
Karsinoma  Nasofaring 
 

Karsinoma nasofaring adalah tumor ganas yang tumbuh di daerah nasofaing 

dengan predileksi di fosa Rossenmuller dan atap nasofaring. Merupakan tumor daerah 

kepala dan leher yang terbanyak di temukan di Indonesia. diagnosis dini cukup sulit 

karena letakya yang tersembunyi dan berhubungan 

dengan banyak daerah vital. 

 

A. ETIOLOGI 

Di sebabkan oleh virus Epstein barr. 

Virus Epstein-Barr (EBV), juga disebut Human 

herpes virus 4 (HHV-4), adalah suatu virus dari 

keluarga herpes (yang termasuk Virus herpes 

simpleks dan Cytomegalovirus),yang merupakan 

salah satu virus-virus paling umum di dalam 

manusia. Banyak orang yang terkena infeksi EBV, 

yang sering asymptomatic tetapi biasanya penyakit 

akibat radang yang cepat menyebar. EBV dinamai 

menurut Mikhael Epstein dan Yvonne Barr, yang 

bersama-sama dengan Bert Achong, memukan virus 

tahun 1964. 

EBV adalah suatu virus herpes yang replikat-

replikat utamanya ada di beta-lymphocytes tetapi juga ada di dalam sel epitelium 

kerongkongan dan saluran parotid. Penyebaran infeksi ini biasanya melalui air liur, dan 

masa inkubasinya adalah empat-delapan minggu. Untuk infeksi akut, antibodi heterophile 

yaitu dengan melekatkan eritrosit domba yang dihasilkan. Proses ini merupakan dasar 

pembentukan perpaduan getah Monospot cepat Antibodi kepada antigen kapsid viral 

(yaitu., VCA-IGG dan VCA-IgM) dihasilkan sedikit lebih cepat dari antobodi heterophile 

dan lebih spesifik untuk infeksi EBV. Viral VCA-IgG sebelumnya ada untuk infeksi akut 

dan penkembangan imunitas. 

Epstein-Barr Virus 

 
Two Epstein-Barr virions 

Virus classification 

Group: Group I (dsDNA) 

Family: Herpesviridae 

Subfamily: Gammaherpesvirinae

Genus: Lymphocryptovirus 

Species: Human herpesvirus 

4 (HHV-4) 
 



Epstein Barr Virus ditularkan secara per oral, umumnya ditularkan melalui saliva, 

menginfeksi epitel nasofaring dan limfosit B. (16,17). Kegagalan imunitas spesifik EBV 

dapat memberikan peran pada patogenesis tumor yang berkaitan dengan EBV dan juga 

pada penderita immunodeficiencies tanpa manifestasi klinik. 

Implikasi kelainan siklus sel terhadap keganasan

Keganasan pada umumnya dapat terjadi melalui dua mekanisme yaitu, pertama 

pemendekan waktu siklus sel sehingga akan menghasilkan lebih banyak sel yang 

diproduksi dalam satuan waktu. Kedua, penurunan jumlah kematian sel akibat gangguan 

pada proses apoptosis. Gangguan pada berbagai protoonkogen yang merangsang sel 

menjalani dan gen penekan tumor (TSGs) yang menghambat penghentian proses siklus 

sel. (19). 

 

Ciri khas Anak remaja yang terjangkit penyakit radang Virus Epstein-Barr adalah 

sakit tenggorokan, pelebaran buku limfa, demam, dan pelebaran tonsillar. Radang pada 

rongga tenggorokan dan petechiae palatal temporer juga ada. Virus dapat melaksanakan 

banyak program yang terpisah secara jelas dan ekspresi gen yang dapat tersebar luas yang 

digolongkan menjadi siklus lisis atau siklus tersembunyi. Siklus tersembunyi atau infeksi 

produktif mengakibatkan ekspresi yang sudah dijadwalkan sebelumnya akan terjadi 

sejumlah besar protein-protein viral dimana sasaran terakhirnya akan  menghasilkan 

virion-virion yang cepat menyebar. Secara formal, tahap infeksi/peradangan ini tidak tak 

terelakkan dari terjadinya lisis dari sel tuan rumah (host) ketika virion-virion EBV 

dihasilkan oleh pertunasan dari siklus sel. Siklus tersembunyi yang terinfeksi (lysogenic) 

dimana program-program mereka tidak mengakibatkan produksi virion-virion. Sangat 

dibatasi, himpunan terpisah dari protein-protein viral dihasilkan selama infeksi siklus 

yang tersembunyi. Ini termasuk Epstein-Barr antigen nuklir (EBNA)-1, EBNA-2, EBNA-

