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Fenomena biologik dengan rangkaian 
perubahan yang terpaut waktu, 
menjurus ke proses degeneratif dan 
perubahan yang terpaut waktu, 
menjurus ke proses degeneratif dan 
berakhir dengan kematian yang 
mekanismenya berlangsung dalam 
interaksi biologik, psikologik dan 
sosial. 



Penuaan
Proses menghilangnya kemampuan 
jaringan secara perlahan untuk 
memperbaiki diri, mengganti dan 
mempertahankan fungsi normalnya 
sehingga lebih rentan terhadap penyakit sehingga lebih rentan terhadap penyakit 
dan tidak dapat memperbaiki kerusakan 
yang dideritanya. 

(Muhammad Dharmautama; guru besar 
Unhas )



PENGERTIAN

Proses menua adalah suatu proses
menghilangnya secara perlahan-lahan
kemampuan jaringan untuk memperbaiki
diri/mengganti dan mempertahankan
fungsi normalnya sehingga tidak dapatfungsi normalnya sehingga tidak dapat
bertahan terhadap infeksi dan
memperbaiki kerusakan yang diderita
(Nugroho, 2000)





� terjadi terus menerus dlm kehidupan 
yg ditandai dgn perubahan-perubahan 
� Anatomik,
� Fisiologik � Fisiologik 
� Biomekanis dalam tubuh sehingga

mempengaruhi fungsi sel. 
� Terjadi � kemampuan untuk 

mempertahankan homeostasis





� Perbaikan lingkungan & pelayanan kesehatan

tingkat kesehatan dan kualitas hidup �

harapan hidup makin � �

jumlah lansia�



Lansia >60 th � Data Statistik 
penduduk Indonesia

Thn 2003 : 17.777.700
Thn 2004 : 18.097.700 jiwa
Peningkatan tsb mengisyaratkan 

adanya � kebutuhan pelayanan 
kesehatan bagi lansia.



LANSIA � 65 thn keatas, bukan 
perubahan fisik or mental individu tapi 
krn usia pensiun

WHO � batasan usia: 3 kelompok
1) Middle age : 45 - 59 thn
2) Elderly : 60 – 742) Elderly : 60 – 74
3) Aged : 75 thn �

PATHY (1985) � 2 kelompok
1) Young Elderly : 65 – 75 thn
2) Old Elderly      : 75 thn �



DEPKES RI � 3 kelompok
1) Masa Virilitas  : 45 - 54 thn �

kelompok yg berada dlm keluarga & 
masyarakat luas

2) Masa Prasenium : 55 – 64 thn �2) Masa Prasenium : 55 – 64 thn �
dlm keluarga, organisasi usia lanjut 
& masyarakat pd umumnya

3) Masa Senescrus (>65 tahun)



Laporan BIRO SENSUS USA, 
menyatakan :
Tahun 1990 -2025, Peningkatan populasi lansia 
di Indonesia akan mencapai 414 %.
( Ini merupakan angka tertinggi didunia ). tahun 
2003, jumlah lansia yang berusia lebih dari 60 2003, jumlah lansia yang berusia lebih dari 60 
tahun adalah 17.777.700 jiwa dari total 
populasi.
tahun 2000, Indonesia merupakan negara 
ke-4 dengan penduduk terbanyak setelah china, 
India, As. 
(http://www.unhas.ac.id)



Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan lansia

Drg. �
- perubahan di rongga

mulut
- manifestasi kelainan  

sistemiksistemik
- identifikasi kelainan

tsb krn proeses menua, 
akibat kelainan sistemik 
atau akibat dr 
pengobatan sistemik

� perawatan secara 
profesional



Kualitas pelayanan optimal: 
Drg.  � pengetahuan:

- dasar biologik proses  
menua

- menyadari kebutuhan
psikologis

Perawatan efektif �Perawatan efektif �
pengetahuan dasar 
mengenai perubahan 
karakteristik fisiologik 
sehubungan dgn 
bertambahnya usia



Usia bertambah �
Manusia mengalami involusi morfologik 

dan fungsional yang mengenai 
hampir seluruh organ tubuh.

