang masih operabel, dapat dilakukan 

tiroidektomi total sebelum pemberian radioterapi. Penderita wanita dengan ukuran 

tumor <6 cm yang masih operabel, tiroidektomi total disertai radioterapi eksternal 

memberikan daya tahan hidup  lebih lama. 
26 

 

Tehnik Operasi tiroidektomi. 
15 

1. Penderita dalam pembiusan umum dengan intubasi orotrakeal dan fiksasi 

tube ke arah kontralateral dari tumor.  

2. Posisi penderita terlentang, kepala ekstensi dengan ganjal bantal dibawah 

pundak penderita, posisi meja sedikit "head up , dengan sudut 20° - 25°. 

 

Posisi operasi 
5 

3. Desinfeksi lapangan operasi dengan larutan hibitane-alkohol 70% 1:1000 

dengan  batas lateral adalah tepi depan m.trapesius, batas atas adalah bibir bawah, 
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batas bawah adalah kosta-3. Lapangan operasi dipersempit dengan menggunakan 

4 lembar doek steril, sehingga membentuk segi empat di depan leher dan  sudut- 

sudutnya difiksasi. 

4. Dibuat marker untuk insisi dengan menggunakan silk 2-0 pada lipatan 

kulit leher ± 2 jari di atas sternal notch (atau 1 cm dibawah kartilago krikoid), 

memanjang sampai ke otot sternokleidomastoid. 

 

Lokasi insisi 
5
 

5. Dilakukan insisi kolar, sesuai dengan lipatan kulit 2 cm dari jugulum 

sepanjang  10 cm (tergantung besar-kecilnya struma). Insisi yang lebar akan 

memudahkan langkah operasi selanjutnya, terutama bagi pemula. Insisi 

diperdalam sampai memotong subkutis dan m.platisma.  

    

        Tehnik insisi 
5
                     Insisi kulit dan platisma 

5 

6. Perdarahan yang terjadi dirawat dengan menggunakan kauter koagulasi, 

atau dengan mengikat menggunakan benang sutera 3/0. 

7. Diseksi tumpul dengan jari atau kassa pada batas platysma dengan loose 

areolar tissue dibawahnya, tepat superfisial dari vena jugularis anterior. Diseksi 
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dilakukan ke arah kaudal (sampai sternal notch) dan kranial (sampai terlihat 

cartilago thyroidea) dan dibuat flap yang difiksasi ke kain drapping. 

 

Diseksi tumpul 
5 

8. Insisi fascia colli superficialis secara vertikal pada garis tengah strap 

muscle hingga batas bawah sampai level sternal notch, batas atasnya sampai 

cartilago thyroid 

 

Insisi fascia colli superficialis 
5
 

9. Strap muscle (m.sternohyoid dan m.sternothyroid) diretraksi ke kiri dan ke 

kanan  

 

Retraksi otot sternohioid 
5
 

10. Dilakukan pemisahan kelenjar tiroid pada cleavage plane (antara kel.tiroid 

dengan m.sternokleidomastoideus) 
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Pemisahan kelenjar tiroid dengan m sternokleidomastoideus 
5 

11. Pada tumor yg besar dpt dilakukan pemotongan strap muscle secara 

horizontal di 1/3 proksimalnya setelah sebelumnya v.jugularis anterior diligasi  

 

Pemotongan strap muscle 
5 

12. Dilakukan diseksi tumpul dan tajam mulai dari tiroid di bagian tengah 

dengan mengidentifikasi v.thyroid media dan vena tiroid media diligasi dan 

dipotong 
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Identifikasi vena                  Lokasi ligasi vena tiroidea media 
5
                                          

tiroidea media 
5 
 

13. Diseksi dilanjutkan ke pool bawah dengan mengidentifikasi arteri dan 

vena tiroidea inferior, juga harus diidentifikasi dan preservasi n.rekuren laringeus. 

Nervus rekuren laringeus ini berjalan pada sulkus trakeo-esofageal dari bawah 

keatas menyilang diprofunda dari arteri tiroidea inferior ( ada beberapa varias), 

masuk laring daerah krikotiroid sebelah belakang.                                                      

     

 

Identifikasi arteri dan vena tiroidea inferior 
5
 

 

Variasi nervus rekurren 
5 
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14. Identifikasi a.tiroidea inferior pada sisi lateral pertengahan kelenjar tiroid, 

lalu dibuat 2 ligasi dengan benang silk 2/0 sedekat mungkin pada tiroid kemudian 

dipotong diantaranya.Kelenjar paratiroid inferior diidentifikasi dan dipreservasi  

15. Vena tiroidea inferior pada pool bawah tiroid diligasi dengan silk 2/0 pada 

2 tempat dan dipotong diantaranya  

16. Untuk melakukan subtotal lobektomi maka dengan menggunakan klem 

lurus dibuat ‗markering‘ pada jaringan tiroid di atas nervus rekuren dan kelenjar 

paratiroid atas bawah dan jaringan tiroid disisakan sebesar satu ruas jari 

kelingking penderita (± 6-8 gram) 

 

Lokasi reseksi lobektomi 
5 

17. Identifikasi arteri dan vena tiroidea superior pada pool atas tiroid, 

kemudian dibuat 2 ligasi pada pembuluh darah tadi dan dipotong diantaranya, 

yang diligasi betul-betul hanya pembuluh darah saja  

 

Identifikasi arteri dan vena tiroidea superior 
5 

18. Kelenjar paratiroid dilepaskan dari kelenjar tiroid, sambil dipreservasi 

arteri yg memperdarahinya  
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19. Diseksi dilanjutkan kearah isthmus (pada cleavage plane), ligamentum 

Berry dan isthmus diklem dan dipotong  

 

Ligamentum Berry di klem dan dipotong 
5 

20. Dilakukan penjahitan ―omsteking‖ (jahit ikat) pada jaringan tiroid yang 

diklem tadi. Kontrol perdarahan, terutama dilihat pada vasa tiroidea superior. Cuci 

dengan NaCl fisiologis  

 

Omsteking pada jaringan tiroid 
5
 

21. Pasang drain redon no.12 yang ditembuskan ke kulit searah dengan tepi 

sayatan luka operasi, kemudian difiksasi dengan silk 3/0 

22. Kalau kelenjar paratiroid terambil, sebelum menutup luka operasi kelenjar 

paratiroid ditanam (replantasi) di m.sternokleidomastoideus dengan jahitan catgut 

23. Strap muscle direkatkan sedekat mungkin, kemudian fascia colli ditutup 

dengan  jahitan interrupted dengan chromic 2/0 
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Penjahitan interrupted strap muscle 
5
 

24. Posisi leher dikembalikan dengan mengambil bantal dibawah pundak 

penderita  

25. Evaluasi ulang, rawat perdarahan  

26. Platysma didekatkan dan dijahit interrupted dengan chromic 3/0 

27. Kulit dijahit secara subkutikular dengan benang sintetis 4/0 

  

Penjahitan kulit secara subkutikular 
5
 

28. Luka operasi dirawat dengan kasa steril 2 lapis dan difiksasi dengan 

hipafix selebar 5 cm secara silang, melintang digaris tengah sehingga gerak leher 

penderita tetap bebas dan fiksasi kasa luka operasi optimal. 

29. Pada waktu ekstubasi, perhatikan keadaan pita suara dengan melihat laring 

menggunakan laringoskop adakah parese / asimetri pada korda vokalisnya. 

 

Hal-hal  penting yang  harus diperhatikan saat operasi  : 
12 

• Cari n.laringeus rekuren pada inlet toraks superior, tepat inferior dari pool 

bawah kelenjar tiroid, sebelum mengikat pembuluh darah besar. Kadang saraf 

tersebut tidak rekuren (berbalik), masuk ke laring langsung melalui jalan 

horisontal n.vagus. 

• Diseksi secara retrograd dari bawah ke atas dengan membebaskan 

n.laringeus rekuren. 
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• Bila terjadi perdarahan pembuluh-pembuluh kecil arteria atau vena 

laringeus inferior cukup ditekan saja. 

• Secara hati-hati  bebaskan ligamentum suspensorium posterior (Berry) dan 

potong ligamentum tersebut dengan memperhatikan cabang n.rekuren secara a 

vue. 

• Cabang eksterna n.laringeus superior (motorik otot-otot krikotiroid dan 

tensor pita suara) terletak dekat sekali pada pembuluh darah pool atas kelenjar 

tiroid. Bebaskan pembuluh darah tersebut dari bawah, dorong keatas struktur yang 

mirip saraf. Setelah itu baru diligasi tanpa ada jaringan lain yang terikut.  

• Ligasi pembuluh-pembuluh darah pool atas langsung, tidak memakai klem 

dulu. 

• Cari dan pertahankan kelenjar paratiroid. Jika tidak sengaja terangkat, 

tanamkan ke strap muscle. 

• Laringoskopi dilakukan sebelum dan sesudah operasi untuk menilai fungsi 

pita suara. 

• Angkat seluruh isthmus pada semua lobektomi. 

Penyulit 
7,8,9

 

Penyulit-penyulit yang timbul bukan hanya langsung dari struma nodosa saja, 

tetapi juga akibat terapi pada struma nodosa tersebut. Berbagai macam penyulit 

yaitu : 

 Penyulit akibat langsung dari struma nodosa. 

a. Gangguan mekanik Struma nodosa yang cukup besar dapat menekan 

esofagus dan menimbulkan gangguan menelan, menekan trakhea menyebabkan 

gangguan pernafasan , menekan n.laringeus rekuren menyebabkan suara parau 

atau sesak nafas. 

b. Struma nodosa yang toksik dapat menimbulkan : 
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penyakit jantung tiroid dengan akibat fibrilasi atrium dan dekompensasi kordis. 

 Penyulit akibat pemberian terapi pada struma. 

a. Akibat terapi yodium radioaktif : 

 mual, muntah  

 leukopeni, akibat adanya depresi sumsum tulang  

 leukemi  

 hipotiroidi permanen  

 infertilitas (~zoospermi) 

b. Akibat khemoterapi (adriamicyn, bleomicyn):  

 mual, muntah, anoreksi 

 kardioto~sik  

 granulositopeni  

 alopesia 

 stomatitis dan gangguan gastrointestinal 

 Akibat Operasi :  

 Perdarahan setempat    : 0,3 %  

 Hipotiroidi setelah tiroidektomi sub total  : 0,3 % 

 Hipotiroidi setelah tiroidektomi total  : 3 – 4 % 

 Hipotiroidi setelah tiroidektomi radikal  : 40%  

 Mortalitas akibat operasi 0,02-0,10% dari semua struma nodosa yang 

dioperasi 

 Mortalitas akibat anestesi     : 0,5 - 0,10% 
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 Kerusakan n.laringeus rekuren   : 1,4% 

 

 

 

 

 Komplikasi Operasi Struma. 
9,10 

Pada tindakan operasi tiroidektomi bisa kita jumpai komplikasi awal dan lanjut. 

Di samping itu ada juga yang membagi komplikasi yang terjadi dalam metabolic 

dan non metabolic, dan komplikasi operasi yaitu non metabolic yang bisa terjadi 

adalah perdarahan, lesi n. rekuren laringeus, obstruksi saluran nafas atas. 

Walaupun komplikasi tersebut jarang terjadi, akan tetapi memerlukan perhatian 

dan tindakan antisipasi yang serius dan cepat karena bila terjadi dapat 

menimbulkan morbiditas bahkan mortalitas. 
4 

 Komplikasi awal, yaitu :  
15 

a.  Perdarahan 

-    Awasi produksi drain serta pernafasan, apabila produksi drain > 100 

      cc  dalam l jam harus cepat diantisipasi. 

-     Bila disertai dengan hematom pada lapangan operasi maka ancaman 

      pada  jalan  nafas cukup besar. 

-    Adanya stridor atau hipoksia, bengkak pada leher depan, bendungan vena  

leher  pada penderita pasca tiroidektomi merupakan cardinal sign adanya 

perdarahan aktif. Hal ini memerlukan respon yang serius kalau perlu segera 

lakukan buka jahitan kulit evakuasi gumpalan darah, bahkan kalau perlu untuk 

menjamin jalan nafas bebas maka dilakukan trakeostomi. 

b.  Paralise n. rekuren laringeus 
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95 % terjadi neuropraksi dan bila bilateral maka perlu dilakukan intubasi ulang 

segera, kadang sampai perlu dilakukan trakeostomi. Kemungkinan terjadi 

komplikasi gangguan n. rekuren laringeus ini akan meningkat pada operasi kedua 

ini. Pada penderita yang mengalami komplikasi seperti ini apakah perlu segera 

dilakukan intervensi operatif sangat tergantung dari gangguan obstruksi jalan 

nafas yang dialami Apabila tidak seberapa obstruksi maka bisa di observasi 

sampai 6 - 12 bulan sambil menunggu pulihnya saraf rekuren tersebut.  

c.  Paralise n. laringeus superior. 

Gejala yang timbul adalah penderita sukar mengontrol suara nada tinggi, 

melemahnya suara  ini terjadi akibat pemendekan pita suara oleh karena relaksasi 

m. krikotiroid. Hal yang perlu diperhatikan adalah sewaktu melakukan ligasi 

pembuluh darah pada kutub atas kelenjar tiroid maka usahakan dekat dengan 

kelenjar tiroidnya serta sebersih mungkin (yang diligasi betul-betul hanya 

pembuluh darah saja) , demikian juga sewaktu melakukan clamping serta meluksir 

atau menarik jaringan , lakukan hati-hati sehingga tidak menimbulkan kerusakan 

saraf serta struktur penting dibawahnya.  

d. Trakeomalasia. 

   Bila terjadi komplikasi ini maka perlu dilakukan trakeostomi. 

Trakeostomi untuk kasus ini biasanya memerlukan waktu follow up lebih lama 

untuk memberi kesempatan fibrosis / lebih kuatnya trakea yang lembek tadi.  

e.   Infeksi.  

Pada infeksi yang terjadi pada daerah kepala dan leher maka antibiotika  yang 

dianjurkan (sesuai pola kuman yang sering menimbulkan infeksi) adalah        

klindamisin kombinasi dengan garamisin. Apabila sudah ada hasil kultur maka  

ikuti anjuran dari hasil kultur tersebut 

Komplikasi metabolik  yang terjadi adalah : 
15 

a.  Tetani hipokalsemia. 
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Bisa disertai dengan hipoparatiroidi ataupun tanpa hipoparatiroidi    timbul   

biasanya pada hari  ke-3 terutama pada massive thyroidectomy           

(tiroidektomi yang strumanya besar),  setelah 1  minggu  diikuti 

hipoparatiroidism. Gejala yang kadang bisa kita jumpai pada penderita seperti ini 

antara lain : 

-   Chvostek-Weiss sign, dengan mengetuk pada daerah pangkal n.  

 fasialis (depan      meatus akustikus eksternus), maka akan timbul  

 twitching pada wajah ipsi lateral. 

-  Trousseau's sign, sphygmomanometer dipasang dilengan atas,  

kemudian dipompa sampai 200 mmHg. Tampak tetani pada lengan bawah, 

biasanya akan diikuti    dengan keadaan spasme jari - jari fleksi - adduksi   disebut 

"obstetrician's hand ", spasme ini nyeri. 

Kedua gejala  ini  timbul biasanya apabila level kalsium dalam  se¬rum dibawah 

8.0 mg/dL. Untuk mengetahui hipokalsemia ini bisa dilakukan pemeriksaan kadar 

kalsium darah pada penderita post op tiroidektomi setiap 12 jam sekali mulai hari 

ke-2. Pemberian vitamin D dan suplemen kalsium diperlukan pada penderita yang 

mengalami hipokalsemia berkepanjangan. Vitamin D2 (ergocalciferol) 50.000 

sampai 100.000 IU ( 1,25-2,50 mg ) /hari, untuk memacu absorbsi kalsium. 

Pemberian kalsium peroral bisa dimulai dengan 1 sampai 3 g/hari dan berangsur 

angsur dosisnya diturunkan. Serum kalsium perlu dijaga jangan sampai diatas  9.0 

mg/dL untuk mencegah jangan sampai hiperkalsiuria. Bila terjadi kalsiuria, maka 

perlu ditambahkan diuretika golongan thiazide untuk segera menurunkan 

kalsiuria. 

b.   Krisis tiroid, (badai tiroid = thyroid storm ) 

Terjadi pada operasi struma toksika yang persiapannya tidak adekwat. Walaupun 

cara pengobatannya sudah cukup dikenal namun pada kenyataanya angka 

kematiannya terjadi masih cukup tinggi, sekitar 75%.  
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 Komplikasi lanjut, yaitu : 
15

 

a. Keloid. 

 Sebelum waktu penyembuhan jaringan lunak mencapai maksimal maka bisa 

dikatakan suatu hipertrofi scar , setelah lebih dari 6 bulan maka akan menetap dan 

disebut keloid.  Bisa dikurangi / dicegah dengan penjahitan yang tidak terlalu 

kencang atau dengan obat sebangsa Kenacort, Madecasol cream . 

b. Hipotiroid. 

  Hampir 20 % penderita post operasi tiroid mengalami hal ini. Untuk 

mengatasi gangguan yang berkepanjangan maka ada beberapa ahli yang 

memberikan substitusi hormon sintetis, misalnya dengan memberikan tablet 

Euthyrox atau Thyrax dengan dosis 1 x 50 mg/hari, secara berangsur-angsur 

diturunkan sejalan dengan berfungsinya kembali kelenjar tiroid yang masih ada. 

8.3 Perawatan lebih lanjut (follow-up) penderita pasca operasi struma      

 

Perawatan lebih lanjut (follow-up) tergantung hasil P.A. nya, yaitu : 

a.  Karsinoma tiroid jenis papiler / folikuler. 

   Pada penderita post tiroidektomi total, maka dilakukan total body 

scan  I131 . Dari hasil scanning apabila didapat metastase, maka dievaluasi 

resektabel atau non resektabel , bila resektabel dilakukan operasi . Bila non 

resektabel dilakukan radio- terapi dengan I131, kemudian dilanjutkan supressi 

hor¬monal.  

b.  Karsinoma tiroid jenis meduler 

   Setelah tiroidektomi total , dilakukan pemeriksaan kadar kalsitonin 

dan CEA. Bila kadar kalsitonin > 10 nG/ml dan kadar CEA > 100 nG/ml, maka 

menunjukkan masih ada jaringan tiroid yang berfungsi apakah memang sisa tiroid 

yang belum total diangkat pada waktu operasinya, atau ada metastase ditempat 

lain. Pada penderita post tiroidektomi total , maka terapi hormonalnya distop dulu 
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selama 4 minggu ( sehingga sel-sel tiroid yang tersisa akan aktif lagi) kemudian 

dilakukan total body scanning dengan 
1131.

  

Seperti halnya tipe papiler/folikuler, apabila dijumpai metastase dan resektabel 

maka dilakukan operasi, dan bila non resektabel maka dilakukan radioterapi 

dengan I131,  kemudian dilanjutkan dengan supressi hormonal. Kemudian 3 bulan 

diulang pemeriksaan kalsitonin dan CEA. Bila pemeriksaan tumor marker ( hTG, 

Kalsitonin, CEA) normal, maka jadwal pemeriksaan ulang dilakukan seperti pada 

jadwal follow up. 

c.  Struma non karsinoma 

  Klinis dievaluasi adakah tanda-tanda gangguan fungsi kelenjar tiroid . 

Apabila perlu dilakukan konfirmasi dengan pemeriksaan kadar T3, T4, TSH. 

Apabila hasilnya normal, maka itu yang kita harapkan, akan tetapi apabila 

hasilnya hipotiroid maka bisa kita berikan suplemen Euthyrox selama ± 2 bulan. 

Setelah 2 bulan maka suplemen distop selama satu bulan dan kemudian diperiksa 

ulang faal tiroidnya, sudah eutiroid atau masih hipotiroid. 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi prognosa penderita kanker tiroid 

Sebagian ahli bedah menganjurkan tiroidektomi total pada setiap karsinoma tiroid.  

Sebagian lagi menganjurkan cukup dilakukan hemitiroidektomi pada penderita 

karsinoma tiroid dengan faktor resiko yang rendah berdasarkan kriteria AMES ( 

Age, Metastases, Extent, Size),  dan tiroidektomi total pada penderita dengan 

faktor resiko jelek. 
10,11

 

Shaha dan kawan-kawan menyimpulkan faktor yang paling dominan dalam 

menentukan prognosa adalah umur, ukuran lesi primer, ekstensi ekstra tiroid dan 

metastase jauh. 

 

 



 
 

337 

 

Klasifikasi faktor prognostik menurut sistem AMES. 
3 

Variabel         Deskripsi untuk prognostik baik     Deskripsi untuk prognostik jelek  

Age                Wanita <50 th, pria <40 th       Wanita >50 th, pria >40 th  

Metastases     Metastase jauh (-)                   Metastase jauh (+)  

Extent            Terbatas dalam tiroid                   Invasif ke jaringan sekitar atau       

                                                                              metastasis jauh   

Size           Diameter tumor  < 4 cm                   Diameter tumor > 4 cm  
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OVERVIEV OF RECENT ADVANCED IN SCCHNS 
Dr.Imam Prabowo,dr.Sp THTKL (K). FICS 

 

 

 More than 90% of tumours in the head and neck are squamous carcinomas. 

Cancer of the head and neck, which can arise in several places, is often 

preventable, and if diagnosed early is usually curable. Unfortunately, patients 

often present with advanced disease that is incurable or requires aggressive 

treatment, which leaves them functionally disabled. We have reviewed current 

practice and potential future advances in the referral, diagnosis, and management 

of head and neck cancer. (Sanderson, 2002). It is now widely accepted that the 

presence of lymph node metastases is a negative prognostic factor in head and 

neck squamous cell carcinoma. It follows that the ability to determine the 

presence of micro-metastases or the metastatic potential of a tumour at an early 

stage would condition the therapeutic strategy and evolution of this type of 

tumour. Prediction of the metastatic potential of head and neck squamous cell 

carcinoma is still, today, entrusted to clinical and histological evaluation of the 

tumour. However, the high percentage of relapse in this tumour shows the 

inadequacy of these parameters in predicting metastatic potential.  Furthermore, 

progress made over the last ten years in understanding the molecular mechanisms 

involved in the process of neoplastic tumour progression has led to the 

identification of molecules that can be used as potential prognostic markers of 

head and neck squamous cell carcinoma. There are many molecules involved in 

the process of forming metastases. This process represents the final stage of a 

multistep model, in which alterations occur to genes that are important for growth, 

proliferation and migration, to which are added variations in the expression of 
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molecules involved in the process of homeostasis of the extra-cellular matrix, of 

angiogenesis and lymphangiogenesis, favouring tumour invasion and the 

formation of metastases. (Cortesina,2006) 

 NPC is the predominant tumor type arising in the epithelial lining of the 

nasopharynx, and differs from other HNSCC in epidemiology, histology, natural 

history, and response to therapy [19]. The World Health Organization (WHO) 

classifies NPC into the three histopathologic types, including the keratinizing 

SCC subtype (WHO type I), the differentiated, non-keratinizing sub-type (WHO 

type II) and the undifferentiated, non-keratinizing subtype (WHO type III) [20]. 

The sporadic form of NPC is most commonly the keratinizing subtype (WHO 

type I) while the endemic form of NPC is commonly the undifferentiated, non-

keratinizing subtype (WHO type III). This endemic form is strongly associated 

with EBV and has a more favorable prognosis than other types. There is a 

multifactorial etiology, which to an extent explains the geographic variation of 

incidence. In endemic populations, risk appears to be due to an interaction of 

several factors including EBV infection, environmental factors such as smoking, 

and genetic predisposition. Smoking may be involved in the pathogenesis of NPC 

by causing EBV reactivation.( Nnamdi Eze, 2017). 

Presentation  

 Most head and neck cancers present with symptoms from the primary 

site—for example, hoarseness, difficulty in swallowing, or pain in the ear. 

