
 Kanker nasofaring / tumor ganas 

adalah jenis kanker yang tumbuh di 

rongga belakang hidung dan 

belakang langit-langit rongga mulut 

 Karsinoma nasofaring merupakan 

tumor ganas yang paling banyak 

dijumpai diantara tumor ganas kepala 

leher di Indonesia, dimana kasrsinoma 

nasofaring termasuk 5 besar tumor 

ganas dengan frekuensi tertinggi, 

sedangkan di daerah kepala leher 

menduduki tempat pertama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari berbagai penelitian, penderita 

kanker nasofaring lebih sering dijumpai 

pada pria dibandingka pada waita 

dengan perbandingan 2-3: 1 

Peyakit ini ditemukan terutama 

pada usia yang masih produktif (30-

60th) dengan usia terbanyak 40-50 

tahun. 

 

 

Apa penyebab Kanker Nasofaring  
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MENGENAL 
KANKER NASOFARING 

 

INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 
RUMAH SAKIT & HUBUNGAN MASYARAKAT 

(PKRS & HUMAS ) 
RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

1. Infeksi virus Epstein-Barr 

2. Kebiasaaan merokok 

3. Kebiasaan konsumsi alkohol 

4. Makanan yang diasinkan 

5. Riwayat keluarga 

6. Kontak dengan bahan 

karsinogenik ( gas kimia, asap 

industri, asap kayu, beberapa 

ekstrak tumbuhan) 

7. Faktor sosial ekonomi, lingkungan, 

gaya hidup  

 

 

 

Kanker Nasofaring 



 

 Terdapat benjolan di leher 
akibat pembengkakan kelenjar 
getah bening 

 Keluar darah dari hidung 
( berulang) 

 Gangguan pendengaran 
 Penglihatan ganda 
 Sumbatan hidung yang lama 
 Telinga berdenging/timbul 

bunyi 
 Terdapat darah pada air liur  
 Sakit Kepala 
 

Gejala dan Tanda  

1. Terapi Radiasi 

Terapi radiasi biasaya dilakukan 5-7  

minggu dan dapat merusak dengan cepat 
sel-sel kanker yang tumbuh. Terapi ini 

digunakan untuk kanker paa tingkat 
awalAdapun Efek samping yang terjai dari 

terapi ini adalah mulut terasa kering, 
kehilangan pendengaran, rasa kaku di 

leher, sakit kepala, kaang-kadang muntah 
atau rasa mual, dan terapi ini 

memperbesar resiko timbulnya kanker 

pada lidah dan kanker tulang. 

2.     Kemoterapi 

Merupakan terapi yang menggunakan 

obat-obatan. Terapi ini bekerja dengan 
mngurangi sel-sel kanker yang ada, 

namun ada kalanya sel-sel yang sehat 
( tidak terkena kanker) juga tereduksi efek 

samping  dari terapi ini adalah rambut 
rontok, mual, lemas. Efek ysng timbul 

tergantung pada jenis obat yang  diberikan 

Pengobatan Kanker Nasofaring TUJUAN DIET PADA PENDERITA KANKER : 

1. Memberikan makanan yang seimbang 
sesuai  dengan penyakit dan daya terima 
penderita. 

2.Mencegah penurunan berat badan yang 
berlebihan 

3. Mengurangi rasa mual, muntah, diare 
 
BAHAN MAKANAN YANG DILARANG : 

Lauk yang dibakar, diasap, diasinkan seperti 
ikan asin, ikan bakar, sate, dll 

Makanan yang di awetkan : sosis, sarden, 
dan makanan kaleng lainya 

Makanan yang mengandung lemak yang 
bersifat karsiogenik seperti makanan yang 
digoreng dengan minyak yang terlalu 
panas 

BAHAN MAKANAN YANG DIBATASI: 
. Daging yang berwarna merah seperti  
     daging sapi, kambing, 

Makanan yang mengandung lemak yang        
tinggi (gajih,kulit) 

Pemakaian gula yang berlebihan. 
 

BAHAN MAKAN  
YANG  DIANJURKAN : 

Semua bahan makanan kecuali yang dilrang 
Bahan makanan yang banyak mengandung 

zat bioaktif (antioksidan) dan mengan-
dung serat seperti buah, dan sayur 