�

Mempengaruhi kinerja berbagai Mempengaruhi kinerja berbagai 
sistem dlm tubuh 

�

Mempengaruhi kinerja tubuh secara 
keseluruhan



BERBAGAI PERUBAHAN AKIBAT

PROSES MENUA

Atrofi & kematian sel 
�

perubahan fisik & mental individu 
��

Kinerja organ atau sistem dlm tubuh � : 
fisiologis namun faktor lingkungan 
berperan besar pd kinerja tubuh

�

proses patologis yang mungkin ikut 
berperan sulit untuk disingkirkan.



Bila ditemukan 
perubahan fisik, 
fungsi atau kinerja organ
atau sistem tubuh pada lansia,

sulit menentukan penyebabnya
(proses  penuaan yang fisiologik 
atau proses patologis).



Para ahli mencoba untuk membuat rambu-rambu 
yang dapat membantu dalam menentukan 
penyebab perubahan pada lansia yaitu dengan 
memperhatikan
kecepatan, 
lamanya,lamanya,
besarnya 
Letak / tempat perubahan.  

� riwayat perubahan � faktor yang sangat 
penting dlm menentukan penyebab perubahan 
pada lansia.



KONSEP SEHAT & SAKIT

Sehat Sakit

Spektrum diantara kedua kutub
� gradasi keadaan kesehatan mulai dari 
sehat sempurna menuju kearah yang tidak 

sehat (sakit) � kematian. 



KESEHATAN TUBUH

Proses Anabolik Proses Katabo!ik

Fisiologis Patologis

Jatuh sakit

Katabolik >>

Sehat



TULANGContoh

DEPOSISI DAN RESORBSI

NORMAL

DEPOSISI DAN RESORBSI

RESORBSI >> SAKIT



POLA PERUBAHAN

Fungsi organ atau sistem tubuh � deteksi 
melalui parameter fungsi organ atau sistem 
Parameter yang tidak berubah, misalnya 

kadar glukosa darah puasa, kadar glukosa darah puasa, 
pH darah arteri,
kadar protein darah 
volume darah yg dpt dikatakan tidak 
berubah antara usia 20 dan 80 thn . 



� menggambarkan  fungsi sistem yg 
penting untuk mempertahanan 
keadaan internal enviroment agar sel
dapat berfungsioptimal.

Nilai parameter yang � sampai usia
± 30 thn dan mulai � pada usia 50 thn 
� Kadar Kolesterol dalam darah.



Pola penuaan yang lazim ditemukan 
adalah adanya nilai parameter yang 
mengalami � bertahap mulai usia 
30 thn tahun �
� curah jantung � curah jantung 
� kapasitas pernapasan. 

Pada prinsipnya, semua kinerja tubuh 
yang memerlukan koordinasi berbagai 
sistem organ akan � secara bertahap



Menurunnya kemampuan berbagai sistem 
tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap stres 
fisiologik. Contoh:
� Contoh: kadar gula darah puasa lansia dan 
orang dewasa muda adalah sama, tetapi 
kadar gula darah ditingkatkan (pada 
percobaan glukosa diberikan intravena), percobaan glukosa diberikan intravena), 
maka kecepatan untuk kembali ke kadar 
puasa pada lansia lebih lambat dari berbagai 
percobaan yang serupa dengan percobaan 
untuk kadar gula darah (pH darah yang 
diubah)



para ahli menyimpulkan bahwa salah satu 
karakteristik penuaan � adanya �
bertahap kemampuan cadangan pada 
berbagai sistem organ.

Walaupun penuaan mempunyai pola yang Walaupun penuaan mempunyai pola yang 
kurang lebih sama pada semua individu, 
namun terdapat variasi individual dalam 
hal kecepatan terjadinya perubahan. 
Artinya adalah bahwa umur kronologik 
tidak selalu paralel dengan umur biologik.