Enlargement of a cervical lymph node as the first presenting feature is not 

uncommon, particularly with certain ―silent‖ sites— the tongue base, supraglottis, 
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and nasopharynx. Systemic metastases are uncommon at presentation (10%),4 

however, synchronous or metachronous tumours of the upper aerodigestive tract 

occur in 10-15% of patients.5 Guidelines have been written for general medical 

and dental practitioners for referring patients with suspected malignancies of the 

head and neck (box 1), and most head and neck units have an open access clinic to 

see these patients urgently.6 Removing the node before referral to a specialist 

centre without first identifying the primary tumour is associated with increased 

morbidity and poorer long term outcome.(Sanderson,2002) 

Screening and early diagnosis  

 Primary prevention—stopping smoking and drinking less alcohol—is the 

most effective way to reduce Information about neck dissections and accelerated 

regimens and an additional table and figure are on bmj.com Summary points 

Squamous cell cancer of the head and neck is common worldwide (4% of all 

cancers in the United States; 5% in the United Kingdom) The prognosis for early 

stage disease is good, but for patients with advanced disease it has altered little in 

the past 20 years Multidisciplinary teams are essential for optimum management 

Combinations of treatments can offer preservation of organs and function 

Improved reporting of morbidity and quality of life is essential Increased public 

awareness about the association with smoking and alcohol and the importance of 

early detection. Early detection should be a priority, given the excellent prognosis 

of early stage disease compared with the poor results in advanced stages. 

(Sanderson, 2002) 
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Medical Need 

 In the past 3 decades, survival rates for HNSCC have remained relatively 

unchanged. Over this time, there has been a 3% decrease in 5-year overall survival 

to 66% for cancers of the larynx and a 7% increase to 61% for cancers of the oral 

cavity and pharynx while the survival rate for all malignancies has improved from 

50 to 66% . Additionally, two-thirds of HNSCC patients continue to present with 

locally advanced disease. For these patients, 5-year survival rates are < 50% and 

post-treatment quality of life is severely reduced (Fung, 2011). 

EXISTING TREATMENT 

1. Existin Early stage and locally advanced disease 

 Accurate staging is critical in the treatment of HNSCC. The approximately 

one-third of patients who present with early stage, locally contained disease are 

generally treated with either surgery or radiotherapy both of which can yield 

excellent results and cure rates of better than 90% for stage I and 70% for stage II 

patients The selection of either modality has traditionally been based on a wide 

array of factors including accessibility of the lesion, organ preservation, patient 

and institutional preference, and risk of second primary tumor or recurrence. 

Treatment options for patients with locally advanced HNSCC (stage III and stage 

IV) are more complicated and treatment choice is dependent on a multitude of 

factors but primarily the site of the lesion and its accessibility for excision. 

Broadly, tumors of the oral cavity are generally treated with primary surgical 

excision and tumors of the pharynx and larynx are treated with chemoradiation as 

the primary treatment. The survival and locoregional control benefits of 
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concurrent chemoradiation have been demonstrated in several large studies 

including a pivotal multi-center Phase III trial of ~ 300 patients that demonstrated 

the benefit (14% projected 3-year overall survival benefit) of adding cisplatin to 

conventional radiotherapy. Moreover, a meta-analysis of > 17,000 patients in 93 

clinical trials found an absolute 5-year survival benefit of 6.5% (over radiotherapy 

alone) for concomitant chemotherapy and radiotherapy compared to only 2.4% for 

induction chemotherapy followed by radiotherapy. (Fung, 2010)  

2. Metastatic or recurrent disease 

 In metastatic or recurrent disease, which comprises 10% of initial 

presentations and occurs in 50% of patients who were treated for locally advanced 

HNSCC, the goals of therapy are both palliation of symptoms and extension of 

survival. In general, treatment options are diverse and can consist of single or 

multi-agent chemotherapy as well as salvage surgery, when the lesion is 

accessible, and/or re-irradiation . The standard of care for most patients with 

recurrent or metastatic HNSCC is multiagent chemotherapy, with the combination 

of a platinum compound and 5-fluorouracil (5-FU) as the most widely used 

regimen.  Several large studies have compared single chemotherapeutic agents 

with two agent combination therapy and, in general, have found that combination 

treatment is superior in response rates and as palliative therapy but does not 

improve overall survival. More recently, promising results from studies of taxane 

compounds (paclitaxel and docetaxel) in combination with cisplatin have 

prompted a direct comparison with 5-FU and cisplatin (FC) for recurrent and 

metastatic disease. 
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EGFR 

 EGFR is a transmembrane glycoprotein expressed at the plasma membrane 

that plays a critical role in mediating the relationship between extracellular signals 

and cellular homeostasis. As a member of the human EGFR (HER) family, its 

structure consists of an extracellular ligand binding domain, transmembrane 

domain and an intracellular tyrosine kinase domain . EGFR, which is also known 

as Her1 and ErbB1, can bind a variety of protein ligands including EGF, 

amphiregulin and TGF-α.  Signaling via EGFR begins with ligand binding to the 

extracellular domain followed by dimerization with other EGFR and HER family 

molecules. Dimerization allows for auto- and trans-phosphorylation of the 

tyrosine kinase domain which leads to the activation of several well-characterized 

cell survival and proliferation pathways including the MAPK, Jak/STAT and 

AKT pathways. In the case of HNSCC, heterodimerization with HER2 has been 

shown to be of prognostic value and may be particularly important. Thus, 

aberrations of EGFR signal activation, duration or intensity can result in the 

dysregulation of cellular homeostasis that is a hallmark of cancer.(Fung,2011). 

Dysregulation of EGFR signaling has been shown to stimulate tumor cell 

proliferation, inhibit apoptosis, and promote angiogenesis and metastatic spread; 

and aberrations of the EGFR pathway are a common feature of HNSCC and are 

associated with worse prognosis. Based on current genome-wide sequencing data, 

only a few oncogenes in HNSCC are immediately targetable with drugs in clinical 

development. These include EGFR, PIK3CA, FGFR, MET and CCND1 (Nnamdi 

Eze, 2017). 
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elected agents that are currently in clinical trials are represented here. Briefly, 

EGFR and VEGFR signals utilize a variety of downstream molecular pathways 

including the PI3K-Akt-mTOR, STAT and Ras-MAPK (ERK) pathways. Agents 

targeting these pathways include mAbs (cetuximab, panitumumab, necitumumab, 

ch806, bevacizumab), tyrosine kinase inhibitors (erlotinib, gefitinib, vandetanib, 

lapatinib), multikinase inhibitors (sorafenib, sunitinib), Src family kinase 

inhibitors (dasatinib, saracatinib), mTOR inhibitors (everolimus, temsirolimus) 

and nucleic acid decoy (STAT3 decoy). p53 and Rb are tumor suppressors that are 

inhibited by HPV proteins E6 and E7, respectively. E6 and E7 are constitutively 

expressed in HPV-16 and -18 infected tumor cells and are targeted by HPV 

peptide vaccines. Vaccination against E6 and E7 allows cytotoxic T-cell 

recognition of infected cells. 

MATRIX METALLOPROTEINASES  

 Matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of zinc-dependent 

endoproteinases that play an important role in tumour invasiveness: they remove 

physical barriers by degrading ECM macromolecules including the basement 
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membrane (BM). There is strong evidence that MMP-1, MMP-2, MMP-9 and 

MT-1 MMP are related to the metastatic potential in HNSCC, but the prognostic 

value of these regulators remains unclear 46. Several studies have associated 

MMP-2 and MMP-9 with lymph node metastasis and poor outcome in laryngeal 

cancer 47 48. Furthermore, micro-array gene expression studies on whole HNSCC 

tumour samples have identified over-expression of MMP-1, MMP-2, and MMP-3 

in HNSCC 49. (Cortesina,2006) 

Cathepsin D 

 In HNSCC, the variable expression of Cath-B and -D correlates with 

highly invasive and metastatic phenotypes of oral cancer. High levels of Cath-D 

expression were observed in oral carcinomas (OSCC) with regional lymph node 

metastasis (pN1/pN2) compared with node-negative tumours (pN0), in a series of 

63 patients examined by immunohistochemical analysis. (Coertesina,2006) 

Strategies to improve outcomes Laser treatment Using lasers, especially in early 

laryngeal disease, yields long term survival results equivalent to radiotherapy.12 

Although most patients with early laryngeal cancer are treated with radiotherapy 

in the United Kingdom, lasers are used increasingly, as the patients may often be 

treated as a day case, and radiotherapy can be held in reserve for metachronous 

tumours or recurrence.  

Other Modalities 

 The laser is used increasingly for larger lesions and different sites in the 

head and neck, with encouraging results relating to survival and function, 

although there is little data on voice quality.13 Organ preservation in operable 
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disease In two large studies, chemotherapy and then radiotherapy for responding 

patients or surgery for non-responding patients gaves equal results for 

locoregional control compared with immediate surgery and then radiotherapy. 

Survival rates did not differ between the two groups, but this approach allowed a 

number of patients to retain their larynx.These results have led to a trend towards 

preserving organs by giving chemotherapy during radiotherapy in advanced 

disease. Mostly, these strategies have scheduled chemoradiotherapy to the primary 

and neck, followed by a neck dissection six weeks later provided there is a 

complete response of the primary tumour.16 An alternative for an inoperable 

primary tumour or potentially functionally debilitating surgery is neck surgery 

followed by chemoirradiation to the primary. A prime example of this is in 

advanced tongue base tumours, where surgical management would involve a total 

glossolaryngectomy. 

Management of Surgery (Head and neck) 

 Management of the neck Surgery is the mainstay of treatment for cervical 

lymph node metastases, which are grouped into five levels. With clinical evidence 

of nodal disease it is clear that the neck requires treatment, traditionally in the 

form of a neck dissection. Surgery has moved away from radical neck dissections 

towards modified and selective neck dissections. This preserves function, 

especially in relation to the accessory nerve, which if sacrificed usually gives rise 

to a stiff and painful shoulder. If clinical evidence of the presence of enlarged 

cervical nodes is lacking, but the expected incidence of node metastases is greater 

than 20%, it is common practice to treat the neck (see table A on bmj.com). The 

incidence of involved cervical lymph nodes for different sites and stages of 
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tumour is known from retrospective studies. Strategies to improve outcomes Laser 

treatment Using lasers, especially in early laryngeal disease, yields long term 

survival results equivalent to radiotherapy. 

 Although most patients with early laryngeal cancer are treated with 

radiotherapy in the United Kingdom, lasers are used increasingly, as the patients 

may often be treated as a day case, and radiotherapy can be held in reserve for 

metachronous tumours or recurrence. Organ preservation in operable disease In 

two large studies, chemotherapy and then radiotherapy for responding patients or 

surgery for non-responding patients gaves equal results for locoregional control 

compared with immediate surgery and then radiotherapy. Survival rates did not 

differ between the two groups, but this approach allowed a number of patients to 

retain their larynx. These results have led to a trend towards preserving organs by 

giving chemotherapy during radiotherapy in advanced disease. Mostly, these 

strategies have scheduled chemoradiotherapy to the primary and neck, followed 

by a neck dissection six weeks later provided there is a complete response of the 

primary tumour. An alternative for an inoperable primary tumour or potentially 

functionally debilitating surgery is neck surgery followed by chemoirradiation to 

the primary..  Several of these trials have consistently shown an overall survival 

benefit to concomitant chemoirradiation compared with radiotherapy alone, and a 

systematic review of this group showed an overall reduction in mortality of 11%. 

Interest focuses on the future use of radiation protectants such as amifostine and 

growth factors (rhGM-CSF). The optimum chemotherapy regimen is not yet 

known. Platinum combinations, in particular cisplatin and fluorouracil, are 

generally regarded as the ―gold standard,‖ but low dose chemotherapy may be 
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equally effective as full dose and radiation sensitisers such as nimorazole have 

shown similar results.. High dose rate remote afterloading brachytherapy, which 

involves considerable reduction in overall treatment times for the patient and 

provides protection for staff, is increasingly being used.(Sanderson,2002)  

Paliatif treatment 

 Palliative radiotherapy should be used judiciously to avoid a painful 

radiation mucositis causing further distress with little therapeutic gain. Epistaxis, 

stomal recurrence, or proptosis might be controlled with a short course of 

radiotherapy, and electron therapy or brachytherapy can be helpful for recurrence 

of tumours in the neck. Untreated head and neck cancer is often chemosensitive, 

but response rates tend to be lower in recurrent disease. Cisplatin and infusional 5-

fluorouracil in combination is the standard to which new combinations are 

compared. Docetaxel in combination with cisplatin shows response rates of 

around 40%, but so far does not seem to offer any survival advantage and its 

toxicity can be considerable.  

Quality of life 

 Quality of life issues in head and neck cancer are crucial given the nature 

of the disease and its treatment, which can affect function in vital areas such as 

speech, swallowing, breathing, and facial appearance. This may have enormous 

sociopsychological impact and cause physical disability. Despite the importance 

of quality of life issues in comparisons of treatments, few clinical trials report 

meaningful quality of life data for long term outcome.(Sanderson,2002)  

  



 
 

352 

 

Prognosis 

 The poor prognosis for patients affected by advanced head and neck 

squamous cell carcinoma (HNSCC) is often related to frequent local and regional 

recurrence, and it is widely accepted that the presence of lymph node metastases 

is the most prognostic factor for these tumours. It therefore follows that 

assessment of cervical lymph nodes is an important step both in pre-operative and 

post-operative management of HNSCC patients. At present, from the clinical 

standpoint, some evidence linked to the histological evaluation of the primary 

tumour and of the loco-regional lymph nodes, such as lymph node capsular 

rupture (R) and tumoural intra-vascular embolization (E) may be considered 

absolutely predictive of the metastasization process 1 2. Also of prognostic value, 

with regard both to loco-regional recurrence and distant metastasis, are tumour 

thickness, degree of differentiation, the pattern of tumour invasion within the 

stroma, the host inflammatory response, bone and/or cartilage invasion by the 

tumour and positive margins after surgical excision 3 4. However, these clinical 

prognostic parameters often underestimate the presence of involved lymph-nodes 

and the frequency of early metastatic relapse indicates that a number of 

disseminated tumour cells are undetectable by current methods. It is, therefore, 

mandatory to find both a method and a marker to detect and to diagnose 

microscopic and occult metastases. 
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REKONSTRUKSI DEFEK PASCA MAKSILEKTOMI 
Yussy Afriani Dewi, dr., M.Kes., SpTHT-KL(K) 

 

Abstrak: Berbagai defek dapat terjadi pasca maksilektomi. Rekonstruksi maksila 

dapat dilakukan dengan sederhana pada maksilektomi yang tidak melibatkan 

lantai orbita (kelas 2). Pada kasus ini, defek struktur wajah lebih sedikit dan dapat 

dilakukan berbagai macam rekonstruksi pada maksila dan alveolus dental. Jika 

maksilektomi melibatkan orbita (kelas 4), yang menimbulkan keluhan pada mata 

(enoftalmus, dystopia orbital, ektropion, dan diplopia) tidak dapat menggunakan 

rekonstruksi yang sederhana. Banyak kontroversi yang berhubungan dengan 

maksilektomi yang melibatkan lantai orbita dan alveolus dental (kelas 3). 

Dibutuhkan kerjasama dengan bagian lahin seperti prostodontist untuk 

memperbaiki defek yang terjadi. 

 

Abstract: Various defects can occur after maxillectomy. Maxillary reconstruction 

can be done with a simple for standard maxillectomy that does not involve the 

orbital floor (class 2). In this case, the defect structure of the face is less damage 

and there are multiple reconstructions of the maxilla and dental alveolus. If the 

maxillectomy involving the orbit (class 4), which lead to complaints of the eye 

(enopthalmus, orbital dystopia, ectropion, and diplopia) are avoided which 

simplifies the reconstruction. Most controversy is associated with the 

maxillectomy that involves the orbital floor and dental alveolus (class 3). A 

multidisciplinary approach to these patients in emphasized which should include a 

prosthodontist to repair defects that occur. 
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Key words: Rekonstruksi maksila, maksilektomi, defek  

 

PENDAHULUAN 

Maksila merupakan bagian dari muka yang ikut menentukan bentuk wajah 

seseorang, terutama sepertiga bagian tengah wajah (midfacial).  Selain berfungsi 

estetik, maksila berperan penting dalam menjaga jalan napas, proses mengunyah, 

menelan, dan bicara. Seperti halnya organ tubuh lainnya, terutama mukosa yang 

melapisi sinus maksila dapat mengalami perubahan menjadi ganas (malignant 

transformation).
1, 

Defek pada maksila dapat terjadi akiba trauma, penyakit, perubahan patologi atau 

reseksi tumor sinonasal. Keganasan di sinus maksila (terletak di tulang maksila) 

paling sering ditemukan diantara keganasan  sinus paranasal. Kekerapan tumor 

ganas sinus maksila ini diperkirakan sekitar 0,2 – 0,8 % dari seluruh keganasan di 

seluruh tubuh, atau 3 % dari keganasan traktus aerodigestivus bagian atas. Di  

Poliklinik Onkologi THT-KL RS Dr. Hasan Sadikin Bandung, selama periode 

tahun 2006-2010 tumor ganas sinonsal menempati urutan kedua tersering (365 

atau 18,9% penderita) diantara penderita baru yang datang berobat. Urutan 

pertama ditempati oleh karsinoma nasofaring (783 atau 40,5% penderita), 

sedangkan urutan ketiga adalah karsinoma orofaring (334 atau 12,1% penderita) 

dan keempat karsinoma laring (206 atau 10,7% penderita).
1-3 

Modalitas utama dalam penataksanaan keganasan sinus maksila berupa 

pembedahan yang disebut sebagai maksilektomi. Maksilektomi menyebabkan 
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terbukanya rongga mulut, antrum, dan nasofaring. Pasca maksilektomi dapat 

timbul defek di palatum (rongga mulut) dan  maksila yang letaknya di daerah 

muka sepertiga tengah (midfacial). Defek yang besar dapat menyebabkan 

morbiditas yang berhubungan dengan fungsional dan aestetika. Kebanyakan defek 

yang terjadi dapat mengganggu fungsi secara nyata dan estetika pada kontur 

wajah seperti deformitas pada bibir, komplikasi orbital, gangguan bicara, dan sulit 

menelan Oleh karena itu defek pasca maksilektomi perlu segera dilakukan 

rekonstruksi.Rehabilitasi menjadi hal yang penting apabila terjadi perubahan 

fungsi yang berdampak pada kualitas hidup.
1,2 

Salah satu tujuan dari rekonstruksi pasca maksilektomi adalah penyembuhan luka 

secara konsisten, mengembalikan kompetensi, dan fungsi palatal (pemisahan 

antara rongga mulut dan sinonasal), mendukung rongga orbital pada kasus 

eksenterasi, dan memperbaiki kontur wajah.
2 
 

Pengembalian fungsi dasar dan tujuan estetika defek maksila dapat dicapai 

melalui prosedur rekonstruksi maksilektomi. Free composite bone flaps dapat 

secara simultan memperbaiki defek maksila. Rekonstruksi fungsional maksila 

dengan teknik osseointegrated implants merupakan suatu perkembangan penting 

dalam bidang bedah rekonstruktif bagian kepala dan leher. Osseointegrated 

implants dapat diletakkan dalam vascularized graft bone untuk mempertahankan, 

mendukung, dan menstabilkan protesa.
2 

Rekonstruksi defek maksila pasca maksilektomi dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara, mulai dari yang sederhana menggunakan dental prosthesis, sampai 

yang rumit (canggih) dengan osteomusculocutaneous iliac crest free flap.
1 
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 Walaupun terdapat kemajuan dalam bidang rekonstruksi, defek 

maksilektomi tidak dapat diprediksikan dan tidak selalu dapat dilakukan karena 

alasan lokal dan sistemik. Karena terbatasnya sisa tulang maksila setelah 

maksilektomi.
1 

 

ANATOMI 

Wajah secara keseluruhan dibagi menjadi 3 bagian yaitu sepertiga atas (frontal), 

sepertiga tengah (midface) dan sepertiga bawah (mandibula). Struktur midface 

meliputi maksila, palatum, orbita dan hidung. Maksila adalah struktur dari 

midface yang sangat penting baik sebagai fungsi (mengunyah, berbicara dan 

menelan) dan estetik. Hilangnya jaringan lunak (soft tissue) atau tulang pada 

daerah midface dapat menyebabkan kolaps dari hidung, wajah, bibir dan 

periorbital sehingga menyebabkan berbagai macam gangguan mulai dari 

mengunyah, ber¬bicara, menelan, susah bernapas, gang¬guan penciuman dan 

perubahan bentuk mata (ektropion) atau bentuk muka yang asimetris. Keadaan 

tersebut sangat mengganggu bagi penderita baik dari segi fungsi maupun 

penampilan yang berakibat gangguan psikologis
.1 
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Struktur tulang wajah 1/3 tengah (midfacial) dibentuk oleh 3 pilar utama maksila 

(maxillary buttresses) yaitu zygomaticomaxillary buttress (ZMB), 

pterygomaxillary buttress (PMB), dan nasomaxillary buttress (NMB).  

 

Restorasi dari 3 pilar utama ini sangat penting untuk mendapatkan hasil 

rekonstruksi yang efektif daripada komplek defek maksila.
1
          

Struktur anatomi tulang tulang wajah, dan 3 pilar utama (maxillary buttresses) 

yaitu ZMB (zygomaticomaxillary buttress), PMB (pterygomaxillary buttress) dan 

NMB (nasomaxillary buttress). 

Maksila dapat diseskripsikan sebagai suatu struktur geometrikal dengan enam 

dinding/heksahedrium. Tiap dinding adalah bagian dari struktur anatomi lainnya 

pada wajah. Bagian superior maksila adalah dasar orbita dan pendukung bola 

mata. Bagian medial maksila adalah dinding lateral cavum nasi dan bagian dari 

sistem lakrimalis. Bagian inferior maksila membentuk bagian depan palatum 

durum dan tepi alveolar. Kebanyakan otot yang terlibat dalam ekspresi wajah dan 

pengunyahan termasuk dalam otot-otot maksila. Kedua maksila merupakan tulang 

yang paling penting pada skeletal wajah. Bersama dengan tulang malar, maksila 

menyediakan pendukung untuk otot yang secara signifikan berhubungan dengan 

fungsi utama seperti ekspresi wajah, pengunyahan, dan berbicara. Maksila dan 

jaringan lunak yang menutupinya berperan untuk memperluas kontur wajah. 
4,5
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 MAKSILEKTOMI 

Maksilektomi adalah suatu tindakan pengangkatan maksila secara pembedahan, 

sering disebut juga dengan reseksi maksila. Maksilektomi merupakan suatu 

tindakan pada maksila yang menimbulkan defek pada wajah dan rongga mulut 

berupa kerusakan dan perubahan bentuk pada wajah serta fungsi oral. 

Maksilektomi yang meluas ke orbita akan menyebabkan perubahan kosmetik pada 

penderita dan sering mengalami kesulitan dalam pembuatan obturator. Jika tepi 

posterior pada palatum mole terkena dampak pada maksilektomi, maka menjadi 

perhatian utama untuk dokter dan penderita. Setiap defek yang terjadi akan 

memberikan efek pada penderita untuk tindakan rekonstruksi dan rehabilitasi, 

sehingga diperlukan suatu klasifikasi defek yang meliputi faktor estetik dan 

fungsional.
2
 

Prosedur maksilektomi tergantung pada banyaknya struktur jaringan yang terkena 

tumor. Prioritas maksilektomi adalah membuang tumor secara keseluruhan, dan 

prioritas kedua adalah pengembalian fungsi. Insisi dilakukan mulai sisi medial 

dari ligamen kantus medialis terus ke bawah menyusuri tepi lateral hidung, lalu 

melingkari ala nasi di bagian lateral pada lipatan nasolabial (nasolabial crease) 

menuju filtrum bibir atas, kemudian membelok keatas. Atau tidak memotong ala 

nasi tetapi dilanjutkan ke arah kolumela,  sekitar 2-3 mm dibawah tepi vestibulum 

nasi bagian inferior. 
6,7
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Penderita tumor ganas sinus maksila (antro-alveolar) yang sudah agak lanjut biasanya ditemukan 

pembengkakan di pipi (fosa kanina), palatum dan gusi (prosesus alveolaris).     

                    

 

Penderita karsinoma sinus maksila, tampak tumor di palatum dan prosesus alveolaris. 

Foto CT scan, tampak massa di sinus maksila dan kavum nasi. 

