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ABSTRAK
Kanker pada gingiva merupakan kanker pada jaringan lunak disekitar gigi dan
tulang yang menyangga gigi. Kanker yang paling sering ditemukan pada gingiva
adalah karsinoma sel skuamosa. Sekitar 10% lesi pada gingiva adalah karsinoma sel
skuamosa, dan terlihat secara klinis sebagai area ulserasi, massa yang menonjol atau
berupa plak putih atau merah. Kanker pada gingiva sangat penting diperhatikan
karena lesinya menyerupai kondisi reaktif dan inflamasi yang umum pada
periodonsium. Keterlambatan dalam menegakkan diagnosis akan membuat
prognosis kanker menjadi buruk. Kanker pada gingiva sebenarnya sangat mungkin
dirawat dan disembuhkan apabila terdeteksi pada stadium awal, dan prognosisnya
menjadi baik. Gejala kanker pada gingiva ini yaitu luka atau lesi pada gingiva yang
tidak sembuh dalam 2 minggu; lesi dapat mudah berdarah; dapat berupa bengkak
yang sakit atau bahkan tidak sakit; kesulitan menelan, bicara atau mengunyah;
penebalan gingiva atau diskolorisari gingiva. Gejala awal ini mirip dengan lesi
inflamasi biasa pada gingiva sehingga sering kali diabaikan. Deteksi dini kanker
pada gingiva penting dilakukan karena kanker gingiva dapat disembuhkan bila
dideteksi pada stadium awal. Lesi pada stadium awal kanker pada gingiva sering
memiliki gejala yang hampir mirip dengan kondisi inflamasi biasa sehingga sering
diabaikan.
Kata kunci : deteksi dini, kanker, gingiva

