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DETEKSI DINI NEOPLASMA TIROID 

dr. Dindy Samiadi, MD., Sp.T.H.T.K.L(K)., F.AAOHNS  

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung 

 

 

 

Pasien datang berobat dengan bermacam-macam keluhan : 

Keluhan yang berhubungan dengan kelainan kelenjar thyroid dapat berupa : 

 Keluhan akibat fungsinya yang berkurang atau bertambah 

 Atau berhubungan dengan perubahan pada kelenjar thyroidnya sendiri misalnya : 

 Adanya jendolan di bagian leher depan bawah, tanpa atau dengan suara serak, gangguan menelan, 

sesak, perdarahan, rasa tercekik dengan atau tanpa jendolan dibagian leher lain atau adanya 

jendolan di bagian tubuh lain. 

 Pada pemeriksaan perlu diperhatikan mengenai letak dari jendolan itu, besar dari jendolan, single 

atau multiple; padat atau sistik atau difus lunak dengan atau tidak adanya pembesaran kelenjar 

lymph di leher bagian tengah atau bagian lateral. 

 Juga perlu diketahui usia penderita, laki-laki atau perempuan, tempat tinggalnya, ada atau tidaknya 

history radiasi sebelumnya, ada atau tidaknya keluarga dekat yang menderita penyakit kanker 

thyroid, adakah rasa sakit (tender), lengket dengan dasarnya dan kelainan gejala umum anatara lain 

(panas badannya meninggi atau tidak). 

 Penyakit – penyakit turunan yang berhubungan dengan benjolan thyroid biasanya ditemukan pada 

waktu muda misalnya mutasi pada APC gene. 

- Gardner Syndrome : 

- Adanya polyposis colon, Epidermoid cyst pada kulit, desmoid tumor dari abdomen, pigmented 

retina, thyroid ca pada 1 – 2 % biasanya PTC. 

- Cowden Syndrome : 

- Sifatnya autosomal dominant, tumor dari thyroid, mama, colon, endometrium, otak. Pada 

thyroid sifatnya tumor multinodular, multifocal biasanya folicular adenoma / CA. 

- Carney complex atau disebut multiple neoplasma syndrome dengan tanda-tanda : 

- Spotty skin pigmentation, myxoma, endocrine overactivity, schwanoma, adanya adreno 

cortical disease, dengan atau tidak disertainya Cushing syndrome, sifatnya autosomal 

dominan. 

- Pendred Syndrome : 

- Sifatnya autosomal resesif, congenital ± deafness. 

 

 

Evaluasi dan Management dari solitary thyroid nodul  

 Keluhan dan letak nodul ; 23 % nodul membesar.  

 Exclude malignancy (biasanya pada single, solid, cold nodule keganasan terjadi pada 10 – 40 %). 

 Pemeriksaan yang diperlukan :  

- USG, pemeriksaan T3, T4, TSH serum dan FNAB 

- Ukuran dari thyroid  

- Nodul cystic atau solid atau campuran (prevalence thyroid nodule di klinik 5 % ; pada autopsy 

prevalence 10 %) 

- Ada atau tidak ada nodul lain  
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- Ada atau tidaknya microcalcification, irreguler margin, vascularisasi nodul, hypoechogenity 

 Thyroid scan tidak begitu penting untuk pemeriksaan solitary nodul kecuali bila TSH rendah atau 

untuk melihat nodul yang hyperfungsi. 

 FNA : penting untuk diagnose pada solid nodule atau mixed dengan USG guided 

 

 

Risk factors untuk malignancy thyroid  

 Tumbuh cepat 

 Terdapat lymphadenophaty 

 Paralysis pita suara 

 History of radiation exposure  

 Umur lebih dari 60 tahun atau kurang dari 20 tahun 

 History of thyroid ca di keluarga  

 Solitary nodul pada anak lebih mungkin ganas dibanding dengan orang tua (50%) 

 Nodul lebih besar dari 1,5 cm padat 

 37 % nodul pada orang tua (lebih dari 65 tahun) malignant dan 36 % dari padanya adalah ATC  

 Bila nodul lebih besar dari 1,5 cm lakukan FNA (USG guided) kalau lebih kecil dari 8 mm 

reevaluasi 6 bulan kemudian diantaranya lakukan USG guided FNA 

 Lab : pengukuran kadar calcitonin dan thyroglobulin bila ada history MTA (atau bila hasil FNA 

ditemukan atypical small atau round cells atau spindle cells). 

 

 

FNA  

Pada 20 % dari FNA diagnose tidak dapat ditegakkan.  

Hasil dari laporan FNA : 

 Malignant  

 Benign cytology 

 Ulangi USG 6-18 bulan kemudian. 

 Indeterminant (suspect malignant kurang lebih pada kasus   

     20 %, untuk FTC, Hurtle cells ca) 

 Menurut ATA dan NCCN lakukan hemythyroidectomy bila    

    ditemukan ganas lakukan total thyroidectomy 

 Non diagnostic oleh karena : - nodul kecil, padat dan  

    fibrotik, pada nodul yang kalsifikasi atau cystic atau  

     inexperience operator lakukan FNA dengan USG guided 

Thyroidectomy harus dianjurkan bila FNA sitologi malignant atau indeterminant.  

Bila solid nodul dan FNA non diagnostik menurut ATA lakukan operasi 

Cystic nodule mengandung 15 – 30 % kemungkinan ganas. 

Bila ditemukan cystic lymphadeopathy paratracheal biasanya tumornya PTC. 

 

 

TSH 

TSH normal dapat disertai dengan T3 dan T4 normal    normal 

TSH kecil sekali dengan T3 dan T4 normal            Hyperthyroidea relatif 

TSH rendah dengan T3 dan T4 tinggi          Hyperthyroidea      

TSH tinggi dengan T3 dan T4 rendah          Hypothyroidea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pemeriksaan Thyroglobulen tidak menolong untuk diagnose pertama  
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Multi Nodular Goiter 

Multi nodular goiter kelainan endokrin yang ditemukan di seluruh dunia dapat endemic atau sporadic. 

Disebut endemic bila prevelensi pada anak umur 6 – 12 tahun lebih dari 5 % . 

Etiology faktor lingkungan dan genetic. 

 

 

Faktor lingkungan  

biasanya kekurangan yodium yang menyebabkan hormon thyroid berkurang akan merupakan 

stimulasi pada hypophyse untuk meninggikan kadar TSH yang akan menyebabkan thyroid membesar. 

Goitrogen alam terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang mengandung cyanogenic glycosides dan 

thiocyanat. 

Perempuan lebih banyak dari lelaki. 

Dapat terjadi juga karena obat-obatan, merokok, atau faktor stress. 

 

 

Faktor Genetik  

Gen pada kromosom 14 pada multi noduler foci 1 (MNG 1) 

Locus (familial non toksik noduler guiter) 

Chromosom 14 (GDI) pada Graves  

Capon dan Collega ditemukan dominan multi noduler guiter pada kromosom X P22 pleomorphism 

dari codon 727  

Imunostimulasi diduga memacu terjadinya goiter. 

 

Mengenai tunor ganas thyroid sendiri dibagi sebagai berikut : 

 Yang berasal dari cell follicular thyroid yaitu PT C, Foll TC, Hurtle cell C, yang secara 

keseluruhan disebut juga sebagai DTC / WDTC (Differentiated Thyroid Carcinoma)  

 Yang berasal dari cell parafollicular (C cell) yaitu MTC  

 ATC dapat berasal dari thyroid de novo atau dari kelanjutan DTC dengan pengaruh gangguan pada 

P53. 

 Incidence dari tumor thyroid pada 3 dekade terakhir meninggi sampai lebih dari 2 kali ada dugaan 

oleh karena pengaruh dari pemakaian USG yang kadang-kadang menimbulkan asymptomatic 

thyroid CA (disebut incidentaloma) 

 Prognose yang paling jelek yaitu ATC, dapat meninggal cepat survival kurang dari 2 tahun  

 Prognose bagi DTA  

- Pada wanita usia kurang dari 50 tahun bila tidak ada metastase jauh (M) stagenya hanya stage 

I dan II saja, sehingga prognosenya baik. 

- Pada wanita usia lebih dari 50 tahun, anak-anak, laki-laki prognosenya sama, survival nya 

bergantung pada klasifikasi TNM nya (+ stagenya) 

 Maka penting untuk melakukan pemeriksaan klinis dengan seksama dan workup dari kelainan 

kelenjar thyroid sedini mungkin dan me refer pasien ini kepada dokter baik bagian THT ataupun 

Bedah untuk penanganan selanjutnya. 
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DETEKSI DINI KELENJAR LUDAH 

Dr. Yohana, dr.,SpB(K)Onk. 

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Tumor adalah penyakit yang di sebabkan oleh benjolan yang berada di daerah-daerah tertentu 

seperti leher, kaki ataupun tangan. Selain terdapat di berbagai anggota tubuh, ternyata tumor juga 

dapat ditemukan dalam kelenjar ludah  manusia. Kelenjar ludah adalah kelenjar yang menghasilkan 

ludah yang dapat membantu mencerna makanan sebagai proses pencernaan. Penyakit ini disebut 

tumor kelenjar ludah. 

Tumor kelenjar ludah adalah kondisi langka dimana terjadi pertumbuhan kelenjar ludah yang tidak 

normal. Setiap orang memiliki tiga pasang besar kelenjar ludah di bawah dan di belakang rahangnya. 

Yaitu parotis sublingual dan submandibula. Kelenjar ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

mikroskop. Tumor kelenjar ludah ini sering terjadi pada kelenjar parotis yang terletak tepat di depan 

telinga. Tumor ini juga dapat bersifat jinak ataupun ganas. Sebanyak sekitar 80% tumor yang terletak 

di jalur utama merupakan tumor jinak tetapi jika terletak di area lainnya maka 80% tersebut 

merupakan tumor yang ganas. 

Tumor kelenjar ludah ini bisa terjadi pada laki-laki maupun wanita. Hal ini juga dapat terjadi pada 

semua usia dan semua ras. Tetapi lebih tua umur anda juga semakin besar mengalami risiko terjadinya 

tumor kelenjar ludah. 

 

JENIS-JENIS TUMOR KELENJAR LUDAH 

 

Jenis tumor ini diklasifikasikan berdasarkan jenis sel yang terlibat dalam tumor kelenjar ludah. 

Jenis-jenis tersebut adalah: 

1. Karsinoma sel acinic. Merupakan suatu neoplasma yang malignan yang berasal dari epitel 

kelenjar ludah dan salurannya. 

2. Adenokarsinoma adalah tumor yang dimulai di sel yang melapisi organ-organ internal tertentu 

dan yang memiliki properti mirip kelenjar. 

3. Karsinoma adenoid kistik adalah bentuk relatif jarang dari kanker yang paling sering 

berkembang di kelenjar ludah atau daerah lain dari  kepala dan leher. 

4. Karsinoma Mucoepidermoid adalah tumor ganas kelenjar air liur atau ludah yang terdiri dari 

campuran sel skuamous neoplastik, sel penghasil mukus dan sel epitel dari jenis intermediate.  

5. Karsinoma Oncocytic adalah jenis tumor kelenjar ludah yang sangat jarang dengan sedikit 

kasus ganas yang pernah ada. 

6. Polymorphous adenokarsinoma kelas rendah. 

7. Karsinoma saluran kelenjar ludah 

8. Karsinoma sel skuamosa. 

9. Tumor ganas campuran. 

10. Adenokarsinoma sel bersih 
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FAKTOR PENYEBAB TUMOR KELENJAR LUDAH 

 

Penyebab tumor yang satu masih belum diketahui secara pasti, tetapi dokter mengatakan bahwa 

tumor ini disebabkan oleh beberapa sel dalam kelenjar ludah mengembangkan mutasi DNA mereka. 

Mutasi-mutasi ini kemungkinan tumbuh dan membelah dengan cepat. Sel-sel tersebut terus hidup 

ketika sel-sel lain yang akan mati. Kumpulan sel tersebut kemudian membentuk tumor yang dapat 

menyerang jaringan terdekat. Selain mutasi DNA, ada penyebab lain dari tumor kelenjar ludah ini 

yaitu: 

    Sirosis. 

    Infeksi. 

    Kanker lainnya. 

    Infeksi pada kelenjar ludah. 

    Sindrom sjogren. 

    Pembedahan pada perut. 

 

FAKTOR RISIKO TERKENA TUMOR KELENJAR LUDAH 

 

Faktor-faktor berikut akan meningkatkan risiko anda mengalami tumor kelenjar ludah, faktor 

tersebut adalah: 

 Bekerja di lingkungan tertentu yang terkena paparan zat kimia seperti pada pabrik yang 

memproduksi karet, tambang asbes dan yang bekerja di selokan. 

 Paparan virus yang membuat kanker kelenjar ludah termasuk virus HIV AIDS dan virus RBV 

(epstein-Barr). 

 Paparan radiasi, seperti terapi radiasi yang digunakan untuk mengobati tumor di kepala dan leher. 

 

GEJALA TUMOR KELENJAR LUDAH 

 

Gejala utamanya yaitu munculnya tumor di daerah kelenjar ludah yang dapat mempengaruhi saraf 

wajah sehingga terjadi kelumpuhan di sisi yang terkena otot-otot wajah yang melemah dan 

ketidakmampuan untuk  menutup mata. Untuk gejala selengkapnya yaitu: 

 

 Terdapat benjolan di leher atau mulut. 

 Terjadi pembengkakan pada atau di dekat rahang. 

 Gigi nyeri di daerah kelenjar ludah. 

 Mengalami mati rasa pada sebagian wajah. 

 Kesulitan dalam menelan. 

 Terdapat masalah saat akan membuka mulut. 

 Terasa sakit  pada telinga. 

 Sakit kepala. 

 

PENGOBATAN TUMOR KELENJAR LUDAH 

 

Pengobatan tumor kelenjar ludah hanya dapat disembuhkan jika ditemukan letaknya dan diangkat 

sebelum sel tumor tersebut menyebar dan mengalami metastasis. Pengobatan yang umum digunakan 

adalah dengan melakukan pembedahan atau operasi untu pengangkatan sepenuhnya kelenjar ludah 

sepanjang kawasan yang terkena tumor. Dokter juga akan menganjurkan untuk melakukan 

Radioterapi jika tumor tidak dapat diangkat atau tumor kambuh kembali.  
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Komplikasi radiasi tersebut meliputi: 

 

 Kulit penderita akan mengalami gatal, merah dan kering. 

 Kehilangan rambut dilokasi tumor kelenjar liur itu berada. 

 Penderita akan kehilangan nafsu makan. 

 Penderita juga akan kehilangan air liurnya sehingga mengakibatkan mulut kering, 

sakit    tenggorokan dan kesulitan menelan. 

 

Lalu, apa saja tes yang akan dilakukan untuk memeriksa tumor kelenjar ludah? 

 

Pihak medis akan mendiagnosa tumor kelenjar ludah pasien melalui tomography (CT-scan) atau 

magnetic resonance imaging (MRI). Tetapi cara untuk bisa mengkonfirmasi  diagnosis adalah dengan 

melakukan biopsi. Biopsi adalah prosedur tes tumor dengan mengambil sampel jaringan tubuh dan 

diperiksa dengan menggunakan alat yang  disebut dengan mikroskop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

1. American Joint Committee on Cancer. Major salivary glands. In: AJCC Cancer Staging 

Manual. 7th ed. New York, Springer; 2010: 79-82. 

2. Brown LM, McCarron P, Freedman DM. New Malignancies Following Cancer of the 

Buccal Cavity and Pharynx. In: Curtis RE, Freedman DM, Ron E, Ries LAG, Hacker DG, 

Edwards BK, Tucker MA, Fraumeni JF Jr. (eds). New Malignancies Among Cancer 

Survivors: SEER Cancer Registries, 1973-2000. National Cancer Institute. NIH Publ. No. 

05-5302. Bethesda, MD, 2006. Accessed on 4/18/2014 at 

http://seer.cancer.gov/archive/publications/mpmono/MPMonograph_complete.pdf. 

3. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-

2010, National Cancer Institute. Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2010/, 

based on November 2012 SEER data submission, posted to the SEER website, April 2013. 

4. Kushi LH, Doyle C, McCullough M, Rock CL, Demark-Wahnefried W, Bandera EV, 

Gapstur S, Patel AV, Andrews K, Gansler T; American Cancer Society 2010 Nutrition and 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee. American Cancer Society Guidelines 

on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with 

healthy food choices and physical activity. CA Cancer J Clin. 2012 Jan-Feb;62(1):30-67. 

5. Laurie SA, Licitra L. Systemic therapy in the palliative management of advanced salivary 

gland cancers. J Clin Oncol. 2006;24:2673-2678. 

6. Locati LD, Perrone F, Losa M, et al. Treatment relevant target immunophenotyping of 139 

salivary gland carcinomas (SGCs). Oral Oncol. 2009;45:986-990. 

7. Menedenhall WM, Werning JW, Pfister DG. Treatment of head and neck cancer. In: 

DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA, eds. DeVita, Hellman, and Rosenberg‟s Cancer: 

Principles and Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & 

Wilkins; 2011:729-780. 

8. National Cancer Institute. Physician Data Query (PDQ). Salivary Gland Cancer: 

Treatment. 2012. Accessed at 

www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/salivarygland/HealthProfessional on October 

14, 2013. 

9. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in 

Oncology: Head and Neck Cancers. v.2.2013. Accessed at 

www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/head-and-neck.pdf on October 14, 2013. 

10. Quon H. Cancer of the head and neck. In: Abeloff MD, Armitage JO, Niederhuber JE. 

Kastan MB, McKenna WG, eds. Abeloff‟s Clinical Oncology. 4th ed. Philadelphia, Pa: 

Elsevier; 2008:1177-1228. 

11. Sadetzki S, Chetrit A, Jarus-Hakak A, et al. Cellular phone use and risk of benign and 

malignant parotid gland tumors--a nationwide case-control study. Am J Epidemiol. 

2008;167:457-467. 

 

 

 

 

 



 9 

 

DETEKSI DINI KEGANASAN SINONASAL 

dr. Nur Akbar Aroeman, Sp.T.H.T.K.L(K)., FICS 

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung 

 

 

 

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 th 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 karsinoma, pada perokok dilaporkan dapat meningkatkan 5 x 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 du temukan pada karsinoma sinonasal yaitu  sekitar 70-80 % , tumor kelenjar liur minor 10-
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15%, limfoma 5% dan sisanya undifferentiated karsinoma, kondrosarkoma, osteosarkoma, 

melanomamaligna dan esthesioneuroblastoma.  Tumor jinak yang sering papikoma inverted yang 

dapat bertendensi requren dan menjadi karsinoa 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 

asintomatis. 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 rinurea, 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 depormitas. 

b. Gejala Orbita 

Perluasan tumor kearah orbita dapat menimbulkan gejala diplopia, proptosis, 

opthalmoplegi ganguan visus dan epipora. 

c. Gejala Oral 

Perluasan tumor ke rongga mul;ut menyebabkan penonjolan atau kulkus 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 ganguuan visus. Dapat disertai ligorea apabila tumor menginvasi atau mendestruksi 

basis kranii, jika perluasan sampai ke fosa kreneii media maka saraf otak lainnya dapat 

terkena 

Jika tumor meluas kebelakang dapat terjadi prismus akibat terinvasinya muskulus 

pterigodeus disertai anastesi dan parteresia daerah yang dipersarafi nerves maksilaris dan 

mandibularis 

 

2. Pemeriksaan Fisik 

Saat menginfeksi pasien pertama-tama diperhatikan wajah pasien apakah simetris atau tidak, 

selanjutnya diperiksa dengan seksamahidung dabn 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 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. 
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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 

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, 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 
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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 

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 bviasanya dilakukan pengobatan kombinasi bedah dan radiasi, untuk kasus yang tidak 

memungkinkan pembedahan dilakukan pengobatan paliatif kemoterapi dan radiasi.  

 

 

PROGNOSIS 

 

Pada umumnya kurang baik, banyak faktor yang mempengaruhi prognosis keganasan pada 

sinonasal. Faktor-faktor tersebut seperti diagnosis patologi anatami, 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 th berdasarkan penelitian patel dkk, low grade neoplasma seperti ostesioblastoma 

78% adenokarsinoma 52% karsinoma sel skuamosa 44%, undifferenteated karsinoma 37% serta 

mukosal melanoma 18%. 

 

 

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. 
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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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DETEKSI DINI KEGANASAN LARING 

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

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung 

 

 

ABSTRAK 

     Karsinoma laring adalah tumor ganas yang berasal dari epitel laring.  Laring merupakan daerah 

tersering ketiga dari kasus keganasan kepala leher di RSHS Bandung, biasanya berhubungan dengan 

tembakau dan alkohol . Lebih dari  95% kasus karsinoma laring adalah karsinoma sel skuamosa.  

Penderita biasanya datang dengan keluihan seperti disfonia, obstruksi jalan nafas, disfagia, 

odinofagia, dan hemoptisis. Diagnosis  karsinoma laring ditegakkan berdasarkan anamnesis, 

pemeriksaan fisik,   pemeriksaan penunjang lainnya seperti laringoskopi kaku/serat optik, radiologi, 

dan biopsi.  Penatalaksaan karsinoma laring tergantung dari stadium dengan modalitas operasi. 

Radioterapi, kemoterapi, atau kombinasi. 

 

PENDAHULUAN 

     Laring memainkan peranan sentral dalam mengkoordinasikan fungsi saluran pencernaan, 

pernafasan bagian atas termasuk respirasi, berbicara, dan proses menelan. Laring dibagi menjadi 

supraglotis, glottis, dan subglotis.
1 

     Keganasan di daerah laring hingga saat ini masih menjadi masalah di bagian Ilmu Kesehatan 

T.H.T.K.L. 

 

DEFINISI 

     Keganasan pada laring yang dapat mengenai regio laring (supraglotis, glottis, dan subglotis).
2 

 

ETIOLOGI:
2 

1. Merokok dan mengkonsumsi alkohol merupakan etiologi tersering menyebabkan karsinoma laring 

sebanyak 89%. 

2. Risiko karsinoma laring lebih besar untuk perokok yang telah merokok selama lebih dari 40 tahun 

atau perokok lebih dari 20 batang per hari. Risiko akan cepat menurun setelah penghentian 
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merokok dan penurunan risiko akan semakin besar jika perokok semakin lama berhenti merokok. 

Risiko karsinoma laring berkurang 60% pada orang yang telah berhenti merokok selama 10-15 

tahun dan berkurang lebih jauh pada orang yang telah berhenti merokok selama 20 tahun atau 

lebih. 

3. Sebanyak 5% keganasan laring disebabkan faktor makanan, refluks gastroesofageal, riwayat 

radiasi sebelumnya dan infeksi virus. 

4. Humam papilloma virus tipe 16 dan 18 merupakan etiologi karsinoma laring dengan frekuensi 

sebanyak 5-32%. 

5. Terpapar zat karsinogen seperti debu kayu, polisiklik hidro karbon dan asbestos meningkatkan 

rsiko terjadinya karsinoma laring di negara berkembang. 

 

EPIDEMIOLOGI 

     Karsinoma laring menempati urutan kedua dari seluruh keganasan kepala dan leher.
1 

Insiden 

karsinoma laring adalah 1-2% dari seluruh kejadian keganasan di seluruh dunia. Diperkirakan pada 

tahun 2011 terdapat 12.740 kasus baru untuk karsinoma laring di Amerika Serikat dan diperkirakan 

sebanyak 3.560 orang meninggal.
1
 

     Di Divisi Onkologi Bedah Kepala Leher T.H.T.K.L RS Dr. Hasan Sadikin Bandung didapatkan 

prevalensi karsinoma laring sebanyak 6,95% dan menempati urutan ketiga dari seluruh keganasan di 

daerah kepala leher setelah karsinoma nasofaring dan sinonasal. Perbandingan antara laki-laki dan 

perempuan sebesar 10:1 dengan usia terbanyak pada decade 50-an. Faktor risiko terbanyak adalah 

merokok sebanyak 99% dengan keluhan utama tersering adalah sesak nafas (54%). Biasanya 

penderita datang pada stadium III sebanyak 37%.
3 

Karsinoma sel skuamosa merupakan jenis karsinoma laring yang paling sering ditemukan, yaitu lebih 

dari 95% kasus. Karsinoma sel skuamosa laring merupakan hasil interaksi banyak faktor etiologi.
1 

 

ANATOMI 

Berdasarkan perkembangan embriologi laring, dibagi menjadi tiga daerah yaitu supraglotis, glottis, 

dan subglotis. Pembagian ini akan membandu dalam mempridiksi gejala klinis dan pola penyebaran 

tumor. Area supraglotis dimulai dari tip epiglottis sampai ventrikel dan permukaan bawah dari plica 

ventrikularis termasuk permukaan lingual dan laryngeal epiglottis, kartilago arytenoid, ariepiglotis 

fold, dan plica vokalis.
4
  



 17 

Supraglotis berkembang dari arkus brakial ke-4 dan ke-6 yang kaya akan aliran limfatik bilateral. 

Secara klinis hal ini akan menyebabkan tingginya kejadian metastasis sebanyak 25-75%. Area glottis 

terdiri dari dasar ventrikel, plika vokalis meliputi 0,5 cm batas bebas dari cord, komisura anterior, dan 

area interaritenoid. Berbeda dari struktur supraglotis secara embriologis area glottis terbentuk dari 

penyatuan struktur di bagian lateral trakeobronkial arkus ke 4, 5, 6, dan relative memiliki struktur 

limfatik yang lebih sedikit. Hal ini mengakibatkan penyebaran secara limfatik dari tumor daerah 

glottis menjadi lebih sedikit dan dapat tepat berada di dalam laring dalam jangka waktu yang lebih 

lama. Area subglotis berada di bawah gltois mulai dari batas inferior sampai ke batas bawah kartilago 

krikoid. Daerah ini berkembang dari arkus faringeal ke-4 dan ke-6, dank arena lokasinya maka tumor 

di daerah ini memiliki kecenderungan untuk lebih mudah menyebar keluar dari laring.
4
 

 

DIAGNOSIS 

Pada penderita dengan karsinoma 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 biopsy penting bagi penentuan stadium.
1 

1. Anamnesis:
1,2, 4

 

Gejala Klinis kasinoma laring tergantung lokasi tumor:  

a. Tumor supraglotis 

- Rasa mengganjal 

- Hot potatoes voices/muffle 

- Disfagia 

- Dipsneu 

- Otalgi 

- Servikal metastasis 

b. Tumor glotis 

- Suara serak 

c. Tumor subglotis 

- Obstruksi jalan nafas bagian atas 

Pada pasien dalam stadium lanjut karsinoma laring gejala-gejala tersebut dapat ditemukan secara 

bersamaan.
2
 

Keluhan yang biasa ditemukan pada karsinoma laring adalah suara serak, gangguan menelan, nyeri 

menelan, rasa mengganjal di tenggorokan, obstruksi jalan nafas, hemoptisis. 
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Pada tumor glottis, gejala klinis pertama kali muncul adalah surara serak, dan apabila serak lebih 

dari 3 minggu tanpa perbaikan dengan terapi konservatif, maka patut kita curigai adanya kelainan 

pada laring. Pada karsinoma di daerah supraglotis dan subglotis, gejala awal adalah batuk dan gejala 

suara serak baru muncul jika tumor telah menginvasi plika vokalis dan otot internal laring.
1,4

 

Sesak nafas disebabkan karena gangguan gerakan plika vokalis atau obstruksi jalan nafas karena 

massa tumor, sedangkan gangguan menelan dan nyeri menelan diakibatkan keterlibatan basis lidah 

dan hipofaring. Tumor di daerah supraglotis akan memberikan keluhan disfagia, odinofagia, dan 

otalgia. Keluhan yang tidak khas, maka penderita seringkali datang terlambat dan stadium sudah 

lanjut, Tumor di daerah subglotis seringkali datang pada stadium yang lanjut ditandai dengan sesak 

nafas dan suara serak akibat paralisis plika vokalis,
4
 

2. Pemeriksaan fisik:
2,4

 

a. Pemeriksaan T.H.T.K.L lengkap 

Dengan pemeriksaan fisik yang baik, kita dapat menentukan ekstensi tumor, mobilitas pita suara, 

patensi jalan nafas dan penyebaran lokoregional. Visualisasi laring baik dengan menggunakan kaca 

laring ataupun pemeriksaan endoskopi. Hilangnya krepitasi laring merupakan tanda keterlibatan 

daerah postkrikoid. Fiksasi laring di bagian posterior dapat menjadi tanda keterlibatan area 

prevertebral. 

b. Pemeriksaan leher:  

Palpasi untuk memeriksa pembesaran pada membrane krikotiroid atau tirohioid, yang merupakan 

tanda ekstensi tumor ke ekstra laryngeal. Infiltrasi tumor ke kelenjar tiroid menyebabkan tiroid 

membesar dan keras. Memeriksa pembesaran kelenjar getah bening leher. 

