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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Squamous Cell Carcinoma atau disebut juga Karsinoma Sel Skuamosa 

merupakan kanker yang sering terjadi pada rongga mulut yang secara klinis 

terlihat sebagai plak keratosis, ulserasi, tepi lesi yang indurasi, dan kemerahan. 

Karsinoma sel skuamosa merupakan salah satu dari 10 jenis kanker yang paling 

sering terjadi di seluruh dunia, dengan insidensi pada pria 5% dan wanita 2%. 

Karsinoma sel skuamosa pada rongga mulut pada umumnya terjadi pada usia di 

atas 50 tahun. Di Amerika Serikat prevalensi kanker mencapai 34.000 kasus baru 

per tahun. 

Karsinoma sel skuamosa adalah multifaktorial dan membutuhkan suatu 

proses multipel. Perubahan dan terganggunya DNA dapat menjadi salah satu 

faktor penyebab terjadinya kanker. Sebuah penelitian mengindikasikan virus 

seperti Herpes Simplex Virus dan Papilloma Virus berperan dalam proses 

tersebut. Namun penyebab pasti dari kanker masih belum jelas, tetapi faktor-

faktor pendukung dapat merangsang terjadinya kanker. Faktor-faktor tersebut 

digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal (herediter dan faktor 

pertumbuhan) dan faktor eksternal (bakteri, virus, jamur, bahan kimia, obat-

obatan, radiasi, trauma, panas, dingin, dan diet). Faktor-faktor tersebut dapat 

berperan secara individual atau berkombinasi dengan faktor lain sehingga dapat 

mencetuskan kanker. 

Sejak Billworth melaporkan kejadian dari tumor ganas primer multiple pada 

tahun 1879, hal tersebut tidak dipertimbangkan lagi sebagai rasa ingin tahu. 

Multiple primary carcinoma pada lokasi yang berbeda pada tubuh telah 

dilaporkan oleh beberapa pekerja dan insidennya telah dikutip dari 1 hingga 7 

persen oleh Mortel dan Kuehn. Cade dan Lee melaporkan insiden malignansi 

multipel 4,1%, Eirch dan kregh 8,8%, Mortel dan Foss 9,7%, Warne dan Gates 

sekitar 3,7 % dan Slaughter setinggi 18%. 
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Multiple carcinoma dihubungkan dengan tumor pada paru, saluran 

gastrointestinal, dan sistem urin serta sering terjadi pada kepala dan wajah. 

Rongga mulut telah menjadi lokasi dari banyak kasus malignansi. Berg et al 

menemukan bahwa kanker respiratori dan saluran pencernaan atas terjadi enam 

kali lebih sering pada pasien dengan kanker mulut. Dalam studinya, pada pasien 

dengan kanker lidah jarang mengalami perkembangan kanker secara berlebih 

dibandingkan pasien kanker mulut lainnya dengan kanker laring dan kanker paru 

diikuti dengan kanker pada dasar mulut. Horawitz mempelajari hubungan antara 

oral carcinoma dengan lesi primer lainnya dalam tubuh. Dia menemukan bahwa 

dari 116 pasien dengan kanker mulut, 19 diantaranya memiliki carcinoma 

multipel. Werthamer dan rekan kerjanya, dalam studi mengenai lesi primer 

multipel, menetapkan kriteria untuk multicentric carcinoma. Lund dalam study 

kanker pada mukosa bukal melaporkan bahwa secara statistik perkembangan dari 

carcinoma sekunder tipe yang sama pada mulut adalah sekitar 15 kali lebih sering. 

Tan dan rekan-rekannya mendeskripsikan sebuah kasus carcinoma pada pipi kiri 

dan kanan dan menyatakan multicentric origin dari carcinoma.  

Masih sebuah hal yang langka untuk terdapat lebih dari dua fokus atau pusat 

berbeda dalam rongga mulut tanpa melibatkan bagian tubuh lainnya. Meskipun 

insiden oral carcinoma di India sebesar 40%, multifocal carcinoma masih jarang 

diamati. Pasien yang dilaporkan pada kasus ini memiliki sekitar empat pusat 

primer pada lokasi yang berbeda di dalam rongga mulut dan sangat langka.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.Oral Squamous Cell Carcinoma 

Squamous Cell Carcinoma bentuk kedua paling umum dari kanker 

kulit setelah basal cell carcinoma (BCC). Beberapa kasus yang disebabkan 

oleh SCC meningkat setiap tahunnya dan tidak menunjukkan adanya tanda 

tanda penurunan. 

Squamous Cell Carsinoma adalah kanker kulit yang tumbuh cukup 

lambat. Tidak seperti jenis kanker kulit lainnya, ia dapat menyebar ke 

jaringan, tulang, dan kelenjar getah bening di dekatnya, di mana hal itu 

mungkin menjadi sulit untuk diobati. Sekitar 90% kanker mulut adalah SCC, 

yang biasanya terlihat pada batas lateral lidah, orofaring, dan dasar mulut, 

seperti lesi merah (eritroplakia), lesi putih (leukoplakia), atau campuran 

keduanya (eritroleukoplakia) dengan ulkus. 