Seperti umumnya pembedahan onkologi di organ tubuh lainnya, operasi 

maksilektomi yang dilakukan selalu mempertimbangkan radikalitas operasi, 

pengembalian fungsi fisiologis dan kosmetik. Kunci dari pembedahan yang baik 

(good surgery) khususnya pada pembedahan kanker yaitu aman (safe) dan 

lapangan pandang yang luas (adequate exposure). Berdasarkan filosofi ini, setiap 

pembedahan yang dilakukan untuk mengeluarkan tumor ganas di maksila akan 

menyebabkan hilangnya kontinuitas tulang, jaringan lunak dan deretan gigi yang 
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dapat berakibat defek muka (cosmetic deformity), dan gangguan fungsi menelan 

dan bicara. Oleh karena itu perlu  segera dilakukan rekonstruksi dengan harapan 

agar tidak terjadi gangguan fungsi menelan, bicara dan penampilan (appearance).1 

Ada beberapa macam teknik operasi untuk mengeluarkan tumor ganas sinus 

maksila, mulai dari prosedur pembedahan yang relatif terbatas sampai reseksi 

yang sangat radikal. Macam atau teknik operasi maksilektomi yang dikerjakan 

tergantung dari lokasi tumor, ukuran tumor, perluasan tumor, ada tidaknya 

metastasis dan jenis histopatologi. Dari hasil pemeriksaan radiologis  (CT scan 

atau  MRI) dapat diperkirakan batas eksisi yang harus dikerjakan pada waktu 

pembedahan. Berdasarkan banyaknya jaringan yang dikeluarkan saat operasi, 

maksilektomi dibedakan menjadi maksilektomi terbatas (limited), medial, parsial 

atau subtotal (suprastruktur, infrastruktur), total, radikal dan diperluas. Pasca 

reseksi tumor ganas sinus maksila biasanya timbul defek yang besarnya 

tergantung dari besarnya tumor.
1
 

 

Macam-macam maksilektomi: 
8-10 

a. Maksilektomi terbatas 

Pada maksilektomi terbatas dilakukan tindakan pengangkatan satu dinding 

maksila. Maksilektomi ini sering untuk mereseksi dinding medial atau dasar sinus 

maksilaris. Kegasanasan pada dasar dan setengah bagian inferior sinus maksilaris 

dapa meluas ke dalam palatum durum atau tepi alveolar. Jika tumor terbatas pada 

bagian anterior, dapat dilakukan maksilektomi terbatas. 
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.                 

Pemotongan tulang maksila pada maksilektomi terbatas 

 

b. Maksilektomi medial 

Maksilektomi medial di indikasikan untuk tumor jinak sinonasal, tumor ganas 

sinus etmoid yang tidak mengadakan perluasan ke lamina kribrosa, tumor ganas 

rongga hidung yang telah melewati dinding medial sinus maksilaris tetapi belum 

mengenai (infiltrasi) tulang bagian bawah (lantai) kavum nasi. Beberapa struktur 

yang dikeluarkan saat melakukan operasi ini yaitu seluruh dinding lateral rongga 

hidung, etmoid, lamina papirasea dan sebagian fosa kanina. 

 

                       Struktur yang di reseksi pada maksilektomi medial 
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c. Maksilektomi parsial 

Tumor ganas sinus maksila dengan perluasan yang terbatas di maksila dapat di 

eksisi secara adekuat melalui maksilektomi parsial. Berdasarkan lokasi tumor dan 

bagian maksila yang di reseksi, dibedakan menjadi 2 macam yaitu maksilektomi 

infrastruktur dan suprastruktur. 

 

c.1 Infrastruktur 

 Maksilektomi infrastruktur dilakukan untuk mereseksi tumor pada dasar 

sinus maksilaris yang meluas ke rongga mulut. Prosedur ini mengharuskan 

pembuangan separuh bagian bawah maksila. Maksilektomi infrastruktur di 

indikasikan untuk tumor ganas yang terletak di bagian bawah maksila yaitu : 

tumor di dasar antrum, tumor sinus maksila yang ekstensi ke bagian bawah sinus / 

palatum durum, tidak meluas ke etmoid, dan tidak mengadakan infiltrasi ke tulang 

atau mukosa dinding superior sinus maksilaris. Tumor ganas di sinus maksila 

dengan perluasan yang terbatas seperti yang disebutkan diatas dapat di eksisi 

secara adekuat dengan maksilektomi parsial infrastruktur. Tumor ganas sinus 

maksila yang terletak antero alveolar atau tumor yang belum mengenai atap sinus 

maksila, dilakukan maksilektomi infrastruktur dengan mempertahankan dasar 

orbita.  
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Maksilektomi parsial infrastruktur 

   

                                     (a)                                                              (b) 

Reseksi pasca maksilektomi parsial (infrastruktur) 

 

c.2   Maksilektomi suprastruktur 

Operasi ini di indikasi untuk tumor ganas sinus maksila yang letaknya postero-

superior, dimana dasar sinus masih intak.  Disini dilakukan pengangkatan bagian 

atas maksila dengan mempertahankan palatum durum (bagian bawah maksila) dan 

orbita. Apabila tumor sudah meluas ke jaringan lunak orbita (orbital involement) 

dilakukan tindakan tambahan berupa eksenterasi orbita. 
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                               a                                                            b 

Struktur yang di reseksi pada maksilektomi suprastruktur. 

      (a) Tanpa eksenterasi orbita.                      (b). Dengan eksenterasi orbita 

 

d. Maksilektomi Total 

Tumor ganas yang sudah memenuhi seluruh rongga sinus maksila perlu tindakan 

operasi untuk mengeluarkan seluruh maksila (complete removal). Maksilektomi 

total juga di indikasikan untuk kasus tumor ganas sinus maksila yang sudah 

mengenai (ekstensi) dinding superior sinus (tulang dasar orbita) tetapi belum 

menginvasi ke periorbita atau jaringan lunak di rongga orbita  (orbital 

involement). 
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Struktur tulang yang di reseksi pada maksilektomi total. 

 

DEFEK MAKSILA 

Sistem klasifikasi defek didasarkan atas kehilangan jaringan yang bisa 

mengakibatkan keterbatasan pilihan rekonstruktif dan mempertimbangkan hasil 

akhir dari rekonstruksi. Kompleks anatomi 3-dimensi tidak hanya merupakan 

sebuah tantangan untuk ahli bedah dalam mempertimbangkan rekonstruksi 

sebelum dilakukannya pembedahan tetapi juga merupakan masalah dalam 

menentukan klasifikasi defek. Berdasarkan hal ini terdapat beberapa sistem 

klasifikasi defek maksila dan palatum. Brown dan kawan-kawan 

mengklasifikasikan defek maksilektomi menjadi komponen vertikal dan 

horizontal. Dimensi vertikal (Kelas 1-6) adalah perluasan unilateral dan 
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melibatkan orbita. Komponen horizontal (a-d) berdasarkan banyaknya kehilangan 

daerah palatum dan alveolar.
11 

 

Klasifikasi Defek Maksila Menurut Brown 

Kelas Defek 

Komponen Vertikal 

1 Maksilektomi yang tidak menyebabkan fistula oronasal 

2 Tidak melibatkan orbita 

3 Melibatkan jaringan sekitar orbita dengan retensi orbita 

4 Dengan enukleasi atau eksenterasi orbita  

5 Defek orbitomaksilari 

6 Defek nasomaksilari 

Komponen Horizontal 

a Hanya defek palatum, tidak melibatkan dental alveolus 

b Kurang dari atau sama dengan ½ bagian anterior bilateral atau 

transversal 

c Kurang dari atau sama dengan ½ unilateral 

d Lebih besar dari ½ maksilektomi 

 

Klasifikasi defek maksila menurut Brown:
11
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Kelas Defek 

Komponen Vertikal 

1 Maksilektomi yang tidak menyebabkan fistula oronasal 

2 Tidak melibatkan orbita 

3 Melibatkan jaringan sekitar orbita dengan retensi orbita 

4 Dengan enukleasi atau eksenterasi orbita  

5 Defek orbitomaksilari 

6 Defek nasomaksilari 

Komponen Horizontal 

a Hanya defek palatum, tidak melibatkan dental alveolus 

b Kurang dari atau sama dengan ½ bagian anterior bilateral atau transversal 

c Kurang dari atau sama dengan ½ unilateral 

d Lebih besar dari ½ maksilektomi 

 

Yang dimaksud dengan komponen vertikal, yaitu:12,13 

• Tipe 1 (maksilektomi tanpa fistula oroantral); reseksi meliputi 

pembuangan tulang alveolar tanpa menyebabkan fistula oroantral. Reseksi pada 

etmoid dan defek anterior sinus atau pembaunagn dinding lateral cavum nasi, 

masuk ke dalam klsifikasi ini. 
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• Tipe 2 (maksilektomi infrastruktur) reseksi meliputi bagian alveolus dan 

dinding sinus, tetapi tidak sampai ke dasar atau tepi orbita. 

• Tipe 3 (maksilektomi suprastruktur), reseksi meliputi dasar orbita atau 

tanpa peri-orbita dan dengan atau tanpa reseksi basis kranii. 

• Kelas 4 (maksilektomi radikal), reseksi ditambah dengan perluasan ke 

orbita dengan atau tanpa reseksi anterior basis kranii. 

Yang dimaksud dengan komponen horizontal, yaitu:12,13 

• a: Tulang alveolar maksila dan palatum durum direseksi. Kurang dari 

atau sama dengan setengah alveolar dan palatum durum direseksi tanpa 

melibatkan septum nasi atau melewati garis tengah. 

• b: Kedua sisi tuang alveolar maksila dan palatum durum direseksi. 

Termasuk reseksi kecil yang mlewati garis tengah alveolar dan septum nasi. 

• c: Dilakukan pemotongan seluruh alveolar maksila dan palatum 

durum. 

 

Cordeiro dan Santamariae mengklasifikasikan 4 tipe secara sederhana, yaitu:11 

Tipe 1  Maksilektomi terbatas, tidak melibatkan palatum 

Tipe 2  Maksilektomi subtotal, preservasi dasar orbita 

Tipe 3   

   a  Total maksilektomi dengan preservasi orbita 

   b  Total maksilektomi dengan eksenterasi orbita 
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Tipe 4  Orbitomaksilektomi, palatum di preservasi 

 Klasifikasi ini mengevaluasi luas permukaan dan penutupan palatum serta 

rekonstruksi orbita. Walaupun klasifikasi ini didasarkan atas bentuk maksila yang 

3 dimensi tetapi tidak menjelaskan mengenai kandidat yang bagus untuk 

obturator. Maksila dapat dianggap sebagai struktur geometris dengan 6 dinding 

(hexahedrium). Berdasarkan atas banyaknya dinding yang hilang pasca 

maksilektomi (ada 4 tipe maksilektomi), disarankan alternatif rekonstruksinya  

sebagai berikut:1   

1. Tipe 1 (limited maxillectomy): salah satu atau dua dari din¬ding maksila 

(anterior, medial, rim orbita) hilang karena dikeluarkan (diangkat). Defek dapat 

dikoreksi dengan non vascularized bone graftmisalnya  calvarial bone graft, atau 

split rib graft.  

 

2. Tipe 2 (subtotal / inferior maxillectomy): defek maksila bagian bawah 

dimana yang masih tersisa hanya dasar orbita. Defek tersebut dapat direkonstruksi 

dengan osteocutaneous free flap (misalnya: fibula, radial forearm, ilium).  Flap 

tersebut dapat dilipat seperti "sandwich" untuk membentuk lengkungan maksila 

atau palatum. Pemasangan tulang disini   diperlukan untuk meletakkan implan 

gigi, sekaligus sebagai penopang bibir atas. Keadaan tersebut dapat juga 

direkonstruksi dengan obturator. 

3. Tipe 3 (total maxillectomy): seluruh dinding maksila hilang tanpa disertai 

eksenterasi orbita (3a), disertai eksenterasi orbita (3b). Defek pada keadaan 

tersebut dapat dire¬konstruksi dengan bone graft yang diletakkan diantara 2 flap 
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(flap otot temporalis dan kulit), Flap tersebut hanya untuk rekonstruksi orbita dan 

dinding anterior maksila, sedangkan palatum dapat digantikan dengan obturator. 

Dapat juga dengan osteocutaneous groin free flap. 

4. Tipe 4 (orbitomaxillectomy): selu¬ruh dinding maksila beserta isi orbita 

dikeluarkan, sedangkan palatum tetap dipertahankan. Koreksi keadaan tersebut 

dapat dengan transfer otot temporalis dan bone graft, atau free flap. 

 

Pada makalah ini, klasifikasi defek maksilektomi didasarkan kepada jenis defek 

yang paling sering ditemukan. Jenis reseksi pada tumor sinonasal ditentukan oleh 

lokasi tumor dan perluasannya. Tumor yang berasal dari bagian dalam sinus 

maksilaris diangkat dengan beberapa bentuk variasi maksilektomi.9 

Berdasarkan penilaian atas reseksi anatomi yang dilakukan, defek maksila dapat 

diklasifikasi menjadi 3 kategori, yaitu:1 

• Kategori I:  bila dilakukan pengangkatan dinding anterior dan atau 

medial dari maksila bagian bawah, termasuk palatum, sedangkan dinding orbita 

inferior dan lantai orbita dipertahankan. Dengan demikian yang diangkat adalah 

PMB dan sebagian NMB.  
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Misalnya, pasca maksilektomi terbatas dan maksilektomi infra struktur (parsial / 

subtotal). 

Defek maksila kategori I 

 

• Kategori II:  defek yang terjadi setelah dilakukannya orbitomaxillectomy 

atau orbitozygomaticomaxillectomy. Defek ini meliputi dinding anterior dan 

medial dari maksila bagian atas, termasuk isi orbita (orbital exenteration), namun 

palatum tetap dipertahankan. Regio malar termasuk arkus zigoma kadangkala 

direseksi (orbitozygomaticomaxillectomy defect). Dengan demikian disini 

dilakukan pengangkatan ZMB dan NMB. Misalnya, pasca maksilektomi supra 

struktur (tanpa atau dengan eksenterasi orbita) 

 

Defek maksila kategori II 

 

• Kategori III:  bila seluruh tulang maksila diangkat tanpa preservasi 

dinding inferior orbita, atau palatum (misalnya, pasca maksilektomi total). Pada 

maksilektomi total yang diperluas kadang kala dilakukan pengangkatan isi orbita, 

regio malar, termasuk arkus zigoma dan/atau kulit muka dan/atau otot mimik. 
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Defek Maksila Kategori III 

 

 

REKONSTRUKSI DEFEK PASCA MAKSILEKTOMI 

Rekonstruksi maksila adalah rehabilitasi perawatan pada defek maksila setelah 

dilakukan tindakan pembedahan yang melibatkan hilangnya sebagian atau seluruh 

maksila.
2
 

Rekonstruksi defek pasca maksilektomi harus dilakukan mengingat apabila 

dibiarkan akan berdampak morbiditas yang tinggi, yaitu gangguan yang hebat 

pada fungsi (menelan, bicara) dan kosmetik. Tujuan dari rekonstruksi defek 

maksila yaitu mempertahankan jalan makanan (maintain aliemantation), 

mempertahankan fungsi bicara (restore speech), mempertahankan bentuk pipi dan 

bibir (provide lip and cheek support) dan mempertahankan bentuk muka 

(reestablish midface projection).
1 

Tujuan lain rekonstruksi defek di daerah maksila adalah:
1,11 
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a. Rekonstruksi dinding orbita untuk mempertahankan posisi bola mata atau 

mengisi rongga orbita bila dilakukan eksenterasi bola mata. 

b. Rekonstruksi defek intraoral, wajah, palatum, nasal lining, memperbaiki 

berbicara, mengunyah dan oral continencia. 

c. Memisahkan rongga mulut atau nasal dari dasar tulang tengkorak atau 

orbita. 

d. Defek pada kulit daerah maksila harus ditutup dengan flap lokal, flap jauh. 

e.   Obliterasi defek maksilektomi. 

Keberhasilan dari suatu operasi rekonstruksi defek maksila ditandai dengan 

kembalinya:
2
 

1. Kontinuitas tulang disertai bentuk lengkungan yang kokoh  

2. Ketebalan tulang (osseous bulk)  

3. Ketinggian alveolar yang diperlukan untuk pemasangan prostesis gigi  

4. Fungsi persendian antara rahang atas dan rahang bawah, fungsi menelan 

dan bicara  

5. Graft yang dipasang dapat bertahan/hidup dalam jangka waktu yang lama 

(graft durability)  

6. Bentuk muka yang cukup baik (acceptable). Beberapa ahli lainnya 

berpendapat keberhasilan operasi ini cukup didasarkan atas kembalinya bentuk 

dan fungsi maksila.   
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Dalam melakukan tindakan bedah, terlebih dahulu mengevaluasi dan 

mempertimbangkan kondisi penderita untuk menentukan pilihan rekonstruksi 

yang tepat.
2 

Beberapa faktor pra bedah yang harus dipertimbangkan yaitu:
2 

 

1. Jumlah dan tipe jaringan yang akan dibutuhkan  

2. Pertimbangan estetis dan fungional  

3. Morbiditas donor  

4. Lokasi donor  

5. Lamanya operasi  

6. Kemampuan dalam melakukan pembedahan  

7. Evaluasi kondisi umum penderita  

a. Alkohol dan tembakau  

Kebanyakan penderita yang terkena tumor ganas disebabkan oleh kebiasaan 

mengkonsumsi tembakau atau minuman beralkohol, sehingga dalam 

penyembuhan luka sangat sulit dan kemungkinan terjadi komplikasi.  

b. Status nutrisi  

Pada penderita yang mengalami defisiensi vitamin dan mineral kemungkinan 

terjadi anoreksia dan badan menjadi kurus.  

c.  Pra bedah status dental  
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Merupakan suatu pertimbangan penting untuk memformulasikan suatu rencana 

perawatan pada rekonstruksi.  

d.  Faktor usia  

Pada penderita lanjut usia yang mempunyai kesehatan buruk sehingga memiliki 

kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan rekonstruksi.  

Ada 4 cara rekonstruksi defek pasca maksilektomi yaitu dental  prosthesis, local 

flap or graft, regional flap/graft dan microvascular free tissue transfer (free flap / 

graft), yaitu:1,11 

 

1. Prostesis 

Telah banyak dilakukan rehabilitasi prostesis untuk menutup defek palatum. 

Termasuk obturator maksila untuk menutup defek palatum durum, obturator 

faringeal untuk defek palatum molle, dan obturator maksilofaringeal untuk defek 

pada kedua struktur tersebut. Secara tradisional, defek palatum durum ditutup 

obturator dengan bulky dental prosthesis. Pemasangan obturator atau dental 

prostesis ini dapat memperbaiki fungsi bicara (adequate speech), menelan, dan 

penampilan (kosmesik). Pada mulanya, prostetik obturation merupakan gold 

standard untuk rekonstruksi defek palatum oleh karena diperlukan rehabilitasi 

orodental secepatnya (immediate), tanpa memerlukan second operative site dan 

dokter dapat melakukan evaluasi daerah operasi untuk mendeteksi kekambuhan 

tumor secara dini. Selain itu, prostetik obturator merupakan solusi untuk menutup 

defek palatum yang kecil. Sedangkan defek yang besar memerlukan penanganan 

yang lebih baik untuk mempertahankan fungsi dan estetika. Masalah utama dari 
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prostetik obturator adalah retensi dan stabilisasi yang sering kali menyebabkan 

perubahan bicara dan mengunyah. Kesulitan lain yaitu apabila ditemukan defek 

yang mengenai rim orbital dan zigoma yang berdampak deformitas. Hasil yang 

baik terjadi bila melibatkan komplek palatomaksilari.  

Penderita harus menjaga kebersihan baik daerah luka operasi dan prostesis. 

Retensi jelek yang diakibatkan oleh denture bulkiness dan sisa gigi yang tidak 

terawat baik  dapat menyebabkan kebocoran, pembentukan krusta, bau busuk, dan 

regurgitasi oronasal. Beberapa kelemahan ini menyebabkan penderita akan 

mengalami penurunan kualitas hidup. 

Prostesis merupakan alternatif (standar) apabila masih belum bisa melakukan free 

flap. 

Penderita dengan lesi yang terbatas pada alveolar ridge saja, atau alveolar ridge 

dan palatum yang tidak melebihi setengah palatum durum  dapat direhabilitasi 

dengan relatif mudah. Pada mulanya dokter gigi spesialis prostodontis melakukan 

evaluasi penderita dan membicarakan dengan operator mengenai rencana reseksi 

maksila dan palatum yang akan dilakukan (prabedah). Selanjutnya dibuat cetakan 

gigi preoperatif, lalu dibuat prostesis palatum (immediate obturator) yang akan 

dipasang saat operasi. Seringkali untuk menahan obturator pada tempatnya 

dilakukan fiksasi ke sisa tulang palatum atau gigi dengan sekrup atau kawat.  

Secara periodik, sekrup atau ikatan kawat ini dapat dilepas untuk melakukan 

pembersihan rongga maksila-hidung-nasofaring (irigasi) dan pencucian obturator/ 

prostesis. Kelebihan dari intraoperative  palatal prosthesis ini antara lain 

sederhana, cepat, dan murah, dapat dipasang langsung saat operasi tanpa peralatan 
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khusus. Penderita dapat segera makan minum per oral dan berbicara dengan suara 

cukup jelas. Penderita dianjurkan diet makanan lunak sampai fungsi 

pencernaannya kembali normal. Setelah luka operasi sembuh (kontraktur luka 

stabil) dan tidak didapatkan tanda residif tumor pasca radioterapi (3-6 bulan), 

prostodontis akan membuat modifikasi obturator disertai deretan gigi yang mirip 

dengan gigi palsu berdasarkan klasifikasi Aramany. Obturator definitif ini juga 

dapat dilepas dan dibersihkan oleh penderita. Dengan cara ini, penderita yang 

telah  dilakukan reseksi palatum atau maksilektomi inferior (parsial) akan tetap 

mempunyai kualitas hidup yang baik. 

 

(A) Defek palatum durum yang luas pasca reseksi adenokarsinoma.   (B) Retensi 

prosthesis difasilitasi oleh gigi yang tersisa 

 

(A) Maksilektomi total menyebabkan defek yang luas pada dasar mulut sehingga ada hubungan 

rongga mulut dengan hidung dan nasofaring.        (B) Obturator digunakan untuk menutup defek 

sehingga penderita dapat makan dan berbicara 
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(A) Penderita dengan keganasan di ginggiva (prabedah). (B) Defek pasca bedah. (C) 

Prosthesis removable dengan claps. (D) Hasil kosmetik yang baik dengan mengembalikan separasi 

oral-nasal 

 

 

(B) Defek pasca maksilektomi inferior yang telah sembuh. (C) Prostesis menggunakan claps pada 

gigi residual untuk stabilisasi. (D) Hasil kosmesik baik 
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Pemasangan dental prosthesis pasca maksilektomi terbatas 

 

Kebersihan rongga mulut serta perawatan gigi yang tersisa harus diperhatikan, 

secara rutin dilakukan irigasi dengan solusio Perhidrol (H2O2 3%) atau antiseptik 

lainnya. Komplikasi yang dapat terjadi pada rehabilitasi ini adalah kebocoran pada 

daerah hidung ketika penderita makan, 25% sampai 40% penderita dilaporkan 

menderita komplikasi ini. 

Keuntungan dari rehabilitasi dengan obturator ini para ahli bedah dapat 

mengevaluasi pertumbuhan tumor kembali. Kerugian pemasangan obturator ini 

adalah: 

a. Ketidaknyamanan penderita memakai prostesis 

b. Penderita harus selalu membersihkan obturator 

c. Tidak dapat dipergunakan untuk defek yang besar atau bila terjadi 

kebocoran 

d. Harus selalu dievaluasi oleh prostodontis. 