ABSTRACT
Gingival cancer known as gum cancer is cancer of the soft tissue surrounding the
teeth and bones of the jaw that hold the teeth. Squamous cell carcinoma is the most
common malignant tumor in gingiva. Lesions of gingiva account for approximately
10% of the oral squamous cell carcinomas and may present clinically as an area of
ulceration, exophytic mass, or red/white speckled patches. Carcinoma of gingiva
constitutes an extremely important group of neoplasms as the lesion frequently
mimics the reactive and inflammatory conditions affecting the periodontium,
delaying the diagnosis and making the prognosis of the patient poorer. Gingival
cancer is very treatable and often curable if cought in the early stage. Gingival
cancer caught in the early stages has a good prognosis. Oral cancer (including
gingival cancer) is slower at spreading and growing than some other types of
cancer. Typical symptoms of gingival cancer include a sore or lesion on the gums,
especially if it does not heal within two weeks. This lesion can bleed easily, painful
or painless lump or mass on the gingiva, difficulty swallowing, and problem with
speaking or chewing. There may also be a tumor, thickening or discolored lump on
the gums. Other symptoms include unusual sensations on the gums, such us
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numbness or pain. Gingival cancer caught in the early stages has a good prognosis.
A diagnosis of gum cancer can be missed or delayed because some symptoms of
gum cancer are similar to symptom of other conditions.
Keywords : early detection, gingival, cancer
PENDAHULUAN
Kanker merupakan penyakit seluler yang ditandai dengan ciri adanya sifat
pertumbuhan yang tidak terkendali diikuti proses invasi ke jaringan dan penyebaran
atau metastasis ke bagian organ tubuh yang lain. Daerah rongga mulut merupakan
satu dari sepuluh lokasi tubuh yang paling sering terserang kanker. Kanker mulut
menempati peringkat ketiga sesudah kanker lambung dan leher rahim.1 Kanker
rongga mulut memiliki penyebab multifaktorial seperti mengkomsumsi tembakau,
alkohol, menyirih, faktor genetik, virus dan radiasi ionisasi (sinar X, sinar gamma,
bahan radioaktif, sinar ultraviolet), bahan kimia dan asap rokok.1,2
Keabnormalan dan kematian yang diakibatkan kanker rongga mulut masih
tinggi . hal ini salah satunya dikarenakan kurangnya deteksi dini dan identifikasi
pada kelompok risiko tinggi, serta kegagalan untuk mengontrol lesi primer dan
metastase nodus limfe servikal. Menurut Folson dkk3 80% dari semua kasus
kematian akibat kanker rongga mulut dapat dicegah dengan deteksi dini keganasan
dalam mulut.3
Kanker rongga mulut merupakan suatu pertumbuhan sel kanker pada
rongga mulut yang dapat mengenai rongga mulut, meliputi bibir dan mukosa bibir,
lidah, palatum, dasar mulut, mukosa pipi, dan gingiva.2 Meskipun gingiva bukan
merupakan lokasi paling sering ditemukannya kanker, namun kanker pada gingiva
sangat penting diperhatikan karena lesinya menyerupai kondisi reaktif dan inflamasi
yang umum pada periodonsium. Keterlambatan dalam menegakkan diagnosis akan
membuat prognosis kanker menjadi buruk. Kanker pada gingiva sebenarnya sangat
mungkin dirawat dan disembuhkan apabila terdeteksi pada stadium awal, dan
prognosisnya menjadi baik. Berdasarkan uraian di atas diperlukan langkah-langkah
yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dini lesi kanker khususnya di gingiva.
Diharapkan dengan ditemukannya lesi-lesi yang dicurigai sebagai proses keganasan
lebih awal, prognosis kanker gingiva akan lebih baik.
TELAAH PUSTAKA
Kanker merupakan istilah umum untuk semua jenis tumor ganas. Kata
tumor berasal dari bahasa latin yang berarti bengkak. Sel tumor pada tumor jinak
bersifat tumbuh lambat, sehingga tumor jinak pada umumnya tidak cepat
membesar. Kanker adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan differensiasi sel
yang tidak teratur dan kemampuan sel menyerang jaringan biologis lainnya baik
dengan invasi atau dengan metastasis.4
Kanker rongga mulut tahap dinidan lesi prekanker seringkali tidak kentara
dan asimtomatik. Oleh karena itu, sangat penting bagi klinisi untuk waspada,
terutama jika ditemukan faktor resiko seperti merokok dan ketergantungan alkohol.
Karsinoma sel skuamosa yang invasif seringkali didahului dengan adanya
perubahan premalignansi dari mukosa mulut yang dapat diidentifikasi secara klinis.
Lesi tersebut umunya berupa patch merah atau putih yang diketahui sebagai
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eritroplakia atau leukoplakia. Ketika berkembnag menjadi kanker, pasien biasanya
akan merasakan adanya ulkus yang tidak sembuh. Pada tahap selanjutnya gejala
perdarahan, kehilangan gigi, kesulitan menggunakan gigi tiruan, disfagia, disaritria,
odinofagia dan berkembangnya massa di leher.5
Menurut Lynch cit Hasibuan3 kanker rongga mulut tahap dini mumnya
tidak menimbulkan gejala, berdiameter kurang dari 2 cm, kebanyakan berwarna
merah dengan atau tanpa disertai komponen putih, licin, halus dan memperlihatkan
elevasi yang minimal. Seringkali awal dari keganasan ditandai oleh adanya ulkus.
Apabila terdapat ulkus yang tidak sembuh-sembuh dalam waktu 2 minggu, maka
keadaan ini sudah dapat dicurigai sebagai awal proses keganasan. Tanda-tanda lain
dari ulkus proses keganasan meliputi ulkus yang tidak sakit, lebih tinggi dari
sekitarnya dan indurasi (lebih keras), dasarnya dapat berbintil-bintil dan
mengelupas. Pertumbuhan karsinoma bentuk ulkus tersebut disebut sebagai
pertumbuhan endofitik. Selain itu karsinoma mulut juga terlihat sebagai
pertumbuhan yang eksofitik (lesi superfisial) yang dapat berbentuk bunga kol atau
papiler, mudah berdarah. Lesi eksofitik ini lebih mudah dikenali keberadaannya dan
memiliki prognosa lebih baik.3
Kanker pada gingiva umumnya berasal dari daerah dimana susur tembakau
ditempatkan pada orang-orang yang memiliki kebiasaan ini. Daerah yang terlibat
biasanya lebih sering pada gingiva mandibula daripada gingiva maksila. Lesi awal
kanker gingiva dapat terlihat sebagai ulser indolen, granuloma yang kecil atau
sebagai nodul. Sekilas lesi terlihat sama dengan lesi yang dihasilkan oleh trauma
kronis atau hiperplasia inflamatori. Lesi yang lebih lanjut berupa pertumbuhan
eksofitik atau pertumbuhan infiltratif yang lebih dalam. Pertumbuhan eksofitik
seperti bunga kol, mudah berdarah. Pertumbuhan infiltratif biasanya tumbuh invasif
pada tulang mandibula dan menimbulkan destruktif.3
Beberapa lesi awal kanker dan lesi prekanker yang dapat ditemukan di
gingiva yaitu karsinoma sel skuamosa, karsinoa verrukosa, leukoplakia, dan
eritroplakia. Karsinoma sel skuamosa adalah kanker yang paling sering ditemukan
pada gingiva. Sekitar 10% lesi pada gingiva adalah karsinoma sel skuamosa, dan
terlihat secara klinis sebagai area ulserasi, massa yang menonjol atau berupa plak
putih atau merah (gambar 1).