Squamous Cell Carcinoma sangat umum terjadi di negara 

berkembang, kebanyakan pada laki-laki yang lebih tua, hal ini disebabkan 

karena adanya kecendrungan pada untuk memiliki kebiasaan mengkonsumsi 

tembakau dan alcohol, namun hal ini dapat juga terjadi pada wanita yang 

mengkonsumsi tembakau dan alkohol. Ada kekhawatiran tentang 

peningkatan berkelanjutan pada pasien yang lebih muda dan terutama pada 

wanita, dan juga pada orofaring, kemungkinan karena infeksi virus HPV 

(human papillomavirus). 

Squamous cell carcinoma biasanya ditemukan di daerah tubuh yang 

rusak akibat sinar UV dari sengatan matahari, radiasi dari sinar ultraviolet 

yang merupakan penyebab utama dari kanker ini. Kulit yang terpapar sinar 

matahari meliputi kepala, leher, telinga, bibir, lengan, kaki, dan tangan. 

Penyebab lain yang diduga menjadi faktor dari timbulnya squamous cell 

carcinoma adalah radiasi akibat ionisasi, virus HPV, pengaruh bahan bahan 

kimia,penurunan  kekebalan tubuh. Pada rongga mulut sendiri, squamous 
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cell carcinoma sering terjadi pada bibir bagian bawah, mukosa bukal, 

gingiva, palatum durum, bagian 2/3 dari lidah meliputi permukaan dorsal, 

ventral, dan lateral, dan dasar mulut. 

 

2.2.Faktor Penyebab Oral Squamous Cell Carcinoma 

 

Faktor penyebab dari oral squamous cell carcinoma dapat dilihat pada 

tabel berikut (Butterworth et al., 2000) : 

Faktor risiko yang telah 

ditetapkan 

Merokok/ tembakau – rokok, cerutu, pipes, 

bidis 

Smokeless tobacco – mengunyah tembakau, 

atau produk yang tidak terbakar lainnya. 

Mengunyah betel quid/paan/guktha 

Konsumsi alcohol yang tinggi (sinergis dengan 

tembakau) 

Adanya keadaan yang berpotensi malignant 

Adanya riwayat kanker rongga mulut dan 

saluran cerna 

Paparan sinar matahari berlebih atau radiasi 

(untuk kanker pada bibir) 

Usia, dikaitkan dengan faktor risiko lainnya 

Faktor risiko lainnya Kurangnya konsumsi buah segar dan sayur 

Infeksi virus, misalnya human 

papillomaviruses (HPVs) 

Penyakit yang dapat menekan system imun  

Minum mate 

Sepsis kronik dalam mulut 
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Beberapa faktor etiologi dari oral squamous cell carcinoma adalah: 

 Tembakau dan Alkohol : 75% dari seluruh kanker mulut dan faring di 

Amerika Serikat berhubungan dengan penggunaan tembakau yaitu 

termasuk merokok dan mengkonsumsi alkohol. Penggunaan alkohol 

dengan rokok bersama-sama secara signifikan memiliki resiko yang lebih 

tinggi daripada digunakan secara terpisah. Merokok cerutu dan merokok 

menggunakan pipa mempunyai resiko yang lebih tinggi terhadap kanker 

mulut dibandingkan dengan merokok kretek.   

 Bahan Kimia : Sebagian besar bahan-bahan kimia berhubungan dengan 

terjadinya kanker. Bahan-bahan yang dapat menimbulkan kanker di 

lingkungan antara lain, seperti cool tar, polycylic aromatic hydrocarbons, 

aromatic amines, nitrat, nitrit, dan nitrosamin.   

 Infeksi : Beberapa mikroorganisme yang berhubungan dengan kanker 

mulut adalah candida albicans. Hubungan antara candida albicans dengan 

penyakit speckled leukoplakia pertama kali ditemukan oleh Jespen dan 

Winter pada tahun 1965. Beberapa studi menunjukkan bahwa, sekitar 7-

39% dari leukoplakia dijumpai adanya candida hyphae. Penyakit ini 

mempunyai kecenderungan berubah menjadi kanker.   

 Nutrisi : Pola diet makanan sangat berpengaruh terhadap timbulnya 

kanker. Defisiensi dari beberapa mikronutriensi seperti vitamin A, C, E, 

dan Fe dilaporkan mempunyai hubungan dengan terjadinya kanker. 

Vitamin-vitamin tersebut mempunyai efek antioksidan. Defisiensi zat besi 

yang menyebabkan anemia. Radiasi sinar ultraviolet adalah suatu bahan 

yang diketahui bersifat karsinogenik. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Takeichi dkk, (1983) terhadap efek radiasi di Hiroshima 

dan Nagasaki Jepang, melaporkan bahwa terjadi peningkatan insidensi 

kanker kelenjar ludah pada orang yang selamat setelah terkena radiasi bom 

atom pada periode antara 1957-1970, terjadinya kanker 2,6 kali lebih 

tinggi dibandingkan yang tidak terkena radiasi.   
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 Faktor genetik : Seseorang yang memiliki riwayat keluarga menderita 

kanker memiliki risiko terkena kanker sebanyak 3 sampai 4 kali lebih 

besar dari yang tidak memiliki riwayat keluarga menderita kanker.   