Pada penderita yang memiliki defek yang luas harus dilakukan rekonstruksi 

palatomaksilaris dengan microvascular free flap. Dengan dilakukannya 
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rekonstruksi ini banyak keuntungan yang akan didapat, diantaranya adalah 

meningkatkan kualitas hidup penderita. Jika defek maksila cukup luas, termasuk 

kedua kanina yang direseksi maka dibutuhkan rekonstruksi free-flap. Penderita 

yang terpaksa harus dilakukan reseksi setengah atau lebih dari palatum durum 

termasuk juga prosesus alveolaris, akan sulit dipasang prostesis, apalagi bila tidak 

ada lagi gigi yang tersisa (edentulous teeth). Pada saat seluruh palatum durum dan 

daerah alveolar diangkat, retensi dari prostesis dapat digantikan dengan 

menempatkan pin yang terintegrasi ke tulang daerah kompleks trimalar atau di 

daerah infraorbita. Namun kemampuan mengunyah kemungkinan tidak bisa 

ditolerir yang dapat mengakibatkan fraktur dasar orbita. Oleh karena itu, penderita 

seperti ini (palatum durum dan prosesus alveolar diangkat lebih dari separuh) 

sebaiknya tidak dilakukan pemasangan obtutarator/prosthesis, namun dipilih cara 

rekonstruksi lainnya (flap lokal, flap regional atau  free flap). 

Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari rekonstruksi dengan 

obturator ataupun flap, yaitu xerostomia postradioterapi. Yaitu suatu kondisi 

dimana fungsi dari glandula salivatorius berubah sehinga terjadi hiposalivasi yang 

menyebabkan keluhan mulut terasa kering. Sekuele dari kelainan fungsi saliva ini 

adalah mukositis, penyakit periodontal, ketidaknyamanan, nyeri daerah rongga 

mulut, karies dentis, fisura lidah, kehilangan gigi, penurunan rasa, keulitan 

memakai obturator, dan terganggunya proses mengunyah, menelan, dan bicara. 

Dibutuhkan intensity-modulated radiotherapy untuk tumor sinonasal.  

Kandidat yang paling baik untuk dilakukan rehabilitasi prostesis adalah penderita 

yang tidak akan dilakukan radioterapi dan defek palatomaksilaris yang kecil di 
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bagian lateral atau posterior (Klasifikasi Brown kelas 1 atau 2a-2b atau Cordeiro 

tipe 2). 

 

2. Soft Tissue Free Flap 

Sejak 3 dekade terakhir ini telah dikembangkan rekonstruksi defek dengan 

menggunakan flap bebas (microvascular free tissue transfer). Dengan cara ini 

tulang dan jaringan lunak dapat dipindahkan dalam 1 tahap. Pada dasarnya semua 

jaringan beserta pembuluh darah yang memasoknya (main artery) dapat 

digunakan sebagai flap bebas. Flap bebas untuk rekonstruksi maksila dapat terdiri 

dari tulang beserta pembuluh darahnya (mis. revascularized rib graft), atau terdiri 

dari kulit dan tulang (mis. osteocutaneous free scapular flap, fibula cutaneous free 

flap). Flap bebas dapat terdiri dari kulit, otot dan tulang misalnya 

osteomyocutaneous iliac crest (groin) free flap dan osteomyocutaneous pectoralis 

mayor free flap, osteomyocutaneous scapular free flap, dll. Pembuluh darah arteri 

dan vena dari jaringan yang dipindahkan dari tempat asalnya (donor site), 

selanjutnya disambung / anastomosis secara end to end (atau end to side) dengan 

pembuluh darah yang ada disekitar defek (recipient site) misalnya a. tiroidea 

superior, a. lingualis dan V. jugularis interna dan v. tiroidea superior dengan 

menggunakan teknik bedah mikro. Daya hidup flap ini sangat tinggi karena 

mendapat suplai darah dari pembuluh darah besar.  
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a. Flap Lokal 

Penatalaksanaan untuk defek palatum dan hemipalatal (ukuran kecil sampai 

sedang) dengan mempertahankan dasar orbita masih menjadi kontroversi karena 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Dental obturator sangat 

efektif untuk penderita yang tidak akan dilakukan radioterapi, penggunaan free 

flap lokal, regional, atau jauh dapat memberikan fungsi dan estetik yang bagus, 

khususnya untuk defek yang besar. Tetapi harus dipertimbangkan untuk rekurensi 

tumor, sehingga harus dilakukan follow up yang teratur dengan menggunakan CT 

Scan atau MRI.  

Pilihan pembedahan untuk menutup defek palatum yang relatif kecil dapat 

menggunakan palatal flap, pharyngeal flap, atau nasal septal flap.  Pasca reseksi 

tumor palatum dibagian tengah dapat di rekonstruksi dengan flap mukoperiosteal 

dari daerah palatum (vascularized soft tissue) yang normal (disekitar defek). 

Dengan cara ini, penderita tidak memerlukan rehabilitasi protesis. 

 

Rekonstruksi defek palatum dengan flap palatum 
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(A) Foto intraoral menunjukkan defek pada palatum posterior dan trigonum retromolar. Defek 

berhubungan dengan sinus maksilaris. (B) Spesimen hasil pembedahan. (C) Foto intraoral tampak 

contralateral palatal island flap yang menutup defek palatum. (D) Foto intraoral 4 minggu setelah 

rekonstruksi. Defek mukosa palatum sisi donor telah diliputi mukosa (epitelialisasi lengkap), dan 

mukosa palatum di sisi resipien tampak menyatu dengan sekitarnya 

 

Defek mata (pasca maksilektomi disertai eksenterasi orbita) dapat dilakukan 

rekonstruksi dengan flap dahi. 

 

(A) Defek mata pasca eksenterasi orbita. (B) Rekonstruksi defek mata dengan forehead flap 

 

Rekonstruksi defek wajah dapat menggunakan 2 flap lokal seperti gambar 

dibawah ini. 
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(A) Defek midfacial setelah reseksi karsinoma sel basal. (B) Rekonstruksi dasar orbita. (C) Tulang 

kalvaria disusun untuk rekonstruksi apertura piriformis dan dinding anterior sinus maksila. (D) 

Modifikasi Huges tarsoconjunctival flap. (E) Defek jaringan lunak direkonstruksi dengan 

paramedian forehead flap dan cervicofacial rotation flap. (F)  Enam bulan setelah rekonstruksi 
 

a. Flap regional 

Walaupun free flap  lebih sering digunakan, flap muskulus temoralis juga dapat 

digunakan untuk defek palatum ukuran kecil sampai sedang. Penggunakan flap ini 

lebih bagus dibandingkan regional flap karena dapat dikombinasikan dengan 

pendekatan yang dibutuhkan untuk membuka daerah fossa infratemporalis. Untuk 

menutup defek palatum yang sangat besar dapat digunakan flap regional seperti 

flap otot temporal. Dapat juga menggunakan kombinasi otot temporal, flap lokal 

dan bone graft yang diletakkan ditengah, atau dengan teknik canggih yaitu free 

flap. 

Rekonstruksi dengan otot temporal dapat digunakan untuk menutup defek 

palatum yang luas, sehingga tidak ada hubungan antara rongga mulut dengan 

rongga hidung (separasi oral-nasal). Kelebihan cara ini yaitu proses epitelialisasi 
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yang cepat dan memberi hasil yang selayaknya kondisi normal. Rekonstruksi 

dengan cara ini biasanya membutuhkan satu sisi otot temporal, namun bila 

diperlukan dapat menggunakan kedua sisi. digunakan Untuk mengembalikan 

kontur fosa temporal, dipasang porous polyethylene implant. Kerugian cara ini 

antara lain defek bekas insisi di daerah temporal dan buntu hidung karena 

ketebalan (bulk action) dari flap ini.  

Setelah dilakukan insisi hemikoronal ipsilateral, flap dapat melewati ruang 

maksilektomi/palatektomi dengan mengangkat (berikut mengganti) zygomatic 

arcade.  

 

Ilustrasi seluruh prosedur. Pars skuamus os temporal telah di lubangi dan pterigoid dilepaskan dari 

sfenoid (A). Area dimana tulang telah diambil akan memperlihatkan percabangan nervus 

trigeminal dan pengambilan tumor tampak bekasnya (B). zygoma dilepas sementara dan palatum 

dipotong, namun otot temporal dan vaskularisasinya dipertahankan. Seluruh otot temporalis dapat 

diputar menuju defek, atau sebagian saja (C). Flap difiksasi dengan jahitan dan zigoma 

dikembalikan ditempatnya. 
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(A) Penderita pasca rekonstruksi defek palatum dengan flap otot temporalis. (B) Intra oral 

tampak flap mulai diliputi mukosa (epitelialisi) 3 minggu pasca operasi. Evaluasi 6 bulan, hampir 

seluruhnya dilapisi oleh mukosa tapi volumenya mengecil 50% 

 

 

 

Rekonstruksi defek palatum yang luas dengan flap otot temporal. Flap yang menutup defek dan 

diliputi epitel berfungsi sebagai palatum mole, mencegah regurgitasi oral-nasal dan insufisiensi 

velofaringeal 

 

 

 
 

Rotasi Flap Muskulofasial Temporalis diambil setelah terlepas dari garis temporalis ke arah 

superior (A) Melewati bagian bawah arkus zigomatikus, (B) masuk ke roangga mulut 
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Rekonstruksi tentunya semakin sulit bila mengenai bidang 3 dimensi (kulit, 

tulang, dan mukosa). Pada keadaan seperti ini dapat dipakai dua flap (flap otot 

temporal dan flap lokal), ditengahnya diletakkan bone graft (seperti sandwich). 

Dengan cara ini, diharapkan bone graft yang diletakkan di antara dua jaringan 

sehat akan mendapat vaskularisasi cukup sehingga dapat hidup 100% (tidak 

diresorbsi). Teknik ter¬sebut hanya bisa dipakai untuk membentuk dinding 

anterior dan orbita, sedangkan rekonstruksi defek palatum dapat menggunakan 

obturator. Cara ini dapat sebagai alternatif rekonstruksi untuk kasus dimana 

palatum dan isi orbita masih utuh. 

Penderita yang dilakukan rekonstruksi dengan menggunakan radial forearm 

fasciocutaneous flaps sangat memberikan hasil yang bagus dalam estetik, proses 

mengunyah, dan rasa yang hampir sama dengan penderita yang dilakukan 

pemasangan obturator. Flap ini digunakan untuk rekonstruksi maksila dengan 

defek yang kecil. Daerah donor adalah rektus abdominus (flap perforator), lateral 

arm, dan muskulus serratus anterior. 

Defek maksilektomi yang besar dengan atau tanpa eksenterasi orbita (kalsifikasi 

Brown kelas 3 atau 4a, 4b, 4c, atau 4d atau Cordeiro tipe 3b dan 4) membutuhkan 

rekonstruksi mikrovaskular. Umumnya beberapa jenis rekonstruksi dibutuhkan 

pada kasus seperti ini untuk menutup defek palatum atau kulit luar. Penggunaan 

kulit luar tambahan masih menjadi kontroversi dan biasanya tidak diperlukan. 

Kedua bagian vertikal dari rektus miokutaneus dan anterolateral thigh free flap 

dapat menyebabkan terjadinya kulit tambahan,  yang biasanya dicapai dengan 

menggunakan beberapa islands perforator flap atau deepitilisasi segmental. Bila 

defek kecil direkonstruksi dengan menggunakan flap muskulus temporalis atau 
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seratus anterior flap,defek yang besar dapat hanya menggunakan muskulus-free 

flap, seperti rektus abdominus, latisimus dorsi, atau vastus lateralis. Vaskularisasi 

fasia atau muskulus diharapkan secara intraoral atau intranasal. Kelemahan dari 

teknik ini adalah dapat menyebabkan ptosis dari soft-tissue flap ke dalam rongga 

mulut. Beberapa teknik dapat dilakukan untuk mengurangi masalah ini, seperti 

memperbaiki teknik penjahitan dan manipulasi fasia untuk mencegah prolapsnya 

flap intraoral. 

Rekonstruksi dengan menggunakan soft tissue-flap diindikasikan untuk defek 

maksilektomi kecil sampai sedang dengan pertumbuhan gigi yang baik untuk 

menyangga prostesis (kalsifikasi Brown kelas 1 atau 2a02b atau Cordeiro tipe 2) 

atau pada defek yang besar dengan prognosis yang jelek (kalsifikasi Brown kelas 

4 atau 5a-5d atau Cordeiro tipe 3b). 

 

(A) Osteomyocutaneous scapular free flap. (B) Osteomyocutaneous iliac crest 

(groin) free flap 

Osteocutaneous Free Flap 

Defek dengan ukuran sedang dan prognosis yang baik membutuhkan restorasi 

palatum-alveolar-maksila untuk meningkatkan kualitas hidup penderita, pilihan 
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yang paling baik untuk kasus ini adalah osteocutaneous free flap. Sebelum 

dilakukannya rekonstruksi ini harus mempertimbangkan luasnya defek, lokasi, 

kualitas dari sisa tulang daerah wajah dan gigi, dan arkus alveolaris sangat 

menentukan rekonstruksi ini. Rekonstruksi dengan menggunakan tulang dapat 

dilakukan pada defek dengan ukuran sedang sampai besar, dengan prognosis yang 

bagus dan harus dipertimbangkan pula rehabilitasi oral, kontur wajah dan orbita. 

Walaupun defek bisa ditutup dengan obturator atau soft-tissue flap, vascularized 

bone flaps biasanya dibutuhkan untuk membentuk tinggi, besar, panjang, dan 

proyeksi dari wajah dengan baik, selain itu juga untuk memperbaiki proses 

mengunyah dan dapat diberikan implan dengan bantuan prostesis gigi.  

Daerah free tissue flap yang sering digunakan untuk tulang dan jaringan lunak 

palatum serta maksila adalah osteocutaneous radial foream (OCRF), fibula, iliaka, 

dan subskapula. 

Rekonstruksi defek maksila dengan menggunakan bahan biologis misalnya tulang 

(kosta, krista iliaka, skapula) dan korteks tulang (cortical bone graft) sudah 

dimulai sejak pertengahan abad 20, Rekonstruksi dengan cara ini (non 

vasculairized bone graft) dilaporkan hasilnya cukup baik. Kelemahan dari cara ini 

yaitu terjadinya pengecilan/resorbsi tulang (65%), bentuknya kurang baik, adanya 

defek baru di daerah donor dan kurang tebal/besar bila defek maksilanya besar. 

 



 
 

391 

 

(A) Foto CT 3D pasca operasi dengan V-shaped scapular bone. ZMB 

direkonstruksi dengan batas medial tulang skapula, dan PMB dengan batas lateral.  

(B) Foto CT 3D pasca operasi dengan V-shaped scapular bone. PMB 

direkonstruksi dengan sisi lateral scapula, dan sebagian NMB direkonstruksi 

dengan sisi medial skapula. Vascularized rib grafted untuk merestorasi ZMB dan 

arkus zigoma. 

Pada daerah wajah, terdapat beberapa persyaratan yang dibutuhkan, karakteristik 

kulit, jaringan lunak, mukosa, dan tulang harus sesuai dengan flap yang sesuai 

sebelum dilakukannya rekonstruksi. Yang terbaik adalah membentuk anastomosis 

free flap dengan pembeluh darah yang banyak. Sangat sulit pada kasus reseksi di 

daerah wajah. Daerah donor yang bagus untuk kasus ini adalah daerah leher 

ipsilateral. Jarak daerah leher ipsilateral ke wajah kurang lebih 10 sampai 12 cm. 

Untuk menghindari graf vena, dibutuhkan flap dengan pedikel yang panjang 

dengan pembuluh darah yang baik. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah 

ketebalan dari kulit, otot, dan lemak subkunateus, banyaknya jaringan yang bisa 

digunakan, ketebalan tulang, dan morbiditas daerah donor.  
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 (A) Seorang wanita dengan ameloblatoma yang masif, (B) Dilakukan total 

maksilektomi kiri, termasuk dasar orbita dan parsial maksilektomi kanan, 

mempertahankan dasar orbita kanan dan daerah malar, (C) digunakan fibula 

osteocutaneous free flap untuk rekonstruksi defek bilateral, dengan pemasangan 

bone graft dan mesh titanium yang digunakan untuk dinding inferior kiri, (D) 1 

tahun setelah operasi 

 

Free flap OCRF merupakan flap yang paling baik, mudah, dengan digunakannya 

tulang yang tipis, skin paddle, pedikel yang panjang. Tulang ditempatkan secara 

horizontal pada rekonstruksi arkus, oblik untuk restorasi zigomatikomaksilaris, 

atau osteotomi untuk memperbaiki rim orbita inferior. Skin paddle dapat 

diletakkan untuk memperbaiki defek mukosa dan ditempatkan ke arah superior 

untuk mengisi wajah atau defek kutaneus daerah paranasal. Penderita yang akan 

dilakukan maksilektomi infrastrukur dengan preservasi rim orbita inferior, 

membutuhkan penopang intraoral dengan tulang kecil, adalah kandidat yang 

bagus untuk tipe ini (klasifikasi Brown kelas 2a-2b atau Cordeiro tipe 2). 

Kegagalan rekonstruksi untuk menyangga mata dapat menyebabkan sulitnya 

dilakukan operasi kedua, khususnya setelah dilakukan radioterapi adjuvant. 

Penggunaan tulang nonvaskularisasi pada penderita yang dilakukan radioterapi 

memberikan hasil yang tidak memuaskan. 

Perkembangan yang terakhir dari cara ini adalah digunakannya tulang manusia 

(kosta, kalvaria, fibula, ilium) yang telah diproses dengan metode tertentu (mis. 

freeze drying processing) sehingga imunogenitasnya rendah bahkan hilang. 
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Rekonstruksi defek maksila dengan menggunakan tulang yang berasal dari donor 

jenazah ini disebut sebagai allogeneic (homograft) reconstruction of the maxilla. 

Tulang yang dipasang biasanya difiksasi dengan lempeng logam dari stainless 

steel, cobalt chromium atau titanium (plate and screw) atau AO plate.  

 

      

Rekonstruksi defek pasca maksilektomi suprastruktur menggunakan tulang (bone-

graft) yang difiksasi dengan lempeng logam (plate and screw) 

 

Flap fibula dapat dipakai untuk defek wajah, khususnya yang melewati garis 

tengah palatum. Flap ini mempunya pedikel yang panjang dan diameter pembuluh 

darah yang besar. Implan gigi mungkin dibutuhkan segera pada kasus ini atau 

segera setelah pembedahan tetapi kasus ini jarang terjadi. Dilakukan osteotomi 

untuk rekonstruksi palatum, dinding anterior maksila, dan rim infraorbita, serta 

orientasi kulit dapat menjadi permasalahan. Pada defek yang besar, biasanya 

terjadi pipi menjadi datar, serta memberikan kosmetik yang jelek. Untuk alasan 

ini, kandidat yang paling baik adalah penderita yang akan dilakukan maksilektomi 

infraastruktur yang tidak melibatkan rim orbita inferior, melewati garis tengah, 
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dan memerlukan implan gigi untuk rehabilitasi oral (klasifikasi Brown kelas 2a-2d 

atau Cordeiro tipe 2). 

Free flap iliaka dengan menggunakan arteri iliaka dan muskulus oblikus interna 

dapat dilakukan untuk rekonstruksi maksila, satu bagian dapat mengembalikan 

alveolus, prominensia zigomatikus, rim orbita inferior, dan muskulus dapat 

digunakan untuk obliterasi sinus, memisahkan oronasal, dan penyangga 

intranasal. Flap ini memiliki kerugian keterbatasannya mobilisasi jaringan lunak 

terhadap tulang, pendeknya pedikel, dan morbiditas daerah donor. Penderita yang 

akan dilakukan total maksilektomi dengan atau tanpa melibatkan rim orbita 

inferior tetapi mempertahankan isi orbita merupakan indikasi untuk rekontruksi 

ini (klasifikasi Brown kelas 3a-3d, Cordeiro tipe 3a). 

Penggunaan flap untuk rekonstruksi wajah yang lainnya adalah flap subskapular 

yang merupakan jenis flap yang paling baik. Penggantian arkus alveolaris bagian 

inferior dengan skapula lateral (yang diperdarahi oleh arteri skapula sirkumfleks) 

dan dasar serta rim orbita dengan tip skapula (diperdarahi oleh cabang angularis 

dari arteri torakodorsalis). Walaupun semua komponen flap ini bisa dirotasikan 

secara terpisah, elevasi flap tidak dapat terjadi secara simultan. Hal ini 

membutuhkan pedikel yang pendek. Untuk flap iliaka, kandidat penderita adalah 

yang akan dilakukannya total maksilektomi dengan preservasi orbita (klasifikasi 

Brown kelas 3a-3d atau Cordeiro tipe 3a). 

 

Microvascular free tissue transfer (free flap) untuk rekonstruksi defek palatum 
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Kelemahan rekonstruksi defek palatum pasca maksilektomi inferior dengan 

jaringan lunak (misalnya flap otot temporal, atau flap palatum) yaitu tidak dapat 

dilakukan pemasangan gigi oleh karena ketiadaan tulang maksila sebagai tumpuan 

dental prosthesis atau dental implant. Dengan diketemukannya tehnik 

microvascular free tissue transfer (free flap), saat ini telah dicapai kemajuan pesat 

upaya menutup defek palatum dan midface. Defek palatum dan midface pasca 

maksilektomi dapat di rekonstruksi dengan menggunakan osteomyocutaneous free 

flap. Teknik ini disepakati para ahli sebagai solusi terbaik untuk mengatasi 

kelemahan rekonstruksi dengan jaringan lunak. Beberapa flap bebas yang dapat 

dilakukan untuk rekonstruksi palatum durum dan maksila bagian inferior antara 

lain fibula myocutaneous free flap, free vascularized rib bone graft atau  

osteomyocutaneous costal free flap,  scapular myocutaneous free flap, dan  iliac 

crest myocutaneous free flap, radial forearm with/without bone. Flap bebas ini 

mempunyai daya hidup tinggi. Kerugiannya antara lain adanya luka operasi di 

daerah donor (donor site morbidity), tebal (bulky), operasi lebih rumit (lama), 

mahal dan perlu peralatan serta keterampilan khusus. 
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Rekonstruksi defek dinding anterior dan orbita (pasca maksilektomi supra struktur 

dan eksenterasi orbita) dengan lattisimus dorsi myocutaneous free flap 

 

Rekonstruksi defek pasca maksilektomi parsial infrastruktur (inferior) 

menggunakan osteomyocutaneous iliac crest (groin) free flap pada seorang laki- 

laki dengan hasil yang memuaskan. 
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Foto intraoperasi, rekonstruksi defek pasca maksilektomi inferior dengan 

osteomyocutaneous iliac crest free flap, fiksasi tulang dengan miniplate. Flap ini 

melekat pada maksila, dinding lateral orbita, dan tulang hidung 

 

Pasca rekonstruksi defek palatum dengan menggunakan vascularized bone 

containing free flap yang dilakukan pemasangan osteointegrated implant 

dilaporkan secara signifikan meningkatkan rehabilitasi orodental-maksila dan 

memperbaiki kualitas hidup.  

 

Pasca rekonstruksi palatum dan maksila dengan osteomyocutaneous iliac crest 

free flap dilakukan pemasangan osteointegrated implant yang diperlukan untuk 

meletakkan dental prosthesis 

Defek besar pasca reseksi karsinoma palatum dapat direkonstruksi dengan 

forearm free flap seperti gambar dibawah ini. 
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Rekonstruksi defek palatum yang besar dengan forearm free flap 

 

b. Rekonstruksi pada Defek yang Kompleks 

Defek yang melibatkan kulit daerah pipi, orbita, dan atau hidung luar menambah 

kesulitan untuk dilakukannya rekonstruksi maksila (klasifikasi Brown kelas 5 atau 

6c-6b atau Cordeiro tipe 3b dan 4). Rekonstruksi augmentasi dengan graft, 

implan, atau prostesis mungkin diperlukan. Rekonstruksi mungkin dilakukan tidak 

segera atau hanya dibutuhkan prostesis sementara pada nbeberapa kasus, jika 

memungkinkan menunda pengobatan adjuvant atau observasi untuk melihat 

rekurensi. 

Dilakukan rekonstruksi dengan menggunakan soft tissue free flap dengan 

menambahan lebih dari 1 skin paddle, pembuluh darah kutaneus seperti paha 

bagian anterolateral dan rectus abdominis myocutaneus free flap pada defek yang 

terjadi di kulit pipi dan palatum. Dua atau bahkan 3 skin paddle dapat 

ditambahkan untuk permukaan palatum, pipi, dan dinding lateral hidung, 
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walaupun permukaan ini tidak membutuhkan kulit karena mukosa dapat sembuh 

sendiri. Defek yang kompleks mungkin membutuhkan multipel free flap untuk 

mengganti tulang yang hilang dan memperbaiki proses mengunyah. 