Karsinoma laring paling sering bermetastasis ke kelenjar getah bening leher level II, III. Dan IV. 

Karsinoma subglotis memiliki insidensi penyebaran ekstralarigeal paling sering karena kedekatannya 

dengan membrane krikotiroid dan kaya akan jaringan limfatik di daerah postkrikoid. 

c. Pemeriksaan penunjang: indirek laringoskopi, fleksibel endoskopi. 

3. Pemeriksaan radiologi:
2,4

  

a. Rontgen soft tissue leher AP dan lateral  

b. Rontgen thoraks 

Pemeriksaan rontgen thoraks dan pemeriksaan fungsi hepar yang disertai dengan USG merupakan 

pemeriksaan standar minimal menilai adanya metastasis. 

c. CT-Scan laring atau MRI 

Ct Scan memiliki spesifisitas yang lebih tinggi tetapi sensitivitas yang lebih rencah dalam 

menentukan invasi ke kartilago tiroid dibandingkan dengan MRI. Pemeriksaan radiologis ini juga 
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dapat menentukan apakah massa dapat kita reseksi atau tidak dengan memberikan gambaran 

keterlibatkan vascular dan fasia prevertebral atau keterlibatan mediastinal. 

4. Biopsi dapat dilakukan dengan direk laringoskopi dalam narkose umum atau dengan fleksibel 

laringoskopi dalam narkose lokal 

 

 

 

 

Gambar 1. Karsinoma Laring 
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PENYEBARAN  

 

Gambar 2. Proses Penyebaran Tumor Laring,    Dikutip dari:  Sheahan P, dkk
5
 

 

 Struktur laring seperti pada gambar 1 diatas yaitu membrane dan tulang rawan memainkan 

peranan penting dalam penyebaran keganasan di daerah laring:
1 

1. Conus elasticus menghambat penyebaran tumor ke inferior glottis sehingga penyebaran ke daerah 

subglotis terjadi pada stadium lanjut, 

2. Tumor yang melibatkan komisura anterior biasanya menyebar ke tulang rawan tiroid karena pada 

daerah ini lebih tipis di bagian garis tengah sedangkan daerah lateral lebih tebal, 

3. Ruang paraglotis mengandung otot vokalis lebih tipis sehingga dapat menyebar ke leher. Ruang 

paraglotis terhubungan dengan ruang preepiglotis melalui jalur ini, 

4. Keganasan epiglottis dapar menyebar langsung ke preepiglotis melalui perlekatan tulang rawan 

epiglottis sehingga ruang ini harus benar-benar tereseksi sewaktu laringektomi supraglotis. 

Keganasan di laring didaerah glottis biasanya pada lokasi 2/3 anterior sedangkan daerah upraglotis 

tersering di epiglottis. Daerah supraglotis memiliki banyak aliran getah bening dan bermuara ke 

kelenjar getah bening leher level II sedangkan daerah glottis tidak memiliki dua saluran getah bening. 

Ligamen Broyles merupakan struktur yang berfungsi sebagai pertahanan, jika struktur ini terkena 

berarti tumor telah menginvasi kartilago tiroid.
1
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HISTOPATOLOGIS 

Lebih dari 95% kasus kehanasan laring merupakan karsinoma sel skuamosa. Hal ini dikarenakan 

laring merupakan organ yang dilapisi epitel skuamosa yang berubah bentuk karena pajanan trauma 

atau akibat rangsangan zat karsinogenik. Perubahan epitel normal menjadi ganas biasanya diawali 

oleh leukoplakia, hyperplasia, keratosis non atipik, keratosis atipik, karsinoma in situ, dan karsinoma 

mikroinvasi. Selain karsinoma sel skuamosa bentuk histopatologis lain adalah verrucous ca, 

pseudokarsinoma, dan adenokarsinoma.
1 

 

PENENTUAN STADIUM (AJCC 2017) 

Tumor supraglotik 

TX  Tidak ditemukan adanya tumor primer 

Tis  Karsinoma in situ 

T1  Tumor terbatas di satu sisi supraglotik dengan mobilitas pita suara yang normal 

T2  Tumor menginvasi mukosa lebih dari satu sisi supraglotis atau glotis atau daerah diluar 

supraglotis (mukosa dasar lidah, valekula, dinding medial sinus piriformis) tanpa adanya 

fiksasi laring 

TX  Tidak ditemukan adanya tumor primer 

T3  Tumor terbatas di laring dengan pita suara yang terfiksasi dan/atau menginvasi area 

poskrikoid, ruangan pre epiglotis dan/ atau korteks bagian dalam dari kartilago tiroid 

T4  Penyebaran moderate atau meluas 

T4a) Penyebaran moderate, tumor menginvasi sampai daerah korteks luar kartilago tiroid 

dan/atau sudah meluas ke jaringan diluar laring (trakea, jaringan lunak sekitar leher, 

termasuk otot ekstrinsik lidah bagian dalam, strap muscle, tiroid, atau esofagus 

 T4b  Penyerabaran yang meluas, tumor menginvasi ruang prevertebral, sampai ke arteri karotis 

atau menginvasi struktur mediastinum 

Tumor glotik 

TX Tidak ditemukan adanya tumor primer 

Tis Karsinoma in situ 

T1 Tumor terbatas di pita suara (dapat melibatkan komissura anterior atau posterior), mobilitas 

normal 

 T1a Tumor terbatas pada satu sisi pita suara 

 T1b Tumor mengenai pada dua sisi pita suara 

T2 Tumor sudah ekstensi ke daerah supraglotis dan atau subglotis (dan atau dengan gangguan 

mobilitas pita suara)  

T3 Tumor terbatas pada laring, dengan fiksasi pita suara dan atau menginvasi ruang 

paraglotik, dan atau korteks bagian dalam kartilago tiroid  

T4 Penyebaran moderate atau meluas 

TX Tidak ditemukan adanya tumor primer 

T4a penyebaran moderate, umor menginvasi kortek bagian luar dari kartilago tiroid dan atau 

dengan penyebaran ekstralaringeal (trakea, kartilago krikoid, jaringan lunak leher termasuk 

otot instriksik lidah bagian dalam, strap muscle, tiroid, atau esofagus) 

 T4b Penyebaran yang meluas, tumor menginvasi ruang prevertebral, sampai ke arteri karotis 
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atau menginvasi struktur mediastinum 

Tumor subglotik 

TX Tidak ditemukan adanya tumor primer 

Tis Karsinoma in situ 

T1 Tumor terbatas di daerah subglotik 

T2 Tumor ekstensi ke pita suara tanpa disertai gangguan mobilitas pita suara 

T3 Tumor terbatas pada daerah laring dengan pita suara yang terfiksasi dan/atau menginvasi 

ruang paraglotis dan/atau menginvasi korteks bagian dalam dari kartilago krikoid 

T4 Penyebaran moderate atau meluas 

 T4a Penyebaran moderate, tumor menginvasi sampai daerah kartilago tiroid dan atau sudah 

meluas ke luar laring (trakea, jaringan lunak sekitar leher, termasuk otot ekstrinsik lidah 

bagian dalam, strap muscle, tiroid atau esofagus) 

 T4b Penyebaran yang meluas, tumor menginvasi ruang prevertebral, sampai ke arteri karotis 

atau menginvasi struktur mediastinum 

Penyebaran ke kelenjar limfe regional 

Nx Kelenjar limfe tidak dapat diperiksa 

N0 Tidak terdapat metastasis regional pada kelenjar limfe 

N1 Metastasis pada satu kelenjar limfe servikal ipsilateral, ukuran diameter < 3cm dan ENE (-) 

N2 Metastasis pada satu kelenjar limfe servikal ipsilateral, ukuran < 3 cm dan ENE (+); atau 

 Metastasis pada satu kelenjar limfe servikal ipsilateral, ukuran > 3cm tetapi tidak lebih 

besar dari 6 cm dan ENE (-); atau 

 Metastasis pada multipel kelenjar limfe servikal ipsilateral, ukuran < 6 cm dan ENE (-) 

N2a Metastasis ke kelenjar limfe servikal tunggal ipsilateral atau kontralateral, teraba dengan 

ukuran diameter tidak lebih dari 3cm, ENE (+); 

N2b Metastasis ke kelenjar limfe servikal multiple ipsilateral, teraba dengan ukuran diameter 

tidak lebih dari 6 cm, ENE (-); 

N2c Metastasis ke kelenjar limfe servikal bilateral atau kontralateral, teraba dengan ukuran 

diameter tidak lebih dari 6 cm, ENE (-) 

N3 Metastasis ke kelenjar limfe, teraba dengan ukuran diameter lebih dari 6 cm dan ENE (-); 

atau 

 Metastasis ke satu kelenjar limfe ipsilateral, ukuran lebih dari 3 cm dan ENE (+); atau 

 Metastasis multipel ke kelenjar limfe servikal kontralateral atau bilateral dan ENE (+) 

N3a Metastasis ke kelenjar limfe servikal, lebih besar dari 6 vm dan ENE (-) 

 N3b Metastasis pada satu kelenjar limfe servikal ipsilateral, ukuran lebih dari 3 cm dan ENE 

(+); atau metastasis pada multipel kelenjar limfe servikal ipsilateral, kontralateral, atau 

bilateral dengan ENE (+) 

Metastasis Jauh 

M0 Tidak terdapat metastasis jauh 

   

STADIUM 

T N M Stadium 

Tis N0 MO 0 

T1 N0 MO I 

T2 N0 MO II 

T3 N0 MO III 
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T1, T2, T3 N1 MO III 

T4a N0, N1 MO IVA 

T1, T2, T3, T4a N2 MO IVA 

Semua T N3 MO IVB 

T4b Semua N MO IVB 

Semua T Semua N M1 IVC 

 

 

DIAGNOSIS BANDING 

 Tuberkulosis laring 

 Tumor jinak laring (papiloma, kista, polip) 

 Penyakit granuloma 

 

 

TERAPI  

 Pembedahan:  

Laringektomi parsial (LP) 

Laringektomi total (LT), dapat dikombinasi dengan: 

Diseksi leher fungsional (DLF) 

Diseksi leher radikal (DLR) 

 Radioterapi, kemoterapi, dan terapi target 

 Terapi kombinasi 

 

 

TERAPI BERDASARKAN STADIUM 

Stadium I Radiasi, bila gagal dilanjutkan dengan parsial laringektomi/ total laringektomi 

Stadium II Parsial laringektomi/ total laringektomi 

Stadium III Dengan/tanpa N1: total laringektomi dengan/tanpa diseksi leher, diikuti radiasi 

Stadium IV Tanpa pembesaran kelenjar atau metastasis: total laringektomi dan diseksi leher    

diikuti radiasi 

Stadium IV (lainnya) Radioterapi, kemoterapi atau terapi target 
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PROGNOSIS 

 Angka harapan hidup 5 tahun pada stadium I 85%, stadium II 77%, stadium III 51%, dan 

stadium IV 35%.
1
 Angka kelangsungan hidup rata-rata yang diamati pada pasien karsinoma laring 

yang bersifat lokal adalah 115 bulan, yang menyebar regional 43 bulan, dan dengan metastasis jauh 

11 bulan.
1
 Penderita karsinoma laring memiliki angka rekurensi yang lebih rendah dibandingan 

keganasan di daerah kepala leher lainnya. Penderita denga  keganasan di daerah glotis mempunyai 

angka harapan hidup lebih baik dan rekurensi yang lebih rendah dibandingkan  karsinoma supraglotis 

dimana penyebaran regional lebih sering terjadi.
1
 

Perluasan tumor saat terjadi kekambuhan menjadi faktor prognostik yang signifikan dalam 

memprediksi angka kelangsungan hidup pada penderita karsinoma laring. Prognosis keseluruhan baik 

dengan angka harapan hidup yang  terbaik pada penderita karsinoma glotis dibandingkan supra dan 

subglotid. Hal ini dikarenakan secara anatomis, glotis tidak memiliki saluran limfe serta vaskularisasi 

yang lebih sedikit dibandingkan supra dan subglotis.
1
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PENDAHULUAN 

 

 Keganasan telinga dan tulang temporal merupakan keganasan yang jarang ditemukan dengan 

prevalensi sekitar 0,2% dari seluruh keganasan kepala leher. Hanya 200 kasus baru ditemukan setiap 

tahunnya di USA, termasuk didalamnya adalah tumor berasal dari kulit pinna yang meluas ke tulang 

temporal, tumor primer dari liang telinga luar, telinga tengah, mastoid dan apeks petrosus serta 

metastasis tumor ke tulang temporal.
1
 Lesi di telinga luar terutama di pinna akan mudah dicurigai 

sebagai lesi keganasan, tetapi lesi di liang telinga, telinga tengah dan mastoid memberikan gejala 

klinis yang menyerupai infeksi kronis telinga tengah dan memerlukan pemeriksaan penunjang untuk 

konfirmasi diagnosis. Keganasan telinga utamanya adalah karsinoma sel skuamosa, tipe lain adalah 

basal sel karsinoma, melanoma, adenoid cystic dan adenocarcinoma. Pada anak-anak 

rhabdomyosarcoma adalah jenis yang paling banyak ditemukan yaitu . 10% dari seluruh 

rhabdomyosarcoma ditemukan pada telinga. Meningioma, chordoma, keganasan pada parotis dan 

karsinoma nasofaring dapat meluas ke tulang temporal. Metastasis jauh ke tulang temporal juga dapat 

terjadi dari limfoma, keganasan pada mammae, paru, ginjal atau prostat.
1,2 

 

 

ETIOLOGI 

 

Karena keganasan pada area ini sangat jarang, sulit untuk menentukan etiologi yang spesifik. Otitis 

media kronik dan kolesteatoma sering ditemukan pada penderita keganasan tulang temporal dan 

diduga sebagai faktor etiologi.
3,4

 Inflamasi kronik dapat mengarahkan ke metaplasia skuamosa. 

Human papiloma Virus dianggap berkontribusi terhadap keganasan telinga tengah.
5
  Lim melaporkan 

serial keganasan tulang temporal pada pasien yang menjalani radioterapi untuk karsinoma nasofaring.
6 

 

 

PATOFISIOLOGI 

 

 Anatomi tulang temporal yang cukup rumit menjadikan penyebaran tumor sulit untuk diprediksi.  

Tumor pada kulit aurikula dapat meluas sepanjang jaringan lunak leher dan telinga. Jaringan lunak 

adalah barier yang buruk terhadap perluasan tumor dan akhirnya tumor dapat meluas melalui konka 

ke kanalis akustikus eksternus (KAE). Kartilago KAE mempunyai resistensi yang minimal terhadap 

perluasan tumor. Fissura Santorini, foramen Huschke, pertautan tulang-kartilago di KAE merupakan 

tempat penyebaran langsung tumor ke jaringan periparotid dan sendi temporomandibular. 

       Tumor di KAE dapat menginvasi dinding posterior melalui jaringan lunak ke sulcus 

retroaurikular diatas korteks mastoid. Dinding posterior KAE bagian tulang cukup resisten terhadap 

ekstensi tumor, tetapi erosi melalui dinding posterior ini merupakan akses perluasan tumor ke rongga 

mastoid. Pertumbuhan tumor ke arah medial melalui membran timpani dan cincin timpani 

menyebabkan invasi ke telinga tengah. Bila tumor sudah mencapai telinga tengah, tulang yang sangat 

keras pada kapsul otic merupakan barier yang sangat baik untuk menghambat perluasan tumor, tetapi 



 

 

 

21 

tumor dapat dengan mudah meluas melalui tuba eustachius, round window dan oval window, struktur 

neurovaskuler dan sel-sel udara di mastoid. Tuba eustachius dan struktur neurovaskular di telinga 

tengah merupakan tempat potensial untuk tumor menyebar ke fossa infratemporal, nasofaring atau 

leher.
7 

Tumor yang agresif dapat meluas melalui tegmen timpani atau mastoid ke middle atau posterior 

fossa. Sinus sigmoid dapat terkena, demikian juga dura yang walaupun resisten terhadap invasi tetapi 

menunjukkan prognosis yang  buruk bila terkena. Nervus fasialis dan foramen stilomastoideus 

menjadi jalan untuk metastasis ke jaringan lunak leher dan parotis.
7 

Metastasis ke kelenjar getah bening jarang terjadi pada awal penyakit tetapi terjadi  10-20% pada 

kasus lanjut.
3,8

 Drainase linfatik dari aurikula dan KAE ke arah anterior menuju kelenjar getah bening 

periparotis dan kelenjar parotis.
9
 Selain itu drainase terjadi ke jugular atau nodus lateral mastoid. 

Drainase limfatik dari bagian medial KAE dan telinga tengah menuju nodus retrofaringeal atau deep 

jugular.  

 

 

GEJALA KLINIK 

 

Gejala tersering dari keganasan telinga dan tulang temporal adalah :
 1, 8 

 Otalgia (80-85%) 

 Otore  / hemoragik otore (40-75%) 

 Gangguan dengar progresif (45-80%) 

 kadang-kadang dizziness, gangguan keseimbangan, paralisis saraf fasial dan nyeri kepala hebat 

bila tumor infiltrasi ke dura 

 

Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan : 

 Otoskopi tampak jaringan yang mudah berdarah bila disentuh 

 Destruksi membran tipani oleh jaringan granulasi 

 Destruksi dinding posterior liang telinga 

 Massa di parotis atau sekitarnya 

 Paralisis saraf fasialis, pembesaran kelenjar getah bening regional, gangguan dengar ringan sampai 

sangat berat, nistagmus spontan 

Ct scan  : destruksi tulang yang ekstensif dari telinga tengah dan liang telinga 

 

Keganasan telinga tengah dan mastoid biasanya ditemukan pada mereka yang mengabaikan otore 

kronik dan infeksi pada mastoid atau telinga tengah. Hubungan pasti antara infeksi dengan 

pembentukan keganasan sel skuamosa masih belum jelas, diduga berhubungan dengan inflamasi 

kronik. 

Keganasan sel skuamosa pada telinga tengah biasanya sudah meluas sebelum diagnosis pasti 

ditegakkan. Nyeri merupakan gejala yang signifikan dari keganasan sel skuamosa pada telinga tengah 

dan mastoid. Perdarahan intermiten dan otore jangka waktu yang lama juga merupakan gejala 

keganasan ini selain gangguan dengar. Diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan 

histopatologi.       Kecurigaan akan jaringan pada telinga tengah dan mastoid yang tidak sembuh 

dengan pengobatan yang sesuai memerlukan tindakan biopsi. Kecurigaan harus muncul bila terdapat 

jaringan yang tidak biasa terlihat melalui perforasi membran timpani, terutama yang disertai rasa 

nyeri.
9
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Sampai saat ini belum terdapat sistem staging untuk karsinoma tulang temporal yang disepakati 

secara universal. Sistem staging untuk karsinoma sel skuamosa telinga luar yang diusulkan oleh 

University of Pittsburgh dirasakan bermanfaat dan banyak digunakan pada literatur-literatur. Sistem 

ini berdasarkan pemeriksaan fisik, CT scan preoperatif dan dimodifikasi pada tahun 2000 dengan 

memasukkan paralisis fasial sebagai lesi T4. (tabel 1)
8 

 

Tabel 1   Sistem staging modifikasi Pittsburgh untuk karsinoma tulang temporal  

T

1 
Tumor limited to the EAC without bone erosion, or soft tissue involvement 

T

2 

Tumor with bone erosion limited to the EAC (without involving the entire thickness) or limited 

involvement (<0.5cm) of soft tissues 

T

3 

Tumor with bone erosion throughout the EAC thickness with limited involvement (<0.5cm) of 

soft tissues, or tumor involving the middle ear/mastoid 

T

4 

Tumor with erosion of the cochlea, petrous apex, medial wall of the middle ear, carotid canal, 

jugular foramen or dura, or large involvement (>0.5cm) of soft tissues (e.g., involvement of the 

temporomandibular joint, styloid apophysis) or evidence of peripheral facial paralysis 

  

 

Keterlibatan kelenjar getah bening dapat diklasifikasikan seperti keganasan lain di kepala dan 

leher.  

 N1 -  Pembesaran satu kelenjar ipsilateral, ukuran kurang dari 3 cm 

 N2 -  Pembesaran satu kelenjar ipsilateral, ukuran 3-6 cm 

 N2b – Pembesaran kelenjar multipel ipsilateral, kurang dari 6 cm 

 N2c – Pembesaran bilateral atau kontralateral, kurang dari 6 cm 

 N3 -  Pembesaran lebih dari 6 cm 

 

 

Pengelompokan stadium 

 Stage 0 - Tis N0 M0 

 Stage I - T1 N0 M0 

 Stage II - T2 N0 M0 

 Stage III - T3 N0 M0, T1 N1 M0, T2 N1 M0, T3 N1 M0 

 Stage IV - T4 N0 M0, T4 N1 M0, setiap T N2 M0, setiap T N3 M0, setiap T setiap N M1 

 

 

PENGOBATAN  

 

 Penetalaksanaan tumor tulang temporal adalah tantangan untuk spesialis THT-KL karena 

terdapatnya struktur neurovaskuler yang signifikan pada regio ini. Pengobatan pada tumor liang 

telinga dan tulang temporal tergantung kepada ukuran, tipe atau stadium kanker dan lokasi tumor. 

Pembedahan merupakan pilihan utama dikuti dengan radioterapi bila diperlukan. Radioterapi primer 

tidak efektif untuk kuratif, tetapi untuk penderita dengan kontraindikasi pembedahan, radiasi paliatif 

dan kemoterapi dapat menjadi pilihan.
10
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Pembedahan dapat berupa
11,12

:  

 Eksisi lokal,  

 Sleeve resection  dari liang telinga : dilakukan bila keganasan terlokalisir pada bagian kartilago 

liang telinga. Bagian kartilago liang telinga akan diangkat beserta sebagian atau seluruh kulit liang 

telinga tanpa pengangkatan tulang liang telinga. 

 Reseksi tulang temporal lateral,  dilakukan bila keganasan terlokalisir pada bagian tulang liang 

telinga tanpa keterlibatan dari mesotimpanum medial. Dilakukan pengangkatan en bloc seluruh 

bagian kartilago dan tulang liang telinga dan membran timpani 

 Reseksi tulang temporal subtotal, dilakukan bila keganasan mengenai telinga tengah. Reseksi en 

blic pada bagian medial dari mesotimpanum meninggalkan apeks petrosus dan labirin tulang.  

 Reseksi tulang temporal total. Dilakukan reseksi en bloc termasuk apeks petrosus.  

 
 

 

 

 

 

Keganasan pada pinna 

 

Jenis pembedahan pada pinna tergantung pada ukuran tumor. Bila lesi sangat kecil, tumor dapat 

diangkat dengan anestesi lokal. Bila tumor cukup besar, pinna harus direkonstruksi.
13,14,15 

 

Basal cell carcinoma 

 

Nodular, ulserasi sekunder dari basal cell carcinoma dapat diterapi dengan iradiasi kontak bila 

hanya terbatas pada aurikula. Tumor yang destruktif, subkutan atau infiltratif mempunyai prognosis 

yang lebih buruk dan jenis ini diltatalaksana dengan eksisi dan rekonstruksi. Radioterapi padalesi 

aurikula lebih besar dari 1 cm akan meruak perikondrium sehingga terjadi perikondritis. Sehinga 

terapi pilihan adalah pembedahan.
13,14,15 

Gbr1. Skema reseksi tulang temporal lateral 
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Keratinizing squamous cell carcinoma 

 

Tumor yang infiltratif,, ulserasi dan 20% menunjukkan metastasis ke kelenjar getah bening 

regional. Pengobatan adalah pembedahan radikal. Radioterapi dapat berhasil pada tumor yang kurang 

dari 1 cm, tidak berulserasi dan tidak infiltrasi ke periokondrium dan belum bermetastase.
13,14,15

 

 

Carcinoma pada liang telinga 

 

 Insidensi 5% dari seluruh karsinoma pada telinga. Prognosis kurang baik dibandingkan dengan 

tumor pada aurikula karena biasanya diagnosis terlambat ditegakkan dan tumor penetrasi ke parotis 

atau telinga tengah. Pilihan terapi adalah reseksi luas dari tumor dengan diseksi leher radikal dan 

parotidektomi bila diperlukan. Pembedahan pada telinga hanya dilakukan bila letastasis jauh sudah 

disingkirkan. 
13,14,15

 

 

 

Keimpulan 

     Keganasan pada telinga dan tulang temporal merupakan keganasan yang jarang ditemukan. Gejala 

klinik yang menyerupai inflamasi kronik menjadikan diagnosis sering terlambat ditegakkan. Tumor 

yang sudah meluas memerlukan penatalaksanaan yang cukup agresif dan memberikan morbiditas 

yang cukup tinggi. Pengenalan dan diagnosis dini diperlukan agar pengobatan tidak terlalu ekstensif 

dan prognosis lebih baik. 
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PENDAHULUAN 

 

Secara anatomis, rongga mulut terdiri atas lidah, dasar mulut, tonsil, palatum mole, uvula.  Kanker 

rongga mulut secara histopatologis, sebanyak 95% yaitu Squamous cell carcinoma (SCC) dan hanya 

5% yang non squamous cell carcinoma. Meski demikian, masih banyak tipe lesi maligna lainnya, 

termasuk melanoma, karsinoma kelenjar liur, sarkoma pada jaringan ikat lunak dan jaringan ikat 

keras, serta metastasis kanker. 

 

Angka kejadian dari kanker rongga mulut ini semakin bertambah tiap tahunnya. Di Amerika 

Serikat, sebanyak 529.000 kasus baru kanker rongga mulut dilaporkan pada tahun 2017. Dengan 40% 

pasien yang didiagnosis dengan kanker rongga mulut, meninggal dalam waktu 5 tahun. Dengan 

deteksi dini, akan meningkatkan angka survival sampai dengan 90%, sementara jika terdiagnosis 

lambat, survival rate dalam 5 tahunnya hanya sebesar 45%. 

 

 

 

FAKTOR RISIKO UNTUK KANKER RONGGA MULUT 

 

Faktor risiko utama pada kanker rongga mulut adalah : kebiasaan merokok, konsumsi alkohol dan 

usia > 40 tahun. Faktor risiko tambahan yang berhubungan dengan kanker rongga mulut termasuk 

diantaranya : paparan radiasi sinar ultraviolet, infeksi HPV (Human Papiloma Virus), kurang nutrisi, 

penyakit lichen planus oral, kondisi imunosupresi, konsumsi marijuana, iritasi kronis dan kandidiasis 

kronis. 

 

Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, merupakan kombinasi yang sangat mematikan. 

Diperkirakan bahwa kombinasi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berperan dalam terjadinya 

¾ dari keseluruhan kanker rongga mulut dan faring di Amerika Serikat. 

 

Sebanyak 95% dari kanker rongga mulut terjadi pada usia diatas 40 tahun., dan usia rata-rata saat 

penyakit ini terdiagnosis yaitu di usia 60-an. Adanya perubahan dalam proses biokimiawi dan 

biofisika terjadi pada sel yang menua. Zat kimiawi, virus, hirmin, nutrien dan iritan fisik berpengaruh 

pada penuaan sel dan turut berkontribusi dalam terjadinya kanker rongga mulut. 

 

Paparan sinar ultraviolet berkontribusi terhadap terjadinya kanker bibir. Individu yang berkulit 

terang memiliki risiko lebih tinggi. Sebanyak 30% dari kanker bibir terjadi pada orang-orang yang 

terpapar sinar matahari yang berkepanjangan. Kanker bibir menurun dengan penggunaan pelembab 

bibir dan sunblock. Kanker bibir juga ditemukan pada perokok yang menggunakan pipa. Semakin dini 

terdiagnosis, semakin tinggi tingkat besar kemungkinan untuk kesembuhannya. 

 



 

 

 

27 

Infeksi dari virus HPV dan herpes simplex (HSV) memiliki peranan dalam menyebabkan kanker 

rongga mulut. Dua pertiga pasien kanker rongga mulut memiliki DNA HPV didalam selnya. DNA 

dari Epstein-Barr, sitomegalovorus, herpes simplek dan HVP dideteksi pada kanker rongga mulut. 