 Sistem Kekebalan Tubuh : Dilaporkan bahwa ada peningkatan insidensi 

kanker pada pasien yang mendapat penekanan sistem kekebalan tubuh, 

seperti pada penderita transplantasi, AIDS, dan defisiensi kekebalan 

genetik. Insidensi tumor pada pasien yang mendapat tekanan sistem 

kekebalan tubuh sebesar 10%. Gangguan sistem kekebalan selain 

disebabkan kerusakan genetik juga disebabkan oleh penuaan, obat-obatan, 

infeksi virus. 

 

Dari beberapa faktor risiko di atas, usia sebenarnya bukan merupakan 

faktor risiko, tetapi dimasukkan dalam faktor risiko karena paparan terhadap 

faktor-faktor risiko lainnya akan meningkat sesuai dengan usia. 

Bagaimanapun bahwa kanker mulut tidak hanya terjadi pada usia tua. 

Risiko terjadinya kanker mulut  akan meningkat sesuai dengan 

frekuensi dan lamanya dari konsumsi alkohol atau tembakau maupun 

kombinasi keduanya. Alkohol dan tembakau dapat berkontribusi sekitar 

75% pada kanker mulut. Oleh karena itu, pada saat anamnesis perlu 

ditanyakan lebih jauh mengenai faktor risiko tersebut. Pada suatu etnik 

tertentu, merokok dan konsumsi alcohol tidak dapat diterima, tetapi 

mengunyah tembakau masih dapat diterima olehnya, sehingga hal ini dapat 

menjadi suatu masalah. Seperti sebuah informasi yang menyatakan tentang 

kelompok Asia Selatan yang menetap di United Kingdom menunjukkan 

insiden kanker mulut yang lebih tinggi dari populasi umum. Kanker mulut 

lebih sering terjadi pada orang India dari pada di Eropa Barat. Kejadian ini 

disebabkan karena orang India yang menetap di UK masih membawa 

kebiasaan mengunyah tembakau dari negaranya. Industri tembakau di India 

telah memperkenalkan guktha dan bidis (rokok buatan tangan) di pasar lokal 

dan negara Barat yang banyak populasi Asia Selatan. Guktha dijual sebagai 

penyegar mulut dan ditargetkan dijual pada orang-orang muda dengan harga 
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yang murah, sehingga menyebabkan anak-anak akan lebih mudah mengenal 

tembakau. 

Selain pada kedua hal di atas, sinar ultraviolet juga dapat 

menyebabkan kanker pada bibir maupun kulit secara umum, sehingga 

menghindari paparan sinar matahari berlebih dapat menjadi salah satu saran 

atau cara untuk mencegah terjadinya kanker.  Para dokter gigi juga bisa 

memberikan saran kepada pasien pada makanan dan nutrisi, tidak hanya 

mengurangi frekuensi dari konsumsi fermentable carbohydrates untuk 

melindungi gigi, tetapi juga memaksimalkan  imunitas tubuh dan 

memperbaiki mekanismenya, sehingga dapat mencegah penyakit seperti 

kanker, penyakit jantung, dan juga stroke dengan konsumsi makanan yang 

banyak mengandung antioksidan. 

Selanjutnya adalah Human papillomaviruses (HPVs) yang lebih 

dikenal sebagai penyebab dari kanker serviks juga dapat berperan dalam 

menyebabkan kanker di mulut. Sehingga meningkatkan kemungkinan 

bahwa kanker di rongga mulut dapat disebabkan melalui transmisi seksual. 

Infeksi kronik di rongga mulut juga sangat penting. Adanya belang 

warna merah dan putih bisa saja berhubungan dengan ragi atau hifa dari 

jamur Candida yang mungkin dapat meningkatkan grade dysplasia dan 

meningkatkan risiko ke arah malignant. Terakhir adalah peran dari biofilm 

bakteri rongga mulut yang memetabolis alkohol menjadi asetaldehid yang 

diketahui sebagai karsinogen. 

 

2.3.Diagnosis Squamous Cell Carcinoma 

 

Pemeriksaan intra oral dilakukan untuk mengamati secara klinis adanya 

kelainan atau anomali pada daerah mulut. Biopsi dilakukan bila ditemukan lesi 

yang dicurigai, maka dapat dilakukan biopsi untuk melihat gambaran secara 

mikroskopis. Gambaran histopatologis pada karsinoma sel skuamosa telah 

dijelaskan pada sub bab histopatologis karsinoma sel skuamosa. 
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Keberhasilan dari suatu pengobatan dan kesempatan hidup dari pasien 

dengan kanker mulut sangat bergantung dari diagnosis yang baik dari tumor 

tersebut dan lesi prekursornya. Prosedur diagnosis Squamous cell 

Carcinoma adalah sebagai berikut : 

 

a. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan visual dan palpasi pada 

seluruh permukaan mukosa, palpasi bimanual pada dasar mulut, dan 

pemeriksaan klinis pada leher untuk mencari ada tidaknya keterlibatan 

nodul limfatik (Barnes et al., 2005). 

