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PETUNJUK UMUM 

 

1. Tujuan Melakukan Praktikum 

Memahami metabolisme formaldehid terhadap perubahan mukosa nasofaring. 

Membandingkan pendapat-pendapat/teori-teori yang ada dan kemudian 

mengambil kesimpulan akhir. 

Membantu dalam mempelajari efek yang ditimbulkan / diharapkan. 

2. Cara Pelaksanaan 

Modul digunakan sebagai pegangan dalam pelaksaan pembelajaran secara 

mandiri. 

Pada setiap kegiatan selalu dilakukan pencatatan pada buku catatan harian (log 

book). 
Pada setiap pelaksanaan perkuliahan, selalu difasilitasi oleh dosen. 

3. Penilaian/Evaluasi 

Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil akhir pembelajaran yang 

dilakukan. Pada akhir pelaksanaan pembelajaran dilakukan pembuatan tinjauan 

pustaka. 
4. Aturan Pelaksanaan 

Tidak diperkenankan terlambat hadir saat kegiatan perkuliahan. 

Mengirimkan surat keterangan apabila berhalangan hadir saat kegiatan 

perkuliahan. 
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FORMALDEHID DAN KANKER NASOFARING 

 

PENGANTAR 

Kelas utama xenobiotik antara lain obat-obatan, karsinogen kimiawi dan beragam 

senyawa lainnya seperti polychlorinated biphenyls (PCBs) dan insektisida tertentu. Terdapat 

lebih dari 200.000 persenyawaan yang dihasilkan oleh lingkungan. Banyak dari 

persenyawaan ini yang dimetabolisme di dalam hati. Terdapat kurang lebih 30 jenis enzim 

berbeda yang terlibat dalam metabolisme xenobiotik. Pada tahap 1 reaksi xenobiotik 

umumnya dikonversi lebih polar, derivatif  dihidroksilasi. Pada tahap 2 reaksi, derivatif ini 

terkonjugasi dengan molekul seperti asam glukuronat, sulfat, atau glutation. Hal ini membuat 

lebih larut dalam air, dan pada akhirnya diekskresikan dalam urin atau empedu (Setyawati, 

2011). 

Perkembangan KNF melibatkan hubungan yang kompleks antara faktor genetik, 

infeksi virus Epstein-Barr (EBV) dan keterlibatan lingkungan. Kelainan genetik seperti 

gangguan pada human leukocyte antigen-A2 (HLA-A2), delesi kromosom 3p, dan 

polimorfisme gen berperan dalam perkembangan kanker ini. Insiden yang tinggi di daerah 

timur, seperti Cina Selatan, berhubungan dengan konsumsi ikan asin dan makanan yang 

diawetkan sejak dini (Zeng, 2010 ; Huang, 2018). 

Formaldehid adalah suatu senyawa karsinogenik yang dapat menyebabkan proses 

keganasan pada rongga hidung. Meta analisis yang dilakukan lebih dari 30 tahun 

menunjukkan bahwa paparan formaldehid berhubungan dengan kejadian karsinoma 

nasofaring. Pada tahun 1995, International Agency for Research on Cancer (IARC) 

memasukkan formaldehid kedalam salah satu penyebab karsinoma nasofaring. Kemudian 

Pada tahun 2005 International Agency for Research on Cancer ( IARC) memberikan kategori 

grup I pada formaldehid sebagai bahan yang bersifat karsinogen dalam tubuh manusia. IARC 

mengevaluasi pajanan formaldehid sebagai penyebab kematian akibat kanker nasofaring 

(Rahman et al., 2015). 

Karsinogenesis adalah proses pembentukan neoplasma atau tumor ganas dan terjadinya 

melalui tiga tahap yaitu inisiasi kanker, promosi dan progresi (Kartawiguna,  2001).  
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1. Proses mekanisme metabolisme formaldehid sebagai pro-karsinogen menjadi 

ultimate-carcinogen. 

Xenobiotik adalah bahan kimia yang ditemukan dalam organisme, tetapi tidak 

diharapkan untuk diproduksi atau mereka adalah bahan kimia yang ditemukan dalam 

konsentrasi yang lebih tinggi dari biasanya. Terdapat lima proses kemungkinan penyerapan 

usus xenobiotik, transpor aktif, difusi pasif, pinositosis, filtrasi melalui "pori-pori" dan 

penyerapan limfatik. Sejumlah faktor yang dapat mengubah tingkat penyerapan xenobiotik 

yang meliputi diet, motilitas usus, gangguan gastro flora usus, perubahan dalam laju 

pengosongan lambung, usia dan tingkat disolusi. Xenobiotik yang dimetabolisme oleh 

biotransformasi atau reaksi detoksifikasi dan mereka dikelompokkan ke dalam fase satu dan 

fase dua reaksi. Fase pertama reaksi berupa reaksi oksidasi satu meliputi reaksi reduksi, 

hidrolisis dan fase kedua berupa sulfasi, asetilasi, metilasi dan konjugasi dengan asam 

glukuronat, glutation dan glisin. Ekskresi terjadi melalui urin xenobiotik, napas feses dan 

keringat. Xenobiotik (Gk xenos “asing”) merupakan semua senyawa yang asing bagi tubuh 

(obat, zat aditif, lain-lain) (Setyawati, 2011).  

 
Gambar 1. Skema ilustrasi masuknya senyawa asing ke dalam tubuh (Setyawati, 2011) 

Kelas utama xenobiotik antara lain obat-obatan, karsinogen kimiawi dan beragam 

senyawa lainnya seperti polychlorinated biphenyls (PCBs) dan insektisida tertentu. Terdapat 

lebih dari 200.000 persenyawaan yang dihasilkan oleh lingkungan. Banyak dari 

persenyawaan ini yang dimetabolisme di dalam hati. Terdapat kurang lebih 30 jenis enzim 

berbeda yang terlibat dalam metabolisme xenobiotik (Setyawati, 2011). 
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Gambar 2. Golongan enzim yang terlibat dalam metabolisme xenobiotik (Setyawati, 2011) 

 

Metabolisme xenobiotik terbagi menjadi dua fase, yaitu :  

1) Fase I , reaksi utamanya berupa hidroksilasi, yang dikatalisis oleh beberapa 

monooksigenase atau sitokrom P450. Hidroksilasi dapat menghentikan aksi obat, 

walaupun tidak selalu. Selain reaksi hidroksilasi terdapat beberapa reaksi lainnya 

seperti deaminasi, dehalogenasi, desulfurasi, epoksidasi, peroksigenasi dan reduksi. 

Reaksi yang melibatkan juga proses hidrolisis (dikatalisis oleh esterase) dan terdapat 

juga beberapa reaksi non P-450 yang tidak muncul pada fase-1. 

2) Fase-2, senyawa yang terhidroksilasi pada fase-1 kemudian dikonversi dengan enzim 

khusus menjadi beragam metabolit polar dengan konjugasi terhadap asam glukoronat, 

glutation, asam amino, atau metilasi. Tujuan keseluruhan dari dua fase metabolisme 

xenobiotik adalah untuk meningkatkan kelarutan di dalam air ( water solubility / 

hidrofilik) dan dengan demikian akan mempermudah ekskresi melalui ginjal. 

Xenobiotik yang hidrofobik akan bertahan di dalam jaringan adiposa tanpa batas waktu 

kecuali diubah menjadi bentuk yang lebih polar. Pada kasus tertentu, reaksi metabolik 

fase 1 akan mengubah xenobiotik dari senyawa inaktif menjadi senyawa aktif biologis. 