Dinding orbita dapat direkonstruksi dengan vascularized bone flaps, bone graft, 

atau alloplasts. Vascularized bone flap mempunyai keuntungan lebih resisten 

terhadap infeksi dan tidak terlalu terpapar, khususnya pada penderita yang akan 

dilakukan radioterapi. Bila vascularized bone flap terekspose, dapat diperbaiki 

seara konservatif. Pada semua defek, tujuan utama pada rekonstruksi bone flap 

adalah untuk memperbaiki bentuk wajah dan proses mengunyah. Ruang pada 

wajah terbatas, dan sangat sulit untuk menentukan free flap apalagi yang 

berhubungan dengan orbita. Pada kasus ini, graft atau allopasts dapat digunakan 

untuk defek orbita. 
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ABSTRAK 

     Ameloblastoma  adalah tumor  odontogenik jinak dan bersifat agresif secara 

lokal. Angka kejadian tumor ini sekitar 1% dari seluruh tumor pada tulang 

rahang.biasanya terjadi pada regio mandibular, dan hanya sedikit kasus di 

maksila. Ameloblastoma mempuyai kecendrungan untuk rekurensi, karena itu 

sangat diperlukan diagnosis yang akurat sebelum menentukan tehnik pembedahan. 

Gejala klinis dan radiologis ameloblastoma dapat menunjukkan gambaran yang 

tidak spesifik, gambarannya bisa kista odontogenik dan tumor lain.  

      Pemeriksaan histopatologi adalah diagnosis pasti dan menjadi satu faktor 

penentu dalam pemilihan terapi dan prognosis. Prinsip penatalaksanaan dari tumor 

maksila adalah pembedahan sebagai pilihan utama. Maksilektomi merupakan 

pendekatan bedah pada tumor maksila.Ada beberapa jenis maksilektomi 

berdasarkan pada lokasi dan perluasan tumor. 

     Telah dilaporkan satu pasien, laki-laki 33 tahun, yang sudah dilakukan 

maksilektomi inferior dengan indikasi ameloblastoma sinus maksila residif. Pada 

kasus ini dari pemeriksaan CT scan tampak masa agresif jinak ( ameloblastoma 

multikistik mengisi sinus maksila kiri). Setelah operasi LCW, pasien telah diikuti, 

tidak banyak peristiwa dalam perjalanan klinisnya sampai pada 2 tahun kemudian 

menampakkan kembali kekambuhan lokal tumornya.   

Kata kunci : Ameloblastoma, odontogenik tumor, maksilektomi,rekurensi 

 

ABSTRACT 

      Ameloblastoma is a benign but locally aggressive epithelial odontogenic 

tumor.It represents 1% of all tumors of the jaw bone.It is more common localized 
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in the mandible, only a smaller number of cases in maxilla.Ameloblastoma is a 

tumor with a propensity for recurrence. Therefore, an accurate preoperative 

diagnosis is important to determaining surgical technique. The clinical and 

radiographic appearance is not specific, it can simulate several odontogenic cysts 

and tumors. 

     Histopatologys is true diagnosis and one of factors to determine the choice of 

therapy and prognosis. The principal management of maxilla tumor is which 

surgery as main choice. Maxillectomy is surgical approach of maxilla tumor. 

There are many kinds of maxillectomy based on location and tumor invasion. 

     Has been reported one of patient, male 33 years old which had performed 

inferior maxillectomy by indicated maxilla ameloblastoma recurrence. In our case 

the tumor was presented as CT examination is suggestive benign aggressive mass 

( multicystic  ameloblastoma filling the left maxilla cavity ) . After Caldwel Luc, 

the patient has pursued a uneventful clinical course upto 2 years of follow up then 

presented again with local recurrence of tumor. 

Keywords : ameloblastoma, odontogenic tumor, maxillectomy, recurrence  
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TINJAUAN PUSTAKA 

I.1.Definisi   

Shafer menyatakan bahwa ameloblastoma adalah neoplasma sejati dari suatu 

jaringan dengan tipe organ enamel yang tidak mengalami diferensiasi sampai ke 

titik pembentukan enamel. Dan Robinson telah mendeskripsikan dengan sangat 

tepat sebagai suatu tumor yang biasanya unisentrik, nonfungsional, intermiten 

dalam pertumbuhan, secara anatomis jinak dan secara klinis persisten.
1,2

 

Penggunaaan kata ―ameloblastoma‖ pada tumor ini disarankan oleh Churchill 

pada tahun 1934 untuk menggantikan kata ―adamantinoma‖ yang diciptakan oleh 

Malassez pada tahun 1885 karena kata adamantinoma mengimplikasikan 

pembentukan jaringan keras padahal tidak ditemukan adanya material keras pada 

lesi ini.
3
 

Ameloblastoma merupakan tumor odontogenik yang memperlihatkan induksi 

minimal pada jaringan ikat mesodermal, hal ini dinyatakan oleh Henry M. 

Cherrick dan Robert J. Gorlin (1970).
2,4

 Merupakan tumor epitelial odontogenik 

yang paling umum terjadi.
4,7

 Menurut Gorlin et al (1961), Small dan Wladron 

(1995), dan Taylor (1968) presentase kejadian ameloblastoma adalah 1 % dari 

seluruh tumor dan kista rahang.
2,4,5

 White et al (2007) menyebutkan dalam 

bukunya yang berjudul Oral Radiology Principle and Interpretation bahwa 

presentase ameloblastoma 11 % dari seluruh tumor odontogenik.
1 

Caldwell, 

Separsky, dan Luccbesi (1970) serta Shatkin dan Hoffmeister (1965) 

menyatakannya sebagai tumor yang locally malignant dengan pertumbuhan yang 

persisten.
2 

Pertumbuhan tumor ini lambat dan merupakan tumor jinak tetapi 

locally invasive.
5,6,7 

WHO tahun 1992 juga mengklasifikasikan ameloblastoma 

sebagai tumor epitelial odontogenik yang jinak tapi locally invasive.
1,2

 

Sedikit berbeda dengan penelitian lainnya, Fonseca (2000) berpendapat 

ameloblastoma merupakan tumor basaloid yang memiliki tingkat keganasan 

rendah yang memiliki kemampuan perubahan tingkat keganasan dari rendah 

hingga tinggi.
1,2 
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I.2 Anatomi Tulang Maksila dan Tulang Mandibula  

I.2.1 Anatomi Maksila 

Tulang maksila adalah tulang wajah  primitif yang akan membagi wajah menjadi 

dua bagian yaitu orbita dan tulang rahang yang ada dibawahnya. Tulang maksila 

menyokong gigi pada rahang atas, namun pada saat pengunyahan berlangsung, 

maksila tidak bergerak seperti mandibula. Tulang maksila terdiri atas dua buah 

maksila yang menyatu  di tengah yang terdiri atas 4 prosesus dan badan maksila. 

Badan maksila ini biasanya berbentuk pyramid, dimana dasarnya adalah kavum 

nasi dan bagian puncaknya dibatasi oleh prosesus zigomatikus. Badan maksila 

terdiri dari 4 permukaan utama yaitu: 

 

1.Permukaan anterior atau fasial  

Permukaan anterior maksila akan membentuk pipi. Disini terdapat 2 fosa yaitu 

fosa insisivus yang merupakan lubang dangkal yang terletak antara soket gigi 

insisivus dan kavum nasi, dan fosa kanina yang merupakan lubang dalam bagian 

belakang, yang ditandai oleh foramen infraorbitalis di bagian atas, tepi alveolaris 

di bagian bawah, dan prosesus zigomatikum di bagian depan. 

2.Permukaan posterior  

Permukaan posterior dari badan maksila akan membentuk dinding anterior dari 

fosa infratemporal. Disini juga terdapat sebuah penonjolan, yang sering disebut 

tuberositas maksilaris.  

3.Permukaan medial 

Permukaan ini yang akan membentuk dinding lateral kavum nasi. Ciri penting 

yang ada disini adalah groove lacrimalis yaitu groove vertikal yang terdapat 

didepan sinus maksila. 

4.Permukaan superior 

Permukaan superior dari maksila akan membentuk dinding bawah orbita. 
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Tulang maksila terdiri atas 4 prosesus yaitu: 

1. Prosesus frontalis 

Terletak pada bagian atas maksila berada diantara tulang hidung dengan tulang 

lakrimalis. 

2.Prosesus zigomatikus 

Terletak pada bagian lateral maksila. 

3.Prosesus alveolaris 

Terletak pada bagian inferior badan maksila, yang akan menyokong gigi geligi 

pada soketnya. 

4.Prosesus palatines 

Terletak pada bagian horisontal dari permukaan medial dari maksila dimana  

badan maksila akan bertemu dengan prosesus alveolaris. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Gambar 1. Gambaran anatomi maksila (Sobota) 
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I.2.2  Anatomi Mandibula 

Mandibula adalah tulang rahang bawah yang berfungsi sebagai tempat 

menempelnya gigi dan berbentuk seperti tapal kuda. Mandibula merupakan satu-

satunya tulang pada tengkorak yang dapat bergerak dan terdiri dari dua bagian, 

yaitu: 

1. Korpus  

Merupakan bagian tengah yang melengkung horizontal, yang membentuk dagu 

dan tempat tersusunnya gigi geligi rahang bawah. Pada permukaan eksternal 

korpus dapat terlihat sebuah tonjolan tulang halus yang disebut simfisis mandibula 

yang merupakan tempat pertemuan embriologis dari dua buah tulang. Bagian yang 

menonjol pada sisi kiri dan kanan simfisis, pada daerah bawah mandibula disebut 

mental tubercles. Pada sisi anterolateral dari korpus mandibula terdapat suatu 

saluran terbuka yang disebut foramen mental. Foramen ini dilalui oleh arteri, vena 

dan nervus mentalis. Korpus mandibula mempunyai dua buah pinggir, yaitu: 

1) Tulang alveolar  

Merupakan tempat perlekatan dari gigi geligi. Terdapat delapan lekukan dari 

masing-masing belahan mandibula yaitu dua untuk gigi insisif, satu untuk 

kaninus, dua untuk gigi premolar, dan dua untuk gigi molar. 

2) Basis mandibula 

Bagian inferior dari korpus mandibula mempunyai tepi yang lengkung dan tebal. 

 

2. Ramus 

Merupakan bagian vertikal yang berada di sisi kanan dan kiri korpus mandibula. 

Tempat bertemunya korpus mandibula dengan ramus pada masing-masing sisi 

disebut angulus mandibula. Pada ujung dari masing-masing ramus terdapat dua 

buah tonjolan yang disebut prosesus kondiloideus dan prosesus koronoideus. Pada 

bagian tengah ramus terdapat foramen mandibula. 
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 I.3 Etiologi dan Patogenesis 

Sebagian besar peneliti menganggap bahwa asal muasal ameloblastoma 

bervariasi, tetapi memicu terjadinya proses proliferasi neoplastik jaringan 

epitelnya belum diketahui.
2,3,13

 Mereka menyatakan kemungkinan tumor ini 

berasal dari (1) sisa sel organ enamel, baik sisa dari dental lamina maupun 

selubung Hertwig, (2) organ enamel yang sedang berkembang, (3) sel basal dari 

permukaan epitel pembentuk rahang, (4) epitel heterotropik dari bagian tubuh lain 

terutama kelenjar hipofisis dan (5) epitel dari kista terutama kista dentigerous.
2,3

 

Menurut drg. Janti Sudiono, dkk (2001) ameloblastoma mungkin berasal dari :
14

 

1. Sisa sel organ enamel, sisa dental lamina, sisa selubung Hertwig atau sisa 

sel epitel Malassez. 

2. Epitel dari kista terutama kista dentigerous 

3. Epitel heterotropik dari bagian tubuh lain terutama kelenjar hipofisis 

4. Sel basal dari permukaan epitel yang membentuk rahang 
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Penelitian Stanley dan Diehl (1965) pada 641 kasus ameloblastoma melaporkan 

bahwa 33 % dan 17 % dari kasus ameloblastoma berasal dari atau berhubungan 

dengan kista dentigerous.
2,3

 Kasus ameloblastoma yang berhubungan dengan kista 

dentigerous pertama kali dilaporkan oleh Cahn (1993), selanjutnya beberapa kasus 

lain yang menunjukkan adanya keterkaitan antara ameloblastoma dan kista 

dentigerous dilaporkan oleh antara lain Castner et al (1967), Dresser dan Segal 

(1967), Gardner dan Pecak (1980), Hutton (1967), Lee (1970), Quinn dan Fournet 

(1969) dan Taylor et al (1971).
2 

 

I.4 Klasifikasi Ameloblastoma 

Neville (2002) mengklasifikasikan ameloblastoma menurut situasi 

klinikoradiologis menjadi tiga jenis dengan pertimbangan terapi yang berbeda tiap 

jenisnya.7
 

1. Conventional Solid or Multicystic Intraosseus Ameloblstoma : terjadi pada 

86 % dari seluruh kasus ameloblastoma. Tipe ini meiliki gambaran histopatologi 

yang berbeda-beda, yaitu (1) follicular pattern, (2)plexiform pattern, (3) 

acantthomatous pattern, (4) granular cell pattern, (5) desmoplatic pattern dan (6) 

Basaloid pattern 

2. Unicystic Ameloblastoma : presentase kejadian 13 % dari seluruh kasus 

ameloblastoma yang terjadi. Gambaran Histopatologinya adalah (1) 

ameloblastoma luminal, (2) ameloblastoma intraluminal dan (3) ameloblastoma 

mural. 

3. Peripheral (Extraosseus) Ameloblastoma : hanya 1 % kejadian yang 

ditemukan dari keseluruhan kasus ameloblastoma. Tumor ini mungkin terbentuk 

dari sisa-sisa epitel odontogenik di bawah mukosa oral atau dari sel basal epitelial 

dari permukaan epithelium. Secara histopatologi memiliki gambaran yang sama 

dengan bentuk intraoseus dari ameloblastoma. 

Fonseca (2000) juga membaginya menjadi tiga kategori berdasarkan 

pertimbangan terapi yang dilakukan sama seperti Neville.
12
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Menurut Cawsons (1991) ameloblastoma dibedakan menjadi 5 subtipe menurut 

gambaran histopatologinya.
6
 

1. Follicular type 

2. Plexiform type 

3. Acanthomatous type 

4. Basal cell ameloblastomas 

5. Granular cell ameloblastomas 

Whaites (2007) mengklasifikasikannya menjadi 4 tipe utama, yaitu (1) 

solid/multicystic type, (2) extraosseus/peripheral type, (3) desmoplastic type  dan 

(4) unicystic type.
15

 

 

I.5 Gambaran Klinis 

Ameloblastoma biasanya tumbuh ke segala arah, menginvasi jaringan lunak dan 

menghancurkan tulang baik dengan tekanan langsung maupun dengan memicu 

resorpsi tulang oleh osteoklas.
2
 Kecenderungan ameloblastoma terjadi pada orang 

kulit putih, tetapi kecenderungan ras ini masih sulit untuk dipastikan, hal ini 

dilaporkan oleh Kovi dan Laing (1996), White dan Pharoah (2000) serta Kegel. 

Studi yang dilakukan oleh Small dan Waldron (1995) pada lebih dari 1000 kasus 

termasuk 379 kasus yang dianalisa Robinson membuktikan bahwa faktor 

predominan ras tertentu masih sulit untuk dievaluasi
.3
 Tumor ini biasanya timbul 

pada kelompok usia dewasa.
13

 Paling sering terjadi pada usia 20-50 tahun dengan 

hampir setengahnya berada pada dekade ketiga dan keempat masa hidupnya dan 

dua pertiganya berusia < 40 tahun sesuai analisa Small dan Waldron (1955), serta 

analisa Mehlisch, Dahlin dan Masson (1972). Walaupun sebagian besar terjadi 

pada usia 20-50 tahun rentang usia terjadinya ameloblastoma sangat luas mulai 

dari anak-anak hingga usia tua.13 Dresser dan Segal (1967), serta Lewin (1966) 

melaporkan usia termuda yang mengalami tumor ini adalah bayi berusia 1 bulan 
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dan usia tertua 98 tahun. White dan Pharoah (2000) melaporkan kasus ini dapat 

ditemukan pada usia 3 tahun hingga usia >80 tahun.
11

 

Sebagian besar kasus yang telah dilaporkan menunjukkan bahwa ameloblastoma 

lebih sering terlihat di mandibula daripada di maksila. Sehdev et al (1974) dan 

Mehlisch et al (1972) melaporkan 78 %  kasus ameloblastoma terjadi di 

mandibula, Small dan waldron (1955) melaporkan 80 % kasus terjadi di 

mandibula, begitu juga dengan Cohen, Medak dan Burlakaw (1972) serta 

Daramola dan Akinyemi (1980).
2
 

Lesi ini biasanya asimtomatik dan ditemukan lewat pemeriksaan radiografi atau 

karena ekspansi rahang yang asimtomatik.
13

 Tetapi jika memiliki gejala maka 

gejala tersebut bervariasi pada setiap pasien.
2
 Mehlisch et al (1972) melaporkan 

bahwa gejala paling umum adalah pembengkakan dengan persentase kejadian 75 

%, diikuti oleh rasa sakit terjadi pada 33 % pasien, lalu infeksi sinus 28 % dan 

ulserasi 10 %.
2 

Neville (2002) memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai gambaran klinis 

ameloblastoma sesuai dengan klasifikasinya.
7
 

1. Conventional solid or Multicystyc Intraosseous Ameloblastoma : Jarang 

terjadi pada kelompok usia <10 tahun dan 10-19 tahun, namun prevalensi kasus 

kira-kira sama pada dekade ketiga hingga ketujuh masa kehidupan, tidak ada 

predileksi jenis kelamin. Tidak ada predileksi jenis kelamin yang berarti. 

Beberapa studi mengindikasikan frekuensi kejadian lebih tinggi pada orang kulit 

hitam, tetapi pada studi lainnya tidak ada predileksi ras. Biasanya asimtomatik, 

jika ada yang sering terjadi adalah pembengkakan tanpa rasa sakit atau ekspansi 

rahang, rasa sakit dan parestesia jarang. 85 % kasus muncul di mandibula dan 15 

% kasus muncul di maksila 

2. Unicystic Ameloblastoma :paling sering terjadi di pasien muda, sekitar 50 

% kasus didiagnosis pada dekade kedua masa kehidupan pasien. Usia rata – 

ratanya 23 tahun. 90% ameloblastoma jenis ini ditemukan di mandibula. Lesi 

biasanya asimptomatik, walaupun lesi besar dapat menyebabkan pembengkakan 

pada rahang 
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3. Peripheral (extraosseus) Ameloblastoma : ameloblastoma jenis ini 

biasanya tampak sebagai lesi pada mukosa oral dan alveolar yang bertangkai, 

sebagian besar lesi merepresentasikan beberapa bentuk dari fibroma. Kebanyakan 

lesi <1,5 cm, tetapi lesi yang lebih besar juga ditemukan. Tumor ini ditemukan 

pada pasien dengan rentang usia yang cukup luas namun kebanyakan terjadi pada 

pasien setengah baya. 

 

I.6 Diagnosis Banding 

Diagnosis banding ameloblastoma antara lain radicular cyst, dentigerous cyst, 

odontogenic keratocyst, adenomatoid odontogenic tumor,ameloblastic fibroma 13 

 

 

 

  

I.7 Gambaran Radiografis 

 

Secara Radiografis biasanya ameloblastoma digambarkan sebagai suatu 

radiolusensi multilokuler, akar gigi yang terlibat memperlihatkan tingkat resorpsi 

yang bervariasi, sedangkan radiolusensi yang unilokuler adalah gambaran yang 

lebih jarang ditemukan. Bentuk tumor ini bulat, jelas, seperti kista dan berbatas 

jelas. 

Neville (2002) membedakan gambaran radiologis ameloblastoma menurut 

klasifikasinya masing-masing :7 

1. Conventional Solid/Multicystic Ameloblastoma : merupakan lesi 

radiolusen yang multikuler. Lesi ini biasanya digambarkan memiliki penampilan 

seperti busa sabun jika lokulnya besar dan dikatakan sarang lebah jika lokulnya 
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kecil. Resorpsi gigi yang berdekatan biasa terjadi. Lesi yang unilokuler bisa 

terjadi dengan batas yang tidak beraturan. 

 

 

Gambar 1.7.a. Multicystic ameloblastoma 

(Oral Radiology, Principle and Interpretation karya White Pharoah) 

 

2. Unicystic Ameloblastoma : pada banyak pasien lesi ini muncul sebagai 

suatu radiolusensi yang mengelilingi mahkota M3 yang tidak erupsi, batas jelas 

dengan bentuk beraturan atau tidak 

 

Gambar 1.7.b. Unicystic ameloblastoma 

(Oral Radiology, Principles and Interpretation karya White Pharoah) 

 

3. Peripherral Ameloblastoma :tidak memiliki gambaran radiografis karena 

merupakan lesi jaringan lunak. 
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Berikut ini merupakan bentuk radiografis ameloblastoma menurut White dan 

Pharoah (2000).11 

• Lokasi : pada 80 % kasus, tumor ini berkembang di ramus mandibula 

daerah molar tetapi dapat meluas ke area simfisis. Sebagian besar lesi yang 

muncul di maksila berkembang di area molar tiga yang kemudian bisa meluas ke 

sinus maksila dan nasal floor. 

• Batas : biasanya batas jelas dan terbentuk dari tulang kortikal. Batas sering 

berbentuk kurva, pada lesi kecil batas dan bentuk sering sulit dibedakan dengan 

kista. Batas lesi yang terjadi di maksila lebih tidak jelas. 

• Struktur internal : bervariasi dari lesi yang sepenuhnya radiolusen hingga 

campuran karena adanya septa tulang yang membentuk kompartemen internal. 

Septa ini biasanya kasar dan melengkung, berasal dari tulang yang terjebak di 

dalam tumor. Karena tumor ini biasanya memiliki komponen kista di dalamnya 

maka septa dimodifikasi menjadi kurva sehingga membentuk  pola sarang lebah 

dan busa sabun. Lokulasinya besar di daerah posterior mandibula lalu mengecil di 

daerah anterior. 

• Efek pada struktur sekitarnya : ada kecenderungan untuk menyebabkan 

resorpsi akar yang luas. Migrasi gigi dapat terjadi serta menipisnya tulang 

kortikal. Perforasi tulang biasanya terjadi jika tumor sudah sangat parah. 

Whaites (2007) menjelaskan gambaran radiologis ameloblastoma 
15 

 

1.Solid/multicystic Ameloblastoma : 

o Usia : dewasa usia 30-60 tahun. 

o Fekuensi : jarang, tetapi masih merupakan tumor odontogenik yang paling 

sering terjadi. 

o Lokasi : 80 % di bagian posterior mandibula, sisanya di bagian anterior 

mandibula. 
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o Ukuran : sangat bervariasi tergantung usia lesi dapat menjadi sangat besar 

jika diabaikan dan menyebabkan asimetri wajah. 

o Bentuk : 

 Multilokuler, septa membagi tumor menjadi kompartemen-kompartemen 

dengan area yang lebih besar di tengah dan area yang lebih kecil pada bagian 

perifer. 

 Cukup sering lesi berbentuk unilokuler pada tahap awal pertumbuhan. 

 Jarang berbentuk honeycomb dan soap bubble atau tampilan multicystic 

o Batas : 

 Halus dan berlekuk-lekuk 

 Jelas 

 Radiopak 

o Radiodensitas : radiolusen dengan septa internal yang radiopak 

o Efek : 

-Migrasi gigi, gigi goyang dan resorpsi. 

-Ekspansi yang luas ke segala arah. 

-Lesi maksila dapat meluas hingga sinus paranasal, orbita dan dasar tengkorak 

 

2.Unicystic Ameloblastoma 

Persentase kejadiannya 5-15 % dari seluruh kejadian ameloblastoma dan tidak ada 

perbedaan jumlah lokasi terjadi. Muncul sebagai radiolusensi yang mengelilingi 

gigi yang belum erupsi, usia puncak  16 tahun  atau sebagai suatu radiolusensi 

pada ujung akar yang menandakan adanya kista radikuler,usia puncak 35 tahun 

atau sebagai suatu radiolusensi pada ujung akar yang menandakan adanya kista 

radikuler usia puncak  35 tahun. 
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Radiografi yang digunakan untuk pemeriksaan ameloblastoma biasanya adalah 

foto panoramik dan sebagai radiografi tambahannya dianjurkan menggunakan CT 

scan 
11

. 

