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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karsinoma Nasofaring 

2.1.1 Etiologi dan Patogenesis 

Secara umum, faktor resiko yang menyebabkan kanker dibagi menjadi 

dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor 

di luar tubuh yang mempengaruhi atau mendorong pembentukan kanker. 

Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh. Faktor 

eksternal penyebab kanker antara lain dalah bahan kimia dan radiasi. Faktor 

eksternal tersebut sering disebut dengan istilah zat karsinogen. Faktor internal 

penyebab kanker antara lain adalah virus dan kondisi-kondisi tertentu di dalam 

tubuh, seperti lemahnya sistem imun tubuh dan kondisi genetik yang membuat 

tubuh rentan terhadap beberapa jenis kanker.
6
 

Faktor genetik, lingkungan dan pola hidup merupakan faktor resiko 

terjadinya karsinoma nasofaring. Angka insidensi KNF tertinggi terdapat pada ras 

Asia dengan penyebaran KNF terbanyak terjadi di Cina selatan (termasuk Hong 

Kong), Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Filipina.
7
 Diet tinggi garam pada 

daging atau ikan merupakan salah satu faktor resiko KNF. Makanan tersebut 

mengadung konsentrasi nitrat dan nitrit yang tinggi. Konsentrat tersebut akan 

bereaksi dengan protein untuk membentuk nitrosamin. Bahan kimia tersebut dapat 

merusak DNA. Studi menunjukkan bahwa orang yang makan ikan asin 

didapatkan peningkatan risiko terjadinya KNF.
8  
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Hampir semua sel KNF mengandung komponen dari virus Epstein-Barr 

(EBV), dan kebanyakan orang dengan KNF memiliki bukti pernah terinfeksi oleh 

virus ini dalam darah mereka.
9
 Hubungan antara infeksi EBV dan KNF sangat 

kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Infeksi EBV saja tidak cukup untuk 

menyebabkan KNF. Faktor-faktor lain, seperti gen seseorang, dapat 

mempengaruhi bagaimana tubuh menghadapi infeksi EBV, yang pada gilirannya 

dapat mempengaruhi kontribusi EBV dalam perkembangan KNF.
9 

Pada beberapa 

studi yang lain, dikatakan bahwa alkohol dan rokok memiliki peran dalam 

terbentuknya KNF.
10,11 

 

Agar sebuah kanker bisa terjadi, maka sel-sel yang terkena zat karsinogen 

harus mengalami dua tahapan, yaitu yang disebut sebagai tahap inisiasi dan tahap 

promosi. Tahap inisiasi dari kanker biasanya terjadi secara cepat dan 

menimbulkan kerusakan secara langsung dalam bentuk terjadinya mutasi pada 

DNA. Mekanisme perbaikan DNA akan mencoba melakukan perbaikan tetapi bila 

mekanisme tersebut gagal, maka kerusakan tersebut akan terbawa pada sel anak 

yang dihasilkan dari proses pembelahan.
6,12

  

Dalam tahap promosi, akan terjadi perkembangbiakan pada sel yang rusak, 

dimana hal tersebut biasanya terjadi ketika sel-sel yang mengalami mutasi 

tersebut terkena bahan yang bisa mendorong mereka untuk melakukan 

pembelahan secara cepat. Seringkali terdapat jeda waktu yang cukup panjang 

diantara kedua tahapan tersebut. Tahap promosi tersebut sebenarnya adalah 

sebuah tahap yang membutuhkan pengulangan agar sel yang rusak tersebut 

mampu berkembang biak lebih lanjut menjadi kanker.
6,12
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2.1.2 Klasifikasi Histologi 

Klasifikasi gambaran histopatologi yang direkomendasikan oleh World 

Health Organization (WHO) tahun 2005 dibagi atas 3 tipe, yaitu:
13

 

 Karsinoma Sel Skuamosa Berkeratinisasi  (Keratinizing Squamous Cell 

Carcinoma). Merupakan karsinoma invasif dengan gambaran diferensiasi 

skuamosa yang jelas dengan mikroskop cahaya. Tampak jembatan 

interseluler atau keratinisasi pada sebagian besar tumor. Tingkat 

diferensiasi digolongkan menjadi: diferensiasi baik, diferensiasi moderat,  

dan diferensiasi buruk. 