 

b. Toluidine blue staining 

Toluidine blue adalah pewarna yang mudah diserap. Untuk 

pewarnaan intravital, 1% larutan toluidine blue diaplikasikan pada 

mukosa rongga mulut dan dihilangkan setelah satu sampai dua menit 

dengan 2% asam asetat. Toluidine blue berdifusi menuju sel, mewarnai 

nukleusnya. Sel mukosa rongga mulut yang malignan memiliki nucleus 

yang lebih besar dibandingkan sel yang normal dan setelah pewarnaan 

terlihat lebih gelap. Metode ini dapat membantu mendeteksi lesi dengan 

potensi malignan pada pasien beresiko tinggi serta membantu memilih 

area untuk dibiopsi (Driemel et al., 2007). 

Namun adanya peningkatan rasio nucleus/plasma pada sel yang 

tidak malignan, tumor jinak, atau sel yang mengalami perubahan radang 

dapat memberikan hasil yang ambigu, hal ini membatasi ketepatan dari 

hasil dengan pewarnaan toluidine blue. Penggunaan toluidine blue lebih 

tepat digunakan untuk mengidentifikasi carcinoma invasive namun 

asimptomatik yang dapat terlewatkan dalam pemeriksaan klinis (Driemel 

et al., 2007). 
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c. Photodynamic diagnosis 

Diagnosis photodynamic atau fluorescence diagnosis pada oral 

carcinoma menggunakan 5-aminolevulinic acid (5-ALA), yang 

diproduksi oleh tubuh pada sintesis heme sebagai photosensitizing stain. 

Aplikasi secara topical dari 5-ALA menstimulasi meningkatnya produksi 

dan akumulasi intraselular dari protoporphyrin IX pada jaringan 

dysplastic dan cancerous, yang sensitive terhadap paparan cahaya 

dengan panjang gelombang 405 nm. Jaringan fluorescent dicurigai 

sebagai jaringan malignan dan harus dibiopsi (Driemel et al., 2007). 

 

d. Autofluorescence 

Autofluorescence mendeskripsikan karakteristik biologis dari suatu 

jaringan yang mengkilap saat dipaparkan cahaya dengan gelombang 

yang sesuai, efek ini disebabkan oleh adanya fluorophores seperti flavin, 

tryptophan, elastin, dan collagen. Pada sel yang malignan, glikolisis 

umumnya dilakukan secara anaerob, sedangkan sel normal umumnya 

melakukan glikolisis secara aerob. Mononucleotide flavin berfungsi 

sebagai coenzyme pada glikolisis aerob, namun tidak terdapat pada 

glikolisis secara anaerob. Saat distimulasi oleh cahaya biru, flavin 

memancarkan cahaya hijau sehingga dapat membedakan jaringan sehat 

dengan jaringan kanker yang terlihat gelap (Driemel et al., 2007). 

 

e. Biopsi 

Diagnosis ditetapkan melalui biopsi. Specimen diambil dari area 

yang paling dicurigai secara klinis dengan menghindari area yang 

mengalami nekrosis dan ulserasi, lebih dari satu area biopsi dapat 

dibutuhkan. Pada pasien dengan nodul limfatik yang membesar dan 

tumor primer yang jelas terlihat pada rongga mulut atau orofaring, biopsi 

tidak selalu diambil melalui area primer tersebut dan nodul limfatik, 

pada situasi tersebut, aspirasi sitologi dapat dilakukan untuk mencari 

tahu keterlibatan dari nodul limfatik (Barnes et al., 2005). 
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Jika tidak ditemukan letak tumor primer pada pasien dengan nodul 

limfatik yang membesar, aspirasi pada nodul limfatik dapat dilakukan 

untuk menetapkan diagnosis. Pada pasien yang dilakukan aspirasi 

menunjukan hasil non-diagnostic dan terdapat kecurigaan adanya 

Squamous Cell Carcinoma, biopsi dilakukan dengan melakukan eksisi 

pada nodul limfatik. (Barnes et al., 2005). 

Prosedur mencari tumor primer dapat dilakukan dengan direct 

pharyngolaryngoscopy, kemudian dilanjutkan dengan biopsi pada area 

dengan resiko terjadinya SCC terbanyak seperti dasar lidah, nasofaring, 

dan lain-lain (Barnes et al., 2005). 

 

2.4.Tampilan Klinis Oral Squamous Cell Carcinoma 

Menurut Neville, et al. Squamous cell carcinoma memiliki beragam 

gambara klinis yaitu: 

a. Exophytic (pembentuk massa) 

b. Endophytic (berlubang dan ulserasi). 

c. Leukoplakia (bercak putih) 

d. Erythroplakia (bercak merah) 

e. Erythroleukoplakia (kombinasi bercak merah dan putih) 

Pada kasus yang dini biasanya belum terdapat penambahan massa dan 

ulserasi tetapi hanya terdapat leukoplakia dan erythroplakia. Lesi erophytic 

memiliki permukaan yang tidak teratur dan memiliki warna dari normal 

sampai merah maupun putih. Sedangkan endophytic memiliki karakteristik 

berbentuk tidak teratur, ulserasi dan mukosa berwarna merah atau putih. 