Konjugasi pada fase II juga dapat meningkatkan aktivitas biologis xenobiotik 

(Setyawati, 2011). 
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Gambar 3. Intisari skematis metabolisme xenobiotik (Setyawati, 2011) 

 

Fase I Metabolisme Xenobiotik 

 
Gambar 4. Reaksi fase I mengubah xenobiotik dari inaktif menjadi senyawa aktif. 

Merupakan reaksi detoksifikasi dan aktivasi (Setyawati, 2011) 

Isoform sitokrom P450 melaksanakan serangkaian xenobiotik pada metabolisme fase-

1 Enzim yang bertanggung-jawab dikenal sebagai monooksigenase atau sitokrom P450, 

genom manusia mengkode paling tidak sejumlah 14 famili dari enzim ini. Terdapat sejumlah 

35-60 sitokrom yang berbeda.  senyawa endogen seperti steroid, eikosanoid, asam lemak dan 

retinoid. Substrat yang ada umumnya bersifat lipofilik dan menjadi hidrofilik melalui reaksi 

hidroksilasi. Sitokrom P450, dikenal sebagai biokatalis yang paling luas bekerjanya. Telah 

ditunjukkan bahwa penggunaan 18O 2 yang melepas 1 atom oksigen memasuki R-OH dan 1 

atom memasuki air. Reaksi yang dikatalisis oleh sitokrom P450 dapat ditunjukkan sebagai 

berikut: substrat yang ada umumnya bersifat lipofilik dan menjadi hidrofilik melalui reaksi 

hidroksilasi. Reaksi yang dikatalisis oleh sitokrom P450 dapat ditunjukkan sebagai berikut: 
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Gambar 5. Reaksi yang dikatalisis oleh sitokrom P450 ( Setyawati,2011) 

RH: di atas mewakili sejumlah xenobiotik termasuk obat, karsinogen, pestisida, produk 

petroleum dan polutan (seperti campuran PCB). Senyawa lainnya, senyawa endogen seperti 

steroid, eikosanoid, asam lemak dan retinoid. Substrat yang ada umumnya bersifat lipofilik 

dan menjadi hidrofilik melalui reaksi hidroksilasi. Sitokrom P450, dikenal sebagai biokatalis 

yang paling luas bekerjanya. Telah ditunjukkan bahwa penggunaan 18O2 yang melepas 1 

atom oksigen memasuki R-OH dan 1 atom memasuki air. Reaksi yang dikatalisis oleh 

sitokrom P450 dapat ditunjukkan sebagai berikut:  substrat yang ada umumnya bersifat 

lipofilik dan menjadi hidrofilik melalui reaksi hidroksilasi. Sitokrom P450, dikenal sebagai 

biokatalis yang paling luas bekerjanya. Telah ditunjukkan bahwa penggunaan 18O2 yang 

melepas 1 atom oksigen memasuki R-OH dan 1 atom memasuki air. Reaksi yang dikatalisis 

oleh sitokrom P450 dapat ditunjukkan sebagai berikut (Setyawati,2011): 

Reduced cytochrome P450 Oxidized cytochrome P450 

RH + O2 R-OH + H2O 

 

Isoform Sitokrom P450 menyusun super famili heme yang mengandung enzim. Berikut 

ini beberapa hal terkait dengan sitokrom P450,  

1) Karena sejumlah besar isoform telah ditemukan, diperlukan adanya sistem nomenklatur 

yang sistematis untuk isoform P450 dan gennya. Hal ini tersedia dan luas dipergunakan 

berdasarkan struktur homologi. Simbol CYP menunjukkan singkatan sitokrom. Sistem 

nomenklatur yang dipergunakan adalah: CYP (famili) Y (subfamili). Dinyatakan 

sebagai famili: bila memiliki homologi kemiripan sekuensing sebesar 40%, sedangkan 

subfamili yang sama bila memiliki kemiripan 55%. 

2) Seperti hemoglobin, tersusun atas hemeprotein. 

3) Terdistribusi luas pada beragam spesies. 

4) Terdapat dalam jumlah terbanyak di liver dan usus halus, tetapi diperkirakan ada pada 

seluruh jaringan. Pada liver dan jaringan lainnya, hadir pada membran halus retikulum 

endoplasma yang menyusun bagian fraksi mikrosomal. Pada sistem mikrosomal 

hepatik, sitokrom P450 tersusun atas 20% dari total protein. 
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5) Pada kelenjar adrenal, ditemukan di mitokondria sama seperti pada retikulum 

endoplasma, beragam enzim hidroksilase yang ada dalam organ memiliki peran dalam 

biosintesis kolesterol dan steroid. Sistem mitokondrial sitokrom P450 berbeda dari 

sistem mikrosomal menggunakan NADP yang berikatan dengan NADP-flavoprotein, 

adrenodoxin reduktase dan protein besi-sulfur non-heme. Sebagai tambahan, isoform 

P450 terlibat dalam biosintesis steroid yang lebih terbatas dalam spesifisitas 

substratnya. Paling tidak terdapat sejumlah enam sitokrom P450 yang ada di dalam 

retikulum endoplasma di liver manusia. 

6) NADPH dan bukan NADH yang terlibat dalam mekanisme reaksi sitokrom P450. 

Enzim yang menggunakan NADPH untuk menghasilkan sitokrom P450. 

7) Lipid juga merupakan komponen sistem sitokrom P450. Lipid yang sesuai merupakan 

jenis fosfatidilkolin, dimana lipid terutama terdapat pada membran retikulum 

endoplasma. 

8) Kebanyakan bentuk sitokrom P450 juga dapat diinduksi, sebagai contoh pemberian 

fenobarbital dari obat lainnya dapat menyebabkan hipertrofi smooth endoplasmic 

reticulum dan kenaikan jumlah sitokrom dalam kurun waktu 4-5 hari. Mekanisme 

induksi telah dipelajari secara khusus dan meluas pada  kebanyakan kasus dapat 

meningkatkan jumlah sitokrom P450 dalam 4-5 hari. Induksi sitokrom P450 memiliki 

peranan penting dalam pemahaman akan interaksi obat. Sebagai gambaran, adalah 

ketika pasien mengkonsumsi antikoagulan warfarin untuk mencegah terjadinya 

cendalan darah. Obat ini dimetabolisme oleh CYP2C9. Jika pada saat yang bersamaan, 

pasien tersebut juga mengkonsumsi fenobarbital akan tetapi tidak mendapatkan 

penyesuaian dosis warfarin. Maka kurang-lebih dalam 5 hari, level CYP2C9 di dalam 

hati akan meningkat dan akibatnya dosis obat menjadi tidak cukup. Sehingga dosis 

harus ditingkatkan agar warfarin tetap efektif. Hal ini tentunya akan menjadi 

permasalahan di kemudian hari saat fenobarbital tiba-tiba dihentikan. Pasien akan 

berada pada resiko perdarahan mengingat bahwa warfarin dosis tinggi tersebut akan 

lebih aktif bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, sebab bila konsumsi 

fenobarbital diturunkan maka level CYP2C9 akan menurun segera (Setyawati, 2011). 

 

Contoh lainnya adalah induksi enzim CYP2E2, yang diinduksi oleh konsumsi etanol. 

Hal ini menjadi perhatian ketika P450 juga memetabolisme zat-zat yang dikenal sebagai 

karsinogen. Sehingga jika aktivitas CYP2E1 meningkat akibat induksi menjadikan 

peningkatan resiko karsinogen sebagai akibat paparan terhadap zat tersebut. Polycyclic 
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aromatik hidrokarbon (PAH) dan terkait molekul, karena alasan ini mereka sebelumnya 

disebut aromatik hidrokarbon hydroxylases (AHHs). P450 menunjukkan polimorfisme adalah 

CYP2D6, yang terlibat dalam metabolisme debrisoquin (obat antihipertensi dan sparteine 

(sebuah antiarrhythmic dan obat oxytoxic). Polimorfisme tertentu dari CYP2D6 

menyebabkan metabolisme yang menurun dan berbagai obat-obatan lainnya sehingga mereka 

dapat terakumulasi dalam tubuh, sehingga dapat terjadi konsekuensi tak diinginkan. 