 Karsinoma Non-Keratinisasi (Non-Keratinizing Carcinoma). Tipe ini 

dibagi menjadi dua subtipe yaitu terdapat diferensiasi (diffierentiated) dan 

tidak terdapat diferensiasi (undifferentiated). Apabila dijumpai kedua 

subtipe dalam satu spesimen maka dapat diklarifikasikan sesuai dengan 

gambaran subtipe yang mendominasi, atau dapat disebut sebagai 

karsinoma non-keratinisasi dengan kedua subtipe. 

 Karsinoma sel skuamosa basaloid (Basaloid Squamous Cell Carcinoma) 

Tipe ini memiliki dua komponen yaitu sel-sel basaloid dan sel-sel 

skuamosa. Sel-sel basaloid berukuran kecil dengan inti hiperkromatin dan 

tidak dijumpai anak inti dan sitoplasma sedikit. Tumbuh dalam pola solid 

dengan konfigurasi lobular.  
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2.1.3 Gejala dan Tanda 

Tabel 1. Gejala dan tanda pada KNF* 

Deskriptif Frekuensi (%) 

Gejala   

Masa pada leher (post nasal drip, discharge, perdarahan, 

obstruksi) 
42 

Hidung (post nasal drip, discharge, perdarahan, obstruksi) 46 

Telinga (tinnitus, discharge, nyeri telinga, kurang 

pendengaran) 
42 

Nyeri kepala 16 

Mata (diplopia, strabismus, kebutaan) 6 

Facial numbness 5 

Gangguan menelan/berbicara 2 

Penurunan berat badan 4 

Tanda fisik   

Pembengkakan limfe leher 72 

Pembengkakan limfe bilateral 35 

Pembengkakan limfe hingga ke fossa supraklavikula 12 

Cranial nerve plasy 10 

Kurang pendengaran 3 

Dermatomiositis 1 

*Data dari 722 penderita konsekutif yang dirawat di Pamela Youde Nethersole 

Eastern Hospital, Hongkong (1994-2001) 

 

2.1.4 Stadium 

Karsinoma nasofaring (KNF)  merupakan tumor ganas yang tumbuh di 

daerah nasofaring dengan predileksi di fossa Rossenmuller dan atap nasofaring.  
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Klasifikasi tumor ganas leher dan kepala pertama kali disampaikan oleh 

Pierre Denoy dari Perancis tahun 1943. Tahun 1953, terdapat kesepakatan pada 

International Congress of Radiology tentang perluasan tumor, dalam sistem TNM 

dan disetujui sebagai sistem dari Union International Centre le Cancer (UICC). 

Sistem TNM UICC ini banyak dipakai di seluruh dunia dan telah mengalami 

beberapa revisi. Di samping itu, di Amerika Serikat sendiri diterima suatu sistem 

TNM lain yang disebut The American Joint Committee on Cancer (AJCC) yang 

dikeluarkan pertama kali tahun 1959. Sistem TNM AJCC pun telah mengalami 

beberapa revisi. Klasifikasi UICC dan AJCC ini pada umumnya sama untuk 

seluruh keganasan, kecuali untuk tumor ganas kelejar liur dan tiroid. 

Sistem TNM ini ditujukan untuk mengetahui perluasan tumor secara 

anatomi dengan pengertian:
14

 

Stadium T (ukuran/luas tumor) 

T0 Tak ada kanker di lokasi primer 

T1 Tumor terletak/terbatas di daerah nasofaring 

T2 Tumor meluas ke jaringan lunak orofaring dan atau ke kavum nasi 

T2a Tanpa perluasan ke ruang parafaring 

T2b Dengan perluasan ke parafaring 

T3 Tumor menyeberang struktur tulang dan/atau sinus paranasal 

T4 Tumor meluas ke intrakranial dan/atau melibatkan syaraf kranial, 

hipofaring, fossa infratemporal atau orbita 
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Limfonodi regional (N) 

N0 Tidak ada metastasis ke limfonodi regional 

N1 Metastasis unilateral dengan nodus ≤ 6 cm di atas fossa supraklavikula 

N2 Metastasis bilateral dengan nodus ≤ 6 cm di atas fossa supraklavikula 

N3 Metastasis bilateral dengan nodus > 6 cm meluas sampai ke fossa 

supraklavikula 

Metastasis jauh (M) 