Sedangkan menurut Van Zyl (2012), gambaran klinis dari squamous 

cell carcinoma seperti (Zyl, 2012): 

a. Leukoplakia (bercak putih), eritroplakia (bercak merah), 

eritroleukoplakia (kombinasi bercak merah dan putih).  

b. Pertumbuhan eksofitik (lesi superfisial) dapat berbentuk bunga kol atau 

papiler, dan mudah berdarah. Sedangakn untuk pertumbuhan endofitik 

biasanya terdapat batas tegas antara lesi dan jaringan normal, invasinya 
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dapat merusak tulang yang dapat menyebabkan nyeri dan penampakan 

pada radiografnya adalah radiolusen.  

c. Ulser dengan ukuran 1-2cm, kebanyakan berwarna merah dengan atau 

tanpa disertai komponen putih, licin, halus dan memperlihatkan elevasi 

yang minimal, biasanya terdapat pada bagian bawah bibir.  

d. Terdapat lesi luas pada dorsum lidah yang bersifat hyperkeratosis dan 

memiliki permukaan yang kasar. 

e. Karakteristik dari lesi karsinoma adalah berwarna merah dan ditutupi 

oleh krusta karena hiposalivasi. Karsinoma sel skuamosa rongga mulut 

yang telah berinfiltrasi sampai ke jaringan ikat hanya menyebabkan 

sedikit perubahan pada permukaan, tetapi timbul sebagai daerah yang 

berbatas tegas dengan hilangnya mobilitas jaringan. 

 

Gambaran klinis. Nodula berwarna seperti kulit normal, permukaannya 

halus tanpa ada krusta atau ulkus dengan tepi yang berbatas kurang jelas. 

Nodula kemerahan dengan permukaan yang papilomatosa atau verukosa, 

menyerupai bunga kol. Ulkus dengan kusta pada permukaannya, tepi 

meninggi, berwarna kuning kemerahan. Dalam perjalanan penyakitnya lesi 

akan meluas dan mengadakan metastase ke kelenjar limfe regional atau 

organ-organ dalam. 
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Gambar: oral squamous cell carcinoma pada lateral lidah 

Sumber www.researchgate.net 

 

 

Gambar: oral squamous cell carcinoma pada mukosa bukal 

Sumber: www.researchgate.net 

 

http://www.researchgate.net/
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Gambar: oral squamous cell carcinoma pada mukosa gingival 

Sumber: www.imgflash.org 

 

 

Gambar: Oral squamous cell carcinoma pada mukosa palatal 

Sumber: www.indjos.com 

 

http://www.imgflash.org/
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2.5.Tampilan Histopatologis Oral Squamous Cell Carcinoma 

 

Secara histologis karsinoma sel skuamosa menunjukkan proliferasi sel-

sel epitel skuamosa. Terlihat sel-sel yang atipia disertai perubahan bentuk 

rete peg processus, pembentukan keratin yang abnormal, pertambahan 

proliferasi basaloid sel, susunan sel menjadi tidak teratur, dan membentuk 

tumor nest (anak tumor) yang berinfiltrasi ke jaringan sekitarnya atau 

membentuk anak sebar ke organ yang lain. 

Squamous cell carcinoma berasal dari permukaan epitel displastik dan 

dicirikan secara histopatologis oleh adanya pulau invasif dan rangkaian sel 

epitel pipih yang malignan. Invasi biasanya ditandai oleh adanya ekstensi 

irregular dari epitelium lesional melalui basement membrane dan menuju 

jaringan ikat subepitelial. Sel invasif dan masa sel tersebut dapat menyebar 

lebih dalam menuju jaringan adiposa, otot, atau tulang, menghancurkan 

jaringan sehat selama proses invasi berlangsung. Sel lesional dapat 

mengelilingi dan menghancurkan pembuluh darah dan menginvasi lumina 

vena atau limfatik, dapat pula dilihat invasi sel-sel imun dan sel inflamasi 

menuju epitel dan adanya area nekrosis. Epitel lesional ini dapat 

menginduksi formasi pembuluh darah kecil (angiogenesis) dan terkadang 

fibrosis (desmoplasia atau perubahan scirrhous) (Damm, et al., 2002). 
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Gambar 21 : Well-Differentiated Squamous Cell Carcinoma, terdapat 

pulau-pulau epitel pipih malignan menginvasi lamina propria 

 

 

Gambar 22 : Well Differentiated Squamous Cell Carcinoma, terdapat 

sel epitel displastik dengan pembentukan keratin pearl 

 

Baik tumor yang superfisial maupun invasif, Sel lesional ini 

menunjukan adanya sitoplasma eosinophilic dengan nucleus yang besar 

(hyperchromatic) adanya peningkatan nucleus-to-cytoplasm ratio, dan 

bermacam seluler dan pleomorphismare nucleus, terdapat pula keratin pearls 

(lapisan keratin melingkar) yang diproduksi oleh epitel lesional, sel juga 

dapat mengalami keratinasi (Damm, et al., 2002). 
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Gambar 2.3 : Moderately Differentiated Squamous Cell Carcinoma. 