3A, EBNA-3B, EBNA-3C, EBNA-LEADER protein (EBNA-LP) dan protein-protein 

selaput tersembunyi (LMP)-1, LMP-2A dan LMP-2B dan Epstein-Barr menyandi RNAs 

(EBERS). Sebagai tambahan, EBV mengkode untuk sedikitnya dua puluh microRNAs 

yang dinyatakan di dalam studi-studi tentang sel. Dari studi ekspresi gen EBV yang 



terinfeksi secara tersembunyi di dalam lini sel limfoma yang dibiakkan Burkitt, 

sedikitnya terdapat tiga program: 

• Hanya EBNA1 (group I)  

• EBNA1 + EBNA2 (group II)  

• Siklus protein-protein tersembunyi (group III). 

 

Hal ini juga mendalilkan bahwa suatu program di mana semua ekspresi protein 

karena virus ditutup. Saat EBV terinfeksi B-lymphocytes in vitro, lini sel 

limfoblastoid pada akhirnya muncul yang membuat pertumbuhan yang tak tentu. 

Perubahan bentuk pertumbuhan lini sel ini sebagai konsekuensi dari ekspresi protein 

viral. EBNA-2, EBNA-3C dan LMP-1 adalah penting bagi perubahan bentuk selama 

EBNA-LP dan EBERs itu bukan. protein EBNA-1 adalah penting bagi pemeliharaan 

virus genome. Didalilkan bahwa dalam hal untuk mengikuti infeksi alami EBV, virus 

melaksanakan sebagian besar atau semua repertoire ekspresi program gen untuk 

menetapkan suatu infeksi yang sebenarnya. Absennya imunitas host/tuan rumah, daur 

lisis menghasilkan sejumlah virus untuk menginfeksi yang lain (kiranya) B-

lymphocytes di dalam program-program host. Program tersembunyi muncul lagi dan 

mematikan B-lymphocytes yang terinfeksi untuk berkembang biak serta membawa 

sel-sel yang terinfeksi di lokasi-lokasi di mana virus terdapat. Pada akhirnya, ketika 

imunitas host berkembang, virus tetap pada tuntutannya untuk mematikan hampir 

semua (atau mungkin semua) gen, hanya adakalanya virus aktif untuk menghasilkan 

virion-virion segar. Suatu keseimbangan pada akhirnya diserang antara pengaktifan 

kembali virus dan virus host karena keseimbangan pada akhirnya diserang antara sel-

sel yang dilepaskan dan sel host aktif yang kebal viral mengaktifkan kembali ekspresi 

gen. Tempat-tempat keberadaan EBV ada di sumsum tulang. Pasien-pasien yang 

positif EBV pasti mempunyai sumsum tulang mereka sendiri yang digantikan dengan 

sumsum tulang penderita EBV-negative dipastikan bahwa EBV-akan negative setelah 

pencangkokan  

EBV antigen tersembunyi  



Semua protein-protein EBV nuklir dihasilkan oleh penyambung alternatif yang 

memulai pencatatan oleh penyelenggara Cp atau Wp di yang ditinggalkan diakhir 

genom (di dalam tatanama yang konvensional). Gen-gen itu dipesan oleh EBNA-

LP/EBNA-2/EBNA-3A/EBNA-3B/EBNA-3C/EBNA-1 dengan genome. Daerah 

Sandi inisiasi kodon dari  EBNA-LP diciptakan oleh sambungan catatan protein 

nuklir yang satu dengan yang lain. Kehadiran  kodon inisiasi, EBNA-2/EBNA-

3A/EBNA-3B/EBNA-3C/EBNA-1 akan diekspresikan tetapi tergantung pada gen-

gen yang mana yang dipilih sebagai  alternatif yang akan disambung ke dalam 

transcript. EBNA-1 EBNA-1 mengikat protein  untuk asal-muasal replikasi (oriP) di 