Polimorfisme lain yang menarik adalah bahwa dari CYP2A6, yang terlibat dalam 

metabolisme nikotin. Tiga alel CYP2A6 telah diidentifikasi: jenis wild dan dua null atau alel 

tidak aktif. Telah dilaporkan bahwa individu dengan alel null, yang memiliki gangguan 

metabolisme nikotin, yang tampaknya lebih tergantung rokok. Orang-orang ini memiliki 

konsentrasi asap nikotin kurang, mungkin karena pada mereka darah dan otak dan 

konsentrasi nikotin tetap ditinggikan lagi dibandingkan individu dengan alel wild type. 

Menjadikan pemikiran untuk membantu, mencegah, dan mengurangi ketergantungan nikotin 

(Setyawati, 2011).  

 

Tabel 1. Isozim sitokrom P450, subtrat, induser dan inhibitornya  

 
 

Fase II Metabolisme Xenobiotik 

Pada tahap 1 reaksi, xenobiotik umumnya dikonversi lebih polar, derivatif 

dihidroksilasi. Pada tahap 2 reaksi, derivatif ini terkonjugasi dengan molekul seperti asam 

glukuronat, sulfat atau glutation. Hal ini membuat lebih larut dalam air dan pada akhirnya 

diekskresikan dalam urin atau empedu (Setyawati, 2011). 
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A. Glukuronidasi 

Bilirubin glukuronidasi dibahas dalam bab Biokimia sebelumnya; reaksi dimana 

xenobiotik yang terglukuronidasi pada dasarnya sama. UDP-glukuronat Asam adalah donor 

glucuronyl dan berbagai glucuronosyl transferass, hadir dalam kedua endoplasma retikulum 

dan sitosol, adalah katalis. Molekul seperti 2- acetylaminofluorene (karsinogen), anilin, 

benzoat asam, meprobamate (obat penenang), fenol, dan steroid.  

Sifat-sifat dari sitokrom 450 antara lain terlibat dalam tahap I dari metabolisme 

xenobiotik, termasuk mungkin 50% dari obat yang diberikan untuk manusia. Terlibat dalam 

metabolisme banyak senyawa endogen (Misalnya, steroid). Semua hemoprotein. Sering 

menunjukkan spesifisitas substrat yang luas, sehingga bertindak atas banyak senyawa; 

akibatnya, P450 berbeda mungkin mengkatalisasi pembentukan produk yang sama. Katalis 

yang serbaguna, mungkin mengkatalis sekitar 60 jenis reaksi. Ditemukan di sebagian besar di 

hati tapi juga pada semua jaringan, termasuk usus kecil, otak dan paru-paru. Terletak di 

retikulum endoplasma halus atau di mitokondria (hormon steroidogenik).  

Dalam beberapa kasus, produk mereka mutagenik atau karsinogenik. Memiliki banyak 

massa molekul sekitar 55 kDa. Banyak diinduksi, sehingga merupakan salah satu penyebab 

interaksi obat (Setyawati, 2011)..  

 
Gambar 6. Reaksi glukuronidasi (Setyawati, 2011) 

 

Aktivitas dapat berubah dalam jaringan yang sakit (misalnya, sirosis), mempengaruhi 

metabolisme obat, genotipe profil P450 pasien (misalnya, untuk mendeteksi polimorfisme) 

mungkin di masa depan terapi obat steroid banyak yang diekskresikan sebagai glukoronida. 

Glukuronat yang mungkin melekat pada oksigen, nitrogen atau belerang kelompok substrat 
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yang digunakan. Glukoronidase merupakan reaksi yang paling sering terkonjugasi pada fase 

II (Setyawati, 2011). 

 

B. Sulfasi 

Beberapa alkohol, arylamines, dan fenol adalah sulfat. Donor sulfat dalam dan lainnya 

terlibat dalam reaksi sulfasi biologis (misalnya, sulfation steroid, glukosaminoglikan, 

glycolipids, dan glikoprotein) adalah adenosin 3’-fosfat- 5’- phosphosulfate (Pap) ; ini 

senyawa yang disebut "sulfat aktif." Sifat-sifat dari sitokrom 450 antara lain: Terlibat dalam 

tahap I dari metabolisme xenobiotik, termasuk mungkin 50% dari obat yang diberikan untuk 

manusia. Terlibat dalam metabolisme banyak senyawa endogen (Misalnya, steroid). Semua 

hemoprotein. Sering menunjukkan spesifisitas substrat yang luas, sehingga bertindak atas 

banyak senyawa; akibatnya, P450 berbeda mungkin mengkatalisasi pembentukan produk 

yang sama. Katalis yang serbaguna, mungkin mengkatalis sekitar 60 jenis reaksi. Ditemukan 

di sebagian besar di hati tapi juga pada semua jaringan, termasuk usus kecil, otak dan paru-

paru. Terletak di retikulum endoplasma halus atau di mitokondria (hormon steroidogenik). 

Dalam beberapa kasus, produk mereka mutagenik atau karsinogenik. Memiliki banyak massa 

molekul sekitar 55 kDa. Banyak diinduksi sehingga merupakan salah satu penyebab interaksi 

obat. Asam amino+ GSH γ asam amino - asam amino glutamil + Cysteinylglycine. 

 

Gambar 7. Konjugasi sulfat (Setyawati, 2011) 

 

Reaksi ini membantu mentransfer asam amino tertentu di seluruh membran plasma, 

asam amino yang kemudian terhidrolisis dari kompleks dengan GSH dan yang GSH yang 

diresintesis dari cysteinylglycine. Enzim mengkatalisis reaksi atas adalah γ - 

glutamyltransferase (GGT). Hal ini hadir dalam plasma membran sel tubular ginjal dan sel 



12 
 

ductal empedu dan dalam retikulum endoplasma dari hepatosit. Enzim memiliki nilai 

diagnostik karena dilepaskan ke  arah dari sel-sel hati pada berbagai penyakit hepatobilier 

(Setyawati, 2011). 

 

C. Konjugasi Dengan Glutation 

Glutation (γ -glutamil-cysteinylglycine) adalah sebuah tripeptide terdiri dari asam 

glutamat, sistein dan glisin (Glutation yang biasa disingkat GSH (karena kelompok sulfhidril 

dari sistein nya, yang merupakan bagian molekul). Sejumlah dari xenobiotik elektrofilik 

berpotensi beracun (seperti karsinogen tertentu) adalah konjugasi ke nukleofilik GSH dalam 

reaksi yang dapat direpresentasikan sebagai berikut: 

R+GSHR-S-G 

dimana R = sebuah elektrofilik xenobiotik.  

Enzim-enzim katalis reaksi ini disebut S transferase glutation dan hadir dalam jumlah 

tinggi di hati, sitosol dan dalam jumlah yang lebih rendah di jaringan lain. Sebuah variasi 

glutation-transferase S hadir dalam jaringan manusia. Mereka menunjukkan kekhasan 

substrat yang berbeda dan dapat dipisahkan dengan teknik elektroforesis dan lainnya. Jika 

xenobiotik berpotensi beracun tidak terkonjugasi untuk GSH, mereka akan bebas untuk 

berikatan kovalen dengan DNA, RNA atau protein sel dan dapat menyebabkan kerusakan sel 

yang serius. Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme pertahanan penting terhadap racun 

tertentu senyawa seperti beberapa obat-obatan dan karsinogen (Setyawati, 2011). 