M0 Tak ada metastasis jauh 

M1 Metastasis jauh 

Kemudian dari hasil grading staging tersebut dapat ditentukan stadium dari kanker 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Stage grouping: Nasopharynx 

Stadium T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

II 

T1 N1 M0 

T2 N0 M0 

T2 N1 M0 

III 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N0 M0 

T3 N1 M0 

T3 N2 M0 

IVa 

T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

T4 N2 M0 

IVb T apapun N3 M0 

IVc T apapun N apapun M1 
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2.2 Terapi 

2.2.1 Kemoterapi 

Kemoterapi merupakan suatu terapi yang menggunakan bahan kimia 

yang digunakan pada umumnya untuk mengobati kanker. Kemoterapi 

membunuh sel-sel yang aktif membelah. Model Gompertzian menunjukan 

bahwa pertumbuhan tumor tidak linear, pada awalnya tumor akan tumbuh 

secara eksponensial kemudian pertumbuhannya melambat. Berdasarkan 

model tersebut, pemberian kemoterapi pada stadium lanjut dimana fraksi 

pertumbuhannya kecil menjadi tidak efektif. 

Pemberian kemoterapi digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu:
15

 

 Terapi induksi primer untuk kanker. 

 Terapi neoajuvan untuk penderita dengan kanker terlokalisir 

namun ukurannya terlalu besar untuk dilakukan pembedahan atau 

radiasi dengan optimal. 

 Terapi ajuvan sebagai tambahan terapi lokal, baik pembedahan 

atau radiasi, yang bertujuan untuk menghilangkan mikrometastasis. 

 Terapi kombinasi yang diberikan bersamaan dengan radiasi yang 

sering dilakukan pada karsinoma stadium lanjut 

Kebanyakan obat anti-kanker bekerja dengan menghambat sintesis 

enzim maupun bahan esensial untuk sintesis dan atau fungsi asam nukleat. 

Menurut asal obat, struktur kimia, dan mekanisme kerjanya, obat anti 

kanker dapat dibagi menjadi:
6,15,16,17
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 Alkilator 

Obat alkilator memiliki gugus alkilator yang aktif, dalam kondisi 

fisiologis dapat membentuk gugus elektrofilik dari ion positif 

karbon, untuk menyerang lokus kaya elektron dari makromolekul 

biologis. Akibatnya dengan berbagai gugus nukleofilik termasuk 

gugus yang secara biologis penting seperti gugus fosfat, amino, 

tiol, dan imidazol membentuk ikatan kovalen. Efek sitotoksik zat 

alkilator terutama melalui pembentukan ikatan silang secara 

langsung dengan N7 radikal basa guanin atau N3 adenin dari 

molekul DNA atau pembentukan ikatan silang antara molekul 

DNA dan protein, hingga struktur sel rusak dan mati. Mostar 

nitrogen (HN2) adalah wakil dari alkilator berkemampuan ganda, 

obat lain termasuk Siklofosfamid (CTX), Ifosfamid, Klorambusil, 

Melfalan, dll. Selain itu, anti-kanker golongan logam seperti 

Cisplatin berikatan silang dengan rantai ganda DNA, efeknya 

menyerupai alkilator. 

 Antimetabolit 

Obat golongan ini terutama mengusik metabolisme asam nukleat 

dengan mempengaruhi sintesis DNA, RNA, dan makro molekul 

protein. Metotreksat (MTX) menghambat enzim dihidrofolat 

reduktase sehingga produksi tetrahidrofolat terhambat, akhirnya 

menghambat sintesis DNA. Setelah pemberian dosis besar MTX 

dalam 6-24 jam diberikan pertolongan leukovorin, dapat membuat 
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sel kanker, terutama sel kanker sistem saraf pusat yang rusak relatif 

banyak sedangkan rudapaksa jaringan normal berkurang. 

Merkaptopurin dan tioguanin dapat memutus perubahan hipoxantin 

menjadi asam adenilat hingga menghambat sintesis asam nukleat. 