Gambar 1. Karsinoma sel skuamosa dengan verrucous erosive disertai pembengkakan
gingiva disekitar gigi molar maksila Palatinal7
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Leukoplakia didefinisikan sebagai bercak putih atau plak, yang melekat erat
pada mukosa mulut dan tidak dapat dibedakan dengan lesi putih lainnya.
Leukoplakia dapat berkembang menjadi kanker tergantung beberapa faktor yaitu
progesifitas lesi, jenis kelamin penderita, ukuran lesi, dan tingkat terjadinya
displasia. Leukoplakia paling sering terjadi pada pria setengah baya dan lebih tua,
seiring dengan meningkatnya prevalensi usia. Sangat sedikit pria yang berusia di
bawah 30 tahun menderita leukoplakia, namun prevalensinya meningkat 8% pada
usia di atas 70 tahun.5,6
Lesi awal leukoplakia muncul sebagai plak abu-abu yang semakin lama
menjadi lebih tebal dan putih. Di gingiva lesi leukoplakia dapat berupa proliferatif
verrucous leukoplakia (Gambar 2).5

Gambar 2. Proliferatif verrucous leukoplakia di gingiva 5

Penemuan dini kanker merupakan faktor penting untuk terapi kuratif,
memperbaiki prognosa, kepentingan kosmetik, dan mengurangi kecacatan serta
dapat memperlama kelangsungan hidup pasien. Pada kenyataannya, hampir semua
penderita kanker ditemukan dalam stadium yang sudah lanjut.3
Faktor-faktor yang dapat menimbulkan keterlambatan ini antara lain
perkembangan kanker pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan keluhan,
kenyataan bahwa mereka yang sudah tua serta lemah tidak mau repot-repot datang
ke dokter, pendidikan masyarakat pada umumnya masih rendah, lokasi lesi yang
tidak langsung terlihat dan lesi dirawat sebagai lesi jinak. Faktor lain adalah dokter
gigi kurang teliti pada pemeriksaan rutin rongga mulut atau tidak mengetahui tandatanda awal keganasan dalam mulut atau ragu-ragu karena tidak memiliki
pengetahuan yang cukup mengenai gambaran klinis keganasan mulut sehingga
terlambat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.3
PEMBAHASAN
Deteksi dini kanker gingiva dapat dilakukan dengan melalui anamnesa,
pemeriksaan klinis dan diperkuat oleh pemeriksaan tambahan secara radiografi dan
laboratorium. Dalam paper ini akan dikemukakan langkah-langkah yang dapat
dilakukan untuk mendeteksi dini proses keganasan dalam mulut. Diharapkan
dengan ditemukannya lesi-lesi yang dicurigai sebagai proses keganasan lebih awal,
prognosis kanker gingiva akan lebih baik.
Beberapa prosedur klinis yang dapat dilakukan dokter gigi untuk
mendeteksi kanker rongga mulut meliputi:
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1.

Anamesis
Data yang dikumpulkan dalam anamnesis meliputi riwayat penyakit
sebelumnya, perawatan yang pernah diterima, kebiasaan dan tingkah laku
pasien yang berhubungan dengan kesehatan, dan gaya hidup, riwayat operasi,
riwayat rawat inap, medikasi yang pernah diterima, pola makanan yang
dikonsumsi, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol.8 Hasil anamesis yang
perlu digaris bawahi terkait dengan kecurigaan adanya kanker yaitu:8
a. Faktor risiko
Faktor risiko yang harus dicatat berhubungan dengan:
1) Konsumsi tembakau (kebiasaan merokok)
Konsumsi tembakau berhubungan langsung dengan morbiditas
kesehatan, termasuk perkembangan kanker di saluran pencernaan atas
dan berhubungan yang erat dengan perkembangan premalignat oral
dalam bentuk eritroplakia dan dikonsumbinasikan dengan konsumsi
alkohol.
2) Konsumsi alkohol
Perkembangan kanker mulut dan konsumsi alkohol saling
berhubungan terutama apabila ada penggunaan tembakau.
Permeabilitas pada mukosaoral yang dinduksi oleh etanol secara
invitro menunjukkan peningkatan derajat penetrasi zat-zat
karsinogenik yang disebabkan oleh tembakau pada mukosa. Alterasi
ini menunjukkan adanya peningkatan risiko kanker. Sebagai
tambahan, acetaldehid yang merupakan hasil metabolism dari
alkohol, bersifat karsinogen dan bisa mengahasilkan mikroflora yang
sistemik maupun oral.
3) Diet
Penelitian baru-baru ini dilakukan dengan menghubungkan efek
injeksi mikronutrien yang dikaitkan dengan efek antioksidan.
Komponen karotinoid alami seperti seleneium, folat, dan vitamin (
seperti A, C, E) dilaporkan memberi efek proteksi dari kanker.
4) Gaya hidup
Perilaku sehari-hari pasien berperan pada perkembangan risiko
terjadinya kanker oral dan faringeal terutama yang berhubungan
dengan pola ketergantungan alkohol dan tembakau. Sebagai
tambahan, kontribusi faktor etnik dan genetik harus diperhatikan
sebagai faktor modifikasi yang penting.
b.