 
Gambar 8. Konjugasi glutation (Setyawati, 2011). 

 

Gugus glutamil dan glycinyl milik kelompok glutation dikeluarkan oleh enzim 

khusus, dan kelompok asetil (sumbangan dari asetil- CoA) ditambahkan ke grup amino dari 

sisa cysteinyl bagian. Senyawa yang dihasilkan adalah mercapturic asam, sebuah konjugasi 
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L-acetylcysteine, yang kemudian diekskresikan dalam urin. Glutation memiliki fungsi 

penting lainnya dalam sel manusia terlepas dari perannya dalam metabolisme xenobiotik 

(Setyawati, 2011). 

D. Reaksi Lainnya 

Dua reaksi lainnya yang paling penting adalah asetilasi dan metilasi. 

1. Asetilasi: 

 
dimana X merupakan xenobiotik. Adapun asetilasi lain reaksi, asetil-KoA (asetat aktif) 

adalah donor asetil. Reaksi-reaksi ini dikatalisis oleh acetyltransferase hadir dalam sitosol 

dari berbagai jaringan, khususnya hati. Obat isoniazid, digunakan dalam pengobatan TB, 

termasuk golongan asetilasi. Polimorfik jenis acetyltransferase ada, sehingga individu yang 

diklasifikasikan sebagai acetylators cepat atau lambat, dan pengaruh laju pembersihan obat-

obatan seperti isoniazid dari darah (Setyawati, 2011). 

 

2. Metilasi 

Sedikit xenobiotik yang dikenakan metilasi oleh methyltransferase, menggunakan 

Sadenosylmethionine sebagai donor metil, menyebabkan induksi enzim.Metabolit xenobiotik 

tertentu dapat menghambat atau merangsang kegiatan enzim metabolisme xenobiotik. Sekali 

lagi, ini dapat mempengaruhi dosis obat-obatan tertentu yang diberikan kepada pasien. 

Berbagai penyakit (misalnya, sirosis hati) dapat mempengaruhi aktivitas obat-metabolisme 

enzim, kadang-kadang yang memerlukan penyesuaian berbagai dosis obat untuk pasien 

dengan gangguan ini. Xenobiotik tertentu sangat beracun bahkan pada tingkat yang rendah 

(Misalnya sianida) (Setyawati, 2011).  

 

2. Faktor resiko  terjadinya kanker nasofaring,   interaksi  antara   lingkungan, 

genetik  dan   infeksi ebv secara biologi molekuler 

Secara histologis, nasofaring terdiri atas mukosa yang dilapisi epitel respirasi (epitel 

pseudostratified bersilia) dengan sebagiannya dilapisi oleh epitel gepeng berlapis dalam 

jumlah yang beragam yaitu pada bagian yang menempel pada palatum mole. Lapisan mukosa 

berinvaginasi membentuk kripta-kripta yang kadang-kadang diinfiltrasi oleh sel limfoid. Pada 
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lapisan ini terdapat folikel reaktif. Terdapat pula kelenjar seromukosa, tetapi tidak sebanyak 

pada kavum nasi (Allen, 2008 ; Mescher, 2016). 

 Perkembangan KNF melibatkan  hubungan yang kompleks antara faktor genetik, 

infeksi virus Epstein-Barr (EBV) dan keterlibatan lingkungan. Kelainan genetik seperti 

gangguan pada human leukocyte antigen-A2 (HLA-A2), delesi kromosom 3p dan 

polimorfisme gen berperan dalam perkembangan kanker ini. Insiden yang tinggi di daerah 

timur seperti Cina Selatan, berhubungan dengan konsumsi ikan asin dan makanan yang 

diawetkan sejak dini (Zeng, 2010 ; Huang, 2018). 

 Sifat genetik berperan penting dalam perkembangan KNF. Kompleks HLA 

merupakan regio gen yang sangat polimorfik. Gen HLA terletak pada lengan pendek 

kromosom 6 (6p21.3) dan terbagi menjadi tiga kelas: I, II, dan III. HLA kelas I bertanggung  

jawab untuk menyandi molekul HLA-A, B dan C yang terdapat hampir pada semua sel 

somatik. HLA kelas II menyandi molekul HLA-DR, DQ dan DP, yang terekspresi dalam 

subkelompok antigen-presenting immune cell, termasuk sel B, sel T teraktivasi, makrofag 

dan sel dendritik (Hassen, 2010).  

Berdasarkan perubahan epigenetik, terutama metilasi DNA, terjadi pada 

perkembangan KNF. Perubahan epigenetik merupakan perubahan regulasi gen yang dapat 

diturunkan dan tidak termasuk dalam perubahan sekuens ataupun struktur DNA. Beberapa 

tumor suppressor gene mengalami penurunan regulasi yang disebabkan oleh hipermetilasi 

promoter pada KNF seperti pada p16 dan RASSF1A. Cadherin  yang berperan dalam 

interaksi antara matriks intraseluler dan ekstraseluler kanker juga mengalami inaktivasi 

epigenetik. Kerusakan adhesi sel tersebut berperan dalam progresi kanker yaitu dalam invasi 

dan metastasisnya. LMP1 yang merupakan hasil ekspresi infeksi laten EBV dapat 

mengaktivasi metilasi DNA melalui jalur c-jun NH2-terminal kinase yang selanjutnya 

merangsang hipermetilasi beberapa gen seperti Cadherin. Hal ini menunjukkan peranan EBV 

terhadap hipermetilasi DNA pada KNF (Zhang , 2019 ; Dai dkk, 2016 ; Lo dan Huang, 

2002). 

Dilihat dari Gen Supresor Tumor dan Onkogen, inaktivasi didapatkan gen p16  pada 

kromosom 9 dan RASSF1A (Ras-association domain family member 1A) pada kromosom 3 

dan/atau ekspresi berlebihan siklin D1 pada kromosom 11 menyebabkan infeksi laten EBV 

serta perubahan genetik dan epigenetik. Inaktivasi gen p16 akan menyebabkan  disfungsi 

tumor suppressor Rb dan p53. Gen p16 merupakan tumor suppressor gene yang berfungsi 

dalam inhibisi perubahan siklus sel, yaitu dari fase G1 ke fase S. Kehilangan fungsi dari p16 

menyebabkan fosforilasi Rb sehingga terjadi pelapasan faktor transkripsi E2F yang 
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mengaktifkan fase S. Kejadian tersebut menghasilkan proliferasi sel yang tidak terkontrol 

pada perkembangan kanker. RASSF1A merupakan bagian dari RASSF yang berfungsi dalam 

jalur pro-apoptosis. RASSF1A menghambat progres siklus sel melalui penekanan pada 

akumulasi siklin D1. Siklin D1 merupakan onkogen yang terdapat pada kromosom 11q13 dan 

memiliki frekuensi tinggi pada karsinoma nasofaring. Onkogen lain yaitu myc, yang terletak 

pada kromosom 8q24 juga ditemukan meningkat pada KNF (Feng, 2013 ; Dai dkk, 2016). 

Berdasarkan ras, karsinoma nasofaring adalah keganasan yang jarang terjadi di 

sebagian besar wilayah dunia dan merupakan salah satu penyakit yang paling 

membingungkan, sering salah terdiagnosis dan kurang dipahami. KNF memiliki distribusi ras 

dan geografis yang luar biasa luas. Dalam beberapa dekade terakhir, penyakit ini telah 

menarik perhatian seluruh dunia karena adanya interaksi kompleks antara faktor genetik, 

virus, lingkungan dan diet yang diduga terkait dengan etiologi penyakit ini. Karsinoma 

nasofaring (KNF) memiliki distribusi geografis yang tercatat dengan baik, terutama yang 

mempengaruhi penduduk Cina Selatan dan Asia Tenggara (Lin dkk, 2015). 

