


LESI LESI PADA LIDAHLESI LESI PADA LIDAH

TAQWA D. TAQWA D. 
DEP. PEDODONSIADEP. PEDODONSIA

FKG USUFKG USU



Lidah : Lidah : 
organ muskular yang memenuhi mulut organ muskular yang memenuhi mulut 
dalam keadaan oklusi dalam keadaan oklusi 

Fungsi :Fungsi :
bicara, bicara, bicara, bicara, 
pengecapan,pengecapan,
penelanan,penelanan,
pengunyahan, pengunyahan, 
barometer penyakit.barometer penyakit.



Papila :Papila :

1. filiformis >>>, indra pengecapan (1. filiformis >>>, indra pengecapan (--))

2. fungiformis >>       indra  2. fungiformis >>       indra  2. fungiformis >>       indra  2. fungiformis >>       indra  

3. foliata                    pengecapan (+)  3. foliata                    pengecapan (+)  

4. sirkum valata4. sirkum valata



Anatomi LidahAnatomi Lidah



LESI PADA LIDAHLESI PADA LIDAH

1. Anomali1. Anomali
perkembanganperkembangan

2. Geografic 2. Geografic 
TongueTongue

AnomaliAnomali
perkembanganperkembangan

AnkyloglosiaAnkyloglosiaTongueTongue
3. Black Hairy 3. Black Hairy 

TongueTongue
4. Trauma pada 4. Trauma pada 

LidahLidah

AnkyloglosiaAnkyloglosia
Cleft TongueCleft Tongue
Fisure TongueFisure Tongue
MagroglosiaMagroglosia



AnkiloglosiaAnkiloglosia

Frenulum lidah Frenulum lidah 
pendek pendek �� lidah lidah 
sukar bergeraksukar bergerak
Pengucapan Pengucapan 
beberapa huruf beberapa huruf beberapa huruf beberapa huruf 
tergangguterganggu
Kesulitan pemberian Kesulitan pemberian 
susu, makan.susu, makan.
Operasi Operasi 



FrenulectomiFrenulectomi



CLEFT TONGUECLEFT TONGUE

Belahan lidah Belahan lidah �� tidak sempurnanya tidak sempurnanya 
penyatuan bagian tengah lidah selama penyatuan bagian tengah lidah selama 
masa perkembangan embrional, disertai masa perkembangan embrional, disertai 
groove yang dalam pada permukaan dorsal groove yang dalam pada permukaan dorsal groove yang dalam pada permukaan dorsal groove yang dalam pada permukaan dorsal 
lidah.lidah.
Fungsi pengecapan terganggu. Fungsi pengecapan terganggu. 
Tempat penumpukan dan retensi sisa Tempat penumpukan dan retensi sisa 
makanan.makanan.



Fissure TongueFissure Tongue

��Celah atau fisur yang dalam pada Celah atau fisur yang dalam pada ��Celah atau fisur yang dalam pada Celah atau fisur yang dalam pada 
lidah, menyebar kearah lateral yang lidah, menyebar kearah lateral yang 
berbeda dalam hal panjang dan berbeda dalam hal panjang dan 
kedalaman, mempunyai bentuk yang kedalaman, mempunyai bentuk yang 
simetris. simetris. 









EtiologiEtiologi ::
MalformasiMalformasi perkembanganperkembangan
Trauma/Trauma/iritasiiritasi kroniskronis
DefisiensiDefisiensi vitvit. B.. B.

TerapiTerapi ::
MenjagaMenjaga Oral Oral HigieneHigiene
KeluhanKeluhan ((--))



MagroglosiaMagroglosia

Etiologi : Etiologi : kongenital atau akuiredkongenital atau akuired
Pergeseran gigi Pergeseran gigi ��SkalopSkalop



Terapi :Terapi :
Surgical trimmingSurgical trimming



GeograficGeografic TongueTongue

�� Disebut juga Disebut juga benignbenign migratory glossitismigratory glossitis
atau atau wandering rashwandering rash :: lesi yang terdiri dari lesi yang terdiri dari 
beberapa daerah desquamasi pada papila beberapa daerah desquamasi pada papila 
filiformis lidah. filiformis lidah. filiformis lidah. filiformis lidah. 

�� Gambaran klinis : merah, licin (karena tidak Gambaran klinis : merah, licin (karena tidak 
adanya papila filiformis) pada dorsum lidah, adanya papila filiformis) pada dorsum lidah, 
tepi lesi menyerupai garis yang tidak teratur. tepi lesi menyerupai garis yang tidak teratur. 



Geografic TongueGeografic Tongue



Geografic TongueGeografic Tongue





Sering dijumpai pada anakSering dijumpai pada anak--anak, anak, 
diduga disebabkan infeksi bakteri diduga disebabkan infeksi bakteri 
atau jamur, stress.  atau jamur, stress.  

Keluhan hampir tidak ada kecuali Keluhan hampir tidak ada kecuali 
disertai timbulnya rasa terbakar dan disertai timbulnya rasa terbakar dan disertai timbulnya rasa terbakar dan disertai timbulnya rasa terbakar dan 
gatal. gatal. 

Keluhan ini dapat diatasi dengan Keluhan ini dapat diatasi dengan 
pemberian obat kumurpemberian obat kumur--kumur.kumur.



Black Hairy TongueBlack Hairy Tongue

Bertambah panjangnya papila Bertambah panjangnya papila 
filiformis pada sepertiga tengahnya, filiformis pada sepertiga tengahnya, 
warna menjadi coklat kehitaman.warna menjadi coklat kehitaman.

Pertumbuhan >> pigmen yang Pertumbuhan >> pigmen yang 
dihasilkan oleh bakteri dan jamur, dihasilkan oleh bakteri dan jamur, 
�� pertambahan lapisan lidah. pertambahan lapisan lidah. 





Black hairy tongueBlack hairy tongue



Black Hairy Tongue karena :Terapi zat besiBlack Hairy Tongue karena :Terapi zat besi



Pemakaian terapi antibiotik Pemakaian terapi antibiotik �� menekan menekan 
mikroorganisme yang sensitif terhadap obat dan mikroorganisme yang sensitif terhadap obat dan 
resistensi basil, resistensi basil, �� kokus serta jamur >>> kokus serta jamur >>> 

Lesi dapat hilang jika pemberian antibitotik Lesi dapat hilang jika pemberian antibitotik 
dihentikan dan akan kambuh jika antibiotik dihentikan dan akan kambuh jika antibiotik 
diberikan kembali.diberikan kembali.diberikan kembali.diberikan kembali.

DD : DD : pseudo black hairy tonguepseudo black hairy tongue�� warna dari warna dari 
buahbuah--buahan, permen, obatbuahan, permen, obat--obatan atau obatan atau 
pigmentasi pada bagian luar lidah yang pigmentasi pada bagian luar lidah yang 
disebabkan pembusukan darah.disebabkan pembusukan darah.



Traumatik Pada LidahTraumatik Pada Lidah

Sering pada anakSering pada anak--anak. anak. 

Trauma pada lidah.Trauma pada lidah.

Lepuhan atau ulkus, Lepuhan atau ulkus, �� bengkak, rasa tidak bengkak, rasa tidak 
enak enak ��dapat reda dalam beberapa hari.dapat reda dalam beberapa hari.

Makanan dingin dan cair. Oral higiene  dijaga, Makanan dingin dan cair. Oral higiene  dijaga, 
antibiotik dapat diberikan jika diperlukan.antibiotik dapat diberikan jika diperlukan.





Trauma karena alat elektrikTrauma karena alat elektrik



Piercing TonguePiercing Tongue




