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RADIOTERAPI
KANKER NASOFARING Kanker Nasofaring adalah kanker yang  berasal dari 

sel epitel nasofaring. Nasofaring terletak dirongga  
belakang hidung,dibelakang langit-langit rongga mulut. 
Kanker tersebut sangat mudah menyebar ke mata,
telinga, kelenjar leher dan otak. Penyebabnya masih 
belum dapat diketahui dengan pasti dan merupakan 
multi  faktor seperti virus Epstein Barr, Genek, Diet, 
Lingkungan. 

Gejala Dini  :

 sering kali mimisan , ingus  bercampur darah, 
 hidung  tersumbat  terus  menerus  pada satu 
 sisi. 

Gejala Lanjut  :

Leher       
Mata        

Kepala     

tampak pembesaran kelenjar getah bening.
juling, penglihatan ganda,kadang-kadang kelopak  
mata menutup pada sisi yang terkena. 

terasa nyeri kepala. 
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GEJALA KANKER NASOFARING

Pada stadium dini sangat sulit diketahui. 

Telinga :

Pada Hidung :

berupa suara berdengung dan terasa penuh 
pada satu sisi tanpa disertai rasa sakit, 
sampai pendengaran berkurang

a

Pengobatan tergantung pada stadiumnya.Radioterapi 
merupakan pengobatan utama pada kanker nasofaring.
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan  dan untuk 
meningkatkan efek dari radiasinya, maka pada stadium
lanjut pengobatan ini dapat  dikombinasikan antara  
radiasi,  kemoterapi, maupun tergeted  terapi.   

TERAPI RADIASI PADA  
KANKER NASOFARING

Tehnik Radiasi yang digunakan :

        Pemeriksaan sik    
        Hasil patologi  
        Pemeriksaan imaging,laboratorium   
        Perawatan gigi dan rongga mulut sebelum,  
        selama, dan sesudah radiasi.

Radiasi eksterna ( tehnik 2 Dimensi / 3 Dimensi /       
Intensity Modulated Radiotherapy ( IMRT ).
Brakhiterapi. 
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Terdapat beberapa tahapan :

A. Pra perencanaan :  
-
-
-
-
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B. PERENCANAAN RADIASI :

- Pembuatan immobilisasi ( masker kepala )
- CT-Scan perencanaan / CT-Simulator
- Pembuatan pola dengan komputer perencanaan 
- Simulator / simulasi   

Didalam   Ruang   pengobatan   radiasi,  pasien 
diposisikan  seperti  swaktu  menjalani  CT-Scan   

C. RADIASI YANG SESUNGGUHNYA :

     Selama radiasi berlangsung, pasien tidak  akan pernah     
melihat atau merasakan adanya sinar, sehingga  tidak ada
rasa sakit  / tidak nyaman.

Radiasi diberikan, 
seminggu 5 kali selama 7 minggu

EFEK SAMPING RADIASI

D. KONTROL

1. Selama radiasi yaitu tiap minggu, meliputi pemerik      
    saan sik dan laboratorium.
2. Sesudah selesai program radiasi. 

Efek samping dapat terjadi salama radiasi 
berlangsung maupun setelah selesai radiasi.

perencanaan / simulator,
dan diharuskan diam
sedemikian rupa selama
pengobatan berlangsung.
Dokter dan Radiografer 
dari ruang monitor akan 
mengamati pasien melalui
televisi monitor dan pasien
dapat berkomunikasi 
dengan mereka melalui intercom.

1. Efek samping lokal ( daerah yang mendapat 
 radiasi)  :

    Perubahan kulit didaerah area  radiasi  pasti  terjadi,        
    tetapi tidak kosong (seperti yang ditakutkan pasien).    
   Perubahan kulit tergantung dari kepekaan masing-
   masing pasien dan perubahan perubahan tersebut 
  akan pulih  kembali  beberapa  waktu  setelah  
   pengobatan dengan radiasi selesai. Rambut rontok
    ( bila radiasi daerah kepala ), kerongkongan kering ,  
  mual,  air  liur  kental,  sariawan,  perubahan 
  pengecapan ( apabila radiasi didaerah kepala / 
    leher ).

2. Efek samping sistemik : 
    Seperti kelelahan, perubahan sel-sel darah tepi, demam.
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Efek samping tersebut akan menghilang dengan 
berjalannya waktu dan sangat individual.

Untuk mengatasi efek samping tersebut , diperlukan 
pemeriksaan / kontrol ke dokter selama pasien 
menjalani terapi radiasi dan kontrol berkala setelah 
radiasi selesai. 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
SELAMA MENJALANI TERAPI RADIASI

Perawatan diri sendiri adalah suatu hal yang 
penting dalam menjalani terapi radiasi.

      
     - Istirahat cukup bila merasa lelah.
     - Nutrisi yang baik
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