A. PERUBAHAN SEL PADA PROSES 
MENUA

Kematian sel
Atrofi & kematian sel pembentuk organ
Sel dapat mati  karenaSel dapat mati  karena

transport nutrien dan atau oksigen yang tak
adekuat 
kegagalan pembuangan sisa metabolisme, 
gangguan pada enzim-enzim intrasel yang 
penting untuk  kehidupan sel. 



Jika terjadi gangguan transport nutrisi 
atau oksigen (misalnya karena 
arteriosklerosis), sel pada daerah yang 
mengalami iskemia tersebut akan mati.

Pada proses penuaan kematian sel Pada proses penuaan kematian sel 
terdistribusi secara random, kenyataan 
tersebut membawa pada kesimpulan 
bahwa kematian disebabkan oleh 
adanya perubahan dalam sel sendiri 
bukan oleh adanya gangguan transport 
nutrisi atau oksigen. 



TEORI PROSES MENUA

Faktor penting yg mempengaruhi perubahan 
fungsi sel & kematian sel pada lansia:
faktor genetik 
faktor lingkungan

Pendapat: Pendapat: 
� genetik paling berperan � Kematian sel 

merupakan seluruh program kehidupan 
yang dikaitkan dengan peran DNA yg 
penting dlm mekanisme pengendalian 
fungsi sel



� Faktor lingkungan yg berperan:

kematian sel, akibat kekuatan diluar 
sel � injury pada sel

faktor tersebut  digolongkan sebagai 
❀ faktor internal ❀ faktor internal 
❀ faktor eksternal 

� bekerja sendiri atau bekerja secara 
bersama-sama dalam menimbulkan 
perubahan pada sel. 



Sel telah diprogram sejak sel 
tersebut lahir atau sel tersebut 
mengalami injury semasa hidupnya 
sehingga terjadi gangguan pada 
proses mitosis dan proses replikasi proses mitosis dan proses replikasi 
materi genetik yang dapat 
mengakibatkan atrofi atau kematian 
sel.



Teori yang masih dianggap relevan
pada proses menua yaitu teori 

"radikal bebas" (ROO°,RO °, OH °) �

atom atau molekul yg dibawa oleh 
elektron tak berpasangan

��

sangat reaktif sebagai akibat 
kecendrungan atom tdk berpasangan 

mencari pasangannya shg mudah 
bereaksi dgn biomolekul dlm sel yang 

penting untuk kehidupan sel



Radikal bebas
Initiation 
ROOH + METAL(N)+   

→ ROO°+  METAL (N-1)+ + 
H+ X°+ RH → R°+ NH

Propagation:
R°+ O2 → ROO°R°+ O2 → ROO°

ROO°+ RH → ROOH + R° etc
Termination

ROO°+ ROO °+ ROOR + O 2 

ROO°+ R → ROOR
R°+ R °→ RR



Secara fisiologis molekul tersebut 
merupakan "hasil sampingan" pada 
proses pernafasan sel organisme 
aerobik, karena mempunyai 
elektron yang tidak berpasangan, elektron yang tidak berpasangan, 
spt protein, fosfolipid, asam nukleat 
dan gula. Reaksi-reaksi tersebut 
akan menimbulkan kerusakan



Agar radikal bebas tidak menjadikan 
molekul lainnya terimbas maka tubuh 
membutuhkan antioksidan yang 
dipakai sebagai bahan aditif 
makanan, diperoleh di alam 
mencakup vitamin E (tokoferol) yang mencakup vitamin E (tokoferol) yang 
larut-lemak dan urat serta vitamin C 
yang larut-air, selenium
β karoten dpt diperoleh dari buah -
buahan dan sayuran



Radikal bebas sangat reaktif, seluruh 
sel rentan rusak seperti : 
� Perubahan oksidatif tertimbun 

dalam DNA, kolagen dan elastin.
� Proses oksidatif mukopolisakharida � Proses oksidatif mukopolisakharida 

mengalami kerusakan. 
� Tertumpuknya zat-zat hasil 

metabolisme yang lambat oleh 
reaksi polimerisasi oksidatif. 