Fluorourasil di dalam tubuh berubah menjadi fluoro-deoksiuridin 

yang menghambat enzim timidilat sintase, memutus perubahan 

deoksiuridin menjadi timidin, mengusik biosintesis DNA. 

 Golongan antibiotik 

Aktinomisin D, daunorubisin, adriamisin, epirubisin, pirarubisin, 

idarubisin, mitoksatron, dan obat lain menyusup masuk ke 

pasangan basa di dekat rantai ganda DNA, menimbulkan 

terpisahnya kedua rantai DNA, mengusik transkripsi DNA dan 

produksi mRNA. 

 Inhibitor protein mikrotubuli 

Alkaloid dari tumbuhan jenis Vinca, seperti vinblastin, vinkristin, 

vindesin maupun navelbin terutama berikatan dengan protein 

mikrotubul inti sel kanker, menghambat sintesis dan polimerisasi 

mikrotubul, sehingga mitosis berhenti pada metafase, replikasi sel 

terganggu. 

 Inhibitor topoisomerase 

Alkaloid dari Camptotheca Acuminata, Irinotekan dan Topotekan 

terutama berefek menghambat Topoisomerase I, menghambat 
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pertautan kembali antara rantai ganda setelah saling berpisah waktu 

replikasi DNA, sehingga rantai ganda DNA terputus. 

 

 Golongan hormon 

Inhibitor reseptor termasuk anti-estrogen seperti Tamoksifen, 

Toremifen, dll dan anti-androgen seperti Flutamid masing-masing 

dapat berikatan secara kompetitif dengan reseptor yang sesuai 

dalam sel tumor, digunakan untuk terapi karsinoma payudara dan 

karsinoma prostat. 

 Golongan target molekular 

Perkembangan pesat biologi molekular membuat pemahaman 

terhadap karsinogenesis, invasi, diseminasi, dan metastasis kanker 

secara molekular menjadi lebih baik. Belakangan ini telah 

dikembangkan obat yang tertuju target molekul yang menjadi 

kunci dalam proses timbul dan berkembangnya kanker, misalnya 

enzim Tirosin Kinase (TK), Farnesil Transferase (FT), Matriks 

Metaloproteinase (MMP), faktor pertumbuhan epidermal (EGF) 

dan reseptornya (EGFR), faktor pertumbuhan endotel vaskular 

(VEGF) dan reseptornya (VEGFR). 

Kemoterapi memang lebih sensitif untuk karsinoma nasofaring WHO 

1 dan sebagian WHO 2 yang dianggap radioresisten. Secara umum 

karsinoma nasofaring WHO 3 memiliki prognosis paling baik sebaliknya 

karsinoma nasofaring WHO 1 yang memiliki prognosis paling buruk.
18 
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2.2.2 Kemoradiasi 

Terapi radiasi adalah terapi sinar menggunakan energi tinggi yang 

dapat menembus jaringan dengan tujuan membunuh sel neoplasma.
19

 

Penyembuhan total terhadap karsinoma nasofaring apabila hanya 

menggunakan terapi radiasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 

:
20 

 Belum didapatkannya sel tumor di luar area radiasi 

 Tipe tumor yang radiosensitif 

 Besar tumor yang kira-kira radiasi mampu mengatasinya 

 Dosis yang optimal. 

 Jangka waktu radiasi tepat  

Terapi kemoradiasi adalah pemberian kemoterapi bersamaan 

dengan radioterapi dalam rangka mengontrol tumor secara lokoregional 

dan meningkatkan ketahanan hidup penderita dengan cara mengatasi sel 

kanker secara sistemik lewat mikrosirkulasi. Begitu banyak variasi agen 

yang digunakan dalam kemoradiasi ini sehingga sampai saat ini belum 

didapatkan standar kemoradiasi yang definitif. 
21 

Manfaat terapi kemoradiasi adalah  :
22
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 Mengecilkan massa tumor, karena dengan mengecilkan tumor akan 

memberikan hasil terapi radiasi lebih efektif. Telah diketahui 

bahwa pusat tumor terisi sel hipoksik dan radioterapi konvensional 

tidak efektif jika tidak terdapat oksigen. Pengurangan massa tumor 

akan menyebabkan pula berkurangnya jumlah sel hipoksia.  