Faktor yang berkaitan dengan riwayat kesehatan
1) Paparan sinar matahari
Anamnnesis harus mencakup pertanyaan tentang paparan sinar
matahari dan penggunaan tabir surya.
Operator harus
mempertimbangkan risiko perkembangan karsinoma sel squamous
pada bibir bawah yang disebabkan oleh paparan matahari.
2) Pengobatan dan operasi
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Determinasi pasien yang memiliki sejarah operasi, termasuk medikasi
yang pernah diterima pasien dan yang sedang dikonsumsi harus
dilakukan. Kemungkinan peningkatan risiko perkembangan kanker
pada pasien yang pernah menjalani tranplantasi organ dan terapi
imunosupresi jangka panjang dipertimbangkan. Risiko peningkatan
perkembangan kanker berhubungan dengan komplikasi pada
tranplantasi hepar dan imunosupresi 4,3 lebih besar dibandingkan
dengan populasi umum.
3) Perilaku seksual dan Human Papilloma Virus
Penelitian Gellision dkk8 mengidentifikasi adanya peningkatan risiko
terjadinya karsinoma sel squamosa risiko tinggi pada spesimen tonsil
lingual dan palatina yang terpapar virus 16 Human Papilloma.
Transmisi virus ini berhubungan dengan perilaku seksual yang
melibatkan kontak orogenital.
2. Pemeriksaan klinis
Menurut Horowitz9 metode standar pemeriksaan klinis untuk
mendeteksi kanker di rongga mulut yaitu:
a. Pemeriksaan ekstra oral
Pemeriksaan ekstra oral meliputi inspeksi wajah, leher dan kepala
perhatian ditujukan terutama pada pasien yang menghabiska banyak
waktu di bawah paparan sinar matahari. Catat adanya asimetris atau
lesi pada kulit seperti crust, fissuring, dan pembengkakan. Limfonodi
regional submandibular dan area leher harus dipalpasi secara bilateral
untuk mendeteksi adanya pembesaran limfonodi. Jika ditemukan
pembesaran, periksa mobilitas dan konsistensinya (gambar 3).

Gambar 3. Pemeriksaan kelenjar getah bening submandibula 9

b.

3.

Pemeriksaan intra oral (gingiva)
Pemeriksaan dilakukan baik pada gingival sebelah labial maupun
gingival sebelah lingual dimulai dari gingiva posterior maksila kanan
hingga kiri. Perlu diperhatikan penampakan klinis gingiva normal,
gingivitis, pembesaran gingiva karena obat-obatan dan inflamasi kronis
lain.

Prosedur Skrinning
Skrinning adalah prosedur untuk dapat menemukan kanker dalam stadium
dini, terutama sebelum menemukan gejala klinis. Prosedur klinis skrinning
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4.