 

I.8 Gambaran Histopatologis 

Secara mikroskopis ameloblastoma dikarakterisasi oleh pulau-pulau atau untaian 

epitel di dalam stroma jaringan ikat kolagen.4 Pola histopatologi yang sering 

ditemukan adalah pola folikuler dan pleksiform,2,4,5,7 tetapi ada juga beberapa 

pola lain yang ditemukan yaitu acanthomatous, sel granuler, dan sel basal.6 

Tumor yang besar sering memperlihatkan kombinasi pola mikroskopik.7 

 

 Gambar 1.8.a. Ameloblastoma tipe campuran folikuler dan pleksiform 

(Penuntun Praktikum Patologi Anatomi karya drg. Janti Sudiono,dkk) 

 

Menurut Neville (2002) gambaran mikroskopik setiap subtipe ameloblastoma 

berbeda-beda sesuai dengan klasifikasinya.7 

1. Follicular Pattern :pola ini merupakan yang paling umum dan mudah 

dikenali. Pulau-pulau epitelium menggambarkan epitel organ enamel di dalam 

stroma jaringan ikat fibrosa dewasa, sarang-sarang epitel ini terdiri dari inti yang 

berisi sel anguler menggambarkan retikulum stelata dari organ email. Intinya 

dikelilingi oleh lapisan tunggal sel kolumnar seperti ameloblastoma. Inti sel-sel 

ini terletak di kutub yang berlawanan dengan membran dasar disebut juga sebagai 

reversed polarity. Pada area lain sel perifernya lebih berbentuk kuboid dan 
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menggambarkan sel basal. Pembentukan kista umum terjadi mulai dari kista 

mikro hingga kista makro. 

 

Gambar 1.8.b. Ameloblastoma folikuler 

(Color Atlas of Oral Pathology karya John W.Eveson) 

 

Gambar 1.8.c. Ameloblastoma tipe folikuler 

(Atlas Berwarna Patologi Mulut karya K.W.Lee) 

 

2.Plexiform Pattern : terdiri dari benang epitel panjang yang beranastomosis atau 

lembaran epitel odontogenik yang lebih besar. Benang-benang atau lembaran-

lembaran epitel tersebut diikat oleh sel mirip ameloblastoma berbentuk kolumnar 

dan kuboid yang mengelilingi sel epitel yang diatur secara longgar. Stroma 

memiliki struktur yang longgar dan memiliki vaskularisasi. Pembentukan kista 

tidak umum terjadi pada ameloblastoma dengan pola histopatologi ini. Kalaupun 
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ada kista, maka terbentuk dari degenerasi stroma bukan karena perubahan 

epitelium. 

 

  Gambar 1.8.d. Ameloblastoma pleksiform 

(Color Atlas of Oral Pathology karya John W.Eveson) 

 

3.Acanthomatous Pattern : ketika metaplasia sel skuamosa yang luas muncul di 

bagian tengah pulau epitel ameloblastoma folikuler maka disebut sebagai 

acanthomatous ameloblastoma. Secara histopatologi biasanya lesi ini mungkin 

disangka sebagai karsinoma sel skuamosa. 

 

Gambar 1.8.e. Ameloblastoma akantomatosa 

(Color Atlas of Oral Pathology karya John W.Eveson) 

 

4.Granular Cell Pattern : sel – sel epitel ameloblastoma terkadang berubah 

menjadi sel-sel granuler, ketika perubahan yang terjadi cukup luas maka disebut 

ameloblastoma sel granuler. Sel-sel ini memiliki sitoplasma berlimpah yang terisi 

oleh granul-granul eosinofil. 
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Gambar 1.8.f. Ameloblastoma sel granuler 

          (Color Atlas of Oral Pathology karya John W.Eveson) 

 

5.Desmoplastic Pattern : terdiri dari pulau-pulau kecil dan benang-benang epitel 

odontogenik di dalam stroma yang terkolagenisasi penuh. Studi 

imunohistochemical menunjukkan produksi sitokin yang mungkin menjadi 

penyebab desmoplasia. Secara radiografis lesi ini menggambarkan lesi fibro-

osseus. 

                               

                            Gambar 1.8.g. Ameloblastoma desmoplastik 

(diambil dari Journal of The Canadian Dental Asscocication dengan judul artikel 

Reccurent Desmoplastic Ameloblastoma of the Maxilla : A Case Report, Februari 

2004 oleh R.S. Pillai, R. Ongole, A. Ahsan, R.A. Radhakrishnan, K.M.Pai. 

http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-70/issue-2/100.pdf) 
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6.
Basaloid Pattern : merupakan tipe yang paling jarang terjadi. Lesi ini tersusun 

dari sarang-sarang sel basaloid yang seragam. Tidak ada retikulum stellata tampak 

di tengah-tengah sarang. Sel perifernya cenderung kuboid dari pada kolumnar 

 

Gambar 1.8.h. Ameloblastoma sel basal 

(diambil dari artikel dengan judul Ameloblastoma, 29 Oktober 2006. 

http://www.panthoconsultddx.com/pathCon/diagnosis?pii=S1559-8675(06)70616-

7) 

7.Luminal Ameloblastoma : tumor ini terikat ke permukaan luminal dari kista. 

Lesi terdiri dari dinding kista fibrosa dengan lapisan yang berisi epitelium 

ameloblastik baik parsial maupun total. Tampak lapisan basal sel kolumnar atau 

kuboid dengan inti hiperkromatik yang menunjukkan adanya reverse polarity  dan 

vakuolisasi sitoplasmik basilar. 

8.Intraluminal Ameloblastoma : adanya nodul-nodul ameloblastoma dari lapisan 

kista hingga lumen kista. Nodul bisa secara realif kecil atau besar hingga 

memenuhi lumen kista. Pada beberapa kasus nodul yang berada di dalam lumen 

memperlihatkan pola plexiform dan adematous seperti pada ameloblastoma 

konvensional, lesi yang seperti ini disebut plexiform unicystic ameloblastoma. 

9.Mural Ameloblastoma : dinding fibrosa kista diinfiltrasi oleh ameloblastoma 

plexiform dan follicular. Perluasan dan kedalaman infiltrasi ameloblastoma 

bervariasi 

10.Peripheral Ameloblastoma : adanya pulau-pulau epitelium pada lamina propria 

di bawah epitel permukaan. 
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Gambar 1.8.i. Ameloblastoma periferal 

(Atlas Bantu Kedokteran Gigi Patologi karya R.A Cawson) 

Variasi struktur seprti acanthomatous ameloblastoma dapat terjadi pada 8-44% 

kasus ameloblastoma.2,4 

 

I.9 Variasi Keganasan 

Frekuensi terjadinya variasi keganasan pada ameloblastoma sangat sulit 

ditentukan, tetapi kemungkinan terjadi pada <1% keseluruhan kasus 

ameloblastoma.7 

Istilah malignant ameloblastoma digunakan untuk tumor yang memperlihatkan 

tampilan histopatologi ameloblastoma, baik pada tumor primer dan deposit 

metastasisnya. Sedangkan istilah ameloblastic carcinoma digunakan untuk 

ameloblastoma yang memperlihatkan gambaran sitologis keganasan, baik pada 

tumor primer, rekurensi atau deposit metastasisnya.
7
 

Gambaran histopatologis ameloblastoma malignan tidak memperlihatkan adanya 

perbedaan dengan ameloblastoma. Namun pada ameloblastoma karsinoma 

ditemukan perbedaan gambaran histopatologis berupa peningkatan rasio 

sitoplasma, nuclear hipercromatism, dan adanya mitosis.
7 
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Kedua ameloblastoma ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk metastasis. 

Metastasis yang paling banyak ditemukan terjadi di paru-paru dan yang kedua 

terbanyak ditemukan di kelenjar limfe leher.7 Small dan Waldron (1995) 

melakukan analisis pada 33 kasus pasien ameloblastoma dengan dugaan 

terjadinya metastasis ke paru-paru dan kelenjar limfe dan mencatat tidak adanya 

bukti fotomikrografik yang cukup.4
 

 

1.10 Penatalaksanaan dan Prognosis 

Penatalaksanaan yang akan dilakukan harus berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yaitu sifat dan potensi tumor, karakteristik pertumbuhan, letak 

anatomis munculnya tumor, perluasan klinis, ukuran tumor dan penilaian 

histopatologia dari lesi spesifik
12

. Secara umum perawatan ameloblastoma adalah 

perawatan konservatif dan perawatan radikal. Perawatan konservatif cenderung 

menimbulkan rekurensi dalam waktu singkat sehingga jarang sekali dijadikan 

pertimbangan perawatan.2 Shatkin dan Hoffmeister (1965), Taylor (1968) dan 

peneliti lainnya menyatakan karena ameloblastoma invasive dan secara klinis 

malignan maka satu-satunya perawatan yang rasional yaitu pembuangan secara 

menyeluruh. Menurut studi yang dilakukan Becker dan Pertl perawatan yang 

dilakukan untuk ameloblastoma dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu (1) 

radioterapi, (2) perawatan konservatif dan (3) operasi radikal. Dari ketiga tindakan 

tersebut yang paling banyak mengalami rekurensi adalah tindakan konsevatif 

dengan presentase 59,1 % dari 120 pasien, kedua terbanyak adalah radioterapi 

dengan tingkat rekurensi 41,6% dengan tingkat kematian pasien 25 % dan yang 

paling sedikit mengalami rekurensi adalah tindakan ketiga, tingkat rekurensi 

operasi radikal hanya sebesar 4,5 %.4 

Kuretase dan enukleasi tumor ini, baik dilakukan secara terpisah maupun 

dikombinasi, akan berujung pada rekurensi 
12.

 Presentase rekurensi kuretase antara 

lain (1) 55-100% pada ameloblastoma solid/multicystic, (2) 18-25% pada 

ameloblastoma unicystic dan (3) pada lesi perifel tidak diketahui pasti jumlahnya 

namun ada rekurensi. Sehdev et al (1974) melapokan ameloblastoma mandibula 
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yang dirawat dengan kuretase berulang hanya memiliki tingkat kesembuhan 

sebesar 10% saja dsan Taylor (1968) melaporkan tingkat rekurensi 63% jika 

dilakukan kuretase.
2 

En bloc resection memiliki tingkat rekurensi yang lebih kecil dibandingkan 

kuretase. Tumor akan dibuang dengan melebihkan batas lesi yang terlihat di 

radiograf sebanyak 1-2 mm2. Fonseca memberikan keterangan yang lebih spesifik 

tentang batas aman pengambilan tumor.12  Un tuk lesi solid dan multicystic 

sebanyak 2 mm melebihi batas tumor12, sedangkan pada lesi unicystic dan 

periferal hanya diperlukan 1-1,5 mm melebihi batas tumor.12 Shatkin dan 

Hoffmeister (1965) melaporkan hanya satu rekurensi dari tujuh pasien yang 

dirawat dengan teknik ini. Mehlisch, Dahlin dan Masson (1972) melaporkan tidak 

ada rekurensi dsari dua kasus yang ditanda dengan en bloc resection.2 Sebagian 

besar ahli bedah seperti Bjorklund, Elner dan Snorradottir (1979) serta Chaudhuri 

(1975) menganjurkan reseksi segmental untuk kasus ameloblastoma maksila 

karena teknik en resection tidak terlalu sukses jika diaplikasikan di ameloblastoma 

maksila.2 

Reseksi segmental merupakan pilihan yang paling umum dilakukan oleh ahli 

bedah mulut, hemimanibulektomi dan hemimaksilektomi merupakan jenis 

perawatan ini
2
. Perawatan ini menjadi pilihan sebagian besar ahli bedah karena 

Rekurensi yang terjadi paling sedikit dibandingkan perawatan lainnya. Menurut 

lapoaran Mehlisch, Dahlin dan Masson (1972) 33 % tingkat rekurensi terjadi pada 

28 pasien yang dirawat, mereka juga mencatat rekurensi terjadi pada tumor 

dengan diameter >5 cm2. Sehdev et al melaporkan bahwa dari 23 pasien yang 

dianalisa hanya 21% yang mengalami rekurensi
.2
 Sedangkan Taylor (1968) 

melaporkan hanya 1 orang yang mengalami rekurensi dari 13 pasien.
2
 

Perawatan lainnya adalah cautery, tindakan ini biasanya dijadikan perawatan 

tambahan dan bukan perawatan utama. Iskemia sekunder dan nekrosis yang 

terjadi dapat menghancurkan sel tumor yang tidak dapat dicapai dengan alat lain.2 

Mehlisch, Dahlin dan Masson (1972) melaporkan pada kasus yang ditangani 

dengan kombinasi reseksi dan koterisasi tidak memperlihatkan adanya rekurensi.2 
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Pasien yang telah menjalani perawatan harus terus dipantau selama 15 – 20 tahun 

setelahnya. 

 

1.11 Komplikasi 

Caldwell, Separsky dan Luccbesi (1970) serta Shatkin dan Hoffmeister (1965) 

berpendapat bahwa ameloblastoma bisa berujung pada kematian karena ekstansi 

lokal atau komplikasi seperti infeksi dan malnutrisi2 

Beberapa peneliti seperti Simmons; Vorsimer dan Perla; Schweitzer dan 

Barnfield; dan Lee et al melaporakn adanya metastis ke paru-paru dan nodus limfe 

di sekitar tumor.4 
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LAPORAN KASUS 

AMELOBLASTOMA MAKSILA KIRI RESIDIP 

 

 

I. DENTITAS PASIEN 

Nama     : Tn. Gista Hindarta Frandata 

Jenis kelamin   : Laki-laki  

Tanggal lahir/ umur  : 22-8-1985/ 33 tahun 

No. Rekam medik   : 144281 

Alamat     : Jl. Sultan Hasanudin No.100 Praya 

Status perkawinan  : Menikah 

Pekerjaan    : Wiraswasta  

Tanggal masuk    : 01-09-2018 

 

II. ANAMNESIS 

1. Keluhan utama : Benjolan di rahang kiri atas sampai ke pipi kiri. Benjolan 

dirasakan sejak 10 bulan yang lalu. Benjolan awalnya kecil lalu perlahan mulai 

membesar. Pembengkakan di pipi, gusi dirasakan turun dan beberapa gigi goyang. 

Benjolan padat, tidak dirasakan nyeri tapi bila mengunyah ada nyeri sedikit dan 

kurang nyaman. Tidak ada luka pada benjolan. Keluhan ini  menyebabkan 

gangguan saat mengunyah, namun tidak ada gangguan menelan. Faktor yang 

memperberat bila mengunyah makanan yang keras dan bila makan yang lunak dan 

cair keluhan lebih ringan. Riwayat cabut gigi tidak ada. Riwayat penurunan berat 

badan tidak ada. Tidak ada riwayat trauma di daerah wajah, tidak ada riwayat 

perdarahan pada benjolan.  
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2. Riwayat penyakit yang lalu : sebelumnya sudah pernah mengalami hal 

seperti ini dan sudah pernah dioperasi 2 tahun yang lalu di RS swasta 

3. Riwayat keluarga : tidak ada yang mengalami penyakit seperti ini 

4. Riwayat sosial :  riwayat merokok dan  minum alkohol tidak ada. 

 

III. PEMERIKSAAN FISIK 

Status present   : Kesadaran : kompos mentis 

     Tekanan darah              : 120/80 mmHg 

Nadi     : 80 x/ menit 

Pernapasan   : 20 x/ menit 

Suhu    : 36,60C 

 

Status generalis : Mata : anemi -/- 

      Leher: pembesaran kelenjar -/- 

      Thorak : cor     : S1/S2 tunggal, regular,murmur – 

          pulmo: vesikuler +/+, ronki -/-, wheezing: -/- 

     Abdomen      : peristaltik + normal 

     Ekstremitas       : edema -/-  

Status lokalis : 

Telinga   : KAE : lapang+/+ 

      MT    : intak +/+ 

Hidung   : KN     : lapang+/ sempit+ 
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      Mukosa : merah muda+/+ 

      Konka : dekongesti/ kongesti 

Tenggorok  : mukosa faring : merah muda 

      Tonsil : T1/T1 merah muda+/+ 

Palatum durum : 

- Inspeksi : pembengkakan ukuran 4 x 3 cm, warna mukosa sama dengan    

sekitarnya, ulkus -, perdarahan –. 

-  Palpasi : massa padat, terfiksir, nyeri tekan tidak ada. 

Maksila sinistra : 

- Inspeksi : tampak warna kulit sama dengan kulit sekitarnya. tampak 

benjolan di maksila sinistra dengan ukuran 4x3 cm.. 

- Palpasi : teraba benjolan padat, batas tidak tegas, tidak mobile. Nyeri tekan 

tidak ada. 

      Sublabial sinistra :  

- Inspeksi : tampak pembengkakan ukuran 7x3 cm, warna mukosa sama 

dengan sekitarnya. 

- Palpasi    : teraba massa padat, terfiksir, nyeri tekan tidak ada 
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              Gambar 1a               Gambar 1b  

 

Gambar 1a : tampak wajah asimetri pipi kiri membengkak 

Gambar 1b :pembengkakan palatum durum kiri, gigi 1,2,3 goyang 

IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG 

1. Pemeriksaan labratorium : tanggal 1 September 2018 

WBC : 7.37 X 103/ mm3 

HGB : 16.1 g/dL 

PLT : 344x103/ mm3 

CT/ BT : 6.30/ 2.45 

PT/ APTT : 12.7/ 35.9 

GDS : 98 

Ureum/ creatinin : 23/ 1.1 

SGOT/ SGPT : 16/ 42 

Na / K/ Cl :144/ 4.5/ 101 
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2. Pemeriksaan CT-Scan Sinus Paranasalis Aksial Koronal Non Kontras 

Dokter Radiologi : dr Novia Andansari Putri R,Sp.Rad  

 (01-09-2018) 

 

Lesi kistik pada lateral wall sinus maksilaris kiri yang meng involve lateral wall  

antral wall disertai dengan erosi destruksi maksilari bone (kesan lesi dengan 

epicentrum di bone) suggestive benign agressive mass (multikistik ameloblastoma 

sinus maksila kiri) 

     Tidak tampak infark,perdarahan, SOL pada brain parenkim 

V.DIAGNOSIS  

Ameloblastoma Maksila Kiri Residip 

VI.PENATALAKSANAAN 

- OPERASI MAKSILEKTOMI INFERIOR SINISTRA, PENDEKATAN 

MIDFACIAL DEGLOVING tanggal 8 September 2018 

       

Laporan Operasi : 

1. Pasien dibawah pengaruh anestesi GA OTT 

2. Desinfektan lapangan operasi dengan alkohol dan betadin, persempit 

dengan dook steril 

3. Pasang pengait langenbeck 

4. Infiltrasi di sublabial dengan pehacain  
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5. Incisi pada sublabial sejajar C3 kanan sampai M1 kiri, diperdalam sampai 

tampak massa tumor, selanjutnya dengan respatorium disisihkan dengan jaringan 

sekitarnya.  

6. Dibuat marker dengan pahat ,selanjutnya tulang dipahat untuk 

membebaskan dengan jaringan tulang yang sehat 

7. Pengangkatan masa tumor sampai bersih pada dinding inferior maksila 

kiri, palatum sisi kiri, rahang atas kiri dan giginya. 

8. Perdarahan dirawat dengan elektrokauter dan tampon  

9. Cuci luka dengan H2O2 3% + betadine 

10. Kontrol  perdarahan, pasang tampon dan jahit luka operasi 

11. Operasi selesai 

 

- TERAPI MEDIKAMENTOSA 

- -Infus RL 20 tetes /menit  

-Ceftriaxone 2x1 gram 

-Ketorolac 3x30 mg 

 

VII.FOLLOW UP 

Tanggal 9 September 2018 hari pertama pasca operasi,perdarahan tidak ada, 

keluhan   nyeri minimal. Terapi injeksi dilanjutkan. 

Tanggal 10 September 2018, masih dilanjutkan terapi injeksi. 

Tanggal 11 September pasien dipulangkan, diberikan terapi oral ciprofloksasin 2x 

500mg, asam mefenamat 3x 500mg 
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Kondisi terakhir pasien setelah dibuka tamponnya, pasien dikonsulkan ke bagian 

gigi dengan drg.AA Ayu Agung Subiantari Dewi Sp.Pros untuk pemasangan 

protesa obturator. Rencana tanggal 15 Oktober 2018 kontrol ke poli gigi untuk 

pengukuran protesa dan pemasangan gigi palsu. 

Tanggal 27 September 2018, hasil pemeriksaan histopatologi nomer: TP 

1641/09/2018 oleh dr. Hj.Fathul Djannah, SpPA didapatkan ameloblastoma, 

follicular type, tidak tampak keganasan. 

 Kondisi post operasi   

   

BAB III 

PEMBAHASAN 

 Ameloblastoma adalah tumor  jinak, locally invasive, tumor odontogenik, 

yang biasanya terjadi pada mandibular dan jarang sekali di maksila. 

Ameloblastoma paling sering terjadi di mandibular  posterior, terutama pada regio 

gigi molar ketiga dan berhubungan dengan kista folikuler atau gigi yang 

impacted.
16

 Sebagian besar ameloblastoma terjadi di ramus dan korpus posterior 

mandibular pada 80% kasus. 
17

 .  

Sekitar15-20% kasus dilaporkan berasal dari maxilla dengan hanya sekitar 2% 

yang berasal dari anterior dari premolar.16 Pada maxilla, area yang paling sering 

terkena yaitu area molar, namun kadang dapat juga dijumpai pada regio anterior, 

sinus maksilaris, cavum nasi, orbita dan kadangkala hingga ke basis crani 
17

 . 

Ameloblastoma pada maksila merupakan suatu tumor yang lebih agresif 

dikarenakan struktur dari tulang maksila yang lebih tipis dan mudah pecah 

sehingga tumor lebih mudah menyebar ke struktur jaringan sekitarnya termasuk 

sinus maksilaris, cavum nasi dan mata.17Ameloblastoma mandibula sering terjadi 

pada pasien dengan usia dekade ketiga terkait ameloblastoma sinonasal 

memperlihatkan rata-rata usia penderita yaitu dekade 6 ke atas dan hampir 

keseluruhan pasien adalah pria.18  
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Gambaran radiografi ameloblastoma multikistik yang paling sering yaitu lesi 

multilokular, yang sering dideskripsikan sebagai gambaran soap bubbles bila lesi 

besar dan gambaran honeycomb bila lesi kecil. Sering didapati ekspansi oral dan 

cortical lingual dan resorpsi akar gigi yang berdekatan dengan tumor. Sedangkan 

ameloblastoma unikistik tampak sebagai lesi lusen unilokular berbatas tegas 

disekeliling corona gigi yang tidak erupsi.16 Lesi ini juga dapat mengerosi 

korteks dengan perluasan ke mukosa oral disekitarnya. Erosi akar gigi didekatnya 

merupakan kekhasan ameloblastoma dan mengindikasikan agresifisitas tumor.16  

Diagnosis banding ameloblastoma antara lain radicular cyst, dentigerous cyst, 

odontogenic keratocyst, adenomatoid odontogenic tumor,ameloblastic fibroma 

Odontogenic keratocyst adalah lesi yang diyakini berasal dari lamina gigi dan 

sumber epitel odontogenik lain. Kista ini berkisar 5-15% dari seluruh kista 

mandibula. Sebagian besar terjadi pada usia dekade ke 2 hingga ke 4, meskipun 

dapat terjadi pada semua usia. Lumen kista seringkali berisi material cheesy dan 

terdapat parakeratinized lining epithelium. Daughter cyst dan sarang epitel kistik 

ditemukan di luar lesi primer, sehingga odontogenic keratocyst mempunyai angka 

kekambuhan tertinggi dari seluruh kista odontogenik bila diterapi konservatif 

dengan kuretase. Secara radiografis lesi ini tampak sebagai lesi lusen unilokular 

atau multilokular, dengan batas halus dan  corticated, sering terkait dengan gigi 

yang impacted dan dapat menyebabkan ekspansi dan destruksi tulang. Meskipun 

lesi ini paling banyak mengenai corpus dan ramus mandibula, pada maxilla sering 

mengenai bagian posterior atau regio caninus, namun juga dapat terjadi di 

mandibula anterior atau di seluruh bagian maxilla.
16,17

 Odontogenic keratocyst 

menampakkan pertumbuhan yang lebih agresif daripada kista odontogenik lain 

dan dapat mempunyai batas yang undulated dan penampakan multilokular, 

karakteristik ini yang membuat lesi ini sulit dibedakan dengan ameloblastoma. 