 Mengontrol metastasis jauh dan mengontrol mikrometastase.  

Modifikasi molekul DNA oleh kemoterapi menyebabkan sel lebih 

sensitif terhadap radiasi yang diberikan (radiosensitiser).
 
Terapi kombinasi 

ini selain bisa mengontrol sel tumor yang radioresisten,  memiliki manfaat 

juga untuk menghambat pertumbuhan kembali sel tumor yang sudah 

sempat terpapar radiasi.
22

 Secara sinergi agen kemoterapi seperti Cisplatin 

mampu menghalangi perbaikan kerusakan DNA akibat induksi radiasi. 

Sedangkan Hidroksiurea dan Paclitaxel dapat memperpanjang durasi sel 

dalam keadaan fase sensitif terhadap radiasi.
 21 

Berikut adalah prosedur pemberian radioterapi pada penderita 

karsinoma nasofaring: 

 Penderita dengan pembesaran kelenjar leher dan ukuran tumor 

yang besar diberikan eksternal radiasi dengan dosis 6600-7000 

cGy secara fraksinasi (200 cGy). 

 Dosis yang dibutuhkan untuk eradikasi tumor tergantung 

dengan besarnya tumor. Untuk tumor yang berukuran T1-T2, 

dapat diberikan dosis 200 cGy per fraksi dengan jumlah 
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pemberian sebanyak 5 kali seminggu tanpa jeda istirahat. Dosis 

total adalah 6000-6600 cGy selama 7 minggu. 

 Untuk tumor yang berukuran lebih besar T3-T4 dosis total 

radioterapi sebesar 7000-7500 cGy. 

 Booster dapat diberikan dengan cara radioterapi interna bila 

masih didapatkan residu tumor di nasofaring. Area penyinaran 

diperkecil hanya pada nasofaring saja sebesar 1000-1500 cGy. 

 

2.2.3 Protokol Pengelolaan Karsinoma Nasofaring  

Berikut adalah protokol pengelolaan karsinoma nasofaring yang 

berlaku di RSUP Dr. Kariadi Semarang: 

 Menegakkan diagnosis karsinoma nasofaring berdasarkan 

anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. 

 Menegakkan stadium klinis KNF dan klasifikasi 

histopatologi berdasarkan kriteria WHO. 

 Pemberian terapi yang sesuai 

Terapi dari karsinoma nasofaring adalah kemoterapi 

dan/atau radioterapi. Pemberian kemoterapi harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 Keadaan umum baik 

 Hasil pemeriksaan laboratorium darah memenuhi: 
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Hb >10gr%, leukosit >4.000gr/dl, trombosit 

>100.000 gr/dl, LFT normal, FRT normal, albumin 

>3gr/dl, GDS normal, elektrolit normal. 

 Hasil pemeriksaan EKG normal 

 Usia < 70 tahun (usia > 70 tahun bisa diberikan 

kemoterapi bila tidak terdapat abnormalitas tes 

fungsi hepar dan tes fungsi ginjal, dengan dosis 

pemberian 50-75% dari dosis normal). 

Pemberian radioterapi harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

 Keadaan umum baik 

 Hasil pemeriksaan laboratorium darah memenuhi: 

Hb >10gr%, leukosit >4000gr/dl, trombosit 

>100.000gr/dl. 

 Evaluasi respon klinis penderita KNF yang mendapat 

kemoterapi dinilai setiap 4 siklus kemoterapi dengan 

pemeriksaan endoskopi untuk melihat status lokalis tumor 

dan evaluasi pemeriksaan fisik dengan melihat perubahan 

gejala dan tanda. Bila tidak terdapat respon atau respon 

minimal serta terdapat kelainan atau gangguan hemopoetik 

maka dilakukan penggantian regimen kemoterapi. Evaluasi 

respon klinis penderita KNF yang mendapat radioterapi 

dilakukan setelah radiasi eksternal full-dose dengan CT-
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scan, jika masih terdapat massa maka dapat diberikan 

brakiterapi 4 seri pada kanker nasofaring tersebut. 