� Karakteristik perubahan mitokondria
dan membran lisosom. 

� Kapiler-kapiler dan arteri fibros
� injuri pembuluh darah
disebabkan oleh produk peroksidasi
yg didapat dari serum dan 
komponen dinding pembuluh darah.

Pada membran sel radikal bebas bereaksi 
dengan asam lemak tak jenuh sehingga 
menghalangi keluar masuknya zat 
makanan dan mempercepat kematian sel. 



Perubahan struktur , fungsi sel dan 
jaringan yg berkaitan dgn penuaan tdr dr

1. Menurunnya replikasi dan pemulihan DNA, 
menurunnya sintesis RNA dan menurunnya 
sintesis protein,sintesis protein,

2. Atrofi sel dan organel-organel sel serta 
berkurangnya ukuran, jumlah dan fungsi sel

3. Deposit vakuol, badan inklusi, pigmen dan 
organel-organel sel lainnya.

4. Reaksi kompensatorik abnormal seperti 
metaplasia, displasia dan kadang-kadang 
neoplasma. 



5. Pigmen kelelahan dan lipid meningkat → 
bertimbunnya pigmen lipofusin berwarna 
coklat kekuningan yang berasal dari sisa-
sisa metabolisme.

6. Kolesterol �
7. Ikatan silang nukleo-protein �7. Ikatan silang nukleo-protein �
8. Terjadinya ikatan silang intermolekuler 

pada jaringan ikat kolagen yang 
menyebabkan jaringan kaku dan 
terbatasnya gerakan.



9. Produksi enzim �
10. Respirasi jaringan �
11. Kalsium darah dan jaringan �

sedangkan kalsium tulang � dan 
terjadi dekalsifikasi.

12. Sel-sel kelenjar mengandung kristal 12. Sel-sel kelenjar mengandung kristal 
yang merupakan sisa-sisa 
metabolisme atau karena 
menumpuk dan memadatnya bahan 
sekresi yang tidak sempat disekresi 
lagi, 



Tanda atau gejala proses 
menua � kemunduran biologis 
yang terlihat sebagai gejala 
kemunduran fisik:

timbul garis-garis keriput
diwajah
penglihatan dan penglihatan dan 
pendengaran memburuk
mulut mulai mengendur
rambut mulai beruban
gerakan lambat dan mudah 
lelah.



Terjadi kemunduran kognitif, 
� menjadi pelupa,
� ingatan tidak berfungsi dengan 

baik
� skor yang dicapai dalam tes 

intelegensia menjadi lebih rendah 
� tidak mudah menerima hal-hal atau 

ide-ide yang baru.



B. BERBAGAI PENGARUH PADA 
PROSES MENUA

1. Pengaruh hormonal pada proses menua
Perubahan ritmis selalu ditemukan dalam semua 
tingkat organisasi mulai dari organel subseluler 
sampai seluruh organisme. Diduga bahwa 
perubahan dan kerusakan pada sistem yang perubahan dan kerusakan pada sistem yang 
mengatur ritmisitas ini turut pula berperan dalam 
proses penuaan. Jadi pendekatan secara 
kronobiologikal terhadap proses menua dapat 
meliputi bidang ilmu yang luas yang harus 
memperhatikan berbagai aspek biokimia sel, dan 
sistem organ serta sistem tubuh secara 
keseluruhan. 



Aging dikaitkan dengan hilang atau 
berkurangnya daya adaptasi, dari 
berbagai fungsi organ, dan perubahan 
yang ritmis dari fungsi organ tubuh yang 
ada merupakan daya adaptasi alamiah ada merupakan daya adaptasi alamiah 
dari organisme terhadap pelbagai 
perubahan lingkungan (misalnya terhadap 
terang, gelap, cuaca maupun perubahan 
kadar kebisingan dan lain-lain).