Odontogenic keratocyst dapat menyebabkan penipisan korteks, pergeseran gigi 

dan resorpsi akar.16 

Dentigerous cyst adalah kista odontogenik noninflamatorius yang paling sering 

terjadi dan penyebab yang paling sering dari lusensi peri coronal yang terkait 

dengan gigi   impacted. Dentigerous cyst terbentuk didalam lapisan folikel gigi 
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saat cairan terakumulasi diantara epitel folikular dan corona dari gigi yang 

berkembang atau tidak erupsi. Sebagian besar dentigerous cyst terjadi pada remaja 

dan dewasa muda dan sering terbentuk diarea cervical gigi molar tiga mandibular 

yang tidak erupsi, namun juga dapat mengenai gigi molar tiga maxillar, caninus 

maxillar, dan bicuspid dua mandibular. Pasien biasanya tidak mengeluhkan nyeri. 

Penampakan yang penting dari kista ini adalah kemampuannya untuk ekspansi 

asimtomatis dan potensial untuk menggeser atau meresorpsi gigi atau tulang 

disekitarnya. Secara radiografis, kista ini tampak sebagai lesi lusen berbatas tegas 

di sekitar corona gigi yang tidak erupsi, biasanya molar tiga, bentuk bulat atau 

oval, corticated. Akar gigi yang terlibat seringkali di luar lesi dan di tulang 

mandibula. Ukuran kista dapat bervariasi, diameter 2 cm atau lebih dapat 

menyebabkan ekspansi ke mandibula. Gambaran radiografis kista ini dapat serupa 

dengan odontogenic keratocyst kistik, unilokular. Dentigerous cyst berukuran 

sangat besar sering berkembang dengan batas yang undulated karena ekspansinya, 

dan menghasilkan gambaran radiografis yang serupa dengan odontogenic 

keratocyst besar atau ameloblastoma. Dentigerous cyst yang tidak diterapi dapat 

berkembang menjadi ameloblastoma di dalam lapisannya (misalnya 

ameloblastoma mural)
16 

Adenomatoid odontogenic tumor (AOT) adalah hamartoma jinak dari epitel 

odontogenik yang ditandai pertumbuhan yang lambat dan progresif. Tumor ini 

jarang dan secara khas didiagnosis pada usia dekade kedua, dengan mayoritas 

terjadi pada wanita usia remaja dan dewasa muda dan berkaitan dengan gigi yang 

tidak erupsi. Sekitar 70% tumor ini terjadi di maxilla, regio caninus. Secara 

radiografis tumor ini tampak sebagai lesi radiolusen unilokular dengan batas tegas 

yang terkait dengan gigi yang impacted. Dapat dijumpai kalsifikasi pungtata yang 

jumlahnya bervariasi dan dapat menggeser atau mencegah erupsi gigi. Bila tumor 

berbatasan dengan gigi, lesi ditemukan lebih apikal ke akar gigi daripada 

dentigerous cyst.
17,18

 

Embriologi dari traktus sinonasal dan apparatus odontogenik terkait erat. Hal ini 

memungkinkan terjadinya ameloblastoma pada sinonasal. Traktus sinonasal 

berasal dari ectodermal yang berasal dari lubang nasal/nasal pit yang 
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berinvaginasi untuk menutupi membrana oronasal, conchae, processus palatina 

primer dan sekunder, dan divertikula dinding nasal lateral. Apparatus odontogenik 

adalah kombinasi proliferasi endofitik lapisan basal ectodermal yang berasal dari 

epitel cavum oral, dan mesodermal yang berasal dari mesenkim. Traktus sinonasal 

dan cavum oral berhubungan dengan bebas sampai palatina menutup.
16 

Pemeriksaan  klinis radiologi dan CT scan ameloblastoma dibagi tiga group yaitu 

solid atau multikistik, unikistik dan peripheral. Solid ameloblastoma merupakan 

lesi yang tersering, mempunyai kecendrungan lebih agresif,dengan kejadian 

rekurensi lebih tinggi.seperti pada kasus ini.
18 

Pemeriksaan histopatologi 

merupakan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis ameloblastoma, karena 

kemiripan dari gejala klinis dan temuan radiologi dengan tumor odontogenik 

lainnya. Secara mikroskopis ameloblastoma tersusun atas proliferasi sel epitel 

odontogenik terdiri atas dua tipe sel tumor yaitu oval, spindle dan stellate shaped 

cell dan ameloblast like columnar cell dengan inti hiperkromatik di basal tersusun 

palisading pada bagian tepi.
16 

Ameloblastoma terbagi menjadi dua tipe, solid dan 

kistik, tersusun dalam beerapa pola yaitu follicular, plexiform, achanthomatous, 

papalliferous keratotic, granular cell, desmoplastik vascular dan dengan induksi 

dentin ( dentinoameloblastoma).
16

 Pola follicular dan plexiform ditemukan sekitar 

32,5% dan 28,2%, tipe achatomatous 12,1% dan tipe desmoplastik hanya sekitar 

3-13%. Tipe histologi yang jarang ditemukan yaitu granular cell 3-5% dan basal 

cell sekitar 2%. 10 Dua tipe ameloblastoma yang sering ditemukan adalah 

follicular dan plexiform. 6 Tingkat rekurensi dari follicular ameloblastoma lebih 

tinggi (29,5%) dibandingkan dengan plexiform ameloblastoma (16,7%) dan 

acanthomatous ameloblastoma (4,5%)13 

Penatalaksanaan ameloblastoma dengan curettage atau enukleasi memiliki resiko 

rekurensi 90%. Untuk ameloblastoma mandibula dikerjakan partial 

mandibulektomi dengan memperhatikan  margin tumor. Walaupun ameloblastoma 

jinak, locally invasive terjadi terutama di regio maksila karena struktur tulang 

yang tipis dan penyebaran tumor bisa ke mata, otak dan dasar tengkorak bisa 

menimbulkan kematian. Reseksi maksila dengan margin yang cukup tergantung 

perluasan tumor, untuk lesi yang meluas ke posterior maksila diperlukan reseksi 
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bedah yang radikal. Metastase ameloblastoma jarang terjadi. Berdasarkan 

klasifikasi WHO, ameloblastoma merupakan suatu tumor lokal dan bersifat jinak, 

sedangkan malignant ameloblastoma adalah suatu metastasis tumor 

ameloblastoma dengan gambaran histologi jinak. Ameloblastic  carcinoma adalah 

suatu tumor primer dan metastasis dengan gambaran malignansi.
14,15 

Prognosis lesi mandibular sangat baik bila dilakukan reseksi yang adekuat, meski  

terjadi lokal rekuren, kematian sedikit dilaporkan. sedangkan untuk tumor maksila 

prognosis lebih buruk karena penyebaran lokal ke dasar tengkorak dan otak.
15 

 

KESIMPULAN 

 Ameloblastoma merupakan tumor jinak odontogenik yang bersifat agresif 

lokal dan rekuren, serta berpotensi metastasis. Untuk meminimalisasi kondisi ini, 

maka harus dilakukan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat. 

Diagnosis yang akurat dapat membantu menentukan penatalaksanaan secara 

ekstensif dan dengan tindakan operasi yang optimal dapat mencegah rekurensi. 

Pada kasus ini penderita laki-laki berusia 33 tahun telah menderita ameloblastoma 

sejak 2 tahun yang lalu berdasarkan hasil histopatologi, selanjutnya dikerjakan 

operasi dan mengalami rekuren sejak Januari 2018  dan dilakukan operasi 

maksilektomi inferior dengan pendekatan sublabial degloving di bulan September 

2018, dengan hasil histopatologi ameloblastoma.  
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Karsinoma Nasofaring Disertai Polip Nasi 
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Abstrak :  

     Karsinoma nasofaring (KNF) adalah keganasan dari epitel atau mukosa dan 

kripta yang melapisi permukaan nasofaring. KNF sering tidak terdiagnosis 

(misdiagnosis) pada stadium dini karena gejalanya tidak spesifik serta sulitnya 

pemeriksaan rongga nasofaring sehingga mortalitas menjadi tinggi dan penderita 

pada umumnya datang dengan stadium lanjut. Tanda dan gejala KNF berupa 

gejala hidung, telinga, neurologi dan leher. Terapi berdasarkan stadium dengan 

modalitas radioterapi, kemoterapi dan pembedahan. Dilaporkan satu kasus 

seorang laki-laki berusia 58 tahun dengan riwayat epistaksis berulang sejak 6 

bulan dan penurunan pendengaran disertai rasa penuh telinga sejak 11 bulan. 

Kemudian didapatkan nyeri kepala hebat sejak 4 bulan disertai muncul benjolan 

leher kiri yang membesar hingga 6 cm dalam 2 bulan terakhir. Pada 

nasofaringoskopi didapatkan massa gelatinus di cavum nasi dextra dan massa 

nasofaring yang ekstensi ke kedua cavum nasi. Hasil biopsi kedua massa adalah 

polip nasi Hellquist Type I dan Non keratinizing Carcinoma, Undifferentiated 

type. Dari pemeriksaan penunjang didapatkan massa nasofaring ekstensi 

intrakranial, pemeriksaan thorak dan hepatobilier dalam batas normal. Pasien 

direncanakan polipektomi dan kemoiradiasi. Walaupun tumor primer bersifat 

radiosensitif, prognosis dan harapan hidup rendah, karena pada saat didiagnosis 

telah stadium IV. sehingga penguatan deteksi dini di masyarakat serta pada 

fasilitas-fasilitas kesehatan primer maupun lanjut menjadi penting. 

 

Kata Kunci : karsinoma nasofaring, misdiagnosis, deteksi dini. 
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Abstract :  

     Nasopharyngeal carcinoma (NPC) arise from the nasopharyngeal epithelium 

or mucosa. NPC commonly misdiagnosed in early stage, because of it’s multiple 

nonspesific sign and symptoms and also because of the anatomic site. So the 

mortality rate are still high due to advanced stage incidence. At presentation, 

NPC are associated with nose, ear, neurology and neck symptomps. Therapy 

administered based on the NPC stage consist of radiotherapy, chemotherapy and 

surgery. Reported a 58 years male with history of recurrent nasal bleeding since 6 

months ago accompanied by hearing problem and also ear fullnes since 11 

months ago. There also a severe headache since 4 months ago and a left neck 

mass arised within 2 months approximately 6 cm in dimension. In 

nasopharyngocopy finding appears a gelatinous mass at right nasal cavity and 

nasopharyngeal mass extend to both nasal cavity. Then biopsy performed on both 

mass, with the results are polip nasi Hellquist Type I and Non keratinizing 

Carcinoma Undifferentiated type. CT showed the nasopharyngeal mass has 

extend intracranially, but chest and liver examination within normal limit. 

Patient’s management was planned to polypectomy and chemoiiradiation. Despite 

of the tumor was radiosensitive, the prognosis and the survival rate are low 

because the patient came at stage IV. So educating the society, health workers 

and hospital staff is a critical step for controlling NPC at early stage. 

 

Keywords: Nasopharungeal carcinoma, missdiagnose, early detection  
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PENDAHULUAN 

     Karsinoma nasofaring sering tidak terdiagnosis pada stadium dini karena 

gejalanya tidak spesifik serta sulitnya pemeriksaan rongga nasofaring sehingga 

angka kematian menjadi tinggi dan penderita pada umumnya datang dengan 

stadium lanjut.
1
 Walaupun tumor primer bersifat radiosensitif, morbiditas KNF 

masih tinggi. Pada saat didiagnosis, sebanyak 60-85% penderita KNF telah 

mengalami metastasis KGB leher atau metastasis jauh.
2
  

 

DEFINISI 

     Karsinoma nasofaring adalah keganasan yang berasal dari epitel atau mukosa 

dan kripta yang melapisi permukaan nasofaring.1 Lesi awal keganasannya terletak 

pada fossa Rosenmuller yang merupakan epitel sel skuamosa di sekitar tuba 

Eustachius dinding lateral dan atap nasofaring, serta daerah tuba Eustachius 

sendiri. 
3,4 

 

EPIDEMIOLOGI 

     Insidens KNF di Indonesia diperkirakan sebesar 6,2 kasus per 100.000 

populasi per tahun.
5
 Sekitar 60% tumor ganas kepala leher adalah KNF yang 

menduduki urutan kelima dari seluruh keganasan setelah tumor ganas mulut 

rahim, payudara, KGB, dan kulit.
6 

 Karsinoma nasofaring dapat ditemukan pada 

semua usia, namun jarang dibawah 20 tahun. Insiden KNF mulai meningkat pada 

usia 20-24 tahun dan sering dijumpai pada usia produktif yaitu usia 30-59 tahun 

(sekitar 80%) dengan puncak antara 40-49 tahun.
7
 Kejadian KNF lebih sering 

dijumpai pada laki-laki dibandingkan wanita dengan perbandingan 2-3:1.8  
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FAKTOR RISIKO 

     Karsinoma nasofaring merupakan penyakit kompleks yang disebabkan oleh 

interaksi faktor genetik, lingkungan, dan infeksi kronik VEB (virus Epstein 

Barr).
9,10

 Analisis hubungan antara human leukocyte antigen (HLA) haplotypes 

dan KNF menunjukkan peningkatan risiko pada individu dengan HLA-A2 di 

populasi Cina.
9,11

 Beberapa penelitian pada populasi selama beberapa dekade 

menemukan bahwa nasofaring rentan terhadap rokok/tembakau; perokok memiliki 

peningkatan risiko KNF 30%–100% dibandingkan bukan perokok. Partikel asap 

pembakaran yang tidak sempurna dari batu bara, kayu, dan material lain juga 

dapat terdeposit di nasofaring.
10 

     Ikan yang diasinkan dan makanan lain yang diawetkan mengandung sejumlah 

besar nitrosodimethyamine (NDMA), N-nitrospyrrolidene (NPYR), dan N-

nitrospiperidine (NPIP) yang menjadi factor karsinogen KNF. Pajanan ikan asin 

pada usia dini berisiko tinggi KNF pada orang Cina Selatan.
12,13 

Tumor yang 

menunjukkan hubungan paling kuat dengan VEB adalah karsinoma nasofaring. 

Infeksi virus Epstein Barr primer biasa terjadi pada anak usia dini, asimptomatik 

tetapi menghasilkan virus yang persisten sepanjang hidup. Virus Epstein Barr 

memiliki respons yang kuat terhadap limfosit manusia dan epitel saluran napas 

atas. Orofaring menjadi lokasi primer infeksi dan juga replikasi virus. Virus 

Epstein Barr menginfeksi limfosit B primer untuk membentuk infeksi laten dan 

menimbulkan proliferasi.
9,10 

 

Gambar 1. Area Anatomi Kepala Leher,  : Area Nasofaring.
14
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DIAGNOSIS 

     Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan 

nasofaring, foto radiologi dan biopsi nasofaring. 

 

Anamnesis dan Pemeriksaan klinis 

     Gejala KNF berhubungan dengan lokasi anatomi tumor primer dan metastasis. 

Gejala yang sering muncul dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, 1) 

Gejala telinga: Gangguan pendengaran, otalgia, otore dan tinitus. Gejala ini 

muncul karena gangguan fungsi tuba eustachius akibat tumor yang menutupi 

muara tuba atau perluasan tumor ke lateroposterior sehingga mengganggu kerja 

otot untuk membuka tuba. Jenis gangguan pendengaran yang timbul biasanya 

konduktif karena timbulnya otitis media efusi. 2) Gejala hidung: sumbatan hidung 

yang progresif, epistaksis, post nasal drip bercampur darah. 3) Gejala Neurologi/ 

Saraf: gejala ini berhubungan dengan keterlibatan saraf-saraf kranial. Kejadian 

keterlibatan saraf kranial pada KNF sekitar 20%. Apabila tumor meluas ke 

superior akan melibatkan saraf III sampai VI, dan apabila perluasan ke lateral 

dapat melibatkan saraf kranial IX sampai XII. Saraf kranial yang paling sering 

terlibat adalah III, V, VI dan XII. 4) Benjolan yang tidak nyeri di leher. Lebih dari 

50% pasien KNF datang dengan keluhan benjolan di leher. Pembesaran kelenjar 

getah bening ini biasanya pada bagian atas leher, sesuai dengan lokasi tumor 

(ipsilateral), namun tidak jarang bilateral. Gejala lain dapat berupa gejala umum 

adanya keganasan seperti penurunan berat badan dan anoreksia.
9,15

 Gejala dini 

KNF sering tidak spesifik dan luput dari perhatian, pasien sebagian besar datang 

ketika sudah ada benjolan di leher dan umumnya stadium lanjut.
15 

 

Pemeriksaan Nasofaring 

     Pemeriksaan tumor primer di nasofaring dapat dilakukan dengan cara 

rinoskopi posterior dan nasofaringoskopi. Pemeriksaan dengan rinoskopi posterior 

sering ditemukan kesulitan karena yang dilihat hanya berupa gambaran atau 
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bayangan pada kaca. Diperlukan pemeriksaan nasofaringoskopi dengan flexible 

fibrescope atau endoskop hopkins kaku 00 dan 300.
8,16

 

 

Pemeriksaan Radiologi 

     Pemeriksaan radiologi diperlukan untuk mendapatkan informasi adanya tumor, 

perluasan, serta kekambuhan paska terapi. Pemeriksaan radiologi untuk karsinoma 

nasofaring terdiri dari foto polos tengkorak, CT scan, MRI, dan PET Scan.
7,16,17

 

Pemeriksaan CT scan mempunyai keuntungan dan nilai diagnosis tinggi yaitu 

membedakan berbagai densitas di nasofaring dan menilai perluasan tumor, 

penyebaran ke kelenjar limfa leher, destruksi tulang serta penyebaran ke 

intrakranial. Pemeriksaan MRI dapat membedakan jaringan lunak dan cairan 

misalnya retensi cairan akibat invasi ke sinus paranasal.
7,16,17

  Kelebihan 

penggunaan CT Scan adalah gambar yang dihasilkan memiliki resolusi yang baik 

dan akurat, dan tidak invasif; kekurangannya adalah terjadinya paparan radiasi, 

dapat terjadi artefak, dan reaksi alergi terhadap zat kontras yang digunakan. Ada 

beberapa kelebihan MRI dibandingkan dengan pemeriksaan CT Scan yaitu: 1) 

lebih baik dalam mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak, 2) mampu 

memberikan gambaran anatomi secara jelas, 3) mampu membuat gambaran 

potongan melintang, tegak, dan miring tanpa merubah posisi pasien, 5) tidak 

menggunakan radiasi pengion.
18 

 

Biopsi Nasofaring 

     Diagnosis pasti KNF ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan jaringan tumor 

di nasofaring (ditemukan sel-sel ganas) yang diperoleh dari jaringan hasil biopsi. 

Penderita yang menunjukkan hasil pemeriksaan serologi yang positif, tetapi hasil 

biopsi negatif tetap tidak dapat dianggap menderita KNF dan tidak dibenarkan 

melakukan radiasi terhadapnya. Penderita demikian harus diobservasi secara 

ketat. Dikenal beberapa macam cara pengambilan bahan untuk pemeriksaan 

histologi dan sitologi yaitu biopsi, cucian, hisapan, dan sikatan (― brush ‖). Untuk 
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tumor nasofaring yang kecil atau residual tumor, teknik biopsi dengan 

nasofaringoskopi direkta lebih akurat karena sensitivitas cara ini sebesar 95 %.
19

 

 

HISTOPATOLOGI 

     World Health Organization (WHO) membagi KNF atas tiga tipe. Tipe I adalah 

karsinoma sel skuamosa dengan keratinisasi berdiferensiasi baik sampai sedang 

dan menghasilkan banyak keratin di dalam maupun luar sel. Tipe II yaitu 

karsinoma sel skuamosa tanpa keratinisasi dengan diferensiasi baik dan sedang. 

Seringkali menyerupai gambaran karsinoma sel transisional. Tipe III adalah KNF 

yang tidak berdiferensiasi, dikenal juga dengan tipe anaplastik dan berdiferensiasi 

buruk.
20,21

 Karsinoma jenis ini mempunyai kemampuan invasi dan metastasis 

dibanding dengan tipe yang lain, berhubungan erat dengan jaringan limfoid 

disebut sebagai limfoepitelioma.8 WHO tipe III merupakan tipe histopatologi 

yang paling sering dan endemik, terutama di Asia Tenggara.
6 

 

STADIUM 

     Stadium klinis pada KNF sangat penting untuk terapi dan evaluasi hasil terapi. 

Sistem klasifikasi stadium penilaian TNM (ukuran tumor, KGB yang terlibat, 

metastasis): tumor primer (T), kelenjar regional (N), metastasis (M). Klasifikasi T 

pada KNF menurut American Joint Committee on Cancer (AJCC) tahun 2017 

yaitu: T1 adalah tumor yang berada pada nasofaring atau tumor yang sudah 

ekstensi ke orofaring dan atau cavum nasi tanpa ekstensi ke parafaringeal; T2 

adalah tumor yang sudah ekstensi ke parafaringeal dan atau keterlibatan jaringan 

sekitar (otot pterygoid medial, pterygoid lateral, prevertebral); T3 adalah tumor 

yang melibatkan struktur tulang dari basis kranii, vertebra servikal, struktur 

pterygoid dan atau sinus paranasal; T4 adalah tumor yang sudah ekstensi 

intrakranial, terdapat keterlibatan nervus kranialis, hipofaring, orbita, kelenjar 

parotis, dan atau infiltrasi jaringan ikat ekstensif melewati permukaan lateral dari 

otot pterygoid lateralis. Untuk keterlibatan KGB leher, N1 adalah metastasis 
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unilateral dan atau metastasis KGB retrofaringeal unilateral atau bilateral,  

berukuran <6 cm, di atas batas kaudal kartilago krikoid, N2 merupakan metastasis 

bilateral dengan ukuran <6 cm, diatas batas kaudal kartilago krikoid dan N3 

adalah KGB dengan ukuran >6 cm dan atau ekstensi ke bawah batas kaudal 

kartilago krikoid. M1 jika terdapat metastase jauh sedangkan M0 tidak ada 

metastase jauh. Pembagian stadium untuk KNF adalah: stadium 0 (Tis N0 M0), 

stadium I (T1 N0 M0), stadium II (T0,T1 N1 M0, T2 N0,N1 M0), stadium III 

(T0,T1,T2 N2 M0, T3 N0,N1,N2 M0), Stadium IVA (T4 N0,N1,N2 M0, semua T 

N3 M0), stadium IVB (semua T, semua N M1).
14 

 

TERAPI 

     Radioterapi merupakan pilihan utama khususnya KNF tidak berdiferensiasi 

(WHO tipe III), karena bersifat radiosensitif. Radioterapi dilakukan pada stadium 

dini (stadium I dan II). Indikasi kemoterapi pada KNF antara lain stadium lanjut 

(stadium III dan IV), disertai atau dicurigai ada metastasis jauh, tumor persisten, 

dan rekuren. Pembedahan dilakukan untuk membuang kelenjar getah bening yang 

menetap atau kambuh apabila tumor primer di nasofaring hilang setelah 

pemberian radioterapi dan kemoterapi.
9,22,23

 

     Manajemen KNF stadium lanjut (stadium III dan IV) adalah kemoterapi 

kombinasi dengan radioterapi. Kemoterapi dapat diberikan sebelum, selama, atau 

setelah radiasi yang dinamakan kemoterapi neoadjuvan, konkuren, dan adjuvan. 

Rekomendasi terkini menggunakan kemoterapi cisplatin, 5-fluorouracil, taxane, 

gemcitabine, vinorelbine.
22

 

     Nasofaringektomi dilakukan bila tumor nasofaring persisten atau rekuren dan 

telah berekstensi ke spasia paranasofaring. Pada tumor kecil namun tebal, reseksi 

adekuat dapat dilakukan menggunakan endoskopi melalui kavum nasi atau oral. 