Infeksi virus berkontribusi terhadap terjadinya kanker rongga mulut dengan disertaiadanya faktor lain. 

Pasien dengan AIDS dan yang dalam terapi imunosupresi memiliki risiko lebih tinggi untuk 

terjadinya keganasan mulut, kepala dan leher. Pasien dengan AIDS biasanya berkembang menjadi 

Kaposi sarcoma dan limfoma, dibandingan dengan SCC. 

 

Iritasi kronis tidak menginisiasi kanker rongga mulut, tetapi dicurigai mempercepat prosesnya. 

Meski demikian iritasi kronis sebagai faktor risiko masih dalam perdebatan. 

Kandidiasis kronis merupakan faktor risiko pada kanker rongga mulut. Beberapa strain dari 

Candida albicans memproduksi nitrosomin yang bersifat karsinogenik. Beberapa penelitian belum 

dapat membuktikan infeksi candidiasis sebagai suatu agen penyebab, tetapi berpotensi untuk memicu 

terjadinya kanker rongga mulut. Candidiasis dapat berupa penyakit superimposed pada leukoplakia 

yang sudah ada sebelumnya. 

 

Faktor -faktor lain yang berperan dalm pencegahan yaitu : genetik, higienitas ringga mulut, dan 

infeksi penyakit menular seksual.  

 

 

 

DIAGNOSIS 

 

Dari anamnesis biasanya dapat ditentukan substrat dari benjolannya. Jika berupa benjolan, 

biasanya berasal dari jaringan ikat. Jika berupa ulkus biasanya berasal dari epitelial. Faktor risiko 

terjadinya kanker rongga mulut juga ditanyakan dalam anamnesis, serta riwayat pengobatannya. 

 

Dari pemeriksaan fisik, biasanya dinilai adanya benjolan atau ulkus; ukuran, dan penentuan tingkat 

operabilitasnya; ada tidaknya infiltrasi jaringan disekitar tumor; serta ada tidaknya metastasis KGB. 

 

Dalam melakukan biopsi terhadap lesi yang dicurigai ganas, diperlukan biopsi yang dapat 

memberikan gambaran histopatologis sehingga dapat menentukan sumber dari massa tersebut, 

dilakukan dalam anestesii umum, dan segera direncanakan tata laksana selanjutnya. 

 

Pemeriksaan rontgen thorax dilakukan unutk menilai ada tidaknya metastasis jauh, karena 

merupakan tempat metastasis paling sering terjadi pada kanker kepala leher. 

 

Pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan yaotu CT Scan atau MRI, dan dilakukan atas 

indikasi. Jika terdapat kecurigaan infiltrasi ke tulang, lakukan oemeriksaan CT Scan, dan jika 

dicurigai terdapat infiltrasi ke jaringan ikat, lakukan pemeriksaan MRI. Tujuan dilakukan 

pemeriksaan untuk melihat infiltrasi kestruktur sekitarnya ini yaitu untuk menilai tingkat operabilitas 

pada suatu kasus tumor rungga mulut. 
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STAGING 

  

Untuk masing-masing lesi maligna memiliki masing-masing stadium tersendiri berdasarkan TNM. 

Tetapi secara umum, stage 1 dan 2 dikategorikan ke dalam stadium dini, dan stage 3-4 dikateorikan 

sebagai stadium lanjut. 

 

 

 

PENATALAKSANAAN 

 

Modalitas penatalaksanaan pada kanker rongga mulut diantaranya : pembedahan, radioterapi, 

kemoterapi, targeting therapy / immunotherapy. Kurangi faktor risiko dengan menghentikan merokok 

dan konsumsi alkohol. Kontrol merokok melalui konseling, modifikasi kebiasaan, serta konsul 

nutrisis. 

 

 

 

SCREENING PEMERIKSAAN KANKER RONGGA MULUT 

 

Setelah usia diatas 40 tahun, disarankan untuk melakukan pemeriksaan berkala untuk kanker 

rongga mulut, minimal 1 tahun sekali. Adanya perubahan jaringan pada rongga mulut yang dicurigai 

sebagai keganasan biasanya dapat terlihat da teraba dengan mudah. Beberapa tanda yang perlu 

dicurigai yaitu adanya leukoplakia dan eritroplakia. 

 

Peralatan yang diperlukan dalam memeriksa rongga mulut yatu : pencahayaan yang cukup, dental 

mouth mirror, kassa dan sarung tangan. Pemeriksaan dilakukan selama 5 menit. 

 

Beberapa lesi oral yang dicurigai sebagai kanker rongga mulut yaitu homogenous leukoplakia, 

leukoplakia dengan early squamous cell carcinoma, leukoplakia nodular dengan displasia epitel berat, 

eritroplakia dengan infeksi candida. 
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PENDAHULUAN 

 

Karsinoma nasofaring (KNF) adalah karsinoma sel skuamosa yang berasal dari epitel permukaan 

nasofaring. Karsinoma nasofaring biasanya berkembang di sekitar ostium tuba Eustachius di dinding 

lateral nasofaring.
1
 

 

 

EPIDEMIOLOGI 

 

Berdasarkan data International Agency for Research on Cancer (IARC) terdapat sekitar 86.691 

kasus baru yang terdiagnosis di seluruh dunia pada tahun 2012. Di Amerika Utara dan Eropa, insidens 

KNF kurang dari 1 kasus per 100.000 penduduk/ tahun pada tahun 2007. Insidens yang tinggi 

dijumpai di Cina bagian selatan (termasuk Hongkong). Pada tahun 2007, kota Zhongshan di provinsi 

Guangdong, Cina Selatan, memiliki prevalensi tertinggi di dunia, yaitu sebesar 28,3 kasus per 

100.000 penduduk laki-laki per tahun.
1-3

 Pada tahun 2012, karsinoma nasofaring berada di urutan 

pertama, yaitu 28%, dari seluruh kanker kepala leher di bagian THT-KL Indonesia.4 Insidens KNF di 

Indonesia berdasarkan GLOBOCAN (Global Burden of Cancer Study) tahun 2012 mencapai 5,6 per 

100.000 penduduk/ tahun, di mana prevalensi tertinggi pada decade 4-5 dengan perbandingan laki-

laki dan perempuan adalah 2,3:1.
2-4

 

 

 

FAKTOR RISIKO 

 

Karsinoma nasofaring merupakan penyakit kompleks yang disebabkan oleh interaksi faktor 

genetik, lingkungan, dan infeksi kronik VEB (virus Epstein Barr).
1,5,6 

Risiko tinggi KNF pada 

populasi Cantonese dan orang dengan riwayat KNF di keluarga menunjukkan pentingnya 

kecenderungan genetik pada etiologi KNF.
5,7,8

 Analisis hubungan antara human leukocyte antigen 

(HLA) haplotypes dan KNF menunjukkan peningkatan risiko pada individu dengan HLA-A2 di 

populasi Cina.
1,8

 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.
6,7 

Merokok dan pajanan terhadap formaldehida dan 

debu kayu juga merupakan factor risiko.
5,9

 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.
5
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Selain itu, pengobatan herbal Cina juga dapat meningkatkan risiko KNF dengan mereaktivasi 

infeksi virus Epstein Barr (VEB) host.5,9
 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.
1,5

 

 

 

HISTOPATOLOGI 

 

Epitel permukaan mukosa nasofaring berupa epitel skuamosa dan epitel pseudostratified 

columnar. Epitel sel maligna pada KNF adalah sel poligonal besar tanpa karakter sinsitial. 

Nukleusnya bulat atau oval dengan sedikit nukleoli berbeda-beda, berhubungan erat dengan jaringan 

limfoid, sehingga disebut juga limfoepitelioma. Gambaran histologi daerah lateral nasofaring 

merupakan epitel transisional antara perbatasan epitel respiratori pseudostratified columnar dan epitel 

skuamosa yang mana merupakan area paling sering terjadinya karsinoma nasofaring.10,11 

 

Klasifikasi gambaran histopatologi KNF (Shanmugaratnam) yang direkomendasikan oleh WHO 

terdiri dari 3 tipe, yaitu:
1,5,9 

 

1. Karsinoma sel skuamosa berkeratin (WHO tipe I) 

2. Karsinoma sel skuamosa tidak berkeratin (WHO tipe II) 

3. Karsinoma tidak berdiferensiasi (WHO tipe III). 

Tipe terbanyak adalah tipe III (karsinoma tidak berdiferensiasi); dikenal juga beberapa tipe 

anaplastik dan poorly differentiated terdiri dari sel primitif dengan gambaran sel yang mempunyai 

satu nukleus, nukleolus yang jelas, dan kadang-kadang terdapat vesikel di nukleus.
1,5,9

 

 

 

STADIUM KLINIS 

 

Stadium klinis pada KNF sangat penting untuk terapi dan evaluasi hasil terapi. Sistem klasifikasi 

stadium menggunakan system Union International Contre le Cancer (UICC) dan sistem American 

Joint Committee on Cancer Staging (AJCC), yang menggunakan penilaian TNM (ukuran tumor, KGB 

yang terlibat, metastasis): tumor primer (T), kelenjar regional (N), metastasis (M).
1,9

  

 

 

DETEKSI DINI 

 

Gejala yang berkaitan dengan KNF tahap awal biasanya tidak spesifik, sebagian besar pasien KNF 

terdiagnosis pada stadium lanjut; padahal hasil pengobatan KNF stadium lanjut tidak memuaskan, 

sehingga diagnosis dini dan manajemen yang tepat penting untuk mencapai hasil pengobatan yang 

baik. Pengembangan protokol skrining primer yang baik dapat berkontribusi pada deteksi dini dan 

meningkatkan hasil pengobatan.
12 

Diagnosis dini KNF dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis 

gejala, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti nasofaringoskopi, radiologi, dan 

pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi biopsi nasofaring sampai saat ini diakui sebagai 

standar baku emas untuk diagnosis KNF.
1,8
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GEJALA KLINIS 

 

Terdapat empat kelompok gejala KNF, yaitu gejala massa leher, gejala hidung, gejala telinga, dan 

kelumpuhan saraf kranial. Kelompok gejala ini berkaitan dengan lokasi tumor primer, struktur yang 

diinfiltrasi, atau metastasis nodus limfatik servikal.
1,6,13 

Massa di nasofaring dapat membuat gejala 

obstruksi nasal dan hidung beringus. Saat ukuran tumor kecil, ditemukan obstruksi unilateral namun 

seiring dengan pertumbuhan tumor akan menjadi bilateral. Jika tumor berulkus, maka akan timbul 

epistaksis. Jumlah perdarahan biasanya tidak banyak dan sering terjadi post-nasal drip. Sebagian 

besar tumor di nasofaring dengan atau tanpa ekstensi posterolateral ruang paranasofaring sering 

dikaitkan dengan disfungsi tuba Eustachius, sehingga terjadi tuli konduktif unilateral. Gejala otologi 

lain yaitu otalgia dan tinnitus.
1,8,9 

Tumor primer dapat tumbuh ke superior menginfiltrasi basis kranii 

menimbulkan nyeri kepala. Jika tumor mengenai sinus cavernous dan dinding lateralnya, saraf kranial 

III, IV, dan I dapat terlibat dan timbul diplopia. Ekstensi tumor ke foramen ovale dapat mengenai 

saraf kranial V yang menyebabkan nyeri wajah serta baal. Gejala yang paling sering ditemukan adalah 

massa tidak nyeri di leher atas.
1,5 

Nasofaring adalah struktur yang berada di garis tengah, sehingga 

sering dijumpai pembesaran nodus limfatikus bilateral. Metastasis jauh relatif jarang, yang tersering 

adalah ke vertebra, hepar, dan paru.
1,5,6 

 

 

DIAGNOSIS BANDING 

 

Kanker nasofaring dapat menginvasi beragam struktur di sekitarnya, termasuk basis kranii dan 

leher, sehingga gejala klinisnya bervariasi. Pada tahap awal berupa gejala hidung dapat menyerupai 

kondisi jinak, seperti rinitis, sinusitis, atau polip nasal. Gejala telinga yaitu gangguan dengar unilateral 

pada usia dewasa, yang harus dicurigai KNF, khususnya di area endemik. Kanker nasofaring 

berkaitan dengan paresis saraf kranial, sehingga dapat menyerupai penyakit neurologi. Defisit saraf 

kranial yang tidak jelas penyebabnya sebaiknya diperiksa dengan endoskopi nasal, terutama pada 

orang dengan risiko tinggi.
5 

Kanker nasofaring juga dapat didiagnosis banding dengan hipertrofi 

adenoid, namun biasanya adenoid memiliki permukaan licin, alur longitudinal, dan letaknya di tengah 

nasofaring. Pada laki-laki remaja dapat pula dibandingkan dengan angiofibroma juvenil, hal ini dapat 

dikonfirmasi dengan endoskopi dan pemeriksaan MRI. Tumor lain di nasofaring di antaranya adalah 

limfoma, karsinoma sinonasal, chordoma, rhabdomyosarcoma, melanoma, dan teratoma.
5
 

 

Pada pasien dengan benjolan leher, harus dilakukan biopsi nodus. Benjolan leher dapat terjadi 

pada kondisi infeksi atau inflamasi, limfoma, atau tumor ganas regio kepala leher ataupun bagian 

tubuh lain.
5
 

 

 

ENDOSKOPI 

 

Endoskopi memainkan peran kunci dalam deteksi awal lesi KNF, dan biopsi endoskopik 

memungkinkan diagnosis definitif KNF. Endoskopi menilai ekstensi tumor di permukaan mukosa 

nasofaring. Lesi awal biasanya terjadi di dinding lateral atau atap nasofaring. Tetapi prosedur ini tidak 

dapat menentukan pertumbuhan spasial tumor seperti ekstensi mendalam dan penyebaran 

intrakranial.
1,12

 Endoskopi bertujuan menilai nasofaring untuk memprediksi kemungkinan KNF, 

namun terkadang sulit, terutama pada lesi kecil di fossa Rossenmuller, tonjolan kecil atau asimetri di 
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atap. Jika KNF diduga kuat, pemeriksaan pencitraan yang tepat dan/ atau biopsi mukosa nasofaring 

dianjurkan bahkan jika permukaan mukosa berpenampilan normal.
14

 

 

 

RADIOLOGI 

 

Pemeriksaan radiologi diperlukan untuk mendapatkan informasi adanya tumor, perluasan, serta 

kondisi setelah terapi. Pemeriksaan radiologi untuk karsinoma nasofaring yaitu foto polos tengkorak, 

ultrasonografi (USG) abdomen, Computed Tomography Scan (CT scan), dan Magnetic Resonance 

Imaging (MRI). MRI disarankan pada otitis media serosa unilateral dan pada pembesaran kelenjar 

getah bening leher. CT scan dapat menunjukkan ekstensi ke daerah parafaring, mendeteksi erosi 

tulang dan keterlibatan intrakranial. Modalitas CT scan dan MRI dapat mendeteksi kelainan 

nasofaring yang tidak tampak pada endoskopi.
1,12

 

 

 

SEROLOGI 

 

Diagnosis KNF ditunjang beberapa pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan serologi, misalnya 

imunoglobulin A anti-viral capsid antigen (Ig anti-VCA), Ig G anti-early antigen (EA), 

imunohistokimia, dan polymerase chain reaction (PCR). Pemeriksaan serologi dapat dilakukan 

sebagai skrining untuk deteksi dini, sering mendahului munculnya KNF dan berfungsi sebagai 

petanda tumor remisi dan kekambuhan. Ji, et al, melaporkan window period selama 3 tahun sesudah 

peningkatan antibodi dan menetap tinggi sampai muncul gejala klinis.
15,16 

 

Bentuk endemik KNF dikaitkan dengan VEB, meskipun peran VEB yang tepat dalam patogenesis 

KNF masih belum jelas. Deteksi antibodi IgG (dijumpai pada masa awal infeksi virus) dan antibodi 

IgA VCA mendukung diagnosis karsinoma nasofaring. Titer antibody IgA untuk VEB viral capsid 

antigen (EBV-IgAVCA) dan VEB antigen awal (EBV-EA) pada pemeriksaan immunofluorescent 

dapat digunakan untuk skrining KNF. Peningkatan titer IgA antibodi pada VEB viral capsid antigen 

(VCA) biasa ditemukan pada pasien KNF. Antibodi terhadap VEB baik IgG maupun IgA penderita 

KNF meningkat 8-10 kali lebih tinggi dibandingkan penderita tumor lain atau orang sehat. 

Peningkatan titer IgA ini dapat diketahui sebelum perkembangan KNF dan berkorelasi dengan besar 

tumor, remisi, dan rekurensi. Dalam beberapa tahun terakhir, tes enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) yang menggunakan antigen VEB rekombinan dimurnikan makin dianjurkan untuk 

menggantikan immunofluorescent tradisional.1,5,15 
 

Virus juga dapat dideteksi pada tumor dengan pemeriksaan hibridisasi in situ dan teknik 

imunohistokimia. Selain itu, dapat juga dideteksi dengan teknik PCR pada material aspirasi biopsi 

jarum metastasis kelenjar getah bening leher.15,17 

 

 

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 
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menetap atau kambuh apabila tumor primer di nasofaring hilang setelah pemberian radioterapi dan 

kemoterapi.
1,18,19 

 

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.
18 

 

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.
1,6

 

 

 

PROGNOSIS 

 

Penderita KNF stadium awal, yaitu stadium I dan II, mempunyai prognosis lebih baik 

dibandingkan stadium lanjut, yaitu stadium III dan IV. Angka harapan hidup lima tahun pada stadium 

I, II, III, dan IV didapatkan sekitar 72%, 64%, 62%, dan 38%.
5,20

 

 

 

KESIMPULAN 

 

Diagnosis KNF dilakukan dengan anamnesis gejala dan tanda klinis, pemeriksaan fisik, dan 

pemeriksaan penunjang. Endoskopi dapat menilai kelainan mukosa nasofaring dan menunjang biopsi. 

Biopsi merupakan cara definitif menegakkan diagnosis KNF. Modalitas pencitraan, seperti MRI dan 

CT scan, mencari tumor yang tidak tampak oleh endoskopi dan menilai ekstensi tumor. Pemeriksaan 

serologi dapat digunakan sebagai alat skrining pada populasi berisiko tinggi. Deteksi dan diagnosis 

KNF tahap awal sangat bermanfaat untuk mendapatkan hasil terapi yang lebih baik. 
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PENDAHULUAN 

 

Keadaan gawat darurat yang terjadi pada pasien onkologi adalah suatu hal yang kompleks, 

sehingga memerlukan penanganan multi disiplin. Penatalaksanaan gawat darurat penderita di bidang 

onkologi dipengaruhi oleh ketepatan, umur penderita, keadaan umum, tipe tumor, ekstensi, staging, 

harapan hidup dari penderita sendiri dan keluarga. 

 

Kedaruratan onkologis merupakan kedaruratan yang under reportation. Oleh karena seringkali 

tidak memberikan gejala ataupun tanda yang jelas kecuali dilakukan penilaian secara baik. Kanker 

sendiri dan terapi nya dapat menyebabkan kondisi yang gawat, pasien kanker seringkali memiliki 

masalah medis yang rumit, komplikasi yang terjadi dapat disebabkan efek langsung dan tidak 

langsung dari keganasan. 

 

 

DEFINISI 

 

Kegawatdaruratan onkologi adalah suatu kondisi akut yang disebabkan oleh kanker ataupun 

terapinya, dimana memerlukan intervensi yang cepat untuk menghindari kematian atau kerusakan 

permanen yang berat. 

 

 

KLASIFIKASI  

Kegawatdaruratan pada pasien kanker dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yang berbeda 

yaitu :  

1. Kegawatdaruratan obstruksi atau struktural yang disebabkan adanya desakan tumor 

2. Masalah hormonal atau metabolik 

3. Sekunder akibat komplikasi yang berasal dari efek-efek terapi 

 

 

1. Kegawatdaruratan onkologi obstruksi dan struktural 
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Pada kelompok ini penyebabnya antara lain : sindrom vena cava, kompresi medula spinalis, 

peningkatan tekanan intra kranial, obstruksi saluran kemih, hemoptisis dan obstruksi jalan napas. 

 

1.1 Obstruksi jalan napas 

 

       Obstruksi trakea seringkali terjadi sebagai akibat penekanan akibat keganasan yang berasal 

dari luar trakea, dan sering juga terjadi akibat lesi yang jinak. Sedangkan obstruksi dari bronkus 

lebih sering terjadi sebagai akibat keganasan dari endo-bronkus (bronchogenic carcinoma) 

tersebut. Metastasis pada trakea ataupun bronkus adalah sangat jarang (kurang dari 2%). Obstruksi 

jalan nafas dapat juga terjadi oleh karena tracheomalacia atau stenosis pasca radioterapi. 

 

DIAGNOSIS 

 

Sulit untuk membedakan obstruksi tersebut pada trakea ataupun bronkus. Biasanya gejala dan 

tanda yang sering muncul adalah : Dyspnea, Orthopnea, Batuk, Suara nafas berbunyi, stridor, suara 

serak/berubah, hemoptisis. Foto toraks dan foto leher (teknik jaringan lunak) dapat membantu 

diagnosis obstruksi jalan napas, yaitu dengan melihat penyempitan trakea, tarikan terhadap trakea, 

bronkus, atelektasis dan lain-lain. 

 

TERAPI 

 

       Terapi darurat sangat diperlukan secepatnya untuk mencegah kematian. Trakeostomi rendah 

dapat dilakukan pada cincin trakea bagian bawah, sedikit diatas manubrium sterni, dalam keadaan 

stenosis trakea yang cukup panjang, seringkali diperlukan dilatasi dari stenosis, dan di pasang 

kanul trakeostomi yang cukup panjang (mungkin tidak tersedia di Indonesia), ataupun dengan 

pemasangan T-Tube. 

 

1.2 Sindrom vena cava superior 

 

      Vena-vena besar pada rongga toraks sangat mudah mengalami kompresi dan obstruksi. Jika 

vena cava superior terbendung maka seringkali terjadi efusi pleura, edema pada muka, kepala, 

ekstremitas bagian atas, dan trakea. Pada bentuk yang lebih berat lagi dapat terjadi edema otak, 

terjadinya pengisian atrium jantung (gangguan preload). Tanda dan gejala yang muncul tergantung 

dari berat ringannnya obstruksi pada vena cava superior, dan juga ada tidaknya obstruksi pada 

organ organ vital disekitarnya (trakea dan lain lainnya). Pada umumnya SVC (superior vena cava 

syndrome) disebabkan karena keganasan pada rongga mediastinum. Angka pada literatur barat 

dikatakan kurang lebih 75% disebabkan oleh keganasan pada paru, sedangkan sisanya disebabkan 
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oleh karena limfoma, lesi jinak seperti TBC ataupun thrombosis vena oleh karena CVP. Di 

Indonesia angka ini belum jelas. 

 

Diagnosis 

 

      Edema dari muka, adanya kongesti vena-vena di leher, lengan atas. Jika SVC terjadi 

perlahan-lahan, seringkali diagnosa lebih sulit ditegakkan dan memerlukan pemeriksaan khusus 

seperti venografi, radio isotop, CT Scan dengan bantuan kontras, biasanya dapat memastikan 

lokasi dari obstruksi, dan dugaan penyebab obstruksi tersebut. Diagnosis histopatologi/sitologi, 

didapatkan dari biopsi lesi yang dicurigai atau metastasis nya, sitologi sputum, bronkoskopi, Fine 

needle aspiration (FNA) untuk limfoma dan tumor paru. Bahkan kadang-kadang perlu tindakan 

yang lebih agresif seperti torakotomi atau mediastinoskopi pun dilakukan. Seringkali tindakan 

untuk memastikan diagnosis ditunda agar keadaan darurat penderita dapat diatasi terlebih dahulu. 

 

Terapi  

     Terapi sangat tergantung dari etiologi SVC. Dalam keadaan darurat (adanya obstruksi trakea), 

maka diagnosis etiologi ditangguhkan. Radioterapi dengan dosis harian yang lebih tinggi 

merupakan terapi pilihan (biasanya diberikan 4.0 Gy perhari) sampai mencapai 30-50 Gy. Pada 

keganasan sistemik, maka kemoterapi merupakan pilihan yang lain. Pilihan kemoterapi sangat 

tergantung pada kecurigaan terhadap data histopatologi/ sitologi ataupun kecurigaan kita. 

Kombinasi radioterapi dan kemoterapi merupakan pilihan yang diharapkan dengan cepat akan 

mengecilkan masa tumor yang menyebabkan kompresi. Kortikosteroid dosis tinggi merupakan 

obat yang hampir selalu diberikan, untuk mengurangi edema, dan reaksi inflamasi sebagai akibat 

tumor nekrosis ataupun lisis setelah pengobatan. Pengobatan untuk lesi jinak, seperti TBC statika, 

anti trombus diberikan sesuai etiologinya.  

 

Prognosis 

     Pada keganasan umumnya dubia ad malam oleh karena adanya SVC menunjukan keadaan stadium 

yang telah lanjut. 

 

 

1.3 Kompresi Medula spinalis 

     Kompresi medula spinalis hampir selalu merupakan kedaruratan onkologi, terutama jika gejala 

kerusakan neurologis terjadi secara cepat, oleh karena jika telah terjadi kelumpuhan atau 

paraplegia, maka harapan untuk pulih kembali menjadi semakin kecil. Penekanan pada medula 

spinalis sering terjadi pada metastasis karsinoma mammae, paru, prostat, mieloma multiple, 

limfoma. Seringkali metastasis tersebut terdapat pada epidural, ataupun pada corpus vertebrae, 



 

 

 

39 

yang kemudian tumbuh menekan pada medula spinalis , ataupun menimbulkan fraktur kompresi 

pada vertebrae.  

 

Diagnosis 

     Seringkali gejala dan tanda yang muncul bukan sebagai akibat langsung dari kompresi medula 

spinalis, melainkan sebagai akibat dari para neoplastic syndrome. Gejala sebagai akibat langsung 

kompresi biasanya antara lain:  

- Gejala awal yang muncul adalah rasa nyeri lokal pada daerah tumor/ metastasis. Nyeri dirasakan 

semakin bertambah jika penderita batuk, bersin , membungkuk dan sebagainya. 

- Hal diatas diikuti dengan gangguan sensoris, seperti parestesia, anestesia, dingin dan sebagainya 

- Gangguan motorik 

- Jarang dijumpai gangguan fungsi vegetatif 

 

Diagnosis ditegakkan dengan : 

- Pemeriksaan foto polos x-ray, untuk melihat proses osteolitik atau osteoblastik, fraktur kompresi 

- CT scan  

- Myelografi 

- Pemeriksaan dengan bahan radioisotop  

- MRI dikatakan mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. 

- Pemeriksaan CSF tergantung ada tidaknya indikasi dan kontraindikasi 

 

Terapi 

     Terapi terhadap kompresi medula spinalis yang disebabkan oleh metastasis keganasan sangat 

tergantung pada : 

- Sensitivitas keganasan tersebut terhadap radioterapi 

- Tersedianya ahli untuk melakukan dekompresi bedah 

- Level dari kompresi tersebut 

- Cepat lambatnya gangguan neurologis terjadi 

- Pernah tidaknya menjalani kemoterapi, dan sensitif tidaknya terhadap kemoterapi 

Sebagai dasar terapi yang dipilih adalah :  

- Radioterapi meskipun hal ini bersifat paliatif.  Adapun dasar pemilihan radioterapi adalah pada 

umumnya tumor telah bersifat sistemik. Dosis radiasi perhari harus cukup tinggi 3-4 Gy 

- Pembedahan dekompresi/ laminektomi biasanya dengan approach posterior mengingat kausa 

kompresi adalah kolapsnya corpus vertebrae yang terletak didepan medula spinalis. Sehingga pada 

laminektomi untuk dekompresi pada bagian posterior vertebrae akan lebih mengurangi stabilitas 

vertebrae yang terkena. Pada kompresi didaerah servikal maka dekompresi bedah cukup 
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memegang peranan penting untuk menncegah terjadinya paralisis pada otot-otot pernapasan. Pada 

keadaan dimana tumor primer tidak diketahui, maka laminektomi dan pengambilan jaringan tumor 

dapat bersifat paliatif dan sekaligus diagnostik 

- Kortikosteroid (dosis tinggi: dexamethason 4-10 mg /6 jam ) dapat mengurangi edema peritumoral 

dan memperbaiki fungsi neurologis. 