dapat dilakukan secara masal (population based), skrining oportunistik (case
finding), dan skrining yang menargetkan kelompok beresiko tinggi. Skrining
massal secara spesifik mengundang populasi/massa agar datang untuk
melakukan skrining. Undangan biasanya dilakukan melalui surat pada
populasi target, biasanya berdasarkan daftar pasien praktik dokter umum.
Skrining oportunistik dilakukan dengan cara menawarkan pada pasien untuk
melakukan skrining kanker rongga mulut ketika mereka datang ke klinik
ataupun pelayanan kesehatan lainnya dengan alasan yang lain (keluhan yang
lain). Skrining jaringan lunak oral merupakan bagian dari pemeriksaan
general oral oleh dokter gigi umum dan merepresentasikan kesempatan untuk
mendeteksi lesi asimptomatik (baik itu kanker maupun prekanker). Adapun
skrining pada populasi berisiko tinggi ditargetkan pada mereka yang
memiliki risiko tinggi yakni secara umum mereka yang berusia diatas 40
tahun yang memiliki kebiasaan merokok dan minum alkohol (terutama lakilaki). Populasi ini dapat kita peroleh secara oportunistik pada saat mereka
datang ke pelayanan medis primer (baik itu dokter umum maupun dokter
gigi). Beberapa prosedur skrining kanker rongga mulut diantaranya
pemeriksaan dengan toluidine blue/vital staining, Chemiluminscence :
ViziLite, .Cytology (Oral CDx), Identafi 3000, Saliva sebagai alat diagnostik,
Photosensitizera, Spectroscopy and fluorescence, In vivo microscopy, dan
Optical coherence tomography. Metode yang paling sering digunakan yaitu
dengan toluidine blue. Tolonium klorida yang juga dikenal dengan nama
toluidine blue, TB, telah digunakan sebagai bahan untuk mendeteksi adanya
abnormalitas mukosa serviks dan rongga mulut. Tb adalah dye
metachromatic yang secara klinis dapat mewarnai sel maligna tapi tidak pada
normal mukosa. Prosedur penggunaan TB adalah pasien berkumur dengan
menggunakan TB, kemudian operator dapat mengecek area dengan stain
berwarna biru dalam rongga mulut pasien. Lesi maligna berwarna biru gelap,
lesi displastik lainnya memiliki warna biru yang berbeda tergantung tingkat
terjadinya displasia. Adanya stain biru pada rongga mulut pasien
diindikasikan untuk melakukan biopsi.6
Biopsi
Menurut Pedersen4 biopsi merupakan pengambilan spesime baik total
maupun sebagia untuk pemeriksaan mikroskopis dan diagnosis. Teknik
biopsy yang sering digunakan adalah dengan cara insisional, eksisional da
aspirasi. Biopsi insisional dipilih bila lesi permukaan lebih dari 1 cm. Biopsi
eksisional dilakukan pada lesi yang kecil. Aspirasi dilakukan dengan jarum
18 gauge dan hanya dilakukan apabila diduga terdapat cairan. Hasibuan3
menambahkan bahwa untuk mengidentifikasi kanker rongga mulut pada
tahap dini dikembangkan biopsy dengan menggunakan sikat (Oral CDx).
Penelitia Sciubba3 biopsi dengan menggunakan sikat merupakan alat deteksi
yang sepadan dengan biopsi memakai scalpel meskipun biopsi Oral CDx ini
bukanlah pengganti untuk biopsi menggunakan scalpel.
Lynch (1994 cit Hasibuan 2004)3 menambahkan bahwa pada karsinoma
sel skuamosa, hasil pemeriksaan mikroskopis menunjukkan adanya
abnormalitas seluler sampai ke jarigan ikat, ukuran sel yag berubah,
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peningkatan kecepatan mitosis, perubahan ukuran dan bentuk nukleus,
gangguan dalam proses maturasi dan hiperkromatin.
Menurut Bolden (1982 cit Hasibuan 2004)3 tanda-tanda yang harus
diwaspadai oleh dokter gigi terhadap kemungkinan adanya kanker mulut yang baru
mulai terjadi atau dalam tahap lanjut antara lain:
1. Bercak putih, bersisik, persisten.
2. Bintik pigmen yang tiba- tiba ukurannya membesar.
3. Ulser yang tidak sembuh-sembuh.
4. Gusi bengkak dan berdarah yang tidak dihubungkan dengan obat-obatan.
5. Asimetri wajah yang progresif.
6. Gigi yang tanggal secara tiba-tiba, tanpa adanya riwayat trauma pada rahang.
7. Parastesi, anestesi dan mati rasa di rongga mulut.
8. Trismus dan sakit sewaktu menggerakkan rahang.
9. Adanya gumpalan pada leher, wajah atau jaringan mulut.
10. Luka pencabutan yang tidak sembuh-sembuh.
Bila terdapat salah satu atau beberapa tanda-tanda di atas harus segera
dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendeteksi secara dini lesi kanker pada tahap
awal, yang hasilnya dapat mendukung gambaran klinis yang ada didalam rongga
mulut.
SIMPULAN
Deteksi dini kanker pada gingiva penting dilakukan karena kanker gingiva
dapat disembuhkan bila dideteksi pada stadium awal. Lesi pada stadium awal
kanker pada gingiva sering memiliki gejala yang hampir mirip dengan kondisi
inflamasi biasa sehingga sering diabaikan.
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