 

Evaluasi histopatologi dari tingkatan dimana tumor ini menyerupai 

jaringan induknya (squamous epithelium) dan memproduksi produk normal 

mereka (keratin) disebut sebagai grading.  Lesi dibagi menjadi 3 tingkatan 

atau 4 poin tingkatan, semakin sedikit diferensiasi pada tumor semakin 

tinggi tingkatannya. Grading dari tumor adalah sebagai berikut (Damm, et 

al., 2002) : 

1. Low Grade, Grade I atau Well-differentiated squamous cell 

carcinoma, tumor ini tumbuh dengan lambat dan mengalami 

metastasis pada akhir pertumbuhannya. 

2. Grade II atau Moderately differentiated squamous cell carcinoma. 

3. High Grade, Grade III/IV, atau Poorly differentiated squamous cell 

carcinoma, tumor ini memiliki pleomorphism sel dan nucleus yang 

lebih banyak dan sedikit produksi keratin sehingga sulit untuk 

mengidentifikasi asal dari jaringan ini, tumor ini tumbuh dengan 

cepat dan metastasis pada fase awal pertumbuhannya. 

 

Grading dari squamous cell carcinoma bersifat subjektif dan 

bergantung dari bagian yang diambil sebagai sample dari tumor serta kriteria 

yang diberikan oleh masing-masing patologis. 
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2.6.Terapi dan Penatalaksanaan Oral Squamous Cell Carcinoma 

Tujuan utama perawatan kanker mulut adalah kontrol dari kanker 

primer. Pemilihan perawatan tegantung dari beberapa sebab yaitu tipe sel 

dan derajat diferensiasi, bagian yang terlibat ukuran serta lokasi dari 

kanker primer, keterlibatan jaringan getah bening, ada tidaknya 

keterlibatan tulang, kemampuan tercapainya tepi kanker pada waktu 

operasi, kemampuan mempertahankan fungsi komunikasi, kemampuan 

mempertahankan fungsi menelan, status fisik dan mental pasien, 

komplikasi yang mungkin terjadi, kerjasama pasien. 

Secara umum perawatan kanker mulut biasanya dilakukan dengan 

pembedahan dan radioterapi. Lesi kecil seperti Karsinoma stadium I dan 

stadium II dapat diobati dengan pembedahan saja, pengobatan dengan 

radiasi ditunda bila terjadi kekambuhan. Lesi yang besar seperti lesi 

stadium III dan stadium IV biasanya diobati dengan pembedahan dan 

diikuti dengan radiasi. Diseksi pada leher yang efektif atau bersifat 

profilaksis yang sering dihubungkan dengan pilosofi primer bedah. 

Stadium II dan lesi yang lebih besar sering dilakukan diseksi pada leher. 

Dosis radiasi yang diperlukan untuk pengobatan karsinoma sel skuamosa 

yang berhasil baik metode primer atau tambahan terentang antara 4000 

sampai 7000 rads. Dosis radiasi yang dapat mematikan tumor memberikan 

efek samping sementara termasuk ulserasi mukosa, nyeri, disgeusia, 

kandidiasis, dermatitis, alopesia, dan eritema kulit. Sementara efek 

samping yang permanen adalah xerostomia dengan karies servikal tipe 

radiasi, telangiektasia kulit, atrofi mukosa mulut dan kulit, alopesia 

permanen, dan osteoradio nekrosis. 

Tujuan dari terapi pada tumor ganas rongga mulut adalah untuk 

memberantas atau menghilangkan penyakit dari tubuh penderita agar dapat 

mengembalikan fungsi fisiologis dari organ-organ tubuh dengan sebaik 

mungkinserta untuk mempertahankan atau mengusahakan pengembalian 

fungsi kosmetik seoptimal mungkin. Terapi dan penatalaksaan dari tumor 
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ganas pada rongga mulut dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung 

dari ukuran, letak, jumlah dan keganasan dari tumor tersebut.  

Terapi untuk kasus squamous cell carcinoma dapat melibatkan satu 

atau beberapa terapi sekaligus, terdiri dari pembedahan, radioterapi dan 

kemoterapi. Jika tumor masih berukuran kecil, dapat dilakukan satu terapi 

saja, namun jika sudah membesar atau bermetastasis dapat dilakukan 

terapi kombinasi. Terapi yang paling sering dan paling umum dilakukan 

adalah terapi menggunakan radioterapi.Terdapat dua macam radioterapi, 

yaitu : 

 

 Radioterapi eksterna atau teletherapy 

Merupakan terapi radiasi menggunakan sinar-X atau radioisotop 

yang di luar tubuh dengan jarak tertentu dan dengan periode waktu 

tertentu. Sinar diarahkan ke tumor yang akan diberi radiasi. Besar energi 

yang akan diserap oleh tumor atau besarnya daya penetrasi sinar-X 

tergantung dari besarnya energi yang dipancarkan oleh tabung. Makin 

tinggi perbedaan tegangan antara katoda dan anoda, makin besar pula 

daya tembus sinar, sehingga untuk tumor-tumor yang letaknya agak 

dalam diperlukan pesawat-pesawat dengan tegangan yang tinggi. Salah 

satu contohnya adalah pesawat teleterapi Co-60. Co-60 (kobalt 60) yang 

merupakan isotop buatan yang murah yang dapat menggantikan jarum 

radium yang mahal harganya. Pada saat ini Co-60 yang mempunyai 

energi ekuivalen dengan sinar-X 3 Mv dan memancarkan sinar gamma 

secara terus menerus sehingga sangat cocok digunakan untuk 

pengobatan penyakit kanker. Sumber Co-60 berada pada gantry yang 

dapat diatur penyudutannya dari 0° - 360°. Pesawat ini dilengkapi 

dengan lampu kolimator dan fiber optic yang berfungsi untuk 

mendapatkan titik sentral dari luas lapangan penyinaran, mengatur jarak 

sumber ke obyek dengan mengubah ketinggian meja. Tetapi, dapat 

terjadi penyimpangan atau error sebesar 5% pada teleterapi Co-60 ini. 