- Gabungan dari semua modalitas diatas. Dilakukan pada keganasan dengan agresifitas yang tinggi 

seperti multiple myeloma, limfoma dsb. 

 

1.4 Tamponade jantung dan efusi pleura 

     Biasanya tamponade jantung lebih sering terjadi sebagai akibat invasi langsung keganasan paru 

atau pun esofagus. Sedangkan metastasis hematogen biasanya berasal dari keganasan paru, 

payudara, limfoma, leukemia melanoma atau sarkoma. Lebih jarang lagi berasal dari keganasan GI 

tract.  Komplikasi radiasi didaerah toraks juga dapat menimbulkan tamponade jantung (post 

radiation pericarditis). 

     Efusi pleura juga merupakan kedaruratan yang sering muncul pada penderita dengan keganasan 

(10%), dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Pada wanita efusi pleura sering dijumpai 

pada keganasan payudara, ovarium, uterus, dan serviks. Efusi pleura terjadi sebagai akibat 

meningkatnya permeabilitas kapiler, naiknya tekanan hidrostatis, hipoalbuminemia, gangguan 

drainase limfe akibat obstruksi oleh tumor dan reaksi inflamasi akibat tumor. Gejala dan tanda 

yang muncul tergantung dari derajat efusi tersebut dan kausanya. 

     Gejala dan tanda klinis efusi pleura : sesak napas, batuk, nyeri toraks merupakan gejala utama. 

Takipnea, ekspansi toraks yang terbatas, redup pada perkusi, turunnya fremitus suara dan deviasi 

trakea merupakan tanda yang dapat dijumpai. Efusi perikardium : batuk, sesak napas, nyeri toraks, 

ortopnea, palpitasi, anxietas/gelisah, pusing, fatigue, distensi vena jugulare (eksterna), 

pembengkakan gambaran jantung, suara jantung terdengar melemah, dan jauh, aritmia, pericardiac 

friction rub. 

 

Diagnosis 

     Efusi pleura : klinis, fisik diagnostik yang baik. Radiologi: tumpulnya sinus costo phrenikus (AP 

atau Lateral foto), perselubungan hemitoraks, atau bilateral, mediastinal shifting. Sitologi cairan 

pleura : CEA, torakosintesis : diagnostik dan terapetik, biopsi pleura, torakoskopi. Torakotomi 

diagnostik. 

     Efusi perikardium : klinis fisik diagnostik yang baik. Radiologi perubahan contour dari jantung, 

water bottle heart, ct scan, ekokardiografi, EKG, pericardiosentesis: sitologi dan terapetik. 

 

Terapi 

Pada prinsipnya bersifat paliatif dengan prognosis rata-rata buruk. 
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Efusi pleura :  

- Skleroterapi : tertacyclin intrapleural. Dosis tetracyclin 1 gram ( bisa lebih), quinacrine, lidokain 

150 mg. Premedikasi dengan narkotik. Obat-obat lainnya bleomycin, nitrogen mustard, thiotepa, 

5FU, Talc, radiasi, BCG dan corynebacterium parvum 

- Radioterapi eksternal terutama untuk limfoma 

- Pembedahan : pleurektomi, pleuro-peritoneal shunting  (Denver shunt) 

Efusi perikardium : 

- Drainase dengan kateter 

- Penyuntikan obat kedalam rongga perikardium : nitrogen mustard, thio tepa, quinacrine 

- Radioterapi terutama untuk limfoma 

- Pembedahan : pemasangan kateter intra perikardium sampai terjadi simpisis antara perikardium 

dan epikardium 

- Prognosis buruk     

 

1.5 Peningkatan tekanan intrakranial 

          Kedaruratan yang muncul pada metastasis serebral diakibatkan oleh kenaikan tekanan intra 

kranial, herniasi otak ataupun perdarahan otak. Sedangkan meningitis karsinomatosa, tampaknya 

akan lebih sering ditemukan, oleh karena makin banyak survivor pasien dengan limfoma, ataupun 

leukemia dengan kemajuan kemoterapi. Karena kemoterapi pada umumnya tidak dapat menembus 

sawar darah otak maka tumor primer diluar susunan saraf pusat seringkali dapat terkontrol dengan 

baik. 

 

Diagnosis 

Klinis metastasis serebral: 

- Terutama sebagai akibat tekanan intrakranial yang meningkat, adanya penekanan pada lokasi 

tertentu dan adanya edema otak. 

- Gejala yang sering muncul yaitu mennurunnya status mental, mual, muntah, dan sakit kepala 

- CT scan dan MRI 

- Mielografi jika ada tanda-tanda kompresi 

- FNA baik intraoperatif  maupun melalui burr hole untuk diagnosis pasti. 

Meningitis karsinomatosa : 

- Gejala yang muncul berupa kelainan neurologis yang tidak mengarah pada satu lokasi/ area 

- Sakit kepala, mual, muntah, perubahan status mental, letargi, hilangnya memori. 

- Pemeriksaan cairan serebro spinal untuk sitologi 

- CT Scan atau MRI 

-  Mielografi jika ada tanda-tanda kompresi 
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Terapi  

 

Terapi metastasis otak adalah dengan pemberian kortikosteroid dosis tinggi (dexamethason 10 

mg tiap 6 jam per hari) yang diteruskan selama terapi radiasi dijalankan. Hal ini untuk mencegah 

terjadinya edema otak sekunder sebagai akibat dari radiasi. Radioterapi  gamma knive jika lesi 

kecil. Pembedahan penting jika kemungkinan metastasis masih diragukan (tidak ada tumor primer, 

atau pun tidak ada riwayat pernah menderita tumor ganas). Pembedahan juga penting 

dipertimbangkan pada keadaan dimana tumor primer dapat terkontrol dengan baik dan tidak 

menunjukkan adanya diseminasi sistemik ditempat lain. 

Terapi pada meningitis karsinomatosa yaitu dengan pemberian intrathecal chemotherapy baik 

itu sendiri atau dikombinasi dengan radioterapi dilokasi tumor sesuai dengan tempat defisit 

neurologisnya. Adapun obat-obat yang digunakan antara lain methotrexate, thiotepa dan cytosine 

arabinosa, tergantung dari jenis keganasan yang menjadi etiologi (limfoma, leukemia). Injeksi 

intraventrikuler dapat pula dipertimbangkan terutama untuk mencapai dosis terapetik dilokasi 

tersebut. Radiasi whole brain and the brain stem dengan dosis 30 Gy dalam waktu 2 minggu jika 

lokasi defisit neurologis tidak jelas. 

 

 

1.6 Hemoptisis Masif 

     Didefinisikan sebagai ekspektoran atau dahak dengan volume yang bervariasi dari satu episode 

keluar 100 cc sampai dengan lebih dari 600 cc darah dalam 24 sampai 48 jam. Gejala klinis 

perdarahan pada saluran nafas dapat menyebabkan kegawatdaruratan berupa obstruksi jalan napas, 

aspirasi, anemia atau syok hipovolemik.    

 

     Metastasis endobronkial yang berasal dari tumor carcinoid, kanker payudara, kolon atau ginjal. 

Melanoma dan sarkoma juga dapat menyebabkan hemoptisis. Penyebab lain selain keganasan 

adalah infeksi jamur, trombositopenia, atau gangguan koagulasi lainnya. 

 

     Saluran napas harus dilindungi dengan intubasi dan direkomendasikan pada pasien dengan 

hemodinamik tidak stabil, dyspnea berat, atau hipoksia. Pemberian oksigen, cairan, obat penahan 

batuk dan koreksi gangguan pembekuan darah. Penggunaan laser fototerapi neodymium-ytrium-

garnet digunakan sebagai terapi paliatif dan kuratif pada pasien dengan tumor endobronkial. 

Embolisasi arteri bronkial dapat mengurangi rembesan darah sebelum dilakukan pembedahan, 

namun seringkali terjadi perdarahan berulang. Radioterapi dapat menghentikan perdarahan dengan 

cara menyebabkan nekrosis dan trombosis pembuluh darah penyebabnya.  
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2. Kegawatdaruratan Metabolik 

         Kegawatdaruratan metabolik yang sering terjadi pada pasien kanker adalah hiperkalsemia dan 

syndrome of inappropriate anti diuretic hormone (SIADH).   

 

2.1 Hiperkalsemia pada keganasan 

           Hiperkalsemia merupakan komplikasi yang sering terjadi pada keganasan, ditemukan pada 10-

20% penderita kanker. Kanker yang tersering menimbulkan hiperkalsemia adalah : kanker 

payudara, kanker paru, mieloma multipel, limfoma, kanker kepala dan leher (sel skuamous), 

kanker esofagus dan tiroid, kanker traktus uroepitelial dan hipernefroma. 

 

     Terjadi jika mobilisasi Ca dari tulang melampaui kemampuan ekskreesi Ca oleh ginjal. 

Sebaliknya keganasan kelenjar paratiroid seringkali menimbulkan hiperkalsemia, akan tetapi 

sangat jarang dijumpai. Delapan puluh persen dari hiperkalsemia oleh karena keganasan akan 

didapatkan adanya metastasis pada tulang, akan tetapi luas kerusakan tulang tersebut paralel 

dengan tinggi rendahnya kadar kalsium di dalam darah. Kenaikan kalsium dalam darah 

menunjukkan progresi keganasan dan seringkali merupakan indikator adanya prognosis yang 

buruk. Dua puluh persen dari hiperkalsemia tidak menunjukkan adanya metastasis tulang dan pada 

keadaan ini peneliti mencurigai adanya substansi hormonal seperti parathyroid-hormon like 

substance ataupun osteolytic prostaglandins yang disekresikan oleh sel sel tumor yang akan 

menimbullkan mobilisasi ca. Pada multiple myeloma hiperkalsemia terjadi oleh karena adanya 

produk osteoclast activating factor (OAF) oleh sel plasma abnormal dan bukan akibat efek 

langsung dari sel tumor terhadap tulang. Adanya metastasis tulang ataupun efek tidak langsung 

dari substansi hormonal ektopik akan menstimuli aktifitas dan proliferasi osteoklas. Squamous cell 

carcinoma daerah kepala dan leher ataupun esofagus seringkali menyebabkan gejala-gejala seperti 

hiper-paratiroidisme oleh karena produksi squamous cell carcinoma daerah kepala dan leher, 

parathormon ataupun substansi parathyrotropic. 

Biasanya berhubungan dengan hiperkalsemia maka akan terjadi pula hipofosfatemia, kenaikan 

cyclic AMP dan kenaikan bone alkali phosphatase. 

 

Diagnosis 

     Hiperkalsemia memberikan keluhan : rasa lelah, anoreksia, mual, poliuria, polidipsi dan 

konstipasi. Secara neurologis hiperkalsemia memberikan tanda kelemahan otot, letargi, apatis dan 

hiporefleksi. Tanpa terapi gejala-gejala ini akan semakin berat dan akan timbul perubahan status 

mental, psikosis, kejang-kejang, koma dan akhirnya meninggal dunia. Pasien dengan 

hiperkalsemia yang lama akan terjadi kerusakan tubulus ginjal yang permanen berupa renal tubular 

acidosis, glukosuria, aminoaciduria, dan hiperfosfaturia. Kematian tiba-tiba dapat terjadi sebagai 

akibat aritmia cordis, jika terjadi kenaikan akut dari Ca. EKG sering menunjukkan adanya 
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perubahan “pemendekan interval QT, pelebaran gelombang T, bradikardia, dan memanjang nya 

PR.     

  

Terapi 

     Seringkali dijumpai keadaan dehidrasi pada pasien dengan hiperkalsemia. Pada keadaan 

hiperkalsemia ringan maka terapi cukup diberikan rehidrasi saja. Dan jika terdapat modalitas terapi 

anti tumor yang efektif, maka pemberian terapi anti tumor akan menurunkan Ca darah secara 

otomatis. Ca serum harus dikoreksi sampai pengobatan anti tumor yang efektif dapat dimulai. 

Mobilisasi pasien untuk mencegah osteolisis, konstipasi harus diobati. Rehidrasi dengan NaCl 

fisiologis akan meningkatkan ekskresi Ca, rehidrasi dapat diberikan dengan cepat (250-300 

ml/jam) dan diberikan furosemid IV untuk mencegah reasorbsi Ca. Pada multipel mieloma, 

limfoma, leukemia dan kanker payudara pemberian kortikosteroid untuk menghambat reasorbsi 

tulang dan kerja OAF dilaporkan cukup efektif. Dosis yang diberikan 40-100 mg prednisolon/hari. 

Pemakaian obat-obatan yang akan meningkatkan Ca darah (diuretik thiazide, vit A dan vit D) 

harus dihindari. Obat khusus untuk hiperkalsemia adalah mithracin (plicamycin) suatu agen 

kemoterapi yang dapat bekerja efektif mencegah reabsorbsi  tulang dengan menurunkan jumlah 

dan aktifitas osteoklas. Calcitonin juga bekerja menghambat reabsorbsi tulang dan akan 

menurunkan kadar Ca beberapa jam setelah pemberian. Pemakaian calcitonin seringkali harus 

dikombinasi dengan glukokortikoid untuk mencegah terjadinya tachyphylaxis. 

 

2.2 Uric Acid Nephropathy 

           Nephropathy oleh karena asam urat sering terjadi pada keganasan yang mempunyai turn over 

cell yang tinggi. Hal ini sering terjadi pada keadaan dimana terapi sitotoksik diberikan dan terjadi 

kematian sel-sel tumor secara masif (TLS). Sel-sel tumor yang mati ini akan menimbulkan 

hiperuricemia dan penumpukan kristal asam urat pada traktus urinarius. Tipe keganasan yang 

menimbulkan kedaruratan ini antara lain adalah limfoma (burkitt lymphoma), leukemia dan 

myeloproliferative disorder. TLS dapat terjadi akibat dari pengobatan dengan radiasi. 

 

         Gejala klinis. Tanda dan gejala yang sering terlihat adalah uremia diantaranya mual, muntah, 

letargi dan oliguria. Pengobatan dini akan memberikan hasil kembalinya fungsi ginjal menjadi 

normal. Kadang-kadang sulit dibedakan antara nefropati akibat hiperurisemia atau gagal ginjal 

akibat penyebab yang lain dengan sekunder hiperurisemia. Pemeriksaan asam urat darah pada 

keadaan akut seringkali mencapai rata-rata 20,1 mg/dL (berkisar 9,2-92 mg/dL). Jika terjadi nyeri 

pinggang dan hematuria maka perlu dilakukan USG untuk melihat obstruksi ureter. IVP sebaiknya 

dihindarkan untuk menceah kerusakan ginjal lebih lanjut . Pada TLS sering juga terjadi 

hiperfosfatemia dan hipokalsemia. Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan antara lain BUN, 

serum kreatinin, Ca, Phosphor, dan asam urat. 
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     Terapi. Objektif dari pengobatan adalah pencegahan. Pasien dengan resiko tinggi dilakukan 

terapi pencegahan dengan hidrasi yang cukup, allopurinol dan alkalinasi urine.    

 

2.3 Syndrome of inappropriate anti diuretic hormone (SIADH).   

     SIADH pertama kali dilaporkan pada penderita karsinoma bronkogenik, dimana terdapat 

hilangnya stimulus fisiologis untuk pelepasan hormon antidiuretik. SIADH merupakan penyebab 

hiponatremia yang tersering ditemukan. Keganasan yang menyebabkan SIADH adalah karsinoma 

Paru (small cell, mesotelioma), karsinoma orofaring, karsinoma traktus gastrointestinal (lambung, 

duodenum, pankreas), karsinoma genitourinari (ureter, kandung kemih, prostat, endometrium), 

timoma, limfoma dan sarkoma. 

 

Diagnosis SIADH 

 

Gambaran klinik utama : 

- Penurunan osmolalitas serum efektif (<275 mOsm/kg air) 

- Osmolalitas urine > 100 mOsm/kg air selama hipotonisitas 

- Euvolemia secara klinis : tidak ada tanda deplesi volume cairan ekstraseluler (tidak ada orthostasis, 

takikardia, penurunan turgor kulit atau membran mukosa yang kering). Tidak ada tanda kelebihan 

volume ekstraseluler : tidak ada edema atau asites. 

- Natrium urine > 40 mmol/liter dengan asupan garam normal 

- Fungsi tiroid dan adrenal normal 

- Tidak ada penggunaan diuretik 

 

Gambaran klinik tambahan :  

- Asam urat plasma < 4 mg/dl 

- Urea N < 10 mg/dl 

- Ekskresi fraksional natrium > 1%, ekskresi fraksional urea > 55% 

- Kegagalan mengkoreksi natrium setelah pemberian infus NaCl 0,9%  

- Hiponatremia terkoreksi dengan restriksi cairan 

- Hasil tes water load abnormal : < 80% ekskresi dari 20 ml air per kg berat badan selama 4 jam, 

atau dilusi urin inadekuat (<100 ml/kg air) 

- Peningkatan plasma arginin vasopresin pada keadaan hipotonisitas dan euvolemi. 

 

Prinsip koreksi hiponatremia 

1. Restriksi cairan : pada hiponatremia asimptomatik, dilakukan restriksi cairan 500-1000 cc/24 jam 
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2. Pemberian natrium : pada keadaan hiponatremia akut simptomatik , direkomendasikan 

penggunaan NaCl 3% untuk mengkoreksi natrium antara 8-12 mmol/L dalam 24 jam pertama. 

Pada pasien dengan kejang dan koma, direkomendasikan penggunaan NaCl 3% dengan kecepatan 

koreksi Na 1-2 mmol/L/jam, walaupun hiponatremia telah berlangsung lebih dari 14 jam, dengan 

koreksi maksimal 8-12 mmol/hari. Pada keadaan simptom yang ringan koreksi dilakukan lebih 

lambat, direkomendasikan koreksi sebesar  0,5 mm0l /liter/jam dengan NaCL 0,9%.  

 

Sebagai pedoman sederhana dalam penggunaan infus NaCl 3% ( mengandung Na 513 mmol/L) 

adalah : 

a. 1-2 ml/kg/jam untuk meningkatkan natrium sebesar 1-2 mmol/L 

b. 2-4 ml/kg/jam dapat digunakan pada waktu yang terbatas untuk pasien dengan koma atau kejang 

c. Infus NaCl 3% 50-100 ml/jam selama 4 jam biasanya cukup untuk memperbaiki simptom 

d. 0,5 ml/kg/jam digunakan pada penderita dengan simptom ringan 

e. Beberapa ahli merekomendasikan penggunaan furosemid 20-40 mg iv untuk meningkatkan 

ekskresi air dan mencegah ekspansi cairan ekstraseluler 

f. Kadar natrium darah harus diperiksa setiap 2-3 jam kemudian kecepatan infus disesuaikan menurut 

kebutuhan 

g. Untuk menghindari komplikasi karena koreksi Na yang berlebihan infus NaCl 3% harus 

dihentikan bila penderita sudah asimptomatik, koreksi jangan melebihi 20 mmol dalam 48 jam 

pertama dan koreksi ditujukan untuk mencapai kadar hiponatremia ringan, hindari normonatremi 

dan hipernatremi pada 48 jam pertama. 

3. Antagonis reseptor vasopresin : perkembangan terbaru dalam terapi SIADH adalah penggunaan 

conipavtan, suatu antagonis reseptor vasopresin yang telah disetujui FDA pada tahun 2005 untuk 

terapi intravena pada keadaan hiponatremia euvolemik. Pada tahun 2007 conivaptan juga disetujui 

FDA untuk terapi hiponatremia hipervolemik. Beberapa obat antagonis reseptor vasopresin 

diantaranya adalah conivaptan (20-40 mg/hari iv), tolvaptan 15-16 mg/hari oral), lixivaptan (100-

200 mg oral), satavaptan (12,5-50 mg oral). 

4. Demeclocycline : digunakan untuk membuat diabetes insipidus nefrogenik, bila terapi lain tidak 

berhasil mengkoreksi hiponatremia.Demeclocycline diberikan 600-1200 mgper oral per hari. 

Demeclocycline mempunyai efek samping mual, muntah, diare, glositis, disfagia, hepatotoksik dan 

nefrotoksik.  

 

3. Kegawatdaruratan pada terapi 

 

3.1 Reaksi anafilaktik karena agen kemoterapi 

         Reaksi anafilaksis yang berhubungan dengan agen kemoterapi kadang kala menyebabkan 

kegawatdaruratan medis. Manifestasi klinis yang penting adalah angioedema dan urtikaria. 
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     Gejala klinis. Nyeri perut, dada terasa sesak, obstruksi saluran nafas atas, bronkospasme dan 

hipotensi. 

 

     Terapi. Tiga masalah yang butuh ditangani pada reaksi anafilaksis adalah pengenalan secara 

dini, mempertahankan jalan nafas dan support hemodinamik. Menghentikan obat kemoterapi 

sebagai penyebab reaksi alergi. Obat penyebab paling sering terhadap alergi adalah golongan 

taxane (paclitaxel dan doxetaxel) sebelumnya dapat diberikan kortikosteroid dan anti histamin 

pada infus pada waktu jam 1, 3 atau 24 jam. Apalabila reaksi alergi minor maka infus carboplatin 

dapat diteruskan dan dapat diberikan injeksi dipenhydramin 50 mg IV, apabila masih terdapat 

reaksi ketika pasien pulang ke rumah maka dianjurkan untuk minum dipenhydramin oral 25-50 mg 

tiap 4 sampai 6 jam. 

 

3.2 Sistitis hemoragik 

     Sistitis hemoragik dapat terjadi pada pasien yang menerima ifosfamide atau cyclophospamide. 

Keduanya merupakan agen alkylating yang dimetaolisme oleh acrolein, sebuah bahan kimia 

dengan iritasi yang kuat yang diekskresikan ke urin. 

 

     Gejala klinis. Dysuria, rasa terbakar, frekuensi, gross hematuria, urgensi dan inkontinensia. 

Terapi. Pemberian hidrasi cairan intravena maupun oral meningkatkan aliran urin dan mengurangi 

kontak acrolein dengan mukosa kandung kemih. Mesna juga diberikan dengan fosfamid atau 

cyclophospamide dosis tinggi untuk mendetoksifikasi acrolein dan metabolitnya di urin dan sangat 

penting untuk mencegah sistitis hemoragika. Namun apabila terapi ini gagal maka dapat dilakukan 

irigasi dengan laruta formalin selama 10 menit dapat menghentikan pendarahan. Pada kasus yang 

ekstrim dimana perdarahan tidak berhenti dilakukan ligasi atau embolisasi arteri hipogastrika, jika 

diperlukan dapat dulakukan sistektomi. 

 

3.3 Tumor lysis syndrome 

          Tumor lysis syndrome (TLS) merupakan komplikasi yang amat serius dari pengobatan kanker 

dengan kemoterapi, radiasi dan terapi hormonal serta cryotherapy yang memerlukan perawatan 

multidisiplin di ruang ICU untuk mencegah terjadinya gagal ginjal dan kematian. TLS dapat 

timbul spontan pada penderita dengan limfoma dan leukemia. Umumnya penderita dengan massa 

tumor yang bulky dan besar serta sensitif terhadap kemoterapi atau radiasi mudah terkena TLS. 

Sindroma ini dipicu oleh turn over cell yang cepat dan peningkatan dari materi intraseluler ke 

dalam aliran  darah, yang melampaui kemampuan ekskresi ginjal sehingga terjadi peningkatan 

kadar elektrolit yang membahayakan penderita. TLS dapat terjadi setelah pengobatan limfoma 

(Burkitts limfoma, non hodgkin limfoma) acute lymphoblastic leukemia, acute nonlimphoblastic 
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leukemia atau chronic myelogenous leukemia fase blast crisis, kanker paru small cell, metastasis 

kanker payudara dan metastasis meduloblastoma. 

 

Gejala klinis 

Hiperurisemia, hiperkalemia, gejala hiperkalemia diperburuk oleh insufisiensi ginjal. Perubahan 

pada EKG (K > 6  mEq) berupa hilangnya gelombang P, gelombang T yang tinggi, pelebaran 

kompleks QRS, depresi segmen ST. Bila hiperkalemia berlanjut dapat terjadi heart block sampai 

cardiac arrest. Hiperfosfatemia, hipokalsemia. 

 

Pencegahan  

Rehidrasi, membuat pH urin menjadi alkali selama 1-2 hari pertama pengobatan. Allopurinol pada 

tumor-tumor yang besar sudah dapat diberikan sebelum kemoterapi dimulai. 

 

Terapi 

Monitor EKG pada keadaan hiperkalemia dan hipokalsemia. Pada hiperkalemia diberikan insulin 

dan glukosa, loop diuretika dan sodium bikarbonat, calcium, oral atau rectal kayexalate setiap 6 

jam. Bila kondisi memburuk atau hiperkalemia tidak teratasi dipertimbangkan untuk hemodialisis.   

 

 

Kesimpulan 

         Dalam beberapa dekade terakhir, prognosis kanker membaik dan beberapa berhasil 

disembuhkan. Perlunya untuk mengenali dan mengobati komplikasi pasien kanker yang gawat dan 

darurat, baik karena kanker, metabolik, hormonal, maupun efek dari terapi kanker. Perhatian harus 

tertuju pada support organ vital dan kualitas hidup jangka panjang dari pasien. 
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PROSEDUR RINOSKOPI POSTERIOR 

dr. R. Ayu Hardianti Saputri, Sp.T.H.T.K.L  

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung 

 

 

A. Memperkenalkan diri kepada pasien 

 Sapa pasien dengan ramah, dan memperkenalkan diri 

 Menanyakan identitas pasien 

 Pasien diberikan penjelasan (informed consent) mengenai: prosedur yang akan 

dilakukan, dan tujuan pemeriksaan 

 Cek kelengkapan alat yang akan digunakan: 

 Spatula lidah 

 Cermin Nasofaring (cermin rinoskopi posterior) 

 Lampu kepala 

 Spirtus 

 Kassa 

 Xylocain spray 

 Alat perlindungan diri : masker dan sarung tangan 

 

B. Persiapan 

 Cuci tangan dengan sabun antiseptik, dan keringkan dengan tisu kering 

 Gunakan alat perlindungan diri : masker dan sarung tangan 

 Gunakan lampu kepala 

  

C. Tahapan Prosedur Tindakan 

 Pasien dalam posisi duduk di depan pemeriksa 

 Pada penderita yang sensitif diberikan anestesi topikal yaitu xylocain spray pada dasar 

lidah dan dinding faring sebelum pemeriksaan dimulai  

 Cermin nasofaring/ cermin rinoskopi posterior dipanaskan terlebih dahulu dengan 

menggunakan spirtus untuk mencegah pengembunan pada cermin 

 Temperatur cermin dicek dengan menyentuhkan pada punggung tangan pemeriksa 

sampai terasa hangat (tidak panas). 

 Tangkai cermin dipegang seperti memegang pensil, cermin diarahkan ke atas. 

 Pasien diminta untuk membuka mulut tanpa mengeluarkan lidah, 1/3 dorsal lidah ditekan 

dengan menggunakan spatel lidah. Sebaiknya tidak melakukan penekanan yang terlalu 

keras pada lidah atau memasukkan spatel lidah terlalu jauh ke dalam hingga mengenai 

dinding faring karena dapat merangsang reflex muntah. 

 Cermin nasofaring yang sebelumnya sudah dihangatkan, dimasukkan ke belakang rongga 

mulut dengan permukaan cermin menghadap ke atas. Diusahakan agar cermin tidak 

menyentuh dinding dorsal faring. 

 Perhatikan struktur rongga nasofaring yang terlihat pada cermin. Bagian yang perlu 

dinilai adalah septum nasi bagian posterior, ujung belakang konka inferior, medial, dan 

superior, adenoid (pada anak), ada tidaknya sekret yang mengalir melalui meatur. 
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Perhatikan juga struktur lateral rongga nasofaring: ostium tuba, torus tubarius, dan fossa 

Rossenmuller. 

