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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

 Data dari GLOBOCAN memperkirakan, terdapat sekitar 14,1 juta ditemukan 

kasus kanker baru dan tercatat 8,2 juta jiwa meninggal akibat kanker pada tahun 

2012 di seluruh dunia.
1
 Kejadian kanker kepala dan leher di seluruh dunia adalah 

lebih dari 550.000 kasus dengan sekitar 300.000 kematian setiap tahun. 

Perbandingan rasio antara laki-laki dan perempuan berkisar 2:1 hingga 4:1. 

Sekitar 90% dari semua kanker kepala dan leher adalah karsinoma sel skuamosa 

(HNSCC). HNSCC adalah kanker terbesar keenam dari seluruh kejadian kanker di 

seluruh dunia.
2
 

 Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, prevalensi tumor 

di Indonesia adalah 4,3 per 1000 penduduk. Prevalensi kanker kepala leher di 

Indonesia cukup tinggi, yaitu menduduki urutan ke empat dari seluruh keganasan 

yang terdapat pada pria dan wanita, dan menempati urutan ke dua dari seluruh 

keganasan yang terdapat pada pria. Selama 5 tahun (2001-2005) terdapat 448 

kasus kanker kepala dan leher di RS Dr. Kariadi Semarang, dengan insiden 

tertinggi adalah kanker nasofaring (112 kasus atau 25%) dan kanker kelejar getah 

bening leher (111 kasus atau 25%) kemudian kanker tiroid 18%, kanker rongga 
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mulut 13%, kanker cavum nasi dan sinus paranasalis 6%, kanker maxilla dan 

mandibula 5%, kanker laring 4%, kanker parotis 2%, dan kanker telinga 2%.
3
 

Berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang kedokteran saat ini membuat 

penggunaan sinar X semakin bertambah luas. Salah satu penggunaan sinar X 

dalam bidang kedokteran adalah sebagai alat bantu diagnostik dan terapi. Terapi 

dengan menggunakan radiasi disebut radioterapi yang juga merupakan salah satu 

cara dalam usaha menanggulangi kanker, termasuk kanker pada kepala dan leher.
4
 

Prinsip dasar terapi radiasi adalah dengan menggunakan radiasi energi tinggi 

untuk merusak deoxyrinonucleic-acid (DNA) sel tumor sehingga diharapkan sel 

tumor akan mengecil dan mati, namun efek sitotoksik ini juga mengenai sel – sel 

normal di sekitar jaringan tumor yang termasuk dalam lapangan radiasi. Terapi 

radiasi memberikan hasil yang efektif pada pengobatan kasus keganasan area 

kepala dan leher, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan jaringan normal 

dalam rongga mulut. 
4,5  

Radioterapi masih merupakan salah satu pilihan pengobatan yang paling 

penting untuk pasien dengan kanker kepala dan leher. Sayangnya, selain tumor, 

radiasi pengion juga mempengaruhi jaringan sehat sekitar target, mengakibatkan 

efek samping yang serius dan penurunan secara keseluruhan kualitas hidup 

pasien.
5
 Iradiasi rongga mulut misalnya, dapat memiliki efek yang merusak pada 

kelenjar ludah dan sering mengarah ke hiposalivasi atau menurunnya aliran 

kelenjar ludah dan xerostomia atau mulut kering.
6  
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Penurunan sekresi saliva, penurunan pH atau tingkat keasaman, penurunan 

kapasitas buffer, meningkatnya viskositas dan meningkatnya kolonisasi dari 

Lactobacillus spp. dan Streptococcus mutans meningkatkan faktor resiko karies 

pada gigi. Manifestasi karies juga sering terjadi atipikal dan mempunyai 

progresivitas yang cepat. Pada umumnya karies menyerang permukaan enamel, 

tetapi umumnya juga untuk melihat serangan karies pada akar sementum dan 

dentin yang menyebabkan kerusakan dari seluruh mahkota gigi.
7
 Permukaan halus 

gigi adalah lokasi yang kurang ideal untuk perlekatan plak. Biasanya plak akan 

melekat pada daerah dekat gingiva, yang merupakan tempat ideal untuk 

berkembangbiaknya bakteri kariogenik. Daerah proksimal relatif terlindung dan 

bebas dari pengaruh pengunyahan, pergerakan lidah dan aliran saliva. Sehingga 

apabila permukaan gigi kasar karena karies, restorasi yang tidak baik, atau 

kerusakan struktur gigi, akan menghambat pembersihan plak. Situasi seperti itu 

mempermudah terjadinya karies atau penyakit periodontal.
8
  

Deteksi yang akurat dari kondisi tersebut sangat tergantung pada radiografi 

yang tepat sebagaimana pemeriksaan klinis yang detail. Namun untuk mendeteksi 

karies gigi membutuhkan evaluasi radiografi dengan akurasi yang tinggi. 

Panoramik radiografi telah digunakan secara luas sebagai deteksi dan sarana 

screening pada kasus patologi gigi. Permasalahan yang timbul adalah apakah ada 

hubungan dari radioterapi kepala leher terhadap kejadian karies gigi dilihat 

melalui foto panoramik.
9,10

 



4 

 

1.2 Permasalahan Penelitan 

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Adakah hubungan radioterapi kepala leher terhadap kejadian karies gigi dilihat 

melalui foto panoramik. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan radioterapi kepala leher 

terhadap kejadian karies gigi dilihat melalui foto panoramik. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui kejadian karies gigi melalui foto panoramik pada pasien yang 

telah selesai menjalani radioterapi kepala leher minimal selama 3 bulan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat untuk ilmu pengetahuan yaitu memberikan informasi tentang 

hubungan radioterapi kepala leher terhadap kejadian karies gigi dilihat 

melalui foto panoramik. 

2. Manfaat untuk pelayanan kesehatan yaitu memberikan pengetahuan dalam 

pengelolaan masalah kesehatan gigi dan mulut pada pasien sebelum, selama, 

dan setelah menjalani radioterapi kepala leher. 
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3. Manfaat untuk penelitian yaitu menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut, 

sehingga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi ilmiah 

mengenai komplikasi oral yang dapat timbul akibat radioterapi pada kepala 

leher. 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

 Beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang perbedaan efek 

radioterapi kanker kepala leher terhadap kejadian karies gigi. 

Tabel 1. Tabel orisinalitas penelitian 

No Peneliti Judul Penelitian Rancangan 

Penelitian  

Hasil Penelitian  

1.  King 

Chong 

Chan.
11 

Jaw Bone Changes 

on Panoramic 

Imaging  

after Head and 

Neck Radiotherapy. 

Analisis retrospektif 

ulasan grafik dan 

gambar panoramik 126 

pasien kanker kepala 

dan leher yang 

menerima IMRT di 

Princess Margaret 

Hospital 

Dari 126 subjek, 75 

(60%) menunjukkan 

perubahan pada  

panoramik radiografi; 66 

(88%) yang terdiri dari 

ruang ligamen periodontal 

melebar (WPLS). Waktu 

rata-rata untuk WPLS 

adalah 29 bulan setelah 

IMRT. Seks perempuan 

dan dosis berkorelasi 

dengan penurunan waktu 

untuk WPLS. 
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2. Geert 

Hommez, 

Gert De 

Meerleer, 

Luc 

Vakaet, 

Wilfried De 

Neve, 

Hubert 

Vermeersc

h, Roeland 

De Moor.
12 

Prevalence of 

apical periodontitis 

and associated 

coronal factors in 

head and neck 

irradiated patients 

Panoramik radiografi 

dari  43 pasien kurang 

perawatan gigi selama 

dan setelah radioterapi, 

mengambil rata-rata 

22.2 bulan setelah 

radioterapi, diperiksa 

untuk kondisi 

periapikal dan coronal. 

Temuan dibandingkan 

dengan kelompok 

kontrol. 

Total 709 gigi yang 

dicetak, dan 5.6% (9,0%) 

diperlakukan 

endodontical treatment. 

Periodontitis apikal 

ditemukan dalam 7.8% 

(9.5%) dari gigi dan 

12.5% (43,1%) gigi 

diperlakukan 

endodontical treatment. 

Semua gigi, 86.2% 

(17,5%) yang busuk, 

dengan bukti radiografi 

karies memperluas ke 

ruang pulpa dalam 

sebagian besar kasus. 

 

Penelitian sebelumnya telah dibahas tentang terdapat perubahan struktur tulang 

mandibula pada foto panoramik pasien radioterapi kanker kepala dan leher. Selain 

itu, terdapat perluasan periodontitis apicalis pada gambaran foto panoramik 

setelah menjalani radioterapi. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas 

tentang apakah terdapat hubungan radioterapi kepala leher terhadap kejadian 

karies gigi dilihat melalui foto panoramik. 

 