KNF dilaporkan terjadi pada tiga populasi yang berbeda, yaitu populasi etnis Cina di 

Asia Tenggara, penduduk Arab di Afrika Utara dan penduduk Eskimo di Arktik (Lin dkk, 

2015). Terlepas  dari angka kejadian kanker mulut yang sangat tinggi di subkontinen India, 

KNF memiliki angka kejadian rendah, sama seperti di beberapa bagian lain dunia, kecuali 

pada beberapa kelompok etnis di wilayah timurlaut (northeast, NE) India. Tampaknya ada 

beberapa variabel geografis dan etnis yang signifikan di daerah tersebut, yang  meningkatkan 

faktor predisposisi kejadian KNF di wilayah timur laut India (Lourembam dkk, 2015). 

Tiga faktor etiologi yang mungkin berkontribusi terhadap tingginya insiden KNF di 

berbagai populasi etnis Cina. Hal tersebut adalah virus Epstein-Bar (EBV), kerentanan 

genetik dan faktor lingkungan terkait. Faktor lingkungan tampaknya juga memiliki peran 

sekunder, terutama dalam mendorong terjadinya proses neoplastik (Lourembam dkk, 2015). 

Di India, angka kejadian penyakit ini juga cukup tinggi. Penelitian di India melaporkan 

bahwa sebagian  besar penduduk Naga tinggal di rumah dengan venttilasi yang buruk dan 

dapur yang tidak terpisah, terutama di daerah pedesaan (Lourembam dkk, 2015). Perapian 

mereka menggunakan kayu bakar (terutama kayu pohon pinus yang menghasilkan asap tebal) 

yang menyala sepanjang siang dan malam untuk penghangatan, pencahayaan dan memasak. 

Rak bambu yang tergantung diatas perapian digunakan sebagai tempat pengeringan serta 

pengasapan daging dan sayuran yang diawetkan. Orang-orang suku Naga mengonsumsi 

bahan makanan kering ini. Penduduk tinggal di rumah dengan ventilasi yang rendah dan 

menghirup asap terus-menerus untuk durasi yang panjang dibandingkan dengan mereka yang 
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hidup di rumah dengan ventilasi yang baik. Hidup dan kebiasaan makan seperti itu mungkin 

berperan sebagai penyebab kanker nasofaring. Beberapa kebiasaan makan lainnya juga 

dilaporkan berkaitan dengan meningkatnya resiko KNF. Ikan asin yang dikonsumsi etnis 

Kanton juga diduga sebagai faktor etiologi terjadinya KNF. Hal ini didukung oleh adanya 

kandungan nitrosamin pada ikan asin yang dikeringkan tersebut. Teori ini didukung oleh 

suatu penelitian eksperimental yang menemukan bahwa pada tiga dari dua puluh tikus yang 

diberikan makanan ikan asin Kanton akan timbul karsinoma kavum nasi atau sinonasal  

(Lourembam dkk, 2015). 

Pada penelitian eksperimental yang menggunakan ukuran sampel lebih besar, mereka 

melaporkan timbulnya empat tumor ganas pada rongga hidung di antara tikus-tikus yang 

diberi makan ikan asin. Konsumsi ikan asin selama periode penyapihan dilaporkan sebagai 

faktor resiko independen untuk terjadinya KNF di Hong Kong. Studi kasus-kontrol di Hong 

Kong, Malaysia (Cina Malaysia) dan Cina memperlihatkan hubungan yang kuat antara 

konsumsi ikan asin pada anak usia dini dengan karsinoma nasofaring. Kadar nitrosamin 

volatil yang relatif tinggi pada makanan yang sering dikonsumsi oleh populasi beresiko tinggi 

untuk KNF di Tunisia, Cina Selatan dan Greenland. Secara simultan, menunjukkan adanya 

kadar nitrosamin yang cukup besar pada ikan asin yang dikonsumsi oleh penduduk Cina di 

daerah yang beresiko tinggi KNF  (Lourembam dkk, 2015). 

Aktivasi EBV terlihat pada air ekstrak ikan asin yang dikeringkan dari Cina dan hal 

ini didapatkan pada tingkat yang lebih rendah di qaddid kambing kering yang diawetkan 

dalam minyak zaitun dari Tunisia. Ekstrak aseton dari daging asap yang dikeringkan diuji dan 

didokumentasikan potensi genotoksiknya dengan menggunakan kepala sperma dan dosis 

yang signifikan menunjukkan adanya kelainan bentuk sebagai efek responsif mutagenik. Efek 

mutagenik daging yang dikeringkan dengan pengasapan juga terungkap pada salmonella 

typhimurium menggunakan galurTA 98 dengan uji Ames. Ekstrak daging asap (smoked meat 

extract, SMEA) bersifat mutagenik terhadap Salmonella typhimurium, dengan atau tanpa 

campuran S9 dan merupakan agen klastogenik pada mamalia  (Lourembam dkk, 2015).  

Mereka juga melaporkan bahwa SME memiliki potensi untuk menginduksi timbulnya 

papiloma pada kulit serta tumor sistemik pada tikus Swiss albino dan analisis kimia SME 

mengungkapkan adanya nitrosodimetilamina (NDMA), nitrosodietilamina (NDEA), 

nitrosopirolidin (NYPR) dan benzo (a) pirena (BaP). Kandungan NDEA dalam daging asap 

kering memperkuat dugaan bahwa konsumsi daging asap merupakan salah satu faktor resiko 

yang tetkait dengan tingginya prevalensi KNF di Nagaland dalam studi sebelumnya, tiga dari 

empat belas tikus yang diberikan NDEA mengalami adenokarsinoma di rongga hidung dan 
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paranasal. Studi kasus-kontrol terbaru mengenai KNF di wilayah timur laut India 

memperkuat hipotesis ini, yang memperlihatkan bahwa konsumsi daging asap kering dan 

penggunaan obat hidung herbal merupakan faktor resiko signifikan untuk karsinoma 

nasofaring (Chelleng dkk, 2000). Data yang ada menyatakan bahwa makanan yang diawetkan 

mungkin menjadi salah satu faktor etiologi terpenting terkait tingginya kejadian KNF di 

beberapa wilayah berbeda di dunia  (Lourembam dkk, 2015). 

Zat yang dihirup juga dikaitkan dengan faktor yang bertanggung jawab terhadap 

penyebab terjadinya KNF dan bukti epidemiologisnya tidak jelas. Studi yang dilakukan pada 

jelaga yang dikumpulkan dari berbagai desa di Nagaland mengungkapkan potensi klastogenik 

dan mutagenik pada uji terhadap tanaman dan sel bakteri sehingga diduga bahwa menghirup 

asap terus-menerus berperan penting dalam tingginya angka insidens karsinoma nasofaring di 

tempat ini. Namun, studi kasus baru-baru ini yang dilakukan di wilayah timur laut India tidak 

menemukan hubungan yang signifikan antara pajanan asap pada atmosfer dengan karsinoma 

nasofaring  (Lourembam dkk, 2015). 

Sejumlah inhalan lingkungan dilaporkan berhubungan dengan KNF. Adanya 

hubungan positif antara penggunaan bahan bakar fosil untuk memasak dengan KNF. 

Penduduk Afrika di Kenya memiliki angka kejadian KNF yang tinggi karena tinggal di 

rumah dengan ventilasi yang buruk; asap dan bau masakan sulit keluar melewati atap jerami 

yang rapat. Mereka melaporkan bahwa asap, terutama dari kayu yang mengandung zat 

karsinogenik, akan mengendap di bagian posterior dan lateral dinding nasofaring hingga 

beberapa jam sampai sehari, bahkan bertahun-tahun (Chelleng dkk, 2000). 