 Selama melakukan pemeriksaan pasien diminta tenang, dan tetap bernapas melalui 

hidung. 
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PEMASANGAN TAMPON ANTERIOR 

Sinta Sari Ratunanda 

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung 

 

 

 

ABSTRAK 

 

       Latar belakang: Epistaksis merupakan suatu  keadaan kegawatdaruratan perdarahan  

yang cukup sering dijumpai dalam praktek dokter sehari-hari. Berdasarkan lokasi, epistaksis 

dibagi antara epistaksis anterior dan posterior. Penanganan epistaksis di lapangan meliputi 

identifikasi secara cepat asal epistaksis, dilanjutkan pemasangan tampon baik anterior 

maupun posterior yang adekuat dan  mencegah rekurensi. Pemasangan tampon anterior yang 

tepat dan cepat, dapat menangani epistaksis dengan baik sehingga mencegah perdarahan yang 

lebih banyak. Tujuan: Memaparkan langkah demi langkah pemasangan tampon anterior 

dengan memakai kasa gulung.  Tinjauan pustaka: Mengatasi dan mencegah perdarahan 

lebih banyak adalah tujuan pemasangan tampon hidung. Pemasangan tampon  diawali dengan 

informed consent secara cepat. Langkah awal adalah identifikasi sumber perdarahan. Seytelah 

teridientifikasi dan epistaksis anterior belum berhasil diatasi, dilakukan pemasangan tampon 

anterior. Dimulai dengan anestesi lokal, pemasangan tampon anterior memakai kassa gulung 

secara tersusun dari bawah ke atas. Setelah terpasang, dinilai kembali dan diberikan antibiotik 

spektrum luas.  Kesimpulan: Pemasangan tampon anterior diawali dengan informed consent, 

persiapan alat dan perlindungan pribadi. Dilanjutkan dengan pemasangan tampon secara 

bersusun secara gentle, dan diakhiri dengan observasi serta medikamentosa. Pemasangan 

tampon anterior yang tepat dan cepat dapat mengurangi risiko lebih banyak perdarahan 

hidung dan komplikasi pemasangan tampon anterior.  

 

Kata kunci:  Epistaksis, tampon hidung anterior 
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PENDAHULUAN  

 

       Epistaksis adalah perdarahan aktif hidung, merupakan suatu kegawatdaruratan yang 

masih cukup sering  dijumpai. Angka kejadian epistaksis berkisar antara 10 – 15%, dengan 

epistaksis posterior lebih sedikit dibandingkan epistaksis anterior.  Epistaksis bisa berakibat 

fatal bila perdarahan berlanjut dan banyak.  Walaupun sebagian besar kasus epistaksis dapat 

berhenti spontan, tetapi 1 – 2 % kasus membutuhkan tindakan pembedahan untuk 

mengatasinya. 

 

      Epistaksis berdasarkan sumber perdarahan dibagi atas epistaksis anterior dan posterior. 

Epistaksis anterior lebih sering terjadi, dengan sumber perdarahan terutama dari pleksus 

Kieselbach, di area septum bagian anterior. Epistaksis di area ini sering terjadi karena trauma 

digital  yaitu menggosok/mengorek hidung terlalu keras, terutama terjadi pada anak-anak. 

Etiologi epistaksis anterior yang lain yang cukup sering terjadi adalah karena rinitis alergi 

serta perbedaan kelembaban yang cukup ekstrem sehingga mukosa hidung menjadi kering 

dan mudah berdarah. 

 

      Epistaksis yang tidak ditangani dengan baik berdampak pada perdarahan yang terus 

berlangsung sampai menyebabkan syok hipovolemik sampai kematian (terutama pada 

epistaksis area posterior). Komplikasi berupa terjadinya infeksi, laserasi bahkan aspirasi bisa 

terjadi karena pemasangan tampon anterior maupun posterior yang kurang tepat. 

 

       Penatalaksanaan epistaksis anterior merupakan satu ketrampilan yang harus dikuasai 

dengan baik dan benar oleh dokter umum. Selain bertujuan menangani epistaksis terutama 

area anterior dengan cepat dan tepat, juga mencegah perdarahan lebih lanjut dan meghindari 

komplikasi akibat pemasangan tampon itu sendiri 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

       Berbagai macam cara dapat dilakukan untuk menangani epistaksis anterior. Epistaksis 

anterior yang sederhana dapat dilakukan penekanan pada bagian cuping hidung selama 15 

menit dan dapat disertai  kompres es pada dorsum nasi . Apabila tidak berhasil, maka dapat 

dilakukan pemasangan tampon anterior berupa kapas yang telah diberi cairan analgetik 

dan/atau cairan vasokonstriksi, sehingga jelas sumber perdarahannya serta menghentikan 

perdarahannya. Apabila tidak berhasil, barulah kita rencanakan untuk tatalaksana berikutnya; 

bisa berupa kauterisasi secara kimiawi dengan panduan endoskopi, kauterisasi elektrik 

dengan panduan endoskopi, pemberian hemostatic lokal yang bisa direasorbsi, serta 

pemasangan tampon anterior. 

 

      Berbagai macam bahan tampon anterior dapat diberikan, seperti: nasal kateter, tampon 

hidung  berupa spons/busa yang mengembang, serta yang klasik berupa kasa gulung yang 

telah diberikan vaselin steril/salep antibiotik. Tampon hidung yang sudah jadi memang lebih 

mudah pemakaiannya, bisa disesuaikan ukurannya, tetapi lebih mahal dan tidak selalu 
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tersedia bila dibandingkan tampon hidung dari kasa gulung yang diberi vaselin/salep 

antibiotik. 

 

      Sebelum pemasangan tampon anterior dilakukan, tentunya penanganan awal terlebih 

dahulu terhadap keadaan umum pasien. Periksa tanda vital dengan pendekatan CAB 

(Circulation, Airway and Breathing), dilakukan penanganan sesuai keadaan umum yang 

ditemukan. 

 

     Selain itu juga perlu disiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pemasangan tampon 

anterior. Alat-alat yang diperlukan adalah: lampu kepala, spekulum hidung, pinset hidung 

(pinset bayonet), spatula lidah, dan wadah/kom untuk tempat tampon dan kapas. Sedangkan 

bahan yang diperlukan adalah kapas yang telah dibasahi dengan larutan anestetik dan/atau 

vasokonstiktor, tampon anterior yang terbuat dari kassa yang telah diberi vaselin dan/atau 

salep antibiotik. Semua peralatan dan bahan disiapkan di dekat pasien. 

 

      Adapun tahapan pemasangan tampon anterior adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.  

PROSEDUR PEMASANGAN TAMPON ANTERIOR 

1. Memegang spekulum hidung dengan cara : ibu jari pada joint, jari telunjuk diletakkan 

pada dorsum hidung dan jari lainnya pada batang spekulum untuk memegang. 

2. Masukkan spekulum ke nostril kiri/kanan, spekulum harus selalu terbuka dan diarahkan ke 

superior dan jangan ke lantai hidung.  Inspeksi akan lebih baik dengan menekan puncak 

hidung 

3. Berikan anestesi topikal untuk menekan rasa tidak nyaman, risiko apnea, bradikardi, dan 

hipotensi yang diakibatkan blocking the nasal-vagal reflex.  Tampon kapas yang telah 

diberi larutan pantocaine 1% atau lidocaine (dengan atau tanpa 1-2 tetes larutan epinefrin 

1 : 1.000) disimpan di rongga hidung selama 3-5 menit.   

      Evaluasi sumber perdarahan setelah tampon kapas dibuka. 

4. Pasanglah tampon hidung anterior yang telah dilapisi vaselin atau salep antibakteri ke 

dalam rongga hidung. 

5. Tampon dipasang dengan cara berlapis-lapis (layering) mulai dari dasar hidung ke koana 

di belakang sampai setinggi konka media di atas.  

Hal-hal yang harus diperhatikan :  

- Waktu memasang tampon tidak boleh mengenai kolumela dan septum nasi, karena bagian 

ini sangat mudah mengalami trauma.  

- Ujung tampon tidak boleh ada yang keluar ke orofaring ataupun terlihat di orofaring di 

belakang palatum molle,  hal ini dapat menyebabkan iritasi, rasa tidak enak pada pasien dan 
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akan berbahaya bila tampon sampai ke saluran aerodigestive dan dapat menyebabkan 

komplikasi. 

- Tampon dipasang secukupnya, tidak boleh terlalu padat karena dapat menyebabkan 

komplikasi 

6. Setelah tampon terpasang dengan baik di dalam rongga hidung, dilanjutkan dengan 

memasang kasa dan plester di anterior untuk menahan tampon supaya tidak keluar.  

Pada pemasangan tampon hidung bilateral: 

- Bila perlu berilah oksigen yang telah dihumidifikasi 

- Penderita harus diobservasi 

7. Berilah antibiotik spektrum luas selama pemasangan tampon. 

8. Tampon hidung anterior dipertahankan selama 2 x 24 jam, bila setelah dilepas epistaksis 

masih ada, lakukan kembali pemasangan tampon hidung anterior 

9. Bila epistaksis masif lanjutkan dengan pemasangan tampon posterior, pasang infus dan 

transfusi sesuai indikasi 

 

 

             

DISKUSI  

 

       Pemasangan tampon anterior menggunakan kassa yang dilapisi vaselin/salep antibiotik 

merupakan salah satu cara untuk menangani epistaksis anterior. Alat dan bahan untuk 

pemasangan tampon anterior ini relatif mudah didapat dan mudah dibuat. Ketrampilan 

pemasangan tampon anterior merupakan salah satu ketrampilan yang wajib dikuasai oleh 

dokter umum dalam menghadapi epistaksis anterior. 

 

      Teknik pemasangan tampon yang disarankan adalah dengan layering method, yaitu 

dengan cara menaruh kassa secara bersusun lapis demi lapis, mulai dari seluruh dasar hidung 

sampai kea tap/ sampai penuh; tidak terlalu padat, tetapi juga tidak terlalu longgar. Semua 

kegiatan dalam pemasangan tampon ini dilakukan dengan hati-hati dan gentle. Hal ini 

dimaksudkan supaya kassa yang sudah dilapisi vaselin/salep, tidak merusak epitel mukosa 

hidung; ataupun terjadi laserasi yang akan menambah perdarahan. Pemasangan tampon 

anterior dengan bahan gel/foam yang sudah jadi memang memberikan keuntungan tersendiri 

karena bahannya yang halus dan tidak merusak mukosa, tetapi tetap saja memasang 

tamponnya ke dalam hidung harus dengan kehati-hatian dan secara perlahan. 

 

       Setelah tampon terpasang dengan baik, selalu dilakukan penilaian kembali tentang 

efektifitas tampon anterior tersebut. Tinjau ulang; masihkah ada perdarahan yang terlihat dari 

pemeriksaan orofaring, perdarahan dari sisi hidung sebelahnya, rasa nyeri/tidak nyaman di 

hidung dan di kedua telinga, atau adakah tampon anterior yang jatuh ke area velofaring 

bahkan sampai orofaring. Pemeriksaan ini memerlukan spatula lidah, spekulum hidung sesuai 

ukuran hidung serta pencahayaan dari lampu kepala yang baik. 
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       Pemasangan tampon anterior untuk beberapa hari bisa menimbulkan resiko komplikasi 

rinosinusitis. Tampon anterior yang dipasang, seperti benda asing dalam hidung yang 

memicu kolonisasi bakteri komensal dalam hidung, serta drainase yang terhalang oleh 

tampon, ikut menyebabkan aerasi dan drainase dalam hidung terganggu. Oleh karena itulah 

diperlukan pemberian antibiotik spektrum luas sebagai profilaksis terjadinya rinosinusitis. 

 

     Setelah pemasangan tampon anterior, bila sudah teratasi dengan baik, bisa mulai dicari 

etiologi penyebab epistaksis pada pasien tersebut. Hal ini penting dilakukan, mengingat justru 

yang sering menjadi masalah adalah epistaksis anterior ini sering berulang atau rekuren. 

Identifikasi penyebab epistaksis  mungkin memerlukan pemeriksaan nasal endoskopi, 

pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan imaging. 

 

       Sebagai kesimpulan, ketrampilan pemasangan tampon anterior sangat diperlukan oleh 

dokter umum untuk mengatasi epistaksis anterior oleh berbagai sebab. Mempelajari dan 

melatih tahap demi tahap pemasangan anterior akan membuat kita lebih terampil dan 

terhindar dari cedera mukosa, serta tujuan akhir mengatasi perdarahan epistaksis anterior, 

akan terlaksana dengan cepat dan baik. 
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LARINGOSKOPI INDIREK  

 

A. Memperkenalkan diri pada pasien  

 Sapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri, menanyakan identitas pasien  

 Informed consent : menjelaskan prosedur, tujuan pemeriksaan dan diberikan penjelasan tentang 

tindakan yang akan dilaksanakan dengan BAIK.  

 Cek kelengkapan alat yang akan digunakan  

 Spatula lidah  

 Cermin laring ( Cermin laringoskopi )  

 Lampu Kepala  

 Spirtus  

 Kasa  

 Xylocain Spray  

 Alat Perlindungan Diri  

 

B. Persiapan  

 

 Cuci tangan dengan sabun antiseptik dan keringkan dengan tisu kering  

 Untuk perlindungan pribadi : gunakan sarung tangan dan masker  

 Memasang Lampu Kepala  

 

C. Tahapan Prosedur Tindakan  

 

 Pasien dalam posisi duduk di depan pemeriksa dan diminta untuk membuka mulut.  

 Pada penderita yang sensitive diberikan topical anestesi yaitu xylocain spray sebelum 

pemeriksaan dimulai, pada dasar lidah dan dinding faring.  

 Cermin laring dipanaskan terlebih dahulu dengan menggunakan spirtus/ pembakar bunsen 

untuk mencegah pengembunan pada cermin.  
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 Temperatur cermin dicek dengan menyentuhkan pada punggung tangan pemeriksa sampai 

terasa hangat (tidak panas)  

 Sambil membuka mulut, instruksikan penderita untuk menjulurkan lidah sejauh mungkin ke 

depan dan lidah dipegang dengan kasa ( lidah difiksasi diantara ibu jari dan jari tengah), 

Pasien diinstruksikan untuk bernafas secara normal.  

 Letakkan kaca laring diantara belakang palatum mole dan di depan faring posterior, arah kaca 

ke bawah.  

 Observasi laring pada saat pasien menarik nafas dalam  

 Observasi: dinding faring, epiglotis, aritenoid, plika ariepiglotika, plica vocalis, plica 

ventrikularis, sinus piriformis, rima glotis, dan trakea. Untuk melihat pergerakan pita suara, 

pasien disuruh mengucapkan kata i..i...i  

 

 

  
 

Gambar 1.Posisi Pemeriksaan Laringoskopi Indirek 

 

 

 Gambar 2. Anatomi Laring 
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I. PENDAHULUAN 

 

    Pemeriksaan anatomi/kelainan pada hidung dengan menggunakan alat endoskopi, saat ini telah 

menjadi kebutuhan dan pemeriksaan yang rutin dilakukan di bidang THT-KL. Pada pemeriksaan ini 

digunakan suatu sistem lensa yang telah dipatenkan oleh penemunya, yaitu Harold Horace Hopkins 

(1918-1994) pada tahun 1959.1-2 

    Sistem lensa khusus ini mempunyai keunggulan dalam presisi dalam bentuk serat optik 

dibandingkan lensa biasa, yaitu resolusi yang lebih baik dan kontras, lapangan pandang yang luas 

dan memperlihatkan gambaran anatomi atau kondisi rongga hidung, nasofaring sampai laring yang 

bersih dan terang.2 

    Karl Storz (1911-1996) memperkenalkan sistem lampu penerangan khusus yang dapat digunakan 

sistem lensa ini kepada para ahli THT-KL di dunia dan menjadi era baru dalam bidang endoskopi THT-

KL. Pada beberapa tahun terakhir, pemeriksaan endoskopi hidung menjadi bagian terpenting dalam 

menegakkan diagnosis penyakit-penyakit kronis baik di hidung, sinus paranasalis dan faring. 

Terdapat 2 jenis pemeriksaan endoskopi yaitu endoskopi kaku yang banyak digunakan saat 

pemeriksaan diagnostik,  tindakan biopsi atau operasi dan endoskopi serat lentur yang digunakan 

saat diagnostik.3 Ensdokopi kaku yang umum digunakan mempunyai arah lensa 0, 30, dan 70. 

 

II. INDIKASI dan KONTRAINDIKASI KLINIS2-3: 

1. Indikasi: 

a. Identifikasi awal penyakit pada pasien yang memiliki keluhan di sinonasal (contoh: sekret 

mukopurulen, nyeri pada wajah, hidung tersumbat, penurunan fungsi penghidu); 

b. Evalusi respons pasien terhadap pengobatan  

c. Evaluasi kelainan unilateral; 

d. Evaluasi pasien dengan komplikasi rinosinusitis; 

e. Pengambilan bahan sampel sekret untuk dikultur; 

f. Debridemen dan pembersihan krusta, mukus, dan fibrin dari sumbatan hidung dan sinus setelah 

tindakan Bedah Sinus Endoskopi; 

g. Evaluasi kelainan rekuren setelah operasi bedah sinus endoskopi; 
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h. Evaluasi dan biopsi massa atau lesi di nasal; 

i. Evaluasi dan biopsi massa di area nasofaring; 

j. Evaluasi kebocoran cairan serebrospinal ke nasal; 

k. Evaluasi dan tatalaksana epistaksis; 

l. Evaluasi gangguan penciuman; 

m. Evaluasi dan tatalaksana benda asing di hidung. 

  

Kontraindikasi Nasoendoskopi2-3 

Tidak ada kontraindikasi absolut untuk nasoendoskopi, namun pada beberapa pasien dapat 

mengalami peningkatan risiko komplikasi. Pasien yang memiliki riwayat gangguan pembekuan darah 

atau sedang dalam penggunaan obat antikoagulasi, endoskopi nasal harus dilakukan dengan hati-

hati sehingga tidak menimbulkan perdarahan. Selain itu, pada pasien dengan penyakit 

kardiovaskular, terdapat risiko refluks vasovagal. 

 

Gambar 1. Pemeriksaan endoskopi hidung menggunakan lensa 0 tanpa monitor, akan terlihat: 1. 

Konka inferior; 2. Konka Media; 3. Septum nasi; 4. sel ager nasi; 5. Dasar Hidung, 6. Meatus inferior; 

7. meatus media2 
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III. Kriteria Evaluasi Diagnostik pada Endoskopi Hidung 

    Scope 0 selalu digunakan untuk pertama kali, pandangan di fokuskan pada dasar hidung dan 

scope kemudian secara hati-hati  dapat diarahkan ke nasofaring melalui dasar hidung. Saat 

endoskopi mulai memasuki rongga hidung maka kita dapat menilai:3  

1. Permukaan mukosa: lembab, kering, berkrusta, terdapat telangiectasia, perforasi, petechiae 

2. Warna mukosa: merah muda/pink, livid, pucat 

3. Pus/sekret : ada/tidak 

4. Edema  mukosa: hiperplasia konka inferior 

5. Variasi anatomi: septum deviasi, deviasi kista, spurs, premaksila  prominen, konka 

bulosa,konka media paradoksikal, medialisasi prosesus unsinatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Ostium Tuba 

Gambar 4. Adenoid 

Gambar 2. Karsinoma Nasofaring           
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IV. PANDUAN BELAJAR NASOENDOSKOPI DIAGNOSTIK4 

No Prosedur Skala Penilaian 

0 1 2 

A. Memperkenalkan diri pada pasien 

1. Sapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri    

2. Pasien diberikan penjelasan tentang tindakan yang akan 

dilaksanakan dengan baik dan adekuat 

   

3. Cek kelengkapan alat dan bahan yang digunakan    

B. Persiapan 

4. Cuci tangan dengan sabun antiseptik dan keringkan 

dengan tisu kering 

   

5. Untuk perlindungan pribadi : gunakan sarung tangan dan 

masker 

   

 

 

C. Prosedur 

 

 



 

 

 

64 

 

6. TAHAP PERTAMA 

Evaluasi kavum nasi dari anterior: 

- Perhatikan bentuk konka inferior (apakah atrofi, 

eutrofi, hipertrofi dsb?) 

- Perhatikan keadaan septum nasi (apakah lurus, 

apakah deviasi, adakah spina atau krista, ke arah 

mana?) 

   

7. Masukkan teleskop menyusuri dasar hidung sampai ke 

nasofaring: 

- Perhatikan adakah sekret di dasar hidung, apakah 

sekret serosa, mukoid atau mukopurulen? 

- Perhatikan dari bawah: bentuk konka inferior, bentuk 

konka inferior bagian posterior dan perlekatannya 

dengan dinding lateral. 

- Perhatikan bentuk septum dari atas sampai dasar, 

adakah kelainan dibagian tengah dan belakang 

septum. 

- Lihat: muara tuba eustachius, mukosa nasofaring, 

fossa rosenmuller, sisa adenoid, adakah massa? 

- Apakah ada post nasal drip (PND)? (pada sinusitis 

grup anterior, PND terdapat di anterior muara tuba, 

pada grup posterior PND ada di belakang muara tuba) 

   

8. Selanjutnya tarik endoskop pelan-pelan ke arah meatus 

inferior: 

- Perhatikan dinding lateralnya, mungkin terlihat muara 

duktus nasolakrimalis yang terletak di dekat 

perlengketan konka inferior ke dinding lateral hidung, 

kira-kira 1 cm dari ujung depan meatus. 

(pada diseksi kadaver, muara ini bisa dilihat dengan 

cara meluksir ke medial menggunakan 

resparatorium/elevator Freer) 

   

9. TAHAP KEDUA 

Endoskop dimasukkan lagi mengikuti sisi bawah konka 

media atau di antara konka inferior dan konka media. 

- Perhatikan adanya sel agger nasi, letaknya di 

anterosuperior konka media. 

- Perhatikan bentuk konka media : apakah atrofi,  

eutrofi, hipertrofi, konka bulosa, lengkungnya 

   



 

 

 

65 

paradoksikal, bilobus dsb. 

- Perhatikan prosesus unsinatus, batas anteriornya 

ditandai oleh cekungan kecil berbentuk bulan sabit dan 

perubahan warna yang lebih pucat di dinding lateral 

kavum nasi. Batas anterior ini kira-kira parallel dengan 

tepi anterior konka media. 

- Cari tepi bebas prosesus unsinatus (merupakan batas 

anterior hiatus semilunaris) Di belakangnya terdapat 

bula etmoid. 

- Kenali fontanel anterior dan fontanel posterior. Bila 

ada lubang pada fontanel anterior atau posterior, 

berarti ini ostium assesorius sinus maksila (karena 

ostium alaminya terletak di balik prosesus uncinatus 

bagian inferior dan baru bisa dilihat kalau prosesus 

uncinatus sudah diangkat). 

- Perhatikan perlengkatan konka media bagian posterior 

dengan lamina basalis, yang menghubungkan konka 

media dengan dinding lateral hidung. 

- Coba cari dinding belakang bula, kadang-kadang ada 

celah di antara dinding belakang bula dengan lamina 

basalis (disebut resesus retrobula atau sinus lateralis). 

10.  TAHAP KETIGA 

Endoskop diarahkan ke dinding posterior kavum nasi di 

atas nares posterior, antara konka media dan septum. 

Lihat dari bawah ke atas. 

- Perhatikan konka superior dan meatus superior. 

- Cari lubang-lubang yang merupakan muara sinus 

etmoid posterior 

- Perhatikan resessus sfeno-etmoidalis 

- Cari muara sinus sfenoid. Letaknya kira-kira 1 cm di 

atas koana. Kadang-kadang tersembunyi di belakang 

konka superior sehingga untuk melihatnya konka 

superior harus dipotong dulu. 

   

11. Endoskop ditarik keluar kembali mengikuti tepi bawah 

konka media dengan diarahkan ke superior (sambil 

memperhatikan kembali struktur yang sudah dilihat tadi) : 

- Di medial konka media perhatikan lamina kribrosa. 

Mukosa olfaktorius warnanya lebih kekuning-kuningan 

- Di depan prosesus unsinatus, coba cari resesus 

frontalis. Kadang-kadang ostium sinus frontal dapat 

dilihat. 
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EMBRIOLOGI DAN ANATOMI KELENJAR TIROID 

 

 

EMBRIOLOGI  

 

Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang pertama kali tampak pada fetus , tonjolan kelenjar ini 

berkembang sejak minggu ke-3 sampai minggu ke-4 dan berasal dari penebalan entoderm dasar 

faring, yang kemudian karena perkembangannya akan memanjang ke kaudal dan disebut divertikulum 

tiroid. Akibat bertambah panjangnya embrio dan pertumbuhan lidah maka divertikulum ini akan 

mengalami desensus sehingga berada dibagian depan leher dan bakal faring. Divertikulum ini 

dihubungkan dengan lidah oleh suatu saluran yang sempit yaitu duktus tiroglosus yang muaranya 

pada lidah yaitu foramen cecum.1,2,3,4,5 

 

Divertikulum ini berkembang cepat membentuk 2 lobus yang tumbuh ke lateral sehingga terlihat 

kelenjar tiroid terdiri dari 2 lobus lateralis dengan bagian tengahnya disebut ismus. Pada minggu ke-7 

perkembangan embrional kelenjar tiroid ini mencapai posisinya yang terakhir pada ventral dari trakea 

yaitu setinggi vertebra C5,C6,C7 dan Th1, dan secara bersamaan duktus tiroglosus akan hilang. 

Perkembangan selanjutnya tiroid bergabung dengan jaringan ultimobranchial body yang berasal dari 

branchial pouch V, dan membentuk C-cell atau sel parafolikuler dari kelenjar tiroid.
1,2,3,4,5 

 

Kira-kira 75 % pada kelenjar tiroid ditemukan lobus piramidalis yang menonjol dari ismus ke 

kranial, ini sisa dari duktus tiroglosus bagian kaudal. Pada akhir minggu ke 7 – 10 kelenjar tiroid 

sudah mulai berfungsi, folikel pertama akan terisi koloid. Sejak saat itu fetus mulai mensekresi 

Thyrotropin Stimulating Hormone ( TSH ), dan sel parafolikuler pada fetus sementara belum 

aktif.
1,2,3,4,5 
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Gambar 2.1. Perkembangan embriologis tiroid minggu ke-4.

1
 

 
Gambar 2.2 Perkembangan embriologis tiroid minggu ke-4.

1
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Gambar 2.3. Perkembangan embriologis tiroid minggu ke 4 -7.

 1 

 

 

ANATOMI KELENJAR TIROID 

 

Tiroid berasal dari bahasa Yunani yaitu thyreos yang artinya perisai pada masa bayi beratnya 

sekitar 1,5 gram dan saat dewasa beratnya 15-20 gram terdiri dari 2 lobus lateralis dengan ukuran 

panjang 4 cm dan lebar 2 cm menempel pada sisi lateral kartilago tiroid dengan batas atas ismus 

sedikit di bawah kartilago krikoid dan bawahnya sampai cincin trakea ke- 4. 
1,2,3,4,5 

 

Kelenjar tiroid dibungkus kapsul jaringan fibrous tipis, pada sisi posterior melekat erat pada trakea 

dan laring ( ligamen suspensorium dari Berry ) sehingga akan ikut bergerak sewaktu menelan, kapsul 

ini juga penetrasi ke dalam kelenjar sehingga terbentuk septa membentuk pseudolobulus yang berisi 

berbagai folikel. 
1,2,3,4,5 

 

Pada sebelah anterior kelenjar tiroid menempel otot pretrakealis                  (m.sternotiroid dan m. 

sternohioid) kanan dan kiri yang bertemu pada midline, otot-otot ini diinervasi oleh cabang akhir 

nervus kranialis hipoglossus desendens dan yang kaudal oleh ansa hipoglossus. Pada sebelah yang 

superfisial dan sedikit lateral ditutupi oleh fasia kolli profunda dan superfisial yang membungkus 

m.sternokleidomastoideus dan vena jugularis eksterna. Sisi lateral berbatasan dengan arteri karotis 

komunis, vena jugularis interna, trunkus simpatikus, dan arteri tiroidea inferior. Posterior dari sisi 

medialnya terdapat kelenjar paratiroid, nervus rekuren laringeus  dan esofagus. Esofagus terletak 

dibelakang trakea dan laring sedangkan nervus rekuren laringeus terletak pada sulkus 

trakeoesofagikus. 
1,2,3,4,5 
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Gambar 2.4. Otot-otot leher 

5 

       

 

VASKULARISASI 

 

Aliran darah dalam kelenjar tiroid berkisar 4-6 ml/gr/menit, kira-kira 50x lebih banyak dibanding 

aliran darah dibagian tubuh lainnya. Pembuluh darah kelenjar tiroid terdiri dari arteri dan vena 

sebagai berikut :  
1,2,3,4,5 

1. Arteri tiroidea superior. 

Merupakan cabang dari a. karotis eksterna dan memberi darah sebesar 15-20%. Sebelum 

mencapai kelenjar tiroid, arteri ini bercabang dua menjadi ramus anterior dan ramus posterior, yang 

akan beranastomose dengan cabang a. tiroidea inferior. 

2. Arteri tiroidea inferior. 

Merupakan lanjutan dari trunkus tiroservikalis yang berasal dari a. subklavia, dan 

memberikan darah paling banyak yaitu 76-78%. Tepat pada kutub kaudal kelenjar tiroid, arteri 

akan bercabang dua yaitu ramus anterior dan ramus posterior yang beranastomose dengan 

cabang a. tiroidea superior.  

3. Arteri tiroidea ima. 

Arteri ini berjalan kearah ismus kelenjar tiroid, merupakan percabangan dari arkus aorta atau 

arteri brakiosefalika dan memberi darah 1-2%. Arteri ini tidak selalu ada, kalau ada kadang 

cukup besar sehingga bisa membahayakan pada waktu trakeostomi . 
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VENA-VENA 

 

Drainase vena dari kelenjar tiroid berawal dari pleksus venosus yang  kemudian bergabung   

menjadi tiga percabangan yaitu :  

- vena tiroidea superior yang menuju ke vena jugularis interna atau vena  fasialis. 

- vena tiroidea media ke vena jugularis interna. 

- vena tiroidea inferior menuju ke vena brakiosefalika. 

 

 
Gambar 2.5. Pembuluh darah tiroid ( tampak depan)

7
 

 
Gambar 2.6. Pembuluh darah tiroid (tampak belakang) 

7  
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PERSARAFAN  

 

Dua saraf yang berhubungan dengan kelenjar tiroid adalah n.laringeus superior dan n.laringeus 

inferior (n.laringeus rekuren). Nervus laringeus superior berasal dari ganglion inferior menuju ke 

medial bawah menyilang dibelakang a.karotis interna, lalu mempercabangkan n.laringeus internus dan 

n.laringeus eksternus. Nervus laringeus internus merupakan cabang sensoris yang mempersarafi dasar 

fossa pyriformis dan mukosa laring diatas pita suara. 
1,2,3,4,5 

 

Nervus laringeus inferior (n.laringeus rekuren) merupakan struktur yang sangat pentingpada operasi 

tiroid. Letaknya terhadap kelenjar tiroid sangat bervariasi, tetapi sering berjalan didalam “tracheo-

esophageal groove”. Tetapi pada waktu operasi, ketika kelenjar tiroid diluksasikan keluar, saraf ini 

akan berpindah ke posterolateral trachea oleh karena saraf ini berjalan ke karnial, kearah posterior, 

kemudian masuk ke sendi antara inferior os thyroidea dan cricoid. 
1,2,3,4,5 

 

Cornu inferior inilah yang merupakan salah satu “landmark” pada waktu operasi. Akhirnya saraf ini 

akan masuk ke batas bawah dari m.konstriktor inferior dan terus ke otot-otot laring. Disamping fungsi 

saraf ini menggerakkan pita suara, juga berfungsi sebagai sensoris untuk mukosa laring.
 1 ,2 ,3,4,5 

 

 

KELENJAR LIMFE 

Saluran-saluran limfatis dari kelenjar tiroid berkumpul dibawah kapsul, kemudian dialirkan ke  

kelompok limfe : 
1,2,3,4,5 

a) Median superior trunks . 

Berasal dari isthmus superior dan bagian tengah dari kedua lobus lateralis, kemudian berjalan keatas 

di depam laring membelok ke lateral, dan akhirnya ke kelnjar superior internal jugular chain.. 

b) Median inferior trunks. 

Turun kebawah bersama-sama v.tiroidea inferior dan masuk ke kelenjar pretrakheal tranversalis, 

kadang-kadang bisa meneruskan perjalannya ke arah lateral masuk ke kelenjar inferior internal 

jugular chain.  

c) Lateral trunks. 

Berjalan ke lateral masuk ke kelenjar median internal jugualar chain. Kadang-kadang bisa keatas , 

ke kelenjar-kelenjar superior internal jugular chain.  

d) Postero-superior trunks. 

Kelenjar-kelenjar ini hanya ditemukan ± 20% dan berasal bagian posterosuperior lobus lateralis 

naik ke atas melewati batas lateral faring, dan masuk ke kelenjar-kelenjar retrofaringeal lateralis. 
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KELENJAR PARATIROID 

 

Kelenjar ini berkembang dari branchial pouch III dan IV. Bentuk ovoid, warna kuning 

kecoklatan.ukuran rata-rata 2 x 3 x 7 mm dengan berat total 140 mg. Biasanya ditemukan 4 buah, 2 

dikutub atas tiroid dan 2 dikutub bawah. Fungsi hormon yang dihasilkan 1,2,5: 

 

- Memelihara konsentrasi kalsium plasma. 

- Mengontrol pengeluaran kalsium dan fosfor dalam ginjal. 

- Meningkatkan penyerapan kalsium oleh usus. 

- Merangsang penyerapan kalsium dari tulang. 

 

Hipoparatiroidisme biasanya terjasi akibat berkurangnya hormone paratiroid misalnya karena 

kelenjar paratiroid terangkat pada waktu tiroidektomi. Gejala klinik timbul akibat berkurangnya 

kalsium dalam darah berupa tetani, parestesi, dan kelumpuhan otot. Pada pemeriksaan laboratorium 

terlihat serum kalsium menurun, fosfor meningkat sedangkan alkali fosfatase bisa normal atau 

menurun, pengobatannya dengan pemberian kalsium. 

 

 
Gambar 2.7. Pembuluh limfe leher. 

5 
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Gambar 2. 8.  Pembuluh darah tiroid (tampak samping).

7
 

 

 

 

HISTOLOGI 

 

     Kelenjar tiroid terdiri dari banyak acini atau folikel dengan garis tengah 30 micron. Acini ini terdiri 

dari 1 lapis sel yang berbentuk kubus, dan berisi koloid. Koloid ini berfungsi sebagai storage depot.4,5 

Pada waktu kelenjar tiroid tidak akrif, maka anatara koloid dan sel tampak jelas. Pada waktu kelenjar 

aktif, terlihat tonjolan-tonjolan kecil dari sel kearah koloid.
 4,5 

 

     Kelenjar tiroid termasuk salah satu organ tubuh manusia yang peka dan dapat bereaksi dan 

berfungsi lebih aktif pada masa pubertas, kehamilan dan stress. Dalam keadaan ini kelenjar tiroid 

mengalami beberapa perubahan yaitu terjadinya hyperplasia epitel, resorpsi zat-zat koloid 

(tiroglobulin), sel-sel folikel menjadi lebih banyak. 
4,5 

 

     Bila rangsangan telah lewat maka akan terjadi involusi sel-sel kelenjar, sebaliknya bila involusi 

tidak terjadi, maka akan terjadi keadaan hipertrofi dan hyperplasia, dan kelenjar tiroid menjadi 

noduler. Hal inilah yang disebut dengan keadaaan struma atau goiter simplex, dimana tiroid akan 

membesar secara simetris dan beratnyabisa mencapai 200 – 300 gram, didaerah endemic keadaan bisa 

menjadi lebih berat lagi. 

 



 

 

 

75 

     Apabila keadaan stress atau misalnya defisiensi yodium berulang, maka akan terjadi involusi tidak 

sempurna, sehingga timbul gambaran noduler dan disebut struma adenomatous atau struma nodosa. 
4,5 

 

 

FISIOLOGI DAN PATOFISIOLOGI KELENJAR TIROID
 

 

FISIOLOGI KELENJAR TIROID  

 

Fungsi kelenjar tiroid adalh mensintesa, menyimpan dan mengeksresikan hormone troid 

yairtu thyroxin (T4), dan triodothyronine (T3).
1,5,6 

 

Fungsi hormon ini adalah :
 

- katalisator dalam reaksi oksidasi sel tubuh, sehngga dapat mengatur kecepatan metabolisme 

tubuh. 

- Dalam kadar sedang ; mempunyai efek metabolic, menambah sintesa RNA dan protein 

sedangkan kadar tinggi bersifat katabolik, menyebabkan balance nitrogen yang negative dan 

sintesa protein berkurang.  

- Meningkatkan penyerapan glukosa di usus. 

 

Yodium dalam bentuk makanan di dalam usus akan diserap dalam bentuk yodida. Didalam 

plasma akan membentuk ikatan yang tidak erat dengan protein. Kemudian ikatan ini akan 

menuju ke kelenjar tiroid. Yodium sangat esensial dalam pembentukan hormon tiroksin, 

kebutuhan yodium pada orang dewasa normal sekitar 50-100 mg. Yodium yang hilang oleh 

eksresi digantikan dari sumber makanan seperti makanan laut, dan tumbuh-tumbuhan (kacang-

kacangan, roti) yang tumbuh pada tanah yang mengandung yodium. Kekurangan yodium dalam 

makanan seringkali diatasi dengan menambahkan yodium dalam garam dapur. Air susu ibu 

mengandung yodium sehingga kebutuhan si ibu meningkat sekitar 200 μg/hari. Sintesa hormon 

tiroksin ini sangat kompleks, mulai dari dalam sistem gastrointestinal masuk dalam sirkulasi 

dengan suatu proses transport aktif ( pompa - yodium ) yang didukung oleh Na+K+-ATPase, sehingga 

bisa memasukkan yodium kedalam sirkulasi darah yang sebetulnya ada beda gradient 20:1 atau lebih, 

bahkan pada penderita Grave's disease gradient ini bisa sampai mencapai 500:1. 
2 

 

Kelenjar tiroid mempunyai kemampuan untuk mengadakan transport aktif yang disebut 

iodine pump atau iodine trapping. Dalam keadaan normal tiroid mampu membuat konsentrasi 

yodium 25 x konsentrasi dalam plasma. 

 

Penerimaan yodida oleh kelenjar dan metabolisme (oksidasi) menjadi bentuk aktif (iodine) 

dipengaruhi oleh Thyroid Stimulating Hormon (TSH) yang diproduksi kelenjar hipofise anterior 
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(thyrotropin hormon), dan dengan sistem auto-regulasi dalam kelenjar tiroid sendiri.  

 

Iodine selanjutnya akan diikat oleh makroglobulin yaitu tyrosin membentuk 3 

monoiodotyrosin (MIT) dan  3,5 diodotyrosin (DIT). 2-DIT akan membentuk tetra 

iodotyrosin (T4),  sedangkan  1-MIT dengan 1-DIT membetnuk triodotyronine(T3).  

 

T4 dan T3 merupakan hormone aktif dari kelenjar ini, baru dilepas dari kelenjar setelah 

thyroglobulin dipecah oleh bantuan protease yang menghasilkan banyak DIT dan MIT 

dibawah pengaruh TSH, dalam plasma di transport dalam bentuk ikatan dengan protein 

(tyroxine binding  protein). 

 

Hanya 0,05% tyroxine dalam plasma dalam bentuk bebas. T4 dan T3 dimetabolisir di 

jaringan perifer secara deaminasi dan decarboxilasi menjadi tetraiodothyroacetic acid dan 

triiodothyroacetic acid. Selanjutnya yodium bebas akan dieksresikan melalui ginjal. 

Aktifitas tiroid diatur oleh susunan saraf pusat dan kadar  yodium dalam darah.  

 

TSH dari hipofise merangsang sekresi dan sintesa hormone tiroid sedangkan sekresi TSH 

akan dipengaruhi oleh Tyrotropin Releasing Factor dari hipotalamus. Efek mekanisme feed 

back dari kadar hormon tiroid dalam darah akan mengontrol sekresi TSH.  

 

Keadaan-keadaan yang mempengaruhi kelenjar tiroid :  

- Meningkatnya umur menyebabkan up-take I akan menurun. 

- Kehamilan menyebabkan vaskularisasi meningkat, kelenjar akan membesar sehingga up-

take juga meningkat. 

- Wanita lebih sering mengalami pembesaran kelenjar tiroid trutama pada masa pubertas, 

kehamilan dan menopause.  

- ACTH dan kortison akan menurunkan up-taake yodium dan sedikit menurunkan T3 dan 

T4. 

- Epinefrin pada tirotoksikosis akan meningkatkan basal metabolic rate (BMR). 

- Penyakit hati akan menyebabkan perubahan pada protein binding iodine (PBI).  
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Gambar 3.1 Pengaturan Hormonal Hormon Tiroid. 

Sumber : Color Atlas of physiology : Agamemnon Despopoulos Stefan Silbernargl  

 

 

 

PATOFISIOLOGI KELENJAR TIROID 

 

Kekurangan yodium dalam waktu lama berakibat penurunan hormon tiroid yang akan 

menimbulkan kenaikkan kadar TSH dan ini menyebabkan hipertrofi dan hyperplasia 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. 
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Gambar  3.2 Pengaturan hormonal hormone tiroid. 

Sumber : Color Atlas of physiology : Agamemnon Despopoulos Stefan Silbernargl 
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Normal  --- -- hipertrofi------ hiperplasi------ atrofi parenkim  

        Involusi koloid 

 

Goiter koloid ---- hipertrofi -- hiperplasi --   atrofi 

          Goiter koloid 

Goiter koloid ---- hipertrofi-- hiperplasi ---  atrofi 

       Goiter koloid 

Goiter koloid 

Gambar 3.3 Siklus perubahan struktur tiroid pada defisiensi yodium   berulang kali. 
9 

 

 

Bila defisiensi yodium berlangsung lama dan berulang kali, timbullah 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. 

 

Taylor (1978) melaporkan perkembangan perubahan dalam kelenjar tiroid hyperplasia yang difus 

pada anak muda menjadi tiroid noduler pada orang tua, dengan melakukan pemeriksaan histologik dan 

radioautografi pada penderita struma endemic dan sporadic. Hasilnya disimpulkan ada 5 stadium 

pertumbuhan tiroid yatiu : 

 

- 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. 

- Yaitu sesudah proses tadi timbul berulang-ulang. Tampak beberapa nodul yang hitam pada 
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radioautografi, yang menggambarkan adanya pembentukan hormone (nodul panas) dan nodul yang 

tidak menangkap isotop (nodul dingin). 

 

Pada mulanya terjadi pembentukan yang difus dan hiperplasi yang homogen, kemudian terjadi area-

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. 

 

Meissner, dan waren (1969), Wang(1978), Clark dkk (1979) mengemukakan bahwa cairan kista  

mengandung kadar kalsitonin yang rendah dan kadar tiroksin yang sangat tinggi dibandingkan 

kadarnya dalam serum. Mereka menduga bahwa kista tiroid adalah kista retensi atau folikel tiroid  yang 

besar. Kista tiroid mungkin juga terbentuk bila nodul mengalami degenerasi dan nekrosis. Kadar 

tiroksin yang tinggi ini mungkin akibat tiroglobulin yang terhidrolisa. 
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TATALAKSANA NODUL TIROID 

dr. Agung Dinasti Permana, Sp.T.H.T.K.L(K)., M.Kes., FICS 

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung 

 

 

Pendahuluan 

Nodul tiroid merupakan lesi diskret pada kelenjar tiroid yang dapat teraba melalui pemeriksaan 

klinis atau diketahui dari pemeriksaan radiologis
1
. Insidens nodul tiroid cukup tinggi sekitar 8,5% 

pada populasi dan lebih sering ditemukan pada wanita. Angka kejadian kanker tiroid relative jarang 

yaitu sekitar 8,6 per 100000 orang per tahun dan terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun 

terakhir.
2
  Seorang klinisi harus dapat membedakan nodul yang jinak dengan suatu proses keganasan 

pada tiroid. Meskipun saat ini belum ada metode pemeriksaan yang sempurna untuk mendiagnosis 

kanker tiroid, pemeriksaan klinis dibantu dengan pemeriksan penunjang yang baik dapat membantu 

para klinisi untuk dapat dengan segera menegakan diagnosis pada kasus nodul tiroid. 

 

Etiologi Nodul Tiroid 

Nodul tiroid dapat terjadi karena suatu proses yang jinak atau proses keganasan. Penyebab yang 

jinak termasuk koloid nodul dan multinodular goiter. Kadang-kadang tiroiditis Hasimoto dan penyakit 

Grave dapat bermanifes sebagai nodul pada tiroid. Keganasan pada tiroid juga dapat bermanifes 

sebagai  nodul pada tiroid.   

Radiasi dan factor genetic merupakan factor etiologi yang penting. Radiasi dapat menyebabkan 

terjadinya mutasi yang bersifat karsinogenik. Juga terdapat factor familial yang berhubungan dengan 

abnormalitas genetic.  
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Pemeriksaan Nodul Tiroid 

Pasien dengan nodul tiroid biasanya datang dengan keluhan yang berhubungan dengan adanya 

benjolan pada leher bagian depan.(table-1) Walaupun demikian sebagian besar pasien datang dengan 

adanya nodul tanpa disertai dengan keluhan. Seringkali nodul tiroid diketahui secara tidak sengaja 

dalam pemeriksaan fisik atau melalui pemeriksaan pencitraan.( USG, CT scan, MRI atau PET Scan) 

   

 

 

Pemeriksaan fisik dan anamnesis lengkap mengenai kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening 

didaerah leher harus dilakukan. Riwayat mengenai factor resiko keganasan, riwayat radiasi saat usia 

dini, eksposure terhadap zat radioaktif,
3
 riwayat keluarga yang terkena cancer tiroid, dan adanya 

perubahan suara menjadi serak  harus ditanyakan. Pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan 

kelainan pada tiroid seperti adanya parese plica vocalis, pembesaran KGB leher, adanya nodul yang 

terfiksir harus diperiksa secara lengkap. 

 

Pemeriksaan Laboratorium 

Sebagian besar pasien dengan nodul tiroid soliter ada dalam kondisi eutiroid, dan pemeriksaan 

yang diperlukan adalah dengan mengetahui kadar serum tyrotropin (TSH). Bila kadarnya dibawah 
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normal maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan total Tyroxine (T4) atau free Tyroxine 

(fT4) dan total triiodothyronine (T3) untuk mengetahui  lebih detail mengenai keadaan hipertiroid. 

Kondisi ini ditemukan pada 10% pasien dengan nodul tiroid soliter dan suggestive untuk suatu benign 

hiperfungtioning adenoma
4
. 

Kadar serum calcitonin diperiksa pada pasien dengan riwayat keluarga menderita medullary 

thyroid carcinoma, multiple endocrine neoplasia type 2a atau b, pheochromocytoma, atau 

hyperparathyroidism. Hanya 1 dari 250 nodule merupakan medullary thyroid carcinoma, sehingga 

pemeriksaan kadar  serum calcitonin hanya dilakukan pada pasien dengan resiko tinggi
5
. Pemeriksaan 

kadar calcitonin levels saja tidak dapat membedakan suatu kondisi jinak dengan keganasan pada 

tiroid.
6
 

 

Pemeriksaan Pencitraan 

Ultrasonografi (USG) 

Ultrasonografi merupakan pemeriksaan pencitraan terpilih untuk nodul tiroid. USG dapat 

mengidentifikasi nodul berukuran kecil yang tidak teraba dengan palpasi, adanya nodul multiple, dan 

limfadenopati pada daerah sentral atau lateral leher serta dapat menentukan ukuran nodul untuk 

monitoring berkala. USG juga dapat memberikan gambaran karakteristik nodul yang dicurigai suatu 

keganasan. Adanya gambaran solid (hipoechoic), peningkatan vaskularisasi, mikrokalsifikasi, batas 

tepi yang ireguler dan hilangnya halo yang secara konsisten berhubungan dengan keganasan tiroid.
4
 

Terdapat  beberapa subjektivitas pada gambaran USG dan karakteristiknya bervariasi tergantung dari 

gambaran histology dimana USG sendiri tidak dapat membedakan kondisi jinak dengan keganasan 

pada tiroid.
7
 USG dapat digunakan juga sebagai panduan saat melakukan biopsy dan menentukan 

lokasi yang paling tepat untuk melakukan biopsy pada nodul yang multiple.
7
 

 

Radioisotop Imaging 

Radioisotope scanning dapat digunakan untuk menentukan apakah nodul tiroid merupakan nodul 

yang fungsionalatau non fungsional, tetapi Radioisotope scanning tidak dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran dari nodul tiroid. Radioisitop yang biasa digunakan adalah technetium (99mTc), 

123
I
, dan 131

I
, dan walaupun informasi yang sama didapatkan dalam jumlah eksposure radiasi yang 

sama, radioiodine lebih direkomendasikan
8
. Sekitar 80 - 85% nodul tiroid merupakan nodul dingin, 

dan 10 % nya merupakan suatu keganasan. Lima persen dari nodul tiroid merupakan nodul panas dan 

kemungkinan keganasan pada nodul panas hanya kurang dari 1%. Secara keseluruhan sensitivitas 
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untuk mendiagnosis kanker tiroid dengan radioisotope adalah 89- 93%, dengan spesivicitas  5%, dan 

positive predictive value untuk keganasan hanya10% 
8
. Kecuali untuk menguatkan indikasi untuk 

dilakukan FNAB pada nodul tiroid yang hiperfungsional, pemeriksaan radioisotope scanning sudah 

tidak digunakan lagi untuk assessment awal pada kasus nodul tiroid. 

 

CT scan dan MRI 

Pemeriksaan CT-scan dan MRI tidak memiliki peran dalam evaluasi awal pada kasus nodul tiroid. 

Walaupun demikian kedua pemeriksaan ini sangat sensitive untuk menilai ekstensi dari substernal 

goiter yang berukuran besar yang dapat menekan ke struktur sekitarnya.
9
  

Penggunaan zat kontras pada pemeriksaan CT-scan sebaiknya dihindari karena dapat mengganggu 

pemeriksaan skintigrafi atau pemberian terapi radioactive iodine (RAI) untuk jangka waktu 1-2 bulan. 

Kontras Gadolinium yang digunakan pada pemeriksaan MRI tidak mengganggu penangkapan 

radiotracer, tetapi memiliki biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan CT-scan atau USG. 

 

18
F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography-computed tomography (18FDG-PET/ 

CT) 

 
18

FDG-PET/CT banyak digunakan pada bidang onkologi untuk staging, evaluasi respons terapi, 

dan deteksi rekurensi. Secara prinsip sel malignan akan menangkap 
18

FDG lebih tinggi dibandingkan 

sel normal karena sel ganas memiliki metabolisme yang lebih tinggi
10

. Secara umum tampilan gambar 

dan panangkapan maksimum ( SUVmax) dapat digunakan untuk membedakan lesi jinak dengan lesi 

ganas. Kondisi ini tidak  didapatkan pada kasus nodul tiroid, dimana tidak didapatkan perbedaan yang 

signifikan antara SUVmax lesi jinak dan ganas pada nodul tiroid yang menangkap 
18

FDG
11

. 

Walaupun 18FDG-PET/CT tidak memiliki peran pada workup kasus nodul tiroid, adanya 18FDG-

avid thyroid nodule yang ditemukan secara tidak sengaja harus dilakukan pemeriksaan atau pun 

diworkup untuk mengetahui adanya keganasan pada nodul tiroid.
11

 

 

FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY (FNAB) 

Fine needle aspiration biopsy (FNAB) merupakan langkah pemeriksaan yang penting dalam 

workup nodul tiroid karena dapat menentukan apakah tindakan operasi ( tiroidektomi) diperlukan 

dalam kasus nodul tiorid. FNAB sudah tersedia secara luas dan memiliki komplikasi yang rendah. 

FNAB dapat dilakukan dengan atau tanpa guiding USG, tetapi penggunaan USG dapat meningkatkan 
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akurasi dari pemeriksaan FNAB dan menurunkan jumlah specimen yang tidak adekuat dan hasil 

negative palsu
12

. Hasil FNAB dapat dikategorikan menjadi benign, malignant, indeterminate, atau 

nondiagnostic.  

Interpretasi Lesi jinak pada FNAB memiliki resiko keganasan sebesar 3% dan dapat difollow up 

secara klinis dengan menggunakan USG atau dengan pengulangan FNAB, bila tetap jinak maka akan 

menurunkan resiko false negative menjadi 1,3%  

Tipe keganasan yang dapat didiagnosis secara tepat dengan pemeriksaan FNAB adalah papillary 

thyroid carcinoma, yang memiliki gambaran „Orphan Annie‟ nuclei, nuclear grooves, intra-nuclear 

inclusions, dan psammoma bodies dan dapat terlihat dari pemeriksaan FNAB.   Medullary carcinoma, 

anaplastic carcinoma, lymphoma, poorly differentiated carcinoma, metastatic disease  juga telah 

dilaporkan dapat diklasifikasin berdasarkan hasil sitologi 
13

.Folikular neoplasma jinak dan ganas , 

adenoma dan karsinoma tidak dapat dibedakan hanya dengan pemeriksaan sitologi karena arsitektur 

jaringan dibutuhkan untuk membuat diagnosis keganasan melalui  penilaian invasi kapsular dan invasi 

angiolimfatik. 

 

Marker Biomolekular  

Penggunaan biomarker untuk membantu interpretasi pemeriksaan FNAB sudah berkembang dan 

dapat membantu dalam menentukan suatu lesi jinak atau ganas pada nodul tiroid. Pemeriksaan 

Tirosine kinase reseptor (RET/PTC, NTRK), nuclear proteins (PAX-8-PPARγ), dan signaling proteins 

(RAS, BRAF) dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas dari pemeriksan FNAB. Lebih dari 70% 

papillary thyroid carcinomas memiliki mutasi dari BRAF, RAS, atau RET/PTC genes. Mutation 

BRAF V600E  berhubungan dengan papilari ca yang agresif. Mutasi dari RAS proto-oncogenes 

(HRAS, NRAS, KRAS) atau PAX-8-PPARγ rearrangement ditemukan pada hampir 70% dari 

follicular carcinomas
14

. Tatalaksana dari nodul tiroid akan terus mengalami perkembangan sejalan 

dengan semakin tersedianya data mengenai biomolekuler dari keganasan pada kelenjar tiroid.  

 

Workup dan Rekomendasi Operasi pada Nodul Tiroid 

Kadar TSH dibawah normal meningkatkan kecurigaan kea rah keganasan pada nodul tiroid dan 

pada keadaan ini diperlukan pemeriksaan lanjutan tiroid scan untuk menentukan aktivitas nodul. Bila 

didapatkan nodul panas maka dapat dikonsulkan ke endokrinogist  tanpa perlu workup lanjutan karena 

kemungkinan keganasan pada kasus seperti ini hanya kurang dari 1%.
8
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FNAB dengan guiding USG digunakan pada nodul yang sulit untuk di palpasi terutama pada kasus 

nodul tiroid yang asimtomatik dengan ukuran 1cm atau lebih pada pasien yang eutiroid. Bahkan 

walaupun nodul memberikan gejala atau diameternya lebih dari 4 cm FNAB direkomendasikan 

karena dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan histopatologi dari nodul tiroid. 

FNAB specimens dengan hasil  unsatisfactory   harus dilakukan biopsy ulang hingga didapatkan 

hasil informasi yang tepat. Sampel dengan hasil FLUS secara umum dilakukan pemeriksaan FNAB 

ulang karena kemungkinan keganasan sebesar 5-10%. 

Samples read as FLUS are generally sent for repeat FNAB, as the risk of malignancy is only 5 to 

10%. Bila sampel FLUS positif untuk BRAF atau RAS mutation, maka total tiroidektomi menjadi 

pilihan yang direkomendasikan.  

Lesi Jinak dapat dilakukan follow up secara aman dengan pemeriksaan USG setiap tahun dan 

dilakukan pemeriksaan FNA bila terdapat pertumbuhan atau pertambahan ukuran dan perubahan 

gambaran USG. 

Lesi malignant yang diidentifikasi melalui FNAB adalah indikasi untuk dilakukan total 

tiroidektomi dan USG dilakukan untuk menilai status KGB diarea central dan lateral leher. 

Pasien dengran klasifikasi folikular atau onkositik neoplasm, atau curiga keganasan sebaiknya 

dilakukan diagnostic lobektomi bila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan biomolekular. Bila 

pemeriksaan BRAF dan RAS mutasi tersedia, temuan salah satu mutasi ini dari hasil FNAB dapat 

memprediksikan keganasan dengan 100% spesifisitas dan positive predictive value. Dan dapat 

dijadikan acuan untuk melakukan total tiroidektomi. 

Penggunaan pemeriksaan biomolekular saat ini belum dijadikan sebagai pemeriksaan rutin 

mengingat besarnya biaya , tetapi peranannya pada hasil FNAB yang indeterminate sangat 

menjanjikan. 
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KESIMPULAN 

Nodul tiroid merupakan kasus yang sering ditemukan dan banyak ditemukan oleh para ahli bedah. 

Nodul dapat ditemukan melalui pemeriksaan fisik atau secara tidak sengaja melalui pemeriksaan 

pencitraan yang dilakukan atas indikasi lain. Sebagian besar nodul tiroid adalah jinak, tetapi 

kemnungkinan untuk dilakukan eksisi surgical kadang diperlukan pada kasus tertentu dimana nodul 

menyebabkan keluahan akibat penekanan dan ekstensi ke struktur sekitarnya ataupun pada nodul yang 

mengarah pada keganasan. 

Ultrasonografi merupakan pemeriksaan primer untuk menilai kelenjar tiroid. Nodule dengan 

ukuran 1 cm atau lebih atau nodul dengan ukuran dibawah 1 cm yang dicurigai ganas perlu dilakukan 

FNAB dengan guiding USG. 

Pemeriksaan Biomolekular merupakan opsi yang menjanjikan dalam mendeteksi keganasan pada 

nodul tiroid. Diagnosis keganasan sebelum operasi akan sangat membantu ahli bedah agar dpat 

langsung melakukan total tiroidektomi dalam satu kesempatan tanpa perlu melakukan tindakan frozen 

section.  
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PEMBEDAHAN TIROID :  

BAGAIMANA MENGHINDARI PEMBEDAHAN YANG TIDAK PERLU? 

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

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung 
 

 

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.  
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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.
  

Lebih dari 200 juta penduduk dunia menderita nodul tiroid.
 
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. 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. 

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.  

Di Bagian Ilmu Kesehatan T.H.T.K.L RSHS Bandung terdapat 40 kasus penderita nodul tiroid 

yang terdiri dari 30 kasus neoplasma jinak dan 10 kasus neoplasma ganas. Neoplasma tiroid lebih 

banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan laki-laki 3:1 dengan kelompok usia antara 41-50 

tahun dan jenis histopatologis terbanyak adalah karsinoma folikuler tiroid. Neoplasma tiroid 

menempati urutan ke-6 dari seluruh neoplasma kepala leher di Departemen.KSM Ilmu Kesehatan 

T.H.T.K.L RSHS. 

Karsinoma tiroid harus dapat dibedakan dari nodul jinak (adenoma dan multinodul goiter). 

Insidens nodul tiroid bisa mencapai lebih dari 4%. Dengan 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. 

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.  
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PEMBEDAHAN 

Tiroidektomi merupakan operasi bersih dan   tergolong operasi besar. Berapa luas kelenjar tiroid yang 

akan diambil tergantung patologinya serta ada tidaknya penyebaran dari penyakitnya karsinoma. 

Jenis-jenis tiroidektomi, yaitu :   

1. Lobektomi subtotal, pengangkatan sebagian lobus tiroid yang mengandung jaringan patologis. 

2. Lobektomi total (= hemitiroidektomi = ismulobektomi), pengangkatan satu sisi lobus tiroid. 

3. Strumektomi (tiroidektomi subtotal), pengangkatan sebagian kelenjar tiroid yang mengandung 

jaringan patologis, meliputi kedua lobus tiroid. 

4. Tiroidektomi total, pengangkatan seluruh kelenjar tiroid. 

5. Operasi-operasi yang sifatnya "extended " yaitu: 

a. Tiroidektomi total dan laringektomi total  

b. Tiroidektomi total dan reseksi trakea  

c. Tiroidektomi total dan sternotomi 

d. Tiroidektomi total dan FND (functional neck dissection) atau MRND (modified radical neck 

dissection). 

 

Gambar 1. Total Lobektomi                           Gambar 2. Subtotal Tiroidektomi 
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                    Gambar 3. Total Tiroidektomi 

 

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. Karsinoma yang disertai vena cava superior syndrome. Biasanya karena metastase yang luas ke 

mediastinum, sukar eksisinya biarpun telah dilakukan s ternotomi, 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 
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karsinoma tiroid diferensiasi baik dengan faktor prognostik jelek, sebelumnya pernah mendapat 

radiasi daerah leher, dan lobus kontralateral yang abnormal. 

Keuntungan dari tiroidektomi total ialah: 

1. 1.Seluruh jaringan tiroid diangkat sehingga pemeriksaan sidikan I
131 

pasca-bedah dan terapi 

ablasi dapat efektif. 

2. 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 risiko 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%  akan tetapi 

ditangan yang ahli maka komplikasi tersebut tidak lebih dari 2 % saja. 

 

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 risiko 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.  

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 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. 

Kadang ada penderita karsinoma tiroid diferensiasi baik yang baru diketahui setelah penderita 

dilakukan tindakan lobektomi subtotal oleh karena diagnosis preoperatifnya suatu struma nodosa.  
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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.  

 

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. 

3. 50 % penderita karsinoma meduler tiroid terdapat metastase kelenjar getah bening leher.  

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.  

Tehnik Operasi tiroidektomi.
 

1. Penderita dalam pembiusan umum dengan intubasi orotrakeal dan fiksasi tube ke arah kontralateral 

dari tumor.  
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2. Posisi penderita terlentang, kepala ekstensi dengan ganjal bantal dibawah pundak penderita, 

posisi meja sedikit "head up, dengan sudut 20° - 25°. 

 

 

Posisi operasi  

 

1. Desinfeksi lapangan operasi dengan larutan hibitane-alkohol 70% 1:1000 dengan batas lateral 

adalah tepi depan m. trapesius, batas atas adalah bibir bawah, 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. 

2. 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 
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3. 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 kulit dan platisma 

 

4. Perdarahan yang terjadi dirawat dengan menggunakan kauter koagulasi, atau dengan 

mengikat menggunakan benang sutera 3/0. 

5. Diseksi tumpul dengan jari atau kassa pada batas platysma dengan loose areolar tissue 

dibawahnya, tepat superfisial dari vena jugularis anterior. Diseksi dilakukan ke arah kaudal 

(sampai sternal notch) dan kranial (sampai terlihat cartilago thyroidea) dan dibuat flap yang 

difiksasi ke kain drapping. 
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Diseksi tumpul 

 

6. Insisi fascia colli superficialis secara vertikal pada garis tengah strap muscle hingga batas 

bawah sampai level sternal notch, batas atasnya sampai cartilago tiroid. 

 

 

Insisi fascia colli superficialis 

 

7. Strap muscle (m. sternohyoid dan m. sternothyroid) diretraksi ke kiri dan ke kanan  
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Retraksi otot sternohioid 

8. Dilakukan pemisahan kelenjar tiroid pada cleavage plane (antara kel. tiroid dengan m. 

sternokleidomastoideus) 

 

 

Pemisahan kelenjar tiroid dengan m sternokleidomastoideus 

 

9. Pada tumor yg besar dpt dilakukan pemotongan strap muscle secara horizontal di 1/3 

proksimalnya setelah sebelumnya v. jugularis anterior diligasi. 
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Pemotongan strap muscle 

 

10. Dilakukan diseksi tumpul dan tajam mulai dari tiroid di bagian tengah dengan mengidentifikasi 

v. tiroid media dan vena tiroid media diligasi dan dipotong 

 

 

Identifikasi vena                        

 

11. 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 variasi), masuk laring daerah krikotiroid sebelah belakang.              
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Identifikasi arteri dan vena tiroidea inferior 

 

 

Variasi nervus rekurren 

 

12. 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  

13. Vena tiroidea inferior pada pool bawah tiroid diligasi dengan silk 2/0 pada 2 tempat dan 

dipotong diantaranya  

14. 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) 
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Lokasi reseksi lobektomi  

 

15.  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 

 

16.  Kelenjar paratiroid dilepaskan dari kelenjar tiroid, sambil dipreservasi arteri yg 

memperdarahinya  

17.  Diseksi dilanjutkan kearah isthmus (pada cleavage plane), ligamentum Berry dan isthmus    

diklem dan dipotong  
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Ligamentum Berry di klem dan dipotong 

 

18. Dilakukan penjahitan “omsteking” (jahit ikat) pada jaringan tiroid yang diklem tadi. Kontrol 

perdarahan, terutama dilihat pada vasa tiroidea superior. Cuci dengan NaCl fisiologis  

 

 

 

19. Pasang drain redon no.12 yang ditembuskan ke kulit searah dengan tepi sayatan luka operasi, 

kemudian difiksasi dengan silk 3/0 

20. Kalau kelenjar paratiroid terambil, sebelum menutup luka operasi kelenjar paratiroid ditanam 

(replantasi) di m. sternokleidomastoideus dengan jahitan catgut 

21. Strap muscle direkatkan sedekat mungkin, kemudian fascia colli ditutup dengan jahitan 

interrupted dengan chromic 2/0 
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Penjahitan interrupted strap muscle 

 

22. Posisi leher dikembalikan dengan mengambil bantal dibawah pundak penderita  

23. Evaluasi ulang, rawat perdarahan  

24. Platysma didekatkan dan dijahit interrupted dengan chromic 3/0 

25. Kulit dijahit secara subkutikular dengan benang sintetis 4/0 

 

 

Penjahitan kulit secara subkutikular 

 

26. 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. 

27. Pada waktu ekstubasi, perhatikan keadaan pita suara dengan melihat laring menggunakan 

laringoskop adakah parese / asimetri pada korda vokalisnya. 
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Hal-hal penting yang harus diperhatikan saat operasi: 
 

 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. 

 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  

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 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  
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 leukemi  

 hipotiroidi permanen  

 infertilitas (~zoospermi) 

b. Akibat khemoterapi (adriamicyn, bleomicyn):  

 mual, muntah, anoreksi 

 kardiotosik  

 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% 

 Kerusakan n. laringeus rekuren: 1,4% 

 

 

Komplikasi Operasi  

Pada tindakan operasi tiroidektomi bisa kita jumpai komplikasi awal dan lanjut. Di samping itu 

ada juga yang membagi komplikasi yang terjadi dalam metabolic dan nonmetabolic, dan komplikasi 

operasi yaitu nonmetabolic 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.  

Komplikasi awal, yaitu:   

a.  Perdarahan 

- Awasi produksi drain serta pernafasan, apabila produksi drain > 100cc 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 
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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 

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 tersebu 

 

Komplikasi metabolik yang terjadi adalah:  

a. Tetani hipokalsemia. 

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.  
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Gejala yang kadang bisa kita jumpai pada penderita seperti ini antara lain: 

1. Chvostek-Weiss sign, dengan mengetuk pada daerah pangkal n. fasialis (depan      meatus akustikus 

eksternus), maka akan timbul  twitching pada wajah ipsi lateral. 

2. 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 serum 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%.  

 

Komplikasi lanjut, yaitu: 
 

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 
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Background 

 

 The goal of treatment for unilateral vocal cord paralysis (UVFP) is, first, to reduce 

aspiration, and second, to improve sound quality. One method of treatment is the medialization of the 

paralyzed vocal fold to be reunited with the mobile vocal fold. Two methods for medialization are 

medialization thyroplasty (MT) and injection laryngoplasty (IL) methods. MT, as described by Isshiki 

et al, is considered a gold standard treatment. In this method there is a permanent medialization of the 

vocal cords with alloplastic stents in the paraglottic chamber. However, with the development of 

injecting soft-tissue filling and flexible endoscopic chips, makes office-based IL become a new 

alternative. Injections of soft-tissue filling comprising methylcellulose, collagen, or calcium 

hydroxylapatite, are used for the medialization of the vocal cords via percutaneous or transoral 

injection. Because MT and IL uses the same method of medialization treatment, this technique is 

often applied in similar clinical scenarios. Results between treatment options have been compared and 

have been found to produce similar clinical outcomes. MT offers a permanent solution but takes 

longer time, operating room and sedation. Conversely, IL may be performed in an outpatient clinic. 

However, soft-tissue filler injections will be resorbed over time and this method requires repetition 

many times.
1
  

 

Principles and theory of laryngeal framework surgery 

 

The ideal procedures to treat aerodynamic glottal incompetence that is associated with 

paralytic/paretic dysphonia should attempt to simulate the normal vocal fold position during 

phonation with regard to the following interdependent parameters:  

 

1. position of the musculomembranous region in the axial plane 

2. position of the arytenoid in the axial plane 

3. height of the vocal fold 

4. length of the vocal fold 

5. contour of the vocal fold edge in the musculomembranous region 
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6. contour of the vocal fold edge in the arytenoid region 

7. mass and viscoelasticity of the vocal fold (augmentation vs medialization) 

 

Furthermore, the procedures would ideally be easy to perform, associated with few complications, 

reliable, reversible, and nonthreatening to the airway. Isshiki delineated many of the pertinent 

cartilaginous relationships for executing laryngeal framework procedures. It is likely that a number of 

undesirable outcomes from these operations occur as a result of clinically indeterminable variations in 

anatomy. This clinical scenario is most commonly encountered when there is difficulty closing a wide 

posterior interarytenoid glottal aperture. The differences in shape, size, and contour of human 

arytenoid cartilage and associated cricoarytenoid joints have not been analyzed in large-scale 

anatomic investigations. As a child grows and develops, these differences may even be influenced by 

phonation patterns and the linguistics of language. Future advances in radiographic imaging will 

enable us to answer these questions. Understanding these potential anatomic differences may provide 

fundamental information to improve the results of laryngoplastic phonosurgery. As an initial attempt 

to examine anatomic laryngeal framework variation, especiallywith regard to gender, Sprinzl et al. 

performed a comprehensive analysis of 98 larynges. Further studies are clearly needed.
2
 

 

 

 

Type of Laryngoplasty 

 

1. Medialization Laryngoplasty 

 

Silastic medialization has been the mainstay of treatment since Isshiki introduced it 

more than 25 years ago, and Ford recently discussed a number of the pearls and pitfalls of 

implant medialization. There were several implant systems described during the 1990s. Most 

recently, Gore-Tex was introduced by McCulloch andHoffman as a medialization implant for 

the musculomembranous vocal fold. The primary advantages of Gore-Tex are its ease of 

handling, placement, and adjustability, all of which enhance the speed and precision with 

which the operation can be performed. The position of the Gore-Tex can even be adjusted and 

fine-tuned extensively while the implant remains within the patient rather than removing it for 

modification as is done with silastic. This in vivo adjustability is especially valuable in those 

patients in whom there is other associated vocaledge pathology and in those who are 

extremely hyperfunctional during the procedure. The in vivo adjustability of Gore-Tex is 

unlike virtually all other implant approaches. Furthermore, precise positioning of the thyroid 

lamina window is less critical because Gore-Tex can be placed into an appropriate position 

despite a slightly malpositioned window. Because of these characteristics, Gore-Tex is also 
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well suited to restore aerodynamic glottal competence in scenarios in which there are complex 

anatomic defects such as those encountered with trauma and cancer resections. Even subtle 

contour changes from the loss of superficial lamina propria associated with sulcus vergeture 

can be reconformed to treat a small glottal gap. It is not uncommon to encounter vocal fold 

paralysis in an older individual who has long-term loss of superficial lamina propria. This 

scenario may require use of Gore-Tex bilaterally. The versatility of Gore-Tex is evidenced by 

its ease of use in the treatment of these varied irregular tissue abnormalities. In a current 

review, there were minimal complications reported in more than 90 cases. 
2
 

 

A majority of authors had assumed that implant medialization is a reversible 

procedure. Paniello and Dahm demonstrated in a canine model that large implants resulted in 

permanent alteration of the microanatomy of the vocal musculature and the cricoarytenoid 

joint and, in turn, arytenoid mobility. They concluded that reversibility was dependent on the 

use of a small implant that is placed anteriorly such as might be required with minimal 

aerodynamic incompetence. Simpson et al. recently performed a prospective long-term study 

on the effect of a limited anterior implant and noted no restriction in arytenoid mobility. 

However, when the inner thyroid perichondrium is incised and a large synthetic implant is 

placed in the paraglottic musculature, reversibility is questionable. This is critical information 

for surgeons who are placing larger anterior-based implants in an attempt to reposition the 

arytenoid, which is not uncommon for clinicians who are not skilled in arytenoid procedures. 

In this scenario, the surgeon must explain to the patient that a large implant procedure is 

probably not reversible and it might inhibit reinnervation and/or recovery of function. An area 

of research that has received limited attention but that will probably grow is physiologic 

airway and swallowing function as it relates to laryngeal framework surgery. Beaty and 

Hoffman demonstrated that there is objective endoscopic and aerodynamic evidence of 

airway restriction during exercise in those patients who have undergone medialization 

laryngoplasty for unilateral vocal fold paralysis. This was accompanied by patients‟ 

perception of airway restriction and frank stridor in some individuals. This has significant 

ramifications for those individuals who require reconstruction for paralytic dysphonia but 

who are athletically active. Flint et al. discussed a small series of patients who had vocal fold 

paralysis and were gastrostomy tube dependent. Subsequent to medialization, 70% could 

resume per oral feeding. They provided clinical explanations for the improved biomechanics 

of deglutition and delineated an algorithm for surgical intervention. Individuals with glottal 

incompetence often do not effectively strip the entire food bolus from the pharyngeal cavity, 

which probably leads to secondary aspiration. Essentially, the pressure gradient above and 

below the upper esophageal sphincter is suboptimally reduced. This motor dysfunction is 

further exacerbated by any sensory deficits.
2
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2. Arytenoid procedures: posterior glottal incompetence 

 

Since Isshiki introduced the arytenoid adduction procedure in 1978 to enhance 

posterior glottic closure in those patients with an abducted arytenoid, there have been many 

investigations confirming its efficacy. Most recently, Kraus et al. described their approach 

and presented acoustic and aerodynamic vocal outcome data, again supporting the 

effectiveness of arytenoid repositioning in the treatment of large posterior glottal gaps. 

Bielamowicz et al. described their arytenoid adduction approach in a cohort of patients who 

had undergone skull-base tumor resections. Curiously, they opted to administer a second 

general anesthesia in the initial postoperative period rather than perform the phonosurgery at 

the initial resection. Furthermore, a medialization was not done, which resulted in an 

incompetent anterior glottis in 25% of the patients in the immediate postoperative period, all 

of whom required a third procedure. Additionally, there was no long-term data about the 

efficacy of this approach when glottal edema resolves and denervation atrophy ensues.
2
 

 

Recently, Zeitels et al. described a new adduction arytenopexy procedure, which is 

the first modification of Isshiki‟s arytenoid adduction technique. The arytenoid adduction 

procedure only simulates the lateral cricoarytenoid muscle, whereas the adduction 

arytenopexy models the synchronous adductor contraction of all the intrinsic musculature. 

Repositioning the arytenoid should primarily be done when the malpositioned cartilage leads 

to phonatory aerodynamic glottal incompetence. This adduction arytenopexy procedure 

results in a slightly longer vocal fold, which is appropriately aligned in all three dimensions 

with a well-conformed medial edge of the glottal aperture. In contradistinction to the classical 

arytenoid adduction in which an anterolaterally directed suture is used, the adduction 

arytenopexy procedure achieves a longer vocal fold by posteromedially displacing the 

arytenoid and maintaining its position with a posteriorly based suture. In the same study, the 

adduction arytenopexy procedure was more effective than was the classical arytenoid 

adduction in closing interarytenoid gaps because it did not result in excessive hyperrotation of 

the vocal process.
2
 

 

During adduction arytenopexy, the body of the arytenoid is medialized to the limit of 

the medial cricoarytenoid joint capsule in a normal gliding fashion along the cricoid facet. It 

is clear from the convex contour of the cricoid facet and the precisely accommodating 

concave contour of the arytenoid base that hyperrotation (simulating the lateral cricoarytenoid 

muscle) based on an axial plane is not indicative of normal arytenoid adduction. Furthermore, 

pathologic hyperrotation of the arytenoid and hyperfunction of the lateral cricoarytenoid are 
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typically observed in those patients who present with arytenoid granulomas from the study 

conducted by Zietels et al. Both the diagrammatic depiction of a typical arytenoid adduction 

of Koufman and Isaacson and the cadaver study of Neuman et al., reveal an abnormally 

contoured medial arytenoid that results in an abnormal interarytenoid chink. In many patients, 

the clinical significance of this chink may be minimized by redun- dant interarytenoid and 

periarytenoid soft tissue.
2
 

 

Despite ideal positioning of the arytenoid from the arytenopexy procedure, 

intraoperative observations revealed that optimal vocal quality required an accompaniying 

medialization laryngoplasty. This is owing to the flaccidity of the denervated glottis, which 

results in severe differential viscoelasticity of the vocal folds and associated valvular 

incompetence. The denervated glottal tissues have impaired elastic-recoil closing forces 

owing to atrophy and fibrosis. On stroboscopy, this is revealed as an abnormally wide 

excursion of the vocal edge and as a long open-phase quotient during vibratory cycles. This 

problem was encountered by Bielamowicz et al.
2
 

 

Gore-Tex is now used exclusively by the authors and is placed lateral to the 

paraglottic muscles (inner thyroid perichondrium) to avoid wide excursion of the glottal 

tissues during entrained oscillation. The denervated musculature of the paraglottic space is 

highly susceptible to the potential closing forces secondary to the Bernoulli effect. This fact is 

used to counterbalance the loss in normal elastic-recoil closing forces from the denervation.
2
 

 

A well-positioned arytenoid obviates the need for complex implant shapes that are 

intended to close the posterior glottis from an anteriorly positioned thyroid lamina window. 

Additionally, there are several technical advantages to performing medialization 

laryngoplasty with adduction arytenopexy rather than with arytenoid adduction. Because there 

is not an anterior thyroid lamina suture, the implant is unencumbered by the adduction of the 

arytenoid. Furthermore, the adduction arytenopexy is done before the medialization so that 

the implant can be sized more accurately with the structural positioning of the posterior glottis 

already established. Finally, complex implant shapes that violate the thyroid lamina inner 

perichondrium are unnecessary.
2
 

 

The primary goal of the implant with arytenopexy is to prevent lateral excursion of 

the flaccid paraglottic tissue during oscillatory cycles rather than to medialize the vocal edge, 

which is mostly accomplished by the adduction arytenopexy. The technique for implant 

medialization becomes similar to what is required for patients with vocal muscle atrophy, 

which is easy to correct.
2
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Material For Injection Laryngoplasty 

 Injection materials can be categorized by the origin of material as xenograft, homograft, 

autograft, and synthetic materials. 

 

Table 1. Classification of Vocal Fold Injection Material 

Category Injection Material 

Xenograft Bovine Collagen, Hyaluronic Acid 

Homograft Dermalogen, Cymetra 

Autograft Fat, Facia, Autologous collagen 

Syntetic Material Teflon, Silicone, artecoll, calcium 

hydroxyapatite, gelfoam 

 

An ideal injection laryngoplasty material should meet the following requirements: 

(1) They should be biocompatible, so that they do not produce unfavorable immunologic 

response. 

(2) They should be easily injectable, allowing the surgeon to control the exact amount and 

location of injection through a small needle. 

(3) They should be readily available with minimal preparation for optimal time efficiency and 

poten- tial application to the outpatient office setting. 

(4) They should have the same or similar biomechanical properties to the vocal fold component 

being augmented to cause minimal alteration in the natural function of the augmented 

structure. 

(5) They should be resistant to resorption or migration, so that the initial augmentation result is 

maintained. 

(6) They should be easily removable in the event of revision surgery. 

 

Algonaim et al,
3
 with their research with 10-year longitudinal assessment revealed that early 

medialization of a permanent paralyzed, abducted vocal fold with a temporary material appears to 

diminish the likelihood of requiring permanent laryngeal framework surgery.  There are several newer 

injection laryngoplasty substrates currently being used and studied. The following is a summary of the 

most recent data regarding those substrates.
3,4
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1. Cymetra®  

 

Cymetra®, a micronized acellular compound (Life Cell Corp, Branchburgh, NJ), is 

made of cadaveric dermal tissue, processed to remove all the cellular components without 

altering the collagen and elastin matrix, and then freeze-dried into powder form. This material 

is easily reconstituted for injection, can be injected through a small gauge needle, and appears 

to be well tolerated. There remain significant questions about Cymetra®‟s longevity when 

injected into the vocal fold. The two notable studies by Pearl et al. and Karpenko et al. are 

relatively contradictory regarding the functional improvement of injection patients and the 

longevity of these postinjection effects. Pearl et al. reported that despite the laryngoscopic 

appearance of slight absorption, there were statistical significant improvements in laryngeal 

airflow measures as well as in subjects‟ subjective voice assess- ments (VHI) at both 1 and 3 

months post injection. In the most recently published report, however, Karpenko et al. assert 

that despite improved maximal phonation times, phonatory glottal competence and relative 

glottal gap at 1 month postoperatively, subjects‟ perceptual voice quality and aerodynamic 

measures were not significantly altered. Lundy et al. reported a series of 8 patients 

undergoing Cymetra® injection for unilateral vocal fold paralysis. The 1-month postoperative 

results of this small cohort study suggest comparable early post- treatment improvements in 

jitter, noise to harmonic ra- tio, airflow, and VHI to type I thyroplasty. The FDA has 

approved this material for skin augmentation, but vocal fold augmentation is an off-label 

application.
4
 

 

2. Autologous fat  

 

The use of autologous fat has become increasingly widespread since the early 1990s. 

As an injection material, autologous fat has several inherent advantages. Its autologous nature 

and source makes it an easily available augmentation material with low antigenicity. Among 

autologous tissues, fat offers similar viscoelasticity properties to those of native vocal fold 

tissue. The primary disadvantage of fat injection is the unpredictable rate and degree of 

resorption that significantly limits the predictability of long-term voice outcomes. In many 

cases, repeat injection procedures are necessary to maintain ad- equate vocal fold bulk. 

Shindo et al. reported 1-year follow-up results of 21 lipoinjection cases. The author found that 

for the first 2 months after injection, most patients showed excellent results. By 4 months, 

there was remarkable fat loss, which stabilized after 6 months. Bae SH et al,
5
  found that 

visual analog scale, jitter, shimmer and maximum phonation time are improved after both 

medialization thyroplsty and fat injection. In GRBAS scale, fat injection showed statistically 
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significant improvement compared with medialization thyroplasty. The mean flow rate was 

also significantly decreased in fat injection.
4,5 

 

3. Autologous fascia  

 

Rihkanen introduced the use of autologous fascia for UVP in 1998. Fascia can be 

placed in the form of free graft, and also can be made injectable by mincing it into small 

pieces with a scalpel. This procedure is rela- tively easy, inexpensive, and it has produced 

favorable results. Fascia, as an autologous material, enjoys many of the same advantages as 

fat. It is readily available from several accessible harvest sites, and its autologous nature 

obviates the concerns for spread of disease or host versus graft reactions. Additionally, fascia 

has a low metabolic requirement and it provides an abundant collagen source for the potential 

remodeling of the vocal fold tissue. Rihkanen studied a series of 14 patients at a mean 

postoperative duration of 13 months (range: 5–32) with videostroboscopy and found 

significant improvements in glottal gaps, acoustical parameters, and rated voice qualities. The 

authors reported no evidence of hampered mucosal wave of the operated vocal folds. They 

contend that these findings suggest that augmentation by autologous fascia does not induce 

scar or fibrous tissue in the subepithelial space. 

 

Disadvantages associated with this material include potential donor site morbidity. 

Fascial harvest requires a deeper harvest wound than fat. Similar to lipoinjection a large bore 

needle is required for injection for optimal graft survival. There is a report of foreign body 

contamination during the process of mincing the fascia. When mincing is performed on a 

plastic block, some particle of plastic may be mixed with the fascia and injected into the vocal 

fold, producing a foreign body reaction. Based upon data from their recently published study, 

a glass plate is recommended for this procedure.
4
 

 

 

4. Calcium hydroxylapatite  

 

Calcium hydroxylapatite (CaHA) (Radiance, Bioform, San Mateo, CA) is calcium 

phosphorus compound that is a basic component of bone and teeth. It is provided in the form 

of microspheres with gel carrier so that it can be injected through a fine needle (25–27 gauge). 

Once injected, fibrosis completely replaces the gel carrier and the hydroxylapatite 

microspheres remain. In a recent animal study, the histologic analysis showed no resorption 

of microspheres up to a 12-month observation period, but some reduction in medialization 
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was noted because of resorption of carrier gel. Therefore, slight over injection and/or repeated 

injection may be necessary. 