2. Faktor Genetik
Secara genetik, perempuan 

ditentukan oleh sepasang 
kromosom X sedangkan laki-laki 
oleh satu kromosom X. Kromosom 
X ini ternyata membawa unsur 
kehidupan sehingga perempuan 
berumur lebih panjang ketimbang 
laki-laki. 

.



Disamping itu juga ditemukan gen 
khusus yang bertanggungjawab 
mengaktualkan proses penuaan, 
bagi individu yang mengemban 
gen tersebut, cenderung cepat gen tersebut, cenderung cepat 
menjadi tua (berusia 30-an, 
tampak seperti sudah mencapai 
usia 80-an). Kelainan ini dikenal 
sebagai Sindrom Werner.



3. Faktor lingkungan
Proses menua secara biologik 
berlangsung secara alami dan 
tidak dapat dihindari, tetapi tidak dapat dihindari, tetapi 
seharusnya dapat tetap 
dipertahankan dalam status 
sehat. 



Usaha memahami proses 
penuaan � bukan untuk 
menahan manusia dari 
ketuaan, tetapi membantu ketuaan, tetapi membantu 
mencapai umur panjang 
dalam keadaan tetap sehat



Biologi penyakit yang selama ini selalu 
dikaitkan dengan proses penuaan, 
sebenarnya bukan disebabkan oleh 
proses menuanya sendiri, tetapi lebih 
disebabkan oleh faktor luar yang 
merugikan yang berlangsung tetap dan merugikan yang berlangsung tetap dan 
berkepanjangan.

Apa yang disebut sebagai akumulasi 
kesalahan genetik, pada hakekatnya 
analog dengan akumulasi kesalahan dari 
gaya hidup yang selama ini digeluti



Ekspresinya amat ditentukan oleh 
faktor lingkungan seperti :
1. Nutrisi : berlebihan atau kekurangan 

� mengganggu  keseimbangan 
reaksi kekebalan. reaksi kekebalan. 

2.  Stress yang dibedakan atas :
◙ Biologik � efek radikal bebas, 

obat- obat, infeksi 



◙ Psikososial � tekanan kehidupan  
sehari-hari dalam lingkungan 
rumah, pekerjaan ataupun
masyarakat yang tercermin dalam masyarakat yang tercermin dalam 
bentuk gaya hidup

◙ Fisik - radiasi, trauma mekanik, 
suhu/cuaca



4. Faktor immunologik

Sistem imun  � Proses menua



Peran sistem imun pada proses menua 
Sistem imun secara tidak langsung dapat turut 

mempengaruhi terjadinya proses menua. Hal ini 
dapat dipahami, karena sebagian besar 
patogenesis penyakit-penyakit termasuk 
penyakit mulut adalah akibat adanya respon penyakit mulut adalah akibat adanya respon 
imun yang    tidak adekuat terhadap rangsangan 
faktor ekstrinsik (misalnya infeksi). Akibat 
kehadiran suatu penyakit akan menyebabkan 
perubahan atau disfungsi organ yang terkena 
penyakit, hal ini dapat memicu terjadinya proses 
menua. 



Kemunduran sistem imun pada proses 
menua (immunsenesescense)

Seperti sistem organ pada umumnya, 
proses menua dialami pula oleh sistem 
imun sistemik dan sistem imun rongga 
mulut, yaitu pada organ-organ limfoid 
serta se-sel imunokompeten. Berbagai serta se-sel imunokompeten. Berbagai 
produk sel-sel imunokompeten 
(misalnuya imunogobuin, komplemen, 
sitokin/ growth factor, kemokin, dll) 
yang mengalami proses menua dapat 
mengalami perubahan baik dalam 
kualitas dan atau kuantitasnya



PENGARUH USIA DPT TERJADI PADA

ENAMEL
• GIGI       DENTIN

PULPA                             PULPA                             
• STRUKTUR PENDUKUNG 

(PERIODONSIUM)
• TEMPOROMANDIBULAR JOINT
• MUKOSA MULUT
• KELENJAR SALIVA



PERUBAHAN PADA ENAMEL

�Aus / atrisi. Bila tidak 
disertai dengan 
pembentukan dentin 
baru / dentin reparatif �
hipersensitif. 