dalam genom yang menengahi replikasi dan penyekatan episom selama divisi sel 

host. Ini berlaku hanya untuk menyatakan kelompok I dari protein viral yang 

tersembunyi. EBNA-1 memproses alanina glisina secara berulang-ulang yaitu untuk 

merusak pengolahan antigen dan MHC kelas I- yang membatasi keberadaan antigen 

yang akan menghambat sel-T sitotoksik CD8-yang dibatasi untuk melawan sel-sel 

virus yang sudah terinfeksi. EBNA-1 pada awalnya dikenali sebagai target antigen 

sera dari pasien-pasien radang sendi rheumatoid (rheumatoid radang sendi yang 

dihubungkan dengan antigen nuklir; RANA). 

EBNA-2  

EBNA-2 adalah transactivator viral utama, transkripsi alihan dari Wp digunakan 

di awal-awal setelah menginfeksi Cp. Bersama-sama dengan EBNA-3C, itu juga 

mengaktifkan LMP-1. Itu dikenal untuk mengikat protein host RBP-Jk dimana kunci 

dalam jalan kecil Notch. EBNA-2 penting bagi perubahan bentuk pertumbuhan EBV-

penengah. 

EBNA-3A/EBNA-3B/EBNA-3C  

Gen-gen ini juga mengikat protein host RBP-Jk  

EBNA-3C  

EBNA-3C adalah juga suatu ligase ubikuitin dan sudah ditunjukkan kepada siklus 

regulator target sel seperti pRb 

 LMP-1  



LMP-1 adalah enam jengkal protein transmembran yang juga penting bagi 

perubahan bentuk pertumbuhan EBV. LMP-1 berfungsi sebagai pemberian isyarat 

yang melalui jalan kecil untuk nekrosis Tumor factor-alpha/CD40  

LMP-2A/LMP-2B  

LMP-2A/LMP-2B adalah protein transmembrane yang berlaku untuk 

menghalangi pemberian isyarat kinase tirosina. Dipercaya bahwa mereka bertindak 

untuk menghalangi pengaktifan siklus lisis viral. Tidak dikenali bilamana LMP-2B 

diperlukan untuk perubahan bentuk pertumbuhan EBV, sementara kelompok-

kelompok yang berbeda sudah melaporkan bahwa LMP-2A sebagai alternatif tidak 

diperlukan untuk perubahan bentuk.  

EBER-1/EBER-2  

EBER-1/EBER-2 adalah nuklir kecil RNAs dari suatu peran yang tak dikenal. 

Mereka tidak diperlukan untuk perubahan bentuk pertumbuhan EBV 

miRNAs  

EBV microRNAs disandikan oleh dua catatan, satu yang ditetapkan dalam gen 

BART dan satu himpunan dekat cluster BHRF1. Ketiga BHRF1 miRNAS dinyatakan 

selama jenis III yang tersembunyi secluster dengan BART miRNAs (sampai dengan 

20 miRNAs) dinyatakan selama jenis II yang tersembunyi Fungsi-fungsi miRNAs ini 

sekarang ini tidak dikenal.  

Sel EBV yang peka rangsangan  

Permukaan virus Epstein-Barr H glikoprotein (gH) adalah penting bagi penetrasi 

sel-sel B tetapi juga berperan dalam pemasangan dari virus kepada sel epitelium.  

Di dalam percobaan-percobaan terhadap binatang di laboratorium tahun 2000, 

menunjukkan bahwa antara  larangan pertumbuhan RA-mediated dan promosi 

perkembang biakan LCL secara efisien dibalikkan oleh sel yang peka rangsangan 

glukokortikoid (GR) musuh/anti RU486.  

Virus Epstein-Barr dapat menyebabkan penyakit radang yang cepat menyebar,  

juga yang dikenal sebagai 'demam hal kelenjar', 'Mono'  dan 'penyakit Pfeiffer'. 