 

A report of the preliminary human study results is in press. In this study, a cohort of 

five patients who completed 6 month follow up period and six patients with variable follow 

up periods shorter than 6 months were included. The amount of implant injected ranged from 

0.2 to 1.1 mL. All the patients showed improved voice quality and improved aerodynamic 

performance. The authors found a 10 to 15% over-injection provided opti mal results because 

of gel carrier absorption. CaHA has been FDA approved for intralaryngeal injection.
4
 

 

5. Hyaluronic acid  

 

Hyaluronic acid is a polysaccharide, and is a universal component of the 

extracellular matrix. It is not species specific and does not elicit any humoral or cell 

mediated immune response. There are two commercially available products: Hylan b gel 

(Hyalaform, Biomatrix, Ridgefield, NJ) and Restylane (Q-Med, Uppsala, Sweden). Dahl- 

qvist et al. have recently studied the viscoelastic properties of rabbit vocal folds 6 months 

after the injection of Teflon, injectable collagen, and hyaluronic acid derivatives. Their 

results demonstrate viscoelastic properties most similar to the native, control vocal fold 

tissue in those folds injected with the hyaluronic acid substances.
4
 

 

6. Gel implants 

 

In a recent preliminary clinical study, the gel material (Radiesse Lite, Bioform, CA) 

that is being used as a carrier for calcium hydroxylapatite has been used as a temporary 

injection material for vocal fold augmentation. This material consists of water, glycerin, and 

sodium carboxymethylcellulose, which is an organic polymer and has been extensively used 

in the form of carrier for injectable pharmaceutical medicines as well as common food 

additive that make gelatinous food. It is easy to inject through a 27-gauge needle and early 

postinjection data suggest 1  to 2 month longevity of the gel within the vocal fold. This 

material offers several of the advantages of other temporary augmentation materials but with 

the additional benefit of being available for “out-of-box” in- jection without harvest or 

preparation. An additional study is underway designed to provide longer follow up and 

larger series of patients.
4
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7. Other implants  

 

Recently, particulate silicone was proposed for vocal fold injection in a rabbit study. The initial rabbit 

data suggest a stable medialization of the vocal folds injected with the particulate silicone. The 

finding of “a substantial foreign body giant cell reaction” similar to that experimentally elicited by 

Teflon should however be noted. In 1991, the FDA declared the use of injectable silicone illegal and it 

is unavailable in the United States. Nevertheless, it is still widely used in many other countries 

throughout the world. 

Highlighting the application of tissue engineering technology to the field of injection 

laryngoplasty, this as a viable, albeit still premature, investigative approach to the regeneration of 

injured vocal fold tissue.
4
 

 

Conclusion 

 

 The main goal in the treatment of unilateral vocal cord paralysis is to reduce aspiration of 

the airway and to improve sound quality. There are two surgical methods that are often used for this 

case are medialization laryngoplasty and arytenoid procedures. In medialization laringoplasty method 

is done by implant installation. This method is quite easy to apply and customized so that it can 

improve the speed and precision during operation. Another method of arytenoid procedure, adduction 

arytenoid to strengthen posterior glottis closure in patients with abducted arytenoid. This method is 

still questionable its success, because using this method takes longer surgery and in some cases leads 

to sequelae of anterior glottic disability. Another method is the modification of the adduction 

arytenopexy procedure. This modification is more effective in closing the interarytenoid gap than the 

classical type, as it does not result in hyperotation of the vocal process. Materials that can be used in 

injectable laryngolasty are xenograft, homograft, autograft, and synthetic materials. The selected 

material should consider a minimal immune response, ease of application, efficient, biomechanical 

resemblance to the vocal cords, resistant to resorption or migration, and easily removed.  Both 

medialization thyroplasty and fat injection improved voice quality. But injection laryngoplasty with 

fat may be superior to medialization laryngoplasty in short-term voice out. 
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PENDAHULUAN 

Karsinoma Tiroid merupakan karsinoma sistem endokrin yang paling sering ditemukan
1,2,

 

Bila dibandingkan dengan karsinoma yang lain, insidensi karsinoma tiroid relatif rendah yaitu hanya 

1- 1,9% dari seluruh neoplasma maligna pada manusia.
2
 Dalam tiga dekade terakhir insidensinya 

meningkat dengan tajam setelah ditemukannya varian mikrokarsinoma tiroid papilifer dan pemakaian 

yang luas ultrasonografi dan biopsi jarum halus untuk diagnostik.
1,3 

Karsinoma tiroid dibedakan atas tiga tingkat diferensiasi yaitu diferensiasi baik, diferensiasi 

intermediate, dan diferensiasi buruk.
4
 Karsinoma tiroid diferensiasi baik terdiri dari karsinoma tiroid 

papilifer (KTP), karsinoma tiroid folikuler (KTF) dan karsinoma sel Hürthle.
5 

 

Pengelolaan kanker tiroid berdifrensiasi 

Pengelolaan kanker tiroid berdifrensiasi (KTB) meliputi tiroidektomi total diikuti pemberian 

iodium radioaktif (I-131) serta terapi supresi dengan hormon tiroid levotiroksin. Sistem atau 

stratifikasi risiko berikut pedoman serta indikasi pemberian iodium radioaktif terus menerus 

mengalami penyempurnaan supaya pengelolaan kanker tiroid berdifrensiasi serta ablasi dengan 

iodium radioaktif dapat dilakukan secara tepat dan efektif. 

Iodium radioaktif (I-131) memiliki perangai fisiologis yang sama dengan iodium stabil dan 

akan diserap serta terakumulasi di jaringan tiroid normal maupun sel-sel KTB serta memancarkan 

radiasi gamma dan beta dengan waktu paruh fisik 8.1 hari. Energi utama sinar gamma 364 KeV, dan 

energy utama partikel beta 0.61 MeV, jarak tembus kejaringan 0.8 mm. Pada peluruhan radiasi 

pengion akan melepaskan energy dan merusak ikatan kimiawi molekul lipid, protein dan DNA, yang 

pada akhirnya terjadi kematian sel. Partikel Terdapat tiga kategori penggunaan iodium radioaktif (I-

131) yaitu untuk ablasi sisa jaringan tiroid normal pasca-tiroidektomi, terapi adjuvan dan untuk ablasi 

jaringan KTB yang persisten maupun metastasis dengan tujuan utama untuk memperpanjang 

kelangsungan hidup, mengurangi risiko terjadinya kekambuhan dan morbiditas 
6.
 

Kadar tiroglobulin menjadi indikator penting sebagai petanda tumor untuk mengetahui 

apakah masih ada sisa jaringan KTB, metastasis atau terjadi kekambuhan. Kadar tiroglobulin pasca-

tiroidektomi total diperlukan untuk mengetahui apakah penderita perlu mendapat ablasi sisa pada 

kategori risiko rendah atau intermediate, sedangkan pada penderita pasca-tiroidektomi total dengan 

risiko tinggi walaupun kadar tiroglobulin < 1 ng/ml tidak dapat menyingkirkan dilakukannya ablasi 

sisa. 
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Stratifikasi risiko 

Pengobatan Iodium radioaktif (I-131) didasarkan pada stratifikasi risiko antara lain dari 

AJCC/UICC, TNM steijing, AGES, AMES, MACIS dll yang semuanya untuk memprediksi 

mortalitas, sedangkan ATA 2015 merekomendasikan modifikasi ATA 2009 yang berdasarkan risiko 

kekambuhan dan membaginya atas risiko rendah, intermediate serta risiko tinggi. Risiko rendah bila 

KTB intratiroid tanpa adanya ekstensi ekstratiroid, invasi vaskular, atau metastasis. Risiko 

intermediate bila terdapat salah satu dari ekstensi ekstratiroid, metastasis KGB servikal, penangkapan 

I-131 di leher di luar lapang tiroid, invasi vaskular atau gambaran histologi yang agresif, sedangkan 

risiko tinggi bila telah ekstensi luas ekstratiroid, reseksi tidak sempurna, metastasis jauh dan 

tiroglobulin tinggi. 

 

Terapi hormon levotiroksin dan Evaluasi 

Terapi hormon levotiroksin diberikan dalam dosis supresi dengan kadar TSH sesuai dengan 

klasifikasi risiko dan pemantauan dilakukan 6-12 bulan kemudian. Bila belum terjadi respon 

sempurna dapat diberikan lagi I-131. Bila sudah tercapai respon sempurna maka pemantauan 

dilakukan 2-3 tahun sekali.  

Respon terhadap pengobatan Iodium radioaktif (I-131) tergantung pada dosis efektif radiasi 

terhadap jaringan kanker dan juga sensitifitas jaringan KTB terhadap radiasi dan dibagi dalam 4 

kategori yaitu: respon sempurna, respon biokimiawi tidak sempurna, respon struktural tidak sempurna 

dan respon indeterminate. Pada kasus TENIS (Thyrogobulin Elevated Negative Radioiodine Scan) 

dimana kadar tiroglobulin meningkat sedangkan sidik seluruh tubuh negatif dan berkisar pada 10-15 

% kasus KTB serta sebaiknya disarankan untuk dilakukan pencitraan PET menggunakan F-18 FDG.
10

  

Pada kasus yang refrakter terhadap iodium radioaktif belum ada laporan yang memuaskan dari 

penelitian-penelitian tentang terapi molekuler bersasaran (molecular-targeted therapy) seperti 

penggunaan inhibitor tirosin kinase dengan efek anti-angiogenik 
8
. 

 

 

Kesimpulan  

 

Pemberian Iodium radioaktif merupakan metoda pengobatan yang efektif dengan risiko rendah pada 

pengobatan kanker tiroid berdiferensiasi baik.  

Pemberian iodium radioaktif sebaiknya berdasarkan pada stratifikasi risiko. 
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Anaplastic Thyroid Carcinoma (ATC) 

 Merupakan 1 – 2 % bagian dari keganasan thyroid  

 Peak Incidence pada usia decade ke 6 dan ke 7 

 Asal : 

- dapat langsung timbulnya dari kelenjar thyroid (de novo)  

- atau dari de deferensiasi dari well diferensiated thyroid carcinoma (WDTC), 

dengan hilangnya/mutasi supressor gen P 53 

 Tumbuh cepat dengan doubling time 1 minggu, tidak dipengaruhi oleh TSH 

 Nodal metastasis 40 %, metastasis jauh 43 % (paru-paru 78 %, kelenjar adrenal 24 %, hati 

20 %, otak 18 %) 

 80 % co eksistensi dengan DTC (Differentiated Thyroid CA) 

 Asal mula sel ATC dari sel folicular thyroid  

 Biasanya fatal bila tak dapat di reseksi 

 Angka survival rendah 1 – 2 tahun saja 

 Wanita berbanding laki-laki  3 : 1  

 BRAF mutasi 25 – 45 % 

 CD 10 difus positif  

 

Genetic dari Anaplastic Thyroid Carcinoma (ATC) 

Penyebab kelainan genetik pada ATC  

 Pada thyroid CA biasanya terdapat aktivasi dari MAP kinase dan PT3 kinase pathway 

 Driver mutation pada ATC sama dengan DTC yaitu BRAF , KRAS, NRAS, HRAS 

 Mutasi dari gen suppresor tumor P53, NFI, PTEN 

 Secondary mutation PIK 3 CA, TERT promotor CTNNB, EIFIAX, MTOR, CDKN 2A, 

AKTI dapat CO Exsis dengan driver mutation dan mutasi dari gen supresor. 

 Genetic rearangement seperti pada PAP.TC RET/PTC dan NTRK, baru-baru ini 

ditemukan juga ALK dan ROSI rearangement. 

 Yang tersering di temukan pada ATC yaitu mutasi BRAV 600 E sebanyak 25 – 48 % 

Sehingga untuk terapi ditujukan untuk hal ini. 

 

Klinis dari Anaplastic Thyroid Carcinoma (ATC) 

Gambaran klinis dari ATC  

 Seringkali pasien datang dengan masa di leher yang besar yang tumbuh dengan cepat, 

benjolan berasal dari kelenjar thyroid yang telah lama gejala lain dapat disertai sesak atau 
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tidak atau keluhan-keluhan lain yang berhubungan dengan perluasan dari massa ini ke 

organ sekitarnya. 

 Kita dapat DD dengan lymphoma, PDTC (Poorly differentiated thyroid CA), poorly diff. 

MTC , Sq CA, Metastasis dari solid tumor. 

 Diagose dapat ditegakkan dengan biopsi yang dapat berupa : 

  biopsi jarum (84 % positif) 

  COR biopsi  

  Incisional biopsy  

 Gambaran Pathology : 

- Dapat berupa sarcomatoid, squamoid, epitheloid sampai gambaran pleomorpic ataupun 

giant cell citology 

- Discohesive sheet dari sel-sel maligna dengan banyak mitosis dan necrosis 

 Dengan pemeriksaan IHC kita dapat membedakan penyebabnya misalnya dengan 

ditemukan Calcitonin Neuron specific enolase, chromagranim mengarah ke MTC kalau 

ditemukan Vimentin, Keratin, Desmin, @1 Chymotripsin, negative staining thyroglobulin 

maka ini mengarah ke ATC (apalagi kalau ditemukan difus CD 10). 

 

WORK UP  

Disamping pemeriksaan  rutin, dilakukan juga pemeriksaan CT, MRI pada leher, Whole body 

imaging mengingat metatasis ke organ tinggi (43 %) juga pemeriksaan MRI dari otak, PET 

Scan.  

 

Pada CT leher dapat ditemukan kelainan sebagai berikut :  

 Penelitian 57 pasien ATC  

 Large neck mass dengan daerah necrotic pada 87 % 

 Extra thyroidal extantion 91 % 

 Calcification 62 % 

 Visceral space invasion ditemukan sbb : 

- Esophagus 62 % 

- Trachea 57 % 

- Larynx 29 % 

- Carotid artery encasement 42 % 

- Yugular interna involvement 45 % 

- Lateral Compartment Lymphadenopathy 63 % 

 58 % Necrotic 

 11 % Systic 

 Central Comparement Lymphadenopathy 56 % 

 Retro Pharyngeal Lymphadenopathy 12 % 

 

 Metastasis jauh sebagai berikut : 

 Lung 78 % 

 Adrenal 24 % 

 Liver 20 % 
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 Otak 18 % 

 

Staging Menurut AJCC 

T, N, M sama dengan untuk WDTC 

Stage berbeda yang mana semua stage adalah stage IV yang dibagi : 

IV A    Tumor intra thyroid yang resectable  

IV B    Tumor ekstensi ekstra thyroid ± metastasis kelenjar  

IV C    Bila ada metastasis jauh (M) pada presentasi  

 

Standar Therapy 

Untuk stadium IV A dan B establish airway pada : 

IV A : radiotherapy dimulai dalam empat minggu setelah post op  

IV B : dengan kemoradiasi : tujuan utama adalah kontrol lokal  

IV C : Therapy paliatif mungkin diperlukan novel targeted therapy 

 

Chemotherapy Untuk ATC 

 Penyakit ini mesti dianggap sebagai penyakit systemic. 

 Doxorubicin merupakan mono therapy untuk ATC 

 Combinasi therapy dengan : bleomycin, cyclophosphamid, 5 FU, Cisplatinum, metoxci 

throne 

 Paxlitaxel  

 Invitrostudy : ATC express multi drug resistance associated protein (MRP) yang menolak 

obat chemotherapy keluar dari cell  

 Multi modality regiment menghasilkan survival rate 10 % pada 2 – 5 tahun  

 Therapy yang terbaik yaitu pada DTC yang ada ATC nya  

 Chemoresistance ATC dapat diatasi dengan chemotherapy paxlitaxel 

 Combinasi paxlitaxel + manumycin (farnecyl protein transferase inhibitor)  

 Bekerja sinergis (mengurangi angio genesis dan meninggikan apoptosis 

Penggunaan herpes simplex pada ATC secara in vitro menyebabkan significant 

cytotoxicity + regresi tumor. 

 

PROGNOSIS  

Keseluruhan jelek  

Median survival 3 – 5 bulan 

Survival 1 tahun hanya pada 20 % pasien 

Prognosis jelek bila : 

1. Umur lebih dari 60 – 67 tahun 

2. Laki-laki  

3. Leucocytosis lebih dari 10.000  

4. Tumbuh cepat 

    Sakit di leher, dyspnea, dysphagia, serak 

5. Tumor besarnya lebih dari 5 cm, terdapat ekstensi ekstra thyroid, terdapat giant sel atau  

    Pleomorphic pattern, Metastasis jauh. 



 

 

 

128 

 Prognosis lebih baik bila ditemukan WDTC didalam tumor ATC, tumor resectable dan 

pada yang responsive pada radiotherapy yang dosisnya lebih dari 60 GY, survive agak 

lama 

 ATC + TERT promotor mutation mempunyai survival pendek terutama bila ada co 

existence dengan BRAF/RAS mutation.  

 ATC+TP 53 mutasi mempunyai waktu kegagalan yang pendek setelah terapi primer  

Kematian pada ATC karena : Metastasis paru 35 % gangguan pernapasan 16 % perdarahan 

14 % dan gagal jantung 11 %. 

 

Novel dan Promising Therapy untuk ATC 

Bergantung pada genetik aberation 

1. BRAF inhibitor (dengan vemurafenib) : cohort 7 pasien hasil 1 CR, 1 PR 

2. Kombinasi BRAF inhibitor dan MEK inhibitor (dabrafenib dan tramctinib) 

    Keuntungan dengan pengobatan ini yaitu efeknya yang cepat dan responsif sebagai ajuvant   

    pada stage IV B sehingga tumornya dapat di resseksi komplit  

3. NTRK Inhibiton yaitu larotracktinib potent inhibitor untuk TRK A, B dan C (Trial 54   

    pasien respon 78 %). 

Entrectinib merupakan pan TRK inhibitor juga ditargetkan untuk ALK dan ROSI Inhibitor  

ALK mutasi jarang pada thyroid CA theraphy. 

m TOR Inhibitor hasilnya tidak tentu 

Pada pasien dengan TSC2 mutation, Everolimus respon therapy hanya untuk 18 bulan 

kemudian terjadi pertumbuhan progresif. 

 

Therapy untuk tumor micro environtmen  

Antiangiogenic efektif pada WDTC dan MTC  

Lenvatinib , sorafenib, vandetinib, cabozantinib, pada ATC dicoba dengan lenvatinib 

Penelitian di jepang pada ATC 17 pasien : 4 PR, 12 stabil, 1 progresif, medial PF survival 7,4 

bulan dan OS 10,6 bulan (sayangnya setelah diteliti hanya 10 dari 17 pasien itu komfirm 

ATC). 

 

Imunotherapy 

Tidak ada trial untuk ATC : 

Pada ATC ditemukan peninggian infiltrasi lymposit  

- Ekspres programe death ligand (PDI) yang mempunyai fungsi dalam supresi sistem 

imun 

 

TAMS (Tumor Associated Macrophag) 

Sering terdapat pada TAC dibanding dengan DTC / PDTC 

Peninggian dati TAM tumor menjadi lebih invasive sehingga survival menurun 

TAM merupakan M2 pro tumoral macrophag. 
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Untuk Therapy ATC secara umum sebagai berikut : 

1. Rutin molecular testing pada ATC bukan sebagai guideline paling tidak yang dites yaitu  

   BRAF statusnya 

2. Pasien dengan BRAF mutation yang positif dapat ditawari terapi kombinasi BRAF dan  

   MEK inhibitor jadi yang semula unresectable menjadi resectable  

3. Pasien yang ingin clinical trial perlu di beri keterangan penuh mengenai panel mutasi dari  

   ATC  

 

 

PENANGANAN ATC 
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PENATALAKSANAAN KANKER TIROID PAPILARE 
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PENDAHULUAN 

 

Kanker tiroid adalah kanker yang jarang dibandingkan dengan keganasan organ lainnya, akan 

tetapi merupakan keganasan yang paling sering pada sistem endokrin. Berkisar 90% dari keseluruhan 

kanker endokrin. Insidensi karsinoma tiroid kurang dari 1% dari seluruh keganasan. Insidensi kanker 

tiroid meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 1992 berkisar 5 per 100.000 dan pada tahun 

2014 meningkat menjadi 15 per 100.000. 

Karsinoma tiroid papilare merupakan karsinoma tiroid yang paling banyak diantara keganasan 

tiroid, dengan prevalensi 80-85%. Yang paling jarang adalah kanker tiroid anaplastik, berkisar antara 

1-2%.  

 

 

KLASIFIKASI KANKER TIROID 

 

Secara umum, kanker tiroid dapat dibedakan berdasarkan jenis asal jaringan tiroid. beberapa 

klasifikasi kanker tiroid yang sering digunakan diantaranya adalah klasifikasi menurut WHO dan Mc-

Kenzie.  

Menurut Mc-Kenzie kanker tiroid dibedakan menjadi :  

 karsinoma papilare;  

 karsinoma folikulare;  

 karsinoma medular;  

 karsinoma anaplastik.  

 

Klasifikasi 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 

- fibrosarkoma 

- lain-lain 

Tumor maligna lainnya 

- sarkoma 

- limfoma maligna 

- hemangiothelioma 

- teratoma maligna 
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DIAGNOSIS KANKER TIROID 

 

Anamnesis  

 

Dari anamnesis akan didapatkan data mengenai tumor doubling time (TDT), dimana secara umum 

TDT untuk keganasan berkisar 14-200 hari, akan tetapi TDT pada kanker tiroid tidak berlaku seperti 

keganasan yang lain. Dimana TDT pada kanker tiroid bisa lebih dari 200 hari. Selain TDT, juga 

didapatkan data mengenai faktor risiko. Pada kanker tiroid, faktor risikonya adalah : 

- usia, < 20 tahun atau > 50 tahun 

- jenis kelamin, lebih sering terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita 

- riwayat paparan radioterapi pada daerah leher, atau bila terpapar kebocoran nuklir seperti pada 

kasus Chernobyl. 

 

Pemeriksaan Fisik 

 

Pada pemeriksaan fisik tiroid, yang harus diketahui adalah : ukuran tumor, ada tidaknya infiltrasi 

pada jaringan sekitarnya. Pada kanker tiroid, struktur yang sering diinfiltrasi adalah trachea, esofagus 

dan nervus laringeus recurrent. Dengan ditandai adanya sesak nafas, sulit menelan dan suara 

parau/serak. Kanker tiroid yang sering terjadi infiltrasi adalah tipe anaplastik. 

Pada pemeriksaan fisik tiroid juga diperiksa adanya metastasis ke kelenjar getah bening, dan 

adanya metastasis jauh. Kanker tiroid papilare 80% metastasis KGB leher dan 20% metastasis jauh. 

Berbeda dengan kanker tiroid folikulare 20% metastasis KGB dan 80% metastasis jauh. 

Kanker tiroid papilare, lebih sering bermetastasis pada KGB level 2,3 dan 4. Kanker tiroid 

bermetastasis jauh lebih sering pada tulang pipih dan paru-paru. 

 

Pemeriksaan Fungsi Tiroid 

 

Pemeriksaan fungsi tiroid pada karsinoma tiroid diferensiasi baik, termasuk diantaranya folikulare 

dan papilare, lebih sering didapatkan fungsi tiroidnya normal. Kecuali pada tipe medulare. 

 

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) Tiroid 

 

Pada pemeriksaan USG, parameter yang dicari untuk menilai kanker tiroid adalah :  

1. massa solid atau kistik 

2. iregularitas batas tumor 

3. mikrokalsifikasi 

4. hipervaskularisasi 

5. metastasis pada KGB leher 

 

Berdasarkan hal diatas, maka dibuat scoring untuk menilai apakah termasuk kanker tiroid atau 

bukan. Penilaian scoring tersebut adalah TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System). 

Skor TIRADS 1-3 cenderung lesi jinak, sedangkan skor TIRADS 4,5 cenderung lesi ganas. 
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FNAB / FNAC (Fine Needle Aspiration Biopsy/ Fine Needle Aspiration Cytology) 

 

Secara umum, FNAB hanyan dapat digunakan untuk menilai kanker tiroid papilare, dimana 

ditandai dengan adanya pseduoinclusion. Pada karsinoma tiroid folikulare, FNAB tidak dapat 

dijadikan patokan karena sulit unutk menilai infiltrasi vaskular dan infiltrasi kapsul. 

 

Pemeriksaan X-Ray Soft Tissue Leher dan Thorax 

 

Pemeriksaan soft tissue leher mencari tanda-tanda lesi ganas yang ditandai dengan adanya 

mikrokalsifikasi. Selain itu juga menilai penekanan massa tiroid pada trakea dan posisi trakea. 

Sedangkan pemeriksaan foto Thoraks untuk menilai adanya tanda metastasis jauh pada paru-paru 

yang ditandai dengan adany gambaran coin lesion. 

 

Pemeriksaan CT Scan dan MRI 

 

Pemeriksaan CT Scan dan MRI untuk menilai infiltrasi kanker tiroid pada organ disekitar tiroid, 

terutama trakhea dan esofagus. Hal ini berhubungan dengan operabilitas tindakan operasi yang akan 

dilakukan. 

 

Staging 

Staging pada kanker tiorid berdasarkan sistem TNM, dimana setiap stadium berhubungan dengan 

tingkat prognosis dari kanker tiroid.  

 

Penatalaksanaan 

 

Penatalaksanaan pembedahan 

 

Secara umum, penatalaksanaan pembedahan unutk kanker tiroid adalah mengangkat semua 

kelenjar tiroid atau total tiroidektomi, akan tetapi berdasarkan ATA 2015, bila didapatkan kanker 

tiroid dengan low risk masih dapat dilakukan lobektomi atau isthmolobektomi.  

 

Yang termasuk kriteria low risk  menurut ATA 2015 : 

- Karsinoma tiroid papilare dengan : 

 tanpa metastasis lokal atau metastasis jauh 

 seluruh tumor telah terangkat secara makroskopik 

 tidak ada invasi tumor pada struktur atau jaringan lokoregional 

 tumor tidak memiliki histologi yang agresif (misal : tall cell, hobnail variant, columnal cell 

carcinoma) 

 jika diberikan 
131

I, tidak didapatkan adanya metastasis diluar thyroid bed pada pemeriksaan 

sidik tiroid  

- Tidak ada invasi vaskular 

- N0 secara klinis, atau N1 dengan < 5 patologis dengan mikrometastasis (ukuran terbesar <0,2 cm 

pada ukuran terbesar) 

- Varian folikulare dari karsinoma tiroid papilare yang enkapsulasi dan intratiroid 

- Karsinoma tiroid folikulare well differentiated dengan invasi kapsular, tanpa invasi vaskular atau < 

4 foci, intratiroid 
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- Papilare dengan mikrokarsinoma, unifokal atau multifokal, termasuk mutasi BRAF V600E (jika 

diketahui) 

 

Alasan pemilihan lobektomi atau isthmolobektomi adalah : 

1. Pertumbuhan kanker tiroid lambat 

2. Risiko rekurensinya rendah 

3. Survival rate untuk kanker tiroid sangat tinggi 

 

Hal lain adalah komplikasi pembedahan berupa hipoparatiroidisme dan cedera nervus laringeus 

pada total tiroidektomi sangat tinggi. 

 

Pasien karsinoma tiroid papilare tetap dilakukan total tiroidektomi bila : 

1. Lesi multifokal 

2. Terdapat fasilitas ablasi tiroid 

3. Bila terjadi peningkatan kadar tiroglobulin yang menunjukan adanya sisa /residu dari massa  

tumor 

 

Selain pengangkatan kelenjar tiroid juga dilakukan diseksi leher bila didapatkan adanya 

penyebaran kelenjar getah bening leher. Parameter lain yang sebelumnya digunakan untuk menilai 

kriteria lowrisk atau highrisk pada pembedahan yaitu AMES, AGES, MACIS dan EORTC. 

 

Terapi Ajuvan 

 

Terapi ajuvan pada kanker tiroid papilare pasca total tiroidektomi adalah : 

1. Pemberian hormon tiroid 

2. Pemberian hormon tiroid (levotiroksin) bertujuan untuk mensupresi kadar TSH, yang selanjutnya 

menekan pertumbuhan kanker tiroid. TSH tersupresi bila kadar TSH berkisar pada <0,01 s/d < 0,1 

pada pasien high risk dan 0,1-0,4 pada pasien low risk .  

3. Penggunaan levotiroksin jangka lama akan menyebabkan meningkatkan risiko atrial fibrilasi, 

meningkatkan risiko osteoporosis, meningkatkan kejadian tirotoksikosis. 

4. Ablasi tiroid (RRA ; Radio Remnant Ablation) 

5. RRA didefinisikan sebagai destruksi pada sisa/residu yang terlihat secara makroskopik sebagai 

jaringan tiroid normal setelah tindakan tiroidektomi. 

6. Radioablasi tidak direkomendasikan penggunaannya pada ATA yang low risk. 

 