Uap formaldehida telah terbukti dapat menginduksi kanker di daerah hidung pada 

hewan dilaboratorium percobaan. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemakaian 

formaldehida seperti pada industri percetakan tampaknya terkait dengan timbulnya kanker 

hidung (baik kanker sinonasal ataupun kanker nasofaring). Hubungan tersebut juga 

dilaporkan pada pekerja tekstil selain beberapa faktor risiko non-diet lainnya yang juga 

terkait dengan timbulnya karsinoma nasofaring. Dilaporkan juga bahwa paparan kerja 

terhadap produk pembakaran dan debu kapas secara independen berkaitan dengan resiko 

terjadinya KNF, demikian pula paparan terhadap formaldehid, tetapi tidak termasuk debu 

kayu (Vaughan dkk, 1996). Namun, keterkaitan ini tampaknya lebih spesifik pada karsinoma 

sel skuamosa. Selain itu, asupan makanan yang diawetkan  sejak usia dini berkaitan dengan 

terjadinya KNF pada semua kelompok umur (Yuan dkk, 2000). Data yang ada mengenai 

inhalan berbagai jenis asap/bau/debu menunjukkan bahwa inhalan berperan penting 

(walaupun mungkin secara sekunder) pada tingginya insiden KNF di beberapa wilayah 



18 
 

lainnya di dunia. Faktor inhalan mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lain, tergantung 

lingkungan sekitar tempat kelompok beresiko tinggi itu hidup (Lin dkk, 2015) 

Virus Epstein-Bar termasuk dalam kelompok virus Herpes, yang tersebar luas dan 

ditemukan di seluruh populasi manusia, dengan prevalensi lebih dari 90% terdapat pada 

orang dewasa. Diketahui bahwa faktor lingkungan, faktor genetik, ataupun faktor kimia 

mungkin menjadi penyebab tingginya angka kejadian kanker tertentu seperti KNF dan 

limfoma Burkitt di beberapa wilayah geografis di dunia. Beberapa bukti menunjukkan bahwa 

virus Epstein-Bar juga berperan penting sebagai etiologi kanker tersebut. Peneliti pertama 

kali mendeteksi EBV menggunakan mikroskop elektron dalam jumlah persentase kecil yang 

berasal dari sel yang dikultur dari limfoma Burkitt (BL) (Lin dkk, 2015). 

Sudah diterima secara luas bahwa perkembangan kanker disebabkan oleh akumulasi 

kelainan atau mutasi beberapa gen (multiple genetic alteration) yang berinteraksi satu sama 

lain hingga akhirnya menghasilkan transformasi sel. Hakikatnya, tumorigenesis pada manusia 

tetap merupakan suatu proses kompleks yang berlangsung melalui berbagai tahapan (multiple 

multistage process) (Yugawa, 2009).  

Hasil penelitian ini mendukung bahwa merokok merupakan salah satu faktor resiko 

yang terkait dengan angka kematian pada KNF (Lin dkk, 2015). Dalam penelitian ini, 

perokok berat dan kronis memiliki angka resiko kematian KNF yang lebih tinggi secara 

signifikan. Kecenderungan signifikan ini ditunjukkan oleh adanya hubungan antara dosis 

jumlah rokok dan konsumsi kumulatif rokok dengan resiko angka kematian pada KNF. 

Perbedaan efek, yaitu terjadinya KNF, yang timbul pada orang yang saat ini masih menjadi 

perokok aktif mungkin disebabkan oleh tipe histologis KNF; daerah dengan resiko tinggi 

terjadinya KNF tipe tidak berdiferensiasi sepertinya lebih dipengaruhi oleh faktor infeksi 

EBV dibandingkan oleh faktor merokok. Sementara itu, beberapa studi kasus-kontrol dengan 

ukuran sampel kecil terhadap perokok aktif saat ini juga memiliki hasil yang tidak sesuai 

(Polesel dkk, 2011). Dua studi diantaranya menunjukkan bahwa resiko yang secara signifikan 

lebih tinggi hanya ada pada perokok dengan tingkat merokok yang cukup tinggi (lebih dari 20 

batang rokok/hari atau lebih dari 30 pak/tahun) (Long dkk, 2017). 

Asupan buah dan sayuran sudah lama diketahui berkaitan dengan penurunan resiko 

berbagai kanker, termasuk KNF. Peran utama sayuran dan buah dalam pencegahan kanker 

meliputi : modulasi metilasi DNA, perlindungan dan perbaikan kerusakan DNA serta 

promosi, apoptosis dan induksi enzim detoksifikasi fase-II, sampai saat ini sejumlah 

epidemiologi telah mengeksplorasi hubungan antara asupan sayuran dan buah pada resiko 

terjadinya KNF, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Beberapa penelitian in vitro dan 
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epidemiologi telah menemukan mekanisme yang memungkinkan buah dan sayuran untuk 

mempunyai peranan dalam melindungi tubuh terhadap kanker lain (Jin dkk, 2014).  

 

3. Proses proliferasi sel epitel nasofaring akibat paparan formaldehid 

Formaldehid adalah suatu senyawa karsinogenik yang dapat menyebabkan proses 

keganasan pada rongga hidung. Meta analisis yang dilakukan lebih dari 30 tahun 

menunjukkan bahwa paparan formaldehid berhubungan dengan kejadian karsinoma 

nasofaring. Pada tahun 1995, International Agency for Research on Cancer (IARC) 

memasukkan formaldehid kedalam salah satu penyebab karsinoma nasofaring. Kemudian 

Pada tahun 2005 International Agency for Research on Cancer ( IARC) memberikan kategori 

grup I pada formaldehid sebagai bahan yang bersifat karsinogen dalam tubuh manusia. IARC 

mengevaluasi pajanan formaldehid sebagai penyebab kematian akibat kanker nasofaring 

(Rahman et al., 2015). 

Formaldehid merupakan produk senyawa alami yang dihasilkan dari lingkungan dan 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Formaldehid banyak digunakan sebagai senyawa 

pelarut, larutan desinfektan dan pengawet. Gas formaldehid (CH2O) merupakan senyawa 

yang mudah terbakar, tidak berwarna dan banyak juga digunakan dalam pembuatan resin, 

pelapis kayu, foto film dan pengawet jaringan. Formaldehid dapat mengiritasi mata dan 

mukosa saluran pernafasan atas dengan konsentrasi 0,5-1 ppm. Menurut Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA) bahwa standar pajanan maksimal formaldehid yaitu 2 

ppm dalam STEL ( Short Term Exposure Limit) dan standar pajanan maksimal 0,75 ppm 

dalam waktu 8 jam TWA (Time Weight Average). Gas formaldehid dapat menyebabkan 

kanker pada rongga hidung, nasofaring, laring, mulut dan kelenjar ludah. Pada penelitian para 

pekerja dibidang patologi  anatomi, kremasi mayat dan pekerja lain yang terpapar 

formaldehid dikatakan bahwa zat formaldehid dapat meningkatkan risiko terkenanya kanker 

otak, leukemia, kanker rongga hidung dan sinus paranasal serta kanker nasofaring (Rahman  

et al., 2015). 