Penyakit akibat radang yang cepat menyebar disebabkan bila seseorang pertama 

diunjukkan ke virus selama atau setelah masa remaja. Meskipun demikian ketika 

dianggap "mencium penyakit," riset terbaru sudah menunjukkan transmisi Mono 



tidak hanya terjadi dari pertukaran air liur saja, tetapi juga dari kontak dengan virus 

yang sudah ada di udara. Sebagian besar ditemukan dalam perkembangan dunia, dan 

ditemukan bahwa kebanyakan anak-anak di dunia yang sedang berkembang ini telah 

terinfeksi ketika berusia 18 bulan. EBV antibody menguji pengerasan dimana hampir 

semua positif. Di Amerika Serikat, perkiraan kasarnya mencapai hampir separuh dari 

orang yang berusia 5 tahun telah terinfeksi, dan hingga 95% dari orang dewasa yang 

berusia antara 35 dan 40 tahun. 

Penyakit berbahaya EBV-yang dihubungkan 

Sebagai bukti kuat EBV dan formasi kanker ditemukan di dalam limfoma Burkitt 

dan nasopharyngeal karsinoma. Ini sudah didalilkan sebagia pemicu suatu subset dari 

sindrom kelelahan pasien yang kronis seperti juga sklerosis ganda dan penyakit 

autoimmune lain. 

Limfoma Burkitt adalah suatu jenis dari limfoma Nonhodgkin dan umumnya ada 

di katulistiwa Afrika hal dan hidup sewaktu terjadinya malaria. Infeksi/peradangan 

malaria menyebabkan pengawasan kebal dari sel-sel B EBV immortalized, yang 

membiarkan perkembang biakan mereka. Perkembang biakan ini meningkatkan 

kesempatan mutasi terjadi. Mutasi-mutasi diulangi dan dapat menjurus ke sel-sel B 

melepaskan kendali perkembangbiakan sel tubuh, maka membiarkan sel-sel itu 

berkembang biak secara tidak terkendali, menghasilkan pembentukan limfoma 

Burkitt. Limfoma. Burkitt biasanya mempengaruhi tulang rahang, membentuk suatu 

tumor yang sangat besar yang menumpuk. Itu akan merespon dengan cepat terhadap 

perawatan chemotherapi, yakni cyclophosphamide, tetapi umumnya kambuh.  

Limfoma-limfoma sel B lain muncul di pasien-pasien yang immunocompromised 

seperti pasien AIDS atau yang sudah mengalami pencangkokan organ/ bagian badan 

dengan penekanan sistem imun yang dihubungkan (Post-Transplant 

Lymphoproliferative Disorder (PTLPD)). Tumor-tumor otot licin adalah juga 

dihubungkan dengan virus untuk patient yang terserang. 

Nasopharyngeal karsinoma adalah suatu kanker yang ditemukan di yang 

berhubung pernapasan bagian atas, paling umumnya di dalam nasofaring, dan 

terhubung dengan virus EBV. Itu ditemukan sebagian besar di selatan China dan 

Afrika, karena kedua-duanya adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Umumnya 



terdapat pada orang-orang keturunan Cina (genetik), tetapi adalah juga terdapat pada 

pola diet orang Cina dari yang mengkonsumsi ikan salad dalam jumlah besar, yang 

mengandung nitrosamina-nitrosamina, yang merupakan penyebab kanker terkenal 

Pada keadaan fisiologis proses pertumbuhan, pembelahan, dan diferensiasi sel 

diatur oleh gen yang disebut protoonkogen yang dapat berubah menjadi onkogen bila 

mengalami mutasi. Onkogen dapat menyebabkan kanker karena memicu 

pertumbuhan dan pembelahan sel secara patologis.  

Implikasi kelainan siklus sel terhadap keganasan

Keganasan pada umumnya dapat terjadi melalui dua mekanisme yaitu, pertama 

pemendekan waktu siklus sel sehingga akan menghasilkan lebih banyak sel yang 

diproduksi dalam satuan waktu. Kedua, penurunan jumlah kematian sel akibat 

gangguan pada proses apoptosis. Gangguan pada berbagai protoonkogen yang 

merangsang sel menjalani dan gen penekan tumor (TSGs) yang menghambat 

penghentian proses siklus sel. 

B. MANIVESTASI KLINIS 

 Gejala di bagi dalam empat kelompok: 

1. Gejala nasofaring sendiri, berupa epistaksis ringan, pilek, atau sumbatan 

hidung. 

2. Gejala telinga berupa tinnitus, rasa tidak nyaman sampai nyeri di telinga. 

3. Gejala saraf berupa gangguan saraf otak, seperti dipopia, parestesia daerah 

pipih, neuralgia trigeminal, paresis/paralysis arkus faring, kelumpuhan otot 

bahu dan sering tersedak. 

4. gejala di leher berupa benjolan. 

Komplikasi berupa metastasis jauh ke tulang, hati, dan paru dengan gejala 

khas nyeri pada tulang, batuk-batuk dan gangguan fungsi hati. 

 

C. PEMERIKSAAN PENUNJANG 



Pemeriksaan foto tengkorak potongan anteroposterior, lateral, dan waters 

menunjukan massa jaringan lunak di daerah nasofaring.  Foto dasar tengkorak 

memperlihatkan destruksi atau erosi tulang di daerah fosa srebri media. Dapat 

pula dilakukan tomografi computer daerah kepala dan leher serta pemeriksaan 

serologi IgA anti EA dan IgA anti VCA. Diagnosis perlu dilakukan dengan biopsi 

dari hidung atau mulut. Pemeriksaan darah tepi, fungsi hati, ginjal, dll dilakukan 

untuk mendeteksi metastasis. 

 

D. PENGOBATAN 

Pengobatan utama adalah radioterapi. Sebagai tambahan dapat dilakukan 

diseksi leher, pemberian tetrasiklin, faktor transfer, interferon, kemoterapi, 

seroterapi, vaksin, dan anti virus. Sebagai ajuvan terbaik adalah kemoterapi 

dengan kombinasi sis-platinum sebagai inti. Diseksi leher radikal dilakukan bila 

benjolan di leher tidak menghilang dengan radiasi atau timbul kembali, dengan 

syarat tumor induk telah hilang. 

Rasa kering di mulut dapat terjadi sampai berbulan-bulan paskaradiasi 

akibat kerusakan kelenjar liur. Disarankan untuk makan banyak kuah, memebawa 

minuman ke mana pun pergi. Serta mencoba memakan dan mengunyah bahan 

asam sehingga merangsang keluarnya air liur. Dapat juga terjadi mukositis rongga 

mulut karena jamur, rasa kaku di leher karena fibrosis, sakit kepala, kehilangan 

nafsu makan, muntah, atau mual paskapengobatan, dapat pula timbul metastasis 

jauh paskapengobatan ke tulang, paru, hati dan otak. Pada keadaan tumor residif 

tidak banyak tindakan medis yang dapat dilakukan selain simtomatis untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien. 

 

E. PENCEGAHAN 

Dapat dilakukan vaksinasi (dalam percobaan), migrasi penduduk 

mengubah kebiasaan hiup yang salah, dan bebagai hal yang berkaitan dengan 

kemungkinan factor penyebab. 

Pencegahan dini, kepedulian utama, termasuk hidrasi yang cukup, obat 

penghilang sakit, antipyretics, dan istirahat cukup. Istirahat di tempat tidur harus 



dipaksa, dan pasien  perlu membatasi aktivitas. Kortikosteroid-kortikosteroid, 

acyclovir, dan obat anti alergi tidak direkomendasikan untuk perawatan yang rutin 

terhadap penyakit radang yang cepat menular, meski kortikosteroid-kortikosteroid 

bermanfaat bagi pasien-pasien yang berkompromi terhadap pernapasan atau 

edema berhubungan dengan rongga tenggorokan yang sudah parah. Pasien-pasien 

dengan penyakit radang yang cepat menyebar harus berolahraga sedikitnya empat 

minggu setelah timbulnya gejala. Kelelahan, penyakit kejang urat, dan istirahat 

yang cukup harus tetap berlaku untuk beberapa bulan-bulan setelah infeksi akut 

berakhir. 
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