Tumor yang lebih ekstensif memerlukan reseksi terbuka.
9,12  
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Gambar 2. Algoritma Manajemen Karsinoma Nasofaring.
14 

 

PROGNOSIS 

     Prognosis penderita KNF sangat bergantung pada stadium klinis saat dilakukan 

diagnosis. Lebih dari 80% keberhasilan terapi terjadi pada stadium awal (I-II) dan 

angka keberhasilannya berkurang hingga 40% bila penderita ditemukan pada 

stadium lanjut (III-IV).
5
 Angka harapan hidup lima tahun pada stadium I, II, III, 

dan IV didapatkan sekitar 72%, 64%, 62%, dan 38%.
24

 

 

LAPORAN KASUS 

     Pasien dengan inisial W, laki-laki 58 tahun, datang ke IGD RS PKU 

Muhammadiyah Gombong pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan keluhan 

mimisan sejak 3 hari yang lalu. Mimisan muncul tiba-tiba dari kedua lubang 

hidung mengalir hingga kurang lebih setengah gelas belimbing per hari dan 

berlangsung sekitar beberapa menit serta cukup mengganggu. Faktor yang 

meringankan keluhan dengan duduk sedangkan faktor yang memperberat tidak 

diketahui. 
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Keluhan disertai pilek lama yang tidak kunjung sembuh, kadang disertai ingus 

kental kuning atau hijau disertai titik atau garis darah, rasa bau dari hidung, 

hidung tersumbat, penciuman sedikit berkurang dan suka bersin jika terkena debu.  

Keluhan disertai kurang dengar dan rasa penuh dikedua telinga sejak 11 bulan 

SMRS. Keluhan cairan telinga, muncul bunyi atau nyeri dari kedua telinga 

disangkal. 

Keluhan disertai nyeri kepala berat dirasakan sejak 4 bulan SMRS. Keluhan 

pandangan ganda, gangguan penglihatan, suara serak, rasa tebal di pipi dan 

gangguan menelan serta sulit mengangkat bahu disangkal. 

Keluhan disertai benjolan leher kiri sejak 2 bulan awalnya sebesar kacang kini 

sebesar telur ayam. Benjolan tidak terasa nyeri, benjolan di daerah lain disangkal. 

Riwayat mimisan sebelumnya diakui sering berulang sejak 6 bulan SMRS. 

Riwayat Hipertensi, DM dan penurunan berat badan disangkal. RIwayat penyakit 

serupa di keluarga disangkal. Riwayat pilek menahun dan asma di keluarga 

disangkal. Riwayat kebiasaan makan ikan asin diakui sejak kecil, kebiasaan 

merokok menahun diakui, kebiasaan minum minuman keras disangkal. Riwayat 

bersin, hidung tersumbat dan beringus jika terkena debu diakui. 
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Gambar 3. Pemeriksaan Fisik Area Kepala Leher. 

 

     Pada pemeriksaan umum didapatkan hasil keadaan umum baik TD 120/80 

mmHg, nadi 80x/menit, RR 24x/menit, suhu 370C. Pemeriksaan di bidang THT-

KL didapatkan telinga dan tenggorok dalam batas normal. Pada hidung tampak 

blood cloth dengan konka inferior hipertrofi livid di kedua kavum nasi, disertai 

penurunan pasase udara kanan. Pemeriksaan wajah dan saraf kranialis dalam batas 

normal. Kemudain pemeriksaan leher didapatkan massa level II (upper jugular) 

sinistra, permukaannya licin, mudah digerakan, konsistensi keras, tidak ada nyeri 

tekan dengan ukuran 6cm x 3cm x 1cm.  

 

    

Gambar 4. A. Massa Polip di Cavum Nasi Dextra dan Massa Nasofaring.  

       B. Massa Nasofaring melalui pemeriksaan dari Cavum Nasi Sinistra. 

 

     Pasien didiagnosis dengan suspek karsinoma nasofaring. Pada tangal 31 

Agustus 2108 dilakukan nasofaringoskopi evaluasi dan biopsi per lokal anestesi 

dengan hasil didapatkan massa gelatinus di cavum nasi dekstra dan massa 
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kemerahan dari nasofaring yang ekstensi ke cavum nasi billateral, kemudian 

dilakukan biopsi pada kedua massa tersebut.  

 

    

Gambar 5. CT Scan Nasofaring dengan kontras : A. Potongan Axial.  

        B. Potongan Sagital 

 

     Tanggal 1 September 2018 didapatkan hasil CT scan nasofaring dengan 

kontras kesan terdapat penebalan dinding posterior nasofaring bilateral yang 

meluas ke sinus sphenoidalis bilateral, ke anterior mengobliterasi cavum nasi 

terutama kanan, ke superior menginfiltrasi intracranial melalui sinus cavernosus 

ec ca nasofaring. Disertai sinusitis maksilaris bilateral dan pembesaran KGB colli 

sinistra. Pemeriksaan penunjang foto thorax dan USG abdomen hepatobilier 

dalam batas normal.  
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Gambar 6. Hasil Patologi Anatomi : A. Polip B. Karsinoma Undifferentiated 

 

     Pada tanggal 5 September 2018 didapatkan hasil PA dengan kesimpulan 

sediaan A Polip nasi Hellquist Type I dan sediaan B Non keratinizing Carcinoma, 

Undifferentiated type. Kesimpulan pasien didiagnosis dengan Unddiferentiated 

Karsinoma Nasofaring yang sudah extensi ke intracranial dan metastase ke KGB 

colli sinistra T4N2Mx (stadium 4A) serta Rinosinusitis kronis dengan Polip 

Cavum Nasi Dextra. Pasien direncanakan polipektomi dan terapi kemo-radiasi. 

 

PEMBAHASAN 

     Seiring dengan meningkatnya akses pelayanan kesehatan di Indonesia melalui 

program pemerintah JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), maka kasus-kasus 

keganasan pun semakin banyak ditemui di daerah. Keganasan THT-KL 

khususnya kanker nasofaring masih merupakan kasus yang sulit didagnosis pada 

stadium dini, mengingat sejumlah gejala dan tanda klinis awal tidak spesifik. 

Selain itu secara anatomi, posisi nasofaring sangat sulit diperiksa tanpa 

menggunakan peralatan khusus. Bahkan sebagian peralatan yang memadai masih 

relatif mahal sehingga tidak semua fasilitas kesehatan di Indonesia mampu 

memeriksanya, terutama fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai ujung tombak 

pelayanan berbasis JKN. 
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     Pasien ini seorang laki-laki berusia 58 tahun, dimana menurut profil 

epidemiologi sesuai pada kebanyakan kasus kanker nasofaring, yang sering 

dijumpai pada usia produktif yaitu usia 30-59 tahun (sekitar 80%).
7
 Dan jenis kelamin 

yang sering terkena adalah laki-laki dibandingkan wanita dengan perbandingan 2-

3:1.8 Pasien ini pun memiliki faktor risiko terkait etiologi KNF yaitu perokok 

aktif menahun dan riwayat konsumsi ikan asin sejak dini, karena mudah 

didapatkan di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini sesuai dengan dengan beberapa 

penelitian bahwa perokok memiliki peningkatan risiko KNF 30%–100% 

dibandingkan bukan perokok.
10 

Serta pajanan ikan asin sebagai faktor karsinogen 

pada usia dini berisiko tinggi KNF.
12,13 

     Dari pemeriksaan klinis pasien didapatkan sejumlah gejala terkait KNF yaitu 

gejala hidung, telinga, saraf kranial dan leher
.9,15

 Dimana pasien ini mengalami 

epistaksis berulang, gangguan dengar dan earfullness. Kemudian didapatkan 

keluhan rinorea kronis disertai sekret mukopurulen, obstruksi nasal dan hyposmia. 

Sejumlah gejala ini tidaklah spesifik sehingga penemuan kasus ini secara dini 

menjadi tertunda. Di sisi lain pasien pun memang menderita rinosinusitis kronis 

disertai polip sehingga semakin mengaburkan gejala awal dari KNF. Kemudian di 

saat pasien mengalami benjolan leher disertai mimisan berulang tentu tenaga 

kesehatan memikirkan kemungkinan diagnosis yang lebih mengarah pada KNF. 

Kondisi ini sesuai dengan penelitian Wang et al., dimana gejala dini KNF sering 

tidak spesifik dan luput dari perhatian, pasien sebagian besar datang ketika sudah 

ada benjolan di leher dan umumnya stadium lanjut.
2
 Seperti penelitian Rahman, 

benjolan leher ini tidak nyeri dan terdapat pada bagian atas leher (level II) 

ipsilateral. Gejala dini KNF sering tidak spesifik dan luput dari perhatian, pasien 

sebagian besar datang ketika sudah ada benjolan di leher dan umumnya stadium 

lanjut
.15

  

     Kami lakukan endoskopi direkta untuk evaluasi area cavum nasi dan 

nasofaring, dilanjutkan biopsi karena terdapat massa cavum nasi dan nasofaring. 

Teknik ini dilakukan secara lokal anastesi, lebih akurat dengan sumber cahaya dan 

monitor, serta menggunakan cunam yang cukup besar (Takahashi atau Blakesley 

forceps) sehingga dapat diarahkan ke tempat yang dicurigai dengan tepat. Biopsi 
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dilakukan melalui hidung (transnasal). Adapun teknik ini memiliki sensitivitas 

sebesar 95 % serta ketepatan sekitar 90%.
19

 Adapun hasil pemeriksaan Patologi 

Anatomi menunjukkan karsinoma nasofaring Tipe III, KNF yang tidak 

berdiferensiasi. Selaras dengan penelitian Munir dkk, karsinoma tipe ini paling 

sering dan endemik di Asia Tenggara.
6 

 Untuk penentuan stadium kami lakukan 

pemeriksaan CT Scan nasofaring dengan kontras karena memiliki sejumlah 

keunggulan untuk penentuan stadium meskipun terdapat kekurangan karena 

mengandung radiasi.
7,16,17

 Dari CT Scan didapatkan bahwa tumor primer telah 

menginfiltrasi intracranial melalui sinus cavernosus. Lalu terdapat metastase ke 

KGB colli sinistra ditandai dengan pembesaran KGB level II (upper jugular) 

dimana ukuran dimensi terbesar sekitar 6 cm. Adanya keterlibatan intrakranial dan 

KGB regional menunjukkan karsinoma tipe III ini memiliki kemampuan invasi 

serta berhubungan erat dengan jaringan limfoid, hal ini selaras dengan pernyataan 

Peters et all.8  Dalam menetukan metastase jauh hanya dilakukan pemeriksaan 

paru dan hati serta KGB retroperitoneal, namun tidak dilakukan pemeriksaan 

keterlibatan tulang karena keterbatasan fasilitas. Berdasarkan data-data yang ada, 

stadium pasien KNF ini adalah IVA (T4N1M0). 

     Sesuai guideline dari NCCN tahun 201814, pasien direncanakan terapi 

kemoiradiasi dengan pilihan teknik konkuren kemoradiasi diikuti kemoterapi 

adjuvan atau kemoterapi induksi diikuti kemo/radioterapi. Namun prognosis 

pasien ini tidak terlalu baik, dimana angka keberhasilan terapi hanya sebesar 

40%5 sedangkan angka harapan hidup lima tahun hanya sekitar 38%24.  

 

KESIMPULAN 

     Telah dilaporkan pasien laki-laki usia 58 tahun dengan diagnosis karsinoma 

nasofaring stadium 4A dan rinosinusitis kronis dengan polip nasi, pasien 

direncanakan penatalaksanaan stadium lanjut. Karsinoma nasofaring sering tidak 

terdiagnosis pada stadium dini karena gejalanya tidak spesifik serta sulitnya 

pemeriksaan rongga nasofaring. Adanya penyakit penyerta di area sekitar 

nasofaring dapat mengaburkan gejala klinis keganasan ini, seperti rinosinusitis 



 
 

452 

 

kronis dengan polip, sehingga penguatan deteksi dini di masyarakat serta di 

fasilitas-fasilitas kesehatan primer maupun lanjut menjadi penting. 
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ANTIBIOTIK PROFILAKSIS PADA PEMBEDAHAN  

KANKER LEHER dan  KEPALA 

dr. Trully  D.R Sitorus, 

 

 

Pendahuluan 

     Tindakan pembedahan diawali dengan insisi jaringan yang berisiko sebagai 

tempat terjadinya kontaminasi bakteri yang menyebab infeksi pada luka  operasi 

(ILO) atau infeksi paska bedah. Infeksi paska bedah ini berpotensi menyebabkan 

kegagalan penutupan luka operasi, terbentuknya fistula, terjadi gangguan fungsi 

organ, sepsis bahkan kematian. Hal ini akan  mengakibat perpanjangan masa 

perawatan di rumah sakit, sedangkan perpanjangan masa perawatan meningkatkan  

risiko terjadinya komplikasi seperti pneumonia, deep vein thrombosis atau infeksi 

saluran kemih akibat pemasangan kateter.
1
Dampak dari semua ini adalah 

meningkatnya biaya perawatan, menurunnya kualitas pelayanan yaitu terjadi  

penurunan kesehatan pasien dibandingkan penyakit semula atau sebelum 

pembedahannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan infeksi luka operasi 

salah satu nya dengan pemberian antibiotik profilaksis.
2 

     Antibiotik profilaksis ditujukan untuk pencegahan infeksi luka operasi  dengan 

cara pemberian antibiotik yang tepat sebelum terjadi kontaminasi bakteri. 

Keberhasilan antibiotik profilaksis ini adalah tercapainya konsentrasi efektif 

dalam darah dan jaringan yang dipertahan selama operasi berlangsung, sehingga 

bakteri komensal atau eksogen yang mengkontaminasi dapat dieradikasi. 
3.4

 

Berdasarkan risiko infeksi tipe pembedahan dibagi atas clean surgery, clean 

contaminated surgery, cand dirty surgery.  Antibiotik profilaksis diindikasikan 

pada clear contaminated surgery sedangkan contaminated dan dirty surgery  

memerlukan terapi antibiotik.
5
  

   Berdasarkan hal tersebut sebelum memutuskan pemberian antibiotik haruslah 

dilakukan penegakkan diagnosis tipe pembedahan, sehingga penggunaan 

antibiotik memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan  risiko efek 

samping maupun total pembiayaan.    
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Antibiotik Pada Pembedahan Karsinoma Leher Dan Kepala 

      Pembedahan  pada leher dan kepala dikategorikan  sebagai  clean 

contaminated karena meliputi manipulasi  rongga mulut atau mukosa sistim 

pernafasan yang banyak  mengandung bakteri komensal.
6
 Oleh karena itu  

pembedahan karsinoma pada leher dan kepala memerlukan antibiotik profilaksis. 

Prinsip pemilihan antibiotik profilaksis adalah jenis antibiotik harus sesuai dengan 

bakteri yang mengkontaminasi area tersebut.  Hasil identifikasi bakteri pada luka 

operasi leher dan kepala ditemukan bakteri yang sering menginfeksi area tersebut 

adalah bakteri Gram negatif, bakteri Gram positif dan bakteri anaerob.
7 

Antibiotik 

juga harus terdistribusi ke jaringan operasi dan mempunyai waktu paruh relatif 

panjang, sehingga kadar antibiotik tersebut berada dalam kadar efektif pada 

jaringan selama operasi berlangsung. 

 

Prinsip penggunaan antibiotik profilaksis pada pembedahan leher dan kepala 

adalah : 

1.  Jenis antibiotik yang tepat  

     Panduan pemilihan antibiotik adalah bahwa pada sebagian besar tindakan 

bedah , rekomendasi antibiotik adalah cefazolin, dan pada beberapa kasus dapat 

digunakan ceftriakson atau kombinasi dengan metronidazole.
8 

Hasil penelitian 

Robbins et al pada karsinoma leher dan kepala pemberian Cefazolin  dikombinasi 

dengan  metronidazol dibandingkan dengan  Cefazolin tunggal, menunjukkan  

kejadian infeksi paska bedah adalah  9,5% vs 18,6%, nilai p = 0,03. 
 

     Dapat disimpulankan   terjadi perbedaan yang signifikan antara ke 2 jenis 

pemberian antibiotik profilaksis tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitan Johnson 

et al pada pembedahan karsinoma leher dan kepala pemberian Clindamycin di 

kombinasi  Gentamycin dengan Cefazolin dosis tunggal, angka kejadian infeksi  

7% vs 33%. P<0,05. Penelitian lain dengan pemberikan  Clindamisin dosis 

tunggal  menunjukan kejadian infeksi  paska bedah  tinggi yaitu 36,51%. 
7 

     Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penggunaan kombinasi cephalosporin 

dengan metronidazole adalah pilihan utama, karena dapat mengeradikasi bakteri 

Gram (+). Gram (-) enteric dan bakteri anaerob pada pembedahan karsinoma di 

leher dan kepala.  Pemberian Cefazolin atau Clindamisin dosis tunggal berisiko 
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tinggi terjadi infeksi paska bedah. Hasil kesimpulan diatas  sesuai dengan 

pedoman IDSA ( Infectious Disease society of America ) dalam pemilihan 

antibiotik profilaksis, yang disusun berdasarkan level of evidence
. 8 

 

Tabel 1 : Rekomendasi antibiotik profilaksis 

 

Tipe prosedur 

pembedahan 

Rekomendasi AB 

 

Alternatif 

AB 

Strength 

of 

evidence 

Clean Tidak direkomendasi  B 

Clean with placement of 

protestic  ( excluded 

thympanostomy) 

Cefazolin, Cefuroxim Clindanisin C 

Clean contaminated 

cancer surgery 

Cefurokxim + 

metronidazole 

Cefuroksim + 

metronidazole 

Ampisilin + Sulbaktam 

Clindamisin A 

Other clean contaminated 

with exception 

of tonxilectomy and 

functional endoscopic 

sinus procedurs 

Cefurokxim + 

metronidazole 

Cefuroksim + 

metronidazole 

Ampisilin + Sulbaktam 

 B 

 

 

Keterangan : A (paling terbukti) ; B ( terbukti) C : cukup terbukti) 

 

     Pilihan utama untuk profilaksis Bedah pada karsinima leher dan Kepala 

tercantum dalam goodman & gilman, yaitu Kombinasi cefazolin - metronidazole, 

atau cefuroksim –metronidazol atau Ampicillin –Sulbactam.
4
 

 

2.  Dosis dan cara pemberian 

     Disamping ketepatan jenis antibiotik yang dipilih sebagai profilaksis,  perlu 

diperhatikan dosis yang diberikan.  Ketidak tepatan dosis dan saat pemberian, 

menyebabkan tidak tercapainya konsentrasi efektif dalam darah atau jaringan 

insisi. Konsekuensinya  terjadi kegagalan dalam mencegah infeksi paska bedah 
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bahkan memicu terjadi nya resistensi. Pada prinsipnya dosis antibiotik profilaksis 

harus menimbulkan 2x Minimal Inhibitory Concentration (MIC) antibiotik.
4.8 

 

Tabel 2 : Rekomendasi Dosis profilaksis antibiotik. 

 

       Dosis Rekomendasi  

Antibiotik                Adults             Pediatric 

Ampisilin-sulbactam 3 g 50 mg/kg ampicilin 

Cefazolin 2 g, 3 g 30 mg/kg 

Cefuroksim 1,5 g 50 mg/kg 

Cefotaksim 1g 50mg/kg 

Ceftriaxon 2 g 50-75mg/kg 

Ciprofloxacin 400 mg 10mg/kg 

Clindamicin 900 mg 10mg/kg 

Metronidazol 500 mg 15mg/kg 

 

 

3.    Waktu pemberian yang tepat 

      Risiko terkena infeksi dimulai bersamaan dengan insisi yang dilakukan, 

sehingga antibiotik harus mencapai konsentrasi maksimal pada saat insisi. 

Analisis data dari 2.847 pasien dengan kategori clean surgery  dan  clean 

contaminatinated menunjukkan  bahwa pemberian Antibiotik profilaksis pada 2 

jam sebelum operasi angka kejadian infeksi adalah 0,6 %, pemberian lebih  3 jam 

sesudah operasi kejadian infeksi meningkat  2 kali lipat sedangkan pemberian 

lebih dari 2 jam sebelum operasi meningkat 6 kali lipat. Jadi waktu  pemberian 

antibiotik profilaksis yang direkomendasikan adalah 30-60 menit sebelum insisi 

jaringan. Untuk antibiotik dengan waktu paruh panjang seperti vankomisin dan 

Quinolon   adalah 2 jam sebelum operasi. Kadar antibiotik ini harus dipertahankan  

dalam jaringan selama tindakan bedah, hal ini umum nya terpenuhi dengan 

pemberian tunggal, namun pada  kondisi perdarahan >1500cc atau waktu 

pembedahan panjang  maka pemberian antibiotic dapat diulang dalam waktu  24 

jam.
3.4 
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4.  Lama pemberian antibiotik profilaksis. 

     Hasil penelitian Johnson et al tentang lama pemberian antibiotik yaitu 

cefaperazon diberikan selama1 hari dibandingkan Cefaperazon diberikan selama 5 

hari dan  kejadian infeksi paska bedah adalah 18,9% vs 25 % ( p>0,05). Hal ini 

menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pemberian antibiotik profilaksis1 

hari dengan 5 hari. Kesimpulan   ini didukung oleh   Mustofa at al dalam  

pemberian antibiotik profilaksis sefotaksin IM selama   1 hari    dan sefotaksim 

yang diberikan 7 hari dengan  hasil kejadian infeksi paska bedah  13 % untuk 

yang 1 hari dan  10 %  untuk pemberian 7 hari. (7)(9)Departemen kesehatan 

Republik Indonesia  merekomendasi lama pemberian antibiotik profilaksis adalah 

tidak lebih dari  24 jam.10 Pemberian lebih dari 24 jam termasuk over used 

antibiotic dengan konsekuensi meningkatnya risiko resistensi, timbulnya efek 

samping antibiotik dan meningkatnya biaya pengobatan.
4.7 

 

5.    Monitoring 

       Monitoring paska pembedahan harus dilakukan, salah satunya untuk 

mengidentifikasi tanda-tanda infeksi paska operasi. Antibiotik diberikan hanya 

diberikan bila terbukti ada infeksi paska bedah atau ada pertimbangan operator  

atau temuan saat pembedahan. Tujuan pemberian antibiotik  paska bedah adalah 

terapi yaitu mengeradikasi bakteri pathogen yang menginfeksi. Antibiotik yang 

dipilih adalah berdasarkan empirik yang pada umumnya berspektrum luas atau 

antibiotik kombinasi.
3.4

 dan perlu mempertimbangkan pola resistensi di rumah 

sakit setempat. Untuk mengetahui bakteri penyebab infeksi, pengambilan sampel 

dilakukan sebelum pemberian antibiotik dimulai. 

     De eskalasi antibiotik dilakukan bila  bakteri patogen definit telah  

diidentifikasi, bila terjadi perbaikan secara  klinis atau laboratoris. Pada de-

eskalasi antibiotik harus di switch pada antibiotik dengan spectrum yang lebih 

sempit, antibiotik kombinasi menjadi tunggal yang sesuai dengan hasil 

pemeriksaan mikrobiologi. Deeskalasi terapi dilakukan untuk dengan 

pertimbangan keamanan dan biaya. Salah satu deeskalasi terapi adalah switch 

pemberian injeksi menjadi kapsul atau tablet yang digunakan peroral. Antibiotik 
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peroral adalah harus dari  jenis antibiotik yang sama, namun bila tidak tersedia 

dalam sediaan kapsul atau oral, maka dapat diganti oleh   antibiotik lain dalam 

satu  golongan.  Bila tidak tersedia dalam satu golongan maka dapat diganti  oleh 

golongan lain  dengan  spektrum aktivitas harus relatif sama yang penting dapat 

mengeradikasi bakteri penyebab infeksi.11 Pada deeskalasi antibiotik ke sediaan 

oral, harus dipilah antibiotik dengan bioavailabilitas tinggi.
3.4

 

      

     Kesimpulan adalah  pembedahan karsinoma leher dan kepala termasuk 

kategori contaminated surgery, antibiotik yang direkomendasikan adalah 

kombinasi golongan sefalosporin dengan metronidazole. Antibiotik profilaksis 

harus berada dalam konsentrasi maksimal yang dipertahankan selama opersasi 

berlangsung. Penggunaan antibiotik profilaksis tidak lebih dari 24 jam.  
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