Selain itu perlu dikalibrasi setiap 6 bulan. Penyimpangan ini dapat 

terjadi karena geometri dari isotop berbentuk silinder bukan bola dan 
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berkas radiasi yang digunakan ialah berkas terkolimasi. Keberhasilan 

pelaksanaan teleterapi dengan menggunakan pesawat telecobalt-60 

sangat dipengaruhi oleh faktor ukuran dan geometris sumber, serta jarak 

sumber kepermukaan kulit pasien. 

 

 Radioterapi internal atau brachytherapy  

Merupakan terapi radiasi dengan menaruh sumber energi di 

dalam tumor atau berdekatan dengan tumor di dalam rongga tubuh 

dengan menggunakan isotop radioaktif tertutup. Hal ini bertujuan agar 

diperoleh distribusi dosis radiasi yang tinggi dan homogen dalam ruang 

lingkup yang sesuai dengan bentuk dan volume sasaran radiasi, juga 

memiliki dosis yang rendah pada jaringan sehat disekitarnya, sehingga 

dapat dicapai kontrol lokal yang tinggi dengan efek samping yang 

rendah.Salah satu contohnya adalah tipe interstisial dengan implantasi 

atau menusukkan jarum radium ke dalam tumor. 

Terdapat beberapa efek dari radioterapi seperti dapat 

mengakibatkan kerusakan dalam sel, seperti dapat mengganggu 

ketahanan hidup dan reproduksi sel, tetapi sering kerusakan dapat 

disembuhkan sendiri oleh sel tersebut (auto repair), adanya perubahan 

sel dan perubahan daya proliferasi sel dapat terjadi karena faktor lain 

dalam sel, sebelum atau sesudah paparan radiasi dan bila cukup banyak 

sel dalam organ atau jaringan terbunuh atau tertahan untuk bereproduksi 

dan berfungsi secara tidak normal maka sel dalam organ atau jaringan 

tersebut akan kehilangan fungsi. 

Terapi lain yang dapat dilakukan adalah dengan eksisi bedah. 

Eksisi tumor umumnya dilakukan dengan tepi sayatan 1-2 cm di luar 

indurasi tumor yang merupakan jaringan normal. Pada bagian yang 

infiltratif dan ulseratif harus lebih hati-hati untuk melakukan sayatan 

karena untuk free margin memerlukan eksisi yang lebih luas. Kemudian, 

untuk yang belum bebas tumor diradiasi penggunaan radioterapi 

adjuvant sesudah pembedahan dapat diberikan dengan radiasi eksterna. 
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Terapi kombinasi pembedahan dan radioterapi memberikan hasil 

terapi yang lebih baik untuk karsinoma lidah stadium III dan IV.2 Terapi 

kombinasi dilakukan dengan 2 cara yaitu terapi kombinasi terencana dan 

terapi kombinasi tanpa rencana. Terapi kombinasi terencana yaitu 

dilakukan pembedahan yang dilanjutkan dengan  radioterapi untuk 

eradikasi tumor residu secara mikroskopik. Terapi kombinasi tanpa 

rencana dilakukan sebagai terapi kuratif dan belum ada kesepakatan 

tentang waktu untuk dilakukan radioterapi. Keuntungan pemberian 

radioterapi preoperatif adalah sel kanker pada tepi tumor menjadi inaktif, 

radioterapi menyebabkan sklerosis dan menyumbat aliran kelenjar getah 

bening serta mengurangi penyebaran karsinoma saat pembedahan. 

Tetapi radioterapi preoperatif menyebabkan gangguan penyembuhan 

luka seperti fistula orofaringokutan, luka yang mengelupas serta ruptur 

vaskuler. Saat ini ada kecenderungan untuk melakukan pembedahan 

terlebih dahulu dan selanjutnya diberikan radioterapi. Keuntungan 

pendekatan ini adalah morbiditas operasi dapat dikurangi dan 

kerugiannya adalah apabila terjadi komplikasi pembedahan maka 

pemberian radioterapi menjadi terlambat dan tidak efektif 

Kanker dalam rongga mulut dapat melakukan metastasis atau 

dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jika tumor tanpa disertai 

dengan metastasis dapat dilakukan radioterapi dengan dosis 5000-7000 

rads dan jika diperlukan dapat dikombinasikan dengan pembedahan. 

Namun, untuk pasien dengan tumor yang sudah mencapai tahap 

advanced dan sudah bermetastasis dapat diberikan kemoterapi. 