�Warna gelap karena 
penambahan bahan 
organik atau warna 
dentin yang terlihat krn 
menipisnya lapisan 
enamel.



PERUBAHAN PADA ENAMEL

�Permeabilitas enamel 
berkurang krn mengecilnya 
mikro pori enamel. 
�Kandungan air di enamel  
berkurang. 
�Komposisi permukaan 
enamel berubah terutama 
penambahan kandungan 
fluor sesuai perubahan pada 
lingkungan mulut. Akibatnya 
insiden karies berkurang 
karena perubahan tersebut.



PERUBAHAN PADA DENTIN

Perubahan Dentin → 
�Dpt terjadi dentin 

sklerotik dan dentin 
tertier. 

� tubuli yang kosong � tubuli yang kosong 
karena pengerutan 
cabang odontoblas 
atau kematian 
odontoblas.



PERUBAHAN PADA PULPA
�Volume ruang pulpa 

menyempit karena 
pembentukan dentin 
yang terus menerus 
sebagai mekanisme 
pertahanan pulpa pertahanan pulpa 
(dentin reparatif). 

bertambahnya usia �
jumlah sel berkurang 
dan jumlah saraf 
bertambah. 



PERUBAHAN PADA PULPA

� Histologis jaringan pulpa lbh 
padat
� pengapuran yang tidak teratur

(pulp stone).
Pembuluh darah dan saraf,
� pengurangan jumlah dan � pengurangan jumlah dan 

penurunan kualitas dinding 
pembuluh � reakitifitas pulpa 
berkurang. 

Pertimbangan dalam perawatan, 
berhubungan dengan 
kemampuan penyembuhan pulpa 
dan teknik perawatan



PERUBAHAN PADA PERIODONTIUM

Perubahan pada ligamen periodontal 
� pada serat- serat ligamen dan 
kalsifikasi serat-serat kolagen yang 
menyebabkan berkurangnya lebar menyebabkan berkurangnya lebar 
ligamen periodontal

Pada gingiva � terjadi penambahan 
papila jaringan ikat dan 
pengurangan keratinisasi epitel



Pergerakan dento gingival junction ke 
apikal meluas ke cemento enamel 
junction sering disebabkan 
peradangan. Terbukanya 
sementum � karies pada akar gigi

Tulang alveolar � mengalami 
resorbsi karena fungsinya hilang 
bersamaan dengan  hilangnya gigi



• Advanced 
periodontitis dg 
kehilangan tlg 
horizontal pd ♂ 71 
thn

• Root decay

• ♀ dg DM tidak terkontrol
• Kerusakan tulang 

menyeluruh
• Permukaan akar menjadi 

rentan terjadi RD
• Adanya kalkuus (C)



PENGARUH USIA PD TEMPORO MANDIBULAR JOINT

1 Perubahan umum
Meliputi berkurangnya kemampuan proliferasi 
sel secara keseluruhan, shg bila terjadi 
kerusakan atau kematian sel jaringan TMJ �

◙ kemampuan untuk melakukan reparasi atau◙ kemampuan untuk melakukan reparasi atau
perbaikan kerusakan tersebut �

◙ � kemampuan reakasi jaringan terhadap 
rangsangan pertumbuhan,

◙ �respons imun dan � kemampuan 
pembentukan protein akibat rangsang dari luar. 



2. Perubahan pada jaringan tulang rawan 
sendi�
◙ Meliputi pengurangan ketebalan 

lapisan fibrokartilago pada permukaan 
kondilus sendi. kondilus sendi. 