Pada penelitian paparan kronik hirupan 6, 10, dan 15 ppm formaldehid selama 6 jam 

per hari, dan 5 hari per minggu menyebabkan karsinoma sel skuamosa kavum nasi pada 

model tikus F344 (Conolly et al., 2003). Larutan formaldehid (formalin) dapat digolongkan 

sebagai pro-carcinogen yang berarti tidak langsung menimbulkan kanker, melainkan harus 

melalui proses metabolisme dulu oleh enzim- enzim tubuh menjadi ultimate-carcinogen 

(bersifat sangat reaktif dalam ikatan dengan DNA), menimbulkan reaksi toksik, epoksidasi 

dan hidroksilasi pada DNA, RNA dan protein sel tubuh dan akhirnya menyebabkan 
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terjadinya mutasi DNA. Formaldehid bersifat korosif terhadap mukosa, bila terhirup ≥6 jam 

sehari dapat menyebabkan nekrosis mukosa dan apabila terhirup dalam waktu ≥6 jam per hari 

selama beberapa bulan dapat menyebabkan terjadinya nekrosis mukosa yang terus menerus di 

daerah kavum nasi atau nasofaring, menyebabkan mukosa kavum nasi dan nasofaring 

menjadi lebih peka terhadap zat karsinogen. Formaldehid merupakan xenobiotic yang bersifat 

karsinogenik bagi tubuh melalui paparan hirupan maupun telanan (Chan, 2005 ; Huff, 2001).  

 
Gambar 9. Peran ROS (Reactive oxygen spesies) pada proses karsinogenesis (Arrabal et al., 

2013) 

Formalin dapat mencapai nasofaring melalui inhalasi, per oral, sub kutan, intra vena 

dan sebagai salah satu senyawa xenobiotic, maka formalin lebih sering dan banyak masuk ke 

dalam tubuh lewat inhalasi dan per oral. Senyawa xenobiotic ini akan dimetabolisme atau 

didetoksikasi oleh hepar melalui dua reaksi; 1) reaksi metabolisme xenobiotic fase-1 (fase 

hidroksilasi), dimana senyawa xenobiotic diubah menjadi derivat xenobiotic terhidroksilasi 

yang lebih mudah larut air dengan dikatalisis oleh kelompok enzim monooksigenase atau 

sitokrom P450, dan 2) reaksi metabolisme xenobiotic fase-2 (fase konjugasi), dimana derivat 

xenobiotic terhidroksilasi (hasil metabolisme fase-1) akan terkonjugasi dengan molekul asam 

glukuronat dan glutation menjadi lebih mudah  larut dalam air, selanjutnya diekskresi lewat 

urin atau asam empedu. Reaksi xenobiotic ini tidak akan menimbulkan paparan ke sel tubuh, 

namun apabila gagal maka senyawa xenobiotic ini akan bereaksi dengan sel tubuh melalui 

ikatan kovalen makromolekul sel  (DNA, RNA dan protein). Ikatan kovalen dengan DNA 
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akan mengawali fase inisiasi karsinogenesis, yang dimulai dengan terjadinya mutasi DNA, 

dilanjutkan  dengan aktifasi proliferasi sel yang terjadi pada awal progresifitas sel normal 

menjadi sel kanker (Chan, 2005; Roezin, 1997).  
 

4. Proses karsinogenesis dari inisiasi, proliferasi,  progresifitas sel epitel nasofaring 

menjadi KNF 

Karsinogenesis adalah proses pembentukan neoplasma atau tumor ganas dan terjadinya 

melalui  tiga tahap (Kartawiguna,  2001) :  

1. Inisiasi kanker 

Tahap pertama ialah permulaan atau inisiasi, dimana sel normal berubah menjadi 

premaligna. Karsinogen harus merupakan mutagen yaitu zat yang dapat menimbulkan 

mutasi gen. Pada tahap inisiasi karsinogen bereaksi dengan DNA, menyebabkan 

amplifikasi gen dan produksi copy multiple gen. 

2. Promosi 

Promotor adalah zat non mutagen tetapi dapat meningkatkan reaksi karsinogen dan 

tidak menimbulkan amplifikasi gen. Sifat-sifat promotor ialah: mengikuti kerja inisiator, 

perlu paparan berkali-kali, keadaan dapat reversible, dapat mengubah ekspresi gen 

seperti: hiperplasia, induksi, enzim, induksi diferensiasi. 

3. Progresi 

Pada progresi ini terjadi aktivasi, mutasi atau hilangnya gen. Pada progresi ini timbul 

perubahan benigna menjadi pre-maligna dan maligna. 

 
Gambar 10. Molekular karsinogenesis (Kong, 2016) 
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Bila ada kerusakan gen, tubuh berusaha mereparasi atau memperbaiki transkripsi gen 

yang rusak (DNA Repair). Kerusakan transkripsi ini mungkin dapat dan mungkin pula tidak 

dapat diperbaiki lagi. Bila transkripsi gen itu dapat diperbaiki secara sempurna akan 

terbentuk sel baru yang normal. Tetapi bila tidak dapat diperbaiki dengan sempurna akan 

terbentuk sel baru yang defektif. Walaupun sel itu defektif masih tetap ada usaha mereparasi 

kerusakan transkripsi. Bila berhasil akan terbentuk sel yang normal dan bila gagal akan 

terbentuk sel yang abnormal yaitu sel yang mengalami mutasi atau transformasi yang pada 

akhirnya dapat menjadi sel kanker. Keganasan pada sel eukariota terjadi akibat adanya 

perubahan perilaku sel yang abnormal yaitu sel mempunyai kemampuan proliferasi dan 

diferensiasi yang sangat tinggi. Perubahan perilaku tersebut terjadi karena sel mengekspresi 

berbagai protein yang abnormal. Berbagai protein abnormal muncul karena sel mengalami 

mutasi/kecacatan gen, khususnya gen yang mengkode protein, yang sangat berperan pada 

pengaturan siklus pembelahan sel. Pertumbuhan kanker merupakan proses mikroevolusioner 

yang dapat berlangsung beberapa bulan atau beberapa tahun. Proses pertumbuhan ini 

dinamakan karsinogenesis, dimulai dari satu sel kanker yang memperbanyak diri dan 

membentuk satu koloni kecil dalam jaringan yang sama. Selanjutnya perubahan genetik 

(misalnya aktivasi onkogen) terjadi dalam koloni sel yang abnormal dan menjadi tumor 

ganas. Proses karsinogenesis terjadi melalui beberapa fase yang meliputi fase inisiasi, fase 

promosi, fase progresi dan metastasis. Inisiasi merupakan fase pertama dan merupakan akibat 

adanya perubahan genetik yang menyebabkan adanya proliferasi abnormal dari satu sel. 

Promosi merupakan kelanjutan inisiasi, yaitu adanya pacuan dari faktor promosi tumor yang 

menyebabkan pertumbuhan yang cepat dan pembentukan tumor benigna. Progresi merupakan 

perubahan genetik semakin bertambah banyak sehingga akan menambah koloni sel tumor. 

Tumor pada stadium ini bersifat invasive dan seringkali diikuti dengan proses pembentukan 

tumor ganas. Kemampuan invasi sel kanker dihubungkan dengan banyaknya produksi 

protease pada  sel kanker ini. Protease akan mempengaruhi interaksi sel dan memfasilitasi 

pergerakan sel kanker melalui matriks ekstraselular. Tahap metastasis merupakan tahap yang 

paling kritis yang menyebabkan gejala klinis dan bahkan kematian (Kartawiguna, 2001). 

Struktur histologik mukosa dan jaringan limfoid sekitar nasofaring pada tikus wistar 

sama dengan manusia, sehingga proses perubahan ke arah karsinogenesis yang terjadi pun 

serupa. Rangsangan kronik mukosa nasofaring oleh formalin menyebabkan perubahan sel ke 

arah ireversibel. Struktur mukosa nasofaring yang merupakan peralihan antara epitel 

skuamosa dan kolumner, dapat mengalami hiperplasia  yaitu pembesaran mukosa akibat 

bertambahnya jumlah sel. Perubahan bentuk dari satu jenis sel ke jenis yang lain yang serupa 
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diferensiasinya dan masih bersifat reversibel, disebut metaplasia, juga bisa terjadi pada 

lapisan mukosa nasofaring yang terpapar formalin. Tahapan selanjutnya dari perubahan 

adaptif sel mukosa nasofaring akibat paparan formalin adalah displasia (Heritage et al., 1997 

; Kumar, 2003). 

Perubahan histologi mukosa nasofaring adalah sebagai berikut : hiperplasia 

menggambarkan peningkatan jumlah sel pada lapisan spinosus mengarah ke hiperplasia atau 

akantosis pada basal atau parabasal. Lapisan sel disebut hiperplasia sel basal, arsitektur 

memperlihatkan stratifikasi reguler dan tidak ada selular atipia.  Displasia merupakan 

kelainan proliferasi non neoplastik dari sel epitel, dimana sel epitel akan kehilangan 

uniformitas dan orientasi arsitekturnya. Sel-sel displasia menunjukkan pleomorfisme (variasi 

bentuk dan ukuran) dan nukleus yang seringkali tercat lebih gelap (hiperkromatik), dengan 

ukuran abnormal lebih besar. Selain itu, sel displasia juga terdapat gambaran mitosis yang 

lebih banyak daripada biasanya. Mitosis sering terjadi di tempat abnormal dalam epitelium. 

Pada epitel skuamous kompleks yang displasia, miosis tidak hanya terbatas pada lamina 

basalis saja, namun juga terjadi pada sel-sel yang lebih superfisial. Perubahan displasia 

merupakan kondisi premaligna dengan tiga derajat diferensiasi yaitu  ringan, sedang dan 

berat. Penentuan derajat diferensiasi epitel yang mengalami displasia didasarkan dengan 

penilaian terhadap: 1) adanya pertumbuhan jaringan berupa tonjolan atau permukaaan yang 

berbenjol-benjol akibat dari penebalan lapsian epitel, disertai dengan bertambahnya mitosis, 

2) ditemukannya sel atipik yang pleiomorfik, rasio inti-sitoplasma meningkat dan 

bertambahnya  DNA inti dan kelainan diferensiasinya. Displasia ringan sampai sedang 

menampakkan perubahan tidak di seluruh ketebalan epitel dan bisa bersifat reversibel, 

dimana dengan menghilangkan penyebabnya maka epitel akan kembali normal. Sedangkan, 

displasia berat ditandai dengan perubahan nyata pada seluruh ketebalan epitel, sehingga 

disebut carcinoma in situ (Kumar, 2003). 

  

  Epitel Mukosa Hiperplasia (HE 400X)               Displasia Ringan (HE 400X) 
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      Displasia Sedang (HE 100X)                             Displasia Berat (HE 100X). 

 

                   Carcinoma In Situ                                 Squamous Sel Carcinoma 

Gambar 11. Derajat kelainan histologi mukosa nasofaring (Sulistyo, 2008 ; Chan, 2005) 

Displasia ringan adalah kelainan inti sel yang minimal lebih banyak terjadi pada 

ketebalan epitel sepertiga basal dan sedikit di lapisan atas, yang mana menunjukkan maturasi 

dan stratifikasi, mungkin terjadi sedikit mitosis yang normal. Umumnya gabungan dari 

keratosis dan inflamasi kronis. Displasia sedang adalah kelainan inti sel lebih banyak pada 

anak inti. Tampak dengan perubahan yang paling banyak pada basal dari epitel, kelainan inti 

sel dapat bertahan sampai permukaan, tetapi maturasi dan stratifikasi sel terlihat di lapisan 

atas. Mitosis terjadi pada parabasal dan lapisan intermediat, tetapi tidak ada yang abnormal. 

Displasia berat adalah ditandai dengan kelainan inti sel dan hilangnya maturasi termasuk 

lebih dari dua pertiga epitel, dengan beberapa statifikasi pada lapisan superfisial, mitosis 

kadang-kadang abnormal terjadi di  lapisan atas. Carsinoma in situ ditemukan sebagai lesi 

dengan ketebalan penuh atau hampir penuh dari epitel skuamosa. Epitel memperlihatkan 

gambaran sel dan karsinoma tanpa invasi stroma, membutuhkan perubahan dari atas sampai 

ke bawah dengan undifferentiated, sel primitif dari permukaan basal sampai lapisan diatasnya 

(Rastogi V dkk, 2013). Berdasarkan WHO Head and Neck 4th Ed. 2017 menetapkan 3 

bentuk histopatologi karsinoma nasofaring, yaitu:  1. Keratinizing Squamous Cell 

Carcinoma. Dijumpai adanya diferensiasi dari sel skuamus dengan intercellular bridge atau 
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keratinisasi. Tumor tumbuh dalam bentuk pulau-pulau yang dihubungkan dengan stroma 

yang desmoplastik dengan infiltrasi sel-sel radang limfosit, sel plasma, neutrofil dan eosinofil 

yang bervariasi. Sel-sel tumor berbentuk poligonal dan stratified. Batas antar sel jelas dan 

dipisahkan oleh intercellular bridge. Sel-sel pada bagian tengah pulau menunjukkan 

sitoplasma eosinofilik yang banyak mengindikasikan keratinisasi. Dijumpai adanya keratin 

pearls. 2. Non Keratinizing Squamous Cell Carcinoma. Sel-sel menunjukkan batas antar sel 

yang jelas dan terkadang dijumpai intercellular bridge yang samar-samar. Dibandingkan 

dengan undifferentiated carcinoma ukuran sel lebih kecil, rasio inti sitoplasma lebih kecil, 

inti lebih hiperkromatik dan anak inti tidak menonjol. 3. Basaloid Squamous Cell Carcinoma. 

Tipe ini memiliki dua komponen yaitu sel-sel basaloid dan sel-sel squamous.Sel-sel basaloid 

berukuran kecil dengan inti hiperkhromatin dan tidak dijumpai anak inti dan sitoplasma 

sedikit. Tumbuh dalam pola solid dengan konfigurasi lobular dan pada beberapa kasus 

dijumpai adanya peripheral palisading. Komponen sel-sel skuamus dapat in situ atau invasif. 

Batas antara komponen basaloid dan skuamus jelas (Petersson et al., 2017). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa formaldehid adalah suatu 

senyawa karsinogenik yang dapat menyebabkan proses keganasan pada rongga hidung. 

Formalin dapat mencapai nasofaring melalui inhalasi, per oral, sub kutan, intra vena dan 

sebagai salah satu senyawa xenobiotic, maka formalin lebih sering dan banyak masuk ke 

dalam tubuh lewat inhalasi dan per oral. Rangsangan kronik mukosa nasofaring oleh formalin 

menyebabkan perubahan sel ke arah ireversibel. Struktur mukosa nasofaring yang merupakan 

peralihan antara epitel skuamosa dan kolumner, dapat mengalami hiperplasia  yaitu 

pembesaran mukosa akibat bertambahnya jumlah sel. Perubahan bentuk dari satu jenis sel ke 

jenis yang lain yang serupa diferensiasinya dan masih bersifat reversibel, disebut metaplasia, 

juga bisa terjadi pada lapisan mukosa nasofaring yang terpapar formalin. Tahapan selanjutnya 

dari perubahan adaptif sel mukosa nasofaring akibat paparan formalin adalah displasia. 

Sedangkan, displasia berat ditandai dengan perubahan nyata pada seluruh ketebalan epitel, 

sehingga disebut carcinoma in situ. Tahap selanjutnya berkembang menjadi karsinoma sel 

skuamosa. 
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