Kemoterapi digunakan pada karsinoma stadium lanjut dan sebagai terapi 

paliatif pada tumor rekuren untuk mengurangi rasa nyeri. Regimen yang 

digunakan adalah cisplatin dan 5-fluorouracil.  Adapun regimen lain 

yang biasa digunakan adalah docetaxel yang mana merupakan agen 

efektif dan memiliki tingkat respon yang lebih baik pada pasien-pasien 

dengan stadium lanjut, rekuren, ataupun metastasis. Docetaxel berbeda 

dalam mekanisme kerjanya dengan cisplatin dan 5-fluorouracil sehingga 

dapat dikombinasikan untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih 
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baik. Kemoterapi kombinasi ini menghasilkan tingkat respons 90-93%. 

Efek samping yang dapat terjadi pada pemberian kombinasi terapi ini 

yaitu leukopenia, neutropenia, thrombositopenia, alopesia, dan diare. 

Obat kemoterapi lainnya yang dapat diberikan adalah methotrexate, 

bleomycin, cyclophosphamide, adryamycin, dengan angka remisi 20-

40%. Dosis yang dapat diberikan sebagai contoh, untuk dosis tunggal 

dapat diberikan methotrexate 30 mg /m2 dua kali dalam seminggu dan 

jika diperlukan kombinasi, dapat diberikan Vincristin 1,5 mg/m2 

ditambah Bleomycin: 12 mg/m2 dengan pemberian berulang dalam dua 

sampai tiga minggu dan Methotrexate: 20 mg/m2 h3.  Setiap obat 

kemoterapi memiliki cara kerja tersendiri pada setiap siklus sel kanker, 

baik itu spesifik maupun tidak spesifik. Dimana fungsi dari kemoterapi 

adalah untuk menghambat ploriferasi sel-sel kanker karena sel kanker 

dapat bertumbuh secara tidak terkontrol dan dapat menyebar dengan 

cepat jika tidak ditangani dengan sesegera mungkin. 

Saat ini perawatan kanker rongga mulut masih menggunakan 

cara yang konvensial, seperti radioterapi, kemoterapi, pembedahan dan 

terapi kombinasi. Perawatan secara konvensional belum menunjukkan 

peningkatan lamanya hidup penderita secara signifikan, oleh sebab itu 

diperlukan strategi terapi baru untuk menghambat  pertumbuhan sel 

kanker secara efektif dan efisien tanpa efek samping yang besar. 

Kanker yang berlokasi di daerah bibir bawah mempunyai 

prognosis yang baik, sebab mudah terlihat dan dapat dikenali pada tahap 

awal. Kebalikannya kanker yang sulit dilihat secara klinis dan sulit 

dalam pemeriksaan langsung atau mempunyai gejala yang lambat 

mempunyai prognosis yang kurang baik. Contohnya kanker yang berada 

pada dasar lidah atau dinding tonsil. Terjadi maupun tidak terjadinya 

metastase, derajat diferensiasi, dan tingkatan diferensiasi menentukan 

prognosis dari kanker mulut. Kanker yang berlokasi pada dasar mulut 

atau palatum lunak sering bermetastase secara bilateral di daerah leher 

dan lebih sulit dalam perawatannya dibandingkan dengan kanker yang 

berlokasi di depan dasar mulut, yang cenderung hanya bermetastase 
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secara unilateral di daerah leher. Karsinoma sel skuamosa pada bibir 

bawah mempunyai prognosis yang paling baik dari seluruh kanker yang 

ada di dalam rongga mulut. Karsinoma yang berada dipermukaan 

samping dari lidah mempunyai prognosis yang lebih baik dari pada yang 

berlokasi pada permukaan belakang lidah. Pada intinya prognosis 

penderita karsinoma rongga mulut tergantung dari beberapa faktor, yaitu 

ukuran kanker, daerah/lokasi dari kanker primer, ada/tidaknya 

keterlibatan jaringan limfa, ada/tidaknya metastase jauh dari kanker 

primer. 
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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

3.1.Simpulan 

Squamous cell carcinoma  adalah kanker kulit yang tumbuh cukup 

lambat dan dapat menyebar ke jaringan, tulang, dan kelenjar getah bening di 

dekatnya yang memungkinkan susah untuk diobati. Squamous cell 

carcinoma ini tidak disebabkan oleh satu faktor saja melainkan 

multifaktorial. Dalam menegakkan diagnosanya dapat dilakukan dengan 

beberapa tindakan, yaitu pemeriksaan fisik, toluidine blue staining, 

photodynamic diagnosis, autofluorescence, dan biopsy. Untuk perawatannya 

sendiri  dapat dilakukan dengan radiotherapy internal dan eksternal, 

kemoterapi serta terapi kombinasi pembedahan dengan radioterapi. 

 

3.2.Saran 

Agar dapat lebih peduli terhadap diri sendiri dengan cara 

menghindari faktor-faktor penyebab kanker rongga mulut serta selalu rutin 

memeriksakan diri ke dokter gigi minimal enam bulan sekali agar 

kesehatan mulut dapat terpantau secara rutin dan untuk mencegah atau 

deteksi dini adanya gangguan kesehatan rongga mulut
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