 

 

 

2.3. Five year survival rate 

Five year survival rate merupakan persentasi dari penderita KNF yang 

mampu untuk melanjutkan hidup di atas lima tahun setelah didiagnosa KNF. Five 

year survival rate sering menjadi pedoman standar bagi praktisi kesehatan untuk 

menentukan prognosis dari penderita. Terdapat dua istilah lain yang sering 

digunakan dalam yaitu disease free survival rates (DFS) dan progression free 

surival rate (PFS). DFS mendeskripsikan presentasi penderita yang telah 

mengalami remisi total dari penyakit yang diderita setelah menyelesaikan suatu 

regimen terapi. Sedangkan PFS menderskripsikan presentase penderita yang tidak 

mengalami pertumbuhan tumor atau penyebaran kanker selama atau setelah 

pemberian terapi. Penderita kanker yang tidak mengalami perbaikan maupun 

perburukan (kondisi kanker stabil) dimasukkan dalam statistik PFS. DFS dan PFS 

memberikan detail gambaran prognostik yang lebih baik daripada five year 

survival rate, namun sulit untuk mendapatkan data tersebut. 

Tingkat kelangsungan hidup atau ketahan hidup dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Salah satunya adalah status gizi. Status gizi seseorang diukur dengan body 

mass index (BMI) yang diklasifikasikan ke dalam empat kelompok menurut 
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kriteria WHO, yaitu kurang berat badan (<18,5kg/m
2
), normal (18,5-24,9 kg/m

2
), 

kelebihan berat badan (25-29,9kg/m
2
) dan obesitas (≥30kg/m

2
) . Dalam suatu 

penelitian, penderita kanker yang kekurangan berat badan (BMI<18kg/m
2
) 

memiliki prognosis yang lebih buruk karena BMI menunjukan simpanan energi 

yang rendah sehingga toleransi penderita terhadap pengobatan antitumor relatif 

lebih buruk.
23 

Dalam penelitian lain dikemukakan bahwa prognostic nutritional 

index (PNI) dan kehilangan berat badan berhubungan dengan progresi dari tumor, 

metastasis tumor dan tingkat ketahanan hidup penderita. PNI dikalkulasikan dari 

konsentrasi albumin dan penghitungan limfosit.
24

 Faktor lain yang mempengaruhi 

five year survival rate adalah umur penderita, stadium kanker saat didiagnosis, 

dan faktor psikologis penderita. 

Xiao, dkk melakukan penelitian terhadap 299 penderita KNF pada tahun 

2003. Dari hasil studi tersebut didapatkan bahwa penderita  laki-laki lebih 

memperlihatkan kecenderungan untuk memiliki metastasis jauh dari penderita 

perempuan dan tingkat ketahanan hidup yang lebih rendah. Hasil yang paling 

menarik dari studi tersebut adalah kurva survival penderita laki-laki secara 

konsisten berada di bawah kurva penderita wanita. Penderita yang lebih muda 

cenderung memiliki tingkat ketahanan hidup yang lebih tinggi. Penelitian tersebut 

juga menyatakan apabila usia mempengaruhi kontrol lokal dan metastasis jauh.
25

 

Skye Hongiun Cheng,dkk melakukan penelitian pada 32 penderita KNF 

stadium II, 44 penderita stadium III, dan 32 penderita stadium IV dari April 1990 

sampai Desember 1997 di Taipei. Penderita KNF diberikan kemoradiasi yang 

diikuti dengan kemoterapi adjuvan. Diperoleh hasil five year survival rate seluruh  
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penderita sebesar 84,1%. Three year survival pada stadium II sebesar 100%, 

stadium III sebesar 92,8% dan stadium IV sebesar 69,4% (p=0,0002).
26

 Jin-Ching 

Lin, dkk yang melakukan penelitian pada Desember 1993 hingga April 1999 

mendapat five year survival rate sebanyak 72,3% untuk penderita yang dilakukan 

terapi kemoradiasi, dan 54,2% pada kelompok penderita yang hanya diberi terapi 

radiasi. Penelitian tersebut dilakukan pada 284 penderita KNF stadium III dan 

IV.
27

 

2.4. Kerangka Teori 
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2.5.  Kerangka Konsep 

 

 

 

 

2.6. Hipotesis 

Angka five year survival rate pada penderita karsinoma nasofaring yang 

mendapat terapi kemoradiasi lebih tinggi dibandingkan dengan 

kemoterapi. 
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