◙ Terjadi degenerasi dari kondrosit, �
� kemampuan kartilago terhadap 
rangsang tekanan. 



3. Cairan sinovial akan berkurang �
mempengaruhi kelancaran pergerakan 
diskus artikularis. 

�

berkurangnya cairan sinovial 
� terjadi krepitasi pada gerak sendi dan � terjadi krepitasi pada gerak sendi dan 

pada keadaan yang lebih parah 
�

diskus artikulasi akan robek atau 
mengalami kerusakan.



4. Perubahan pada ligamen sendi
• Pengurangan ketebalan dari kapsula sendi, 
• pengurangan daya tahan regangan dari 

serat kolagen yang membentuk 
ligamentum TMJ.

• Sintesa kolagen � sehingga apabila terjadi 
kerusakan ligamentum, proses reparasi 
yang terjadi juga akan melambat. Akibat 
dari kurangnya ketahanan regangan, maka 
akan terjadi penurunan keleluasaan 
artikulasi TMJ



PERUBAHAN PADA MUKOSA MULUT

Terjadi perubahan pada 
• struktur, fungsi dan 

elastisitas jaringan 
mukosa mulut.

Mukosa mulut terlihat �

• Jaringan mudah 
mengalami iritasi dan 
rapuh

• kemunduran lamina 
propria

• epitel mengalami Mukosa mulut terlihat �
• pucat
• kering
• hilangnya stipling
• terjadi udema
• elastisitas jaringan 

berkurang, 

• epitel mengalami 
penipisan dg rete peg 
memendek

• keratinisasi berkurang
• jaringan mudah  rapuh 

dan luka
• vaskularisasi berkurang 

sehingga mudah atropi.



PERUBAHAN PADA LIDAH

Tonus otot Lidah mengalami penurunan, 
tetapi ukurannya tidak berubah kecuali 
pada individu yang kehilangan gigi-
giginya. 

Papila lidah berkurang, demikian juga Papila lidah berkurang, demikian juga 
ukurannya, yang biasanya dimulai dari 
ujung dan sisi lateral lidah.

Dapat terjadi pengurangan kuncup 
pengecap yang mengakibatkan 
penerimaan sensitifitas terhadap rasa 
manis, asam dan pahit.



PERUBAHAN PADA KELENJAR SALIVA

� perubahan  pada kelenjar saliva maupun pada 
produknya.

Kecepatan aliran saliva pada usia muda dan 
lansia dalam keadaan istirahat tidak terdapat 
perbedaan. Namun bila ada rangsangan, 
kecepatan aliran saliva pada lansia lebih 
rendah.

Biosintesis protein � krn sel-sel asini mengalami 
atrofi � jumlah protein saliva berkurang. 

Serostomia lebih disebabkan oleh penyakit 
sistemik yang diderita atau penggunaan obat-
obatan pada keadaan tertentu. 



Serostomia terjadi
• akibat berkurangnya aliran saliva dari 

kelenjar saliva disebabkan oleh 
pengurangan jumlah jaringan asinar 
yang sebanding dengan pengurangan 
duktus dan connective tissue

• Keterbatasan dan penurunan fungsi 
ginjal serta perubahan keseimbangan 
air dari ruang interseuler dan 
ekstraseluler



Perubahan-perubahan patologis
kelenjar saliva yang dianggap berkaitan dengan 

usia :
• Sel parenkim digantikan oleh sel lemak
• Perubahan struktur sel terutama pada inti dan 

sitoplasma
• Metaplasia pada duktus kecil
• Akumulasi jaringan limfoid• Akumulasi jaringan limfoid

Pada proses menua terdapat perubahan-perubahan
• Enzimatik kelenjar saliva, 
• Peningkatan sekresi musin yang disertai dengan 

peningkatan viskositas saliva. 
• Konsentrasi Natrium dan Klorida saliva �




