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ABSTRAK
Proses penuaan tidak dapat dihindari seiring dengan meningkatnya usia
seseorang. Salah satu perubahan yang terjadi pada gigi dan mulut adalah
kehilangan gigi yang menyebabkan resorbsi tulang sehingga sulit bagi praktisi
untuk membuat gigi tiruan.Pembuatan gigi tiruan pada pasien dengan linggir
datar memerlukan teknik khusus dalam pencetakan sehingga bisa didapatkan
retensi dan stabilisasi yang baik dari jaringan sekitarnya.Pasien wanita berusia
57 tahun datang dengan keluhan kesulitan mengunyah dan telah kehilangan
seluruh gigi rahang bawah.Pemeriksaan intra oral terlihat linggir alveolar rahang
bawah yang rendah.Teknik pencetakan yang dapat digunakan pada kasus
linggir datar adalah pencetakan mukodinamik. Tujuan dari penulisan ini untuk
mengetahui cara mendapatkan dukungan gigi tiruan yang didapat dengan teknik
pencetakan mukodinamik.
Kata kunci: resorbsi tulang, linggir datar, pencetakan mukodinamik
ABSTRACT
The aging process can not be avoided along with the increasing age of a
person . One of the changes that occur is bone resorbtion causes of tooth loss
and it can be difficult for the practitioner to make dentures. Making dentures in
patients with flat ridge require special impression technique so that it can obtain
good retention and stabilization of the surrounding tissue. 57 -year -old female
patient came with complaints of difficulty chewing and have lost all the teeth of
the lower jaw. In examination seen flat ridge of mandible.Mucodinamic impression
techniques can be used in flat ridge cases. The purpose of this paper to find out
how to get support dentures obtained by mucodinamic impression technique.
Keywords: Bone resorbtion, flat ridge, mucodinamic impression technique

Volume 1; No 1:2016



PENDAHULUAN
Kehilangan gigi sering kali dialami pada pasien usia lanjut, sehingga sulit
untuk memenuhi kebutuhan gizi karena kesulitan dalam mengunyah makanan.
Pembuatan gigi tiruan disarankan agar dapat membantu untuk memproses
makanan.Pada kenyataannya pembuatan gigi tiruan sangat sulit mencapai hasil
yang maksimal terutama mengenai retensi dan stabilitas.
Resorbsi tulang alveolar setelah pencabutan gigi terjadi dari arah bukolingual
dan juga apikokoronal.Resorbsi tulang alveolar terjadi karena tekanan pada
tulang berkurang sehingga jumlah tulang yang dibutuhkan sedikit maka volume
akan berkurang.1Resorbsi alveolar didefinisikan sebagai pengurangan linggir
alveolar dibawah periosteum. Proses ini terlokalisir pada struktur tulang alveolar
dan menunjukan aktifitas osteoklas lebih besar dari pada osteoblas sehingga
terjadi kehilangan tulang. Resorbsi tulang alveolar dipengaruhi multifaktorial
dan biomekanik.2 Resorbsi pada rahang bawah besarnya 4 kali rahang atas.
Menurut Atwood, kecepatan resorbsi tulang alveolar bervariasi antar individu.
Resorbsi paling besar terjadi pada enam bulan pertama sesudah pencabutan gigi
anterior atas dan bawah. Pada rahang atas, sesudah 3 tahun, resorbsi sangat
kecil dibandingkan rahang bawah.3
Keberhasilan sebuah gigi tiruan tergantung dari beberapa faktor, seperti
retensi dan stabilitas gigi tiruan. Retensi merupakan kemampuan gigi tiruan
untuk tahan terhadap gaya gravitasi, sifat adhesi makanan, dan gaya-gaya yang
berhubungan dengan pembukaan rahang, sehingga akan menghasilkan gigi
tiruan tetap pada posisinya di dalam rongga mulut.Stabilitas adalah kemampuan
gigi tiruan untuk tetap stabil atau konstan pada posisinya saat digunakan.
Stabilitas memberikan kenyamanan fisiologis pada pasien, sedangkan retensi
memberikan kenyamanan psikologik. Kurangnya stabilitas sering membuat
faktor retensi dan dukungan tidak efektif.4
Teknik pencetakan merupakan tahap yang sangat penting dalam pembuatan
gigi tiruan lengkap rahang bawah dengan lingir datar untuk mendapatkan hasil
yang baik.Prosedur pencetakan dilakukan dengan dua tahap, yaitu pencetakan
awal (preliminary impression) dan pencetakan fungsional (secondary
impression).3Diantara seluruh teknik pencetakan fungsional, terdapat 2 jenis
pencetakan yang sering digunakan yaitu mukostatik dan mukodinamik. Tujuan
dari pencetakan mukostatik adalah mencetak bagian anatomi linggir dan jaringan
sekitarnya untuk tempat protesa tanpa distorsi jaringan lunak.5,6Pencetakan
mukodinamik adalah suatu metode pencetakan yang dapat mencetak daerah
mukosa otot yang bergerak untuk perluasan gigi tiruan tanpa menyebabkan
pelepasan gigi tiruan tersebut.3 Bahan cetak yang digunakan pada kedua teknik
ini berbeda, untuk pencetakan mukostatik digunakan bahan cetak dengan
viskositas rendah sedangkan pada pencetakan mukodinamik dipilih bahan
dengan viskositas tinggi seperti alginate.5,6
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LAPORAN KASUS
Seorang pasien wanita, Ny IH berusia 57 tahun, datang ke RSGM UNPAD
dengan keluhan ingin dibuatkan gigi tiruan agar dapat memperbaiki penampilan
dan membantu proses pengunyahan. Keadaan intra oral dan rongten panoramik
menunjukan sisa linggir rahang bawah yang datar.

Gambar 1: keadaan intra oral pasien dan foto panoramic pasien menunjukan sisa linggir alveolar
rahang bawah yang telah resorbsi.

Pada pasien ini direncanakan akan dibuat gigi tiruan penuh, namun keadaan
linggir yang datar tidak memungkinkan untuk dilakukan pencetakan mukostatik.
Pada pencetakan mukodinamik diperlukan sendok cetak perseorangan yang
dibuat dari bahan akrilik pada model kerja awal yang didapat dari pencetakan
awal. Penutupan model dengan menggunakan lilin secukupnya pada daerah
lingual dan mukobukal fold dimana aktivitas otot dirasa tidak akan mengganggu
retensi dan stabilitas basis gigi tiruan. Pembuatan wax spacer diatas linggir dan
dilanjutkan pembuatan sendok cetak perseorangan dari bahan akrilik.Setelah
itu dilakukan uji coba didalam mulut, pasien diinstruksikan untuk melakukan
beberapan aktivitas seperti menelan, menggerakan lidah kesamping dan
menjulurkan lidah, serta menggerakan otot pipi.

Gambar 2: uji coba sendok cetak perseorangan pada pasien.
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Setelah sendok cetak stabil diatas permukaan linggir,dilakukan pengukuran
dimensi vertikal. Kemudian dengan menggunakan wax dibuat tanggul gigitan
setinggi dimensi vertikal. Pada kasus ini tanggul gigitan dibuat dibawah sisa gigi
rahang atas agar didapatkan stabilitas yang baik.Gunakan bahan cetak dengan
konsistensi cair seperti monophase atau bahan cetak alginate dengan w/p
ratio 2:1. Instruksikan pasien untuk menggerakan lidah, melakukan gerakan
menelan untuk membantu mendapatkan perluasan bukal dan labial dan juga
menggerakan otot-otot pipi

Gambar 3: instruksikan pasien untuk menggerakan lidah, melakukan aktifitas menghisap dan
menggerakan otot pipi pada saat pencetakan.

PEMBAHASAN
Pembuatan gigi tiruan pada pasien dengan linggir yang datar akan sangat
sulit untuk mendapatkan retensi dan stabilisasi terutama jika kita tidak tahu
bagaimana mendapatkan dukungan dari jaringan sekitarnya. Pencetakan yang
tepat dan akurat merupakan salah satu cara mendapatkan retensi, stabilitas
dan dukungan gigi tiruan yang baik. Terdapat beberapa cara untuk melakukan
pencetakan di linggir datar. Pada linggir datar bagian posterior dapat dilakukan
pencetakan modifikasi mukostatik.
Kesulitan yang biasa ditemui pada saat melakukan pencetakan adalah
saat penyesuaian sendok cetak perorangan.Pasien dengan kehilangan gigi yang
lama biasanya terjadi atrofi pada otot daerah bukal, sehingga sulit didapatkan
daerah mukobukal fold yang bebas dari aktifitas otot. Aktifitas seperti meniup
dan menelan dapat memberikan gambaran batas daerah mukobukal fold yang
dapat mengkompensasi pergerakan otot.
Penentuan dimensi vertikal pada pasien edentulous dapat dilakukan dengan
beberapa cara seperti metode Sorenson yaitu mengukur jarak antara glabela ke
subnasi dengan jarak dari subnasi ke gnation, pengukuran 1/3 wajah bagian atas,
tengah dan bawah, metode two dots dan lain sebagainya. Setelah itu pembuatan
tanggul gigitan lilin dapat diganti dengan bahan akrilik atau pericompound, pada
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pasien ini dibuat dari bahan lilin agar pasien dapat menyesuaikan dengan sisa
gigi yang ada. Jika pasien tidak memiliki gigi sama sekali maka dapat dibuat dari
bahan akrilik atau pericompoundyang ditempelkan ke sendok cetak perorangan
rahang atas. Pencetakan mukodinamik memanfaatkan gerakan otot baik pipi dan
lidah, dimana daerah mukosa bergerak namun masih dapat mengkompensasi
pergerakan dapat ditutupi basis gigi tiruan.Oleh karena itu pembuatan tanggul
gigitan lilin diharap tidak mengganggu pergerakan otot lidah.
Pemilihan bahan cetak menjadi kunci keberhasilan saat pencetakan. Bahan
cetak alginate dengan konsistensi yang cair akan memudahkan pencatatan
gerakan otot pipi dan lidah. Selain alginate dapat juga digunakan bahan cetak
monophase atau light body. Namun bahan cetak light body memiliki waktu
setting yang lebih lama dibanding alginate sehingga kemungkinan bercampur
dengan saliva pasien dan dapat mengganggu proses setting. Setelah didapatkan
hasil cetakan yang baik dan akurat lakukan proses boxinguntuk mendapatkan
batas tepi yang baik.
KESIMPULAN
Pencetakan fungsional pada linggir alveolar dapat dilakukan dengan
berbagai macam cara, secara garis besar dibagi menjadi pencetakan mukostatik
dan mukodinamik. Pada pasien dengan linggir datar pencetakan dinamik akan
lebih membantu untuk mendapatkan retensi, stabilisasi dan dukungan dari
jaringan intra oral.
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REHABILITASI ESTETIK POST ENUKLEASI BOLA MATA KANAN DENGAN
PEMASANGAN PROTESA MATA INDIVIDUAL (LAPORAN KASUS)
FABRICATION OF INDIVIDUAL OCULAR PROSTHESIS POST
ENUCLEATION: CASE REPORT
Anita, An-Nissa Kusumadewi, Lisda Damayanti
Bagian Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran
E-mail: stefanianita@ymail.com
ABSTRAK
Protesa mata merupakan upaya untuk merehabilitasi estetik pada pasien
yang kehilangan bola mata. Kehilangan mata sendiri penyebabnya antara lain
akibat trauma, kecelakaan, penyakit atau cacat bawaan. Kehilangan mata
akan mempengaruhi psikologis pasien, baik dalam hal keterbatasan fungsi
penglihatan maupun segi estetik. Laporan kasus ini akan membahas mengenai
pasien wanita yang datang ke klinik PPDGS Prostodonsia RSGM Unpad dengan
kondisi kehilangan bola mata sebelah kanan yang sudah dienukleasi sejak bayi.
Pasien sudah memiliki protesa mata sebelumnya, protesa mata yang lama sudah
tidak nyaman sehingga mudah terlepas. Pasien akan dibuatkan protesa mata
individual pada mata kanan dengan bahan polymetyhlmethacrylate / PMMA
dengan tujuan untuk memperbaiki estetik, menambah kepercayaan diri, dan
mencegah atrofi jaringan disekitar rongga mata.
Kata Kunci: Enukleasi, Protesa mata individual, atrofi jaringan
ABSTRACT
Ocular prosthesis is an attempt to rehabilitate esthetic in patients who
lose their eyes. Losing of eyes can caused by trauma or injury, desease or
congenital defect. Losing the eye can affect the patient’s appearance, visual
function and psychologycal conditions. Ocular prosthesis is an alternative way
to improve the appearance. This case report will discuss the female patient who
come to RSGM FKG UNPAD with the condition had losed right eye ball after the
enucleation processed when she was a baby. The patient already has previous
ocular prosthesis. Her old prosthesis was no longer comfortable and easy to fall.
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Individual ocular prosthesis was fabricated for this patient. The used of ocular
prosthesis will prevent atrophy of the tissue around the eye socket.
Keyword : enucleation, individual ocular prosthesis, tissue atrophy
PENDAHULUAN
Mata merupakan organ vital yang berfungsi sebagai indera penglihatan
dan juga merupakan komponen penting dari ekspresi wajah.1 Kehilangan organ
mata dapat terjadi akibat trauma, infeksi, tumor atau kelainan lainnya dapat
mempengaruhi fungsi, estetika, dan kondisi psikologis seseorang. Pembuatan
protesa mata diperlukan sesegera mungkin, meskipun protesa mata tidak dapat
mengembalikan fungsi penglihatan tetapi protesa ini penting untuk perbaikan
estetik wajah serta memperbaiki kondisi psikologis seseorang.2,3
Protesa mata merupakan simulasi dari anatomi manusia menggunakan
bahan prostetik untuk menciptakan ilustrasi menyerupai mata asli yang sehat.4
Protesa mata disebut juga orbital prosthesis.5 Protesa mata meliputi protesa
implant dan protesa akrilik (polymethylmethacrylate/PMMA). Protesa implant
memiliki hasil yang sangat memuaskan, tetapi memerlukan biaya yang mahal
dalam pembuatannya.1 Protesa mata akrilik dapat menjadi perawatan alternatif
yang memuaskan dari segi ketepatan, retensi dan estetik. Protesa ini tersedia
dalam bentuk stock occular ataupun custom-made (individual).3,4,5
Protesa mata individual umumnya lebih dipilih karena dirasa lebih nyaman
dan memiliki adaptasi yang baik dengan jaringan didalam rongga mata sehingga
dapat mendistribusikan tekanan merata dimana hal ini dapat mengurangi resiko
terjadinya ulserasi. Kontak yang baik antara protesa mata dengan jaringan
dalam rongga mata dapat meningkatkan kesehatan jaringan dimana hal ini
berhubungan dengan berkurangnya akumulasi cairan yang dapat menyebabkan
iritasi dan tumbuhnya bakteri. Protesa mata individual juga memiliki estetik
yang lebih baik karena dapat mengatur ukuran iris dan pupil serta warna pupil,
iris dan sklera.3,4,5 Protesa mata stock occular seringkali dipilih jika terdapat
keterbatasan waktu dan biaya.6
TINJAUAN PUSTAKA
Prosedur operasi yang dilakukan untuk pengangkatan mata oleh Peyman,
Saunders dan Goldberg (1987) dikalsifikasikan menjadi 3 kategori yaitu enukleasi,
eviserasi, dan eksenterasi.6 Enukleasi merupakan pengambilan seluruh bola mata
bersamaan dengan sebagian syaraf penglihatan. Eviserasi adalah pengambilan
isi bola mata dimana sclera dan kadang-kadang kornea dibiarkan tetap pada
tempatnya. Eksenterasi merupakan prosedur paling radikal yang melibatkan

Volume 1; No 1:2016



pengambilan bola mata, kelopak mata, hingga mengambil tulang orbital.6,7
Struktur anatomi dan fisiologi rogga orbita akan mengalami perbubahan
setelah mengalami eviserasi atau enukleasi. Kantung yang terbentuk akibat
pengangkatan bola mata atau isi bola mata disebut sebagai anopthalmic socket.8
Pembuatan protesa mata penting untuk dilakukan setelah proses eviserasi dan
enukleasi. Tujuan pembuatan protesa mata adalah untuk mencegah lemas dan
hilangnya bentuk kelopak mata, membantu mengatur kembali gerakan kelopak
mata, melindungi soket mata dari benda asing yang dapat mengiritasi dan
menimbulkan luka. Mendapatkan tonus otot-otot muka lainnya yang memiliki
perlekatan dan serabut ototnya di dekat atau di dalam otot orbikularis oris,
untuk kepentingan kosmetika dan estetis, memulihkan kepercayaan diri pasien
serta mencegah atrofi jaringan dan kelopak mata.5
Konsultasi awal dan evaluasi pasien sebelum dilakukan pembuatan
protesa mata dapat menentukan prognosa perawatan. Evaluasi pasien meliputi
aspek fisik dan psikologis pasien serta keinginan dan harapan pasien terhadap
protesa yang akan dibuat. Hal ini penting karena akan menentukan keberhasilan
perawatan.4 Kondisi psikologis pasien penting untuk diperhatikan karena biasanya
setelah dilakukan tindakan eviscerasi atau enukleasi, pasien akan mengalami
fase penolakan, depresi atau marah. Pasien perlu diberi motivasi dan didorong
untuk membangun kembali kepercayaan dirinya.3
Pasien datang mungkin dalam kondisi terdapat conformer atau protesa
mata lama. Conformer merupakan alat yang dipasang dalam soket setelah
enukleasi dan eviserasi selesai. Alat ini bertujuan untuk menjaga kelopak
mata dalam bentuk lebih baik, mencegah bulu mata masuk ke dalam soket,
memelihara fornix, mencegah kontraktur, dan membuat pasien lebih nyaman.
Peralatan tersebut harus dilepaskan pada saat dilakukan pemeriksaan.8
Pemeriksaan yang dilakukan meliputi tingkat penyembuhan luka, ada
atau tidaknya jaringan yang mengalami iritasi akibat pemakaian conformer
atau protesa lama. Pencetakan tidak dapat dilakukan apabila penyembuhan
luka pasca operasi belum sempurna atau bila terdapat jaringan yang teriritasi.
Pasien perlu dikonsulkan kepada dokter mata apabila terjadi gangguan pada
proses penyembuhan atau adanya jaringan dehisensi. Conformer atau protesa
lama perlu disesuaikan dan dipoles kembali apabila terjadi iritasi.4
Pemeriksaan awal termasuk penilaian terhadap hubungan antara fisur
palpebra pada saat posisi terbuka dan tertutup, control otot-otot palpebra dan
anatomi internal soket pada saat istirahat atau pergerakan otot-otot mata saat
ekskursif penuh, khususnya mobilitas dinding posterior defek selama pergerakan
mata asli yang masih utuh. Kondisi konjungtiva, kedalaman fornik, adanya
jaringan cul de sac penting untuk diperiksa karena hal ini dapat digunakan untuk
memperbaiki pergerakan protesa mata. Evaluasi kondisi jaringan yang abnormal
dan adhesi atau perlekatan otot harus dilakukan saat pemeriksaan awal.4
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LAPORAN KASUS
Pasien wanita usia 28 tahun datang ke klinik PPDGS Prostodonsia RSGM
Unpad dengan keluhan protesa mata yang lama sudah tidak nyaman sehingga
mudah terlepas, pasien ingin dibuatkan protesa mata individual yang baru.
Pasien kehilangan bola mata sebelah kanan setelah dilakukan enukleasi sejak
bayi (Gambar 1). Tahapan pekerjaan dimulai dari pencetakan menggunakan
sendok cetak yang terbuat dari bahan akrilik dan bahan cetak alginat (Gambar
2). Bahan alginat diinjeksikan ke dalam rongga mata menggunakan syringe,
operator membuka rongga mata semaksimal mungkin untuk mendapatkan
kontur yang maksimal.
Cetakan dipendam dalam gips stone hingga didapatkan duplikasi rongga
mata. Dibuat pola lilin untuk diuji coba pada pasien (Gambar 3). Pada saat
uji coba lilin, berbagai hal yang diperiksa antara lain dukungan kelopak mata,
retensi dalam soket, dan pergerakan mata. Koreksi dapat dilakukan pada tahap
ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Proses selanjutnya yaitu packing
dari pola lilin ke akrilik (Gambar 4). Tahapan selanjutnya adalah uji coba sklera
akrilik, pengecekan sama seperti pola lilin. Pengurangan ketebalan 1-2mm di
bagian anterior sklera dilakukan untuk penempatan akrilik bening. Warna sklera
disesuaikan dengan mata sebelah sisinya.
Tahap selanjutnya yaitu menetukan letak dan diameter iris menggunakan
kertas yang sudah disediakan, dilakukan uji dalam mata. Tandai sesuai
diameter yang ditentukan pada permukaan anterior sklera, buang sedalam 1
mm kemudian dilakukan pewarnaan pada pupil dan iris menggunakan cat akrilik
(Gambar 5). Warna pupil dan iris disesuaikan dengan mata sebelahnya. Pada
kasus ini dilakukan pewarnaan dari depan dikarenakan bentuk mata yang kecil
dan pipih. Tahap terakhir yaitu menambahkan bahan akrilik bening pada bagian
anterior sklera, untuk mendapatkan efek mata yang lebih nyata.

Gambar 1. Foto pasien tanpa menggunakan protesa mata dan foto soket mata sebelah kanan
setelah enukleasi saat bayi.
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Gambar 2. Tahap pencetakan menggunakan bahan alginat dan sendok cetak untuk mata.

Gambar 3. Uji coba pola lilin.

Gambar 4. Uji coba sklera akrilik dan uji coba posisi serta diameter iris setelah dikurangi 1-2mm
bagian anterior sklera untuk meletakkan akrilik bening.

Gambar 4. Pengurangan kedalaman 1mm sesuai dengan diameter iris untuk pewarnaan pupil dan
iris.
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Gambar 5. Insersi protesa mata.

PEMBAHASAN
Protesa mata merupakan protesa yang menggantikan organ tubuh
yang erat kaitannya dengan estetik. Pengerjaannya memerlukan ketekunan,
kecermatan dan keterampilan. Protesa mata unilateral harus sesuai dan selaras
dengan mata di sebelah sisinya baik itu dari bentuk, warna, dan posisinya.
Protesa mata individual yang terbuat dari bahan akrilik memiliki kriteria yang
sesuai dengan persyaratan tersebut karena pembuatannya dapat disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing individu. Hal tersebut yang membedakan
protesa mata individual dengan protesa mata stock occular.
Kesulitan yang dihadapi pada saat pembuatan protesa mata individual ini
antara lain retensi yang sulit didapat karena soket mata bagian inferior kurang
mendukung, sehingga seringkali pergerakan mata menyebabkan protesa tidak
stabil pada posisinya. Ukuran mata yang kecil menyulitkan dalam penentuan
diameter iris.
Keberhasilan pembuatan protesa mata dipengaruhi oleh kepuasan
pasien terhadap protesa matanya. Pendapat pasien biasanya diperlukan dalam
menentukan warna, diameter dan posisi iris, hal ini bertujuan untuk mencapai
nilai estetik yang sesuai dengan harapan pasien. Kenyamanan pasien terhadap
protesa dapat diketahui pada saat uji coba sklera. Kenyamanan pasien penting
untuk diperhatikan karena dapat menjadi salah satu indikator ketepatan protesa
terhadap soket mata. Ketepatan protesa pada soket mata dapat mencegah
adanya tekanan berlebih dan tidak merata terhadap jaringan rongga mata
sehingga dapat mengurangi retensi protesa. Tekanan yang berlebihan dan tidak
merata ini juga dapat menimbulkan iritasi pada kelenjar air mata, abrasi serta
ulserasi.10
Protesa mata dapat bertahan lama rata-rata 5-7 tahun, tergantung kualitas
ketepatan, kenyamanan dan pemeliharaan dari penderita itu sendiri.9 Pasien
harus dapat memelihara kebersihan protesa agar protesa dapat bertahan lama.
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Kebersihan rongga mata dan tangan harus diperhatikan sebelum memasang
protesa. Pemeliharaan protesa mata akrilik mudah untuk dilakukan. Protesa
dapat direndam dalam air, larutan saline, atau cairan lensa kontak untuk
menghilangkan endapan yang terbentuk dan melekat pada protesa mata. Endapan
mukus atau krusta biasanya akan terbentuk pada permukaan protesa mata
setelah beberapa lama dipakai. Endapan tersebut berasal dari produksi mukus
non infeksi. Protesa disikat dengan sikat yang bulunya halus kemudian dibilas
dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa sabun, kemudian dikeringkan
dengan kain bersih. Untuk endapan yang lebih keras, dapat digunakan tissue
basah untuk menggosok seluruh permukaan tanpa menggoresnya.9
Pasien perlu melakukan pemeriksaan ulang pada protesa mata setelah
pemakaian beberapa waktu. Pembuatan protesa mata individual yang baru
dapat dilakukan bila terjadi perubahan-perubahan pada jaringan rongga mata
yang ditandai dengan berkurangnya retensi, stabilitas serta estetik. 10
KESIMPULAN
Protesa mata individual yang terbuat dari bahan akrilik memiliki banyak
keuntungan antara lain memiliki adaptasi, retensi dan estetik yang dapat
disesuaikan dengan kondisi individual pasien serta dengan biaya terjangkau dan
proses pembuatannya cukup mudah. Perawatan dan pemeliharaannya mudah
dilakukan oleh pasien sehingga protesa ini dapat digunakan dalam jangka waktu
cukup lama.
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MULTI-SUCTION CUPS SEBAGAI ALTERNATIF DESAIN PENAMBAH
RETENSI PADA GIGI TIRUAN LEPASAN PENUH DENGAN LINGIR DATAR
MULTI-SUCTION CUPS AS AN ALTERNATIVE DESIGN TO ADD
RETENTION ON FULL DENTURE WITH FLAT RIDGE
Kartissa Pangesti
Bagian Prostodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran.
Email:( kartissa.pangesti@unpad.ac.id)
ABSTRAK
Pendahuluan. Kondisi lingir datar menjadi kondisi yang cukup rumit
karena sulitnya mendapat retensi pada pembuatan gigi tiruan lepasan penuh.
Berbagai teknik dan cara untuk mengatasi permasalahan lingir datar telah
dilakukan oleh praktisi dan teknisi dental di seluruh dunia. Salah satunya dengan
pembuatan multi-suction cups atau multi-suction chambers pada permukaan
anatomis landasan gigi tiruan penuh. Kajian Pustaka. Multi-suction cups
adalah sebuah desain dimana pada permukaan anatomis landasan gigi tiruan
lengkap sengaja dibuat ruangan-ruangan kecil menggunakan bahan liner
silikon. Desain ini dapat meningkatkan retensi, dengan mekanisme perluasan
area permukaan yang tertutup suction cup sehingga dapat mendistribusikan
tekanan secara lebih merata. Pembahasan. Multi-suction cups relatif ekonomis
dan dapat ditambahkan pada gigi tiruan yang telah ada sebelumnya. Namun
perlu diantisipasi kemungkinan timbulnya hiperplasia sebagai bentuk adaptasi
jaringan apabila gigi tiruan digunakan secara berlebihan. Simpulan. Multisuction cups dapat menjadi pilihan untuk menambah retensi apabila pasien
menolak alternatif retensi lain. Perlu adanya pemberitahuan lebih lanjut pada
pasien untuk mengurangi efek samping desain ini salah satunya dengan melepas
gigi tiruan di malam hari.
Kata kunci : multi-suction cups, retensi, gigi tiruan lepasan penuh, lingir
datar
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ABSTRACT
Introduction. The condition of flat ridge on full denture has become a
complicated situation since its difficulties to enhance retention. Various way and
technique has been discovered to solve flat ridge problem by dental practitioner
and dental technician worldwide. One of its alternative is to make multi-suction
cups or multi-suction chambers onto intaglio surfaces of full denture base.
Literature review. Multi-suction cups is a design where several tiny cups made
using silicone liner material in denture intaglio. The mechanism is to create wide
area covered by suction cups, distributing even pressure to tissue surface, thus
can improve retention. Discussion. Multi-suction cups is costly affordable and
can be added to patient previously worn denture. However, the possibility of
tissue hyperplasia as tissue adaptive reaction must be anticipated if denture was
in heavy used. Conclusion. Multi-suction cups can be alternative to increase
retention in patient who refuse any treatment option. Further information need
to be informed to the patient for minimizing the side effect, one of them is to
remove denture in the night time.
Keywords : multi-suction cups, retention, full denture, flat ridge
PENDAHULUAN
Kehilangan gigi dalam waktu lama dapat menimbulkan perubahan pada
jaringan sekitar. Dimulai dari resorpsi tulang alveolar pasca pencabutan, diikuti
dengan migrasi gigi-gigi di sekitarnya mengisi ruang yang terbentuk. Resorpsi
tulang alveolar berjalan paling progresif dalam waktu enam bulan pasca
pencabutan, dan selanjutnya terus berlangsung namun dengan kecepatan
yang lebih lambat. Lingir alveolar yang tidak segera diganti akan menyebabkan
mukosa menanggung beban kunyah yang melebihi kapasitas jaringan, sehingga
tulang akan mengalami resorpsi yang lebih hebat. Kondisi lingir alveolar yang
datar menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pembuatan gigi tiruan, karena
kurangnya dukungan tulang, sehingga retensi dan stabilisasi gigi tiruan sulit
didapat. Usaha-usaha untuk meningkatkan retensi pada gigi tiruan dengan lingir
datar telah dilakukan sejak lama. Salah satunya adalah dengan ditemukannya
konsep multi suction cups atau multi suction chamber.
Sistem multi-suction cups pertama kali dipatenkan pada tahun 1885 di
Amerika Serikat oleh Dr. J. Spyer dan R.S. Ingalls1. Dasar dari desain ini adalah
landasan gigi tiruan yang terbuat dari karet, emas, platina atau logam lainnya.
Pada pemendaman akhir, permukaan anatomis landasan ditambahkan sejumlah
suction cups berukuran kecil, terbuat dari lapisan karet. Banyaknya suction
cups tersebut menambah ruang hampa berukuran kecil, sehingga menambah
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daya hisap landasan pada jaringan, yang berpengaruh besar pada retensi gigi
tiruan.
Sistem ini kemudian sempat menghilang karena jarang digunakan, namun
pada tahun 1967 diperkenalkan kembali oleh Dr. A. C. Jermyn melalui hasil
riset dan penelitian klinisnya. Dr. Jermyn menjelaskan bahwa desain multi
cups dapat meningkatkan ruang hampa pada daerah permukaan gigi tiruan,
mendistribusikan tekanan secara lebih merata, sehingga meningkatkan retensi
secara signifikan1.
DISKUSI
Suction cups dapat diaplikasikan baik pada gigi tiruan rahang atas maupun
rahang bawah. Bahkan terdapat sebuah fenomena menarik, dimana sistem
multi cups lebih dapat bekerja maksimal pada lingir datar dibanding pada lingir
yang masih tinggi5. Hal ini dapat diibaratkan seperti suction cups yang menekan
sebuah permukaan kaca datar, dimana suction cups akan tertekan dan berusaha
kembali pada bentuk asli yang lebih besar1. Gaya dari ratusan cups yang
bekerja simultan ini akan menghasilkan daerah dengan tekanan yang lebih kecil
dibanding tekanan di luar, sehingga akan menciptakan ruang hampa berukuran
kecil, namun dalam jumlah besar5. Disinilah letak dari retensi atmosferik yang
dihasilkan. Pada lingir yang masih tinggi, mekanisme ruang hampa masih terjadi
namun dalam kadar yang lebih kecil dibanding pada lingir datar.
Suction cups dapat pula diaplikasikan pada penggunaan rutin landasan
berbasis akrilik lainnya, misalnya obturator. Sebuah laporan kasus melaporkan
penggunaan suction cups yang cukup memuaskan pada obturator post operasi
defek maksilofasial1.

Gambar 1. (A) Defek 1 bulan post operasi1
(B) Permukaan anatomis obturator definitif dengan suction cups1

Proses pembuatan multi suction cups sebenarnya relatif simpel, karena
sama dengan pembuatan gigi tiruan biasa. Prosedur pencetakan hingga didapat
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model kerja sama seperti pembuatan gigi tiruan konvensional. Model kerja yang
didapat kemudian dipreparasi dengan bor khusus, yang dapat menghasilkan
ruangan dengan diameter 2 mm, kedalaman 1 mm, dengan kemiringan dinding
sekitar 12.50, berjarak 1-1,5 mm satu dengan yang lain, dan dipreparasi tegak
lurus dengan permukaan mukosa. Hal ini dimaksudkan agar inti lubang tidak
pecah. Cups tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan tepi landasan. Jumlah
lubang cups yang direkomendasikan minimum 150 lubang untuk rahang bawah
dan 200 lubang untuk rahang atas1. Setelah itu pada pemendaman akhir, lapisan
prolastik/ silikon ditambahkan.

Gambar 2. Bur Trefine khusus untuk preparasi lubang-lubang multi-cup1

Gambar 3. Preparasi lubang-lubang menggunakan bur Trefine pada model kerja1

Gambar 4. Lapisan prolastik multi-cup pada gigi tiruan rahang atas sebelum pemolesan1
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Pada pemakaian jangka lama, sempat muncul kekhawatiran akan timbulnya
reaksi patologis jaringan berupa hiperplasia6. Hal ini disebabkan adaptasi jaringan
dalam waktu lama, terhadap kondisi vakum dari banyaknya cups yang ada.
Namun, hal ini juga telah diteliti oleh dr. Jermyn sendiri, yang mengambil biopsi
sampel dari pasien yang menggunakan desain ini5. Pada penelitian ditemukan
inflamasi ringan, hanya pada daerah dimana preparasi lubang cups dilakukan
terlalu dalam. Sedangkan pada daerah lain dimana preparasi dilakukan dengan
tepat, tidak ditemukan reaksi inflamasi ataupun mengarah pada patologis1.

Gambar 5. Hiperplasia palatal akibat penggunaan suction chamber6.

Ditemukan juga fakta bahwa pemakaian sepanjang hari dari gigi tiruan
dengan multi suction cups dapat meningkatkan resiko hiperplasia jaringan4,
namun dengan dilepasnya gigi tiruan pada malam hari dapat secara signifikan
menurunkan inflamasi jaringan. Apalagi bila ditambah aplikasi bahan pereda
inflamasi seperti tissue conditioner. Penyembuhan akibat hiperplasia jaringan
ini ditemukan membaik dengan penggunaan tissue conditioner4.
Seperti telah diketahui, apabila jaringan mukosa terus berada di bawah
tekanan gigi tiruan sepanjang hari, efek samping yang bisa ditimbulkan
diantaranya denture stomatitis, hiperplasia jaringan, bahkan pertumbuhan
jamur Candida7.
Gigi tiruan secara umum memang tidak disarankan untuk penggunaan
setiap saat, karena jaringan mukosa di bawah gigi tiruan memerlukan periode
istirahat untuk pemulihan dari kondisi tanpa tekanan8. Kondisi istirahat ini
didapatkan dengan melepaskan gigi tiruan pada malam hari, ketika gigi tidak
digunakan.
KESIMPULAN
Desain multi suction cups dapat dijadikan pilihan desain penambah retensi,
khususnya pada pasien dengan linggir datar yang tidak dapat atau menolak pilihan
perawatan lain yang lebih invasif. Namun, perlu dipertimbangkan pemakaiannya
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yaitu tidak disarankan penggunaan sepanjang hari, dan hal tersebut harus pula
diinformasikan dan dipahami oleh pasien. Hiperplasia akibat ruang vakum,
hanya dialami apabila suction cups dibuat lebih dalam dari ketentuannya, dan
apabila digunakan lebih dari dua belas jam per hari.
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AESTHETIC RETAINER DESIGN IN REMOVABLE PARTIAL DENTURE
Very Cahyarani, Taufik Soemarsongko
Bagian Prostodonsia Fakultas kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
Email : very_cy@yahoo.com
ABSTRACT
Removable partial dentures (RPDs) are still interested by the majority
of patients. Sometimes, RPDs retainer which is placed on anterior teeth is
become a causative problemof an improper looks appearance. The right RPDs
design will determine the succession ofit. Things that must be considered in
designing RPDs are retention, support / stability and aesthetics. To obtain good
retention, a retainer must comply the retention condition; stabilization, support,
reciprocation, encirclement, and passivity. Retainer that will be placed on the
anterior abutment teeth have additional requirements such as improvedin
aesthetics. Retainers which commonly used for anterior teeth are mesial groove
reciprocation (MGR), rest, proximal plate, I bar(RPI), rest, proximal plate, Y bar
(RPY)retainer and equipoise RPD system. Each retainer has its advantages and
disadvantages. Aesthetic needs should be considered in the placement of the
retainer on the anterior abutment teeth.
Keyword
: RPD, aesthetic retainer, MGR retainer, equipoise system, , RPI
and RPY retainer
ABSTRAK
Gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL) masih diminati sebagian besar pasien.
Terkadang retainer GTSL yang harus diletakan pada gigi anterior menjadi masalah
karena mengganggu penampilan. Desain yang tepat pada GTSL akan menentukan
keberhasilan GTSL. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain
GTSL adalah retensi, dukungan/stabilitas dan estetik. Untuk mendapatkan
retensi yang baik retainer harus memenuhi syarat retensi, stabilisasi, support,
resiprokasi, encirclement,dan passivity. Retainer yang akan diletakkan pada
gigi sandaran di anterior memiliki syarat tambahan berupa estetik yang baik.
Retainer yang banyak digunakan untuk gigi anterior diantaranya mesial groove
resiprocation (MGR), retainer rest, proksimal plate, I bar (RPI), rest, proximal
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plate, Y bar atau RPY serta sistem equipoise GTSL . Masing-masing retainer
memiliki kelebihan dan kelemahan. Kebutuhan estetik harus dipertimbangkan
pada penempatan retainer di gigi sandaran anterior.
Kata kunci : GTSL, retainer estetik, retainer MGR, sistem equipoise , retainer
RPI dan RPY
PENDAHULUAN
Retensi merupakan kemampuan gigi tiruan untuk bertahan dari gayagaya yang melepaskan. Untuk mencapai retensi digunakan retainer. Retainer
disebut juga sebagai cangkolan atau cengkram. Bagian-bagian retainer biasanya
mencakup lengan retentive, lengan resiprokal dan sandaran. Retainer yang baik
harus dapat memenuhi syarat retensi terhadap gaya vertikal yang melepaskan,
stabilitas berupa resistensi terhadap gaya-gaya horizontal, support dengan
menyediakan resistensi terhadap gaya-gayake apikal, resiprokasi berupa
resistensi terhadap gaya horizontal yang diberikan pada gigi saat cangkolan
retentif aktif, encirclement yaitu bentuk yang merangkum gigi lebih besar dari
1800 untuk mencegah gerakan horizontal saat fungsi, serta passivity yaitu gigi
tidak dikenai gaya oleh lengan retentive cangkolan saat cangkolan telah berada
pada dudukannya.1

Gambar 1 Cangkolan circumferensial, terlihat jelas bahwa cangkolan merangkum gigi lebih dari 1800.1

Kestabilan gigi tiruan juga dapat diperoleh dengan penempatan lengan
resiprokal pada posisi yang tepat sehingga gigi tiruan stabil terhadap gerakan
horizontal. Stabilisasi hanya dapat dicapai dengan menggunakan lengan
cangkolan yang rigid, minor konektor dan mayor konektor yang rigid.2
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Pada dasarnya retainer berfungsi untuk menjaga gigi tiruan dari gayagaya yang melepaskan. Retainer harus merangkum gigi sedemikian sehingga
mencegah pergerakan gigi penyangga terpisah dari retainernya. Dengan desain
retainer seperti ini akan menjamin stabilitas posisi gigi dan retainer.3Desain ini
dikenal sebagai principle of encirclement, dimana retainer merangkum gigi lebih
dari 1800 permukaan gigi dilihat dari aspek oklusal. Principle of encirclement
dapat terjadi dalam kontak berkesinambungan misalnya circumferential clasp,
atau kontak terputus misalnya bar clasp. Pada kontak ini minimal ada tiga
kontak area yang mengelilingi gigi, yaitu oklusal rest, ujung cangkolan, ujung
resiprokal.Sandaran oklusal berfungsi untuk mencegah pergerakanlengan
cangkolan ke arah servikal, ujung retentif harus berlawanan dengan komponen
resiprokal yang mampu menahan tekanan saat pemasangan dan pelepasan gigi
tiruan. Komponen-komponen stabilisasi dan resiprokal harus terhubung dengan
kakuuntuk mewujudkan resiprokasi terhadap elemen retentif.3
Retainer pada gigi tiruan dengan perluasan distal harus didesain sehingga
akan mencegah transmisi gaya yang menyebabkan gigi penyangga tipping
ataupun rotasi. Kebutuhan estetik juga merupakan salah satu alasan pasien
untuk mencari perawatan prostodontik. Hal ini menyebabkan retainer terutama
yang terletak pada gigi penyangga di anterior harus dapat memenuhi kebutuhan
estetik tersebut, misalnya pada kasus Kennedy kelas I,II atau kelas IV yang
panjang. Hampir semua retainer pada gigi tiruan sebagian menggunakan
bahan logam sehingga memerlukan desain khusus yang memperlihatkan logam
seminimal mungkin.
Retainer Mesial Groove Reciprocation (MGR)
Retainer MGR menggunakan cangkolan I bars kawat baja ukuran 19 gauge
untuk retensinya. Ujung retainer akan berada pada lekukan yang dipreparasi
pada permukaan distolabial.4,5 Resiprokasi dari lengan retentif diberikan oleh
plate proksimal distal dan minor konektor mesiolingual yang paralel dengan
jalan masuk gigi tiruan Fungsi retainer MGR yaitu: adanya oklusal rest dan
basis gigi tiruan pada desain MGR memberikan resistensi terhadap gerakan
oklusogingival.4,5Adanya relief mesiogingival dalam lekukan retentif dan kontur
gingival yang infrabulge terhadap kontak gigi pada distal proksimal plate
mengizinkan sedikit rotasi gigi tiruan disekitar fulkrum rest mesial.4Retensi
tidak langsung (indirect) diperoleh dengan sandaran anterior mesial pada garis
fulkrum gigi kaninus atau premolar kontralateral. Resistensi terhadap pelepasan
pada arah gingivoklusal diperoleh dari lengan retentif cangkolan dan konektor
minor mesiolingual serta distal proximal plate.5 Stabilitas protesa diperoleh
dari mesial groove, bidang bimbing distal mencegah pelepasan rotasional dari
basis gigi tiruan serta memungkinkan penggunaan lengan cangkolan kawat baja
untuk retensi langsung.
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Kelemahan cangkolan MGR adalah memerlukan ketinggian mahkota yang
adekuat, memerlukan penutupan palatal yang ekstensif sehingga mengurangi
kenyamanan pasien.

Gambar 2 Desain retainer MGR2

RPI/RPY
Cangkolan RPI dapat dipakai pada kasus pasien dengan garis senyum yang
tidak memperlihatkan gingiva. Bentuk cangkolan inikeluar dari kerangka logam
sisi sadel satu gigi lebih ke distal dari gigi penyangga supaya posisi gigi optimal
tanpa menggerinda berlebihan. Cangkolan RPI terdiri dari tiga komponen yaitu
sandaran mesiooklusal, proksimal plate dan cangkolan I bar.2 Pada cangkolan
RPY prinsipnya sama dengan RPI hanya bar berbentuk Y pada ujungnya. Salah
satu ujung Y akan masuk ke daerah undercut.2

Gambar 3 (atas) RPI2,3 (bawah) RPY2

Sistem equipoise
Equipoise (berasal dari bahasa latin) yang berarti keseimbangan atau
sesuatu yang membuat seimbang.6 Sistem equipoise diperkenalkan oleh J.J
Goodman merupakan konsep retentif estetik pada gigi tiruan dengan perluasan
distal. Cangkolan equipoise merupakan cangkolan back action yang beresiprokasi
penuh dan sangat estetik karena tidak terlihat dari fasial. Desain cangkolan
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menggunakan ungkitan kelas II yang menjaga dan mempertahankan kekuatan
gigi sandaran dengan mengarahkan gaya kesumbu panjang gigi penyangga.7
Konsep ini baik digunakan pada gigi penyangga premolar.
Sistem equipoise dilengkapi dengan kaitan presisi fungsional yang
disebutequipoise C & L attachment.Attachment ini terdiri dari counterpoise Crest dan removable L spring. Sandaran C intrakoronal semi presisi equipoise
(counterpoise) dibuat dari sistem komponen male/female, desain dove tail
dan bahan platinum iridium. Sandaran C berukuran kecil dan sangat kuat.
Tidak membutuh overkonturing atau overbuiding pada gigi penyangga.
Sandaran C menjamin stabilitas gigi tiruan selama fungsi dan saat beristirahat
denganperbedaan ukuran male dan female 1/1500 inchi. Perbedaan ini membuat
sedikit pergerakan lateral dan rotasional, seperti gerakan alami pengunyahan.
Equipoise menggunakan ungkitan kelas II.6 Khan, 2005 mengungkapkan bahwa
belum ada bukti scientifik yang membuktikan bahwa sistem cangkolan equipoise
sukses digunakan dalam 35 tahun terakhir seperti di klaim oleh situs internet
the Equipoise® Dental Institute.8

Gambar 4 (kiri) desain ungkitan kelas II, (kanan) cangkolan equipoise pada tempatnya6

Contoh Kasus
Hundal, 2014, melaporkan kasus pasien 36 tahun dengan kehilangan gigi
(16,17,24,25,26,27,28,dan 47) atau Kennedy kelas II modifikasi 1. Pada pasien
ini direncanakan penggunaan jembatan 3 unit untuk menggantikan gigi 47 serta
gigi tiruan sebagian lepasan logam dengan cangkolan MGR pada gigi 23.5
Pada jurnal yang sama Hundal, 2014, juga mengemukakan kasus kehilangan
gigi 12,15,16,17,26,27,28,36,37,46,47,48 atau dapat kita sebut dengan kasus
Kennedy kelas II modifikasi 2. Pada pasien ini direncanakan jembatan 3 unit
mengganti gigi 12, mahkota metal keramik ggi 14,24,25,33,34,44,dan 45,
mahkota metal penuh 18 dan 38. Gigi tiruan sebagian lepasa dengan sistem
cangkolan equipoise pada gigi 24,25, 44 dan 45. Cangkolan internally braces
gigi 14 dan 34, cangkolan sirkumferensial gigi 18 dan 38.5
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Gambar 5 (kiri) kasus kehilangan Kennedy kelas II modifikasi 1, (kanan) framework RPD pada
model master dengan cangkolan MGR pada gigi 235

Gambar 6 Aspek frontal dengan gigi tiruan pada tempatnya, sedikit ujung cangkolan MGR yang
terlihat5

Gambar 7 (kiri) kasus kennnedy kelas II modifikasi 2 (Kanan) Gigi turuan sebagian lepasan
dengan cangkolan sistem equipoise pada gigi 24 dan 25.5

PEMBAHASAN
Kasus satu
Pada kasus satu Hundal,2014, menggunakan cangkolan MGR pada gigi
23 karenacangkolan ini dapat disembunyikan pada permukaan distolabial gigi
kaninus rahang atas.Gigi 23 juga memiliki ketinggian yang adekuat sehingga
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cocok untuk pembuatan cangkolan MGR. Mesial groove dan bidang bimbing
distal diharapkan akan memberikan stabilitas sehingga mencegah pelepasan
rotasional.4
Adanya sandaran oklusal dan basis gigi tiruan membuat resistensi terhadap
gerakan oklusogingival. Kontur gingival yang infrabulge pada kontak gigi dan
lekukan retentif pada bagian labiodistal dapat mencegah rotasi nonbinding gigi
tiruan pada fulkrum mesial rest.Resiprokasi terhadap lengan cangkolan retentif
disediakan oleh distal proximal plate dan konektor minor mesiolingual dengan
bentuk “rod like”. Baik distal proximal plate maupun konektor minor mesiolingual
harus paralel terhadap arah pemasangan.4Pada gambar 5 (kanan) juga dapat
dilihat bahwa cangkolan MGR meliputi sisi mesial (dicapai dengan mesial groove
pada permukaan mesiolingual), distal proximal plate dan lengan cangkolan I bar
dengan ukuran 19 gauge pada lekukan di permukaaan distolabial, letak ketiga
komponen ini memenuhi prinsip encirclement. Kelebihan penggunaan wrought
wire I bar pada cangkolan MGR memungkinkan penempatan ujung retentif lebih
dalam pada undercut serta penempatan yang lebih lingual sehingga lebih estetik
serta memudahkan penyesuaian jika terjadi distorsi.4
Kasus dua
Pada kasus kedua digunakan cangkolan sistem equipoise yang disebut
banyak memiliki kelebihan. Cangkolan sistem equipoise bekerja dengan baik
pada gigi premolar (Hundal, 2014). Pada desain ini sandaran oklusal diletakkan
jauh dari span tidak bergigi. Cangkolan back action lingual yang melingkari
gigi lebih dari 1800, berawal dari mesial dan mengelilingi permukaan lingual
dan distal untuk mencapai undercut distobukal sehingga memenuhi prinsip
encirclement.5Ujung lengan retentif terletak pada hubungan antara vestibular
dan pemukaan distal gigi penyangga.9Bagian interproksimal gigi penyangga
dikurangi secara vertikal sebanyak 0,5-1 mm, demikian juga dengan gigi
disebelah gigi penyangga sehingga metal framework gigi tiruan dapat meluas
ke daerah ini dan menyediakan resiprokasi.5
Sistem equipoise ini memiliki kekurangan yaitu tidak dapat digunakan
pada gigi penyangga yang lebih anteriorkarena visibilitas framework logam pada
daerah kontak gigi, pengurangan daerah interproksimal antara gigi penyangga
dan gigi disebelahnya sebanyak 1 mm membuat gigi sensitif dan rentan karies5,9,
adanya bagian metal yang terlihat antara gigi penyangga dan gigi disebalahnya
9
, plate proksimal mesial dapat memicu torque, adanya penyempitan ruangan
interproksimal yang tidak disadari, kemungkinan adanya akrilik berlebih yang
menutupi cangkolan sehingga mencegah fleksure ke bagian undercut.5
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KESIMPULAN
Dalam membuat desain RPD harus memperhatikan banyak faktor, salah
satunya adalah estetik. Retainer yang sering mengganggu estetik dapat
diusahakan menjadi lebih estetik dengan pemilihan retainer yang tepat.
Cangkolan MGR, RPI, RPY ataupun sistem equipoise merupakan pilihan yang
cukup memenuhi syarat cangkolan dan juga estetik.
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BERDASARKAN KLASIFIKASI PROSTHODONTIC DIAGNOSTIC INDEX
PERCENTAGE OF MANDIBLE MUSCLE ATTACHMENT IN EDENTULOUS
PATIENTS BASED ON PROSTHODONTIC DIAGNOSTIC INDEX
CLASSIFICATION
Prilanita Giani, Taufik Sumarsongko, Erna Kurnikasari
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ABSTRAK
Proses resorpsi lingir sisa akan bertambah setelah gigi diekstraksi.
Proses resorpsi menyebabkan puncak lingir turun mendekati origo otot. posisi
perlekatan otot terhadap puncak lingir dapat melepaskan gigi tiruan. Sebanyak
35 pasien tidak bergigi di Instalasi Prostodonsia RSGM FKG Unpad yang diperoleh
dengan teknik consecutive sampling diperiksa keadaan perlekatan otot rahang
bawahnya. Pemeriksaan dilakukan dengan mengukur kedalaman vestibulum
menggunakan kaca mulut berskala. Pasien yang kedalaman vestibulumnya di
bawah 5 mm dikelompokkan ke dalam kolom kehilangan vestibulum. Berdasarkan
Prosthodontic Diagnostic Index, pasien tidak bergigi diklasifikasikan ke dalam
lima tipe yaitu A, B, C, D, dan E. Tipe A ditandai dengan seluruh vestibulum
adekuat, tipe B kehilangan vestibulum labialis, tipe C kehilangan vestibulum
labialis dan lingualis anterior, tipe D hanya tersisa vestibulum lingualis posterior,
tipe E kehilangan seluruh vestibulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
frekuensi persentase perlekatan otot tipe A sebanyak 25,72%, tipe B sebanyak
8,57%, tipe C sebanyak 2,86%, tipe D sebanyak 34,28%, dan tipe E sebanyak
28,57%. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa tipe perlekatan otot rahang
bawah tidak bergigi berdasarkan klasifikasi PDI terbanyak di RSGM Unpad adalah
tipe D dengan persentase sebesar 34,28%.
Kata kunci: perlekatan otot, edentulous, rahang bawah
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ABSTRACT
Resorption of alveolar ridge will increase after extraction of the tooth.
The resorption process cause alveolar crest close to the origo of muscle. The
position of muscle attachment to the alveolar ridge could dislodge the dentures.
A total of 35 edentulous patients in Prostodontic Installation RSGM Unpad that
collected by consecutive sampling had been examined their mandible’s muscle
attachment. Examination carried out by measuring the depth of vestibules using
scaled mouth mirror. Patients with a vestibule depths below 5 mm were grouped
into the ‘no vestibule’ column. They were classified into five types: A, B, C, D,
E based on Prosthodontic Diagnostic Index. Type A all vestibules are adecuate,
type B loss of labial vestibule, type C loss of labial and lingual anterior vestibules,
type D only lingual posterior vestibules left, type E loss of all vestibules. The
results showed that the frequency of edentulous patient’s muscle attachment
was 25,72 % of type A, 8,57% of type B, 2,86% of type C, 34,28% of type D,
and 28,57% of type E. The conclusion of this study showed that the type of
mandible’s muscle attachment in edentulous patients in RSGM Unpad based on
PDI classifications were mostly (34,28%) type D.
Keywords: muscle attachment of mandible, edentulous
PENDAHULUAN
Riset Kesehatan Dasar Nasional mengenai prevalensi kejadian rahang tidak
bergigi yang dilakukan pada tahun 2007 menunjukkan 0,1% pada kelompok 2534 tahun, 0,4% pada kelompok 35-44 tahun, 1,8% pada kelompok 45-54 tahun,
5,9% pada kelompok 55-64 tahun dan terus meningkat hingga 17,6% pada usia
di atas 65 tahun kehilangan seluruh giginya atau dapat disebut pasien tidak
bergigi.1 Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013 pun menunjukkan peningkatan
prevalensi kehilangan gigi seiring dengan bertambahnya usia. Sebanyak
17,05% penduduk Indonesia yang berusia di atas 65 tahun merupakan pasien
tidak bergigi. Banyaknya lansia yang kehilangan seluruh giginya menyebabkan
tingginya kebutuhan perawatan gigi tiruan lengkap di Indonesia.2
Pasien tidak bergigi menunjukkan keadaan fisik rongga mulut yang
beragam3. Setelah gigi diekstraksi, proses resorpsi tulang yang luas akan
terjadi. Proses ini akan menghasilkan penurunan ketinggian lingir sisa yang
kecepatan resorpsi lingir sisanya sangat bervariasi pada setiap pasien, bahkan
pada pasien yang sama dengan waktu dan lokasi berbeda, variasi resorpsi ini
juga dapat terjadi.4 Pasien tidak bergigi tidak dapat diklasifikasikan ke dalam
satu grup diagnosis karena keadaan yang berbeda akan membedakan prosedur
perawatan. Setiap pasien seharusnya dirawat dengan cara yang paling tepat

Volume 1; No 1:2016

29

yang akan menjamin fungsi dan kenyamanan gigi tiruan.3 Belum adanya kriteria
diagnosis untuk rahang tidak bergigi dapat menghambat praktisi memberikan
perawatan prostodonsia yang efektif bagi pasien. Oleh karena itu dibutuhkan
sebuah sistem untuk memfasilitasi identifikasi pasien sebelum dilakukan
perawatan prostodonsia.3
American College of Prosthodontists (ACP) pada tahun 1995 telah
mengembangkan sebuah sistem klasifikasi yang dapat digunakan sebagai panduan
keseluruhan rencana perawatan gigi tiruan lengkap.5 Sistem klasifikasi yang
dikenal dengan nama Prosthodontic Diagnostic Index (PDI) ini mengklasifikasikan
pasien tidak bergigi berdasarkan temuan kriteria diagnosis khusus. Klasifikasi
PDI berguna dalam menegakkan diagnosis dan rencana perawatan. Pasien yang
didiagnosis ke dalam tipe kompleks dapat ditangani oleh praktisi yang lebih
berkompetensi seperti mahasiswa program dokter gigi spesialis pr ostodonsia
maupun konsulen prostodonsia agar mendapatkan perawatan yang lebih baik.3
Empat indeks yang dinilai pada klasifikasi ini diantaranya tinggi alveolar
rahang bawah, morfologi lingir sisa, relasi maksilomandibula dan perlekatan
otot.6 Perlekatan otot ini dipilih oleh penulis karena aktivitas otot bekerja secara
langsung dalam menstabilisasi maupun melepaskan gigi tiruan.7
Efek dan lokasi perlekatan otot merupakan hal yang penting pada gigi tiruan
rahang bawah.3 Dokter gigi maupun praktisi yang lain harus mengidentifikasi
dan mencatat dinamika neuromuskular jaringan rongga mulut dan hal ini harus
diaplikasikan pada pembuatan protesa agar protesa tersebut dapat bertahan dari
gaya-gaya yang dihasilkan oleh otot rongga mulut.8 Mazurat pun menambahkan
bahwa aspek anatomi lingir alveolar rahang bawah (baik ketinggian tulang atau
perlekatan otot) merupakan variabel yang paling penting pada pembuatan gigi tiruan
rahang bawah.5 Ketinggian batas perlekatan jaringan, ketinggian perlekatan otot
dan frenulum, dan tonus perlekatan otot memerlukan pengukuran yang cermat.8
Salah satu cara pengukuran perlekatan otot adalah menggunakan kaca
mulut yang dimulai dari dasar vestibular fornix sampai puncak lingir alveolar.9
Setelah dilakukan pengukuran, pasien dikelompokkan ke dalam lima tipe
berbeda sesuai tingkat keparahannya yaitu tipe A, B, C, D, dan E.6
Data dari klasifikasi perlekatan otot ini dapat menjadi sumber data
klasifikasi tidak bergigi PDI. Sistem klasifikasi ini mengelompokkan keadaan
rahang pasien ke dalam empat kelas. Karakteristik kelas I merupakan yang paling
menguntungkan. Pada kelas II telah terjadi degradasi pada struktur anatomi
penyangga gigi tiruan. Pada kelas III terjadi degradasi lanjut sehingga bedah
preprostetik biasanya diindikasikan dan pada kelas IV keadaan rongga mulutnya
paling tidak menguntungkan sehingga dibutuhkan perawatan prostodonsia yang
lebih kompleks.3
Penelitian di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Manitoba Kanada pada
Januari 2002 hingga Januari 2003 mengelompokkan 76 pasien tidak bergigi
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menggunakan sistem klasifikasi PDI. Data menunjukkan bahwa 12 pasien
tergolong Kelas I, 15 pasien Kelas II, 29 pasien Kelas III, dan 20 pasien Kelas
IV.5 Kekurangan penelitian tersebut adalah tidak mencantumkan hasil dari
masing-masing indeks klasifikasi PDI. Penelitian yang serupa pun belum pernah
dilakukan di Instalasi Prostodonsia RSGM FKG Unpad sehingga belum ada
penelitian yang mengklasifikasikan perlekatan otot secara khusus.
Atas dasar itu penulis tertarik untuk mengetahui berapa persentase
perlekatan otot rahang bawah tidak bergigi berdasarkan klasifikasi PDI pada
pasien tidak bergigi di Instalasi Prostodonsia RSGM FKG Unpad yang belum
menggunakan sistem klasifikasi untuk rahang tidak bergigi ini.
Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui: Berapa persentase perlekatan otot rahang bawah tidak
bergigi berdasarkan klasifikasi Prosthodontic Diagnostic Index di Instalasi
Prostodonsia Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG Unpad.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan persentase masing-masing
tipe perlekatan otot berdasarkan klasifikasi Prosthodontic Diagnostic Index pada
pasien dengan rahang bawah tidak bergigi di RSGM FKG Unpad.
METODA
Sampel penelitian ini adalah 35 pasien tidak bergigi yang datang ke
Instalasi Prostodonsia Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran dalam kurun bulan Maret - April 2015 yang memenuhi
kriteria sempel.
Kriteria Sampel: 1. Pasien tidak bergigi maupun pasien yang telah memiliki
gigi tiruan lengkap rahang atas dan bawah; 2. Luka bekas pencabutan pada
lingir rahang bawah pasien telah menutup; 3. Pada vestibulum rahang bawah
pasien tidak terdapat luka yang mengganggu pengukuran; 4. Pasien bersedia
menjadi responden dengan mengisi lembar informed consent.
Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah perlekatan otot pada lingir
rahang bawah tidak bergigi.
Berikut adalah definisi operasional yang digunakan peneliti selama
melakukan penelitian.
1. Rahang bawah tidak bergigi adalah keadaan rahang bawah setelah pencabutan
seluruh gigi dan siap dilakukan pembuatan gigi tiruan.
2. Perlekatan otot adalah posisi perlekatan otot-otot yang melekat pada lingir
sisa rahang bawah.
3. Fornix adalah ujung perlekatan otot ke prosesus alveolar yang terletak di
dalam mukosa pada vestibulum rahang bawah.
4. Vestibulum labialis adalah ruang yang terbentuk dari bibir, lingir, frenulum
labialis dan frenulum bukalis.
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5. Vestibulum lingualis anterior adalah ruang yang terbentuk dari lingir, lidah,
frenulum lingualis dan regio mylohyoid.
6. Vestibulum bukalis adalah ruang yang terbentuk dari lingir, pipi, frenulum
bukalis dan buccal shelf.
7. Vestibulum lingualis posterior merupakan ruang yang terbentuk dari lingir,
lidah, regio mylohyoid hingga retromylohyoid.
8. Kehilangan vestibulum adalah jarak dasar fornix hingga puncak lingir kurang
dari 5 mm.
9. Perlekatan otot tipe A adalah perlekatan otot yang ditandai dengan vestibulum
yang adekuat.
10. Perlekatan otot tipe B adalah perlekatan otot yang ditandai dengan hilangnya
vestibulum labialis.
11. Perlekatan otot tipe C adalah perlekatan otot yang ditandai dengan hilangnya
vestibulum labialis dan lingualis anterior.
12. Perlekatan otot tipe D adalah perlekatan otot yang ditandai dengan hilangnya
vestibulum labialis, lingualis anterior, dan bukalis.
Alat dan Bahan, Alat dasar diagnostik, dan kaca mulut nomor 3 yang
telah dibuat skala per millimeter.
Prosedur Penelitian
1. Menyeleksi pasien tidak bergigi di Instalasi Prostodonsia RSGM FKG Unpad
yang memenuhi kriteria untuk dijadikan responden penelitian.
2. Menjelaskan informasi penelitian kepada responden, bila telah setuju
kemudian meminta responden untuk menandatangani lembar informed
consent secara sukarela.
3. Mencatat data sesuai status rekam medis responden di Instalasi Prostodonsia
RSGM FKG Unpad.
4. Mengamati perlekatan otot responden dengan cara mengukur kedalaman
vestibulum mulai dari vestibulum labialis, vestibulum lingualis bagian
anterior, vestibulum bukal, kemudian vestibulum lingualis bagian posterior
menggunakan kaca mulut nomor 3.9,10
5. Apabila kedalaman vestibulum pasien sama atau lebih dari ½ diameter kaca
mulut, maka vestibulum dikategorikan sebagai vestibulum yang adekuat.
6. Mengelompokkan pasien ke dalam kolom kehilangan vestibulum apabila
kedalaman vestibulum kurang dari 5 mm.11
7. Mengelompokkan data perlekatan otot rahang bawah responden ke dalam
klasifikasi perlekatan otot rahang bawah tidak bergigi Prosthodontic
Diagnostic
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HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Klinik Prostodonsia RSGM FKG Unpad dengan
subjek penelitian sebanyak 35 responden, terdiri dari 20 laki-laki dan 15
perempuan. Penelitian diawali dengan pengisian lembar informed consent dan
pemeriksaan perlekatan otot dilakukan dengan metode pengukuran kedalaman
vestibulum yaitu dimulai dari fornix hingga ke puncak lingir sisa dengan alat
ukur kaca mulut berskala.
Tabel 1 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Frekuensi

%

Laki-laki

20

42,86

Perempuan

15

57,14

∑

35

100%

Tabel 1 menjelaskan distribusi jenis kelamin responden. Dari data yang
dikumpulkan terlihat bahwa sebagian besar responden yang diteliti adalah lakilaki sebanyak 20 orang (42,86%) sedangkan perempuan 15 orang (57,14%).
Tabel 2 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia (tahun)

Frekuensi

%

35-44

5

14,28

45-54

10

28,58

55-64

12

34,28

>65

8

22,86

∑

35

100

Tabel 2 menjelaskan distribusi frekuensi usia responden. Setelah dilakukan
pengelompokkan, terlihat bahwa responden terbanyak berusia 55-64 tahun
sebanyak 34,28%, frekuensi terbanyak kedua berusia 45-54 tahun sebanyak
28,58%, diikuti oleh responden berusia >65 tahun sebanyak 22,86%, dan paling
sedikit berada di kelompok 35-44 tahun sebanyak 14,28%.
Tabel 3 menggambarkan distribusi frekuensi lama tidak bergigi pada 35
responden. Setelah dilakukan pengelompokkan, dari data yang disajikan pada
tabel terlihat bahwa responden tidak bergigi terbanyak memiliki periode tak
bergigi 1-5 tahun sebanyak 42,86%, diikuti kelompok <1 tahun sebanyak
31,43%, kemudian kelompok 6-10 tahun sebanyak 17,14%, dan di atas 10
tahun sebanyak 8,57%.
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Tabel 3 Tabel Distribusi Pencabutan Gigi Terakhir Pada Pasien Tidak Bergigi.
Pencabutan Terakhir

Frekuensi

%

<1 tahun

11

31,43

1-5 tahun

15

42,86

6-10 tahun

6

17,14

>10 tahun

3

8,57

∑

35

100

Gambar 1 Tipe-tipe perlekatan otot pada responden

Gambar 1 menjelaskan hasil pengamatan terhadap keadaan perlekatan otot
yang terdapat pada responden. Pengelompokan perlekatan otot dapat dilakukan
dengan mengukur kedalaman vestibulum rahang bawah responden. Pengukuran
vestibulum tersebut dilakukan dengan bantuan kaca mulut yang diberi garis
dalam milimeter. Vestibulum responden yang telah diukur dikelompokkan ke
dalam lima tipe klasifikasi perlekatan otot Prosthodontic Diagnostic Index.
Tabel 4 Tabel Pengamatan Persentase Perlekatan Otot Berdasarkan Klasifikasi PDI

34

Tipe Perlekatan Otot

Frekuensi

%

Tipe A

9

25,72

Tipe B

3

8,57

Tipe C

1

2,86

Tipe D

12

34,28

Tipe E

10

28,57

∑

35

100
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Tabel 4 menggambarkan distribusi frekuensi perlekatan otot rahang bawah
tidak bergigi berdasarkan klasifikasi Prosthodontic Diagnostic Index. Setelah
dilakukan pengamatan, pengelompokkan dilakukan berdasarkan keadaan
perlekatan otot pada rahang bawah pasien. Dari 35 pasien yang menjadi sampel
penelitian, tipe perlekatan otot terbanyak adalah tipe D sebesar 34,28%, diikuti
tipe E sebesar 28,57%, tipe A sebesar 25,72%, tipe B sebesar 8,57% dan paling
sedikit tipe C sebesar 2,86%.
Tabel 5 menjelaskan data pengamatan distribusi frekuensi tipe perlekatan
otot pasien tidak bergigi berdasarkan jenis kelamin pada 35 responden di
Instalasi Prostodonsia FKG Unpad. Setelah dilakukan pengelompokkan, terlihat
kemunculan terbanyak pada perempuan adalah tipe E sementara kemunculan
terbanyak pada laki-laki adalah tipe D. Pada tabel terlihat tidak ada kemunculan
tipe B dan tipe C pada perempuan.
Tabel 5 Tabel Pengamatan Tipe Perlekatan Otot Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Tipe A

Tipe B

Tipe C

Tipe D

Tipe E

Perempuan

5

0

0

3

7

Laki-laki

4

3

1

9

3

∑

9

3

1

12

10

Gambar 2 dengan bentuk penyajiannya berupa grafik batang,
memvisualisasikan frekuensi kemunculan tipe perlekatan otot pasien tidak
bergigi berdasarkan jenis kelamin. Pada grafik terlihat jelas bahwa tipe B dan
tipe C tidak terlihat kemunculannya pada perempuan.

Gambar 2 Grafik Pengamatan Tipe Perlekatan Otot Berdasarkan Jenis Kelamin

PEMBAHASAN
Secara keseluruhan diperoleh hasil bahwa pasien tidak bergigi yang datang
ke Instalasi Prostodonsia RSGM FKG Unpad cenderung lebih banyak berjenis
kelamin laki-laki (Tabel 1). Hasil ini berbeda dengan kebanyakan penelitian di
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Indonesia yang menyatakan bahwa pasien tidak bergigi terbanyak yang dirawat
adalah perempuan.12-15 Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan prevalensi kehilangan gigi antara laki-laki dan
perempuan.16,19
Hasil penelitian di Instalasi Prostodonsia RSGM FKG Unpad ini sama
dengan penelitian serupa yang dilakukan di RSGM FKG UI pada bulan September
2005 yang menunjukkan bahwa pasien tidak bergigi lebih banyak berjenis
kelamin laki-laki dibanding perempuan.18 Hal ini kemungkinan disebabkan lakilaki cenderung membiarkan giginya berlubang tanpa adanya upaya restoratif
sehingga gigi tersebut akhirnya terpaksa harus dicabut. Sementara perempuan
lebih menyukai upaya preservatif dibanding ekstraksi. Kebutuhan untuk tampil
cantik dan rasa takut kehilangan gigi menyebabkan perempuan lebih baik dalam
menjaga kebersihan mulut.19 Selain itu, penelitian mengenai kehilangan gigi
yang dihubungkan dengan kebiasaan pasien menunjukkan bahwa merokok pada
laki-laki merupakan penyebab utama yang meningkatkan resiko kehilangan
gigi.19,23 Hasil yang sama dengan penelitian ini ditunjukkan pula oleh penelitian
di Yordania dan Finlandia.20,21
Penelitian selama periode Maret-April 2015 ini pun dapat menggambarkan
peningkatan jumlah pasien tidak bergigi seiring dengan peningkatan usia
(Tabel 2). Hal ini sesuai dengan hasil Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan
oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang menunjukkan peningkatan
prevalensi kehilangan gigi seiring dengan bertambahnya usia. Akan tetapi,
pada kelompok usia terakhir terjadi penurunan jumlah pasien tidak bergigi
yang dirawat. Hasil yang sama pun terjadi pada penelitian serupa di Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014.14 Hal ini kemungkinan disebabkan
lansia yang sudah berusia diatas 64 tahun cenderung terbatasi oleh kondisi fisik
yang sudah menurun untuk melakukan rangkaian perawatan gigi tiruan yang
panjang.22
Penggolongan berdasarkan lama tidak bergigi menunjukkan pasien yang
paling banyak melakukan perawatan gigi tiruan adalah yang telah mengalami 1-5
tahun periode tidak bergigi (Tabel 3). Hal ini sama dengan temuan Reddy (2012)
di India yang menunjukkan bahwa hal tersebut disebabkan karena responden
merasa gigi yang hilang tidak perlu diganti ditambah lagi biaya perawatan gigi
tiruan yang relatif mahal.23 Agtini pun dalam laporannya menyatakan masih
rendahnya kesadaran penduduk Indonesia untuk mengganti gigi yang telah
dicabut dengan protesa.12
Persentase perlekatan otot rahang bawah tidak bergigi berdasarkan
klasifikasi Prosthodontic Diagnostic Index yang terbanyak pada pasien tidak
bergigi di RSGM FKG Unpad periode Maret-April 2015 adalah tipe D (Tabel 4). Tipe
D merupakan tipe yang telah kehilangan vestibulum labialis, lingualis anterior,
dan bukalis. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan
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di Univeritas Manitoba Kanada dan Dental School of Athens yang melakukan
penelitian yang sama dengan hasil terbanyaknya Tipe E.5,32
Delapan dari dua belas responden yang diklasifikasikan ke Tipe D hanya
kehilangan vestibulum bukalisnya saja padahal vestibulum yang lain dalam
keadaan baik. Akan tetapi, McGarry (1999) memberi panduan jika terdapat
keadaan di luar klasifikasi, maka pasien diklasifikasikan sesuai faktor yang lebih
parah.3 Oleh karena itu, delapan responden yang hanya kehilangan vestibulum
bukalis tersebut diklasifikasikan ke dalam tipe D.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pasien yang diklasifikasikan
ke dalam tipe E lebih banyak perempuan (Tabel 5). Pada perempuan,
ketidakseimbangan hormon esterogen pada masa puber, kehamilan, dan
menjelang menopause mempengaruhi kondisi kesehatan gigi dan mulut
seperti meningkatnya resiko peradangan gusi maupun jaringan periodontal.
Defisiensi estrogen pada wanita berdampak pada kehilangan perlekatan
jaringan dan resorpsi tulang alveolar yang lebih parah.15,25 Hal tersebut dapat
menjelaskan mengapa pada perlekatan otot tipe E lebih banyak berjenis kelamin
perempuan.
Pada penelitian ini, alat pengukuran yang digunakan adalah kaca mulut
yang diberi skala dalam milimeter. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan lebih
objektif dibandingkan dengan penelitian yang sama yang dilakukan di Kanada
dan Atena sebelumnya.5,24
Sistem klasifikasi perlekatan otot yang dibuat oleh PDI berfokus pada
variabel diagnostik yang spesifik dan relatif mudah untuk diaplikasikan. Sistem
ini bermanfaat dalam merawat pasien berdasarkan tingkat keparahan perlekatan
ototnya. Sistem ini pun dapat membantu praktisi menentukan perawatan terbaik
bagi pasien yang membutuhkan perawatan yang kompleks.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang distribusi variasi tipe perlekatan otot
rahang bawah tidak bergigi berdasarkan klasifikasi Prosthodontic Diagnostic
Index, dapat ditarik simpulan bahwa: Frekuensi tipe perlekatan otot terbanyak
pada pasien tidak bergigi di Instalasi Prostodonsia adalah tipe D sebesar 34,28%,
diikuti tipe E sebesar 28,57%, tipe A sebesar 25,72%, tipe B sebesar 8,57% dan
paling sedikit tipe C sebesar 2,86%.
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PENANGANAN PRABEDAH BAYI CELAH BIBIR DAN LANGIT-LANGIT
BILATERAL KOMPLIT DISERTAI PREMAKSILA PROTRUSIF DAN ROTASI
LAPORAN KASUS
PRESURGICAL TREATMENT OF BILATERAL COMPLETE CLEFT LIP AND
PALATE WITH PROTRUSIVE AND ROTATION PREMAXILLA
Mellisa Shelviany, Lisda Damayanti
Bagian Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
E-mail: Mellisa.Shelviany@yahoo.com
ABSTRAK
Celah bibir dan langit-langit (CBL) merupakan kelainan kraniofasial
kongenital yang paling sering terjadi dan dapat mempengaruhi perkembangan
pada bayi. Kelainan ini seringkali menyulitkan bayi untuk menghisap dan
menelan susu, yang akan mempengaruhi asupan nutrisi pada bayi. Prosthetic
feeding aid akan memisahkan rongga mulut dan hidung, sehingga alat ini
menutupi celah pada langit-langit dan menjadi pembatas sehingga bayi dapat
menekandanmenghisap dot saat menyusu. Laporan kasus ini akan membahas
mengenai bayi perempuan berusia 10 hari datang dengan rujukan dari bagian
Anak salahsatuRS di Bandung disertai kondisi celah bibir dan langit-langit bilateral
komplit dengan kondisi premaksila yang protrusi dan rotasi ke sisi kanan. Bayi
dirawat dengan penggunaan prosthetic feeding aid modifikasi Hotz-Kogo dan
strapping ekstraoral. Posisi premaksila dikoreksi dengan melakukan penyesuaian
secara berkala pada permukaan anatomi prosthetic feeding aid. Penanganan
prabedah dengan pembuatan prosthetic feeding aid diperlukan dalam perawatan
bayi CBL untuk memperbaiki posisi premaksila dan memperkecil jarak celah
sebelum tindakan labioplasty, agar mendapatkan hasil operasi yang lebih baik.
Kata Kunci: Celah bibir dan langit-langit bilateral komplit, premaksila protrusif
dan rotasi, prosthetic feeding aid, strapping ekstraoral.
ABSTRACT
Cleft lip and palate (CLP) is most common congenital craniofacial anomaly
and effect the infant development. This anomaly often makes difficulty in sucking
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and swallowing milk, so it will influence infant’s nutrition intake.Prosthetic
feeding aid will seperate oral and nasal cavities. This aid covers cleft palate and
creates platform, so infant can press and suck nipple while feeding. This case
report will discuss about ten days old infant came with referral from pediatric
clinic in hospital at Bandung with bilateral complete cleft lip and palate with
protrusive and rotation premaxilla to the right side. Infant treated using modified
Hotz-Kogoprosthetic feeding aid and extraoral strapping. Premaxilla position
corrected with periodic adjustment at anatomical surface of prosthetic feeding
aid.Presurgical treatment using prosthetic feeding aid is needed in treatment
of cleft lip and palate to maximize premaxilla position and decrease cleft width
before labioplasty in order to make better labioplasty result.
Keyword: Bilateral complete cleft lip and palate, protrusive and rotation
premaxilla, prosthetic feeding aid, extra oral strapping
PENDAHULUAN
Celah bibir dan langit-langit (CBL) merupakan kelainan kraniofasial
kongenital yang paling sering terjadi dengan insidensi kasusnya mencapai 65%
dari kelainan kepala dan leher.1 Insidensi kasus CBL bervariasi dari 0,28-3,74
kasus setiap 1000 kelahiran. Celah ini dapat mengenai bibir, lingir alveolar, dan
palatum.1,2 CBL dapat terjadi pada satu sisi (unilateral) dan dua sisi (bilateral).3
Etiologi CBL masih tidak diketahui, tetapi umumnya dipengaruhi oleh faktor
lingkungan dan genetik. Faktor lingkungan yang mempengaruhi, yaitu ketika di
dalam kandungan, lingkungan luar setelah kelahiran, nutrisi, dan obat-obatan.
Beberapa faktor teratogenik yang bisa meningkatkan faktor resiko terjadinya
celah bibir dan langit-langit termasuk phenytoin dan cavproic acid, dioxin,
thalidomide, retinoic acid, dan ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol ataupun
rokok. Kekurangan nutrisi terutama asam folat saat kehamilan dianggap dapat
meningkatkan faktor resiko terjadinya CBL.3,4
Bayi CBL biasanya akan mengalami kesulitan akibat adanya celah, seperti
masalah asupan nutrisi, terganggunya psikologis orang tua dan anak, gangguan
bicara, masalah gigi, dan infeksi telinga tengah. Bayi yang lahir dengan celah
bibir dan langit-langit memiliki kemampuan komunikasi oronasal yang berkurang
untuk membuat tekanan negatif yang diperlukan untuk menyusu.3-5
LAPORAN KASUS
Bayi perempuan berusia 12 hari datang dengan rujukan dari bagian Anak di
salah satu RS di Bandung dengan berat badan 2,8 kg pada tanggal 12 Mei 2015
dengan diagnosa kelainan celah bibir dan langit-langit bilateral komplit disertai
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premaksila protrusif dan rotasi ke sisi kanan lubang hidung. Bayi kemudian
dirujuk ke bagian Anestesi untuk persetujuan dan pendampingan oksigen saat
pencetakan. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian Anestesi, bayi
dijadwalkan pencetakan pada tanggal 19 Mei 2015, dengan diinstruksikan
puasa 3-4 jam sebelum jadwal pencetakan. Bayi kemudian dicetak dengan
menggunakan bahan polivinyl siloxave heavy body di ruangan OK dengan
monitoring oksigen dari bagian Anestesi.
Pada tanggal 21 Mei 2015 dilakukan pemasangan prosthetic feeding aid di
ruangan Prostodonsia UPT Gigi dan Mulut dengan bayi yang telah diinstruksikan
berpuasa sebelum pemasangan. Pada saat pemasangan, bayi dapat minum
susu 10 cc dalam 20 menit, dengan retensi alat (+), adaptasi (+), refleks hisap
(+). Bayi diedukasi untuk cara pemasangan, pelepasan dan pembersihan alat,
dan kontrol rutin setiap 2 minggu untuk penyesuaian alat.
Pada tanggal 26 Mei 2015, bayi sudah lebih lancar minum susu, dengan berat
badan 3 kg, retensi alat (+). Alat dilakukan penyesuaian dengan pembuatan
button pada bagian depan alat, dan sisi kiri premaksila dibebaskan. Penambahan
soft liner pada sisi kanan permukaan anatomi premaksila. Bayi dibekali
dengan karet elastik ortodontik 8 mm, plester hypafix. Bayi diinstruksikan cara
pemasangan strapping dengan tarikan lebih dominan pada sisi kiri sebagai
penjangkaran, dan sisi kanan hanya sebagai penyeimbang.

Gambar 1. Kontrol pertama

Kontrol kedua pada tanggal 4 Juni 2015, berat badan bayi 3,15 kg, refleks
hisap dan retensi (+). Penyesuaian alat dengan pelapisan soft liner pada sisi
kanan permukaan anatomi premaksila, dan instruksi pemasangan strapping
sama seperti kontrol pertama.
Kontrol ketiga pada tanggal 16 Juni 2015, berat badan bayi 3,6 kg, refleks
hisap dan retensi (+). Terdapat keluhan berdarah saat lepas dan pasang alat.
Alat dilakukan penyesuaian dengan mengurangi bagian yang menekan. Instruksi
strapping sama dengan kontrol pertama.
Kontrol keempat 30 Juni 2015, berat badan bayi 3,7 kg. Posisi premaksila
telah mendekati midline. Sisi kiri premaksila dari alat dibangun kembali dengan
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soft liner sehingga menutupi utuh seluruh premaksila, dan diperkuat dengan self
curing acrylic. Pembuatan 2 button dan instruksi penarikan dengan strapping
ekstraoral sama kuat pada kedua sisi.

Gambar 2. Kontrol kedua

Gambar 3. Kontrol keempat

Kontrol kelima 14 Juli 2015, berat badan bayi 4,1 kg. Dilakukan penyesuaian
alat pada bagian posterior premaksila dan pelapisan soft liner pada anterior
premaksila. Intsruksi strapping ekstraoral sama dengan kontrol keempat.

Gambar 4. Kontrol kelima
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Kontrol keenam 28 Juli 2015, berat badan bayi 4,5 kg. Penyesuaian dan
instruksi sama dengan kontrol kelima.

Gambar 5. Kontrol keenam

Kontrol ketujuh pada tanggal 18 Agustus, berat badan bayi 5,2 kg.
Penyesuaian alat sama dengan kontrol kelima. Bayi dirujuk ke bagian Bedah
Mulut untuk dilakukan tindakan labioplasty.

Gambar 6. Kontrol ketujuh

Gambar 7. Post labioplasty
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PEMBAHASAN
Pada kasus bilateral umumnya memiliki profil cembung dan disertai
deformitas nasal berupa ujung nasal yang datar dan melebar, columella menjadi
pendek, dan kartilago septum sering kurang berkembang. Pada bibir, biasanya
disertai kondisi tidak adanya filtrum dan prolabium tanpa perlekatan otot yang
memadai disekitarnya. Hal inimenyebabkan perkembangan premaksila menjadi
tidak terkontrol, sehingga mengalami protrusi dan kadang dapat/tanpa disertai
rotasi premaksila.6 Penanganan prabedah dengan pembuatan prosthetic feeding
aid sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki posisi jaringan sebelum proses
labioplasty.Selainitu, prosthetic feeding aid akan menutupi celah sehingga
dapat berfungsi sebagai alat bantu minum sehingga bayi tidak tersedak, dan
bayi dapat memperoleh asupan nutrisi yang baik.7
Penggunaan alat pra bedah pada bayi CBL akan membantu mengembalikan
struktur yang mengalami deformasi dan mengurangi jarak celah alveolar
sebelum prosedur bedah. Prosedur penyesuaian alat dilakukan secara selektif
dan berkala dengan melakukan pengasahan pada permukaan anatomi intraoral
dan menambahkan soft liner pada segmen anatomi penutup premaksila agar
premaksila menjadi ke posisi tengah dan posterior.
Strapping ekstraoral berupa tali atau pita dilekatkan dengan perekat
adesif secara horisontal pada ekstraoral dan dihubungkan dengan button pada
alat prabedah dan elastik ortodontik. Strapping ini berperan untuk menambah
retensi dan menghasilkan gaya menarik sekaligus menekanpremaksila. Pada
kontrol pertama, segmen anatomi penutup premaksila dibuka setengah pada
sisi kiri dan button pada alat prabedah hanya dibuat satu ditengah. Pelapisan
soft liner dilakukan pada sisi kanan bagian anatomi penutup premaksila.
Strappingekstraoral dilakukan dominan padasisikirisebagaipenjangkaran, dan
sisi kanan sebagaipenyeimbang.Hal ini bertujuan untuk memberikan tekanan
pada sisi kanan premaksila agar posisi premaksila yang rotasi kesisi kanan
dapat bergeser ketengah. Segmen penutup dibuka setengah agar premaksila
dapat lebih leluasa bergeser ketengah.
Pada kontrol keempat, setelah posisi premaksila tepat ditengah, segmen
anatomi penutup premaksila kembali dibuat penuh, button dibuat dua, dan
instruksi strappingsama kuat pada kedua sisi. Hal ini bertujuan untuk menekan
dan menarik premaksila agar premaksila dapat mundurke posterior mendekatil
engkungmaksila yang baik.
Bayi akan terus dikontrol secara berkala hingga syarat labioplasty tercapai.
Setelah bayi mencapai syarat Rules of Tenyaitu berusia lebihdari10 minggu,
berat badan minimal 10 pon, danHb 10 gr%, bayi akan dirujuk untuk tindakan
labioplasty.
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KESIMPULAN
Penanganan prabedah dengan pembuatan prosthetic feeding aid diperlukan
dalam perawatan bayi celah bibir dan langit-langit untuk memperbaiki posisi
premaksila dan memperkecil jarak celah sebelum tindakan labioplasty, agar
mendapatkan hasil operasi yang lebih baik.Selainitu, pembuatan prosthetic feeding
aid dapat membantu meningkatkan asupan nutrisi pada bayi, sehingga salah
satu syarat operasi yaitu berat badan minimal 5 kg dapatlebihcepattercapai.
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PENANGANAN KASUS GIGI TIRUAN DENGAN SATU GIGI SEHAT YANG
TERSISA PADA RAHANG ATAS DENGAN MENGGUNAKAN GIGI TIRUAN
GASKET (LAPORAN KASUS)
DENTURE TREATMENT WITH A SINGLE REMAINING TEETH IN
MAXILLARY ARCHUSING CU-SIL DENTURE : CASE REPORT
Ilona Haryanto, Taufik Sumarsongko
Bagian Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran
Email: Ilonaharyanto17@yahoo.com
ABSTRAK
Upaya mempertahankan gigi sehat yang tersisa merupakan perhatian utama
bagi dokter gigi karena memiliki peran penting dalam memelihara integritas
lingir alveolar dan kemampuan proprioseptif periodonsium. Dalam banyak kasus,
gigi sehat yang tersisa yang akan dilakukan pencabutan dapat dipertahankan
untuk membantu mendukung gigi tiruan lengkap. Seringkali, hanya 1-2 gigi
sehat yang tersisa dapat membantu kesuksesan dalam memberikan dukungan
pada protesa. Gigi tiruan gasket merupakan bentuk gigi tiruan transisi sebagai
salah satu pendekatan konservatif baru dalam pembuatan gigi tiruan dengan
dukungan gigi.Gigi tiruan gasket adalah gigi tiruan dengan lubang pada gigi
sehat yang tersisa yang dikelilingi oleh silicone rubber untuk membiarkan gigi
sehat yang tersisa keluar tanpa merusak daya hisap, yang biasanya menahan
gigi tiruan dalam mulut dan tidak memberikan trauma pada gigi. Laporan kasus
ini menjelaskan pendekatan untuk memelihara 1 gigi sehat yang tersisa pada
lengkung rahang atas dengan menggunakan gigi tiruan gasket pada pasien lakilaki berusia 56 tahun. Pembuatan gigi tiruan gasket berfungsi sebagai pilihan
perawatan alternatifyang diperlukan dalam pemeliharaan gigi sehat yang tersisa
untuk mendapatkan retensi gigi tiruan yang baik.
Kata kunci: gigi tiruan gasket, gigi tiruan transisi, silicone rubber
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ABSTRACT
An effort to maintain remaining natural teeth is a major concern for the
dentist because it has an important role in maintenance of alveolar ridge integrity
and proprioceptive ability of periodontium. In many cases, the remaining natural
teeth which would be extracted can be maintained to help support the complete
denture. Even only 1-2 remaining natural teeth can help the success to give
support of the prosthesis. Cu-sil denture is a form of transitional denture as
one of the new conservative approach in the fabricate of denture with dental
support. A Cu-Sil dentures is essentially a denture with hole on the remaining
natural teeth surrounded by silicone rubber for allow remaining natural teeth
to protrude without destroying the suction, which usually hold the denture in
the mouth and does not provide trauma to the teeth. This case report describes
an approach to maintaining a single remaining natural teeth in the maxillary
arch using Cu-Sil denture on a 56-year-old male patient. Fabricate the Cu-Sil
denture serves as an alternative treatment option is needed in the maintenance
remaining natural teeth to get a good retention of the denture.
Key words : Cu-Sil Denture, Transitional Denture, Silicone Rubber
PENDAHULUAN
Upaya mempertahankan gigi sehat yang tersisa merupakan perhatian
utama bagi dokter gigi saat ini karena memiliki peran penting dalam memelihara
integritas lingir alveolar dan kemampuan proprioseptif periodonsium.1-4
Pencabutan dari seluruh gigi asli dapat menyebabkan trauma psikologis,
menganggu fungsi pengunyahan, bicara dan penampilan serta mengurangi
retensi dan stabilitas pada pembuatan gigi tiruan lengkap.2,3,5
Penelitian oleh Va crum dan Rooney2,3 menyimpulkan bahwa relatif
lebih sedikit resorpsi tulang alveolar ketika beberapa gigi asli yang sehat
dipertahankan dibandingkan resorpsi tulang alveolar pada pasien yang tidak
bergigi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehilangan seluruh gigi asli
dan menggantikannya dengan gigi tiruan lengkap untuk waktu yang lama
umumnya dapat menyebabkan resorpsi tulang alveolar.3
Dalam banyak kasus, gigi sehat yang tersisa yang akan dilakukan pencabutan
dapat dipertahankan untuk membantu mendukung gigi tiruan.3,4Seringkali, hanya
1-2 gigi sehat yang tersisa dapat membantu kesuksesan dalam memberikan
dukungan pada protesa supaya tidak bergerak kearah lateral.3,4Dengan demikian,
gigi tiruan transisi menjadi pilihan perawatan konservatif baru dalam pembuatan
gigi tiruan dengan dukungan gigi.Jenis yang relatif lebih baru dari gigi tiruan
transisi adalah cu-sil dentureatau umum disebut gigi tiruan gasket.1,3,4,6
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Gigi tiruan gasket merupakan gigi tiruan dengan lubang pada gigi sehat
yang tersisa untuk membiarkan gigi sehat yang tersisa keluar tanpa merusak
daya hisap, yang biasanya menahan gigi tiruan dalam mulut. Lubang inidikelilingi
oleh karet silikon (silicone rubber) yang stabil yang melingkari bagian servikal
gigi sehat yang tersisa.1-4,6
LAPORAN KASUS
Pasien laki-laki berusia 56 tahun, datang ke Departemen Prostodonsia
FKG Universitas Padjajaran, dengan keluhan utama ingin menggantikan gigi asli
yang hilang karena mengalami kesulitan dalam mengunyah dan berbicara serta
ingin merubah penampilan karena pasien malu giginya ompong sehingga merasa
kurang percaya diri. Riwayat kesehatan gigi menunjukkan terdapat beberapa
gigi yang dilakukan pencabutan karena karies dan gigi goyang.Pasien memiliki
kesehatan umum yang baik dan tidak terdapat temuan yang signifikan dari
riwayat sistemik. Pada lengkung rahang atas, hanya satu gigi sehat yang tersisa
yaitu gigi 21. Sedangkan pada lengkung rahang bawah hanya satu gigi asli yang
hilang yaitu gigi 37. Gigi 33,32,31,41,42, dan 43 mengalami kegoyangan⁰1.
Pasien tidak bersedia untuk dilakukan pencabutan gigi sehat yang tersisapada
rahang atas serta menolak untuk dilakukan perawatan endodontik.Dengan
demikian, diputuskan untuk mempertahankan gigi sehat yang tersisa dan
direncanakan pembuatan gigi tiruan dengan retensi gasket pada rahang atas.

Gambar 1. Gambaran praoperatif gigi pada rahang atas dan rahang bawah

Prosedur Perawatan
Cetakan diagnostik rahang atas dan rahang bawah dibuat dengan
menggunakan bahan cetak alginat (irreversible hydrocolloid) kemudian dicor
dengan gips batu untuk model studi.1-6Sendok cetak perorangan rahang
atasdibuat dengan menggunakan resin akrilik autopolimerisasi.Border molding
dilakukan pada rahang atas menggunakan green stickcompound.1,5,6Cetak
an akhir rahang atas dibuat dengan teknik pick-up impression yaitu bagian
tidak bergigi dicetak dengan menggunakan bahan cetak pasta zinc oxide
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eugenoldanuntuk gigi yang masih tersisa dilakukan pencetakan dengan bahan
alginat.3Pencatatan hubungan rahang dilakukan dengan mengukur dimensi
vertikal dan relasi sentrik, membuat garis orientasi, dan fiksasi. Prosedur uji
coba gigi tiruan waxdilakukan dengan cara seperti biasa.
Pembuatan gigi tiruan gasket dibuat menggunakan bahan acrylic based
long term soft liners. Dilakukan dengan menutupi sekeliling gigi yang masih ada
dengan lilin yang agak tebal. Kemudian dilakukan flasking dan pembuangan
lilin. Setelah lilin dieliminasi, di sekeliling gigi yang masih ada, putty atau wax
keras diadaptasikan di dekat daerah servikal, dengan ketebalan yang cukup.
Separating media diaplikasikan pada kedua bagian mould, kemudian packing
dengan resin akrilik dengan putty yang ditempatkan sekeliling gigi pada model.
Penempatan putty disekeliling gigi untuk menyediakan tempat bagi soft liner.
Acrylic based long term soft liner diaduk dan diadaptasikan di sekeliling gigi
yang masih ada pada model untuk menempati ruang yang diciptakan oleh putty
index. Kemudian dilakukan flasking dan curing. Gigi tiruan yang dihasilkan
adalah gigi tiruan dengan lubang untuk gigi asli yang dikelilingi oleh soft liner.
Gigi tiruan kemudian diselesaikan, dipoles, dan dipasang ke mulut pasien.3

Gambar 2. Sendok cetak perorangan dengan lubang pada gigi 21 dari bahan resin akrilik
autopolimerisasi.

Gambar 3. A. Border molding menggunakan bahan santigen (green stickcompound); B,C. Hasil
cetakan akhir dengan teknik pick-up impression
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Gambar 4. Gigi tiruan rahang atas dengan lubang untuk gigi asli yang tersisa dilapisi oleh acrylic
based soft liner

Gambar 5. Gambaran post operatif gigi tiruan gasket pada rahang atas

PEMBAHASAN
Pilihan perawatan pada lengkung dengan sedikit gigi yang tersisa meliputi
overdenture, gigi tiruan imidiat dan gigi tiruan transisional. Overdenture mungkin
tidak selalu menjadi pilihan yang menguntungkan pada semua pasien karena
perlu dilakukan perawatan endodontik, lebih banyak kunjungan pasien dan
alasan biaya.1-3,5 Hilangnya semua gigi dapat menyebabkan trauma psikologis
pada pasien.2,3,5 Dengan mempertahankan bahkan hanya satu atau dua gigi
sehat yang tersisa dapatmemberikan manfaat psikologis pada pasien.3,4,8Selain
itu, mempertahankan gigi sehat yang tersisa dapat meningkatkan proprioseptif
karena terpeliharanya serat periodontal dan mengurangi pembebanan pada
lingir alveolar yang tersisa sehingga dapat mengurangi resorpsi tulang dan
tinggi dimensi vertikal dapat dipertahankan.1,3,4-6,8
Gigi tiruan gasket digunakan sebagai gigi tiruan transisi terutama pada
kasus dimana gigi asli yang tersisa dapat dipertahankan atau pada kasus dimana
stabilitas gigi tiruan yang buruk.1 Gigi tiruan gasket merupakan alternatif yang
baik untuk pasien yang tidak ingin dilakukan pencabutan pada satu atau dua
gigi sehat yang tersisa.1,4,6
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Gigi tiruan gasket umumnya digunakan untuk menstabilkan gigi tiruan,
sebagai bantalan dan mempertahankan gigi yang goyang akibat kelainan
periodontal yang melibatkan gigi penyangga.1,4,6Meskipun gigi yang dipertahankan
mungkin mengalami penyakit periodontal, namun masih dapat memberikan
dukungan yang cukup untuk mendistribusikan tekanan pengunyahan.Gigi tiruan
juga dianjurkan untuk gigi dengan struktur akar yang kecil atau lemah dan bila
tidak terdapat undercut yang memadai untuk cangkolan.1
Elastomer silikon digunakan disekitar gigi asli yang tersisa yang bertindak
sebagai gasket elastomer yang bersifat lembut yang mengelilingi bagian servikal
gigi asli, mencegah masuknya makanan dan cairan, sebagai splint gigi asli dari
basis gigi tiruan yang keras dan sebagai bantalan antara basis gigi tiruan yang
keras dengan jaringan untuk mengurangi beban pengunyahan yang disalurkan
oleh protesa ke jaringan di bawahnya.1,5-6,9
Keuntungan pembuatan gigi tiruan gasket adalah tidak memerlukan
preparasi atau teknik pencetakan yang khusus sehingga dapat meminimalkan
penyesuaian dan waktu kunjungan karena rasa nyaman dengan cepat dapat
dicapai saat dipasang, karena jaringan dan akrilik pada gigi tiruan gasket
lebih siap beradaptasi.1-6 Gigi tiruan gasket juga lebih terjangkau karena tidak
diperlukan biaya untuk perawatan endodontik maupun pencabutan gigi.4,6Selain
itu, gigi tiruan gasket dapat diubah menjadi gigi tiruan lengkap jika dikemudian
hari pasien mengalami kehilangan semua gigi asli dan dapat di reline seperti
gigi tiruan lainnya.2,3,9Bila dibandingkan dengan gigi tiruan lepasan dengan
cangkolan logam, gigi tiruan gasket dapat mencegah keausan gigi, trauma dan
gaya yang diakibatkan oleh torsi dari cangkolan logam.1,4,6
Pembuatan gigi tiruan gasket tidak diindikasikan untuk pasien dengan
banyak gigi yang tersisa dan merata diseluruh lengkung gigi.2-5,8 Disamping
itu, pembuatan gigi tiruan gasket tidak mengguntungkan pada daerah dengan
undercut yang dalam dan pada gigi anterior rahang atas dimana pasien memiliki
garis senyum yang tinggi.1,2
Gigi tiruan gasket berkaitan dengan beberapa kekurangan yaitu durasi
fungsional bahan elastis yang digunakan adalah pendek, sehingga perlu sering
dilakukan koreksi gigi tiruan.3-5,,8 Selain itu, margin gingival gigi asli yang tersisa
yang tertutup seluruhnya dapat menyebabkan akumulasi plak yang dapat
dihindari dengan kontrol rutin dan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut yang
baik.3-5,9
KESIMPULAN
Gigi tiruan gasket berfungsi sebagai pilihan perawatan alternatif yang
diperlukan dalam pemeliharaan beberapa gigi sehat yang tersisadan tulang
alveolar terutama pada pasien yang bersedia untuk menggantikan gigi yang
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hilang tetapi tetap ingin mempertahankan gigi sehat yang tersisa. Gigi tiruan
gasket memiliki efek retensi dan stabilitas yang baikpada gigi tiruan.
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DISKOLORISASI GIGI PASKA PERAWATAN SALURAN AKAR
Nurani Hayati
Bagian Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. DR. Moestopo
(Beragama)
ABSTRAK
Pendahuluan: Diskolorisasi gigi merupakan hal yang umum terjadi
setelah perawatan saluran akar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik
karena bahan-bahan yang digunakan, atau prosedur yang kurang sempurna
pada ataupun paska perawatan saluran akar yang menyebabkan diskolorisasi.
Tinjauan Pustaka: Diskolorisasi gigi internal merupakan keadaan terjadinya
perubahan pada warna gigi yang normal yang disebabkan oleh adanya retak,
karies dentin, dan restorasi gigi. Pada beberapa kasus diskolorisasi gigi
dapat merupakan akibat dari kesalahan prosedur endodontik, dan dapat juga
disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai potensi diskolorisasi
pada bahan-bahan endodontik yang digunakan. Pembahasan: Prosedur
endodontik yang kurang baik dan bahan-bahan yang digunakan selama
perawatan saluran akar yang meliputi cairan irigasi saluran akar, obatobatan intra kanal, bahan pengisi saluran akar serta bahan tambal paska
endodontik, dapat menyebabkan diskolorisasi pada gigi. Diskolorisasi gigi juga
dapat terjadi dikarenakan pengambilan jaringan pulpa yang tidak sempurna
serta preparasi akses yang kurang baik, terutama apabila tanduk pulpa tidak
terangkat sehingga menyebabkan terlepasnya zat besi dari eritrosit sehingga
menyebabkan diskolorisasi pada mahkota gigi. Kesimpulan: Prosedur serta
penggunaan bahan-bahan perawatan saluran akar yang tepat dari awal hingga
akhir perawatan saluran akar harus dilakukan untuk mencegah terjadinya
diskolorisasi gigi paska perawatan saluran akar.
Kata kunci: diskolorisasi gigi, prosedur, bahan-bahan, perawatan saluran
akar.
ABSTRACT
Introduction: Tooth discolouration is a common problem that occurs
after endodontic treatment. Many factors may play role in the discolouration
process, such as material used during root canal treatment, and or uncomplete
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procedure during or post endodontic treatment that may cause discolouration.
Literature review: Internalized tooth discolouration describes as the changes
in normal tooth colour because of cracks, dentinal caries, and dental restorations.
In some clinical situations, coronal tooth discolouration may be the result of
intra and or post endodontic procedural errors, mainly attributed to inadequate
knowledge of the dicolouration potential of endodontic materials. Discussion:
Uncomplete endodontic procedures and endodontic material used during
root canal treatment including root canal irrigants, intra-canal medicaments,
endodontic filling materials, and post endodontic restorations may result
coronal tooth discolouration. Inadequate removal of coronal pulp tissue and
inappropriate access cavity preparation also may cause tooth discolouration,
especially when cavity does not include the pulp horns. As a consequence the
erythrocites will release iron and this may cause grey discolouration of the tooth
crown. Conclusion: Appropriate procedures and application of various materials
used during root canal treatment should be done to prevent tooth discolouration
after endodontic treatment.
Keywords: tooth discolouration, procedures, materials, root canal treatment.
PENDAHULUAN
Diskolorisasi gigi adalah perubahan corak, warna atau translusensi dari
gigi yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor.1,2 Pada beberapa
orang diskolorisasi gigi merupakan suatu hal yang kritis karena berkaitan erat
dengan faktor estetik dan dianggap dapat mempengaruhi daya tarik fisik serta
kepercayaan diri suatu individu. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa
37,3% subyek merasa tidak puas dengan penampilan giginya, dan 90% dari
alasan ketidakpuasan tersebut berkaitan dengan faktor warna gigi.3
Diskolorisasi gigi dapat dikategorikan sebagai intrinsik, ekstrinsik, atau
kombinasi keduanya.4,5,6 Diskolorisasi gigi internal merupakan kategori lain yang
menggambarkan perubahan warna gigi normal yang disebabkan oleh retak,
karies dentin dan restorasi gigi.6,7,8 Pada beberapa kondisi klinis, diskolorisasi
pada gigi dapat merupakan akibat dari kesalahan selama dan atau sesudah
prosedur perawatan saluran akar, yang dapat dikaitkan dengan faktor etiologi
non-endodontik.6
Oleh karena itu, penting bagi praktisi di bidang kedokteran gigi untuk
mengetahui dan memahami berbagai macam etiologi diskolorisasi gigi, prosedur
endodontik serta manifestasi klinis dari bahan-bahan endodontik yang dapat
menyebabkan diskolorisasi pada gigi, termasuk komposisi serta reaksi kimiawi
berbagai komponen yang terkandung didalamnya. Pengetahuan dan pemahaman
tersebut diharapkan dapat menjadi acuan kerja serta bahan pertimbangan dalam
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pemilihan jenis bahan-bahan endodontik yang digunakan untuk menghindari
terjadinya diskolorisasi gigi, disamping sebagai pengetahuan tambahan untuk
membantu menegakkan diagnosis dan lebih lanjut memilih penatalaksanaan
yang tepat untuk kasus diskolorisasi gigi.
KAJIAN PUSTAKA
A.

Pengertian dan Etiologi Diskolorisasi Gigi
Diskolorisasi gigi adalah perubahan corak, warna atau translusensi dari
gigi yang etiologinya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penentuan etiologi
diskolorisasi gigi ini penting untuk mempertimbangkan jenis perawatan yang
akan dilakukan pada gigi tersebut. Etiologi diskolorisasi gigi terbagi menjadi
intrinsik dan ekstrinsik.1,2 Diskolorisasi gigi oleh karena faktor intrinsik dihasilkan
dari perubahan komposisi struktur atau ketebalan jaringan keras gigi selama
pertumbuhan gigi. Faktor intrinsik sebagai etiologi diskolorisasi gigi meliputi
faktor nekrosis pulpa, trauma (terdapatnya produk perdarahan didalam pulpa,
hipoplasia email, resorbsi akar), iatrogenik (fluorosis, manifestasi tetrasiklin),
penyakit kelainan metabolik (misalnya erythropoietic porphyria, alkaptonuria,
erythoblastosis fetalis), dan penyakit genetik (misalnya amelogenesis imperfekta,
dentinogenesis imperfekta).1,2,6,8
Faktor ekstrinsik sebagai etiologi diskolorisasi gigi terjadi apabila agen
penyebab diskolorisasi mengendap di permukaan gigi atau menyatu kedalam
acquired pellicle. Faktor ekstrinsik ini dapat terdiri dari faktor metalik dan nonmetalik. Pewarnaan secara langsung dari kopi, teh, tembakau, pewarna makanan
bahkan plak gigi pada kondisi kebersihan mulut yang buruk dapat berperan
sebagai faktor ekstrinsik yang dapat menimbulkan diskolorisasi gigi. Pewarnaan
secara tidak langsung sebagai faktor ekstrinsik penyebab diskolorisasi gigi dapat
berasal dari penggunaan antiseptik yang mengandung kationik dan garamgaram logam (misalnya khlorheksidin).2,8
Selain kedua faktor tersebut, terdapat faktor diskolorisasi gigi internal yang
juga merupakan salah satu etiologi yang menggambarkan perubahan warna
pada gigi oleh karena adanya fraktur, karies yang mencapai dentin, bahan-bahan
perawatan saluran akar, serta restorasi pada gigi.6,7,8 Sementara itu Ahmed dan
Abbot mengkatagorikan diskolorisasi yang disebabkan oleh karena prosedur
endodontik menjadi tiga kategori berdasarkan waktu terjadinya penyebab
diskolorisasi, meliputi prosedur intra endodontik, prosedur paska endodontik,
dan kombinasi dari kedua faktor etiologi tersebut. Prosedur intra endodontik
meliputi diskolorisasi intrinsik, diskolorisasi internal yaitu yang disebabkan bahan
irigasi saluran akar, medikamen intra kanal, dan bahan pengisi saluran akar, dan
kombinasi dari diskolorisasi intrinsik dan internal. Prosedur paska endodontik
meliputi diskolorisasi yang disebabkan restorasi dan pasak logam serta aplikasi
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atau pemilihan veneer dan mahkota yang tidak sesuai. Sedangkan kombinasi dari
kedua faktor tersebut meliputi kombinasi prosedur intra dan paska endodontik,
serta kombinasi diskolorisasi endodontik atau non endodontik.6
Diskolorisasi yang disebabkan prosedur intra endodontik termasuk
didalamnya adalah tindakan preparasi akses dan instrumentasi kemomekanis
yang tidak sempurna, serta pengisian saluran akar yang tidak hermetis yang
dapat menyebabkan diskolorisasi intrinsik atau internal ataupun keduanya.6
Diskolorisasi intrinsik terjadi dikarenakan pengambilan jaringan pulpa yang tidak
sempurna. Hal ini umumnya disebabkan karena preparasi akses yang tidak sesuai,
terutama ketika tanduk pulpa mesial dan distal tidak terpreparasi dengan baik.
Eritrosit yang berada pada sisa jaringan pulpa yang tidak terangkat ataupun yang
berada di dalam tubuli dentin akan terdegradasi menjadi hemosiderin, hemin,
hematin dan hematoidin yang mengeluarkan zat besi selama hemolisis.4,6,9,10 Zat
besi dapat dirubah oleh hidrogen sulfida yang diproduksi oleh bakteri menjadi ferit
sulfida berwarna hitam, sehingga menyebabkan perubahan warna pada mahkota
gigi menjadi abu-abu. Selain dikarenakan oleh terdegradasinya eritrosit, protein
lain dari pulpa nekrotik juga dapat terdegradasi dan menyebabkan terbentuknya
noda atau staining. Diskolorisasi internal meliputi penggunaan bahan-bahan
irigasi, medikamen intra kanal, serta bahan pengisi saluran akar. Kombinasi
dari kedua diskolorisasi ini terjadi ketika beberapa bahan endodontik, termasuk
didalamnya semen dan medikamen intra kanal, yang awalnya tidak memiliki
efek diskolorisasi yang signifikan, bercampur dengan darah pada jaringan pulpa
yang tertinggal sehingga menyebabkan diskolorisasi oleh karena reaksi antara
bahan endodontik dan beberapa komponen darah.6
Prosedur paska endodontik sebagai etiologi diskolorisasi gigi berhubungan
dengan pemilihan dan penempatan restorasi paska endodontik yang tepat.
Restorasi dengan bahan logam (seperti amalgam, pasak pin dan logam) dapat
menyebabkan diskolorisasi korona dan sebaiknya tidak digunakan pada gigi-gigi
anterior. Restorasi amalgam yang luas hingga mencapai sisi palatal atau lingual
dari kavitas akses umumnya menyebabkan perubahan warna dentin menjadi
abu-abu–hitam dikarenakan adanya penetrasi produk korosi amalgam ke dalam
tubuli dentin.6,11 Pasak logam cenderung tetap menyebabkan diskolorisasi
walaupun telah tertutup oleh restorasi komposit. Ini dikarenakan resin komposit
juga dapat berubah warna seiring waktu. Walaupun evolusi dari bahan restorasi
yang menyerupai warna gigi telah sangat baik, preparasi permukaan gigi yang
tidak sempurna, penempatan restorasi serta perlekatan bahan yang kurang
baik umumnya mengakibatkan diskolorisasi marginal dan menyebabkan
masuknya bakteri sehingga dapat menimbulkan terjadinya karies.5,6,12 Restorasi
resin komposit pada umumnya mengalami perubahan warna seiring berjalannya
waktu dikarenakan lingkungan mulut yang kompleks dan noda yang disebabkan
berbagai macam sumber makanan.6,13,14
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Diskolorisasi yang disebabkan oleh kombinasi dari kedua prosedur intra
dan paska endodontik merupakan hal yang jarang terjadi. Diskolorisasi ini
dapat terjadi apabila masih terdapat sisa gutaperca atau semen saluran akar
di dalam ruang pulpa bersama dengan restorasi logam sehingga menyebabkan
diskolorisasi dan harus dilakukan pengangkatan keduanya baik restorasi ataupun
bahan pengisi saluran akar sebelum dilakukan perawatan bleaching.6
B.

Pengertian, Prosedur dan Bahan Perawatan Saluran Akar

Perawatan saluran akar kini didefinisikan sebagai segala bentuk prosedur
yang dilakukan untuk mempertahankan atau mengembalikan kesehatan
jaringan pulpa atau periapikal dari gigi baik vital maupun non vital, yang
meliputi diagnosis, perlindungan pada pulpa sehat dari penyakit atau kerusakan,
kaping pulpa (secara direct ataupun indirect), pulpotomi (konvensional dan
parsial), pulpektomi, perawatan pada saluran akar terinfeksi, endodontik bedah
(apikoektomi, hemiseksi, amputasi akar, reimplantasi, dan implan endodontik.1,
15, 16
Tujuan utama dari perawatan saluran akar adalah untuk mengeluarkan
seluruh mikroorganisme dari sistem saluran akar dan mempertahankan atau
mengembalikan kesehatan jaringan periodontal.16, 17 Harty (2010) mengartikan
perawatan saluran akar sebagai upaya pengangkatan seluruh jaringan pulpa
yang terinfeksi diikuti dengan pembersihan saluran akar secara menyeluruh,
pembentukan dan pengisian saluran akar sehingga gigi dapat berfungsi
kembali.17

Gambar 1. Komponen anatomi sistem saluran akar (Cohen, 2011)

Menurut Tronstad, perawatan saluran akar memiliki tiga fase utama yaitu
preparasi akses untuk perawatan saluran akar, instrumentasi saluran akar, dan
pengisian saluran akar. Perawatan saluran akar dimulai dengan preparasi kavitas
akses.18, 19 Preparasi dilakukan berdasarkan anatomi dan morfologi dari gigi
yang akan dilakukan perawatan saluran akar. Umumnya morfologi dari ruang
pulpa menentukan desain dari preparasi akses. Morfologi internal pada ruang
pulpa bervariasi seiring dengan usia pasien, dan deposisi dari dentin sekunder
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ataupun tersier.19 Tujuan utama dari preparasi akses meliputi pengambilan
seluruh jaringan karies, mempertahankan struktur gigi, pengambilan seluruh
atap pulpa, pengambilan jaringan koronal pulpa baik vital ataupun non vital,
menentukan letak orifis saluran akar, mendapatkan akses instrumentasi yang
lurus (straight line access) hingga ke foramen apikal atau lekukan awal dari
saluran akar, serta membentuk margin restorasi yang dapat meminimalisir
kebocoran marginal pada gigi.20
Instrumentasi saluran akar dilakukan dengan menggunakan instrumen
endodontik dan bahan-bahan irigasi antimikroba pada kondisi lingkungan kerja
yang aseptik. Tujuan utama dari preparasi kemomekanis ini baik pada gigi vital
maupun non vital adalah membentuk ruang saluran akar dengan bentuk akhir
mengecil ke arah apikal dan membesar ke arah koronal.21 Cohen menyebutkan
terdapat empat tujuan utama pembersihan dan pembentukan saluran akar,
yaitu untuk menghilangkan jaringan terinfeksi, memberikan ruangan bagi
bahan irigasi desinfektan agar dapat masuk hingga ke apikal, menciptakan
ruangan untuk menghantarkan bahan medikamen dan bahan obturasi, serta
mempertahankan keutuhan struktur radikular.20
Penelitian memperlihatkan bahwa preparasi mekanis tidak dapat
mendesinfeksi saluran akar dengan baik tanpa didukung dengan larutan
irigasi.20 Irigasi didefinisikan sebagai pembilasan seluruh kavitas dengan air
atau larutan medikasi. Tujuan dari irigasi adalah membersihkan saluran akar
secara mekanis dan biologis. Pembersihan mekanis meliputi pengeluaran
seluruh debris, melubrikasi saluran akar, dan melarutkan jaringan organik dan
anorganik, sedangkan biologis berkaitan dengan kemampuan antimikroba dari
larutan irigasi.21 Larutan irigasi diperlukan untuk membunuh mikroba, dan
seiring berjalannya waktu telah terdapat berbagai larutan kimia yang digunakan
untuk irigasi saluran akar. Larutan irigasi yang ideal harus dapat membunuh
mikroba, melarutkan jaringan nekrotik, melubrikasi saluran akar, menghilangkan
lapisan smear, dan tidak mengiritasi jaringan sehat. Beberapa larutan yang
kini digunakan adalah sodium hipoklorit (NaOCl), klorheksidin, iodin potasium
iodida, MTAD, EDTA, dan kalsium hidroksida.20,21
NaOCl digambarkan sebagai larutan yang memiliki sifat-sifat paling ideal
diantara bahan irigasi lainnya. NaOCl memiliki kemampuan melarutkan jaringan
vital dan non vital, daya antimikroba, dan lubrikasi.19 NaOCl telah digunakan
selama hampir satu abad dan memiliki aktivitas antimikroba dengan spektrum
yang luas yang dapat melawan berbagai mikroorganisme pada biofilm dan
dalam saluran akar, termasuk mikrobiota yang sulit dihilangkan dalam saluran
akar seperti Enterococcus, Actinomyces, dan organisme Candida, serta dapat
melarutkan bahan-bahan organik seperti jaringan pulpa dan kolagen. Bahan
aktif klorin yang terdapat di dalam NaOCl bekerja dengan cara memecah
protein menjadi asam amino.19 NaOCl hanya dapat menghilangkan debris
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dentin atau lapisan smear secara minimal, oleh karena itu beberapa literatur
merekomendasikan penggunaan bahan demineralisasi untuk menghilangkan
lapisan smear pada ujung saluran akar dan untuk membersihkan area yang
sulit dijangkau seperti tubuli dentin dan saluran lateral.19, 20

Gambar 2. Kemampuan berbagai irigan dalam deaktivasi mikroorganisme. ( Ca(OH)2: kalsium
hidroksida, CHX: Klorheksidin asetat, IPI: iodine potasium iodida, MTAD: MTAD Biopure (
campuran tetrasiklin, asam dan deterjen), NaOCl: sodium hipoklorit, ND: tidak ditentukan.20

Klorheksidin merupakan bahan antimikroba dengan spektrum luas yang
efektif melawan bakteri gram negatif dan gram positif serta memiliki toksisitas
yang rendah.19,20 Klorheksidin dalam bentuk obat kumur dan bahan irigasi
periodontal telah lama digunakan dalam terapi periodontal, implantologi dan
kariologi untuk mencegah perkembangan plak pada gigi. Penggunaan klorheksidin
sebagai irigasi saluran akar berdasarkan kepada daya antimikrobanya yang
bertahan lama. Klorheksidin dengan konsentrasi 2% memiliki daya antimikroba
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yang serupa dengan 5.25% NaOCl dan lebih efektif dalam melawan bakteri
E. Faecalis. NaOCl dan klorheksidin memiliki kemampuan yang sinergis dalam
mengeliminasi mikroorganisme, tetapi klorheksidin tidak dapat melarutkan
jaringan nekrotik dan smear layer. Beberapa literatur menyarankan penggunaan
klorheksidin 0.2% atau 0.5% sebagai tambahan disamping NaOCl, baik sebagai
larutan irigasi ataupun digabungkan dengan Ca(OH)2 sebagai bahan medikamen
antar kunjungan. Kombinasi ini dapat mengatasi hambatan dari sisa-sisa debris
dentin pada medikamen konvensional dan mengoptimalisasi sifat antimikroba
melawan berbagai bakteri resisten dan jamur. 20 Walaupun demikian klorheksidin
tidak memperlihatkan sifat klinis yang lebih baik dibandingkan NaOCl.19, 20
Iodine potasium iodida merupakan bahan irigasi tradisional saluran akar
yang digunakan dalam konsentrasi 2% hingga 5%. Larutan irigasi ini dapat
membunuh bakteri yang ditemukan dalam saluran akar dengan spektrum yang
luas dan memperlihatkan tingkat toksisitas yang relatif rendah pada percobaan
yang menggunakan kultur jaringan. Penelitian lainnya memperlihatkan bahwa
larutan ini dapat mengeliminasi E. Faecalis dari dentin akar gigi sapi ketika
digunakan dengan waktu kontak selama 15 menit.20
MTAD (campuran dari tetrasiklin, asam dan deterjen) atau BioPure
(DENTSPLY, Tulsa Dental) merupakan larutan irigasi yang mengandung
doksisiklin, asam sitrat, dan deterjen yang aktif di permukaan (Tween 80).
Walaupun demikian, doksisiklin dan antibiotik lainnya yang diaplikasikan
secara lokal belum dapat membunuh mikrobiota yang terdapat pada biofilm
dan penggunaan dari larutan irigasi ini juga merupakan sebuah kontroversi
dikarenakan dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten dengan antibiotik.20
EDTA atau ethylenediamine tetra-acetic acid mulai digunakan dalam
endodontik sejak tahun 1957. EDTA dapat mencegah sumbatan saluran akar
dan membantu desinfeksi dengan meningkatkan daya akses larutan irigasi
dengan menghilangkan smear layer. Irigasi dengan larutan EDTA 17% selama 1
menit diikuti dengan pembilasan akhir dengan NaOCl merupakan metode yang
dianjurkan.19 Kemampuan EDTA dalam mengatasi saluran akar yang sempit,
berliku, dan terkalsifikasi bergantung kepada luas saluran akar dan jumlah
konsentrasi substansi aktif, dikarenakan proses demineralisasi terus berlanjut
hingga seluruh larutan membentuk kompleks dengan kalsium. Efisiensi dari
EDTA akan hilang apabila berada di lingkungan yang asam, oleh karena itu
kemampuan EDTA dianggap self limitting dan penelitian memperlihatkan
terdapatnya erosi yang signifikan setelah penggunaan larutan irigasi EDTA.
EDTA memperlihatkan daya antimikroba yang kuat ketika digunakan bersama
NaOCl, tetapi analisis kimia menunjukan bahwa klorin sebagai zat aktif dari
NaOCl menjadi non aktif oleh EDTA. EDTA dapat menghilangkan komponen
inorganik dan meninggalkan jaringan organik tetap utuh, oleh karena itu
dibutuhkan NaOCl untuk mengangkat sisa jaringan organik.19 Oleh karena itu
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EDTA sebaiknya digunakan diakhir prosedur untuk menghilangkan smear layer,
tetapi tidak dapat mencegah penetrasi selanjutnya dari bakteri diantara bahan
pengisi dan dinding saluran akar.19, 20
Kalsium hidroksida atau Ca(OH)2 memiliki pH alkalin yang umumnya sangat
efektif dalam membunuh bakteri intra radikular, dengan pengecualian E. faecalis.
Tingkat efektivitas dari Ca(OH)2 terlihat meningkat apabila penggunaannya
dikombinasikan dengan larutan irigasi lainnya. Walaupun demikian, Ca(OH)2
lebih banyak digunakan sebagai bahan medikasi antar kunjungan dan tidak
direkomendasikan untuk digunakan sebagai bahan irigasi dikarenakan
membutuhkan waktu pemaparan yang lama untuk mencapai aktivitas yang
optimal atau temperatur yang lebih tinggi.20
Terdapat literatur yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya
medikamen antar kunjungan pada gigi dengan pulpa vital, tetapi pada perawatan
yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kunjungan, maka disarankan untuk
mengisi saluran akar dengan bahan medikamen intrakanal untuk menjaga
sterilitas saluran akar hingga bahan saluran akar dapat dilakukan pengisian
secara permanen.1 Medikamen intrakanal digunakan untuk berbagai tujuan
berikut yaitu untuk mengurangi rasa sakit antar kunjungan, untuk mengurangi
dan menghambat jumlah bakteri, dan untuk tetap menjaga kelembaban saluran
akar.19 Salah satu bahan medikamen intra kanal yang efektif dalam menghambat
pertumbuhan mikroba dalam saluran akar adalah Ca(OH)2. Aktivitas antimikroba
kalsium hidroksida berasal dari pH-nya yang alkalin. Kalsium hidroksida dapat
melarutkan jaringan nekrotik yang tertinggal, bakteri dan produknya, oleh
karena itu penggunaanya disarankan pada gigi dengan jaringan pulpa nekrosis
dengan kontaminasi bakteri.19
Klorheksidin selain digunakan sebagai larutan irigasi, juga digunakan
sebagai medikasi intrakanal antar kunjungan baik dalam bentuk cair, atau
gel, dan telah disarankan sebagai bahan alternatif medikasi intrakanal untuk
menggantikan Ca(OH)2.1 Umumnya digunakan klorheksidin berbentuk gel
dengan konsentrasi 2% yang dapat digunakan secara terpisah atau bersamasama dengan kalsium hidroksida. Kombinasi dari kalsium hidroksida dengan
klorheksidin memiliki daya antimikroba yang lebih besar apabila dibandingkan
dengan kombinasi kalsium hidroksida dengan larutan salin.19
Kortikosteroid merupakan bahan antiinflamasi yang dapat mengurangi nyeri
paska operasi dengan menekan proses inflamasi. Penggunaan kortikosteroid
sebagai bahan medikamen pada saluran akar dapat mengurangi nyeri paska
tindakan pada kondisi tertentu. Ledermix (Lederle, Wolfratshausen, Jerman)
merupakan pasta kombinasi antara kortikosteroid dengan antibiotik. Pasta
ledermix mengandung triamsinolon asetonida sebagai bahan antiinflamasi
dengan konsentrasi 1%. Pasta ledermix dianjurkan sebagai bahan medikamen
awal, dimana terdapat gejala-gejala endodontik.20 Pulpitis irreversibel dan
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periodontitis apikalis simtomatik merupakan contoh kondisi dimana kortikosteroid
dapat digunakan sebagai bahan medikamen saluran akar.19
Struktur kimia dari kelompok fenol seperti fenol, formokresol, kresatin,
paraklorofenol (mono paraklorofenol), kamfer fenol, dan kamfer paraklorofenol,
juga digunakan sebagai bahan desinfeksi saluran akar. Bahan medikamen ini
diaplikasikan ke dalam ruang pulpa dengan menggunakan pelet kapas yang
lembab karena bahan-bahan ini memiliki efek uap. Pada penelitian mengenai
daya efektivitas antimikroba dari komponen-komponen fenol memperlihatkan
bahwa belum dapat terdapat keunggulan dari substansi ini dibandingkan bahanbahan yang lainnya.1 Selain bahan-bahan tersebut diatas, beberapa antibiotik
juga digunakan sebagai bahan medikamen intrakanal. Secara umum, sifat
bakteriostatik dari antibiotik mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme
tanpa membunuh bakteri tersebut, memberikan kemungkinan bagi pertahanan
tubuh inang untuk mengatasi infeksi. Terdapat kemungkinan antibiotik dapat
memiliki efek bakterisid apabila digunakan dengan konsentrasi yang tinggi, tetapi
teori ini tidak didukung oleh adanya bukti walaupun terdapat penelitian yang
memperlihatkan bahwa kombinasi dari erithromisin dengan kalsium hidroksida
dapat meningkatkan efektivitas melawan bakteri E. Faecalis dibandingkan hanya
menggunakan kalsium hidroksida saja.1 Saat ini terdapat bahan medikamen
berbentuk pasta dengan kandungan tiga macam antibiotik yaitu metronidazol,
siprofloksasin dan minosiklin.20 Bahan medikamen ini pertama kali diuji coba
untuk mengetahui efektivitasnya melawan bakteri Escherichia coli pada dentin
terinfeksi secara in vitro. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kombinasi dari
ketiga antibiotik ini terbukti ampuh untuk menghilangkan bakteri tersebut.
Walaupun demikian penggunaan dari pasta kombinasi ini sebagai bahan
medikamen intrakanal dilaporkan dapat menyebabkan resistensi bakteri.20
Setelah saluran akar telah dipreparasi dengan baik, langkah selanjutnya
adalah pengisian saluran akar dengan menggunakan bahan yang mampu
menutup dan mencegah terjadinya hubungan antara mikroorganisme rongga
mulut dengan jaringan periapikal. Bahan-bahan yang digunakan untuk saluran
akar harus bersifat kompatibel dengan penyembuhan luka jaringan periapikal.20
Ingle dan Grossman menyatakan bahwa bahan pengisi saluran akar harus dengan
mudah dapat dimasukan ke dalam saluran akar, harus dapat menutup saluran
akar baik di apikal maupun koronal, tidak menyusut setelah dimasukan ke dalam
saluran akar, tahan dan kedap terhadap kelembaban, bersifat bakteriostatik
atau paling tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri, radioopak, tidak
mengakibatkan pewarnaan gigi, tidak mengiritasi jaringan periapikal, dapat
dengan mudah disterilkan, dan dapat dikeluarkan dengan mudah dari saluran
akar apabila diperlukan.1,22 Bahan pengisi saluran akar dibagi dalam bentuk
padat (solid-core filling material), semi padat (semi solid-core filling material)
dan pasta pengisi saluran akar (paste filling material).1
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Guttaperca merupakan bahan pengisi saluran akar berbentuk semi solid
(semi solid-core filling material) yang paling umum digunakan.1,20 Guttaperca
mengandung 59%-79% zinc oksida, 1%-17% garam logam berat, 1%-4%
lilin atau resin, dan 19%-22% guttaperca itu sendiri.20 Kelemahan gutta perca
sebagai bahan pengisi saluran akar adalah gutta perca memiliki kekakuan yang
rendah sehingga pada ukuran kecil gutta perca dapat berubah bentuk dengan
mudah pada tekanan lateral.1
Silverpoin merupakan bahan pengisi saluran akar berbentuk padat (solidcore filling material) yang banyak digunakan sekitar tahun 1930 hingga 1960an, terutama pada saluran akar yang kecil. Silverpoin tidak dapat menutup
saluran akar dengan sempurna baik ke arah koronal ataupun apikal dikarenakan
sifatnya yang terlalu kaku. Silverpoin memberikan terlalu banyak ruangan yang
tidak dapat terisi oleh pasta sealer ataupun semen sehingga menyebabkan
kebocoran. Kebocoran ini mengakibatkan terjadinya korosi pada silver poin dan
pembentukan produk garam perak yang bersifat toksik.1
Sealer atau semen saluran akar gigi memiliki peran penting terutama pada
tahan pengisian saluran akar. Sealer berfungsi sebagai pelumas saat pengisian
saluran akar dan mengisi ruang diantara permukaan bahan pengisi dengan
dinding saluran akar yang tidak mampu diisi oleh bahan pengisi dikarenakan
keterbatasan fisiknya, termasuk mengisi celah pada saluran akar tambahan.
Sealer yang baik selain harus memiliki sifat biokompatibilitas dan bersifat
antimikroba, juga harus memiliki kemampuan melekat yang baik pada permukaan
bahan pengisi dan dentin di saluran akar gigi, serta dapat menutup saluran akar
gigi secara hermetis dan radioopak, tidak mengiritasi jaringan dan tidak mudah
larut oleh jaringan tubuh.17,20,23 Berdasarkan komponen penyusunnya, sealer
digolongkan menjadi jenis sealer zinc oxide-eugenol, kalsium hidroksida, resin,
glass ionomer, silikon, bioceramic dan Mineral Trioxide Aggregate (MTA).17,20,24
Sealer zinc oxide-eugenol memiliki sifat porus dan rentan terhadap
dekomposisi dari cairan jaringan tubuh. Sealer ini pada umumnya bersifat
sitotoksik walaupun tidak selalu terlihat secara klinis. Contoh sealer ini adalah
Endomethasone (Septodont, Saint-Maur, France).17,20
Kalsium hidroksida sebagai sealer dikembangkan untuk mendapatkan
aktivitas terapeutik. Sealer jenis ini dianggap memiliki daya antimikroba dan
potensi osteogenik-sementogenik. Pelarutan dari sealer jenis ini untuk melepas
kalsium hidroksida dapat menyebabkan terbentuknya celah pada saluran akar
gigi yang telah dilakukan pengisian saluran akar, serta memiliki sifat kohesif
yang buruk.17, 20
Sealer silikon memiliki sifat radioopak yang tinggi, dan sitotoksiitas
yang lebih rendah bila dibandingkan dengan zinc oxide-eugenol dan kalsium
hidroksida, memiliki waktu pengerasan yang lebih lama, kemampuan menutup
yang baik serta sifat biokompatibilitas yang sangat memuaskan.17,20
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Sealer jenis resin antara lain adalah AH26 dan AH Plus (Denstply/Caulk),
Epiphany (Petron Clinical Technology), Endorez (Ultradent), Endofill (Lee
Pharmaceutical, El Monte, CA) dan Diaket (ESPE, Seefeld, Jerman). Sealer jenis
ini memiliki kemampuan menutup yang baik, dan sifat adhesif serta anti bakteri
yang baik, namun memiliki potensi alergenik yang kuat serta mutagenik hingga
dapat menyebabkan parestesi.17, 20
Sealer bioceramic mengandung bahan dasar zirkonium oksida, kalsium
silikat, kalsium fosfat monobasic, kalsium hidroksida dan berbagai bahan pengisi
lainnya. Sealer yang bersifat hidrofilik ini dapat mengalami reaksi pengerasan
secara menyeluruh pada kondisi saluran akar yang lembab tanpa mengalami
penyusutan serta memiliki sifat biokompatibilitas dan antimikroba selama reaksi
pengerasan.20
Sealer MTA memiliki bahan dasar kalsium silikat dan bersifat biokompatibilitas
serta osteokonduktif. MTA sebagai bahan pengisi bioaktif mampu meningkatkan
perbaikan jaringan periodontal dan mendukung jaringan gigi. Kemampuan
MTA melepas ion kalsium selama reaksi pengrasannya memiliki peran yang
penting dalam pembentukan pH basa 12.5 yang berpotensi sebagai anti jamur
dan bakteri terutama E. faecalis. MTA dilaporkan memiliki kemampuan sealing
(penutupan) paling baik oleh berbagai penelitian dibandingkan bahan lainnya
dikarenakan sifatnya yang stabil, memiliki daya lekat dan adaptasi yang sangat
baik terhadap dentin pada dinding saluran akar gigi. MTA juga tahan terhadap
lingkungan yang basah dan lembab sehingga mampu mencegah kebocoran
serta penetrasi bakteri.24 Glass ionomer dikembangkan sebagai sealer karena
memiliki sifat perlekatan yang baik terhadap dentin pada dinding saluran akar
gigi.17, 20
Setelah proses perawatan saluran akar telah selesai maka diperlukan
pemilihan restorasi yang tepat dan penempatan yang baik dari restorasi,
hal ini turut menentukan keberhasilan perawatan saluran akar agar dapat
mengembalikan fungsi gigi baik fungsi mekanis maupun estetik. Ketika
berhubungan dengan gigi anterior, estetik harus menjadi bagian dari rencana
perawatan untuk pemilihan restorasi yang tepat.6
		
PEMBAHASAN
Preparasi akses kavitas yang tidak sempurna terutama ketika tanduk pulpa
mesial dan distal tidak terangkat dapat menyebabkan eritrosit yang berada pada
sisa jaringan pulpa atau tubulus dentin terdegradasi dan melepaskan zat besi
selama hemolisis.4,6 Hidrogen sulfida yang diproduksi oleh bakteri dapat merubah
zat besi ini menjadi sulfida ferit hitam yang dapat menyebabkan diskolorisasi
abu-abu pada mahkota gigi. Selain itu, protein terdegradasi lainnya yang berasal
dari jaringan pulpa nekrotik juga dapat menyebabkan diskolorisasi.4
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Marin dkk (1997) meneliti mengenai kemampuan dari komponen darah
untuk berpenetrasi ke dalam dentin dan menyebabkan diskolorisasi pada email,
walaupun tidak terlihat sebagai diskolorisasi pada koronal dan dentin radikular.
Ia menjelaskan bahwa diskolorisasi pada email yang disebabkan oleh komponen
darah dapat semakin bertambah parah seiring dengan waktu papar yang lebih
lama. Walaupun email tidak memiliki morfologi tubulus, tetapi struktur organiknya
yang berada pada dentino-enamel junction memegang peranan penting dalam
proses diskolorisasi.6,25 Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa beberapa
bahan yang digunakan selama perawatan saluran akar dapat menyebabkan
diskolorisasi koronal apabila tertinggal di dalam mahkota gigi selama atau
setelah perawatan saluran akar.6 Sodium hipoklorit atau NaOCl telah dilaporkan
dapat menyebabkan diskolorisasi pada dentin. Diskolorisasi ini dapat terjadi
akibat adanya kontak dengan eritrosit dan kecenderungannya yang tinggi untuk
mengkristal pada dentin akar, yang akan sulit dihilangkan dari saluran akar. 6, 26
Vivacqua-Gomes dkk (2002) meneliti adanya perubahan warna menjadi coklat
gelap ketika NaOCl dikombinasikan dengan gel klorheksidin.27 Penulis lainnya
melaporkan terjadinya diskolorisasi yang sama apabila NaOCl digunakan dengan
larutan klorheksidin.6 Pewarnaan coklat gelap ini dapat menodai dentin, melekat
pada dasar kamar pulpa, kavitas akses dan dinding saluran akar dan bertindak
sebagai residu film yang dapat mengganggu difusi dari medikamen intra kanal
ke dalam dentin, mengurangi perlekatan pada bahan pengisi saluran akar,
dan menyebabkan kerusakan restorasi koronal. 27 Basrani dkk (2007) meneliti
mengenai perubahan warna ini dan ditemukan bahwa larutan kombinasi NaOCl
dan klorheksidin yang mengalami perubahan warna ini mengandung jumlah
yang signifikan dari parakloroanilin (PCA). Substansi ini bersifat karsinogenik
dan dapat terdegradasi menjadi 1-kloro-4-nitrobenzena yang juga bersifat
karsinogenik.6, 28 Selain itu, NaOCl juga memperlihatkan reaksi terhadap MTAD
(Dentsply, Tulsa Dental, Tulsa, OK, USA) dibawah pencahayaan, memberikan
diskolorisasi berwarna coklat.19 Reaksi ini dapat disebabkan oleh karena
absorbsi dari dentin dan pelepasan doksisiklin yang terkandung di dalam MTAD,
yang bereaksi dengan NaOCl apabila larutan ini digunakan sebagai pembilasan
terakhir setelah MTAD.19 Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa terdapat
interaksi antara klorheksidin dan larutan irigasi EDTA dengan menghasilkan
formasi pewarnaan putih hingga merah muda. Walaupun demikian, perubahan
warna ini tidak memperlihatkan adanya jumlah yang signifikan dari PCA, seperti
yang terdapat pada kombinasi NaOCl dan klorheksidin.6
Beberapa bahan medikamen intra kanal yang digunakan dalam perawatan
saluran akar juga memiliki potensi diskolorisasi pada gigi, terutama apabila
ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama di dalam mahkota gigi. Bahan
medikamen intra kanal Ledermix, yang mengandung kortikosteroid dan
antibiotik (demeklosiklin HCl) (Lederle, Wolfatshausen, Jerman), serta pasta
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kombinasi dari tiga antibiotik (siprofloksasin, metronidazol, dan minosiklin),
merupakan bahan medikamen intra kanal yang paling umum menyebabkan
diskolorisasi koronal pada gigi apabila tidak dibersihkan secara menyeluruh dari
kavitas akses, terutama pada gigi dewasa muda.6 Derivat dari tetrasiklin yang
terkandung dalam bahan ini berikatan dengan ion kalsium yang terdapat dalam
dentin saluran akar membentuk struktur kompleks yang tidak dapat larut.6, 29
Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa setelah aplikasi dari pasta kombinasi
tiga antibiotik ini, gigi harus seluruhnya tertutup dengan baik oleh restorasi
koronal dikarenakan kontaminasi udara yang lembab dapat mempercepat
kelarutan pasta dan menyebabkan terjadinya diskolorisasi pada gigi.6 Bahan
medikamen intra kanal lainnya seperti formokresol dan medikamen berbahan
dasar iodoform, juga telah dilaporkan memiliki potensi diskolorisasi pada gigi.6
Dankert dkk (1976) meneliti mengenai kemampuan formokresol, terutama
pada aplikasi yang berulang, dalam melakukan penetrasi pada dentin dan
sementum, terutama pada pasien usia muda. Proses difusi ini terutama terjadi
pada komposisi molekul kecil dari formokresol dan tubulus dentin yang lebih
besar pada pasien usia muda.6, 30
Bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pengisi saluran akar juga
dapat menyebabkan diskolorisasi pada gigi, terutama apabila pemotongan
bahan pengisi hanya sebatas pada kamar pulpa atau diatas margin gingiva.
Diskolorisasi yang terjadi karena bahan pengisi saluran akar umumnya terlihat
pada sepertiga servikal dari mahkota sebagai struktur email yang translusen dan
tidak berwarna, dan memiliki email yang lebih tipis.6, 31 Silver poin merupakan
bahan pengisi yang banyak digunakan pada masa lampau, bahan ini dapat
menimbulkan korosi dan menodai gigi serta jaringan sekitarnya.32 Setelah silver
poin, gutta perca merupakan bahan pengisi saluran akar yang paling umum
digunakan pada masa sekarang, walaupun demikian gutta perca juga dapat
menyebabkan diskolorisasi pada gigi menjadi merah muda.6
Telah banyak penelitian yang mempelajari mengenai potensi diskolorisasi
pada semen saluran akar, tetapi beberapa metode yang berbeda, terutama
mengenai pengambilan smear layer dari saluran akar, menentukan perubahan
warna yang terjadi sehingga menimbulkan kesulitan pada saat interpretasi
data.6 Parson dkk (2001) menyatakan bahwa penutupan tubulus dentin oleh
smear layer dapat mencegah atau memperlambat proses difusi semen ke dalam
tubulus sehingga menghambat terjadinya diskolorisasi. Fakta ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan Davis dkk (2002) yang memperlihatkan bahwa partikel
semen tidak berdifusi ke dalam tubulus dentin dan hanya tertahan di dalam
ruang pulpa, sedangkan pigmen darah memperlihatkan difusi sempurna dan
diskolorisasi yang terlihat jelas, walaupun dengan kehadiran smear layer.6, 9, 31
Pada umumnya diskolorisasi yang berasal dari semen saluran akar disebabkan
oleh kehadiran dari komponen yang tidak bereaksi atau adanya korosi dari
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beberapa komponen yang diakibatkan oleh kelembaban dan atau interaksi
kimia dengan dentin.6, 31 Pada AH26 (Denstply De Trey, Konstanz, Jerman) yang
merupakan semen epoksi resin dan mengandung bismuth trioksida sebagai bahan
pengisi dan pemberi radioopak, terjadi perubahan warna menjadi kehijauan
dan kemudian hitam yang terjadi dikarenakan pengerasan dari semen sehingga
kompleksitas lingkungan di dalam saluran akar merangsang interaksi kimia
yang menghasilkan perubahan bahan pengisi menjadi komponen bismuth.6
Kandungan komponen perak sebagai bahan pemberi radioopak dalam sealer
AH26 juga dapat menyebabkan korosi dan interaksi dengan dentin saluran akar
gigi sehingga mengakibatkan diskolorisasi gigi berwarna abu-abu kehitaman.9
Sealer white MTA tidak memiliki potensi dalam menyebabkan diskolorisasi
pada gigi karena tidak lagi mengandung komponen ferit oksida (FeO) seperti
yang terkandung dalam sealer grey MTA yang dapat menimbulkan diskolorisasi
gigi maupun gingiva.33 Namun hal ini masih merupakan hal yang kontroversial
karena pada beberapa penelitian masih ditemukan potensi diskolorisasi gigi pada
penggunaan white MTA karena kemungkinan terjadi reaksi oksidasi beberapa
elemen dalam bahan sealer ini, atau dikarenakan terjadinya perubahan sifat
fisik akibat adanya beberapa zat tambahan tertentu.6, 33
Restorasi paska endodontik turut menentukan keberhasilan suatu
perawatan saluran akar. Restorasi paska endodontik memiliki potensi dalam
menyebabkan diskolorisasi apabila tidak diaplikasikan dengan tepat. Ketika
berhubungan dengan gigi anterior, estetik harus menjadi bagian dari rencana
perawatan untuk pemilihan restorasi yang tepat. Restorasi dengan material
logam (amalgam, pasak dan pin logam) dapat menyebabkan diskolorisasi
koronal dan sebaiknya dihindari penggunaannya pada kasus dengan gigi anterior.
Restorasi amalgam yang berada pada bagian palatal atau lingual dari kavitas
akses umumnya mengakibatkan diskolorisasi abu-abu kehitaman pada dentin
dikarenakan terjadi penetrasi dari produk korosi amalgam ke dalam tubulis
dentin.6 Diskolorisasi yang disebabkan oleh restorasi amalgam sulit untuk diatasi
dengan bleaching dan cenderung kembali seiring waktu.10 Pasak logam juga
dapat menyebabkan diskolorisasi walaupun terlapisi dengan restorasi komposit,
atau terlapisi seluruhnya oleh restorasi mahkota porselain. Hal ini dikarenakan
umumnya masih dapat terjadi diskolorisasi pada bagian akar yang dapat terlihat
melalui gingiva.6 Restorasi resin komposit cenderung untuk berubah warna
seiring waktu dikarenakan kompleksitas lingkungan di dalam mulut dan adanya
pewarnaan dari makanan.14
RINGKASAN
Diskolorisasi gigi yang diakibatkan dari prosedur selama perawatan saluran
akar memiliki berbagai penyebab yang kompleks. Preparasi kavitas akses yang
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tidak sempurna dapat menyebabkan tertinggalnya jaringan pulpa serta pengisian
saluran akar yang berlebih di atas margin gingiva ataupun tertinggalnya bahan
medikamen sehingga hal-hal tersebut dapat mengakibatkan diskolorisasi pada
gigi. Bahan-bahan yang digunakan dalam perawatan saluran akar juga memiliki
potensi dalam menyebabkan diskolorisasi gigi apabila digunakan dengan cara
tertentu, walaupun demikian kehadiran eritrosit yang tertinggal di dalam saluran
akar turut dapat menyebabkan diskolorisasi meskipun terpapar dengan bahan
perawatan saluran akar, termasuk didalamnya bahan medikamen intra kanal
dan semen, yang tidak memiliki potensi diskolorisasi.6, 26 Selain itu pemilihan
restorasi paska perawatan saluran akar juga harus dijadikan pertimbangan agar
tidak menimbulkan diskolorisasi pada gigi.6
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KOMBINASI DUA TEKNIK PENGAMBILAN PATAH JARUM PADA GIGI
PREMOLAR KIRI ATAS (LAPORAN KASUS)
COMBINATION TECHNIQUES TO REMOVE BROKEN NEEDLE IN
MAXILARY LEFT FIRST PREMOLAR (A CASE REPORT)
Anna Muryani, Rahmi Alma Farah Adang
Bagian Konservasi Fakultas kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Kecelakaan yang umum yang terjadi selama perawatan endodontik adalah
patahnya jarum di dalam saluran akar. Patahnya jarum terutama file menyebabkan
proses preparasi biomekanik (shaping and cleaning) tidak dapat dilakukan
dengan maksimal sehingga dapat terjadi infeksi ulang di dalam saluran akar.
Prosedur pengambilan patah jarum di dalam saluran akar terdiri dari berbagai
macam teknik diantaranya dengan tip ultrasonik serta micro tube. Artikel ini
menjelaskan kombinasi teknik pengambilan patah jarum pada perawatan ulang
saluran akar gigi gigi geraham kiri atas. Pasien wanita berusia 43 tahun datang
ke RSGM UNPAD dengan keluhan sakit pada gigi geraham kecil pertama kiri atas
jika dipakai makan sejak 3 minggu sebelumnya. Hasil foto periapikal dan CBCT
(Cone Beam Computed Tomography) memperlihatkan adanya jarum yang patah
di sepertiga tengah saluran akar bukal. Patahan jarum diambil dengan kombinasi
dua teknik yaitu tip ultrasonik dan micro tube. Saluran akar kemudian dilakukan
preparasi biomekanis dengan teknik crown down dan diirigasi dengan NaOCL
2,5%, EDTA 17 % dan klorheksidin 2%. Pasta kalsium hidroksida diaplikasikan
sampai lesi periapikal mengecil kemudian di lakukan pengisian saluran akar.
Kontrol 1 minggu dan di pasang fiber reinforced composite dan porcelain fused
metal. Patahan jarum pendek akan lebih sulit dikeluarkan dibandingkan yang
panjang. Kasus ini menggunakan kombinasi penggunakan tip ultrasonik dan
micro tube Tip ultrasonik digunakan untuk membuka jalan masuk pada saluran
akar menuju patahan jarum serta membuat ruang diantara jarum dan dinding
saluran akar. Bor trephines untuk membuat ruangan di sekeliling patahan
jarum sebagai jalan masuknya Holow extractor tube ini akan masuk ke
koronal fragmen. lalu wedge diputar di dalam tube kemudian diangkat. Pada
kasus patah jarum di sepertiga tengah saluran akar dapat dikeluarkan dengan
kombinasi teknik tip ultrasonik dan micro tube sehingga perawatan saluran akar
dapat sampai ke apikal bertujuan memperbaiki lesi di periapikal.
Kata Kunci:
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ABSTRACT
The most commonmishaps that occur during endodontic treatment is
the fractureof instrument inside the root canal The separate dinstrument
leads to metallicobstructionin the root canal and prevent sthorough cleaning
and shaping procedures. There are several methods and techniques available
toretrieve the separate dinstruments from the root canal. Thisarticledescribes
the successful removalofabroken instrument from the root canal of amaxillaryleft
first premolarusing ultrasonic tip and micro tube An 43-year-old female patient
reported to the hospital with pain ini her left maxillary first premolar (#24).
The tooth showed negative response to cold testing and positive response to
percussion. The Intra oral periapical radiograph and CBCT (Cone Beam Computed
Tomography) showed the broken needle in the middle third of the buccal root
canal. Broken needle removal with the combination of the two techniques are
ultrasonic tip and micro tube. Biomechanical preparation with a crown down
technique and irrigated with 2.5% NaOCl, 17% EDTA and 2% chlorhexidine.
Calcium hydroxide paste was applied to periapical lesions. Controls 1 week and
follow up with fiber reinforced composite and porcelain fused metal. This case
uses a combination of the use of the ultrasonic tip and micro tube used to open
the entrance to the root canal toward fracturing the needle and make the space
between the needle and the canal walls. Drill trephines to make room around
the fault of a needle as driveways holow extractor tube will go into the coronal
fragment. then wedge played in the tube and then broken needle removed.
Keywords: remove broken needle, ultrasonic tip, micro tube
PENDAHULUAN
Keberhasilan perawatan endodontik bergantung kepada pengetahuan
dan keterampilan operator di dalam penatalaksaaan kesalahan prosedur
perawatan.1-3 Patahnya jarum adalah salah satu kesalahan prosedur perawatan
yang sering terjadi. Frekuensi terjadinya patahnya jarum pada perawatan
endodontik 2%-6%.Jarum patah akan menghambat jalan masuk menuju apeks,
dan prognosis keberhasilan perawatan endodontik pada gigi ini prognosis
menjadi buruk karena kesulitan di dalam pembentukan dan pembersihan
saluran akar, sterilisasi serta pengisian saluran akar dengan hermetis yang
merupakan prinsip penting di dalam perawatan endodontik.4
Patahnya jarum dalam saluran akar dipengaruhi oleh pemakaian
jarum yang berulang-berulang melebihi batas maksimal penggunaannya,
penekanan dan pemutaran file dengan menggunakan tenaga yang berlebihan,
tidak menggunakan larutan irigasi.1-3 Pengambilan patah jarum dari saluran
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akar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama, presentasi tingkat
keberhasilan 55%-79%.4 Beberapa penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada
kasus patah jarum yaituPengambilan patahan jarum, By pass dan obturasi, True
blockage. 3,5-7Keberhasilan pengambilan patah jarum bergantung padadiameter
akar, kelengkungan akar, ketebalan dinding saluran akar , lokasi fragmen, tipe
patahan jarum, panjang patahan jarum. 4-5Makalah ini menerangkan laporan
kasuskombinasi dua teknik pengambilanpatah jarum pada perawatan ulang
saluran akar gigi gigi geraham kiri atas
LAPORAN KASUS
Seorangpasien wanita berusia 43 tahun datang ke klinik PPDGS UNPAD
dengan keluhan sakit pada gigi geraham kiri atas jika digunakan maka sejak
3 minggu sebelumnya. Gigi tersebut pernah dirawat di tukang gigi 3 tahun
sebelumnya. Pasien datang ke dokter gigi umum lalu dilakukan pembongkaran
tambalan sementara dan pasien dirujuk untuk foto rontgen. Hasil foto rontgen
memperlihatkan adanya jarum yang patah di saluran akar. Dokter tersebut
merujuk pasien ke RSGM UNPAD dan diberikan obat antibiotik serta analgetik.
Hasil pemeriksaan obyektif terlihat restorasi sementara pada oklusal gigi.
Pemeriksaan vitalitas (-), perkusi (+), dan palpasi (-), kegoyangan gigiderajat
I. Hasil pemeriksaan radiografis pada bagian mahkota tampak gambaran
radioopak di bagian oklusal,mesial dan distal meluas sampai ke pulpa, saluran
akar gigi24 terlihat dua, bagian bukal dan palatinal, saluran akar bukal terlihat
gambaran radioopak tegas di sepertiga tengah akar sepanjang 2 mm (gambaran
patahan jarum) lalu ada gambaran radiolusen 1 mm di atasnya serta gambaran
radiopak (gutaperca) dari sepertiga koronal sampai pulpa. Saluran akar palatal
terlihat gambaran radioopak tegas di sepertiga koronal akar sepanjang 5 mm
(gambaran pasak), kemudian gambaran radiopak (gutaperca) kembali dari
sepertiga koronal sampai pulpa. Pada ujung apikal gigi 24 tampak gambaran
radiolusenberbatas difus pada akar bukal dan palatinal dengan ukuran 8 mm x
5 mm. Membran periodontal menebal di apikal.Lamina dura terputus di bagian
apikal(Gambar 1).
Diagnosis klinis gigi premolar kesatukiri rahang atas adalah pulp less
disertai lesi periapikal (suspectabses periapikal). Prognosis buruk. Rencana
perawatan adalah perawatan saluran akar ulang gigi 24 dengan follow up fiber
reinforced composite dan porcelain fused metal.Pengambilan jarum patah
dengan tip ultrasonik dan micro tube(masseran kit).
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Gambar 1: Foto Diagnosis Awal.

Tata Laksana Kasus
Pasien pada kunjungan pertama setelah Informed consent, dilakukan
pemasangan rubber damkemudianpembukaan tambalan sementara dengan
tip ultrasonik.Pengeluaran pasak (Gambar 1) pada akar palatinal dengan
menggunakanalat ultrasonik proultra #3, #4, #1 (Dentsply)dibantu dengan
menggunakan Loupe (perbesaran 2,5X)

Gambar 2. Pasak yang telah dikeluarkan dari saluran akar palatinal dengan tip ultrasonik.

Pengambilan gutaperca bagian bukal dan palatinal dengan menggunakan
jarum file headstrom #20,#25. Pembuatan foto periapikal, hasilnyapasak telah
diangkat dari saluran akar bagian palatinal dan bersih dari gutaperca. Saluran
akar bagian bukal telah bersih dari guta perca dan masih ada gambaran radiopak
tegas yaitu patahan jarum di sepertiga tengah saluran akar (Gambar 3).
Pasien di konsul foto tiga dimensi Cone Beam Computed Tomography
(CBCT) pada kunjugan berikutnya untuk memberi gambaran yang jelas bentuk
saluran akar agar didapatkan gambaran untuk pengangkatan patahan jarum
dari saluran akar, diberi medikamen dan tambalan sementara.
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Pasien kemudian dirujuk untuk pembuatanfoto tiga dimensi Cone Beam
Computed Tomography (CBCT) dan terlihat gambaran dari arah sagital saluran
akar bukal bengkok ke arah palatal dan saluran akar palatinal lurus. Gambaran
radiopak terdapat pada panjang 12,15 m dari koronal, sepanjang 2 mm.
Gambaran radiolusensi berbatas difus pada akar bukal dan palatinal (Gambar 4).

Gambar 3. Saluran akar telah bersih dari gutaperca dan tersisa patahan jarum pada saluran akar
bukal.

Gambar 4. Foto CBCT

Berdasarkan foto CBCT lokasi patahan jarum adalah 12,15 mm dari
korona bukal, kemudian dilakukan pengangkatan patahan jarum diawali
dengan menutup saluran akar palatinal dengan kapas sampai padat kemudian
digunakan tip ultrasonik Star X #1, #5, #7 (Dentsply).Patahan jarum diambil
dengan mengunakan masseran kit (Micro Mega)terdiri dari hollow extractor
tube, wedge, dan trephines(Gambar 5).
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Gambar 5.a,b.Patahan jarum diambil oleh masseran kit, c. Patahan jarum telah diambil dari
saluran akar

Preparasi saluran akar dengan tehnik crown down sesuai panjang kerja
pada akar bukal dan palatinal menggunakan jarum ProTaper rotary (Protaper,
Dentsply) dan sebagai lubricant menggunakan EDTA gel 15% (glyde, Dentsply,
DeTrey, Swiss). Preparasi saluran akar selalu dimulai menggunakan file-K #10
lalu jarum path file#1,#2,#3(2/3 panjang kerja) diikuti dengan jarum #S1(2/3
panjang kerja),kemudian file-K #10 dimasukkan sambil diukur panjang kerja
panjang kerja gigi saluran akar bukal 25 mm, dan palatal 24 mm, menggunakan
apex locator (Propex, Dentsply). Preparasi dilanjutkan denganpath file #1,#2,#3
(panjang kerja) #S1, #S2, #F1 (panjang kerja) untuk akar palatinal, #F2,
sampai dengan #F3 (akar bukal). Setiap pergantian jarum dilakukan irigasi
dengan NaOC1 2,5%dibantu dengan agitasi sonik Endoactivator ukuran tip
#30 (Dentsply) selama 30 detik.Pada awal pengeringan paper point kotor,basah
berwarna kuning kecoklatan. Pada tahap akhir proses irigasi dengan klorheksidin
2% (Consepsis, Ultradent), kemudian dikeringkan dengan paper point protaper
(Dentsply). Paper point dapatbersih dan kering kemudian diberi medikamen
saluran akar kalsium hidroksida (Ultracal, Ultradent). Kavitas ditutup ditutup
butiran kapas dan tambalan sementara (Caviton).
Pada kunjungan ketiga pemeriksaan intra oral pasien tidak ada keluhan,
pemeriksaan perkusi (+), kegoyangan(-). Tambalan sementara dikeluarkan
dan terlihat kalsium hidroksida basahdan kotor kemudian saluran akar diirigasi
menggunakan NaOC1 2,5% dikombinasikan dengan EDTA 18% (Ultradent)
dibantu dengan agitasi sonik Endoactivator ukuran tip #30 (Dentsply) selama
30 detik, dan diakhiri dengan CHX 2%); lalu dikeringkan dengan paper point.
Larutan irigasi terakhir menggunakan NaOCl 2,5%. Saluran akar kembali
diisi dengan Ca(OH)2 ditutup butiran kapas dan tambalan sementara. Pasien
dijadwalkan untuk kembali setelah 2 minggu, apabila terasa tidak nyaman pada
gigi, pasien harus kembali datang.
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Pada kunjungan keempat sampai kesepuluh masing-masing kunjungan
dilakukan prosedur yang sama karena kondisi intra oral belum tampak
perubahan. Perkusi (+), palpasi (+) dan kegoyangan (+), dan dilakukan irigasi
dan penggantian medikamen saluran akarCa(OH)2sampai penutupan kavitas
dengan prosedur yang sama seperti pada kunjungan sebelumnya (kunjungan
ketiga).Pasien dijadwalkan untuk kembali setelah 2-3 minggu, apabila terasa
tidak nyaman pada gigi, pasien harus kembali datang.
Pada kunjungan berikutnya dilakukan pemeriksaan intra oral pasien tidak
ada keluhan, tes perkusi negatif, tespalpasi negatif, kegoyangan negatif. Pasien
dirujuk foto periapikal dan terlihat gambaran lesi (radiolusen) di apikal mengecil,
densitas lesi periapeks tampak semakin radiopak (Gambar 6).

Gambar 6. Gambaran radiolusen di apikal mengecil

Saluran akar diirigasi menggunakan NaOC1 2,5% dikombinasikan EDTA
18% dibantu dengan agitasi sonik selama 30 detik. Saluran akar dikeringkan
dengan paper point Protaper (Dentsply). Ujung paper point kering, tidak
berwarna. Gigi siap untuk dilakukan pengisian.Pasien dirujuk untuk foto trial
pengisian menggunakan gutaperca utamaProtaper #F1 (Dentsply) pada akar
palatinal, Protaper #F3 (Dentsply) pada akar bukalpada akar bukal dan
palatinal.(Gambar7).

Gambar 7. Trial pengisian
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Hasil radiografis terlihat panjang kerucut gutaperca sesuai dengan
panjang kerja (Gambar 7). Saluran akar diisi menggunakan teknik kondensasi
vertikal dengan sealer AH Plus.Pasien dirujuk untuk pembuatan foto periapikal,
untuk melihat hasil pengisian. Gambaran foto radiografis menunjukkan hasil
pengisian yang sesuai panjang kerja. Selanjutnya gutaperca dipotong di bawah
orifis, menggunakan ekskavator panas, di atasnya diberi lapisan glass lonomer
cement (GC, Gold-Label) sampai batas orifis,kemudian ditutup dengan restorasi
sementara (Gambar 8).Pasien dijadwalkan kembali untuk kontrol.

Gambar 8. Foto pengisian

Pada saat kontrol, gigi 24 asimtomatis tes perkusi (-), tes palpasi (-),
mobiliti (-). Gambaran radiografis memperlihatkan pengisian baik, padat dan
sesuai panjang kerja. Lesi periapikal tampak makin radiopak menyamai tulang
sekitarnya (Gambar 9).

Gambar 9. Foto kontrol

Follow up direncanakan porcelain fused metal dengan pasak fiber pada kunjungan
berikutnya.
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PEMBAHASAN
Pengeluaran pasak pada akar palatinal dengan menggunakan alat
ultrasonik tipe EMS dengan diawali tip ultrasonik proultra #3 (Dentsply) untuk
membersihkan sisa tambalan dan semen pada pasak, dilanjutkan menggunakan
tip ultrasonik proultra #4 (Dentsply) untuk membuat ruang diantara dinding
saluran akar dan pasak, dan terakhir menggunakan tip ultrasonik proultra #1
(Dentsply) dengan gerakan sirkumferensial mengeluarkan pasak dari saluran
akar, prosedur dibantu dengan menggunakan Loupe (perbesaran 2,5X).
Patahnya jarum dalam saluran akar dipengaruhi oleh pemakaian
jarum yang berulang-berulang melebihi batas maksimal penggunaannya,
penekanan dan pemutaran file dengan menggunakan tenaga yang berlebihan,
tidak menggunakan larutan irigasi.1-3Pengambilan patah jarum dari saluran
akar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama, presentasi tingkat
keberhasilan 55%-79%.4Beberapa penatalaksanaan yang dapat dilakukan
pada kasus patah jarum yaitu pengambilan patahan jarum, By pass dan
obturasidanTrue blockage.3,5-7
Keberhasilan pengambilan patah jarum bergantung padadiameter akar,
kelengkungan akar, ketebalan dinding saluran akar, lokasi fragmen, tipe
patahan jarum, dan panjang patahan jarum.4-5 Pada kasus ini diameter akar
cukup besar, akar bengkok ke arah palatinal, ketebalan dinding saluran akar
cukup tebal serta lokasi fragmen di sepertiga tengah akar. Pada kasus ini cukup
sulit untuk mengeluarkan patahan jarum sehingga diperlukan strategi yang
baik sebelumnya. Foto CBCT sangat penting pada kasus ini karena dilihat dari
kegunaan CBCT, sebagai gambaran secara tiga dimensi, pada foto dapat terlihat
morfologi saluran akar secara keseluruhan sehingga dapat terlihat jumlah saluran
akar pada gigi ini dua, bagian bukal terdapat patahan jarum di sepertiga koronal
dan didapatkan panjang yang pasti dari korona untuk memasukkan tip ultrasonik
dan masseran kit dengan panjang yang tepat , terlihat juga saluaran akar bukal
membengkok ke arah palatal, dinding saluran akar yang tipis sehingga harus
memperbaikiaccess opening agar tidak terjadi perforasi saluran akar.
Beberapa teknik mengeluarkan instrumen yang patah setelah menciptakan
akses lurus adalah2,8-12:
1. Teknik braided filedimulai dengan menciptakan akses menuju koronal
fragmen. Masukkan file ukuran kecil dan usahakan untuk melakukan bypass.
Gunakan 2-3 file yang diletakkan pada beberapa lokasi di lateral fragmen,
lalufile dipilin dan ditarik ke koronal secara bersamaan.
2. File stainless steel nomor 8 atau 10 dilewatkan sepanjang lateral fragmen
instrumen (bypass). File dibengkokkan dan menggunakan bantuan agen
kelasi, diameter file terus ditingkatkan disertai irigasi untuk memperbesar
akses. Kemudian file ditahan dengan tekanan ringan, kemudian diberi
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gerataran ultrasonik dengan harapan fragmen instrumen akan terangkat
koronal.
3. Jarum hipodermik (ukuran 21 atau 25) yang dihilangkan bevelnya. Jarum
dimasukkan sampai koronal fragmen berada dalam jarum. Kemudian file
Headstormdimasukkan dan diputar sampai mengunci fragmen, setelah
terkunci tarik ke koronal. Modifikasi teknik ini dengan memasukkan
chemically cured composite ke dalam jarum tersebut. Jarum tersebut
didiamkan selama 5 menit setelah komposit mengeras, jarum diputar
untuk melepaskan fragmen.
4. Instrumen ultrasonik untuk membebaskan koronal fragmen sedalam 2-3
mm untuk menciptakan parit di dinding dentin sekitarnya.
5. Micro tube (Masseran Kit)dan IRS (Instrument Removal System). Micro
tube (Masseran Kit)terdiri dari hollow extractor tube, wedge, dan trephines.
Holow extractor tube ini akan masuk ke koronal fragmen. Lalu wedge diputar
di dalam tube sampai instrumen terjebak antara dinding tube, kemudian
diangkat. Alat lainnya adalah Instrument Removal System. Beberapa
keuntungan dari sistem alat iniadalah karena memiliki ukuran tube yang
kecil, ujung distal tube memiliki bevel sehinggadapat menuntun fragmen
masuk ke lubang tube. Tube memiliki jendela pada ujung distalnya sehingga
ujung fragmen dapat keluar dari jendela ketika wedge dimasukkan.

Gambar 10. Skema pengeluaran patahan jarum kombinasi tip ultrasonik dan masseran kit, a.
Pembukaan 1/3 koronal saluran akar, b. Pengambilan dentin saluran akar yang menghalangi
akses ke patahan jarum, c. Pembentukan dan pelebaran saluran akar sampai batas patahan
jarum dengan tip ultrasonik, d. Pembuatan ruang diantara dinding saluran akar dan jarum
dengan tip ultrasonik, e. Pengambilan patahan jarum dengan Masseran Kit.
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6. Kombinasi tip ultrasonik dan Masseran Kit. Metode ini menggunakan
kombinasi penggunakan tip ultrasonik dan Masseran Kit.Tip ultrasonik
digunakan untuk membuka akses pada saluran akar menuju patahan jarum
serta membuat ruang diantara jarum dan dinding saluran akar. Setelah
ada sedikit ruangan dibantu oleh bor trephines untuk membuat ruangan
di sekeliling patahan jarum untuk masuknyaHolow extractor tube ini akan
masuk ke koronal fragmen. lalu wedge diputar di dalam tube sampai
instrumen terjebak antara dinding tube, kemudian diangkat (Gambar 10).
Pengeluaran patahan jarum pada kasus ini menggunakan modifikasi
antara tip ultrasonik dengan Masseran Kit.Berdasarkan foto CBCT, dilakukan
pengkatan patahan jarum diawali dengan menutup saluran akar palatinal
dengan kapas sampai padat kemudian menggunakan tip ultrasonik Star X #1
(Dentsply) membuka 1/3 koronal saluran akar, sampai panjang 12,15 mm di
perbatasan patahan jarum. Kemudian dengan menggunakan tip ultrasonik #5
ProUltra (dentsply) membuat ruang diantara dinding saluran akar dan patahan
jarum, lalu dengan menggunakan tip ultrasonik #7 ProUltra (dentsply) dengan
menggunakan gerakan sirkum ferensial melawan arah jarum jam, membuat
ruang diantara dinding saluran akar dan patahan jarum serta pergerakan pada
patahan jarum.
Patahan jarum diambil dengan menggunakan masseran kit (Micro Mega)
yangterdiri dari hollow extractor tube, wedge, dan trephines. Prosedur diawali
dengan memasukkan drill trephines warna kuning dengan Ø1 mm, searah
jarum jam secara manual diputar disekeliling jarum holow extractor tube ini
akan masuk 1 mm ke koronal fragmen. Lalu wedge diputar di dalam tube
sampai instrumen terjebak antara dinding tube, kemudian diangkatpatahan
jarum diangkat.
SIMPULAN
Pada kasus instrumen endodontik patah di sepertiga tengah saluran akar
dapat dikeluarkan dengan kombinasi alat tips ultrasonik dan Micro tube (Masseran
Kit)sehingga perawatan saluran akar dapat sampai ke apikal memperbaiki lesi
di periapikal pada gigi premolar kesatu kiri rahang atas.
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DAYA GUNA KUMUR EKSTRAK ALOE VERA 75% TERHADAP JUMLAH
KANDIDA ORAL PADA PENDERITA KANKER KEPALA LEHER YANG
MENDAPAT RADIOTERAPI
EFFICIENTCY OF ALOE VERA EXTRACTS 75% TO DECREASE THE
NUMBER OF CANDIDA ORAL IN HEAD AND NECK CANCER PATIENS
Shelly Lelyana, Elizabeth Fitriana Sari, Setiawan Soetopo
Bagian Ilmu penakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
padjadjaran
ABSTRAK
Kanker kepala leher (KKL) adalah kanker yang ditemukan di daerah kepala
dan leher dengan radioterapi sebagai terapi utama. Peningkatan kolonisasi
kandida oral sebanyak 93% terjadi pada penderita KKL yang menerima
radioterapi. Saat ini banyak terjadi resistensi terhadap obat antijamur yang
biasa diberikan terutama golongan azole. Hal tersebut menjadi alasan perlunya
antijamur alternatif yang lebih berdayaguna. Aloe vera merupakan tanaman
yang kaya akan kandungan mineral, protein, vitamin, memilik daya antijamur
dan sebagai imunomodulator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
daya guna ekstrak Aloe vera 75% dalam menurunkan colony forming units (
CFU ) kandida pada penderita KKL yang mendapat radioterapi.Jenis penelitian
ini adalah uji klinis cross sectional disertai analisis statistika uji t untuk menguji
kedayagunaan Aloe vera 75% yang ditentukan oleh penurunan jumlah CFU.
Secara umum pada penggunaan ekstrak Aloe vera75% ditemukan sejumlah
45,5% subjek penelitian mengalami penurunan jumlah CFU lebih dari 50% (sangat
berdayaguna). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa Aloe vera
berdayaguna sebagai antijamur pada penderita KKL yang mendapat radioterapi.
ABSTRACT
Head and neck cancer is a cancer that is found in the head and neck
with the main therapeutic radiotherapy. There is an increase in oral candida
colonization as much as 93 % in patients who received radiotherapy. Resistance
to many clinically used antifungal agents such azole class has created a need
to develop a new alternative antifungal for therapeutic use. Aloe vera is a plant
that is rich in minerals, protein, vitamins, having an antifungal effect, and as
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an immunomodulator. The aim of this study was to determine the efficiency of
Aloe vera extracts 75% todecrease the number of colony forming units ( CFU
) of oral candida in head and neck cancer patients who received radiotherapy.
This research is a cross sectional clinical trials with t test statistical analysis,
the usefulness of contact time is determined by the decrease in the number of
CFU . The results of the study found a number of research subjects experienced
45.5% decrease in the number of CFU over 50 %. The conclusion of these
studies show that Aloe vera as an efficient antifungal in head and neck cancer
patients who received radiotherapy .
Keywords : Aloe vera extract, Head and Neck Cancer, Radiotherapy, CFU of oral
candida
PENDAHULUAN
Kanker kepala leher (KKL) adalah kanker yang ditemukan di daerah
kepala dan leher. Kanker kepala leher meliputi kanker rongga mulut, orofaring,
nasofaring, hipofaring, serta laring. Insidensi KKL di seluruh dunia lebih dari
500.000 kasus sedangkan kasus baru kanker rongga mulut sekitar 350.000
per tahun. Terapi pilihan KKL adalah radioterapi yang dapat diberikan secara
tunggal maupun kombinasi dengan memberikan angka kesembuhan cukup
tinggi. 1,2,3,4,5,6
Selama menjalani radioterapi terdapat 43 % - 62% pasien KKL yang
menderita mukosistis oral dan terinfeksi kandida.4,5Nystatin Oral Suspension
dan Fluconazole merupakan terapi anti jamur pilihan pada kandidiasis oral.2,4
Saat ini banyak terjadi resistensi terhadap obat anti jamur yang biasa diberikan
untuk mengatasi kandidiasis oral. Hal ini dicurigai terjadi karena phenotypic
switching pada spesies kandida. Phenotypic switching berperan penting pada
patogenesis kandidiasis oral yaitu saat proses pembentukan hyphae, adesi, dan
sekresi aspartyl proteinase.7 Kondisi demikian menyebabkan resistensi terhadap
anti jamur yang beredar di pasaran.
Hoetomo M, Ervianti E, Srihartati E (2011) mengemukakan secara in
vitroCandidaalbicans resisten terhadap itrakonazol dan 5,6% resisten terhadap
flusitosin. Pada kandida tropikalis ditemukan 75% resisten terhadap itrakonazol
dan 25% resisten terhadap flukonazol sedangkan 50% kandida glabrata
resisten terhadap itrakonazol.8 Resistensi kandida terhadap anti jamur yang
selama ini digunakan mendorong ditemukannya anti jamur alternatif yang lebih
berdayaguna dengan efek samping minimal.
Aloe vera mengandung acemanan yang mempunyai efek farmakologi
fungisida, bakterisida dan anti virus.9 Beberapa literatur dan penelitian
menyatakan bahwa obat kumur Aloe vera dapat mencegah mukositis pada pasien
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dengan KKL yang mendapatkan radioterapi dan mengurangi kandidiasis oral.10,11
Peneliti Elizabeth (2009) menyatakan bahwa kadar bunuh minimal ekstrak Aloe
vera leaf terhadap Candida albican ATCC 10231 strain pada konsentrasi 75%.
Sedangkan pada sebagian besar isolat saliva penderita HIV/AIDS, rentang kadar
bunuh minimal ekstrak Aloe vera leaf pada konsentrasi 12,5% - 100%.12,13
Kandidiasis oral secara
kuantitatif dapat diukur dengan metode
kolonisasi kandida menggunakan agar pembiakan jamur dan dihitung colony
forming units per mililiter (CFU/ml) yang terbentuk setelahkurun waktu tertentu.
14,15
Jumlah kandida pada individu yang sehat dilaporkan sampai dengan 400
CFU/ml.16,17Pasien yang memiliki gambaran klinis kandidiasis oral biasanya
memiliki jumlah colony forming units (CFU) lebih dari 400 CFU/ml hingga dapat
mencapai 2000-3000 CFU/ml.15,17 Peningkatan CFU pada penderita KKL yang
mendapatkan radioterapi sekitar 490,15 ± 207,97 CFU/ml. 17
Dalam penelitian ini akan dilakukan isolasi jamur rongga mulut penderita
KKL yang mendapat radioterapi pada saat sebelum berkumur dibandingkan
dengan setelah berkumur ekstrak Aloe Vera 75 % lalu dilakukan pembiakan
jamur dan dilakukan penghitungan jumlah CFU kandida sebelum dan sesudah
berkumur.
Sampel penelitian ini diambil dari subjek pasien dalam populasi semua
penderita KKL yang mendapat radioterapi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS)
dengan kriteria inklusi:
1. Penderita dengan diagnosa kanker kepala leher
2. Telah mendapatkan terapi radiasi minimal 5 kali.
3. Bersedia mengikuti penelitian dan menandatangani informed consent.
4. Mampu melakukan instruksi dalam penelitian (dapat berkumur).
5. Usia 18-60.
Kriteria eksklusi :
1. Menggunakan gigi tiruan lepasan.
2. Sedang mendapatkan terapi antimikroba baik secara sistemik maupun
lokal.
3. Subjek penelitian tidak dalam pemberian kemoterapi.
Pengambilan sampel dilakukan di Instalasi Onkologi Radiasi Rumah Sakit
Hasan Sadikin. Pemeriksaan sampel saliva dilakukan di laboratorium Mikrobiologi
Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.
Pada penelitian ini, penetapan klasifikasi kedayagunaan ditentukan
berdasarkan terjadinya kenaikan jumlah CFU kandida pada penderita KKL
sebesar 490,15 ± 207,97 CFU/ml dan jumlah CFU kandida normal jika dibawah
400 CFU/ml. 16,17Penurunan jumlah kandida sebanyak 50% yaitu lebih dari
200 CFU/ml menyebabkan jumlah CFU kembali menjadi normal sehingga
penurunan lebih dari 50% menjadikan waktu kontak sangat berdayaguna.
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Penurunan jumlah kandida sebanyak 25% -50% menjadi berdayaguna dan
kurang dari 25% kurang berdayaguna karena walaupun penurunan yang terjadi
tidak menyebabkan jumlah kandida menjadi normal, tetap terjadi penurunan
jumlah CFU kandida setelah berkumur ekstrak Aloe vera. Pada penggunaan anti
jamur topikal seperti nystatin oral suspension untuk mengatasi kandidiasis oral
dilakukan kumur sebanyak 4 kali sehari selama 7 hari – 14 hari 18, sehingga
jika jumlah CFU kandida menurun hingga jumlah CFU normal pada 1 kali kumur
dapat ditetapkan sangat berdayaguna.
Tabel 1 Tabel Kedayagunaan Waktu kumur
Kedayagunaan Waktu kumur

Persentase Penurunan jumlah CFU/ml

Sangat berdayaguna

˃ 50%

Berdayaguna

25 %- 50 %

Kurang berdayaguna

< 25%

METODE PENELITIAN
Jenis penelitan ini adalah uji klinis analyticcross sectional consecutive
random sampling. Penelitian ini akan menganalisis waktu kumur ekstrak
Aloe vera 75% dengan menilai jumlah CFU kandida sebelum dan sesudah
berkumurselama 1 (satu) menit, 2 (dua) menit, atau 3 (tiga) menit.Data yang
diperoleh diolah dan dianalisis dengan uji t. Penyajian data akan disampaikan
dalam bentuk tabel atau diagram
HASIL PENELITIAN
Subjek penelitian yang diperiksa berupa saliva dari 24 orang penderita
KKL yang mendapat radioterapi dengan metode concentrate oral rinse.19 Tahapan
pengambilan saliva sebagai berikut:
1. Subjek diberi penjelasan mengenai cara, maksud dan tujuan penelitan lalu
diminta mengisi informed consent
2. Pencatatan data diri dan medis termasuk riwayat sistemik/dental
3. Pemeriksaan dan pencatatan kondisi OHI-s rongga mulut
4. Subjek yang sesuai dengan inklusi diminta untuk kumur dengan PBS 10 ml
selama 1 menit lalu saliva ditampung dalam medium transport steril dan
ditutup. Sampel saliva dibawa ke laboratorium Mikrobiologi untuk dihitung
jumlah CFU awal.
5. Subjek istirahat selama kurang lebih 5 meit
6. Subjek diminta berkumur dengan ekstrak Aloe Vera 75% sebanyak 10 ml
selama 1 menit atau 2 menit atau 3 menit lalu dibuang.
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7. Subjek diminta tidak makan, minum, dan kumur minimal selama 5 menit.
8. Subjek kumur PBS 10 ml selama 1 menit lalu ditampung dalam medium transport
steril dan dibawa ke laboratorium untuk penghitungan jumlah CFU akhir
Penelitian ini menggunakan bahan baku berupa Aloe vera yang didapatkan
dari Balai Perbenihan dan Hortikultura Pasir Banteng, Jatinangor, Sumedang.
Bahan baku tersebut kemudian dibuat ekstrak dengan tahapan homogenisasi
dengan diblender dan direndam dengan etanol. Lalu disimpan dalam maserator
kemudian disaring dan dikeringkan lalu dievaporasi. Hasil yang didapat adalah
ekstrak lidah buaya 100%.9,13Ekstrak pekat tersebut kemudian dilarutkan
dengan aquadest hingga didapatkan konsentrasi 75%. Pembuatan ekstrak ini
dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran. Sterilitas ekstrak Aloe vera diuji menggunakan SDA
untuk jamur dan Muler Hinton untuk bakteri.Uji fitokimia Aloe vera dilakukan di
Fakultas MIPA Unpad. Pada penelitian ini Aloe vera yang digunakan mengandung
senyawa golongan alkoloid, flavonoid, saponin, triterpenoid, steroid, polifenol,
quinon, dan glukosa.
Pemeriksaan sampel penelitian secara mikrobiologi dilakukan di
Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Umum
Universitas Padjadjaran. Metode inokulasi, inkubasi, dan perhitungan koloni
kandida dilakukan dengan tahapan:
1. Sampel disentrifugasi1000 rpm kemudian supernatant yang terbentuk
dibuang dan endapannya diencerkan PBS menjadi 1 ml. Dengan mengunakan
mikropipet, 1 µl diambil dari tabung lalu ditanam inokulasi pada Sabourauds
DextroseAgar (SDA) dan diinkubasi pada suhu ruangan. Pembuatan SDA
dengan cara mencampurkan 650 gr bubuk SDA dan 1 liter aquadest, lalu
sebagai anti bakteri diberikan 250 mg chloramphenicol. Setelah 5 hari,
koloni kandida yang didapat lalu dihitung (x100 CFU/ml) untuk dianalisa
secara statistik dengan metode uji t.
2. Sampel akhir diperlakukan sama dengan sampel awal
3. Data yang didapat dicatat dalam tabel untuk dianalisis secara statistik
perbedaan antar masing-masing kelompok perlakuan
Tabel 2Distribusi frekuensi jenis kelamin
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Jenis Kelamin

F

%

Laki-laki

15

62,5

Perempuan

9

37,5

Jumlah

24

100%
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Tabel 2 (dua) diatas menggambarkan karakteristik subjek penelitian
berdasarkan jenis. Penelitian ini diikuti oleh 24 subjek penelitian dengan
persentase 62,5% laki-laki dan 37,5% perempuan. Hal ini menggambarkan
bahwa sebagian besar subjek penelitian adalah laki-laki.
Tabel 3. Kedayagunaan Aloe vera pada subjek penelitian berdasarkan persentase
penurunan jumlah CFU kandida

No

Persentase Penurunan Jumlah

1
2
3

Daya Guna

f

%

sangat berdayaguna

11

45,8

berdayaguna

8

33,3

kurang berdayaguna

5

20,8

24

100,0

CFU Kandida
˃ 50%
25% - 50%
< 25 %

Total

Gambar 1. Kedayagunaan Aloe vera pada subjek penelitian berdasarkan persentase
penurunan jumlah CFU kandida

Tabel 3 (tiga) dan gambar diatas menggambarkan data subjek penelitian
berdasarkan tabel daya guna ekstrak Aloe vera 75%. Hasil penelitian ini
menggambarkan bahwa dari 24 subjek penelitian diperoleh hasil sejumlah
33,3% berdayaguna, sejumlah 20,8% kurang berdayaguna dan sejumlah 45,8%
sangat berdayaguna. Hal ini menunjukan bahwa pada sebagian besar subjek
penelitian, penggunaan ekstrak Aloe vera sangat berdayaguna.
PEMBAHASAN
Aloe vera diketahui sebagai tanaman obat yang memiliki beberapa
manfaat antara lain sebagai anti inflamasi, anti bakteri, anti virus, anti jamur,
dan imunomodulator.20 Menurut beberapa literatur diketahui bahwa Aloe vera
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memiliki kandungan atau zat aktif yang termasuk dalam kelas anthraquinones,
karbohidrat, enzim, komponen inorganik, dan komponen organik, asam amino,
protein, saccharides dan vitamin. Komponen Aloe vera tersebut memiliki manfaat
yang berbeda dan saling menguatkan. 20,21
Acemanan yang dikenal sebagai zat aktif dari Aloe vera termasuk ke dalam
golongan karbohidrat karena merupakan polisakarida rantai panjang terdiri dari
mannose, glucose dan galactose.22 Acemanan sebagai imunomodulator akan
mengaktivasi makrofag untuk meningkatkan nitric axide, mengeluarkan sitokin
seperti tumor neckrosis faktor alfa (TNF-α) , interleukin 1(IL 1), interleukin
6 (IL 6) dan interferon (INF).20,21Mannan adalah antigen yang umum dimiliki
oleh jamur termasuk kandida. Beberapa epitop mannan akan bereaksi dengan
mannose yang dikandung dalam polisakarida Aloe vera.22
Aloe vera yang digunakan pada penelitian ini mengandung glukosa tinggi
sehingga dapat berperan sebagai imunomodulator pada kandidiasis oral. Mannan
yang dikandung acemanan pada Aloe vera memiliki epitop yang akan bereaksi
terhadap kandida sehingga membantu pembentukan antibodi antimannan yang
merupakan antigen pada dinding sel kandida, namun untuk memastikannya
diperlukan penelitian lebih lanjut.
Hasil penelitian ini menunjukan sebagian besar subjek penelitian adalah
laki-laki yaitu 62,5%. Hal ini sesuai dengan teori jika prevalensi KKL pada lakilaki lebih besar dibandingkan wanita. 5,23
Sejumlah 33,3% subjek penelitian terjadi penurunan jumlah CFU kandida
sebanyak 25%-50%. Sejumlah 20,8% subjek penelitian terjadi penurunan
kurang dari 25% dan pada 45,5 % subjek penelitian terjadi penurunan lebih
dari 50%. Gambaran ini memperlihatkan jika ekstrak Aloe vera memiliki potensi
yang cukup besar untuk menurunkan jumlah CFU kandida.
Penetapan tabel kedayagunaan Aloe vera menurunkan jumlah CFU
kandida didasarkan dari jumlah CFU kandida pada kondisi normal yang kurang
dari 400 CFU/ml. Jika jumlah CFU kandida setelah berkumur menjadi normal
berarti Aloe vera berdayaguna untuk menurunkan jumlah CFU kandida pada
subjek penelitian.Colony forming unit kandida pada kondisi normal sebanyak
400 CFU/ml sedangkan pada penderita KKL yang mendapat radioterapi naik
menjadi 490,15 ± 207,97 CFU/ml.17 Penurunan jumlah CFU kandida sebanyak
50% akan membuat kondisinya menjadi normal. Karena pada penelitian ini
penggunaan satu kali kumur ekstrak Aloe vera 75% menyebabkan penurunan
CFU kandida hingga lebih dari 50% maka jika melakukan berkumur lebih dari
satu kali diduga hasilnya akan semakin berdayaguna.
Pada penggunaan ekstrak Aloe vera 75% terlihat secara signifikan terjadi
penurunan jumlah CFU kandida. Hal ini menguatkan penelitian sebelumnya
yang menyatakan bahwa Aloe vera memiliki efek anti jamur. 11,24
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LESIONS
Raisa Oktaviani Yanto Putri, Amila Yashni Mauludi Abdallah, Indah
Suasani Wahyuni, Wahyu Hidayat, Trinugroho Heri Fadjari
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Padjadjaran
Email Korespondensi :raisa_oyp@yahoo.com
ABSTRAK
Penyakit autoimun adalah gangguan fungsi sistem kekebalan tubuh,
ditandai dengan adanya antibodi yang menyerang jaringannya sendiri.
Manifestasi di rongga mulut dapat menjadi deteksi dini dari penyakit autoimun.
Tujuan penulisan ini membahas mengenai kasus seorang wanita usia 48
tahun yang datang ke RSGM Unpad dengan keluhan sariawan berulang pada
sudut bibir bilateral, disertai sensasi mulut terbakar. Keluhan dirasakan sejak
±2 bulan terakhir. Hasil anamnesa didapatkan nyeri sendi pada kaki dan
tangan, kerontokan rambut, ada riwayat keguguran dan tinggal di lingkungan
pabrik logam. Pada pemeriksaan ekstraoral terdapat pembesaran kelenjar
submandibula bilateral, serta ulser pada sudut bibir bilateral. Pada pemeriksaan
intraoral terdapat makula hiperpigmentasi difus pada mukosa bukal bilateral
dan lidah, disertai atrofi papilla dorsum lidah. Warna mukosa oral tampak
pucat. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan penurunan pada semua
nilai komponen darah, namun trombosit meningkat dan test ANA IF reaktif
pola homogen. Diagnosis lesi oral ditegakkan sebagai angular kheilitis, glositis,
sensasi mulut terbakar, hiperpigmentasi oral, disertai dengan suspek penyakit
autoimun. Terapi yang diberikan topikal oles Myconazole 2%, topikal kompres
klorheksidin dan multivitamin untuk lesi ulserasi serta topikal kumur Prednisone
5mg 2 kali sehari untuk sensasi mulut terbakar. Setelah 1 minggu lesi ulserasi
sembuh, namun keluhan sensasi mulut terbakar dirasakan ada perubahan
setelah 2 minggu.Perawatan lebih lanjut direncanakan bekerjasama dengan
dokter spesialis penyakit dalamuntuk mencapai kesembuhan secara holistik dan
mencegah terjadinya kekambuhan.
Kata kunci : penyakit autoimun, angular kheilitis, glositis, sensasi mulut
terbakar, hiperpigmentasi oral
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ABSTRACT
Autoimmune diseases are disorders of the immune system function,
characterized by the production of antibodies that attack its self. Oral manifestation
can become an early detection of autoimmune diseases. The purpose of this
report is to discuss about the case of a 48 years old woman who came to RSGM
Unpad with recurrent ulcer on bilateral corners of the lip, with burning sensation
in the mouth, since ± 2 months ago. From the anamnesis found that there
were joint pain, hair loss, history of miscarriage, and live in a metal factory
environment. Extraoral examination showed bilateral submandibular gland
enlargement, with ulceration on bilateral of the lip corner. Intraoral examination
showed atrophy of the tongue papillae, hyperpigmentation macule at buccal
mucosa and the tongue, and palate looked pale. The laboratory examination
showed a declination in all grades of blood components, except the platelets
increased and ANA IF reactive with homogeneous pattern. Diagnosis is angular
cheilitis, glossitis, burning sensation of the mouth, oral hyperpigmentation, and
suspected autoimmune diseases with hematological involvement. Myconazole
2% cream and chlorhexidine 0,2% liquid given to treated the ulcer. Further
treatment is planned in collaboration with internist. So that we can achieve
holistic healing.
Keywords :autoimmune disease, angular cheilitis, glossitis, burning mouth
sensation, oral hyperpigmentation
PENDAHULUAN
Rongga mulut merupakan cerminan dari kondisi sitemik.Manifestasi
oral dapat muncul dan menjadi penanda adanya penyakit sistemik.Penyakit
autoimunadalah penyakitsistemik
kronis
yang
mempengaruhi
seluruh
tubuhtermasuk rongga mulut, akibat serangan sistem kekebalan tubuh
pasien pada tubuh sendiri. Penyakit ini menyebabkan banyak peradangan
dan kerusakan sel dalam jaringan. Penyakit autoimun dapat menimbulkan
lesi tidak khas dan distribusi striae, rasa sensitif terhadap rasa pedas atau
asampada rongga mulut dan menimbulkan manifestasi klinis lain pada kulit atau
organ tertentu. Diagnosa penyakit autoimun dapat dilakukan dengan biopsy
histology, direct immunoflourresence, indirect immunoflouresence, ds+DNA,
Sm antibodiesataupun dengan ANA+in IIF.
Pada makalah ini akan dibahas mengenai kasus seorang perempuan usia
48 tahun dengan keluhan terdapat lesi pada rongga mulutnya, yang selanjutnya
melalui serangkaian pemeriksaan menyeluruh ditemukan diagnosis yang mengarah
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kepada penyakit autoimun. Melalui laporan kasus ini dapat dipelajari bahwa lesi
rongga mulut dapat menjadi deteksi dini dari terdapatnya penyakit autoimun.
LAPORAN KASUS
Pasien perempuan berusia 48 tahun datang dengan keluhan sariawan
yang sering kambuh dan hilang timbul di sudut bibir kiri dan kanan, disadari
mengganggu sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Keluhan tersebut dirasa
semakin perih ketika membuka atau menutup mulut. Selain itu pasien juga
mengeluhkan pada lidah dan mulutnya terasa kebas sejak kurang lebih 2
bulan yang lalu. Keluhan tersebut belum pernah diobati. Mengenai hal hal yang
berkaitan dengan diet makanan dan minuman, pasien mengatakan konsumsi
air putih dirasa cukup, namun kurang konsumsi buah dan sayur-sayuran.
Pasien pada saat itu tidak merasa mengidap penyakit apapun, tidak
sedang meminum obat-obatan dan sedang dalam masa pra menopause. Hasil
anamnesis lebih lanjut didapat keterangan terkadang pasien merasakan nyeri
sendi pada kaki dan tangan, serta kerontokan rambut. Pasien memiliki riwayat
keguguran dan tinggal di lingkungan pabrik logam. Pada pemeriksaan ekstraoral
terdapat pembesaran kelenjar submandibula bilateral, serta ulser pada sudut
bibir bilateral,diameter 2 mm, dikelilingi daerah kemerahan, tepi tidak beraturan
dan terlokalisir (gambar 1). Pada pemeriksaan intraoral terdapat makula
hiperpigmentasi difus pada mukosa bukal bilateral dan sebagian dorsum lidah
(gambar 2). Pada dorsum lidahjuga ditemukan daerah dengan atrofi papilla
(gambar 3), sedangkan seluruh mukosa oral tampak pucat terutama pada
daerah palatum durum (gambar 4).

Gambar 1. Ulser pada sudut bibir bilateral
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Gambar 2. Hiperpigmentasi difus pada mukosa bukal bilateral dan pada lidah

Gambar 3. Atrofi papilla pada lidah

Gambar 4. Warna palatum yang tampak pucat.

Pada kunjungan ini lesi oral pada pasien didiagnosis sebagai angular
kheilitis, sensasi mulut terbakar, hiperpigmentasi dan glossitis. Pasien selanjutnya
diminta untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap karena didapatkan warna
mukosa oral yang pucat terutama pada daerah palatum durum. Terapi awal
ditujukan untuk mengatasi angular kheilitis yaitu kompres klorheksidin 0,2%
dilanjutkan dengan oles Myconazole 2% pada lesi ulserasi.
Pada kontrol pertama setelah 1 minggu perawatan, pasien merasa sudah
nyaman dan tidak terdapat lagi sariawan pada sudut bibir kiri dan kanan. Pasien
mengatakan menggunakan obat topikal secara teratur selama 1 minggu. Kondisi
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intra oral lain seperti hiperpigmentasi pada mukosa bukal bilateraldan glositis
masih ditemukan. Pasien juga masih mengeluhkan sensasi mulut terbakar
sehingga diberikan terapi Prednisone tablet 5 mg, yang dihaluskan dan dilarutkan
dengan air sebagai obat kumur, dengan dosis pemakaian (1-0-1) sebagai anti
inflamasi. Pada kunjungan ini juga dilakukan pemberian multivitamin. Hasil
pemeriksaan laboratorium ditemukan kelainan berupa nilai Hb rendah (8,1),
leukosit rendah dan trombosit yang tinggi, sehingga pasien selanjutnya dirujuk ke
dokter spesialis penyakit dalam sub spesialis hemato-onkologi untuk konsultasi
mengenai kondisi sistemiknya. Pasien dianjurkan untuk mengganti tambalan
amalgam dengan komposit/non logamdan memperbaiki gizi makanannya.
Pada kunjungan selanjutnya pasien merasakan ada perbaikan yaitu rasa
tidak nyaman di lidah sudah hilang dan rasa panas pada mulut terasa berkurang
serta tidak ada lagi sariawan di sudut bibirnya. Pada kunjungan ini pasien
membawa hasil pemeriksaan laboratorium yang baru dan lebih lengkap atas
intruksi dari dokter spesialis penyakit dalam dan ditemukan adanya penurunan
pada seluruh komponen darah kecuali leukosit tampak normal dan trombosit
mengalami peningkatan jumlah.Hb 5,2 g/dl (N = 11,7 – 16,0), Eritrosit 3,35
x 106/µl (N = 3,8 – 5,3), Hematokrit 19,6% (N = 35 – 47), MCV 58,5 fL (N
= 81 – 101), MCH 15,5 pg (N = 27,0 – 34,0), MCHC 26,5 g/dL (N = 31,0
– 37,0), RDW 19,3% (N = 11,5 – 14,5), Trombosit 559.000 (N = 150.000
– 450.000). Hasil pemeriksaan ANA IF menunjukkan Reaktif dengan pola
Homogen. Dokter spesialis penyakit dalam mendiagnosis pasien dengan suspek
penyakit autoimun dengan keterlibatan hematologi, namun untuk menegakkan
jenis penyakit autoimun yang diderita secara lebih spesifik dianjurkan untuk
melakukan pemeriksaan lanjutan berupa Panel ANA. Pasien belum melakukan
pemeriksaan panel ANA karena keterbatasan biaya. Selanjutnya pasien dirujuk
kepada dokter penyakit dalam untuk mendapatkan terapi kondisi sistemiknya.
PEMBAHASAN
Lesi oral yang terdapat pada pasien ini didiagnosis sebagai angular kheilitis
(ulserasi sudut bibir kiri dan kanan), glositis (atrofi papilla dorsum lidah),
sensasi mulut terbakar (rasa kebas dan panas/tidak nyaman pada rongga
mulut) dan hiperpigmentasi oral (mukosa bukal kiri dan kanan). Berdasarkan
hasil pemeriksaan laboratorium, kondisi – kondisi tersebut diduga berkaitan dan
merupakan manifestasi oral dari penyakit autoimun.
Angular kheilitis merupakan lesi yang ditandai dengan adanya fisur–fisur
atau pecah–pecah, berwarna kemerahan, mengalami ulserasi serta disertai rasa
terbakar, nyeri atau rasa kering pada sudut mulut atau pada tepi vermillion bibir.
Insidensi Angular kheilitis dapat dihubungkan dengan penyakit anemia, demikian
juga kandidiasis pada pasien anemia juga diketahui dapat menyebabkan lesi
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angular kheilitis (Zaidan,2011). Anemia merupakan penyakit sistemik yang
menyerang hematologi dan dapat dihubungkan dengan penyakit autoimun
dengan keterlibatan hematologi. Tanda–tanda anemia melalui pemeriksaan
laboratorium hematologi adalah adanya penurunan nilai Hb, Hematokrit dan
jumlah eritrosit (Field A& Longman L, 2004), keadaan serupa juga ditemukan
pada pasien laporan kasus ini, sehingga kondisi Angular cheilitis pasien ini erat
berhubungan dan merupakan manifestasi oral dari anemia.
Temuan oral lain pada pasien ini yang terkait dengan anemia yaitu glossitis
dan mukosa yang tampak pucat. Mukosa pucat dan glositis dapat dihubungkan
dengan kondisi anemia. Glositis dapat terjadi karena defisiensi vitamin B12
yang biasanya disebabkan oleh penyakit autoimun anemia perniosa. Anemia
pernisiosa adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan hancurnya sel-sel
parietal lambung sehingga menyebabkan berkurangnya faktor intrinsik lambung
yang berperan dalam mengikat vitamin B12. Vitamin B12 diperoleh dari makanan
hewani terutama hati dan ginjal sedangkan absorpsi vitamin ini membutuhkan
faktorintriksik yang diproduksi oleh sel – sel parietal lambung tersebut. Vitamin
B12 berikatan dengan faktorintrinsik dan di absorpsi di ileum terminal. Pada
anemia pernisiosa terdapat antibody yang menyerang sel parietal lambung,
sehingga termasuk ke dalam golongan penyakit autoimun (Davey, 2005).Chi,et
al,2010juga menyebutkan bahwa anemia dapat juga menjadi salah satu tanda
penyakit autoimun.
Dalam rongga mulut anemia pernisiosa ditandai dengan kemerahan, nyeri
dan atrofi papilla dorsum lidah, dinamakan “Hunter’s Glossitis” atau “Moeller’s
glossitis”.Gambaran klinis anemia pernisiosa dapat juga berupa Angular cheilitis.
Diagnosis lebih lanjut mengenai anemia pernisiosa dapat diketahui melalui
hasil pemeriksaan darah perifer tampak peningkatan nilai MCV dan serum B12
mengalami penurunan. Tes Schilling juga dapat dilakukan untuk deteksi anemia
pernisiosa dengan cara pemberian secara oral vitamin B12 label radioaktif
diikuti dengan pemberian vitamin B12 non radioaktif melalui parenteral. Jumlah
Vitamin B12 label radioaktif dalam urin proporsional dengan jumlah vitamin
B12 yang dimasukkan secara oral dan dapat diabsorbsi. Pemeriksaan lain yaitu
dengan mengukur serum yang mengandung antibodi terhadap sel parietal
lambung dan antibodi terhadap faktor intrinsik. Antibodi juga dapat ditemukan
di saliva (Lewis M.AO & Jordan RCK, 2011).
Burning Mouth Syndrome atau Sindroma mulut terbakar (SMT) disebut juga
glossodynia, glossopyrosis, oral dysesthesia, stomatopyrosis dan stomatodynia
merupakan kumpulan gejala yang meliputi rasa terbakar, rasa sakit, rasa gatal,
rasa kebas, rasa tajam dan atau bahkan mati rasa yang mengenai satu atau
beberapa struktur rongga mulut.Hal yang dapat menyebabkan SMT adalah faktor
lokal, sistemik dan psikogenik. Faktor lokal seperti kandidiasis dan kebiasaan
parafungsional mulut (clenching,bruxism,grinding). Faktor sistemik seperti
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nokturia, diabetes mellitus, perubahan hormonal pada saat menopause.Kondisi
defisiensi faktor hematinik juga diduga berkaitan dengan terjadinya SMT. Faktor
psikogenik seperti depresi, kecemasan, dan keadaan emosional(Lewis M.AO &
Jordan RCK, 2011; Purani A, 2012).
Hiperpigmentasi oral yang ditemukan pada pasien ini pada mulanya
diduga sebagai amalgam tattoo akibat adanya tambalan amalgam di rongga
mulutnya, sehingga pasien diminta untuk mengganti tambalan tersebut dengan
tambalan non logam. Selain itu hiperpigmentasi pada kasus ini tampak bilateral
dan difus sehingga juga didiagnosis banding dengan kondisi hiperpigmentasi
akibat insufiensi adrenal dan atau hiperpigmentasi ekstrinsik akibat logam berat,
karena pasien tinggal di lingkungan pabrik logam.
Insufiensi adrenal atau Addison Diseasedapat terjadi karena penyakit
autoimun yang menyerang organ ginjal sehingga mempengaruhi produksi
kelenjar adrenal.Hiperpigmentasi merupakan suatu tanda yang khas pada
Addison Disease, biasanya terjadi pada kulit dan mukosa.Pada rongga mulut
dapat ditemukan di lidah, gingiva, mukosa bukal dan palatum keras.Makula
berwarna biru-kehitaman atau coklat dapat dilihat dengan jelas pada penyakit
ini. Hal ini disebabkan karena produksi pro-opiomelanocortin oleh lipotropin yang
berlebihan, disekresikan bersama dengan corticotropin dari kelenjar pituitary
karena kurangnya umpan balik pada keadaan insufisiensi adrenal (Sreeja,et
al,2015).
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ANA IF ditemukan pada
pasien reaktif dengan pola homogen, sehingga diduga terdapat penyakit sistemik
autoimun yang mendasari terjadinya lesi oral tersebut.Penyakit autoimun adalah
gangguan fungsi sistem kekebalan tubuh, ditandai dengan adanya antibodi yang
menyerang jaringannya sendiri.Penyakit autoimun diduga merupakan hasil dari
kombinasi faktor genetika, lingkungan dan efek dari hormon seks pada sistem
kekebalan tubuh(Ortona, 2013).
Progesteron dan estrogen memainkan peran patogenik dalam hal ini(Ortona,
2013). Estrogen mempengaruhi jalur transkripsi dan sintesis protein. Estrogen
berpengaruh dalam respon inflamasi. Estrogen dan androgen secara langsung
mempengaruhi respon imun dengan berinteraksi dengan reseptor hormon pada
cells, reseptor sitokin, misalnya, IL-1R, IL-18R (Fairweather, 2013). Estrogen
dalam bentuk estradiol telah dikaitkan dengan pengaruh pada sistem kekebalan
tubuh. Fungsi kekebalan tubuh yang optimal memerlukan keseimbangan dari
jalur sel T dan sel B. Peningkatan autoimunitas merupakan hasil dari efek
gabungan pengurangan sel T (yang dihasilkan oleh involusi timus) dalam
aktivasi sel B yang reaktif. Aktivasi sel B dapat dipicu dari berbagai rangsangan
antigen (Farage, 2012). Penurunan estrogen juga mempengaruhi reseptor pada
papila fungiformis yang disebabkan terjadinya degenerasi serabut saraf pada
mukosa pada area sensasi somatik mulut(Gurvits, 2013), sehingga pada pasien
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ini dapat muncul sebagai depapilasi pada dorsum lidah disertai rasa sakit atau
tidak nyaman.
Pada kasus ini pasien berada dalam masa pre menopause, sehingga
ketidakseimbangan hormonalnya diduga memicu munculnya penyakit
autoimun, di samping faktor genetika dan lingkungan yang juga berperan.
Lingkungan tempat tinggal pasien adalah dekat dengan pabrik logam sehingga
memungkinkan polusi pabrik tersebut memicu kejadian penyakit ini.
Penyakit autoimun yang sering terjadi adalah Sistemic Lupus Erythematous
(SLE). SLE mempunyai 11 tanda yaitu Discoid rash, Oral ulcers, Photosensitivity,
Arthritis, Malar rash, Immunologic criteria, Neurologic (cerebritis,seizures),
Elevated ESR, Renal disease, ANA positive, Serositis (efusi prikardial/pleural),
dan Hematologic abnormalities atau dikenal juga dengan DOPAMINE RASH. Jika
dari 11 tanda ini didapatkan minimal 4 tanda disertai dengan tes ANA positif
maka dapat diduga terjadi SLE (Bijlsma and Hachulla,2015).
Pada pasien ini didapatkan :
• tanda tes ANA positif/reaktif pola homogen,
• terdapat ulser di rongga mulut ditandai dengan adanya angular kheilitis,
• arthritis (pasien mengeluhkan kadang kadang terdapat nyeri sendi),
• gangguan neurologis perifer (adanya rasa kebas atau sensasi mulut
terbakar),
• adanya kelainan hematologis (terdapat kelainan pada komponen eritrosit
dan trombosit),
• suspek penyakit ginjal yang diketahui dari tanda hiperpigmentasi dan diduga
akibat insufiensi adrenal,
Lesi oral terkait penyakit autoimun atau kondisi sistemik harus dirawat
secara sistemik dan menyeluruh sehingga penyakit atau lesi yang ada pada
pasien tidak terjadi berulang atau kambuh.Pada kasus ini pasien mengalami
anemia, angular cheilitis, glossitis, sensasi mulut terbakar dan hiperpigmentasi
mukosa oral yang diduga saling berkaitan.Selajutnya hasil pemeriksaan ANA IF
menunjukkan Positif Reaktif dengan pola homogen, hal ini mengarahkan diagnosa
terhadap penyakit autoimun sebagai underlying dissease yang mendasari kondisi
rongga mulutnya. Penyakit autoimun yang menyerang banyak organ tubuh
biasanya adalah Sistemik Lupus Eritematosa (SLE), penyakit ini dapat melibatkan
organ organ seperti ginjal (manifestasi oral berupa hiperpigmentasi akibat
insufisiensi adrenal), komponen hematologi (manifestasi oral berupa angular
cheilitis, glossitis dan mukosa oral yang pucat akibat anemia), persyarafan perifer
(manifestasi oral berupa rasa kebas atau sensai mulut terbakar) dan lain lain.
Selain itu juga terdapat penyakit autoimun lain yang juga diduga dapat
berhubungan dengan kasus ini yaitu anemia pernisiosa. Manifestasi penyakit
anemia pernisiosa juga ditemukan pada pasien ini seperti angular cheilitis,
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glossitis dan sensasi mulut terbakar atau nyeri.Untuk mendapatkan diagnosis
penyakit autoimun yang lebih tepat diperlukan pemeriksaan lebih lanjut
menggunakan PANEL ANA.
Berikut adalah kerangka pemikiran yang terdapat pada laporan kasus ini
(gambar 5).

Gambar 5. Kerangka Pemikiran dalam Laporan Kasus

KESIMPULAN
Diagnosis lesi oral ditegakkan sebagai angular kheilitis, glositis, sensasi
mulut terbakar dan hiperpigmentasi oral. Terapi yang diberikan adalah topikal
kompres khlorheksidin 0,2% diikuti oleh topikal oles myconazole 2%, pada
lesi ulserasi angular cheilitis, sedangkan pemberian obat kumur prednisone
ditujukan untuk mengatasi sensasi mulut terbakar. Pemberian multivitamin
ditujukan untuk membantu proses penyembuhan lesi oral dan memperbaiki
daya tahan tubuh.
Berdasarkan anamnesa, hasil pemeriksaan ekstra oral, intra oral dan
laboratorium penunjang didapatkan kondisi sistemik yang menyertai adalah
suspek penyakit autoimundisertai denganketerlibatan hematologi(anemiadan
trombositosis; angular kheilitis dan glossitis), neurologi (sensasi mulut
terbakar) dan nefrologi (suspek hiperpigmentasi akibat adrenal insuffisiensi).
Penyakit autoimun pada pasien ini belum dapat ditentukan secara pasti karena
membutuhkan pemeriksaan tambahan PANEL ANA.
Lesi oral dapat menjadi tanda awal atau deteksi dini terjadinya suatu penyakit
autoimun. Perawatan dan tatalaksana lesi oral lebih lanjut harus bekerjasama
dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk mencapai kesembuhan secara
holistik dan mencegah terjadinya kekambuhan.
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ABSTRAK
Streptococcus sanguis merupakan penyebab pionir dari terbentuknya
plak gigi. Selama ini penggunaan obat kumur merupakan salah satu tindakan
pencegahan agar tidak terbentuknya plak gigi. Klorheksidin glukonat adalah obat
antiseptik yang umum digunakan tetapi memiliki efek samping diantaranya
menyebabkan rasa terbakar pada mukosa mulut, mengganggu indera perasa,
dan rongga mulut menjadi kering. Salah satu tanaman alami yang bermanfaat
adalah umbi sarang semut (Myrmecodia pendens merr & perry). Umbi sarang
semut diketahui mengandung flavanoid, tannin dan tokoferol yang termasuk
dalam golongan polifenol, dimana polifenol merupakan senyawa aktif yang
telah terbukti dapat berfungsi sebagai antibakteri dengan mengganggu fungsi
dari bakteri. Tujuan: untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas antibakteri
dari ekstrak metanol umbi sarang semut terhadap pertumbuhan bakteri
Streptococcus sanguis ATCC 10566. Metode: Kelompok senyawa zat aktif yang
terkandung di dalam umbi sarang semut diekstrak dengan metode sokletasi
menggunakan pelarut metanol. Pada uji fitokimia menunjukkan bahwa
ekstrak metanol umbi sarang semut mengandung fenolik, tanin, flavonoid,
terpenoid. Uji bakteri penelitian ini menggunakan metode mikrodilusi dengan
mengukur Konsentrasi Hambat Minimum (MIC) dari ekstrak metanol umbi
sarang semut terhadap Streptococus sanguis dibandingkan povidon iodine dan
klorheksidin glukonat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai MIC
dari ekstrak metanol umbi sarang semut yaitu 31,25 ppm povidon iodine 31,25
ppm sedangkan klorheksidin glukonat yaitu 0,49 ppm. Kesimpulan dari
penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol umbi sarang semut memiliki
efek antibakteri sama dengan povidone iodine tetapi lebih rendah dibandingkan
klorheksidin glukonat terhadap pertumbuhan Streptococcus sanguis ATCC 10566.
Kata Kunci : Myrmecodia pendens merr & perry, Antibakteri, Streptococcus
sanguis ATCC 10566
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PENDAHULUAN
Streptococcus sanguis merupakan bakteri utama penyebab terbentuknya
plak gigi.1,2 Plak gigi merupakan suatu deposit lunak massa bakteri
yang melekat pada permukaan jaringan keras gigi yang tidak dibersihkan
dengan baik, yang berisi mikroorganisme hidup ataupun yang telah mati dan
produknya.3 Tindakan pencegahan lain agar tidak terjadinya plak gigi selain
menyikat gigi yang baik dan benar, salah satunya adalah penggunaan obat kumur
yang mengandung zat antibakteri, salah satunya adalah klorheksidin.
Klorheksidin merupakan obat antiseptik yang efektif tetapi memiliki efek
samping apabila digunakan terlalu lama.
Seiring waktu, penggunaan obat dari tanaman alam sudah semakin
banyak. Telah banyak penelitian dilakukan dari tanaman alam yang memiliki
sifat antibakteri. Menurut World Health Organization, tanaman merupakan
sumber potensial untuk menemukan obat baru.3
Pada segi keamanan,
obat
dari tanaman dapat dikatakan cukup aman
jika dibandingkan
dengan obat sintetik. Produk alamiah ini bisa menjadi alternatif yang diminati
dalam penggunaan obat karena memiliki kemampuan aktivitas antimikroba
yang tinggi, bersifat biokompatibel, serta memiliki efek anti inflamasi
dan antioksidan. Salah satu tanaman yang bermanfaat sebagai tanaman obat
adalah umbi sarang semut (Myrmecodia pendens merr & perry).4
Umbi sarang semut adalah sejenis tumbuhan epifit yang tumbuh menempel
pada tumbuhan lain dan sudah lama digunakan sebagai obat di daerah
Papua untuk menjaga dan mengobati gangguan kesehataan. Secara empiris
tumbuhan sarang semut tersebut dapat menyembuhkan beragam penyakit
berat seperti tumor, kanker, jantung, wasir, TBC, rematik, gangguan asam urat,
stroke, maag, gangguan fungsi ginjal dan prostat. Selain itu, ekstrak rebusan
air tumbuhan sarang semut juga terbukti dapat memperlancar air susu ibu
(ASI), meningkatkan gairah seksual bagi pria maupun wanita dan berguna
untuk memperlancar haid, serta mengatasi keputihan.5
Umbi sarang semut diketahui mengandung flavonoid, tannin dan tokoferol.
Dalam banyak kasus, flavonoid dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik
dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme bakteri atau virus.5 Flavonoid
dan tannin termasuk dalam golongan polifenol, dimana polifenol merupakan
senyawa aktif yang telah terbukti dapat berfungsi sebagai antiseptik terhadap
bakteri.6,7 Dalam banyak kasus, flavonoid dapat berperan secara langsung
sebagai antibakteri dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme bakteri.
Flavonoid dan tannin termasuk ke dalam golongan polifenol yang komponen
utamanya adalah fenol, sehingga mekanisme kerjanya yaitu dapat mendenaturasi
protein dinding sel bakteri terutama dinding luar, yang komponen utamanya adalah
mannoprotein, sehingga menyebakan terjadi kerusakan membran tersebut.8,9
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Fenol juga diduga memiliki mekanisme kerja mirip dengan detregen karena
kepolaran gugus hidroksil, sehingga terjadi penghambatan pembentukan asam
amino. Selanjutnya keutuhan membran sel tidak dapat dipertahankan dan
metabolisme sel terganggu, yang pada akhirnya sel bakteri akan lisis.5 Kelompok
senyawa zat aktif yang terkadung di dalam umbi sarang semut dapat diekstrasi
oleh suatu pelarut yaitu metanol. Kemudian dilakukan uji fitokimia terhadap
ekstrak metanol umbi sarang semut tersebut untuk mengetahui kandungan
senyawa. Fitokimia suatu tanaman antara lain mengandung alkaloid, saponin,
flavonoid, terpenoid.5 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
ada tidaknya aktivitas antibakteri dari ekstrak metanol umbi sarang semut
(Myrmecodia pendens) terhadap pertumbuhan streptococcus sanguis.
METODOLOGI PENELITIAN
Objek peneltiian yang digunakan adalah aktivitas antibakteri dari
pertumbuhan Streptococcus sanguis pada media cair. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah ekstrak metanol umbi sarang semut yang berasal
dari Ayawasi, Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat, yang telah
dideterminasi oleh Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran
Bandung. Bakteri yang digunakan dalam penelitian ini adalah Streptococus
sanguis ATCC 10566.
Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan umbi sarang semut
adalah acak sederhana, dengan menganggap setiap elemen dalam populasi
mempunyai kesempatan sama untuk dipilih menjadi sampel. Variabel dalam
penelitian ini adalah aktivitas antibakteri ekstrak metanol umbi sarang
semut terhadap pertumbuhan Streptococcus sanguis ATCC 10566. Metode
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan eksperimen sebenarnya
(true experiment). Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan data
dikumpulkan dengan cara pengukuran atau penghitungan dengan menggunakan
alat berupa Elisa Reader untuk mengukur nilai konsentrasi hambat minimum
(MIC) dari ekstrak metanol umbi sarang semut terhadap Streptococcus sanguis
ATCC 10566.
BAHAN DAN CARA
Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi sarang
semut yang berasal dari Ayawasi, Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua
Barat, metanol, bakteri Streptococcus sanguis ATCC 10566, media agar cair,
microplate, Elisa Reader. Metode yang digunakan untuk mengekstrasi umbi
sarang semut adalah sokletasi dengan menggunakan pearut metanol. Setelah
dilakukan ekstraksi, hasil ekstraksi diuapkan menggunakan rotary evaporator
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pada suhu 40°C sampai dihasilkan ekstrak kental. Dari hasil ekstraksi 600
gram serbuk umbi sarang semut diperoleh ekstrak pekat sebesar 125,1 gram.
Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan kelompok senyawa
yang terdapat didalam ekstrak metanol umbi sarang semut. Pengujian fitokimia
meliputi pengujian alkaloid, saponin, polifenol, flavonoid, tanin, dan terpenoid.
Dilakukan prosedur uji aktivitas antibakteri (MIC) yang dilakukan menggunakan
metode mikro dilusi, yang kemudian diukur menggunakan alat berupa ELISA
Reader dilihat dari nilai kekeruhannya (optical density). Hasil yang didapat
dinilai dalam konsetrasi ppm.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji fitokimia pada ekstrak metanol umbi sarang semut memberikan hasil
yang positif, diantaranya mengandung kelompok senyawa saponin, fenolik,
flavonoid, terpenoid dan tanin (Tabel 1). Hasil uji MIC menunjukkan bahwa
ekstrak metanol umbi sarang semut memiliki nilai MIC pada konsentrasi 31.25
ppm, Povidone iodine pada konsentrasi 31.25 ppm dan klorheksidin 0.49
ppm terhadap pertumbuhan Streptococcus sanguis ATCC 10566 (Tabel 2). Dari
data pengujian ekstrak umbi sarang semut diketahui mengandung alkaloid dan
tanin5, sedangkan pada penelitian ini ekstrak umbi sarang semut mengandung
saponin, fenolik, flavonoid, terpenoid dan tanin. Perbedaan data yang diperoleh
kemungkinan dipengaruhi oleh cara ekstraksi kelompok senyawa umbi sarang
semut yang berbeda pada penelitian ini dan kemungkinan perbedaan teknik
serta sensitivitas uji fitokimia yang dilakukan. Mekanisme kerja flavonoid
menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri sehingga
dapat merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa
intraseluler, serta mampu menghambat motilitas bakteri.11,12,13
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terpenoid dapat menghambat
pertumbuhan bakteri dengan mengganggu proses terbentuknya membran dan
atau dinding sel, membran atau dinding sel tidak terbentuk atau terbentuk
tidak sempurna.14 Saponin bekerja dengan merusak membran sitoplasma
dengan menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya
permeabilitas atau kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler
akan keluar.10 Mekanisme kerja fenolik sebagai antibakteri adalah meracuni
protoplasma, merusak dan menembus dinding serta mengendapkan protein sel
bakteri. Senyawa fenolik bermolekul besar mampu menginaktifkan enzim
essensial di dalam sel bakteri meskipun dalam konsentrasi yang sangat
rendah. Fenol dapat menyebabkan kerusakan pada sel bakteri, denaturasi
protein, menginaktifkan enzim dan menyebabkan kebocoran sel. Mekanisme
kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim reverse transkriptase
dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk.10
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Tabel 1. Uji Fitokimia ekstrak methanol Umbi sarang semutl

Tabel 2. Nilai MIC ekstrak metanol umbi sarang semut, povidone iodine dan kloreksidin
terhadap streptococcus ATCC10566

Keterangan: (-) : Tidak Terkandung (+) : Terkandung sedikit (+++)

: Terkandung banyak

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa ekstrak metanol
umbi sarang semut mempunyai aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan
Streptoccocus sanguis ATCC 10566. Nilai MIC dari ekstrak metanol umbi sarang
semut sama dengan povidone iodine yaitu 31.25 ppm tetapi lebih rendah dari
nilai MIC klorheksidin glukonat yaitu pada 0.49 ppm.
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METODE PENDEKATAN VISUAL SEBAGAI DENTAL PREVENTIVE PADA
ANAK AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD): LAPORAN KASUS
Randita Diany Yordian, Arlette Suzy Puspa Pertiwi
Bagian llmu Kedokteran Gigi Anak
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
ABSTRACT
Introduction. Autism spectrum disorder (ASD) is a complex growth
disorder which characterized by abnormality in social function, language
development disorder, limitations and repetition of activities. Purpose. The
purpose of this study is to provide information about clinical characteristic,
behavioral management, and dental preventive treatment of autism spectrum
disorder (ASD) based on case handled. Case Report. A 10 years old boy
came to Pediatric Dentistry Departement of Padjadjaran University Oral and
Maxillofacial Hospital escorted by his mother. The patient’s mother complained
her son about difficulties to teach him brushing teeth,and for further dental
examination. Medical history shows patient has autism spectrum disorder
(ASD). Intra oral examination shows white spot in several teeth, plaque in all
region, and periodontal abnormality. Treatment was done in this patient consist
of visual method behavioral management, caries dental risk assesment, diet
control, oral hygiene instruction to parents and caregiver, and oral prophylaxis
with GC Tooth Mouse. Discussion. According to DSM V, ASD is pervassive
developmental disorder(PDD) which characterized by three developmental
abnormalities, which is communication, social interaction, and behavior.
In pediatric dentistry, ASD is one of handicapped patient which can’t accept
regular dental treatment like another child in similar age, caused by physical,
mental, emotional abnormalities or combination of above. Preventive and
dental treatment in these patient requires behavioural management approach
in order to achieve succesfull treatment. Conclusion. Individual with ASD has
characteristic disorder in development of communication, social interaction,
and behavioral. In handicapped patients, regular dental visit, comprehensive
and integrated dental treatment require a good teamwork between parents,
caregiver, pedodontist and himself.
Key Words : Autism spectrum disorder, Approach, Dental Preventive
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ABSTRAK
Latar Belakang. Autism spectrum disorder (ASD) merupakan gangguan
perkembangan yang kompleks dengan karakteristik kelainan fungsi sosial,
gangguan perkembangan bahasa dan komunikasi, perilaku terbatas dan selalu
serupa, kurangnya fungsi sosial, keterbatasan dan repetisi aktivitas. Tujuan.
Laporan kasus ini bertujuan memberikan informasi mengenai karakteristik
klinis, behavioral management, dan penanganan preventif dental pasien ASD
berdasarkan kasus yang ditangani. Laporan Kasus. Seorang anak laki-laki usia
10 tahun datang ke Departemen Kedokteran Gigi Anak RSGM UNPAD diantar
oleh ibunya. Ibu pasien mengeluhkan pasien sulit untuk diajarkan menyikat
gigi, dan ingin dilakukan pemeriksaan gigi. Dari anamnesis terhadap orang
tuanya didapatkan pasien mengalami kelainan autism spectrum disorder.
Pemeriksaan klinis intra oral memperlihatkan terdapat white spot pada beberapa
giginya, plak diseluruh regio, dan kelainan periodontal. Penatalaksanaan yang
dilakukan meliputi behavioral management dengan metode visual, penilaian
resiko karies, analisis diet, instruksi kebersihan mulut kepada orang tua, dan
oral profilaksis dengan menggunakan GC Tooth Mouse. Diskusi. Menurut DSM
V, ASD merupakan bagian dari Gangguan Perkembangan Pervasif (GPP) dengan
3 bidang perkembangan yang terganggu, yaitu komunikasi, interaksi sosial,
dan perilaku. Dalam bidang kedokteran gigi, ASD merupakan salah satu anak
berkebutuhan khusus yaitu anak yang tidak dapat menerima perawatan gigi
seperti anak lain dengan umur yang sama, disebabkan karena kelainan fisik,
mental, emosional, maupun kombinasinya. Penatalaksanaan preventif maupun
dental memerlukan suatu pendekatan behavioral management agar tercapai
keberhasilan perawatan. Simpulan. Secara umum individu ASD memiliki
karakteristik gangguan perkembangan bidang komunikasi, interaksi sosial,
dan perilakunya. Rutin kontrol ke dokter gigi secara teratur, perawatan dental
komprehensif dan terintegrasi, memerlukan kerjasama yang baik antara orang
tua, dokter gigi, dan individunya sendiri.
Kata kunci
Preventive

:

Autism

spectrum

disorder,

Metode

Pendekatan,

Dental

PENDAHULUAN
Menurut Autism Society of America (ASA), Autism spectrum disorder
(ASD) adalah suatu disabilitas perkembangan saraf dengan gejala pada rentang
waktu tiga tahun pertama kehidupan yang etiologinya berasal dari gangguan
persarafan otak dan berdampak pada perkembangan sosial serta kemampuan
berkomunikasi.1 Insidensinya banyak terjadi pada laki-laki (4-5:1) dengan
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60:10000 kelahiran di dunia (Center for Disease Control and Prevention).1,2
ASD merupakan masalah kesehatan yang bersifat global, berasal dari kalangan
manapun, tidak dipengaruhi etnis maupun tingkat status sosial, dan saat ini
kasusnya cenderung meningkat.1,3,4,5
Pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Leo Kanner (1943), yang
mendeskripsikan ASD dengan tiga ciri utama. Pertama, ketidakmampuan untuk
berhubungan dengan cara yang biasa terhadap orang lain dalam berbagai situasi
sejak awal kehidupan. Kedua, tidak dapat menggunakan bahasa sesuai dengan
fungsinya, sebagai alat komunikasi. Ketiga, kecemasan terhadap perubahan,
sehingga memiliki keterbatasan terhadap berbagai variasi aktivitasnya (pola
perilaku repetitif).1 Etiologi ASD belum diketahui secara pasti, namun diduga
merupakan interaksi berbagai faktor. Pertama, faktor genetik. Faktor genetik
memperlihatkan ASD lebih sering terjadi pada anak laki-laki, kembar monozigot,
dan resiko lebih tinggi pada keluarga yang memiliki individu ASD.6 Kedua,
faktor psikodinamis. Orang tua yang dingin, tidak peka terhadap kebutuhan
emosional anak, dan tertutup, serta ibu yang menolak kehadiran anaknya dapat
menyebabkan ASD.7 Ketiga, trauma prenatal, perinatal, dan postnatal. Trauma
prenatal meliputi perdarahan pada usia kehamilan muda (trimester kedua)
dapat menyebabkan janin kekurangan oksigen sehingga terjadi gangguan
SSP, usia ibu saat mengandung lebih dari 35 tahun, bayi lahir prematur, bayi
dengan berat lahir rendah, serta komplikasi kelahiran lainnya. Trauma postnatal
meliputi fenilketonuria yang tidak diobati, dan infantile spasm.8 Keempat, faktor
neurologis. Terdapat peningkatan ukuran lingkar kepala dan volume otak pada
ASD dibandingkan individu normal, sehingga tampaknya berkaitan dengan
gangguan perkembangan kognitif, bahasa, emosi, dan interaksi sosial.9 Kelima,
faktor kontaminasi zat beracun. Terdapat beberapa zat beracun seperti air raksa,
mercuri, tembaga yang dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya ASD.10
Kriteria diagnosis ASD ditetapkan World Health Organization’s International
of Disease and Related Health Problem (ICD) dan The American Psychiatric
Associaton’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM). Tahun
2003 (DSM V) autism spectrum disorder (ASD) dikategorikan neurodevelopmental
disorder. Penggunaan istilah spektrum autisme bertujuan untuk menjelaskan
kondisi kelainan yang menyertai autisme sangat luas dan bervariasi.3,4 Individu
ASD memiliki karakteristik khas dalam perilakunya, meliputi: tidak merespon
jika dipanggil dan tidak ada kontak mata, tidak memperlihatkan minat pada
suatu objek yang umumnya disukai anak-anak seusianya, ketidakmampuan
berinteraksi dengan orang lain, tidak dapat melakukan permainan yang bersifat
imajinatif, cepat kehilangan fokus dan perhatiannya mudah teralihkan, mengalami
gangguan keterlambatan bicara dan berbahasa serta suka mengulang kata atau
kalimat, echolalia (meniru), memiliki minat yang obsesif, suka mengepakkan
tangan, menghentakkan badan, atau berputar secara tiba-tiba, memperlihatkan
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perilaku menyiksa diri (self mutilation), mutism (kebisuan), pembalikan
kalimat dan kata, adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotipik, rute
ingatan yang kuat, dan keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan
lingkungannya, rasa takut akan perubahan, lebih menyukai gambar dan benda
mati (Kaplan, dkk 1994). 50% individu ASD memiliki masalah disabilitas
intelektual dengan berbagai derajat keparahan.1,4,5
Tantangan utama dalam menghadapi individu ASD adalah menemukan
cara berkomunikasi efektif agar informasi yang ingin disampaikan dapat tercapai.
Individu ASD sama halnya seperti individu normal memerlukan penanganan
kesehatan gigi dan mulut. Masalah kebersihan mulut yang tidak optimal, karies,
kelainan periodontal, dan luka area oral seperti di lidah, mukosa, dan gingiva,
serta atrisi sering ditemui berhubungan dengan tingkat kecemasan. Hambatan
komunikasi merupakan masalah utama yang harus diselesaikan oleh dokter gigi
dalam merawat ASD. Individu ASD umumnya cenderung sulit berkomunikasi atau
tidak dapat mengerti instruksi maupun informasi yang diberikan secara langsung,
dan tidak mudah menerima orang asing yang berada didekatnya. Mereka lebih
mudah cemas dan berperilaku agresif saat memasuki lingkungan yang baru.
Walaupun demikian, bukan berarti tidak dapat diajak berkomunikasi atau
diberikan instruksi. Prosedur umum saat berkomunikasi adalah menggunakan
kalimat pendek dan konsisten. Hindari bersuara keras atau menepuk badan
anak walaupun maksudnya memberikan pujian. Cukup mengacungkan jari
atau memakai bahasa tubuh bila memberikan pujian. Hindari pertanyaan yang
menyebabkan anak menjawab tidak atau jangan. Berikan instruksi satu kali
pada anak dan bersabar saat menunggu reaksinya. Jangan terburu-buru atau
terlalu cepat karena anak tidak akan mengerti instruksi. Operator harus bersih
dan tidak memakai parfum beraroma tajam, pencahayaan diatur sedemikian
rupa, karena indera individu ASD sensitif dan perhatiannya mudah teralihkan.
Dokter gigi harus menyadari bahwa belum tentu maksud baik yang ingin
disampaikan dapat diterima dengan benar oleh anak. Sentuhan lembut dengan
maksud menenangkan dapat dianggap sebagai suatu ancaman. Butuh waktu
untuk memasuki dunia ASD ini.1,5,11,12,13
Individu ASD umumnya sulit kooperatif bila dilakukan perawatan dental
akibat keterbatasan yang dimiliki. Pemahaman terhadap lingkungan sekitarnya
didasarkan pada isyarat bahasa tubuh. Strategi pendidikan yang dikembangkan
terhadap individu ASD adalah melalui media visual, hal ini disebabkan karena
individu ASD lebih mudah memproses informasi secara visual sebagai sarana
interaksi komunikasi mereka.2,11,14,15 Prinsip dasar terapi perilaku ASD adalah
pengaturan waktu dan jarak yang terstruktur untuk memberikan kesempatan
individu untuk bereaksi terhadap struktur yang disusun. Tujuannya untuk
menghambat perilaku yang tidak diinginkan. Struktur tersebut dapat berupa
gambar sistematis (kartu bergambar maupun foto), yang disebut sebagai visual
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pedagogy. Visual pedagogy dapat menjelaskan apa, dimana, dan kapan kegiatan
apapun yang dilakukan. Media visual inilah yang dapat membantu dokter gigi
untuk berkomunikasi dengan individu ASD. Dokter gigi dapat menyusun gambar
atau foto yang berhubungan dengan perawatan dental, dimulai dari gambar
alat-alat yang digunakan di klinik, gambar gigi dan mulut, gambar ruangan
klinik, hingga gambar perawatan dental pada anak. Gambar dapat dibuat
sesuai kreativitas agar individu ASD dapat memahami maksud dan instruksi
yang ingin disampaikan. Dokter gigi juga dapat mengetahui apakah individu
merasa nyaman atau tidak dengan membuat gambar ekspresi senyum atau
sedih, sehingga individu dapat mengungkapkannya hanya dengan menunjukkan
gambar. Metode visual ini juga dapat digunakan untuk melatih keterampilan
anak seperti melakukan sikat gigi secara mandiri.16,17 Laporan kasus ini
bertujuan memberikan informasi mengenai karakteristik klinis, behavioral
management, dan penanganan preventif dental pasien ASD berdasarkan kasus
yang ditangani.
LAPORAN KASUS
Ibu dari seorang anak laki-laki berusia 10 tahun 8 bulan menghubungi
dokter gigi anak dengan keluhan anak laki-lakinya ini sulit untuk diajarkan
menyikat gigi dan ingin dilakukan pemeriksaan gigi. Melalui hubungan komunikasi
handphone ibu pasien diketahui pasien memiliki kelainan autism spectrum
disorder. Hal penting bila pasien ASD akan berkunjung ke klinik perawatan
dental adalah tahap persiapan. Penelusuran anamnesis berupa karakteristik
individu ASD detail, tidak ada riwayat medis umum yang menyertainya, perilaku
umum cukup baik dan dapat mengikuti perintah ibunya walaupun dengan
pengulangan, kemampuan berkomunikasi dan berbicara terbatas, kemampuan
melakukan aktivitas sehari-hari cukup baik karena sering membantu ibunya
melakukan pekerjaan RT. Menurut ibunya tingkat kooperatif cukup baik. Dokter
gigi menanyakan pula faktor pemicu anak menjadi marah atau tidak nyaman.
Pasien tidak nyaman bila terdapat perubahan aktivitas tiba-tiba dan marah bila
diganggu saat melakukan suatu aktivitas. Menurut keterangan ibunya, anak
memiliki minat tinggi dalam menonton video youtube, senang menggambar dan
mewarnai, serta fotografi. Melalui anamnesis singkat ini, diketahui sebagai salah
satu upaya dalam berkomunikasi dengan pasien dapat dilakukan metode visual.
Sebelum pasien tersebut datang ke RSGM, dokter gigi memberikan beberapa
pendekatan visual melalui ibunya. Orang tua pasien ASD diinstruksikan terlebih
dahulu untuk memberitahukan bahwa anak ini akan melakukan kunjungan ke
dokter gigi, dan memberikan sejumlah foto yang dikirimkan melalui handphone,
meminta orang tua memperlihatkan foto tersebut kepada anak ini sebelum
datang ke dokter gigi. Beberapa foto yang diperlihatkan meliputi foto ruangan
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perawatan dental, alat-alat kedokteran gigi, sikat gigi, model gigi, dan foto
dokter yang menangani anak tersebut.
Pada kunjungan pertama tanggal 27 Januari 2016, seorang anak lakilaki berusia 10 tahun 8 bulan datang bersama saudari kembar dan ibunya ke
Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak, RSGM Universitas Padjadjaran. Ibu
pasien mengeluhkan anak laki-lakinya ini sulit untuk diajarkan menyikat gigi
dan ingin dilakukan pemeriksaan gigi. Anak tidak pernah dibawa ke dokter gigi
umum sebelumnya. Penatalaksanaan kesehatan gigi dan mulut kedua anaknya
hanya didasarkan atas kemampuan orang tua pasien. Anak laki-lakinya ini
terlihat gelisah saat masuk ke ruangan gigi dan ingin cepat-cepat keluar, namun
tidak memberontak. Pasien merupakan kembar dari dua bersaudara, lahir
pertama dari saudari kembarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pasien lahir
di Bandung, 30 Agustus 2005.
Saat datang dilakukan perkenalan dengan pasien dan orang tua pasien.
Pasien mau untuk masuk dan berkeliling kedalam ruang perawatan klinik pedo
RSGM. Pasien ini kemudian diperlihatkan dan dijelaskan kembali hasil cetakan
foto yang telah diperlihatkan sebelumnya melalui handphone. Gambar-gambar
tersebut diletakkan di depan pasien. Pada kunjungan ini, orang tua pasien
membawa pula saudara kembar perempuannya untuk dilakukan perawatan dental.
Dokter gigi memanfaatkan tingkat kooperatif dari saudari kembarnya ini dengan
terlebih dahulu dilakukan perawatan dental dan individu ASD memperhatikan
apapun hal yang dilakukan terhadap saudari kembarnya tersebut, walaupun
terkadang mudah terdistraksi oleh hal-hal lainnya disekeliling. Hasilnya, pasien
mau untuk duduk di kursi perawatan dental, walaupun hanya sebentar. Pasien
enggan membuka mulut. Keberhasilan kunjungan pertama pasien ASD ini
hanya terbatas pada behavioral management pasien mau untuk masuk kedalam
ruang perawatan dental, berkeliling ruang pedo RSGM, serta memberikan terapi
visual dengan memperhatikan aktivitas perawatan dental saudari kembarnya
dan mencoba duduk di kursi dental, pengulangan seperti hari-hari sebelumnya
dengan memperlihatkan foto-foto, boneka gigi, dan menonton video youtube
aktivitas perawatan dental. Selain itu, dokter gigi menggali anamnesis status
karakteristik klinis dari pasien, penilaian resiko karies, analisis diet, dan instruksi
kebersihan mulut kepada orang tua pasien. Penilaian resiko karies pasien ini
memperlihatkan hasil resiko tinggi (Tabel 3). Sedangkan analisis diet yang
dilakukan pada pasien ini didapatkan snack yang mengandung gula (Tabel 4).
Sebelum kunjungan berikutnya, orang tua pasien diminta membawa sikat gigi
dan diinstruksikan terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa mereka bertiga
akan secara rutin mengunjungi dokter gigi setiap Rabu, pukul 14.00. Pasien
diminta untuk menonton video youtube tentang aktivitas menyikat gigi, dan
dokter gigi memberikan sejumlah foto sikat gigi dan odol, step-step melakukan
aktivitas menyikat gigi, foto waktu yang tepat untuk menyikat gigi, foto mengapa
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perlu untuk melakukan sikat gigi, foto efek bila tidak melakukan sikat gigi rutin
berupa gigi berlubang, dan bengkak. Saat pasien datang, pasien diperlihatkan
dan dijelaskan kembali video dan foto-foto aktivitas menyikat gigi.
Tabel 3. Penilaian Resiko Karies Pasien Laporan Kasus ASD

Faktor

Biologi

Pasien berasal dari status sosial
ekonomi rendah
Pasien mendapatkan makanan
ringan atau minuman yang
mengandung gula > 3 kali setiap
hari
Pasien anak berkebutuhan khusus
Pasien imigran

Perlindungan

Temuan Klinis

Risiko
Tinggi

Risiko
Rendah
Tidak

Ya
Ya
-

Pasien menerima air minum
mengandung fluor secara optimal
Pasien menyikat gigi dua kali sehari
dengan pasta gigi mengandung
fluor
Pasien menerima aplikasi fluor oleh
tenaga professional
Pasien memperoleh perlindungan
tambahan
(contoh : xylitol, pasta MI, dan
antimikroba)
Anak rutin mendapatkan perawatan
gigi
Pasien memiliki ≥1 gigi dengan
lesi interproksimal
Pasien dengan lesi white spot atau
ada defek email yang aktif
Pasien dengan aliran saliva yang
rendah
Pasien dengan restorasi defektif
Pasien yang menggunakan alat
intraoral

Risiko
Sedang

-

-

Tidak
Ya
Tidak

Tidak

Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak

Tabel 4. Analisis Diet pada Pasien Laporan Kasus ASD
Jenis Makanan

Hari ke 1

Hari ke 2

Hari ke 3

Pagi : Sarapan

Nasi+daging bola semur

Nasi+ udang semur

Nasi+telur ½ matang
Coco crunch+susu
coklat
Nasi+sosis bakar

Snack/buah

Nasi+Telur ½ matang
Coco crunch+susu
coklat
Nasi+ayam
goreng+sayur bayam
Pisang

Malam

Nasi goreng

Snack

Biskuit/Wafer manis

Pisang
Nasi+ tempe
bacem+sayur asam
Keripik kentang

Apel
Nasi+ikan
pesmol+labu rebus
Bakwan jagung

Snack/buah
Siang

Coco crunch +susu coklat
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Pendekatan metode visual yang telah diberikan pada kunjungan kedua ini
mampu membuat pasien mau untuk mempraktekan menyikat gigi pada boneka
gigi dan melakukan penyikatan gigi sendiri. Penyikatan gigi dilakukan bersama
dengan saudara kembarnya dengan pasta gigi dan bantuan cermin. Pasien
tidak menggunakan disclosing solution karena trauma melihat warna merah
seperti darah. Kunjungan ini anak lebih terlihat kooperatif, dan dapat dilakukan
pemeriksaan awal keadaan ekstra oral dan intra oral. Plak skor dinilai sebelum
dan setelah pasien melakukan penyikatan gigi. Orang tua individu ASD diminta
untuk mempraktekkan teknik menyikat gigi tersebut dirumah dibantu dengan
video teknik menyikat gigi yang terdapat di youtube. Aktivitas ini diulang pada
pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari sebelum tidur. Dalam kunjungan
berikutnya ini, pasien ini tidak mau untuk menyikat gigi bersama-sama dengan
saudari kembarnya, namun lebih memilih untuk menyikat gigi sendiri. Hal ini
dimanfaatkan dokter gigi untuk lebih mengenalkan secara detail bagaimana
menyikat gigi dengan baik dan benar dengan menggunakan boneka gigi. Plak
skor tetap dilakukan sebelum dan setelah menyikat gigi.

Grafik 1. Penurunan Nilai Plak Skor Pasien Laporan Kasus ASD yang Diperiksa Setiap Kunjungan

Setelah beberapa kali kunjungan, individu ASD mulai memperlihatkan
ketertarikan untuk rutin berkunjung ke dokter gigi. Individu ini mulai bertahan
lama duduk di kursi dental. Pada tahap ini, dokter gigi menyusun foto yang
berhubungan dengan perawatan dental. Mulai dari foto alat-alat yang digunakan
di RSGM, gambar gigi dan mulut untuk menjelaskan “Ayo, buka mulut!”
hingga gambar ruang klinik. Dokter gigi pun memperagakan cara melakukan
perlakukan tersebut. Pada laporan kasus ini, tahapan yang telah dilalui adalah
dokter gigi berhasil meminta anak membuka mulut dan melakukan foto dental
gigi geliginya. Sedangkan instrumen yang dapat dimasukkan kedalam mulutnya
untuk pemeriksaan dental hanya sebatas kaca mulut. Mengingat kondisi
individu ini masih belum betah berlama-lama dilakukan sesuatu hal terhadap
rongga mulutnya, maka pada beberapa kunjungan, setelah pasien menyikat
gigi, diminta untuk mengoleskan sendiri GC tooth mouse, tidak mau dibantu
oleh operator.
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Riwayat prenatal kesehatan ibu saat kehamilan kembar ini mengalami
MVP MR (Mitral Valves Prolaps Moderat). Usia ibu saat mengandung 30 tahun.
Usia ayah 33 tahun. Kedua orangtua tidak memiliki riwayat hubungan keluarga.
Tidak ada obat-obatan yang diminum selain vitamin untuk janin dan kehamilan.
Tidak ada usaha abortus. Test torch negative. Ayah pasien tidak mengkonsumsi
minuman keras, namun memiliki kebiasaan merokok yang berat dan aktif
(menghabiskan dua bungkus rokok perhari), dan sering merokok didepan istrinya
saat sedang mengandung. Ibu rutin melakukan pemeriksaan kandungannya ke
dokter spesialis kandungan.
Riwayat perinatal pasien lahir saat usia kandungan 8 bulan/32 minggu
(premature). Persalinan SC (caesar) selama ± 1 jam dengan dokter spesialis
kandungan. Dokter mengalami kesulitan pada saat mengangkat bayi laki-lakinya
dikarenakan posisi rahim ibu melintir sehingga kemungkinan pasien mengalami
hipoksia dan trauma, sedangkan saudari kembar perempuannya lahir tanpa
kendala. Kedua bayi lahir langsung menangis. Pasien lahir dengan Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR) yaitu 2,6 kg, sedangkan saudari kembarnya lahir dengan
berat 2,4 kg. Golongan darah pasien A, pasien dan saudari kembarnya tidak
mendapatkan ASI.
Riwayat postnatal pasien memperlihatkan keadaan klinis normal seusianya.
Tidak ada penyakit sistemik yang menyertainya. Namun, saat usia tumbuh
kembang, anak mengalami kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan
usianya, berat badan agak terlambat. Gejala kelainan mulai terlihat ketika pasien
berusia 1,5 tahun. Orang tua pasien mengkonfirmasi hal tersebut ke dokter anak,
dan dokter mencurigai anak memiliki kelainan karena didasarkan atas anamnesis
terdapat gangguan kualitatif dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku
yang bersifat repetitif. Anak sulit berkomunikasi, tidak ada kontak mata, tidak
mampu bergaul dengan orang disekitarnya, tidak mampu melakukan permainan
yang bersifat imajinatif dan suka melalukan aktivitas yang berulang-ulang. Hal
inilah yang menjadi kecurigaan dokter anak sebagai tanda-tanda dari ASD tahap
awal. Diagnosis ASD tidak ditegakkan melalui uji medis, melainkan lebih melalui
uji perilaku. Anak tersebut dievaluasi oleh beberapa tenaga profesional secara
multidisiplin, mencakup penilaian faktor perkembangan, bahasa, perilaku, sosial,
dan kemampuan intelektual untuk memperoleh diagnosis ASD yang tepat dan
akurat. Dokter spesialis anak neuropediatri, dokter spesialis saraf, psikolog, ahli
terapi wicara, dan okupasi merupakan tenaga profesional yang dilibatkan dalam
mengevaluasi dan menegakkan diagnosis ASD pada anak ini. Pasien didiagnosis
Autis Spectrum Disorder (ASD) ketika berusia 2 tahun. Sedangkan riwayat
kesehatan umum saudari kembar pasien normal, tidak ada kelainan.
Riwayat sosial dari orang tua pasien terdiri dari orangtua yang lengkap
terdiri dari ayah dan ibu yang berpendidikan Sarjana strata pertama dengan
ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan ayah arsitek. Riwayat keluarga
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pasien, sepupu pasien (dari ayah pasien) ada yang menderita Asperger. Sindrom
Asperger merupakan sindrom gangguan perkembangan interaksi sosial yang
ditandai dengan minat dan aktivitas yang terbatas, tetapi tidak memperlihatkan
keterlambatan bahasa dan bicara, serta memiliki tingkat intelegensia rata-rata
hingga diatas rata-rata. Riwayat keterampilan anak mengalami keterlambatan
pada beberapa keterampilan. Terapi yang telah dijalani terapi wicara, terapi
okupasi, dan terapi tingkah laku. Pasien bersekolah di sekolah umum sampai
dengan kelas 3 SD, namun saat ini pasien menjalani home schooling seminggu
tiga kali dan terapi yang sedang dijalani adalah terapi floortime. Tidak ada obatobatan yang diminum. IQ pasien 115 dan saudari kembar perempuannya IQ 144.
Tabel 5. Riwayat Keterampilan Usia Normal dan Perbandingannya dengan Pasien Laporan kasus
ASD.
Keterampilan

Umur Normal

Umur Pasien

Tengkurap

4-6 bulan

4 bulan

Duduk

8-9 bulan

5 bulan

Kontak mata

0-2 bulan

2 tahun

Kontak mata+tersenyum

4 bulan

2 tahun

Mengoceh

6-12 bulan

1 tahun

Mengucapkan kata

12-16 bulan

5 tahun

Merangkak

10 bulan

8 bulan

Berdiri

11 bulan

9 bulan

Berjalan

12-18 bulan

12 bulan

Postur dan penampilan fisik anak normal. Pasien dapat berjalan dengan
normal. Tonus otot normal. Seluruh ekstremitas batang tubuh, dan kepala
normal. Tidak ada penyakit sistemik yang menyertainya. Frekuensi telinga kanan
lebih rendah bila dibandingkan telinga kiri, sehingga pasien dapat mendengar
suara dengan frekuensi yang rendah. Tatapan dan kontak matanya tidak fokus.
Profil anak secara keseluruhan memperlihatkan karakteristik Autis Spectrum
Disorder (ASD).
Individu ASD memiliki karakteristik khas dalam perilakunya. Berdasarkan
anamnesis yang dilakukan terhadap orang tuanya, terdapat kriteria diagnosis
ASD yang ditetapkan DSM V (Diagnostic Statistical Manual V) menurut American
Psychiatric Association, pasien dalam laporan kasus ASD ini memiliki hal-hal
sebagai berikut. Pertama, adanya gangguan kualitatif dalam interaksi sosial,
yaitu kesulitan dalam menggunakan komunikasi nonverbal, seperti kontak mata,
ekspresi wajah, sikap tubuh, dan bahasa tubuh lainnya dalam interaksi sosial;
kesulitan menjalin pertemanan dengan teman sebaya; dan ketidakmampuan
berbagi perasaan, atau minat; serta ketidakmampuan melakukan hubungan
sosial timbal balik. Kedua, adanya gangguan kualitatif dalam berkomunikasi,
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yaitu keterlambatan dalam perkembangan bicara, penguasaan bahasa yang
terbatas dan berbicara tidak lancar; pemakaian kata atau kalimat yang stereotip
(berulang-ulang) atau kalimat yang aneh (idiosyncartric); echolalia (meniru/
membeo) ketika berinteraksi dengan ibunya. Pasien tidak mampu untuk
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dokter gigi (mutism/kebisuan).
Ketiga, pola minat perilaku yang terbatas, repetitif, dan stereotip. Anak rutin
membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga, rute ingatannya kuat,
dan memiliki keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan dalam
lingkungannya, serta takut terhadap perubahan. Senang dengan satu atau
lebih bentuk peminatan yag terbatas dan stereotip, dengan memiliki minat
menggambar jembatan detail dan foto-foto dengan handphone ibunya; tampak
kaku ketika melakukan rutinitas; perilaku motorik yang stereotip dan repetitif
dengan mengepakkan, menggerakkan tangan jari, dan seluruh tubuhnya.

Gambar 1. Karakteristik Postur dan Penampilan Fisik Pasien Laporan Kasus ASD

Berdasarkan tingkatan/ level ASD, derajat keparahan dari pasien ASD anak
laki-laki usia 10 tahun dalam laporan kasus ini, berada pada level 1 dengan
tingkatan memerlukan dukungan dan bantuan. Kondisi ASD yang diketahui
sejak dini membuat terapi ASD dapat dilakukan sedini mungkin, sehingga anak
sudah tidak begitu memerlukan bantuan dalam melakukan kegiatan. Namun,
tetap memiliki kekurangan dalam berinteraksi sosial akibat keterbatasan autistik
yang menyertai anak. Perilaku anak masih tidak fleksibel akibat masih adanya
keterbatasan, anak masih sulit berganti aktivitas dalam satu waktu, dan belum
dapat menyusun atau merencanakan suatu aktivitas, dan pasien mudah sekali
terdistraksi oleh keadaan sekitar lingkungan.
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Gambar 2. (A) Kunjungan Pertama Pasien ASD; (B) Alat Bantu Metode Visual yang Dipakai untuk
Pasien Laporan Kasus ASD; (C) Dokter Gigi Memberikan Contoh Teknik Menyikat Gigi

Gambar 3. (A) Penampakan Klinis Intra Oral Pasien ASD; (B) Penampakan Klinis Intra Oral
Setelah Melakukan Sikat Gigi; (C) Odontogram Pasien ASD

Pemeriksaan klinis ekstra oral memperlihatkan pembukaan mulut yang
kecil, profil muka cembung. Riwayat kesehatan gigi pasien belum pernah
ke dokter gigi sebelumnya dan tidak pernah mengeluhkan sakit gigi. Pasien
memiliki jumlah gigi yang normal dan mengalami erupsi gigi normal. Sejak
lahir, pasien tidak pernah diberikan ASI. Pasien menggunakan dot sampai usia
3 tahun. Asupan makanan padat. Pemeriksaan klinis intra oral memperlihatkan
plak diseluruh regio gigi. Palatum dan lidah normal. Oklusi gigi normal. Terdapat
white spot pada regio anterior RA gigi 12, 11, 21, 22 dan anterior RB gigi 32,
31, 41, 42. Kelainan periodontal yang dijumpai pada pasien ini adalah gingivitis
marginalis kronis generalisata. Pasien dapat membersihkan gigi sendiri,
namun hanya sebentar, sehingga masih dibantu oleh bapaknya. Orang tua
pasien mengaku sulit melakukan pembersihan gigi. Pembersihan gigi dilakukan
menggunakan sikat gigi yang dioles pasta gigi. Waktu pembersihan gigi dua kali
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sehari. Belum pernah diberikan terapi flour. Berdasarkan odontogram diketahui
pasien telah mengalami erupsi gigi tetap 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42. Menurut
keterangan yang diberikan ibunya bahwa pergantian gigi tersebut lepas sendiri
karena sering gerak-gerakkan dan dijadikan mainan oleh anaknya tersebut.
Protokol penatalaksanaan kasus pada laporan kasus pasien ini meliputi
behavioral management dengan pendekatan metode visual sebagai upaya dental
preventif yang terdiri dari keberhasilan kunjungan pertama pasien ASD mau
untuk masuk kedalam ruang perawatan dental, berkeliling ruang pedo RSGM,
serta memberikan terapi visual dengan memperhatikan aktivitas perawatan
dental saudari kembarnya, sehingga mau mencoba duduk di kursi dental.
Selain itu, menggali anamnesis status karakteristik klinis dari pasien, penilaian
resiko karies, analisis diet, dan instruksi kebersihan mulut kepada orang tua
pasien. Pada kunjungan kedua pendekatan metode visual yang telah diberikan
mampu mengajarkan dental health education (DHE) dengan mengajarkan cara
menyikat gigi pada pasien, membuat pasien mau untuk mempraktekan menyikat
gigi pada boneka gigi, dan melakukan penyikatan gigi sendiri. Plak skor pada
setiap kunjungan untuk mengetahui keberhasilan perawatan dan aplikasi GC
Tooth Mouse. Usaha ini diharapkan dapat menghambat aktivitas karies sebagai
tindakan preventif. Pada laporan kasus ini, tahapan yang telah dilalui adalah
dokter gigi berhasil meminta anak membuka mulut dan melakukan foto dental
gigi geliginya. Sedangkan instrumen yang dapat dimasukkan kedalam mulutnya
untuk pemeriksaan dental sebatas kaca mulut. Walaupun demikian, dokter gigi
tetap merencanakan perawatan dental lanjutan sampai individu ini mau untuk
dilakukan perawatan di kursi dental pada kunjungan yang akan datang.
PEMBAHASAN
Penerapan metode behavioral management pada individu ASD ini
menggunakan media visual. Salah satu bentuk media visual sederhana
dapat berupa foto-foto yang berhubungan dengan perawatan dental pada
anak, video yang berhubungan dengan dental, dan boneka gigi yang dapat
dikreasikan sesuai kebutuhan.2,11 Selain itu, individu ASD ini memiliki saudari
kembar perempuan. Dokter gigi dapat melakukan metode modelling terlebih
dahulu dengan memanfaatkan saudari kembar perempuannya untuk dilakukan
perawatan dental di RSGM.
Hal utama yang perlu diperhatikan bila individu ASD ini akan melakukan
kunjungan ke RSGM adalah tahapan persiapan berupa penelusuran karakteristik
individu secara detail, meliputi informasi mengenai riwayat medis umum,
perilaku secara umum, kemampuan berkomunikasi, kemampuan dalam
melakukan aktivitas sehari-hari, dan tingkat kooperatif anak saat diberikan
bantuan dapat menjadi perkiraan dokter gigi sebelum bertemu individu ASD dan
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mempersiapkan hal-hal yang dapat membuat individu ini nyaman menerima
perlakuan/tindakan. Wawancara dengan orang terdekat misalnya orang tua
atau pengasuh dapat membantu.2,11
Karakteristik individu secara umum dapat diketahui melalui informasi
mengenai tingkah laku sehari-hari. Beberapa perilaku yang patut diwaspadai
guna mencegah hal-hal yang beresiko menimbulkan cedera seperti tantrum,
kecenderungan self mutilation, dan agresif. Dokter gigi harus menanyakan
pula faktor pemicu anak menjadi marah atau tidak nyaman, sehingga dapat
menghindari faktor tersebut serta menciptakan suasana kondusif. Selain itu,
kemampuan individu ini berkomunikasi harus diperkirakan sebelum memulai
perawatan dental, melalui kontak mata, melakukan kegiatan pribadi, dan
perilaku saat diberikan bantuan serupa dengan pemeriksaan gigi, misalnya
aktivitas memotong kuku atau menggunting rambut memiliki kesamaan karena
menggunakan alat yang berpotensi menimbulkan rasa cemas. Hal lainnya yang
perlu digali diantaranya peminatan individu terhadap hal-hal yang disukai dapat
mengalihkan perhatian individu ASD. Hal-hal tersebut diatas penting diketahui
sebagai salah satu upaya dalam berkomunikasi, mengingat karakteristik ASD
sangat beragam.11,13,15
Individu ASD dapat belajar dengan berbagai macam cara, namun metode
visual merupakan cara superior, terapi terbaik yang dapat diberikan. Adanya
kelebihan tersebut membuat metode visual banyak dimanfaatkan dalam terapi
perilaku guna mengurangi ketergantungan anak melakukan aktivitas dengan
bantuan orang lain.2,16,17 Sebelum individu ASD datang ke RSGM, dokter gigi
yang merawat memberikan beberapa pendekatan visual melalui ibunya. Orang
tua individu ASD diinstruksikan terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa
individu ini akan melakukan kunjungan ke dokter gigi. Dokter gigi memberikan
sejumlah foto yang dikirimkan melalui handphone dan meminta orang tua
memperlihatkan foto tersebut kepada individu ini sebelum datang ke dokter
gigi. Saat kunjungan awal ini, orang tua pasien membawa pula saudara kembar
perempuannya untuk dilakukan perawatan dental. Dokter gigi memanfaatkan
tingkat kooperatif dari saudari kembarnya ini dengan terlebih dahulu dilakukan
perawatan dental dan individu ASD memperhatikan apapun hal yang dilakukan
terhadap saudari kembarnya tersebut, walaupun terkadang mudah sekali
terdistraksi oleh hal-hal lainnya disekeliling. Hasilnya, pada kunjungan pertama
individu ini mau untuk masuk kedalam ruang perawatan dental, berkeliling
ruangan klinik pedo RSGM, dan duduk di kursi perawatan dental, walaupun
hanya sebentar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Morisaki,
dkk yang melaporkan kasus pendekatan visual pada individu ASD. Individu ini
dibuatkan serial kartu bergambar berupa foto ruangan perawatan gigi, alat-alat
kedokteran gigi, sikat gigi, model gigi, dan foto dokter gigi serta perawat yang
menanganinya. Gambar tersebut diperlihatkan kepada anak sebelum datang ke
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dokter gigi dan saat perawatan. Gambar-gambar tersebut dibawa dan diletakkan
di depan anak. Hasilnya, anak mau dilakukan pemeriksaan hingga perawatan
dan menjadi kooperatif.11
Pada kunjungan berikutnya, orang tua diminta untuk membawa sikat gigi,
dan beberapa hari sebelumnya telah memperlihatkan video youtube dan fotofoto bagaimana teknik menyikat gigi yang baik dan benar. Dalam kunjungan ini,
individu diperlihatkan kembali beberapa foto tentang aktivitas mengkat gigi dan
diminta untuk mempraktekkan menyikat gigi pada boneka gigi. Beberapa foto
yang diperlihatkan dan praktek terhadap boneka gigi ini efektif agar individu ini
mau untuk melakukan penyikatan gigi sendiri dengan dibantu memakai pasta
gigi dan cermin. Hal ini sesuai dengan penelitian prospektif yang dilakukan oleh
Backman dan Pilebro berupa uji klinis menggunakan serial gambar tentang cara
penyikatan gigi terhadap anak. Gambar tersebut diletakkan dikamar mandi.
Hasilnya setelah 12 bulan tampak pengurangan plak yang cukup signifikan.1,16
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dokter gigi ketika merawat individu
ASD adalah mengetahui karakter individu secara umum dan bersifat spesifik,
waktu pertemuan harus dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu dekat.
Pertemuan dapat dibuat berpola dengan cara melakukan pada hari, jadwal, dan
tempat yang sama. Selain itu operator yang menangani individu ini harus sama.
Waktu pemeriksaan jangan terlalu lama, karena individu ini mudah terdistraksi
dan mudah merasa tidak nyaman.16,17 Dalam laporan kasus ini, dalam 6 kali
kunjungan yang dilakukan setiap hari Kamis, jam 14.00, individu ini diminta
untuk melakukan sikat gigi sendiri, dan tidak diperbolehkan pulang sebelum
menyelesaikan setiap tahapan menyikat gigi. Dalam setiap pertemuan, urutan
pemberian perlakuan pun selalu diulang, hal ini bertujuan agar individu memiliki
pola pemahaman melakukan instruksi. Orang tua individu ASD diminta untuk
mempraktekkan teknik menyikat gigi tersebut dirumah dibantu dengan video
teknik menyikat gigi yang terdapat di youtube. Aktivitas ini diulang pada pagi
hari sebelum beraktivitas dan malam hari sebelum tidur. Hal ini merupakan
salah satu terapi perilaku. Prinsip dasar dari terapi perilaku adalah pengaturan
waktu dan jarak yang terstruktur untuk memberi kesempatan bereaksi terhadap
struktur yang disusun.11
Setelah beberapa kali kunjungan, individu ASD mulai memperlihatkan
ketertarikan untuk rutin berkunjung ke dokter gigi. Individu ini mulai bertahan
lama duduk di kursi dental. Pada tahap ini, dokter gigi menyusun foto yang
berhubungan dengan perawatan dental. Mulai dari foto alat-alat yang digunakan
di RSGM, gambar gigi dan mulut untuk menjelaskan “Ayo, buka mulut!” hingga
gambar ruang klinik. Operator pun terkadang harus menggabungkan dua
gambar, misalnya ketika menginstruksikan pemeriksaan menggunakan kaca
mulut, operator memadukan gambar mulut yang sedang terbuka dengan
gambar kaca mulut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hodgon,
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bahwa bahasa tubuh merupakan salah satu bentuk dukungan visual.2 Pada
laporan kasus ini, tahapan yang telah dilalui adalah dokter gigi berhasil meminta
anak membuka mulut dan melakukan foto dental gigi geliginya. Sedangkan
instrumen yang dapat dimasukkan kedalam mulutnya untuk pemeriksaan
dental hanya sebatas kaca mulut. Mengingat kondisi individu ini masih belum
betah berlama-lama dilakukan sesuatu hal terhadap rongga mulutnya, maka
pada beberapa kunjungan, setelah individu ini menyikat gigi, diminta untuk
mengoleskan sendiri GC tooth mouse, tidak mau dibantu oleh operator. Usaha
ini diharapkan dapat menghambat aktivitas karies.1 Walaupun demikian, dokter
gigi tetap merencanakan perawatan dental lanjutan sampai individu ini mau
untuk dilakukan perawatan di kursi dental pada kunjungan yang akan datang.
Berbagai foto-foto, video, kartu bergambar, boneka gigi, bahasa tubuh,
dan wujud dari saudari kembarnya ini merupakan salah satu media visual yang
disusun sebagai salah satu efektivitas proses terapi perilaku dalam manajemen
preventif dental pada individu ASD. Hal inilah yang disebut sebagai visual
pedagogy. Visual pedagogy dalat menjelaskan apa, dimana, kapan kegiatan yang
dilakukan individu ASD. Berbagai media visual ini dapat dibuat sesuai kreativitas
agar anak mudah memahami maksud maupun instruksi yang diberikan.16,17
Selain metode visual, keberhasilan perawatan dental yang dilakukan ditunjang
oleh beberapa faktor, antara lain derajat atau tingkat keparahan dari ASD, usia
individu ASD saat dilakukan perawatan dental, intensitas dalam perawatan
dental yang dilakukan, lama perawatan dental, dan dukungan orang tua terhadap
perawatan dental yang dilakukan.1
SIMPULAN
Autism spectrum disorder (ASD) merupakan gangguan perkembangan yang
kompleks dengan karakteristik kelainan fungsi sosial, gangguan perkembangan
bahasa dan komunikasi, perilaku terbatas dan selalu serupa, kurangnya fungsi
sosial, keterbatasan dan repetisi aktivitas. Dokter gigi memerlukan penelusuran
karakteristik individu ASD secara detil guna mempersiapkan hal-hal yang dapat
membuat kenyamanan dalam menerima perlakuan maupun tindakan. Rutin
kontrol ke dokter gigi secara teratur dengan dukungan media visual berupa
foto-foto, video, dan boneka gigi yang berhubungan dengan perawatan dental
membantu dalam perawatan preventif yang komprehensif dan terintegrasi.
Kerjasama yang baik antara orang tua, dokter gigi, dan individunya sendiri
sangat diperlukan.
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ABSTRACT
Background. Early Childhood Caries (ECC) is a specific form of severe
dental caries that affects infants and young children. ECC progresses rapidly
in those who are at high risk, and often goes untreated. Children experiencing
caries as infants or toddlers have a much greater probability of subsequent caries
in both primary and permanent dentitions. Aim. This case showed management
holistic care for children with ECC. Case. A five year old boy patient accompanied
with her parents were reported to the Pedodontic Clinic RSGM UNPAD with a
chief complaint of decayed upper anterior teeth and pain in the molar teeth.
Clinical examinations found dental caries almost all teeth in the maxilla and
mandible. Based on panoramic radiograph, treatments that can be done are
strip crown glass ionomer restorations, pulp treatments, extractions and fixed
space maintainer. Result. Patients diagnosed with Severe ECC, patient and
parents described on this type of caries. During treatment the patient was given
oral hygiene instruction and recommend daily use of tooth mouse. After all
treatment were completed, fluoride topical, and fissure sealants, recall check
up after three months was scheduled. Conclusions. Holistic care needed in
handling children with ECC.
Key words: early childhood caries, etiology, space maintainer, flouride
ABSTRAK
Latar Belakang. Early childhood caries (ECC) adalah bentuk spesifik dari
karies gigi parah yang mempengaruhi bayi dan anak-anak. Perkembangannya
sangat cepat pada anak-anak dengan resiko tinggi dan seringkali tidak dirawat
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sehingga berdampak pada kualitas hidup dari anak tersebut. Anak-anak yang
mengalami karies saat bayi atau balita memiliki kemungkinan karies yang jauh
lebih besar pada gigi sulung maupun gigi permanen. Tujuan. Laporan kasus ini
memaparkan penatalaksanaaan perawatan secara holistik pada anak dengan
ECC. Kasus. Pasien anak laki-laki usia 5 tahun datang ke klinik pedodonsia
RSGM UNPAD ditemani orangtuanya dengan keluhan utama gigi geraham sakit
dan gigi depan yang rusak. Hasil pemeriksaan klinis ditemukan adanya karies
pada hampir seluruh gigi rahang atas dan rahang bawah. Berdasarkan hasil
foto panoramik, perawatan yang dapat dilakukan yaitu pembuatan restorasi
strip crown glass ionomer, perawatan pulpa, pencabutan serta pembuatan space
maintainer cekat. Hasil. Pasien didiagnosis severe ECC, pasien dan orang tua
dijelaskan mengenai jenis karies ini. Selama perawatan pasien diberikan oral
hygiene instruction dan dianjurkan penggunaan tooth mouse setiap hari. Setelah
perawatan selesai, aplikasi topikal fluoride, dan fissure sealant, dijadwalkan
untuk kontrol setiap 3 bulan. Simpulan. Perawatan holistik diperlukan dalam
penanganan anak dengan ECC.
Kata kunci: early childhood caries, etiologi, space maintainer, flouride
PENDAHULUAN
Early Childhood Caries (ECC) didefinisikan sebagai muncul satu atau lebih
dari satu gigi yang rusak (lesi berlubang atau tidak), hilang (karena rusak),
atau terdapat tambalan di permukaan gigi sulung pada anak 71 bulan atau
lebih muda. Karies gigi ini sebelumnya disebut: “baby bottle tooth decay” dan
“nursing bottle caries”. 1,2
Meskipun prevalensi karies gigi pada bayi dan anak-anak mengalami
penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun tetap mempengaruhi anakanak pada populasi umum. Investigasi sebelumnya telah berfokus pada faktorfaktor etiologi yang terkait dengan perkembangan ECC. Namun, sementara ini
etiologi umum ECC mirip dengan jenis lain dari karies, faktor predisposisi masih
belum jelas. Secara biologis ECC mungkin dimodifikasi oleh beberapa faktor pada
anak-anak seperti implantasi bakteri dari kariogenik, ketidakmatangan sistem
pertahanan host dan pola perilaku yang terkait dengan makan dan kebersihan oral
pada awal masa kanak-kanak. ECC ditandai adanya mikrobiologis oleh densitas
populasi oral dari Streptococcus mutans (MS). Bukti ilmiah menunjukkan bahwa
pengembangan ECC terjadi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah ditandai
dengan infeksi primer dari rongga mulut oleh MS. Tahap kedua ditandai dengan
akumulasi organisme ini ke tingkat patogen sebagai konsekuensi dari sering dan
berkepanjangan paparan substrat kariogenik. Tahap terakhir terjadi demineralisasi
cepat dan kavitasi pada enamel yang mengakibatkan rampan karies.3
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Severe-early childhood caries (S-ECC) adalah bentuk spesifik rampan
karies dari gigi sulung pada bayi. Hal itu dapat berkaitan dengan infeksi, sakit,
dan premature loss gigi sulung. Pada anak yang lebih muda dari 3 tahun, adanya
karies yang muncul pada permukaan halus mengindikasikan severe-early
childhood caries (S-ECC) berdasarkan AAPD. Pada anak usia 2-5 tahun dengan
satu atau lebih kavitas, gigi hilang atau adanya tambalan pada permukaan halus
di gigi anterior maksila atau nilai skor ≥ 4 (usia 3 tahun), atau ≥ 5 (usia 4
tahun) atau ≥ 6 (usia 5 tahun) ditegakkan diagnosis severe ECC. 1,2,5
Pada tipe ini maksila insisif terkena paling parah kemudian diikuti oleh
molar pertama bawah. Intervensi pada tahap awal adalah mencegah kerusakan
dari mahkota dan menghentikan perkembangan karies. Perawatan pada anak
dengan S-ECC bergantung dari luasnya lesi, usia, dan tingkat kebiasaan anak dan
derajat kerjasama dari orang tua. Kontrol penyakit serta restorasi dikarenakan
kerusakan yang parah dari gigi sulung pada anak dengan S-ECC merupakan
tantangan untuk prosedur kedokteran gigi.3
ECC tidak self limitting. Jika pengobatan untuk ECC tertunda, kondisi anak
memburuk dan menjadi lebih sulit untuk dirawat, sehingga meningkatkan biaya
pengobatan. Konsekuensi langsung yang paling umum dari karies gigi yang
tidak diobati adalah gigi nyeri, yang mempengaruhi kegiatan rutin anak-anak,
seperti makan, berbicara, tidur, dan bermain. Anak-anak yang memiliki karies
pada gigi sulung di awal kehidupan memiliki resiko lebih untuk memiiki karies
tambahan pada gigi sulung dan gigi permanen. Premature loss atau kerusakan
gigi sulung anterior secara keseluruhan (nursing caries botlle, ECC) secara fisik
merupakan cacat, memalukan dan secara psikologis menimbulkan trauma pada
anak kecil. Gigi yang tidak dirawat dapat menyebabkan rasa sakit dan infeksi
sehingga menyebabkan kerusakan pada gigi tetap yang sedang berkembang
dan perasaan ketidakmampuan secara pribadi. Perawatan pada gigi yang rusak
akan mencegah rasa sakit dan infeksi serta membantu anak menjadi lebih baik
dalam penyesuaian emosional dan sosial. Namun faktanya ekstraksi dini atau
kehilangan gigi insisifng menyebabkan anak-anak menderita trauma psikologis
saat dilakukan prosedur perawatan gigi yang diperlukan untuk mengembalikan
gigi mereka.5,6
Laporan kasus ini memaparkan perawatan holistik pada anak laki-laki
usia 5 tahun dengan karies melibatkan semua gigi sulung, yang menunjukkan
pola S-ECC. Kerusakan karies gigi sulung rahang atas dan bawah begitu luas
sehingga perlu perawatan space maintainer, pembuatan restorasi serta tindakan
preventif seperti aplikasi topikal fluoride dan fissure sealant.
LAPORAN KASUS
Anak laki-laki berusia 5 tahun, dibawa ke klinik pedodonsia RSGM UNPAD
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ditemani orang tuanya, dengan keluhan utama sakit molar atas kiri dan gigi
anterior atas yang rusak. Selain itu, orang tua pasien juga mempermasalahkan
tentang estetika gigi anaknya dan meminta gigi sulung anterior rahang atas
anaknya diperbaiki. Pasien memiliki riwayat pemeliharaan oral higiene yang
tidak benar, disusui sampai dengan usia 2 tahun dan penggunaan susu botol
sampai dengan usia 3,5 tahun.
Riwayat kesehatan umum anak baik. Riwayat kesehatan gigi anak,
diketahui gigi insisif sulung rahang atas (51,61) dan molar pertama bawah (84)
diekstraksi karena karies. Hasil pemeriksaan klinis ditemukan adanya karies
pada 55,53,63,64,65,71,72,81,82,83,84,85 gangren pada gigi 62,73, sisa akar
pada molar kedua rahang atas dan bawah (54,75) serta prematur loss gigi 74,
seperti yang terlihat pada gambar 1 sampai 4.

Gambar 1. Foto klinis intra oral pasien

Gambar 2. Foto panoramik

Berdasarkan hasil pemeriksaan foto panoramik, menunjukkan karies
profunda pada gigi 84,85, 62, 63. Karies media pada gigi 55, 53, 64, 65, 71,
72, 73, 81, 82, 83 dan terdapat sisa akar pada gigi 54, 75, pada gigi 63 akan
dilakukan perawatan pulpa dengan follow up strip crown glass ionomer. Kemudian
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gigi 71,72,73,81,82 akan dilakukan ekskavasi karies kemudian direstorasi
dengan strip crown glass ionomer. Gigi 55,53,64,65,73,83,84,85 akan dilakukan
preparasi kemudian direstorasi dengan glass ionomer. Serta pencabutan pada
gigi 54,75 dengan follow-up space maintainer cekat.
Kunjungan pertama dilakukan penilaian oral hygiene dan diet serta
kontrol plak score. Kunjungan kedua dilakukan perawatan pulpa pada gigi 63
dan penambalan gigi lain 55,53,64. Kunjungan ketiga adalah penambalan dan
restorasi strip crown pada gigi 71,72,73,81,82,63. Kunjungan keempat, kelima
dan keenam adalah pencabutan. Setiap kunjungan selalu dilakukan kontral plak
score dan oral hygiene instruction.
Setelah menyelesaikan evaluasi kasus menyeluruh direncanakan untuk
menempatkan space maintainer cekat menggantikan gigi 54 dan 74, 75.
Setelah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, analisis pra operasi
dilakukan. Band ortodontik (ketebalan 0,005 inci dan lebar 0,180 inci) yang
diadaptasi pada gigi 55 serta 73 diikuti oleh cetakan alginat untuk membuat
model kerja. Kawat gauge 19 diadaptasikan dan disolder ke band. Kemudian
space maintainer disemen pada gigi 55 dan 73 dengan menggunakan semen
glass ionomer (Fuji 1) dan oklusi diperiksa untuk mengetahui adanya premature
contact. Pasien disarankan untuk menghindari mengunyah makanan keras dan
menjaga kebersihan mulut. Kontrol pertama pasien dilakukan setelah 24 jam
diikuti dengan kontrol setiap 3 bulan. Orang tua diinformasikan bahwa alat akan
dilepas oleh dokter gigi setelah gigi tetapnya erupsi.

Gambar 3. Penambalan glass ionomer dan pemasangan space maintainer cekat rahang atas dan
bawah

Selama perawatan pasien dan orang tua diajari cara penyikatan gigi yang benar
serta dianjurkan menggunakan tooth mouse sebagai pasta gigi rutin. Setelah
perawatan space maintainer selesai diaplikasikan topikal fluoride yaitu APF
mengandung 1.23% fluoride yang didahului oleh polishing dan kontrol plak serta
fissure sealant dengan glass ionomer pada gigi 36 yang telah erupsi sebagian.
Kemudian dijadwalkan untuk kontrol setiap 3 bulan untuk memantau status
pemeliharaan oral hygiene, diet dan kontrol space maintainer.
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DISKUSI
ECC merupakan karies dengan atau tanpa rongga pada permukaan yang
dianggap sebagai permukaan halus gigi, pada anak-anak berusia kurang dari 3
tahun. ECC merupakan karies yang mempengaruhi gigi sulung yang biasanya
dimulai dari gigi insisif rahang atas, diikuti oleh molar rahang atas dan molar
rahang bawah, serta mempengaruhi semua gigi secara berurutan sesuai dengan
waktu erupsi di rongga mulut. Diperkirakan 8% dari anak-anak usia 2 tahun
memiliki setidaknya satu gigi yang rusak. Prevalensi ini meningkat 48% pada
anak-anak usia 7 tahun.7
Berkenaan dengan faktor etiologi dari ECC, menyusui berkaitan dengan
pertumbuhan dan perkembangan bayi pada bulan pertama kehidupan dan
dianggap sebagai sumber utama nutrisi pada bayi, menyusui lebih lama atau
penggunaan botol bersama-sama dengan sering konsumsi makanan yang kaya
karbohidrat dapat menyebabkan ECC. Dalam kasus yang dilaporkan, semua
faktor ini hadir terkait dengan kebersihan mulut yang buruk. Selain itu, kondisi
ini juga berhubungan dengan faktor lain yang sangat terkait dengan ECC yaitu:
status sosial-ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, dan predisposisi kondisi
host. Oleh karena itu, dokter gigi perlu mengetahui faktor risiko nyata yang
terkait dengan karies pada bayi dan anak-anak pra-sekolah.7
Dalam kasus yang dipaparkan di sini, pasien disusui hingga usia 2 tahun dan
setelah itu mengkonsumsi susu melalui botol hingga usia 3,5 tahun dan sering
tertidur dengan susu botol. Kerusakan gigi dengan penilaian skor yang lebih
besar dari 6 (usia 5 tahun) adanya gigi yang hilang serta banyaknya permukaan
gigi yang ditambal menunjukkan Early Childhood Caries dengan derajat parah.
Keterlibatan karies luas pada gigi anterior dan posterior ini merupakan indikasi
perlunya evaluasi pasien secara holistik. 6,8,9
S-ECC dapat menyebabkan hilangnya gigi depan anak pada usia dini,
sehingga anak menderita akibat kemunduran perkembangan yang melibatkan
artikulasi bicara pada tahun kritis perkembangan bicara. Anak-anak dengan
ECC juga bisa memiliki keterlambatan perkembangan fisik, terutama tinggi
dan berat badan. Rasa sakit yang disebabkan oleh ECC dapat menyebabkan
penurunan nafsu makan, akhirnya menghasilkan kekurangan gizi.5,6
Perawatan pada kasus premature loss adalah dengan space maintainer,
dapat berupa cekat maupun lepasan namun protesa lepasan jarang dipilih karena
sulit digunakan pada pasien dengan usia yang sangat muda. Space maintainer
dapat didefinisikan sebagai protesa yang digunakan untuk menjaga ruang atau
mendapatkan kembali sedikit ruang yang hilang, agar gigi pengganti dapat
erupsi pada posisi yang benar di lengkung rahang. Pertimbangan yang bijak
harus diambil selama rencana perawatan atau saat pengambilan keputusan
untuk penempatan space maintainer pada gigi insisif. Gigi insisif sulung yang
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hilang biasanya diganti karena empat alasan: menjaga ruangan, fungsi dan
estetika. Beberapa dokter gigi berpikir bahwa pencabutan dini gigi insisif sulung
menyebabkan hilangnya ruang karena gigi yang berdekatan bergeser ke ruang
sebelumnya yang ditempati gigi insisif. Namun mungkin ada beberapa pengaruh
dari pembentukan spacing antara gigi insisif yang masih ada, tetapi tidak ada
pengurangan ukuran pada ruang yang tersisa. Hal ini masuk akal karena tidak
ada gerakan nyata atau pergeseran gigi ketika terjadi pembentukan spacing
yang tampak pada gigi sulung. Oleh karena pertimbangan tersebut maka pada
kasus ini premature loss anterior rahang atas tidak diganti.2,10,11
Pertimbangan pemilihan space maintainer cekat band and loop dikarenakan
adanya premature loss molar sulung, serta kecenderungan delayed erupted dari
premolar tetap jika molar sulung dicabut sebelum usia 8 tahun. Selain itu adanya
kecenderungan terjadinya anterior component force sehingga kemungkinan
terjadinya kehilangan ruangan sangat besar. Band and loop digunakan untuk
menjaga ruangan dan diindikasikan untuk premature loss gigi molar sulung
sebelum ataupun sesudah erupsi dari molar pertama tetap. Pada kasus pasien
ini penempatan band rahang bawah untuk sementara pada gigi 73 dengan
pertimbangan gigi 36 yang belum erupsi sempurna, dan direncanakan untuk
mengganti posisi band setelah gigi 36 erupsi sempurna.2
Penambalan dengan glass ionomer pun dipilih mengingat glass ionomer
mempunyai efek pelepasan fluoride, toleransi kelembapan yang tinggi, mudah
diaplikasikan dan dapat menghambat perkembangan karies sekunder. Pada
kasus ini pasien memiliki masalah hipersalivasi, sulitnya untuk dilakukan
tindakan preparasi kavitas menggunakan bur serta memiliki resiko karies yang
tinggi sehingga restorasi dengan glass ionomer merupakan pilihan yang tepat.2
Fluoride memiliki beberapa mekanisme aksi pelindung terhadap karies,
secara topikal kandungan fluoride dalam plak dan saliva menghambat
demineralisasi enamel dan meningkatkan remineralisasi enamel. Pemilihan
topikal fluoride pada kasus ECC ini dikarenakan tingginya kadar fluoride, yang
dicapai dengan penggunaan gel topikal atau varnish, menghasilkan lapisan
sementara kalsium fluoride seperti pada permukaan enamel, serta melepaskan
ion flouride secara perlahan ke dalam struktur gigi. Fluoride tersebut dilepaskan
ketika pH turun saat merespon produksi asam dan berperan untuk remineralisasi
enamel atau mempengaruhi metabolisme bakteri, selain itu topikal fluoride yang
tertelan juga dapat memiliki efek sistemik.12
Fluoride mempunyai efek yang besar pada tingkatan prevalensi karies.
Lebih lanjut, fluoride dapat menyebabkan fluorosis melalui paparan berlebihan
terutama pada anak usia dini. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan anti karies
non fluoride. Teknologi terbaru untuk remineralisasi telah dikembangkan dengan
menggunakan fosfopeptida dari kasein protein susu. Penggunaan tooth mouse
yang mengandung krim CPP-ACP (casein phosphoeptide-amorphous calcium
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phosphate) untuk meningkatkan SMH (microhardness permukaan enamel) dari
enamel yang terkikis secara signifikan lebih dari yang dilakukan larutan NaF
500 ppm. CPP-ACP krim efektif dalam remineralisasi lesi awal enamel pada gigi
sulung, lebih efektif dibandingkan dengan 500 ppm NaF dan dapat digunakan
untuk pencegahan ECC. Pada severe ECC kasus ini sangat penting pemakaian
pasta gigi yang mengandung krim CPP-ACP secara rutin setiap hari.13
Keberhasilan pengobatan terutama tergantung pada kunjungan recall.
Janji recall harus ditetapkan setiap kunjungan berdasarkan penilaian dokter gigi
terhadap risiko pasien untuk penyakit lain di masa yang akan datang. Dengan
demikian pentingnya kunjungan follow-up harus ditegaskan kepada orang
tua.4
Mengobati karies pada tingkatan proses penyakit untuk mencegah
munculnya, perkembangan, dan kerusakan gigi merupakan panggilan utama
dan tantangan terberat yang dihadapi oleh dokter gigi yang merawat anakanak. Keberhasilan dalam menunda inisiasi karies dan menekan munculnya
karies baru memegang peranan penting untuk kesehatan mulut jangka panjang
anak-anak. Rongga mulut bebas penyakit membawa kebahagiaan dan kepuasan
tidak hanya untuk orang tua dan anak-anak tetapi juga untuk tim gigi yang
memberikan informasi, instruksi, dan reinforcement. Kerjasama dari pasien dan
orang tua memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pengobatan. 4
KESIMPULAN
Karena pengobatan konvensional sangat mahal, alternatif metode
penanganan anak dengan Early Childhood Caries perlu untuk dicari.
Penggunaan fluoride sangat penting untuk remineralisasi lesi awal namun harus
dipertimbangkan dalam kaitannya dengan potensi berkembang menjadi fluorosis
pada gigi permanen dari adanya retensi agen topikal. Perawatan secara holistik,
tindakan preventif kedokteran gigi, home care, kontrol rutin ke dokter gigi serta
kerjasama dari pasien dan orangtua sangat penting dilakukan pada anak dengan
Early Childhood Caries agar kualitas hidup anak menjadi lebih baik.
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ABSTRAK
Premature loss pada gigi sulung dapat terjadi sebagai akibat dari karies,
trauma dan agenesi.Premature loss dapat menyebabkan maloklusi, gangguan
fungsi mastikasi, penurunan dimensi vertikal dan turunnya kepercayaan diri jika
terjadi pada gigi anterior. Salah satu penanganan premature loss adalah dengan
space maintainer. Pedoman AAPD tahun 2006-2007 menyebutkan, tujuan
dari space maintainer adalah mencegah hilangnya panjang, lebar dan keliling
rahang dengan mempertahankan posisi relatif dari gigi geligi yang masih ada.
Laporan kasus ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pentingnya
penanganan premature loss gigi sulung dengan penurunan dimensi vertikal
pada anak. Anak perempuan berusia 6 tahun datang ke Departemen IKGA
RSGM FKG UNPAD dengan keluhan gigi depan tinggal sisa akar, mengganggu
penampilan. Pemeriksaan intra oral menunjukkan sisa akar dan karies pada
beberapa gigi. Pemeriksaan ekstra oral menunjukkan penurunan dimensi
vertikal. Pemeriksaan fisik dan radiologis panoramik menunjukkan tidak ada
kelainan signifikan. Perawatan yang dilakukan pada pasien ini adalah instruksi
kebersihan mulut, profilaksis, pencabutan sisa akar, penambalan pembuatan
space maintainer lepasan pada rahang atas dan space maintainer cekat pada
rahang bawah. Pasien merespon baik terhadap perawatan yang dilakukan dan
kontrol rutin dilakukan. Penurunan dimensi vertikal dapat terjadi pada anak
dengan premature loss gigi sulung dan harus ditangani sedini mungkin.
Kata Kunci:premature loss, dimensi vertikal, space maintainer
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ABSTRACT
Premature loss of primary teeth can occur as a result of caries, trauma
and agenesis. Premature loss can caused malocclusion, masticatory function
disorder, decreased vertical dimension, and low self-esteem if happened
in anterior teeth. One of premature loss treatment is the space maintainer.
The 2006-2007 AAPD guideline state that the objectives of space maintainer
is to prevent the loss of arch length, arch width, and arch perimeter by
maintaining the relative position of the existing dentition. The purpose of this
case report is to give some information about the importance of premature
loss of primary teethtreatment with decreased vertical dimension in children.
A 6th years old girlcame to Pediatric Dentistry Department Faculty of Dentistry
UniversitasPadjadjaranOral and Maxillofacial Hospital complained about esthetic
of her front teeth. Intra oral examination showed multiple caries and retained
roots. Extra oral examination showed decreased vertical dimension. Physical
and radiology examination showed no significant abnormalities. Treatment
consisted oral hygiene instruction, prophylaxis, extraction of retained roots,
filling, maxillary removable space maintainer and mandible fixed maintainer.
Patient responded well to the treatment performed and routine control was
done. Decreased vertical dimension may occur in children with premature loss
of primary teeth and should be treated as soon as possible.
Keywords: premature loss, vertical dimension, space maintainer
PENDAHULUAN
Gigi anak mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan dan
perkembangan, tidak hanya dalam fungsi bicara, mengunyah, estetik dan
pencegahan kebiasaan buruk tetapi juga sebagai penunjuk erupsi dari gigi
permanen. Pergantian dari gigi sulung ke gigi permanen merupakan proses
fisiologis normal. Ketika proses normal ini terganggu, akibat terjadinyapremature
loss gigi sulung, lesi karies proksimal dan lain-lain, dapat mengakibatkan migrasi
ke arah mesial dari gigi, yang mengakibatkan hilangnya panjang lengkung
rahang yang dapat bermanifestasi sebagai maloklusi pada gigi permanen dalam
bentuk gigi berjejal, impaksi dari gigi permanen, ekstrusi dari gigi lawan dan
sebagainya.
Cara yang terbaik dalam mencegah masalah ini adalah dengan merawat
gigi sulung hingga sesuai dengan waktu gigi tersebut akan digantikan oleh gigi
tetap. Sehingga dapat dikatakan gigi sulung merupakan space maintainer yang
paling ideal untuk gigi permanen. Bagaimanapun juga, jika premature loss dari
gigi merupakan hal yang tak dapat dihindari karena karies yang luas atau alasan
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lainnya, pilihan perawatan yang akan dilakukan pada rahang adalah dengan
menempatkan space maintainer.1
Space maintainer adalah alat cekat atau lepasan yang digunakan untuk
menjaga panjang lengkung rahang setelah terjadinyapremature loss atau
prosedur ekstraksi elektif gigi geligi.2American Academy of Pediatric Dentistry
(AAPD) tahun 2006-2007 menyebutkan, tujuan dari space maintainer adalah
mencegah hilangnya panjang, lebar dan keliling rahang dengan mempertahankan
posisi relatif dari lengkung gigi.3
Space maintainer sering digunakan untuk mempertahankan ruangan pada
molar sulung pertama atau kedua ketika menunggu erupsi gigi penggantinya.
Pemeliharaan ruangan merupakan hal yang penting dan merupakan kewajiban
dari klinisi yang terlibat dalam memonitor perkembangan gigi geligi karena
kehilangan panjang lengkung rahang dapat menyebabkan masalah lainnya seperti
gigi berjejal, erupsi ektopik, impaksi gigi, crossbite dan pergeseran midline.2
Space maintainer lepasan dapat digunakan untuk menjaga ruangan pada
periode gigi sulung atau campuran. Alat ini biasanya digunakan ketika lebih dari
satu gigi hilang dalam satu kuadran. Alat ini dapat dilepas dan dipasang ke rongga
mulut oleh pasien. Space maintainer lepasan dapat diklasifikasikan sebagai:
space maintainer fungsional yang dapat digunakan dalam fungsi mastikasi,
bicara dan estetikdan space maintainer non fungsional hanya memiliki perluasa
akrilik pada daerah edentulousuntuk mencegah penutupan ruang.4
Kelebihan space maintainer lepasan adalah gampang dibersihkan, dapat
mempertahankan atau mengembalikan dimensi vertikal, dapat menyediakan
fungsi penting seperti mastikasi, estetik dan fonetik. Ruangan dapat dibuat
untuk gigi permanen yang akan erupsi tanpa mengubah alat. Space maintainer
lepasan ini membantu mencegah kebiasaan buruk tongue thrust pada ruangan
bekas ekstraksi.4
Kekurangannya adalah dapat hilang atau patah oleh pasien. Pasien yang
tidak kooperatif dapat tidak menggunakan alat tersebut, dapat menghambat
pertumbuhan lateral rahang, jika terdapat cangkolan. Hal ini dapat menyebabkan
iritasi pada jaringan lunak di bawahnya.4
Indikasi dari space maintainer lepasan ini adalah ketika faktor estetik
merupakan hal yang penting. Jika gigi sandaran tidak dapat mendukung alat
cekat, maka disarankan menggunakan yang lepasan. Pada kasus gigi permanen
tidak akan erupsi kurang dari lima bulan maka space maintainer lepasan dapat
diberikan. Pada kasus jika gigi permanen tidak erupsi keseluruhan akan sulit
beradaptasi pada band, sehingga disarankan menggunakan space maintainer
lepasan. Indikasi lainnya yaitu pada pasien celah palatum yang membutuhkan
obturasi pada defek palatal dan pada kasus terdapat banyak kehilangan gigi sulung.4
Secara vertikal wajah dibagi menjadi tiga, dengan dimensi ini berjarak
hampir sama. Diskrepansi pada rule of third akan memberikan indikasi
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ketidakseimbangan antara proporsi facial dan dimana hal ini terletak. Relevansi
khusus adalah meningkatnya atau menurunnya tinggi wajah bawah. Sepertiga
wajah bawah dapat dibagi lagi menjadi tiga, dengan bibir atas termasuk ke
sepertiga atas dan bibir bawah ke dalam dua per tiga bawah.5
Dimensi vertikal pada awalnya dikenali sebagai interaksi potensi genetik
pertumbuhan dari jaringan kraniofacial, faktor lingkungan dan dinamika dari
fungsi neuromuskular selama pertumbuhan. Stabilnya dimensi vertikal secara
prinsip berhubungan dengan interaksi antara faktor lingkungan dan dinmika
fungsi neuromuskular melalui proses aging. Menurut Moyers dan Wainright,
morfologi kraniofacial, pertumbuhan dan morfologi gigi lebih bervariasi pada
oklusi gigi. Korelasi antara tiga faktor ini meningkat sampai usia 12 tahun. Konsep
ini konsisten dengan konsep menurut Lavenge dan Petrovic, yang menyatakan
bahwa hubungan antara tiga tiang yang berhubungan dengan perkembangan
oklusi: (1) besarnya pertumbuhan jaringan dan sel (2) urutan spasial tulang
wajah dan (3) oklusi gigi yang mempengaruhi kecepatan, jumlah dan arah
pertumbuhan mandibula.6
Okeson menyatakan bahwa posisi stabil ortopedik terjadi ketika
posisi intercuspal stabil pada gigi dalam keadaan harmonis dengan posisi
muskuloskeletal yang stabul dari kondilus dalam fossa. Ketika ketidakseimbangan
antara posisi stabil ortopedik TMJ dan posisi intercuspal dari gigi meningkat,
terdapat peningkatan resiko gangguan intracapsular TMJ.Konsep stabil secara
ortopedik memberi pemahaman pada sendi temporomandibular, integritas dari
otot mastikasi dan ligamen dan hubungan skeletal dental.7
Laporan kasus ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai
pentingnya penanganan premature loss gigi sulung dengan penurunan dimensi
vertikal pada anak.
LAPORAN KASUS
Seorang anak perempuan berusia 6 tahun datang ke Departemen
Kedokteran Gigi Anak Rumah Sakit Gigi dan MulutFakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran dengan keluhan gigi depan tinggal sisa akar, mengganggu
penampilan dan ingin dirawat. Orang tua pasien tidak melaporkan adanya
kebiasaan buruk. Pasien kooperatif sebelum dan saat dilakukan perawatan
(Skala Frankl 4).
Pemeriksaan intra oral menunjukkan sisa akar pada gigi 54, 52, 51, 61,
62,pulpitis reversible gigi 53 dan 84, pulpitis irreversible pada gigi 64 dan
nekrosis pulpa 74.Pasien cenderung memajukan rahang bawahnya ketika
menutup mulut atau menggigit (Gambar 1A-C). Pemeriksaan ekstra oral
menunjukkan penurunan dimensi vertikal dan profil muka datar (Gambar 2B
dan D). Pemeriksaan sendi temporomandibular tidak menunjukkan kelainan.
Poceeding Bandung Dentistry 2016
138 Conventional VS Digitalized Dentistry

Gambar 1.(A-E) Gambaran intra oral sebelum dilakukan pembuatan space maintainer.

Pemeriksaan fisik menunjukkan berat badan 24 kg dan tinggi badan
123 cm. Kesehatan umum pasien baik dan pasien tidak dalam medikasi untuk
penyakit lain. Postur tubuh pasien baik dan bahu pasien simetris(Gambar 2 A-D).
Pemeriksaan radiologis panoramik menunjukkan tidak ada kelainan signifikan
dan didapatkan estimasi dental age menurut metode Dermijian8 pada kisaran
6,9 tahun ± 1 dan 2 tahun(Gambar 5B).
Analisis model studi yang dilakukan adalah analisis moyers dan tanaka
johnson dimana didapatkan hasil tidak ada kekurangan ruangan yang signifikan
pada pasien ini. Diagnosis dari kasus ini berdasarkan anamnesis, temuan kinis,
pemeriksaan pendukung berupa radiologis dan analisis model studi (geligi
campuran). Orang tua pasien telah memberikan persetujuan tertulis mengenai
publikasi kasus ini.
Perawatan yang dilakukan pada pasien ini adalah instruksi kebersihan mulut,
profilaksis rahang atas dan rahang bawah, pencabutan gigi 54, 52, 51, 61, 62,
dan 74, compomer strip crown gigi 53, penambalan dengan menggunakan glass
ionomer gigi 84, perawatan pulpotomi yang di follow up dengan menggunakan
stainless steel crown pada gigi 64, pencetakan dengan menggunakan bahan
cetak koloid irreversible pada rahang atas dan rahang bawah, pembuatan model
studi, analisis ruang geligi campuran yaitu analisis moyers dan tanaka johnson,
pembuatan space maintainer lepasan akrilik pada rahang atas (Gambar 3A, B,
C dan E.) dan space maintainer cekat tipe band and loop pada gigi 74 dan 75
(Gambar 3D).
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Gambar 2.(A-D) Postur tubuh pasien yang baik, bahu simetris.

Pada pembuatan space maintainer lepasan pada rahang atas, operator
membantu pasien dalam mencapai relasi sentrik dan walaupun hal ini memiliki
kendala dikarenakan usia pasien. Setelah pasien dapat mencapai relasi sentrik,
operator memeriksa kesejajaran tanggul gigitan, dukungan otot dan dimensi
vertikal.
Pada saat insersi, operator memberi tahu pasien dan orang tua pasien
mengenai perawatan space maintainer dan adaptasi space maintainer.
Kemudian dilakukan konseling lebih lanjut terhadap orang tua pasien untuk lebih
memperhatikan sisi psikologis anak pada masa awal insersi alat dikarenakan
ada kemungkinan anak merasa tidak percaya diri menggunakan ‘gigi tiruan’.
Pasien merespon baik terhadap perawatan yang dilakukan, dan kontrol rutin
dilakukan. Pada saat kontrol pasca 1 minggu perawatan pasien mengeluhkan
sakit pada gusi di daerah depan, setelah dilihat terdapat kemerahan pada
daerah tersebut. Operator mengoleskan aloclair gel pada daerah tersebut dan
mengurangi akrilik pada bagian frenulum. Orang tua pasien melaporkan anaknya
pada awalnya enggan menggunakan alat karena diganggu oleh temannya,
tetapi dengan pendekatan oleh orang tua, pasien menggunakan alat tersebut
dan pada akhirnya merasa lebih percaya diri dan selalu menggunakan space
maintainer tersebut. Pada saat kontrol selanjutnya tidak ada keluhan lagi dan
disarankan untuk kontrol berkala tiap satu bulan.
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Gambar 3. (A-E) Gambaran intra oral setelah insersi space maintainer.

Gambar 4. (A) Sebelum perawatan, tinggi wajah bawah pasien mengalami penurunan dan
kurangnya dukungan terhadap bibir dan pipi (profil edentulous). (B) Setelah perawatan, pasien
merasa lebih percaya diri dan dukungan bibir dan pipi didapatkan kembali.

Gambar 5. (A) Alat space maintainer lepasan rahang atas sebelum diinsersikan ke dalam rongga
mulut pasien. (B) Gambaran panoramik pasien sebelum perawatan.
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PEMBAHASAN
Idealnya, ketika oklusi berkembang dari periodegigi sulung ke gigi
campuran dan berkembang lagi ke gigi permanen, beberapa kejadian terjadi
dalam urutan. Kejadian ini menghasilkan oklusi fungsional, estetik dan stabil.
Ketika urutan ini terganggu, masalah yang dapat mempengaruhi status oklusal
pada gigi permanen. Ketika terjadi gangguan, pendekatan interseptif harus
dilakukan dalam mengembalikan proses normal dari perkembangan oklusi.
Prosedur interseptif dapat berhubungan beberapa pemeliharaan ruangan,
panduan gigi yang aktif atau kombinasi keduanya.9
Pada pasien ini, terjadi premature loss yang diakibatkan oleh proses
karies. Salah satu pilihan perawatan untuk premature loss adalah dengan space
maintainer. Space maintainer adalah alat cekat atau lepasan yang digunakan
untuk menjaga panjang lengkung rahang setelah premature loss atau prosedur
ekstraksi elektif gigi geligi.2Space maintainer yang digunakan pada rahang atas
adalah tipe lepasan mengingat ada beberapa gigi yang ingin digantikan, faktor
biaya dan estetik.
Pada pasien ini juga terlihat penurunan dimensi vertikal dan pasien
cenderung memajukan rahang bawahnya untuk dapat menggigit dan profil
anak menjadi lebih pendek serta terlihat seperti pasien edentulous. Untuk
menanggulangi hal tersebut, pada saat pembuatan space maintainer lepasan
rahang atas, dibuatlah tanggul gigitan dan digigitkan pada posisi relasi sentrik.
Dukungan otot bibir dan pipi sangat diperhatikan untuk agar profil pasien yang
terlihat seperti profil pasien edentulous teratasi.
Berdasarkan daftar istilah prostodontik, dimensi vertikal didefinisikan
sebagai jarak antara dua titik anatomis. Dimensi vertikal terjadi ketika gigi
rahang bawah beroklusi dengan gigi rahang atas. Dimensi vertikal ditentukan
oleh gigi yang tersisa, sehingga kehilangan struktur gigi dpat mempengaruhi
dimensi vertikal. Kehilangan dimensi vertikal dapat mempengaruhi fungsi
pasien, kenyamanan dan estetik.10
Penambahan dimensi vertikal telah dilaporkan untuk memfasilitasi
perawatan dari pasien yang mengalami atrisi seluruh gigi dan iregularitas
oklusal yang signifikan.Bagaimanapun juga, masih terdapat perdebatan
pada literatur mengenai modalitas pengobatan untuk meningkatkan dimensi
vertikal. Beberapa penulis telah berasumsi bahwa dimensi vertikal merupakan
hal yang konstan seumur hidup, dan perubahan pada dimensi vertikal akan
berkaitan dengan fisiologi dari sistem mastikasi dan kemampuan pasien untuk
beradaptasi. Peneliti lain melaporkan bahwa peningkatan dimensi vertikal akam
mengakibatkan hiperaktifitas otot-otot mastikasi, peningkatan gaya oklusal,
bruxism dan gangguan temporomandibular (TMD). Menurut pendapat lainnya,
beberapa penulis telah melaporkan bahwa gejala tersebut bersifat sementara.
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Walaupun bukti yang menyatakan implikasi dari peningkatan dimensi vertikal
masih sedikit, prosedur rehabilitatif yang berkaitan dengan peningkatan dimensi
vertikal harus dilakukan dengan hati-hati.10
Pada beberapa kasus, sangat memungkinkan untuk meningkatkan dimensi
vertikal jika 2 prinsip utama ini dijaga. Pertama, titik untuk memulai rekonstruksi
dari dimensi vertikal harus pada keadaan relasi sentrik kondilus mandibula.
Kedua, rekonstruksi harus dalam jarak adaptasi neuromuskular individual untuk
masing-masing pasien.6
Pada pemeriksaan panoramik didapatkan estimasi dental age menurut
metode Dermijian8 pada kisaran 6,9 tahun ± 1 dan 2 tahun. Hal ini masih
sesuai dengan usia pasien yaitu 6 tahun. Pada kasus pasien ini, pembuatan
space maintainer masih dipilih karena pasien mengeluhkan estetik dan terdapat
penurunan dimensi vertikal. Setelah insersi alat space maintainer lepasan
rahang atas, kontrol rutin dilakukan dan pasien diedukasi untuk melakukan
kontrol 1 minggu pasca insersi alat dan tiap 1 bulan untuk melihat pertumbuhan
rahang.
SIMPULAN
Penurunan dimensi vertikal dapat terjadi pada anak dengan premature
loss gigi sulung dan harus ditangani sedini mungkin. Penurunan dimensi
vertikal dapat mengakibatkan masalah serius lainnya seperti kelainan sendi
temporomandibular. Dokter gigi anak harus memperhatikan hal ini dan harus
dapat mendiagnosis dengan tepat dan melakukan perawatan yang efektif.
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PENGGUNAAN POSTERIOR BITE RISER, TONGUE BLADE DAN ALAT
ORTODONTI CEKAT PADA KASUS ANTERIOR CROSSBITE
THE USE OF POSTERIOR BITE RISER, TONGUE BLADE AND FIXED
APPLIANCE FOR TREATMENT ANTERIOR CROSSBITE
Winny Yohana, Kartika Indah Sari
Departemen Oral Biologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
padjadjaran
ABSTRAK
Anterior Crossbite adalah hubungan labio lingual abnormal yang meliputi
satu gigi atau lebih pada rahang atas dan bawah. Keadaan ini menunjukkan
adanya relasi gigitan terbalik pada gigi insisif rahang bawah saat pasien
oklusi sentrik. Etiologi maloklusi dapat disebabkan kelainan gigi atau tulang.
Maloklusi dapat diperbaiki untuk mengoreksi ketidakharmonisan gigi pada
rahang sehingga penampilan lebih estetik. Laporan kasus dilakukan pada anak
perempuan berumur 13 tahun, gigi 11 palatoversi, profil normal, kebersihan
mulut baik, bebas karies, kekurangan ruangan 1mm. Perawatan pada kasus ini
menggunakan posterior bite riser. tongue blade, dan fixed appliance. Penggunaan
posterior bite riser diinstruksikan untuk dipakai terus, kecuali waktu makan.
Pasien diminta untuk tetap menjaga kesehatan giginya dan kebersihan alat
tersebut. Setelah 2minggu insersi, pasien kontrol kembali. Tanpa diduga telah
terjadi jumping the bite dari gigi 11 sehingga gigi 11 sudah pada posisi normal.
Keberhasilan perawatan tergantung dari kerjasama dengan pasiennya.
Kata kunci:, posterior bite riser, tongue blade, anterior crossbite
ABSTRAK
Anterior crossbite is an abnormal labio-lingual relationship which involves
one or more teeth of the maxilla and the mandible. This anomaly shows the
presence of reverse bitting of incisor teeth in maxilla which their position are more
palatally than ones in centric occlusion. The etiology of anterior crossbite could
be dental or skeletal disorder. Malocclusion can be treated to become aesthetic
appearance. Case reports: girls 13 years-old, 11 palatoversion , normal profile,
good oral hygiene, caries-free, Arch length discrepancy 1mm. Treatment in this
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case using a posterior bite riser, tongue blade and fixed appliance. The posterior
bite riser must be used continuously, except eating. Patients have to maintain
oral hygiene and appliance. After 2weeks she came for control, the teeth of 11 had
jumped in the normal position. The patient was happy because her teeth became
aligned. The success of treatment depends on the cooperation with the patients.
Keywords:

posterior bite riser, tongue blade, anterior crossbite

PENDAHULUAN
Anterior Crossbite disebut juga gigitan bersilang, yang merupakan
hubungan labio lingual abnormal meliputi satu gigi atau lebih pada rahang
atas dan bawah. Keadaan ini menunjukkan adanya relasi /hubungan gigitan
terbalik pada gigi insisif rahang bawah saat pasien oklusi sentrik.1 Istilah insisif
yang terkunci (inlocked incisor) dapat pula dipakai untuk menerangkan kondisi
anterior crossbite dengan tepat.2 Anterior cross bite sering terjadi pada masa
pertumbuhan perkembangan anak-anak yaitu pada perioda gigi campuran.1
Anterior crossbite dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dental,
faktor skeletal, maupun factor fungsional.1,2,3,4
Faktor dental yang dapat menyebabkan anterior crossbite adalah persistensi
gigi sulung dan gigi supernumerary sehingga arah erupsi menjadi berubah, arah
gigi tetap lebih ke palatinal. Kekurangan ruangan akibat bentuk gigi yang besar,
sedangkan rahang sempit kemungkinan dapat mengakibatkan arah erupsi lebih
ke palatal 3,5 selanjutnya tipe maloklusi skeletal dapat disebabkan oleh faktor
genetik.5 Faktor kebiasaan buruk yang dilakukan sekitar rongga mulut turut
berperan dalam malokusi contohnya menggigit jari, bernafas melalui mulut,
menggigit bibir.5 Masalah yang akan terjadi bila keadaan gigitan bersilang
dibiarkan yaitu gangguan estetik seperti gigi terlihat berjejal, sehingga agak
sulit dalam membersihkan gigi yang dapat menyebabkan gingivitis, kalkulus,
karies. Anterior crossbite dapat menyebabkan abrasi pada permukaan insisal gigi
insisif di kedua rahang, destruksi jaringan periodontium pada bagian labial gigi
insisif rahang bawah.2 Apabila keadaan tersebut berlangsung lama, akan terjadi
gangguan pada sendi temporo mandibular. Oleh karena banyak keburukannya
sehingga diperlukan perawatan ortodonti agar susunan gigi akan menjadi teratur.
Perawatan anterior crossbite dapat dilakukan dengan menggunakan alat pasif
ataupun aktif. Alat pasif yang dapat digunakan adalah tongue blade, acrylic
inclined plane atau reversed stainlessseel crown. Sedangkan alat aktif yang
dapat dipakai yaitu upper Hawley Appliance, Heavy labial Arch 2-by4 appliance,
upper light labial archatau upper lingual arch.2,5
Keberhasilan perawatan tergantung dari umur pasien, waktu perawatan,
tipe maloklusi, ruangan yang tersedia dan kerjasama dengan pasien. Makalah ini
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akan membahas perawatan anterior crossbite dengan menggunakan posterior
bite raiser dan alat ortodonti cekat.
LAPORAN KASUS
Seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke klinik swasta, dengan
keluhan gigi depannya kurang rapih dan ingin dirawat. Pasien anak ketiga dari
empat bersaudara, adik dan kakaknya tidak ada kelainan yang serupa. Orang
tuanyanya tidak ada maloklusi. Pemeriksaan ekstra oral tidak ada kelainan, profil
wajah pasien termasuk normal, tidak tampak adanya kelainan pertumbuhan kedua
rahang. Riwayat kesehatan umum baik. Pemeriksaan intra oral; oral hygiene baik,
tidak ada karies, tidak ada kalkulus, tidak mempunyai kebiasaan buruk. Keadaan
dentofasial terdapat hubungan anterior crossbite pada gigi insisif 11. Rencana
perawatan; pemasangan alat ortodonti cekat pada gigi rahang atas dan bawah,
penggunaan tongue blade, pemasangan posterior bite riser tanpa labial bow.
PENATALAKSANAAN
Persiapan mouth preparation sebelum pemasangan alat ortodonti cekat
pada gigi rahang atas dan bawah. Selanjutnya disiapkan pembuatan posterior
bite riser tanpa labial bow. Pasien dilakukan pemasangan alat ortodontik cekat
pada gigi di rahang atas dan rahang bawah. Oleh karena ruangan cukup tersedia
maka pasien disarankan menggunakan tongue blade sebelum pemasangan
posterior bite raiser. Penggunaan tongue blade dengan cara menekan tongue
blade pada gigi 11 yang cross bite, dengan diusahakan agar lebar tongue
blade sama dengan lebar gigi 11. Cara menggunakannya adalah sebagai
berikut: pasien memegang blade dengan sudut 45o terhadap sumbu panjang
gigi 11 yang terkunci, agar mencapai bidang inklinasi ketika pasien menggigit
blade.2,5 Kegiatan ini harus dilakukan secara berkesinambungan setiap hari
dengan cara yang tepat, kecuali waktu makan dan tidur. Anak diinstruksikan
untuk menjaga kebersihan mulutnya, selain itu menghindari makanan yang
keras. Selama memakai alat ini diharapkan gigi 11 mendapatkan tekanan saat
anak melakukan gerakan menutup mulut, dan menelan. Selanjutnya setelah 7
hari pasien diminta kontrol. Pada kunjungan selanjutnya ternyata sudah ada
perubahan inklinasi sedikit dari gigi 11. Kemudian dilakukan pemasangan alat
posterior bite raiser dan pasien diinstruksikan untuk menggunakan alat tersebut
sepanjang hari kecuali waktu makan, serta malam hari alat tersebut digunakan.
Pasien disarankan untuk datang kembali setelah 2 mimggu. Selanjutnya pada
hari ke14 setelah pemasangan posterior bite raiser pasien kontrol dan ternyata
gigi 11 sudah bisa jumping the bite. Dengan demikian gigi 11 telah masuk ke
susunan lengkung rahang secara rapi (aligned).
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Gambar 1 sebelum perawatan

Gambar 2 oklusi sentrik

Gambar 3 posterior bite riser

Gambar 3 setelah perawatan
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6

Gambar 4 Perawatan telah selesai

PEMBAHASAN
Pasien ini mengalami anterior crossbite dengan melibatkan 1 gigi pada
rahang atas yang digolongkan ke dalam maloklusi klas 1 tipe 3. Kelainan ini
terjadi kemungkinan karena persistensi gigi sulung (gigi 51) sehingga arah
erupsi gigi 11 lebih kearah palatal. Tidak ada faktor genetik yang berperan
pada kasus ini, orang tuanya tidak ada yang mengalami maloklusi. Pada laporan
kasus ini, pemasangan alat ortodonti cekat rahang atas dan rahang bawah,
kemudian ditambahkan tongue blade berguna untuk membantu memindahkan
posisi gigi11ke arah labial untuk mempercepat penyembuhan. Tongue blade
digunakan sesering mungkin secara intermitten di waktu siang hari, kecuali
malam tidak digunakan. Apabila gigi pasien terasa linu pada daerah tersebut,
pasien disarankan minum analgesik. Hal ini karena adanya tekanan pada daerah
periapikal yang banyak mengandung pembuluh saraf sehingga terasa tidak
nyaman. Penggunaan alat tersebut dapat dikombinasikan agar memperoleh hasil
yang memuaskan. Dengan catatan bahwa pasien harus disiplin menggunakan
alat ini. Orang tuanya harus diberikan pengertian supaya perawatannya berhasil.
Setelah 7hari pasien diminta datang kembali untuk pemasangan alat posterior
bite raiser. Setelah insersi alat, kemudian diberikan penerangan tentang
pentingnya menjaga kebersihan mulut dan kebersihan alat posterior bite raiser.
Setelah 14hari dari waktu pemasangan alat posterior bite raiser ternyata gigi
11 telah jumping the bite. Posisi gigi 11 telah memasuki lengkung rahang
atas, sehingga susunan gigi terlihat rapi . Penggunaan tongue blade bertujuan
untuk memberikan tekanan oklusal yang berulang-ulang pada gigi 11 untuk
membawa gigi tersebut ke labial mengikuti permukaan landasan tongue blade.7
Penggunaan posterior bite raiser bertujuan agar didapatkan daerah bebas di
anterior setinggi 2-3mm sehingga memungkinkan gigi 11 dapat bergerak ke
arah labial yang selanjutnya dengan bantuan kombinasi dengan alat ortodonti
cekat gigi 11 dapat jumping the bite.
Penggunaan alat tongue blade/posterior bite raiser hanya akan merubah
posisi gigi 11 lebih ke labial /gerakan tiping, sehingga susunan gigi dalam
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lengkung rahang belum sempurna. Oleh karena itu untuk menyempurnakannya
diperlukan perawatan lanjutan dengan alat orto cekat sehingga posisi gigi
bergerak secara bodily, kedudukan gigi 11 menjadi sempurna. Keberhasilan
perawatan ini harus didukung dengan adanya motivasi yang besar dari pasien
itu sendiri.5
KESIMPULAN
Perawatan pada kasus anterior crossbite menggunakan posterior bite
riser, tongue blade dan fixed appliance. Penggunaan posterior bite riser untuk
mendapatkan jumping the bite sehingga susunan gigi 11 menjadi ke labial,
sehingga posisi gigi 11 menjadi normal.
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ANALISIS RADIOGRAFCBCT 3D PADA KASUS POLYP SINUS
MAKSILARIS
(Laporan Kasus)
Grace Christinne, Ria N.Firman
Bagian Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran,
Bandung,Indonesia
ABSTRAK
Pendahuluan:Pelebaran membran mukosa akibat peradangan sinus kronis
sering membentuk lipatan tidak teratur disebut polyp. Polyp dari mukosa sinus
dapat berkembang dan terisolasi disekitar sinus.Tujuan:Sebagai pemeriksaan
penunjang untuk menegakkan diagnosa dan menginterpretasi radiograf pada
kasus polyp sinus. Laporan Kasus: Seorang perempuan 56 tahun datang ke
instalasi radiologi RSGM UNPAD membawa surat rujukan dokter gigi spesialis
bedah mulut untuk dilakukan radiograf CBCT-3D. Pembahasan: Polyp sinus
adalah kelainan mukosa berupa massa lunak yang bertangkai berbentuk bulat
atau lonjong, tumbuh karena adanya pembengkakan akibat infeksi bagian
yang sempit dalam area hidung. Apabila terjadi tekanan negatif pada daerah
tersebut,dapat mengakibatkanpembengkakan, hingga kerusakan pada struktur
tulang. Polip umumnya berwarna kekuningan atau biru keabuan dan kemerahan,
karenairitasi lokal atau infeksi sekunder dengan permukaan licin dan agak bening
karena mengandung banyakcairan. Polyp Sinus menghalangi drainase dari
sinus sehingga sering terjadi infeksi sinus dan mengakibatkan resiko perubahan
bentuk struktur tulang akibat proses pertumbuhan polyp yang merupakan
dampak tekanan tonjolan pada tulangpenderita. Jika tekanan terjadi secara
terus menerus, lama kelamaan akanmerusakstrukturtulang.Radiografpolyp
sinus terlihat massa radioopak denganpenebalan mukosa melingkar serta
lokasi berada pada sinus maksilaris kiri. Simpulan:Polyp sinus adalah kelainan
mukosa berupa massa lunak, bertangkai dan berbentuk bulat ataulonjong,
tumbuhkarenaadanyapembengkakanakibatinfeksidalambagian yang sempit area
hidung. Alat radiograf CBCT-3D menganalisa bentuk dan ukuran massapolyp
sinusdan menginterpretasi radiografdari tampilan koronal,sagital dan aksial.
Kata kunci : polyp sinus,analisis CBCT-3D
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PENDAHULUAN
Polyp sinus dapat terjadi karena adanya pelebaran membran mukosa
akibat peradangan sinus kronis sering membentuk lipatan tidak teratur.
Polyp dari mukosa sinus dapat berkembang pada area terisolasi ke area lain
diseluruh sinus. Apabila terjadi tekanan negatif pada daerah tersebut, dapat
mengakibatkan pembengkakan, hingga kerusakan pada struktur tulang. Polip
umumnya berwarna kekuningan atau biru keabuan dan kemerahan,karenairit
asilok alatau infeksi sekunder dengan permukaan licin danagak beningkarena
mengandung banyak cairan.Polyp Sinus menghalangi drainase dari sinus
sehingga sering terjadi infeksi sinus dan mengakibat kanresiko perubahan
bentuk struktur tulang akibat proses pertumbuhanpolyp yang merupakan
dampak tekanan tonjolan pada tulang penderita.
Tujuan : Sebagai pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa,
dan menginterpretasi radiograf pada kasus polyp sinus.
LAPORAN KASUS
Seorang perempuan 56 tahun datang ke instalasi radiologi RSGM UNPAD
membawa surat rujukan dokter gigi spesialis bedah mulut untuk dilakukan
radiografi CBCT 3D.
PEMBAHASAN
Polyp sinus adalah kelainan mukosa berupa massa lunak yang bertangkai
berbentuk bulat atau lonjong, tumbuh k arena adanya pembengkakan akibat
infeksi dalam area hidung kitaada bagian yang sempit. Jika terjadi tekanan negatif
pada daerah itu bisa mengakibatkan pembengkakan, sehingga terjadi kerusakan
pada struktur tulang.Polyp umumnya berwarna ke kuningan atau biru keabuan
dan kemerahan karena iritasilokal atau infeksi sekunder dengan permukaan licin
dan agak bening karena mengandung banyak cairan. Polyp Sinus menghalangi
drainase dari sinus sehingga sering terjadiinfeksi sinus mengakibatkan resiko
perubahan bentuk struktur tulang akibat proses pertumbuhan polyp,merupakan
dampak tekanantonjolan padatulangpenderitanya. Jikatekanan terjadi secara
terus menerus, lama kelamaan akan merusak strukturtulang.Radiografpolyp sinus
terlihat massa radioopak dan mendestruksi dinding medial orbita/lamina papyracea
of ethmoid bone hingga ke tulang ethmoid dan lokasi di sinus maksilaris kiri.
Etiologi polyp sinus disebabkan oleh sesuatu alergi yang bisa berasal dari
debu, serbuk, bakteri, uapindustri,menghirup asap tembakau,pendarahan pada
hidung pilek berkepanjangan. Jika dibiarkan, makapolypakan membesar dan
akan menyebabkan sumbatan.Gambaran dan gejala klinis mulaidaripilek yang
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berlangsung lama, bersin-bersin, hidungtersumbat yang bersifat menetap,
sering mimisan, keluhanakan adanya massa di hidung, sukar buang ingus,
gangguan penciuman, bentuk hidung yang tak lagi simetris, bengekataubindeng,
telinga rasa penuh, mendengkur/gangguantidur, lendirdan rasa kering yang
terkumpul di tenggorokan, sakit kepala, dan lain- lain. Semua keluhan itu
tentu saja amat mengganggu dan sangat mempengaruhi produktivitas hidup
si penderita.Gejala lainnya dapat timbul jika teradapat kelainan di organ
sekitarnya sepertipost nasal drip (cairan yang mengalir di bagian belakang
mulut), suara bindeng, nyeri muka, telinga terasa penuh, snoring (ngorok),
gangguantidurdanpenurunankualitashidup.

A.Tampilan Koronal, B.Tampilan Sagital
Tampilan koronal pada gigi 26 terlihat massa radioopakmemiliki ukuran panjang 14,4 mm dan
lebar 12,2 mm dengan luas massa 155, 9 mm2.

Tampilan koronal area apikal gigi 26 terlihat massa radioopak dengan densitas massa max: 495
HU min: -319 HU dan rata-rata densitas : 88 HU berupa polip pada sinus.
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Tampilan sagital terlihat massa radioopak berupa polip pada sinus dengan memiliki luas 190,5
mm2, terlihat massa mendestruksi dinding medial orbita hingga ke tulang ethmoid dan lokasi di
sinus maksilaris kiri.

Tampilan aksial terlihat massa radioopak yang mengakibatkan perpindahan tulang ethmoid dan
mendestruksi dinding medial orbit/lamina papyracea of ethmoid bone dengan ukuran panjang
massa18,4 mm, lebar 13,1mm dan luas area 195,0 mm2.

Tampilan 3 Dimensi terlihat lokasipolyp sinus di area sinus maksila kiri.
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Gambaran radiologi tampilan koronal pada gigi 26 terlihat massa radioopak
memiliki ukuran panjang 14,4 mm dan lebar 12,2 mm dengan luas massa 155, 9
mm2. Tampilan sagital terlihat massa radioopak berupa polip pada sinus dengan
memiliki luas 190,5 mm2, terlihat massa mendestruksi dinding medial orbita
hingga ke tulang ethmoid dan lokasi di sinus maksilaris kiri. Tampilan aksial
terlihat massa radioopak yang mengakibatkan perpindahan tulang ethmoid dan
mendestruksi dinding medial orbit/lamina papyracea of ethmoid bone dengan
ukuran panjang massa18,4 mm, lebar 13,1mm dan luas area 195,0 mm2.
Tata laksana pada kasus poly sinus dirujuk berikan medika mentosa pada
penderita dan dirujuk ke spesialis bagian bedah mulut. Diferential diagnosis pada
kasus ini yaitu retention pseudocyst selaput lendir yang berdekatan, lapisan
biasanya tidak jelas. Jika beberapa pseudocysts retensiterlihat di dalam sinus,
kemungkinan poliposis sinus harusdipertimbangkan. Jika terjadi kerusakan
dan perpindahan tulang patut dicurigai mengarah ke neoplasma jinak dan
keganasan karena banyak neoplasma sinus yang asimtomatik. Pemeriksaan sinus
paranasal mengungkapkan kerusakan tulang yang terkait dengan peningkatan
radiopasitas merupakan indikasi untuk pemeriksaan tambahan lainnya dan
biopsi. Penatalaksaan tidak boleh ditunda dengan memberikan medikamentosa
pada pasien dan dirujuk ke spesialis bedah mulut.
SIMPULAN
Polyp sinus adalah kelainan mukosa berupa massa lunak, bertangkai
dan berbentuk bulat atau lonjong, tumbuh karena adanya pembengkakan
akibat infeksi dalam bagian yang sempit area hidung. Alat radiograf CBCT3D menganalisa bentuk dan ukuran massa polyp sinus dan menginterpretasi
radiografdari tampilan koronal, sagital dan aksial.
REFERENSI
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PENILAIAN KUALITAS TULANG SECARA MIKROSTRUKTUR
MENGGUNAKAN RADIOGRAF PANORAMIK
ASSESSMENT OF BONE QUALITY IN MICROSTRUCTURE USING
PANORAMIC RADIOGRAPH
Sollertia Tarigas, Lusi Epsilawati
Bagian Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjajaran
ABSTRAK
Pendahuluan : Kualitas tulang berhubungan erat dengan perawatan gigi
dan jaringan pendukungnya. Pengukuran kualitas tulang secara mikrostruktur
umumnya dilakukan dengan analisa trabekula atau tulang kanselus. Baik
dengan analisis mikroarsitektur trabekula atau perbandingan tulang kanselus
– kortikal. Tujuan dibuatnya karya ilmiah ini adalah untuk memberikan
gambaran penggunaan beberapa metode dalam menilai kualitas tulang secara
mikrostruktur menggunakan radiograf panoramik. Metode : Penelitian ini
ditulis berdasarkan dari berbagai sumber literatur buku, jurnal, prosiding ilmiah
terbaru dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembahasan : Radiograf
Panoramik dapat digunakan sebagai modalitas untuk melakukan penilaian
kualitas tulang, karena memberikan gambaran trabekula tulang yang cukup baik
dan jelas. Penilaian kualitas tulang secara mikrostruktur umumnya dilakukan
dengan penilaian pola trabekula. Beberapa metode pengukuran yang dapat
digunakan ialah metode Lekholm dan Zarb dimana dilakukan perbandingan
proporsi trabekula – kortikal, pada metode Analisa Morfodigital Trabekula dinilai
kompleksitas mikroarsitektur trabekula, dan pada metode Interconnectivity
Index (ICI) dilakukan penyederhanaan pola trabekula menjadi garis dan titik dan
kemudian konektifitasnya dianalisa. Masing-masing metode memiliki kelebihan
dan keterbatasan, tergantung dari tujuan dan fokus penilaian. Simpulan :
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai metode Lekholm dan
Zarb, metode Analisa Morfodigital Trabekula, dan metode Interconnectivity Index
(ICI), maka penulis menyimpulkan bahwa masing-masing metode memiliki
kelebihan dan kekurangan, sehingga satu metode tidak dapat diklaim sebagai
metode terbaik melainkan saling melengkapi dalam mengukur kualitas tulang
secara mikrostruktur dengan menggunakan radiograf panoramik.
Kata Kunci : Kualitas tulang, Radiograf Panoramik, Mikrostruktur, Trabekula
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ABSTRACT
Preface : Bone quality correlated to various dental and supporting
structure’s treatment and it’s success. Assessment of bone quality microstructural
in general done by analyze trabecular or cancelous bone. Either by analyzing
trabecular microarchitecture or comparing the proportion of cancelous – cortical
bone. The aim of this article is to describes aplication of several methods for
bone quality assassment microstructural using panoramic radiograph. Methods
: This research written based on various of most recent scientific source such
as text book, journal, proceeding either domestic or international. Discussion :
Panoramic radiograph can be used as modality to assess bone quality, because
provide fine and clear depiction of trabecular bone. Assessment of bone quality in
microstructure in general done by assess trabecular patterns. Several measuring
methods that can be used are Lekholm and Zarb’s method which comparing
proportion of trabecular – cortical, Morphodigital of Trabecular Analysis method
assess the complexity of trabecular microarchitecture, and in Interconnectivity
Index (ICI) trabecular patern simplified to line and nodes then the conectivity
been analyzed. Each method have it’s advantages and shortfall, depends on
the aim and focus of study. Conclusion : Based on discussion that has been
described about Lekholm and Zarb’s method, Morphodigital of Trabecular
Analysis method, and Interconnectivity Index (ICI) method, writers conclude
that each method have it’s advantages and shortfall, with the result that one
method can’t be claim as the best one however complement each another in
order to measuring bone quality microstructural using panoramic radiograph.
Key Words : Bone Quality, Panoramic, Macrostructural, Trabecular
PENDAHULUAN
Kualitas tulang sangat erat hubungannya dengan berbagai perawatan gigi
dan jaringan pendukungnya serta keberhasilannya. Dengan mengetahui kualitas
tulang maka pemilihan metode perawatan dapat dipilih dengan teliti sehingga
meningkatkan keberhasilan perawatan.
Pengukuran kualitas tulang secara mikrostruktur umumnya dilakukan
dengan analisa trabekula atau tulang kanselus1. Baik dengan analisis
mikroarsitektur trabekula atau perbandingan tulang kanselus – kortikal.
Radiograf panoramik merupakan radiografi yang paling umum digunakan
oleh dokter gigi 2 dan kemampuannya dalam melihat kelainan dapat meliputi
banyak hal. Baik dalam pengukuran makrostruktur mandibula maupun pola
mikroarsitektur trabekula yang dapat mengindikasikan kondisi kualitas tulang
yang baik hingga buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas
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mengenai teknik dalam menilai kualitas tulang secara mikrostruktur melalui
radiograf panoramik.
PEMBAHASAN
Kualitas tulang merupakan gabungan dari berbagai faktor yang menentukan
seberapa baik rangka dalam menahan fraktur, seperti mikroarsitektur, akumulasi
kerusakan mikroskopik, kualitas kolagen, ukuran kristal mineral tulang3. Penilaian
trabekula dapat dilakukan dengan beberapa metode.
Radiograf panoramik sebagai modalitas pilihan untuk menilai kualitas
tulang mandibula secara mikrostruktur memiliki keunggulan diantaranya dapat
menampilkan stuktur mandibula dan maksila dalam pandangan yang luas,
paparan radiasi rendah (sekitar 10% dari radiograf seluruh mulut), dan relatif
murah4. Adapun kekurangannya terdapat banyak distorsi, resolusi rendah5.
Keterbatasan ini dapat diatasi dengan mengambil potongan citra panoramik
pada area dengan distorsi minimal dan menampilkan bidang luas trabekula
tulang tanpa banyak gambaran anatomi lain yang dapat memecah fokus saat
penilaian mikroarsitektur, misalnya area periapikal premolar mandibula.
1. Metode Lekholm dan Zarb
Lekholm dan Zarb menjelaskan sistem klasifikasi kualitas tulang dimana
membandingkan proporsi bagian kortikal dan kanselus dalam 4 tipe berdasarkan
tampilan radiografis :
Ke-empat tipe ini ialah 6 : 1). Hampir seluruh bagian tulang disusun oleh
tulang kompak homogen dengan trabekula yang rapat; 2). Lapisan tebal tulang
kompak mengelilingi inti tulang trabekula padat; 3). Lapisan tipis tulang kortikal
mengelilingi inti tulang trabekula padat; dan 4). Lapisan tipis tulang kortikal
mengelilingi inti tulang trabekula dengan densitas dan kekuatan yang rendah.
Penilaian ini dapat berbeda pada area anatomi yang berbeda pada
tulang maksila dan mandibula. Mandibula umumnya lebih padat terkortikasi
dibandingkan maksila dan kedua rahang cenderung menurun ketebalan
kortikalnya dan meningkat porositas trabekulanya semakin ke posterior6,7.
Hal ini dikarenakan perbedaan fungsi biomekanis pada maksila dan
mandibula, dimana mandibula didesain sebagai unit absorpsi tekanan sehingga
memiliki struktur yang lebih kompak dibanding maksila8,9.
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Gambar 1. Tipe kualitas tulang menurut

Lekholm dan Zarb. Dari kualitas baik (Tipe 1) hingga
buruk (tipe 4).

2. Analisa Morfodigital Trabekula
Pada metode ini dilakukan digitalisasi pada potongan citra panoramik
mandibula pada area dengan distorsi minimal dan menampilkan bidang luas
trabekula tulang tanpa banyak gambaran anatomi lain yang dapat memecah fokus
saat penilaian mikroarsitektur, misalnya area periapikal premolar mandibula.
Digitalisasi menggunakan perangkat lunak film processing spesifik 10.

Gambar 2. Rangkaian metodologi yang digunakan dalam prosesing citra morfodigital.
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Watanabe et al, didapat bahwa pola
trabekula pada pria lebih kompleks dibandingkan wanita. Hasil penelitian ini juga
menyimpulkan bahwa pria memiliki trabekula yang lebih kuat dan kompleks
dibandingkan wanita, hal ini dihubungkan dengan resiko osteoporosis yang lebih
tinggi pada wanita.
Penilaian ini hanya menunjukkan kecenderungan tingginya resiko
osteoporosis dengan menilai mikroarsitektur trabekula dalam sampel yang telah
distandarisasi pada dewasa muda dengan karakteristik yang sama11. Hasilnya
mungkin saja dapat berbeda pada sampel dengan usia yang lebih tua, dengan
penyakit sistemik, dan penggunaan rahang.
3. Interconnectivity Index (ICI)11
Pada metode ini, diambil potongan citra panoramik dengan distorsi
minimal kemudian didigitalisasi. Dilakukan penentuan jumlah total titik, titik
– percabangan, dan titik – percabangan dengan ujung bebas pada gambaran
mikroarsitektur trabekula yang telah didigitalisasi dan diekstrak menjadi
gambaran dua dimensi. Setelah itu diperoleh jumlah “pohon”, menjadi struktur
yang tersusun dari titik – titik, dan atau titik – percabangan ujung bebas yang
saling berhubungan. Dengan meningkatnya konektivitas rongga sumsum
maka tinggi pula nilai ICI dan berhubungan dengan fragmentasi jaringan
tulang trabekula. Hal ini dinilai dengan tingginya jumlah titik dan percabangan
segmental berhubungan dengan rendahnya jumlah “pohon”.

Gambar 3. Interconnectivity Index (ICI) pola trabekula disederhanakan menjadi gambaran garis
dan hubungan antar titik dalam penilaian mikroarsitektur trabekula.

Selain faktor fungsi biomekanis, hormonal, biologis, dan anatomi,
mikroarsitektur trabekula juga dipengaruhi oleh kondisi patologis. Kondisi
inflamasi dapat mengganggu keseimbangan metabolisme osteoblas dan
osteoklas tulang sehingga proses resoprsi tulang lebih besar dibanding proses
remodelling yang kemudian menyebabkan kerapatan pola trabekula tulang pun
meningkat pada pengamatan secara radiologis14. Hal ini mengindikasikan kondisi
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tulang yang kurang padat dan rentan terhadap fraktur, sehingga kualitas tulang
dapat dikategorikan rendah.
Kualitas tulang paling sering digunakan pada penilaian tulang individu
lanjut usia, terutama wanita. Karena faktor hormonal dan fungsional, kualitas
tulang menurun secara signifikan pada masa pre menopouse hingga menopouse.
Dengan berkurangnya massa tulang dan terbentuknya porus-porus pada
trabekula tulang. Sangat terlihat pada pasien osteoporosis 15. Hal ini berakibat
pada rentannya tulang untuk mengalami fraktur. Dengan banyaknya gigi-gigi
yang rusak dan perlu perawatan karena proses fisiologis maupun patologis
pada individu lanjut usia, maka kualitas tulang sangat mempengaruhi pilihan
perawatan dan prognosis perawatan.
SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai metode Lekholm
dan Zarb, metode Analisa Morfodigital Trabekula, dan metode Interconnectivity
Index (ICI), maka penulis menyimpulkan bahwa masing-masing metode memiliki
kelebihan dan kekurangan, sehingga satu metode tidak dapat diklaim sebagai
metode terbaik melainkan saling melengkapi dalam mengukur kualitas tulang
secara mikrostruktur dengan menggunakan radiograf panoramik.
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RADIOGRAPH CBCT 3D IN ODONTOMA (CASE REPORT)
RADIOGRAF CBCT 3D ODONTOMA (LAPORAN KASUS)
Berty Pramatika, Azhari, Fami Oscandar
Bagian Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran,
Bandung
ABSTRACT
Background: Odontoma is an odontogenic tumor that derived from
differentiated epithelial and mesenchym cells. The prevalence of odontoma is
about 22% of all odontogenic tumor. Usually, odontoma are asymptomatic, so
they are usually detected in routine radiographs. Early diagnosis will facilitate
the clinician to make treatment plan for a better prognosis. In this case 3D
imaging with CBCT is the technique of choice to detect odontoma. Methods:
This research written based on odontoma case report analysis and literature
review. Discus: This report describes a case of odontoma in anterior mandible
blocking the eruption of canine in 20 years old women in CBCT. Odontoma
is benign tumors that consist of enamel, dentine, cementum and pulpal
tissue. Majority of odontoma are located in the anterior region of the maxilla
and usually, it’s caused the failure of a permanent tooth to erupt. WHO has
classified 2 type of odontoma: compound odontoma and complex odontoma,
the ratio is about 2:1.Radiographically odontoma has characteristic features,
the lesion appears as radiopaque mass, miniature tooth-like structures known
as denticle, and the borders of odontoma are well defined that surrounded by
radiolusen line. Conclusion:Based on the present case, we can conclude that
odontoma is causing impacted teeth. Odontoma is an asymptomatic lesion, so
radiography examination isa major role for odontoma diagnosis to avoid the
later complications.
Key word: odontoma, impacted teeth, CBCT
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ABSTRAK:
Latar Belakang: Odontoma merupakan tumor odontogen yang berasal
dari diferensiasi sel epitel dan mesenkim. Prevalensi odontoma sekitar 22% dari
seluruh jenis tumor odontogen.Pada umumnya odontoma tidak memberikan
keluhan, sehingga seringkali ditemui tidak sengaja pada pemeriksaan radiografi.
Deteksi dini secara radiograf diperlukan untuk menentukan rencana perawatan
agar prognosisnya menjadi lebih baik.Pada kasus ini pencitraan 3D dengan CBCT
dipilih untuk mendeteksi odontoma. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan
menganalisa kasus odontoma dan dilakukan pembahasan berdasarkan buku
dan jurnal yang terbaru. Diskusi: Laporan ini menggambarkan kasus odontoma
pada mandibular anterior yang menghambat erupsi gigi kaninus pada wanita
berumur 20 th dengan menggunakan pemeriksaan CBCT. Odontoma merupakan
tumor jinak yang terdiri dari enamel, dentin, sementum, dan jaringan pulpa.
Mayoritas odontoma berlokasi pada regio anterior pada maksila,dan biasanya
menyebabkan terjadinya gigi permanen yang impaksi. Menurut WHO (2005)
odontoma dikelompokkan menjadi 2, yaitu compound odontoma dan complex
odontoma, dengan rasio 2:1. Secara radiografi, odontoma memiliki karakteristik
tertentu, lesi akan tampak sebagai sekumpulan massa radiopak, memiliki struktur
seperti miniatur gigi yang disebut sebagai denticle, dengan tepi well-defined,
yang dikelilingi dengan garis radiolusen. Simpulan:Berdasarkan kasus di atas
dapat disimpulkan bahwa odontoma menyebabkan terjadinya gigi impaksi.
Odontoma merupakan lesi asimtomatis, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan
radiograf secara rutin untuk mendeteksi adanya anomali gigi untuk menghindari
komplikasi lebih lanjut.
Kata kunci: odontoma, gigi impaksi, CBCT
PENDAHULUAN
Odontoma lebih sering dikenal sebagai hamartoma daripada dikenal sebagai
neoplasma yang sesungguhnya1.Odontoma merupakan anomali pertumbuhan
dan perkembangan akibat pertumbuhan sel epitelial dan sel mesenkim yang
berlebihan.Istilah odontoma pertama kali diberikan oleh Broca (1866), yang
menemukan odontoma sebagai tumor yang terbentuk akibat pertumbuhan
berlebihan dari jaringan gigi1,2,3. Secara histologis, odontoma terbentuk dari
berbagai macam jaringan gigi, termasuk enamel, dentin, sementum, dan
pulpa4,5. Lesi ini biasanya berkembang secara lambat dan tidak menimbulkan
rasa sakit, dan berlokasi di antara akar gigi yang erupsi, atau di antara susunan
gigi sulung dan gigi permanen6.
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Odontoma merupakan tumor odontogen yang paling sering terjadi di
maksila, beberapa penelitian menyebutkan bahwa angka insiden odontoma
sekitar 22% dari semua neoplasma odontogen pada maksila ras Kaukasia.
Sekitar 67% odontoma ditemukan di maksila dan sisanya (33%) ditemukan pada
mandibular, namun tidak ditemukan adanya perbedaan angka insiden antara lakilaki dan perempuan.Sebagian besar compound odontoma (74,3%) ditemukan
pada usia 20-30-an, pada saat pemeriksaan radiograf rutin, pada regio insisivus
dan caninus rahang atas, sedangkan complexodontoma hanya 34% yang
ditemukan pada maksila. Pada umumnya complex odontoma ditemukan pada
regio posterior mandibular (59%) dan regio premolar (7%). Menurut penelitian,
baik compound odontoma maupun complex odontoma lebih sering ditemukan
pada sisi kanan rahang daripada sisi kiri rahang (62% compound odontoma,
68% complex odontoma)5,7. 61,6% odontoma menyebabkan impaksi pada gigi
yang berdekatan8.
Untuk menentukan diagnosis dan rencana perawatan yang tepat pada
odontoma, maka diperlukan pemeriksaan radiografi.Dalam hal ini pemeriksaan
radiografi yang dilakukan adalah dengan menggunakan CBCT. CBCT dapat
memberikan informasi lokasi lesi yang tepat, yang tidak dapat diberikan pada
radiografi konvensional, misalnya pada kondisi terjadi superimposed pada
obyek. Keuntungan dari CBCT antara lain dapat memberikan informasi yang
baik tentang struktur anatomi, kondisi patologis, anomali tumbuh kembang,
dan trauma, dengan waktu paparan dan radiasi yang lebih kecil dibandingkan
dengan menggunakan CT9.Laporan kasus ini akan memaparkan kasus odontoma
dengan menggunakan CBCT dalam menegakkan diagnosa.
LAPORAN KASUS
Seorang wanita berumur 20 tahun datang dengan keluhan gigi yang
sakit pada gigi geraham kiri bawah. Pada pemeriksaan intraoral menunjukkan
bahwa gigi 36 terdapat tumpatan, gigi 33tidak tumbuh. Pada penderita diberi
obat antibiotik dan penghilang rasa sakit.Selanjutnya dilakukan pemeriksaan
CBCT untuk rencana perawatan endodontik.Dari pemeriksaan CBCT tampak
tumpatan pada gigi 36 mendekati pulpa. Pada regio 32-31 tampak gigi impaksi
horizontal 33, dan tampak suatu massa kalsifikasi yang terletak di dekat gigi 33
dan dikelilingi oleh suatu halo radiolusen, yang menunjukkan adanya jaringan
lunak pada bagian anterior mandibular. Pada potongan aksial tampak suatu
massa radiopak berbentuk menyerupai gigi dengan struktur gigi yang lengkap
enamel, dentin,dan pulpa dengan bentuk mahkota konus, dan suatu massa
radiopak dengan bentuk iregular dan berbatas jelas di daerah periapikal gigi
32. Berdasarkan hasil pemeriksaan radiograf maka pasien didiagnosa sebagai
odontoma.
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Gambar A. Cone beam computed tomography 3D menunjukkan lokasi gigi impaksi caninus 33
diantara regio 41-42, gigi impaksi 33 tertutup oleh selapis jaringan lunak. B. Potongan koronal
tampak suatu massa radiopak yang dikelilingi halo radiolusen pada region 31-32, berbentuk
seperti gigi, well-defined, di sinistra gigi 33.

Gambar C potongan aksial tampak gigi impaksi 33 dan denticle menyebabkan destruksi kortikal
tulang; D tampak adanya suatu massa radiopak pada regio 31-32 di atas gigi 33, sehingga
mengakibatkan gigi 33 impaksi horizontal; E potongan sagital, tampak beberapa massa radiopak,
well defined, berbentuk seperti gigi yang dikelilingi halo radiolusen di daerah periapikal gigi 31

PEMBAHASAN
Odontoma merupakan tumor yang memiliki karakteristik adanya
pembentukan enamel, dentin, sementum dan jaringan pulpa. Komponen-komponen
ini terlihat pada beberapa tahap histodiferensiasi dan morfodiferensiasi4,10,11.
Odontoma ini dianggap sebagai hamartoma dan bukan true tumor, karena
mengalami perkembangan yang lambat dan merupakan suatu jaringan gigi yang
berdiferensiasi dengan baik.WHO (2005) mengklasifikasikan odontoma menjadi
2, yaitu complex odontoma dan compound odontoma, dengan perbandingan
angka kejadian 1:210. Complex odontoma merupakan suatu malformasi dimana
jaringan gigi terbentuk dengan baik, tapi dengan pola yang tidak beraturan,
sedangkan compound odontoma merupakan suatu malformasi dimana jaringan
gigi terbentuk lebih teratur, tampak seperti miniatur gigi dengan struktur gigi
yang lengkap11.
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Sampai saat ini etiologi odontoma tidak diketahui, namun diduga kelainan
ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain trauma, infeksi, faktor herediter
(Gardner’s syndrome dan Hermann’s syndrome), hiperaktivitas odontoblas, dan
perubahan komponen genetik yang bertanggung jawab terhadap perkembangan
gigi11,12. Trauma dapat memicu terjadinya odontoma apabila tekanan pada
gigi sulung mengenai benih gigi permanen pada fase awal odontogenesis dan
menyebabkan fase morfogenesis perkembangan ameloblas pada benih gigi
permanen11.
Gen yang berperan penting pada pada pembentukan gigi adalah LHX8.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kim et al, pada penderita odontoma
menunjukkan adanya ekspresi yang cukup tinggi dari gen ini bila dibandingkan
dengan stem sel mesenkim pada orang normal. Over ekspresi LHX8 kemungkinan
berperan dalam pembentukan odontoma12. Ketika benih gigi terbagi menjadi
beberapa partikel, dimana setiap partikel akan berkembang dengan struktur
yang mirip dengan gigi, pada akhirnya terbentuk compound odontoma. Ketika
gigi berkembang tanpa pembagian yang jelas dan terdiri dari kumpulan jaringan
gigi yang tidak teratur, maka akan terbentuk complex odontoma13,14.Pada kasus
di atas tidak terdapat hubungan dengan kelainan herediter dan tidak terdapat
riwayat trauma pada pasien.
Odontoma tidak menimbulkan keluhan dan seringkali ditemukan pada
pemeriksaan radiografi rutin secara tidak sengaja oleh karena ada gigi yang
tidak erupsi.Menurut penelitian Iatrous et al dari 26 kasus odontoma, 80.7%
berhubungan dengan gigi impaksi15.Seperti halnya pada kasus di atas dimana
lesi odontoma menyebabkan gigi 33 impaksi dan ditemukan secara tidak sengaja
pada pemeriksaan radiografi rutin.
Secara radiologis odontoma tampak sebagai suatu lesi radiopak yang
dikelilingi dengan halo tipis radiolusen yang menunjukkan adanya kapsul jaringan
penghubung. Compound odontomaakan tampak sebagai kumpulan miniatur gigi
atau denticle dengan pola tidak teratur dengan berbagai bentuk dan ukuran.
Penelitian lain pada radiograf menunjukkan bahwa compound odontoma dapat
berupa gambaran dua atau lebih massa radiopak seperti gigi dengan mahkota
berbentuk konus. Masing-masing denticle ini dipisahkan oleh jaringan fibrous,
oleh karena itu pada gambaran radiograf akan tampak adanya halo radiolusen
pada masing-masing denticle, dan pada akhirnya seluruh denticle ini akan
dikelilingi zona sklerotik dan radiolusen15,16,17. Sedangkan gambaran radiografi
complex odontoma akan tampak sebagai suatu massa radiopak berbentuk ovoid,
spherical atau irregular dengan batas jelas yang dikelilingi area radiolusen pada
bagian korona gigi impaksi.
Dari hasil CBCT kasus di atas dapat diketahui adanya beberapa massa
terkalsifikasi dengan batas jelas, yang dikelilingi halo radiolusen pada anterior
mandibula terletak berdekatan dengan gigi 33 yang impaksi yang dipisahkan
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oleh jaringan fibrous. Massa terkalsifikasi tersebut memiliki struktur gigi yang
lengkap meliputi enamel, dentin, dan sementum dalam ukuran yang lebih kecil
(miniatur gigi), sehingga dapat disimpulkan bahwa diagnosa kasus di atas
adalah compound odontoma.CBCT dapat membantu klinisi dalam mengevaluasi
pola pertumbuhan dan variasi lesi, sehingga dapat digunakan untuk membuat
diagnosis dan rencana perawatan yang tepat, sehingga intervensi bedah dapat
dilakukan seminimal mungkin.
SIMPULAN
Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa odontoma
menyebabkan terjadinya gigi impaksi. Odontoma merupakan lesi asimtomatis,
sehingga perlu dilakukan pemeriksaan radiograf secara rutin untuk mendeteksi
adanya anomali gigi untuk menghindari komplikasi lebih lanjut.
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reseptor digital RADIOGRAFi dalam kedokteran gigi
(KAJIAN PUSTAKA)
DiGITAL IMAGE RECEPTOR in Dentistry
(STUDY LITERATURE)
Shinta Amini Prativi, Ria N. Firman
Bagian Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran,
Bandung
ABSTRAK
Pendahuluan: Kemajuan teknologi dalam pencitraan digital telah membuat
film konvensional mulai ditinggalkan dan bergeser ke reseptor digital. Hal ini
membuat para dokter gigi harus sangat selektif dalam memilih reseptor digital.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai jenis reseptor digital
serta kelebihan dan kekurangannya. Metode: Penelitian ini ditulis berdasarkan
dari berbagai sumber literatur buku, jurnal, prosiding ilmiah dari dalam dan luar
negeri terbaru. Pembahasan: Reseptor gambar digital merupakan perangkat
yang menangkap sinar-x setelah melewati organ pasien sehingga menghasilkan
gambar dalam bentuk digital. Reseptor digital terbagi menjadi dua teknologi,
pertama reseptor teknologi Solid–state merupakan reseptor yang menerima
paparan dari sinar-x pada suatu material semi konduktor yang solid yang
langsung tersambung dengan komputer, dibagi menjadi 3 jenis yaitu: Charge
Couple Device (CCD) paling sering digunakan, Complementary Metal Oxide
Semiconductor (CMOS) merupakan modifikasi dari CCD lebih murah namun
lebih rapuh, dan flat panel detector (FPD) untuk pencitraan ekstraoral. Teknologi
kedua, photostimulable phospor termasuk dalam reseptor semi tidak langsung,
dimana gambar laten perlu dipindai untuk dapat dibaca pada komputer, lebih
lentur dan tipis. Simpulan: Reseptor digital merupakan salah satu bagian dari
kemajuan teknologi terbaru dalam pencitraan radiograf yang menjadi pilihan
terbaik pada saat ini. Para praktisi diharuskan untuk lebih proaktif untuk mencari
tahu informasi mengenai reseptor yang terbaik sesuai dengan tujuannya yaitu
didapatkannya informasi radiodiagnostik yang akurat.
Kata Kunci : Reseptor Digital, Pencitraan, Digital Radiografi
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ABSTRACT
Introduction: The advent of digital imaging has revolutionized dental
radiology. Technological advances in digital imaging makes conventional film
becoming obsolete and shift to digital receptors. Its shift should make the
operator more selective in deciding what kind of digital receptor. The purpose
of this study was to determine types of receptor digital imaging. Methods:
This research written based on various scientific sources as textbook, journal,
proceeding either domestic or international. Discussion: Digital image receptor
is a device that captures x-rays after passing through the patient’s organ to
produce an image in digital form. Receptor Technology Solid-state is the receptor
that receives exposure from x-rays in a semiconducting material that is solid
is directly connected to a computer, and is divided into three types: Charge
Couple Device (CCD) is most commonly used, Complementary Metal Oxide
Semiconductor (CMOS) is a modification of the CCD which is cheaper but more
fragile, and flat panel detector (FPD). Photostimulable phosphor technology
included in the semi-indirect receptor, latent image is converted to a digital
image by a scanning device through stimulation by laser light. PSP is more
flexible and thinner than solid-state receptors. Conclusion: Digital receptor is
one part of the latest advances in radiographic imaging is a best choice at this
time. Dentist must proactive to find out about the best receptor digital base on
propose.
Keywords: Digital Image Receptors, Digital Imaging
PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi dalam pencitraan digital telah membuat film
konvensional mulai ditinggalkan dan beralih ke reseptor digital.1 Reseptor digital
dalam pencitraan radiografi digunakan sebagai pengganti film yang berperan
untuk menangkap sinar-x, lalu diubah menjadi potongan-potongan elektronik,
kemudian ditampilkan dan disimpan dengan menggunakan komputer.2
Terdapat dua teknologi pilihan reseptor digital yaitu solid–state dan
photostimulable phospor. Detektor solid–state yang dikenal dengan istilah sensor
merupakan reseptor langsung yang terhubung dengan komputer sehingga dapat
langsung ditampilkan pada layar.3,4 Teknologi dibagi menjadi 3 jenis yaitu: Charge
Couple Device (CCD), Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS), Flat
Panel Detector (FPD). Photostimulable phospor yang dikenal dengan istilah
“plat” merupakan reseptor tidak langsung dimana gambar laten yang didapat
akan dikonversikan ke gambar digital dengan alat pemindai.1-3,5
Setiap reseptor memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing,
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sehingga para dokter gigi harus sangat selektif dalam memilih reseptor digital
yang ingin digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai
jenis prinsip kerja reseptor digital serta kelebihan dan kekurangannya.
METODE
Penelitian ini ditulis berdasarkan dari berbagai sumber literatur buku,
jurnal, prosiding ilmiah baik dari dalam dan luar negeri terbaru.
TINJAUAN PUSTAKA
Reseptor digital merupakan bagian terpenting dalam sistem radiografi
digital. Pada dasarnya, prinsip kerja reseptor digital memiliki kesamaan dengan
film konvensional yaitu interaksi reseptor dengan sinar-x, proses pembentukan
gambar laten dan cara melihat gambar. Dalam pencitraan digital, reseptor lebih
sensitif sehingga jumlah radiasi yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan
dengan film konvensional.3
Reseptor digital terdiri dari teknologi yang berbeda dan berbagai ukuran
dan bentuk. Terdapat dua teknologi utama untuk menghasilkan radiograf
digital, yaitu: (1) Solid–state technology dan (2) photostimulable phospor
technology.1,6,7 Detektor solid state terbuat dari silikon yang didalamnya tersusun
dari pixel yang sensitif terhadap sinar-x atau cahaya.3 Detektor solid state ini
berukuran kecil menyerupai ukuran film konvesional, berbentuk kotak persegi
panjang, kaku, dengan ketebalan 5-7 mm (Gambar 1a). Kebanyakan detektor
menggunakan kabel penghubung data yang langsung ke komputer. Detektor
ini tidak dapat disterilkan secara autoclave, maka penting untuk menggunakan
plastik proteksi untuk kontrol infeksi.6 Detektor solid state ini relatif lebih mahal
untuk diproduksi dan biaya detektor meningkat sesuai dengan meningkatnya
ukuran matriks atau jumlah pixel.1
Detektor solid state terdiri dari chip elektronik yang berbasis chargecoupled device (CCD), complementary metal oxide semiconductor (CMOS), 4,6-10
dan detektor flat panel.1 Charge-coupled device (CCD) pertama kali ditemukan
pada tahun 19871 oleh Mouye.7 CCD merupakan chip silikon yang digunakan
untuk merekam gambar, dimana kristal silikon menyerap sinar-x menjadi
cahaya, kemudian cahaya berinteraksi melalui efek foto listrik dengan silikon
untuk membuat “charge packet” untuk setiap pixel sehingga terbentuk gambaran
laten. Untuk membaca gambar, setiap pixel akan ditransfer ke amplifier dan
dikirimkan dalam bentuk sinyal ke konverter dari bentuk analog ke digital.
Setiap sensor terdiri dari 1,5 juta dan 2,5 juta pixel dan ukuran pixel bervariasi
dari 20 μm sampai 70 μm.1,6,7
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Complementary metal oxide semiconductor (CMOS) merupakan teknologi
berbasis video kamera1 yang diadaptasikan untuk pencitraan digital intraoral
setelah CCD.4 Sensor CMOS memiliki bentuk yang sama dengan CCD (Gambar
1b), namun sedikit berbeda dalam hal pembacaan pixel, dimana setiap pixel
CMOS terisolasi dengan pixel lainnya dan langsung terhubung dengan transistor.1,6
Oleh karena itu, CMOS memiliki harga yang lebih murah1,4 dan kekuatan yang
lebih rendah dibandingkan CCD.2,7,10 Seiring berkembangnya teknologi, CMOS
menghadirkan teknologi wireless atau tipe cable-free dimana data yang tersimpan
dalam chip dipindahkan ke komputer menggunakan gelombang radio, dimana
jarak antara sensor dan penerima tidak lebih dari 180 cm, namun pada penelitian
lain jarak tersebut dapat lebih dari 180 cm namun tidak lebih dari 350 cm.4
Jenis detektor solid-state selanjutnya, adalah flat panel yang merupakan
detektor untuk gambar medis atau radiograf ekstraoral. Detektor ini mampu
menangkap area yang relatif luas dengan ukuran pixel kurang dari 100 μm.
Hal ini memungkinkan pencitraan digital secara langsung untuk wilayah yang
lebih luas dari tubuh, termasuk kepala.1,2 Selain detektor flat panel, pencitraan
radiograf ekstraoral, seperti radiograf panoramik dan radiograf sefalometri dapat
juga menggunakan detektor CCD dan PSP.4,6,11
Photostimulable phospor (PSP) merupakan plat fosfor yang dapat
digunakan kembali.12 PSP terdiri dari lapisan polyester yang lentur dan emulsi
kristalin, saat sinar-x mengenai reseptor, energi akan disimpan didalam emulsi
dan terbentuk gambar laten. Setelah itu, reseptor dilakukan pemindaian
dengan menggunakan alat pemindai yang mengubah energi menjadi cahaya.
Cahaya ini akan dikonversikan menjadi sinyal elektronik yang dapat ditampilkan
dikomputer.1,3,7

Gambar 1. Macam-macam reseptor. A.CCD, B. CMOS, C. PSP

Sebelum PSP digunakan kembali, plat PSP harus dikosongkan atau
dihapus, dengan cara memberikan cahaya yang sangat terang kepada plat PSP.
Penempatan plat pada view box dengan sisi fosfor menghadap ke sisi cahaya
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selama 1-2 menit sehingga dapat membuat gambar sebelumnya terhapus.
Semakin besar intensitas cahaya maka waktu penghapusan gambar tersebut
semakin singkat.1 PSP terdapat dalam berbagai ukuran, yaitu ukuran periapikal,
oklusal, oblik lateral, panoramik dan sefalometri (Gambar 1c).6
Tabel 1. Perbandingan antara reseptor CCD, CMOS, dan PSP.
Indikator

CCD

CMOS

PSP

Penghubung

Kaku dan tebal
0,1,2
Panoramik
Sefalometri
Kabel

Kaku dan tebal
0,1,2
Kabel dan WIFI

Tipis dan lentur
0,1,2,3,4
Panoramik
Sefalometri
-

Daya/ Energi

>>>

>

>

Harga

>>>

>>

>

Plastik pelindung dari
sensor hingga kabel

Plastik pelindung dari
sensor hingga kabel

Plastik pelindung
untuk plat

Sifat Reseptor
Ukuran

Sanitasi

- Perlu ruangan
dengan cahaya
remang guna
mencegah
hilangnya gambar
- Plat harus
dipindai dengan
alat.
1,5-5 menit
>
Kualitas hasil
gambar akan
berkurang apabila
tidak langsung
dilakukan
processing

Langsung pada
komputer

Langsung pada
komputer

0.5-120 detik

0.5-120 detik

>>>

>>

Resolusi Spasial
Intraoral
Sefalometri/
Panoramik

>>>
>>

>>>
>>

>
>>

Kontras

>>>

>>>

>>

>

>

>>
Nyaman
Periodontik dan
deteksi karies
>>>

Processing

W
a
k
processing

t

u

Karakteristik
hasil gambar

Dosis paparan
Kenyamanan
pasien
Indikasi

Kurang nyaman

Kurang nyaman

Endodontik >>>

Endodontik

Resiko kegagalan

>

>

Keterangan
>>> : Besar
>>
: Sedang
>
: Kecil
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DISKUSI
Dalam penjelasan studi literatur diatas, dari setiap reseptor digital dapat
dibandingkan dan masing-masing memiliki keunggulan serta kekurangan.
Reseptor CCD dan CMOS memiliki kesamaan yaitu kaku dan tebal,4 dimana
ketebalan sensor tersebut bervariasi antara 5-7 mm, sedangkan PSP memiliki
ketebalan yang hampir sama dengan film konvensional serta lebih lentur.6 PSP
dirasakan lebih nyaman oleh pasien dibandingkan CCD,8 namun PSP lebih mudah
rusak apabila tertekuk atau tergores.4
CCD dan CMOS memiliki ukuran yang sama untuk intraoral yaitu 0,1,2,
sedangkan pada PSP ukuran yang tersedia lebih bervariasi yaitu 0,1,2,3,
dan 4 untuk proyeksi oklusal.7 Panjang kabel CCD dan CMOS berkisar 1-2 m
yang menghubungkan sensor dengan komputer,6 sedangkan pada PSP tidak
menggunakan kabel.1,6,7 Pada CMOS, tersedia perangkat WIFI, sehingga tidak
diperlukan kabel penghubung sensor ke komputer.4
CCD memerlukan daya atau energi yang besar dan juga harga yang
mahal dibandingkan reseptor lain.1,5,6,8 Semua reseptor digital tidak ada yang
disposibel, dan juga tidak bisa disterilkan dalam autoclave. Oleh karena itu
sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi infeksi silang. Setiap reseptor
memerlukan plastik pelindung sekali pakai. Plastik pelindung CCD dan CMOS
harus melindungi sensor dan kabel penghubungnya, sedangkan PSP hanya pada
platnya saja.4,6,9,7
Penggunaan CCD dan CMOS dapat mengurangi jumlah dan waktu paparan,
contohnya untuk film intraoral konvensional dimana waktu paparannya adalah 0.2
detik, sedangkan CCD dan CMOS hanya memerlukan waktu paparan 0.1 detik.9
Jumlah paparan radiasi pada PSP lebih kecil dibandingkan film konvensional,
namun lebih besar dibandingkan CCD dan CMOS.4 Sebagai catatan, apabila
PSP menggunakan paparan yang rendah maka akan meningkatkan terjadinya
noise, oleh karena itu biasanya operator menambah waktu paparan guna
menghilangkan noise.8,9
Waktu yang diperlukan CCD dan CMOS untuk menampilkan gambar pada
layar monitor adalah 0,5-120 detik.9 Waktu akusisi gambar untuk PSP lebih
lama dibandingkan CCD dan CMOS yaitu sekitar 1,5 menit untuk intraoral dan 5
menit untuk PSP ekstraoral. Hal ini disebabkan oleh adanya proses pemindaian
dari plat ke komputer.7-9
Kualitas resolusi dan kontras dari hasil gambar intraoral, CCD lebih unggul
dari yang lain, kecuali untuk radiograf panoramik dan radiograf sefalometri
dimana kualitas gambar CCD dan PSP berada pada kualitas resolusi yang sama.1,7
Araki melakukan penelitian terhadap kualitas resolusi dari empat jenis sensor
yang paling unggul adalah Trophy RVG-4 (salah satu merk berbasis CCD).8
Dalam ketajaman gambar yang dilihat dari resolusi spasial, CCD menempati
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urutan pertama, hal ini berdasarkan penelitian Allan et.al, yang meneliti 18 jenis
reseptor berbagai merk, didapatkan merk RVG ui High Resolutions (CCD) dan
RVG 6000 (CMOS) yang mendapatkan nilai resolusi spasial tertinggi yaitu 20
lp/mm sedangkan DenOptix (PSP) adalah 11 lp/mm.13
Sensor CCD dan CMOS sangat popular untuk para endodontis, terutama
CCD yang menghasilkan informasi radiografi yang terbaik, sedangkan PSP
lebih dianjurkan untuk periodontik dan deteksi karies.8 Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Allan et.al yang membandingkan reseptor CCD
dengan PSP, dimana CCD menghasilkan estimasi panjang kerja endodontik yang
paling mendekati dibandingkan dengan PSP.13
Resiko kegagalan PSP cukup tinggi, seperti distorsi, hasil gambar yang
ganda, noise, dan terdapatnya artefak. Pada CCD dan CMOS, kegagalan yang
dapat terjadi adalah terdapatnya artefak apabila sensor terjatuh atau kesalahan
dalam pengaturan.1,4
SIMPULAN
Reseptor digital merupakan salah satu bagian dari kemajuan teknologi
terbaru dalam pencitraan radiograf yang menjadi pilihan terbaik pada saat
ini. Para praktisi diharuskan untuk lebih proaktif untuk mencari tahu informasi
mengenai reseptor yang terbaik sesuai dengan tujuannya yaitu didapatkannya
informasi radiodiagnostik yang akurat.
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PERBANDINGAN GAMBARAN RADIOGRAF PANORAMIK DAN COMPUTED
TOMOGRAPHY PADA OSTEORADIONEKROSIS MANDIBULA
MANDIBULAR OSTEORADIONECROSIS: A COMPARISON OF
PANORAMIC RADIOGRAPH WITH COMPUTED TOMOGRAPHY
Phimatra Jaya Putra*, Farina Pramanik**
Bagian Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
Bandung
ABSTRAK
Pendahuluan: Prevalensi osteoradionekrosis pada rahang bawah yang
paling berisiko pada kasus tumor kepala dan leher dengan berkisar antara
3 sampai 14%. Meskipun perkembangan energi radiasi dan proteksi radiasi
untuk melindungi jaringan normal sudah tinggi, tetap pada pasien yang akan
mengalami osteoradionekrosis atau ORN. Osteoradionekrosis dapat dilihat dari
pemeriksaan Panoramik dan CT scan. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah
untuk melihat Perbandingan Gambaran Radiograf Panoramik dan Computed
Tomography pada Osteoradionekrosis Mandibula. Metode Penulisan :Tulisan
Ilmiah ini ditulis berdasarkan sumber literatur dari buku, jurnal, dan prosiding
terbaru dari luar ataupun dalam negeri. Pembahasan : Pada radiograf
Panoramik gambaran ORN mandibula adalah daerah radiolusen yang tersebar
dapat dilihat, dengan dan tanpa pusat sequestra, sedangkan pada CT gambaran
ORN adalah dapat melihat batas kerusakan tulang yang jelas dan pengukuran
besar kerusakan.Tulang kortikal yang padat dapat menutupi gambaran
nekrosis sentral atau sklerosis tulang tengah, terutama kerusakan di daerah
anterior seringkali ditutupi oleh tulang kortikal lingual, dimana sering terjadi
ORN dan tidak begitu terlihat pada radiograf panoramik. Banyak dilaporkan
ORN untuk terlihat sebagai daerah fokuslisis pada CT. Perbandingan temuan
pencitraan dengan biopsi dikonfirmasiakurasi yang lebih besar dengan CT.
Simpulan : Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan radiograf panoramik
mempunyaikelebihandibandingkandengan CT scan,Terutama apabila digunakan
untuk radiodiagnostik sedangkan untuk perencanaan tindakan bedahmaka CT
scanlebihbaikdigunakan karena mempunyai kemampuan pengukuransecara 3
dimensi. Radiograf Panoramik dapat digunakan untukmelihat ORN padamandibula,
tetapi CT direkomendasikan lebih baik dibandingkan panoramik untuk melihat
osteoradionekrosis pada mandibula.
Kata Kunci :osteoradionekrosis, computed tomography, radiograf panoramik.
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ABSTRAK
Background : In the case of head and neck tumors, the mandible is
most at risk with a reported prevalence ranging from 3 to 14%. Despite the
development of high energy radiation and shielding techniques to protect normal
tissues, a proportion of patients will develop osteoradionecrosis (ORN). Methods
: This scientific paper is written based on literature sources material from books,
journals, and proceedings from outside or within the country. Discussion :
Radiograph Panoramic of osteoradionecrosis mandible makes diffuse visible
radiolucency, with and without central sequester, eventually in CT scan views
osteoradionecrosis makes clearly the margin of denuded bone and measurement
of the lesions.Dense cortical bone can cover central necrosisor middle bone
sclerosis, especially damage to the anterior region often is covered by the
lingual cortical bone, which often occurs ORN and not so visible on panoramic
radiographs.Others have reported ORN to present as focal lytic areas on CT.
Comparison of the imaging findings with the excision specimens confirmed its
greater accuracy with CT. Prior to surgery CT is the only reliable diagnostic tool
for accurate surgical planning. Conclusions : Based on discussionPanoramic
radiographhave more convenient than CT scan, Especially used for radiodiagnostic
when for surgical planning CT scan better for choicesbecausehave the abilityfor
measurement in 3 dimension. Panoramic radiographs can be used to view the
ORN of the mandible, but CT is recommended better than the panoramic to see
osteoradionecrosis in the mandible.
Keywords:
panoramic.

osteoradionecrosis;

computed

tomography;

radiography

PENDAHULUAN
ORN adalah efek akhir dari terapi radiasi yang mengakibatkan kematian
jaringan ireversibel, yang secara klinis diamati sebagai paparan radiasi pada
tulang untuk durasi lebih dari 3 bulan.2 Tulang Mandibula pada kasus ini lebih
sering terkena daripada tulang lain dari kepala dan daerah leher. Insiden ORN
di mandibula dilaporkan antara 2% dan 22% dan paling sering mempengaruhi
bodymandibula.1
ORN di tahap awal mungkin asimtomatik. Fitur utamanya terkena tulang
dapat dilihat melalui mukosa ulserasi atau kulit. Nyeri adalah gejala yang umum
terjadi dan beberapa pasien memiliki rasa sakit yang parah. Gejala lain termasuk
dysesthesia, halitosis, dan impaksi makanan. Dalam kasus yang parah, pasien
sering terjadi terjadi fistulation dari mukosa mulut atau kulit dan patah tulang.1
Kriteria klinis yang bisa dikatakan sebagai ORN adalah daerah tulang yang
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terkena minimal mempunyai diameter 1 cm dan tidak mengalami penyembuhan
setelah lebih dari 6 bulan.5
Definisi alternatif ORN berdasarkan nekrosis pada bagian lebih dalam dari
mandibula selama dapat dideteksi pada plainradiograf.4 Kebanyakan kasus ORN
diketahui dari diagnosis tanda-tanda klinis yang tetap ada dan terlihat pada
radiograf panoramik. Fitur ORN mandibula pada CT dapat digunakan untuk
memperkirakan panjang anterior-posterior ORN dan dalam kasus reseksi bedah
seperti yang telah dilaporkan pada jurnal lainnya.6
Kondisi Radiopatologis Osteoradionekrosis dapat dilihat dari gambaran
panoramik dan CT. Karakteristik radiograf dari osteonekrosis tersebut pada
panoramik dan CT mempunyai perbedaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk
membahas masalah ini. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk melihat
Perbandingan Gambaran Radiograf Panoramik dan Computed Tomography pada
Osteoradionekrosis Mandibula.
TINJAUAN PUSTAKA
Osteoradionekrosis adalah komplikasi utama dari tindakan operasi atau
trauma pada tulang yang sebelumnya dilakukan radiasi dengan tidak adanya
persistensi tumor. Risiko terjadinya osteoradionekrosis tersisa untuk 231 bulan
setelah radiasi.8 Osteoradionekrosis merupakan salah satu komplikasi mulut
paling serius dari pengobatan kanker kepala dan leher. Osteoradionekrosis
adalah cedera radiasi tertunda yang parah,ditandai dengan nekrosis jaringan
tulang dan sangat sulit dalam pengelolaannya. 7
Dosis tinggiradiasi kedaerah rahang beresiko untukkomplikasi ini.
Eksposurpersisten tulang selama 3 bulan merupakan dugaan osteoradionekrosis.5
Dosis tinggi radioterapi yaitu lebih dari 39,6Gy, dosis akhir untuk tumoradalah
70,2Gy.8 Faktor risiko meliputi dosisradiasi keseluruhan, modalitas pengobatan,
ukuran fraksi dan laju dosis, penggunaan alkohol. Dalam 90% kasus, hal ini
disebabkan oleh trauma sekunder. Di sisi lain10%, itu terjadi spontan.8
ORN dapat didiagnosis dengan pemeriksaan fisikdan studi pencitraan(sinarx,CTscan dan/atau MRI). Kadang-kadang, ahli bedah mungkin perlumengambil
sampel (biopsi) dari bidang masalah untuk membuat diagnosis pasti.
Catatan terapi radiasi harus ditinjau untuk menentukan lokasi dandosis
radiasi yang diberikan.9
Magneticresonance imaging mengungkapkan temuan yang konsisten
dengan CT4, karena itu resolusi tinggiCTscan dan orthopantamograms telah
menjadi komponen kuncidalam mengevaluasidan pementasan ORN, sebelum
merumuskan rencana perawatan.9
Banyak langkah-langkah kuratif telah diambil untuk mengatasi oral kanker
termasuk terapi radiasi, kemoterapi, operasi, dan terapi kombinasi. Terapi radiasi
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adalah pengobatan yang menggunakan cahaya ion yang dapat menghancurkan
sel DNA pada kanker sel, sehingga sel-sel kanker tidak bisa tumbuh. Terapi
radiasi memiliki. Efek samping tergantung pada daerah yang dirawat, dosis,
dan jarak ke lesi jaringan kanker yang cepat membelah. Jangka panjang efek
dari terapi radiasi ini termasuk infertilitas, fibrosis, rambut rontok permanen,
osteoradionekrosis, dan lain-lain.12
Dosis tumoricidal dari efek radioterapi dapat juga merugikan suatu sel-sel
normal yang berdekatan. Meskipun perkembangan alat penghasil energi radiasi
dan apron pelindung untuk melindungi jaringan normal sudah semakin canggih
sehingga dosisradiasinya dapat ditekan, tetap akan ada pasien yang terkena
efek samping seperti osteoradionekrosis (ORN). Sebagai contoh pada kasus
tumor kepala dan leher, rahang bawah yang mempunyai resiko paling besar
dengan prevalensi yang dilaporkan berkisar antara 3 sampai 14%. 3
Gambaran Radiograf Panoramik osteoradionekrosis mandibula adalah
daerah radiolusen yang tersebar dapat dilihat, dengan dan tanpa pusat sequestra,
sedangkan pada CT gambaran osteoradionekrosis adalah dapat melihat batas
kerusakan tulang yang jelas dan pengukuran besar kerusakan.
DISKUSI
Gambaran Radiograf Panoramik osteoradionekrosis mandibula adalah
daerah radiolusen yang tersebar dapat dilihat, dengan dan tanpa pusat
sequestra, sedangkan pada CT gambaran osteoradionekrosis adalah dapat
melihat batas kerusakan tulang yang jelas dan pengukuran besar kerusakan.
Tulang kortikal yang padat dapat menutupi gambaran nekrosis sentral atau
sklerosis tulang tengah, terutama kerusakan di daerah anterior seringkali
ditutupi oleh tulang kortikal lingual, dimana sering terjadi ORN dan tidak
begitu terlihat pada radiografpanoramik. Banyakdilaporkan ORN untuk terlihat
sebagai daerah fokuslisis pada CT. Perbandingan temuan pencitraan dengan
biopsidikonfirmasiakurasi yang lebihbesardengan CT.
Menurut Marx10 efek radioterapi adalah sangat bervariasi. Ia telah
mengemukakan bahwa ORN adalah bukan entitas diskrit tunggal, tetapi
bagian dari spectrum luka. Ini mungkin alasan mengapa tidak ada konsensus
tentang definisi ORN dalam literatur. Survei dari 12 literatur yang diterbitkan
mencoba menunjukkan bahwa satu-satunya denominator umum adalah
paparan klinis tulang nonvital.14 Pada perawatan ORN terutama untuk ORN yang
telah berkembang tindakan pembedahan harus dilakukan. Pada prinsipnya
perencanaan perawatan pembedahan yang dilakukan harus dilakukan dengan
memperhatikan keseimbangan estetik, funsional dari rahang serta kebutuhan
tulang yang diambil sehingga tidak ada komplikasi lain yang terjadi. Tetapi hal
ini sukar dilakukan karena batas antara tulang yang sehat dan nekrotik susah
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dibedakan atau biasa kita sebut illdefined.10 Sehingga biasanya yang terjadi
pengambilan tulang yang nekrotik lebih banyak dari seharusnya.
Radiograf panoramik jarang bisa menunjukan ORN sesuai dengan gejala
dan tanda-tanda klinis termasuk daerah nekrotik pada mandibula.3,10,11 Hal ini
bukan hasil yang tidak dapat kita perkirakan, karena studi lain melaporkan
bahwa kehilangan mineral pada tulang sebesar 30-50% pada daerah nekrotik
baru akan terdeteksi pada pemeriksaan radiografpanoramik.6 Sehingga apabila
belum mencapai 30% kemungkinan besar bisa tidak terlihat atau biasa kita
sebut falsenegative.
Kasus Wanita 38 tahun dengan perbandingan gambaran Panoramik dan
CT sebagai berikut :

A) Orthopantomogram menunjukkan daerah radiopak-radiolusen merata di wilayah tubuh kanan
dan ramus mandibula1

B) ComputedTomography (CT) yang dilakukan menunjukkan cairan di mandibula kanan dalam
sumsum tulangdan beberapa kerusakankortikal tulang.1

Dalam pembahasan kami, radiografpanoramik cenderung meremehkan
ukuran lesi dibandingkan dengan CT (Gambar 1a, b).
Tulang kortikal yang padat dapat menutupi gambaran nekrosis sentral atau
sklerosis tulang tengah, terutama kerusakan di daerah anterior seringkali ditutupi
oleh tulang kortikal lingual, dimana sering terjadi ORN dan tidak begitu terlihat
pada radiograf panoramik. Meskipun adanya masalah pada ketidakakuratan ini,
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sebagian besar radiograf panoramik sebenarnya sudah dapat memberikan informasi
mencukupi untuk diagnosis dan pemantauan ORN. Dengan demikian pilihan
pertama modalitas pencitraan pada ORN ini merupakan radiograf panoramik.13
Namun, penelitian kami menunjukkan bahwa untuk pemeriksaan sebelum
operasi radiograf CT adalah satu-satunya alat diagnostik terpercaya untuk
perencanaan bedah akurat (apakah reseksi, dekortikasi atau sekuestrektomi).
Perbandingan temuan pencitraan dengan spesimeneksisi dikonfirmasi memiliki
akurasi yang lebih besar. Oleh karena itu kami merekomendasikan bahwa CT
scan harus menjadi bagian dari standar kerja dalam perencanaan bedah.14

A

B

Gambar 1 (a.) Radiograf Panoramik dari pasien laki-laki (usia 79), yang menerima eksternal
radioterapi (70 Gy) untuk karsinoma kelenjar parotis kiri, yang menunjukkan kerusakan pada
mandibula kiri meluas ke arah prosesuskoronoid kiri, dengan bagian gambar yang tidak jelas. (b.)
CT scan pasien yang sama , menunjukkan kerusakan pada mandibula kiri membentang dari garis
tengah ke ascending ramus dan melibatkan korteks dengan beberapa squestra.14

SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan radiograf panoramik
mempunyai kelebihan dibandingkan dengan CT scan, Terutama apabila digunakan
untuk radiodiagnostik sedangkan untuk perencanaan tindakan bedah maka CT
scan lebih baik digunakan karena mempunyai kemampuan pengukuran secara
3 dimensi. Panoramik dapat digunakan untuk melihat ORN padamandibula,
tetapi CT direkomendasikan lebih baik dibandingkan panoramik untuk melihat
osteoradionekrosis pada mandibula
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TERAPI PEMELIHARAAN PASCA PERAWATAN PERIODONTAL:
TINJAUAN PUSTAKA
MAINTENANCE THERAPY AFTER PERIODONTAL TREATMENT: A
LITERATURE REVIEW
Calvin Kurnia, Amaliya
Bagian Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Dalam usaha menjaga kesehatan jaringan periodontal seorang pasien kita
perlu memiliki rencana perawatan yang baik untuk menghilangkan penyakitpenyakit periodontal. Setelah terapi fase pertama selesai, pasien selanjutnya
diinformasikan untuk menjalani kontrol periodik untuk menjaga serta mencegah
rekurensi dari penyakit periodontal.Penelitian menyebutkan meskipun telah
dilakukan terapi periodontal secara komprehensif progresivitas penyakit masih
mungkin terjadi. Penyebab yang mungkin terjadi adalah akibat terbentuknya
kembali plak dan kalkulus pasca terapi periodontal yang dapat menyebabkan
inflamasi serta kerusakan dari perlekatan epitel, oleh karena ituedukasi terhadap
pasien sangat penting untuk dilakukan meliputi tujuan dari fase pemeliharaan
tersebut. Perlu disampaikan juga kesuksesan perawatan periodontal yang
sangat bergantung pada terapi pemeliharaan. Pasien yang tidak menjalani terapi
pemeliharaan seringkali mengalami rekurensipenyakit periodontitis. Semakin
sering pasien menjalani supportive periodontal treatment (SPT), semakin kecil
pula kemungkinan pasien mengalami kehilangan gigi. Simpulan:Keberhasilan
dari suatu perawatan periodontal sangat bergantung pada terapi pemeliharaan,
sehingga disarankan untuk pasien rutin berkunjung ke dokter gigi untuk
melakukan kontrol periodik. Tanpa terapi pemeliharaan yang baik, maka tingkat
rekurensi terjadinya penyakit periodontal sangat tinggi.
Kata Kunci: Terapi pemeliharaan, rekurensi, jaringan periodontal
ABSTRACT
To maintain health of periodontal tissue in patient, we need to have a good
care plan for eliminating any periodontal diseases. After the completion of the
first phase of therapy, the patient subsequently informed to undergo periodic
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maintenance to protect and prevent the recurrence of periodontal disease. The
study revealedalthough a comprehensive periodontal therapy has been done,
progression of the disease may still occur. Possible causes are due to formation
of plaque and calculus after periodontal therapy that can cause inflammation
and damage to the epithelial attachment, therefore, education to patients is very
important including the purpose of the maintenance therapy. Need to be addressed
also the success of periodontal treatment is highly depend on maintenance
therapy. Patients who do not undergo maintenance therapy often experience
recurrent periodontitis. The more often patients undergo supportive periodontal
treatment (SPT), lesser the patient suffered tooth loss. Conclusion: The success
of a periodontal treatment is depending on maintenance therapy, it is advisable
for patient to visit dentist periodically to perform periodic maintenance. Without
proper maintenance therapy, the recurrence of periodontal disease is very high.
Keywords: Maintenance terapy,recurrence, periodental tissue
PENDAHULUAN
Dalam usaha menjaga kesehatan jaringan periodontal seorang pasien kita
perlu memiliki rencana perawatan yang baik untuk menghilangkan penyakitpenyakit periodontal. Setelah terapi fase pertama selesai, pasien selanjutnya
diinformasikan untuk menjalani kontrol periodik untuk menjaga serta mencegah
rekurensi dari penyakit periodontal.Penelitian menyebutkan meskipun telah
dilakukan terapi periodontal secara komprehensif progresivitas penyakit masih
mungkin terjadi. Penyebab yang mungkin terjadi adalah akibat masih tersisanya
plak dan kalkulus pasca skeling yang dapat menyebabkan perkembangan dari
plak dan kalkulus tersebut dalam poket.1
Perubahan dari terapi aktif ke periode pemeliharaan perlu dilakukannya
edukasi terhadap pasien mengenai tujuan dari fase pemeliharaan tersebut dan
perlu disampaikan juga pemeliharaan gigi-gigi sangat bergantung pada terapi
pemeliharaan. Pasien yang tidak menjalani terapi pemeliharaan seringkali
mengalami rekuren periodontitis. Semakin sering pasien menjalani supportive
periodontal treatment (SPT), semakin kecil pula kemungkinan pasien mengalami
kehilangan gigi.1Fase pemeliharaan dari perawatan periodontal dimulai setelah
terapi fase pertama selesai. Saat pasien dalam fase pemeliharaan, prosedur
bedah dan restoratif dapat dilakukan.
TINJAUAN PUSTAKA
Periodic maintenance recall adalah suatu tindakan perawatan gigi yang
penting dengan tujuan untuk menghambat perkembangan penyakit periodontal
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yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.5 Penelitian menyebutkan
meskipun telah dilakukan terapi periodontal secara komprehensif progresivitas
penyakit masih mungkin terjadi. Penyebab yang mungkin terjadi adalah akibat
masih tersisanya plak dan kalkulus pasca skeling yang dapat menyebabkan
perkembangan dari plak dan kalkulus tersebut dalam poket. Perkembangan
dari plak dan kalkulus subgingiva lebih lambat dari supragingiva, dalam periode
tersebut biasanya belum menghasilkan reaksi peradangan yang dapat dilihat
pada margin gingiva.1
Teori lainnya yang berkaitan dengan rekurensi dari penyakit periodontal
adalah penyembuhan dentogingiva setelah dilakukan terapi periodontal. Secara
histologis setelah perawatan periodontal, jaringan biasanya tidak sembuh
karena pembentukan jaringan ikat baru ke permukaan akar, tetapi karena
adanya long junctional epithelium. Tipe penyembuhan seperti demikian lebih
rentan dan peradangan dapat lebih mudah untuk menembus dan memisahkan
long junctional epithelium dari permukaan gigi. Oleh karenanya, pasien dengan
terapi periodontal dapat mengalami rekurensi terjadinya poket jika terapi
pemeliharaan tidak dilakukan secara optimal. 1,2

Gambar 1 Urutan fase terapi periodontal yang salah (kiri); Urutan fase terapi periodontal yang
benar (kanan).2

Penatalaksanaan Terapi Pemeliharaan
Kontrol periodik merupakan bentuk pencegahan jangka panjang. Interval
antara waktu kontrol dilakukan setiap 3 bulan, namun kondisi ini bervariasi
tergantung kebutuhan pasien.2 Penatalaksanaan dalam terapi pemeliharaan
saat pasien kontrol dibagi menjadi 3 bagian, meliputi tahap pemeriksaan, tahap
perawatan, dan tahap pencatatan dan penjadwalan. Maksimum waktu yang
direkomendasikan untuk setiap kontrol periodik adalah 1 jam.2
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Tabel 1 Prosedur kontrol periodik dan estimasi waktunya

2

Pemeriksaan dan Evaluasi
Pemeriksaan pada saat kontrol periodik sebenarnya serupadengansaat
evaluasi inisial. Meskipun demikian, karena bukan merupakan pasien baru
dokter gigi lebih memfokuskan terhadap adanya perubahan pada pasien. Dokter
gigi perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi sejak
kontrol terakhir. Membuat status kesehatan mulut dengan kondisi terakhir
sangat penting dengan cara memperbarui rekam medis dan evaluasi restorasi,
karies, protesa, oklusi, kegoyangan gigi, status gingiva, kedalaman probing
periodontal dan periimplan adalah aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan
dalam kontrol periodik. Mukosa rongga mulut sebaiknya diinspeksi secara hatihati dari perubahan-perubahan patologis.
Pemeriksaan radiologi tidak bersifat mutlak dan tergantung dari keparahan
inisial dan hasil pemeriksaan saat kontrol. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
membandingkan foto radiologi terdahulu untuk mengecek tinggi tulang,
penyembuhan defek tulang, tanda trauma oklusi, perubahan patologis di
periapikal, dan karies.2
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Pengendalian plak
Pasien diinstruksikan untuk melakukan prosedur pembersihan sebelum
datang kontrol periodik. Pasien harus mendapatkan nilai kontrol plak yang baik,
dikarenakan jumlah plak supragingiva dapat mempengaruhi jumlah organisme
anaerob pada subgingiva.2
Skeling
Skeling dan root planing dapat dilakukan dan diikuti dengan profilaksis
oral. Perlu diperhatikan untuk hati-hati dalam penatalaksanaan pada sulkus
yang dangkal (1-3 mm) dikarenakan skeling dan root planing subgingiva yang
diulang pada jaringan periodontal yang awalnya sehat dapat menyebabkan
kehilangan perlekatan secara signifikan. Irigasi dengan agen antibakteri atau
penempatan antibakteri spesifik dilakukan pada pasien yang masih terdapat
poket periodontal.2 Studi yang dilakukan Axelsson dan Lindhe (Swedia, 1981)
menunjukkan perbedaan dalam tingkat karies dan hilangnya perlekatan pada
pasien dengan kontrol periodik dan tidak.

Gambar 2Perbedaan antara pasien dengan kontrol periodik dan tidak.2

Rekurensi Penyakit Periodontal
Seringkali lesi pada jaringan periodontal menjadi rekuren, hal ini seringkali
disebabkan karena kurangnya kontrol plak sebagai bagian dari tindakan
pembersihan yang dilakukan oleh pasien. Hal ini perlu dimengerti, meskipun
hal tersebut adalah tanggung jawab dokter gigi dalam mengajar, memotivasi,
dan kontrol terhadap teknik oral hygiene pasien sehingga kegagalan pasien juga
merupakan kegagalan dokter gigi. Tindakan bedah tidak boleh dilakukan hingga
pasien dapat dengan kooperatif melakukan OHI yang merupakan bagian dari
perawatan yang dijalani olehpasien.1,2
Terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya rekurensi, yaitu: 2
1. Perawatan yang tidak adekuat yang menyebabkan ketidakberhasilan
dalam membuang seluruh faktor penyebab khususnya akumulasi plak dan
kalkulus.
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2. Restorasi yang tidak adekuat yang ditempatkan setelah perawatan periodontal
selesai
3. Pasien tidak kooperatif untuk kontrol rutin
4. Adanya keterlibatan penyakit sistemik yang dapat mempengaruhi host
response
Kegagalan dalam suatu kasus periodontal dapat diketahui dari adanya inflamasi
rekuren, perubahan gingiva serta bleeding on probing, peningkatan kedalaman
sulkus, kehilangan tulang (radiologi), kegoyangan gigi.2
Tabel 2 Simptom dan Penyebab Rekurensi Penyakit Periodontal.2

Pasien pada tahun-tahun pertama seringkali memiliki faktor etiologi yang
terabaikan dan masih dapat diterima pada tahap awal tersebut, oleh karena itu
interval kontrol periodik pada tahun pertama pasien sebaiknya tidak lebih dari
3 bulan. Pasien yang sedang dalam masa penjadwalan untuk kontrol periodik
dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang tergantung dari karakteristik
setiap pasien, kelompok-kelompok pasien tersebut akan dijabarkan dalam tabel
2.3 dibawah ini.2
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Tabel 3 Interval kontrol berdasarkan kelompok dan karakteristik pasien.2

Terapi pemeliharaan pada implan
Tingkat insidensi dan prevalensi periimplantitis telah dilaporkan dalam
literatur. Berlundh et al. menemukan insidensi periimplantitis hingga 14.4%
dan berelasi dengan berapa lamanya implan digunakan. Sebagai tambahan,
Roos-Jansaker et al. melaporkan sebanyak 16% kasus periimplantitis terjadi
setelah 7-9 tahun pasca penempatan implan.Insidensi periimplantitis masih
memerlukan penelitian lebih lanjut karena sejauh ini hanya sedikit penelitian
yang menjelaskan kelanjutan implan diatas 10 tahun. Kegagalan awal dari implan
gigi seringkali disebabkan murni karena alasan biologis, seperti overheating
saat preparasi implan sehingga tulang mengalami osteonekrosis, kontaminasi,
dan infeksi lanjutan. Tulang yang tidak baik (kuantitatif dan kualitatif), stabilitas
primer yang buruk, dan beban implan yang berlebih dapat menyebabkan
kegagalan oseointegrasi.Kegagalan lanjutan biasanya disebabkan karena
masalah mekanis (kelebihan beban kunyah, kebiasaan parafungsi) atau masalah
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teknis (fraktur komponen implan). Dari beberapa penelitian menunjukkan
bahwa kegagalan implan berasosiasi juga dengan bakteri seperti Actinobacillus
actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, dan Porphyromonas gingivalis.3-6
Setelah penempatan implan, pasien kontrol merupakan hal yang mutlak
dan perlu dilakukan kunjungan rutin setiap 3 bulan selama 1 tahun, setelahnya
frekuensi kontrol dilakukan tergantung pada kebutuhan pasien. Hal yang perlu
diperhatikan meliputi stabilitas jaringan implan, kesehatan jaringan periodontal
sekitar, kesehatan sistemik, keefektivitasan perawatan di rumah. Klinis juga
perlu memperhatikan adanya deposit pada implan pasien yang perlu dihilangkan
dan instrumen yang digunakan tidak boleh menyebabkan kerusakan pada
permukaan implan, biasanya bahan yang digunakan dapat terbuat dari plastik,
nylon, grafit. Instrumen air abrasive dapat dengan aman digunakan dan efektif
dalam menghilangkan deposit. 6

Gambar 3 Probe berbahan plastik.6

Kesuksesan implan dievaluasi berdasarkan kondisi dan fungsi dari implan
tersebut. Kriteria kesuksesan implan telah dipublikasikan dalam literatur tetapi
tidak digunakan secara konsisten. Masalahnya adalah definisi yang diterima
secara universal mengenai kesuksesan implan belum disepakati. Pada definisi
klasik, Albrektsson mendefinisikan implan yang sukses adalah tidak terdapat
mobility, rasa nyeri, tidak terdapat lesi radiolusen, dan kehilangan tulang tidak
lebih dari 0.2 mm.1
Masalah yang berkaitan dengan periimplan perlu didiagnosis sesegera
mungkin, bergantung pada interval kontrol dan jenis penyakitnya. Oleh karena
itu, setiap kontrol periodik parameter biologis di bawah ini perlu dievaluasi:3
Akumulasi plak pada struktur implan; BOP dari jaringan periimplan; Supurasi,
pembentukan poket awal; Kedalaman poket; Kehilangan tulang sekitar implan
(radiologi). Dalam mendeteksi adanya perjalanan penyakit berkaitan dengan
implan dapat digunakan metode kelas CIST (Cumulative, Interceptive,
Supportive, Therapy) yang dibagi menjadi 5 kelas prosedur terapi. Dalam
gambar dibawah ini akan dijelaskan 5 kelas prosedur tersebut.3
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Gambar 4. Diagram metode “CIST”.3

Prosedur A – Mechanical Debridement
Disertai inflamasi (mukositis dan kedalaman probing hingga 3 mm), pembersihan
secara mekanis implan dengan menggunakan rubber cup dan pasta, dan
penghilangan kalkulus menggunakan instrumen plastik.
Prosedur A+B – Antiseptic Therapy
Disertai supurasi, terdapat gejala awal destruksi jaringan periimplan (kedalaman
probing 4-5 mm). Penatalaksanaan dengan irigasi poket menggunakan
klorheksidin 0.2% pasien juga diberikan obat klorheksidin spray atau home
pcket irrigation.
Prosedur A+B+C – Antibiotic Therapy
Disertai kedalaman probing diatas 5 mm dan kehilangan tulang (secara radiologi
terlihat adanya gambaran periimplantitis), uji mikrobiologi dapat diindikasikan.
Penatalaksanaan mencakup prosedur A+B disertai tambahan antibiotik untuk
bakteri anaerob (Metronidazole 1 gram untuk 10 hari atau aplikasi obat topikal
yang bersifat controlled released drug contohnya seperti Atridox)
Prosedur A+B+C+D – Regenerative or Resective
Dengan kehilangan tulang yang signifikan dan perlu dilakukannya
intervensi bedah diiringi pemberian antibiotik dengan tujuan mencegah
oseodisintegrasi dari implan. Terapi bedah dapat resektif atau dapat melalui
prosedur regeneratif-augmentasi dengan tujuan mengisi daerah defek tulang
diikuti dengan detoksifikasi permukaan implan yang terekspos (dengan asam,
penghilangan mekanis dari permukaan kasar implan “sandblasting” dengan
bubuk abrasif yang biokompatibel. Pada kasus ekstrim, re-oseointegrasi dapat
terjadi. Prosedur yang radikal mungkin dapat mencegah kehilangan implan. ,
Prosedur E – Extraction, Explantation
Explantasi. Nyeri dan kegoyangan mengindikasikan adanya kehilangan
oseointegrasi yang akan menyebabkan kegagalan implan. Dalam keadaan seperti
ini, implan harus sesegera mungkin diambil untuk memberikan kemungkinan
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terbaik bagi tulang untuk regenerasi. Setelahnya pada area yang sama dapat
dilakukan penempatan implan kembali.
Pemeliharaan implan perlu dilakukan dengan memperhatikan oral
hygiene, karenanya pasien harus dapat menjaga dan memiliki oral hygiene yang
baik sebelum dilakukan pemasangan implan. Sebelum terjadi osseointegrasi
penggunaan sikat gigi listrik harus dihindari, setelah terjadi osseointegrasi
pembersihan gigi dengan sikat gigi dapat dilakukan. Alat bantu pembersihan
lainnya seperti benang gigi, rubber tip, sikat gigi interdental.
Saat tindakan recall dilakukan seluruh instrumen berbahan dasar metal,
meliputi kuret, skeler, dan ultrasonik skeler biasa dapat menyebabkan kekasaran
pada permukaan implan yang dilapis oleh titanium. Oleh karena itu, instrument
untuk melakukan penatalaksanaan perawatan implan sebaiknya terbuat dari
plastik, berlapis-teflon; berlapi karbon dan emas; non-metal ultrasonic tip
seringkali digunakan untuk melindungi permukaan implan.Rubber cup dan
pasta poles dapat digunakan untuk menghilangkan plak dan biofilm dan untuk
mendapatkan kehalusan permukaan. Magnetostrictive dan piezoelektrik dengan
ujung tip metal dapat digunakan dengan cara yang hati-hati.1
SIMPULAN
Keberhasilan dari suatu perawatan periodontal sangat bergantung pada
terapi pemeliharaan, sehingga disarankan untuk pasien rutin berkunjung ke
dokter gigi untuk melakukan kontrol periodik. Tanpa terapi pemeliharaan yang
baik, maka tingkat rekurensi terjadinya penyakit periodontal sangat tinggi. Dalam
hal ini maka pasien harus memiliki kekooperatifan yang tinggi, oleh karena itu
sangat diperlukan hubungan yang baik antara dokter gigi dengan pasien dalam
berkomunikasi, memotivasi dan memberikan instruksi oral hygiene.
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SPLINTING PADA GIGI YANG MENGALAMI TRAUMA
SPLINTING OF TRAUMATIZED TEETH
Beryl Suksmaputra, Ira Komara
Bagian Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
Email : berylsuksma@gmail.com
ABSTRAK
Trauma gigi adalah trauma atau cedera pada gigi dan/atau periodonsium
yang meliputi gusi, sementum, ligamen periodontal dan tulang alveolar.
Trauma pada gigi dapat berupa fraktur mahkota tanpa keterlibatan pulpa,
fraktur mahkota dengan keterlibatan pulpa, fraktur mahkota-akar, fraktur akar,
concussion, subluksasi, luksasi ekstrusi, luksasi lateral, luksasi intrusi dan
avulsi. Subluksasi adalah cedera pada jaringan periodonsium tanpa disertai
perpindahan tempat gigi namun terjadi sedikit peningkatan kegoyangan. Kasus
subluksasi ini membutuhkan imobilisasi berupa splinting. Splint adalah alat
yang digunakan untuk tindakan imobilisasi pada bagian tubuh yang mengalami
luka atau sakit. Splint periodontal adalah alat yang digunakan untuk imobilisasi
gigi yang mengalami kegoyangan pada posisi fungsionalnya. Tujuan utama
dari splint adalah untuk meningkatkan proses penyembuhan jaringan dan
menambah kenyamanan pasien dan fungsi pengunyahan. Salah satu jenis
splinting adalah splinting temporerdengan menggunakan kawat stainless steel
yang dikombinasikan dengan resin komposit. kriteria splinting temporer harus
memiliki kontruksi yang sederhana, tanpa adanya restorasi pada gigi atau iritasi
minimal, mudah dibersihkan, memenuhi syarat estetik dan tidak mengganggu
oklusi. Simpulan : Trauma gigi dapat berupa subluksasi, Imobilisasi pada
kasus subluksasi dapat berupa splinting temporer dengan menggunakan kawat
stainless steel yang dikombinasikan dengan resin komposit.
Kata kunci : trauma gigi, subluksasi, splinting temporer¸ kawat stainless steel,
komposit
ABSTRACT
Traumatized teeth refers to trauma or injury to the teeth and/or periodontium
cosist of gums, cementum, periodontal ligament, and alveolar bone. Trauma to
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the teeth can be crown fracture without pulp involvement or crown fracture with
pulp involvement, crown-root fractures, root fractures, concussion, subluxation,
extrusive luxation, lateral luxation, intrusive luxation and avulsion. Subluxation is
an injury of the periodontium without displacement of the tooth but with slightly
increase in mobility. Splint are used on subluxation case for immobilization.
Splint by definition is an appliance used for immobilization of injured or diseased
parts. A periodontal splint is an appliance used for maintaining or stabilizing
mobile teeth in their functional position. The main purpose of the splint is to
enhance the healing process and increase patient comfort and masticatory
function. One of many splint variety is a temporary splinting, which can be use
in the case of the teeth which suffered subluxation using a stainless steel wire
and composite resin as a temporary splinting. Temporary splinting should have
a simple construction, without the restoration on the tooth or minimal irritation,
cleansible, esthetically pleasing and does not interfere with occlusion.
Conclusion : Traumatized teeth can be a subluxation, Immobilization on
subluxation cases can use a stainless steel wire combine with composite resin
splint as a temporary splinting.
Key words : Traumatized teeth, subluxation, temporary splinting, stainless steel
wire, composite
PENDAHULUAN
Trauma gigi sering menjadi kasus emergensi pada anak-anak dan dewasa,
Andreasen dan Andreasen padan tahun 1991 menyatakan bahwa trauma pada
gigi dapat menyebabkan karies dan penyakit periodontal dan akan menjadi
kasus yang cukup berpengaruh terhadap kesehatan gigi geligi. Diperkirakan
pada saat ini kasus trauma pada gigi adalah kasus yang sering dialami oleh
para remaja. Setengah dari populasi pada usia remaja diperkirakan pernah
mengalami sekali trauma pada gigi sebelum berakhirnya masa sekolah. Banyak
faktor yang dapat menyebabkan trauma gigi, salah satu penyebab trauma pada
gigi adalah aktivitas berolah raga ekstrim.1
Pada tahun 1991 di US di perkirakan perawatan kasus trauma orofasial
sebanyak 5,9 juta kasus, lebih dari 4 juta (68%) kasus ditangani oleh dokter gigi
umum, dan sisanya oleh dokter gigi spesialis. Trauma pada gigi dapat berupa
fraktur mahkota tanpa keterlibatan pulpa, fraktur mahkota dengan keterlibatan
pulpa, fraktur mahkota-akar, fraktur akar, concussion, subluksasi, luksasi
ekstrusi, luksasi lateral, luksasi intrusi dan avulsi.pada kasus-kasus tertentu
trauma pada gigi membutuhkan stabilisasi gigi geligi dengan menggunakan alat
splint.Splint periodontal adalah alat yang digunakan untuk imobilisasi gigi yang
mengalami kegoyangan pada posisi fungsionalnya. Tujuan utama dari splint
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adalah untuk meningkatkan proses penyembuhan jaringan dan menambah
kenyamanan pasien dan fungsi pengunyahan.1,2,3
TINJAUAN PUSTAKA
RAUMA GIGI
Trauma gigi adalah trauma atau cedera pada gigi dan/atau periodonsium
yang meliputi gusi, sementum, ligamen periodontal dan tulang alveolar. Trauma
gigi sering menjadi kasus emergensi pada anak-anak dan dewasa, Andreasen
dan Andreansen padan tahun 1991 menyatakan bahwa trauma pada gigi dapat
menyebabkan karies dan penyakit periodontal dan akan menjadi kasus yang
cukup berpengaruh terhadap kesehatan gigi geligi. Diperkirakan saat ini kasus
trauma gigi pada remaja sering ditemukan setengah dari remaja setidaknya
mengalami sekali trauma pada gigi sebelum berakhirnya masa sekolah. Banyak
factor yang dapat menyebabkan trauma gigi, aktivitas berolah raga ekstrim
yang paling beresiko menyebabkan trauma pada gigi.1,2
Sistem klasifikasi yang saat ini digunakan secara umum adalah
berdasarkan Application of International Classification of Diseases to Dentristry
and Stomatology dari World Health Organization (WHO) dan dimodifikasi oleh
Andreasen. Klasifikasi ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan trauma gigi
dan jaringan pendukungnya dan dapat digunakan baik pada gigi sulung maupun
gigi permanen. Klasifikasi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:4
1.
Kerusakan pada Jaringan Keras Gigi dan Pulpa
Kerusakan pada jaringan keras gigi dan pulpa terdiri atas 7 bagian, yaitu:
• Retak mahkota (email infraction) yaitu fraktur tidak sempurna atau keretakan
pada email tanpa kehilangan struktur gigi.
• Fraktur email (email fracture/ uncomplicated crown fracture), yaitu fraktur
pada bagian email gigi tanpa melibatkan bagian dentin maupun pulpa gigi.
• Fraktur email dentin (uncomplicated crown fracture), yaitu fraktur pada
bagian email dan dentin gigi tanpa melibatkan pulpa.
• Fraktur mahkota yang kompleks (complicated crown fracture), yaitu fraktur
pada email dan dentin gigi yang telah melibatkan pulpa.
• Fraktur mahkota yang akar yang tidak kompleks (uncomplicated crown root
fracture), yaitu fraktur pada email, dentin, dan sementum tanpa melibatkan
pulpa.
• Fraktur mahkota akar yang kompleks (complicated crown root fracture), yaitu
fraktur pada email, dentin dan sementum yang telah melibatkan pulpa.
• Fraktur akar (root fracture), yaitu fraktur yang melibatkan dentin, sementum
dan melibatkan pulpa.
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2.
Kerusakan pada Jaringan Pendukung
Kerusakan pada Jaringan Pendukung terbagi atas 8 bagian, yaitu :
• Kominusi soket alveolar rahang atas yaitu hancur dan pemampatan yang
terjadi pada soket alveolar rahang atas, terjadi pada trauma intrusi dan
luksasi lateral.
• Kominusi soket alveolar rahang bawah yaitu hancur dan pemampatan yang
terjadi pada soket alveolar rahang bawah, terjadi pada trauma intrusi dan
luksasi lateral.
• Fraktur dinding soket alveolar rahang atas yaitu fraktur pada bagian labial
atau palatal dinding soket tulang alveolar rahang atas.
• Fraktur dinding soket alveolar rahang bawah yaitu fraktur pada bagian labial
atau lingual dinding soket tulang alveolar rahang bawah.
• Fraktur prosesus alveolaris rahang atas, yaitu fraktur pada prosesus alveolaris
rahang atas, dengan atau tanpa melibatkan soket gigi.
• Fraktur prosesus alveolaris rahang bawah, yaitu fraktur pada prosesus
alveolaris rahang bawah, dengan atau tanpa melibatkan soket gigi.
• Fraktur rahang atas, yaitu fraktur pada tulang maksila dengan atau tanpa
melibatkan soket gigi.
• Fraktur rahang bawah, yaitu fraktur pada tulang mandibula dengan atau
tanpa melibatkan soket gigi.
3.
Kerusakan pada Jaringan Periodontal
Kerusakan pada jaringan periodontal terbagi menjadi 6 bagian, yaitu:
• Konkusio yaitu trauma terhadap jaringan pendukung gigi yang menyebabkan
gigi menjadi lebih sensitif terhadap tekanan dan perkusi tanpa adanya
kegoyangan atau perubahan posisi gigi.
• Subluksasi yaitu trauma terhadap jaringan pendukung gigi yang menyebabkan
terjadinya kegoyangan tanpa disertai perubahan posisi gigi.
• Luksasi yaitu perubahan posisi gigi dalam arah lateral, palatal, lingual
maupun labial dan menyebabkan kerusakan pada ligamen periodontal dan
kontusi atau fraktur pada soket alveolar gigi tersebut.
• Luksasi ekstrusi, yaitu terlepasnya sebagian gigi dari soketnya yang
menyebabkan kerusakan pada jaringan periodontal. Luksasi ekstrusi disebut
juga avulsi parsial.
• Luksasi intrusi yaitu masuknya gigi ke dalam soket tulang alveolar yang
menekan ligamen periodontal dan umumnya menyebabkan fraktur pada
soket tulang alveolar.
• Avulsi, yaitu terlepasnya gigi secara keseluruhan dari soketnya. Pada kondisi
ini, ligamen periodontal terputus dan dapat disertai dengan fraktur pada
tulang alveolar.
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4.
Kerusakan pada Gingiva atau Jaringan Lunak Rongga Mulut
Kerusakan pada gingiva atau jaringan lunak rongga mulut terbagi atas 3 bagian,
yaitu:
• Laserasi adalah luka pada bagian mukosa berupa robeknya jaringan epitel
dan subepitel.
• Kontusio yaitu luka memar tanpa disertai robeknya jaringan mukosa dan
biasanya menyebabkan perdarahan submukosa.
• Luka abrasi yaitu luka superfisial yang disebabkan oleh gesekan atau goresan
pada permukaan mukosa.
2.2 SUBLUKSASI
Merupakan cedera pada jaringan penyokong gigi dan menyebabkan
peningkatan mobilitas tanpa perpindahan gigi, Diagnosis ditegakkan dengan
adanya pendarahan pada sulkus gingiva. Pada gambaran radiografis yang terlihat
pelebaran darimembran periodontal, hal ini dapat menunjukan kemungkinan
terjadinya kerusakan pada system vascular di daerah akar gigi. Efeksekundernya
ialah dapat terjadi putusnya suplai neurovaskular pulpa.2,5,6

Gambar 1. Subluksasi gigi6

Rencana perawatan pada kasus subluksasi:2
1. Pemeriksaan dan diagnosis : dilakukan pemeriksaan rasa sakit pada saat
perkusi, kegoyangan gigi, adanya pendarahan dari sulkus gusi dan tingkat
keparahannya, disarakan untuk foto rontgen sebagai factor penunjang.
2. Splinting : jika terdapat keluhan penguyahan diakibatkan oleh kegoyangan
gigi dan rasa sakit dilakukan stabilisasi gigi geligi selama 1 sampai 2 minggu.
Kawat yang digunakan untuk splint gigi yang mengalami subluksai dapat
menggunakan kawat stainless steel 0.16 inch.3
3. Follow-up : dilakukan kontrol untuk melihat perkembangan dari pulpa.
4. Perawatan endodontik : bila terlihat adanya perubahan warna, rasa sakit
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pada saat perkusi, dan terdapat indikasi dari nekrosis pulpa karena adanya
lesi periapikal.
2.3 SPLINTING
Splinting merupakan alat yang dibuat untuk menstabilkan dan
immobilisasi gigi yang goyang karena suatu lesi atau trauma atau penyakit
periodontal.Splinting digunakan untuk membentuk suatu dukungan. Prinsip
dari pembuatan splinting ini yaitu dengan mengikat beberapa gigi menjadi satu
kesatuan sehingga tekanan dapat didistribusikan ke semua gigi yang diikat.
Perawatan splinting periodontal digunakan pada keadaan kegoyangan gigi akibat
berkurangnya tinggi tulang alveolar sehingga kegoyangan tersebut mengganggu
fungsi penderita. Namun apabila terdapat peningkatan kegoyangan gigi dengan
ligamen periodontal normal, dan kegoyangan tersebut tidak mengganggu fungsi
pengunyahan atau kenyamanan penderita maka splinting tidak diperlukan.3,7,8
Sedangkan menurut Shalu Bathla (2011), tujuan penggunaan splinting
yaitu :9
1. Menghasilkan sandaran (rest) : Oklusal rest yang dihasilkan oleh terapi splint
dapat membantu menghilangkan atau menetralkan faktor-faktor oklusal
yang merugikan
2. Merubah arah daya : Daya oklusi dirubah arahnya lebih ke arah axial pada
semua gigi yang displint
3. Mendistribusikan daya : stabilisasi oleh splinting meningkatkan resistensi
gigi terhadap kekuatan yang menimpanya sehingga tidak melebihi kapasitas
adaptifnya.
4. Mempertahankan integritas lengkung rahang : splinting memperbaiki
kontak proksimal, mengurangi impaksi makanan, dan mengurangi akibat
kerusakan
5. Memperbaiki stabilisasi fungsional : splinting memperbaiki oklusi fungsional,
stabilisasi pergerakan gigi penyangga, dan meningkatkan kenyamanan
dalam pengunyahan.
6. Fungsi psikologis : splinting memberikan rasa nyaman kepada pasien
terhadap pergerakan giginya sehingga merasa dalam keadaan sehat
7. Stabilisasi pergerakan gigi selama masa terapi bedah, khususnya pada fase
regeneratif
8. Melindungi jaringan pendukung gigi selama periode penyembuhan setelah
pembedahan atau kecelakaan.
9. Mencegah ekstrusi dari gigi yang tidak ada kontak oklusalnya (gigi yang
berlawanan)
10. Membuat gigi yang tidak dapat digunakan untuk mengunyah berfungsi
kembali secara efisien.
Secara umum perawatan dengan splinting dapat dilakukan dalam kasus
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- kasus berikut ini : (Newman dkk, 2002; Shalu Batla, 2011) :9
1. Pada gigi dengan tingkat kegoyangan sedang dan parah yang tidak dapat
dikurangi kegoyangannya dengan alat lainnya yang tidak merespon terhadap
penyesuaian oklusal dan terapi periodontal (Gigi goyang grade I atau grade
II)
2. Pada gigi yang mengalami trauma oklusal sekunder
3. Pada gigi setelah pergerakan ortodontik
4. Pada gigi yang mengalami peningkatan kegoyangan sehinga mengganggu
fungsi mastikasi normal
5. Pada gigi yang mengalami trauma dental akut, misalnya subluksasi, avulsi,
dll
6. Mencegah ekstrusi gigi karena tidak ada gigi lawannya
Klasifikasi dari splinting (Shalu Batla, 2011)9
• Berdasarkan dari bahan: 1.
A-splint; 2. Braided wire splint; 3. Bonded,
composite resin splint
• Berdasarkan penempatan di gigi: 1. Intracoronal; a. Composite resin with
wire; b.
Inlays; c. Nylon wire: 2. Extracoronal: a. Night guard; b. Weidedband; c. Tooth bonded plastic
• Berdasarkan periode stabilisasi:
1. Temporary splinting : a. Removable (occlusal splint with wire, Hawley with
splinting arch wire); b. Fixed (intracoronal,extracoronal).
2. Provisional splinting: a. Acrylic splint; b. Metal bands.
3. Permanent splinting: a. Removable/fixed; b. E x t r a / i n t r a c o r o n a l ;
c. Full/partial veneer crowns soldered together; d. Inlay/onlay soldered
together
2.2.1 SPLINTING TEMPORER
Splinting temporer adalah jenis splinting yang dapat digunakan untuk
mengurangi trauma pada waktu perawatan dan membantu penyembuhan
setelah cedera atau setelah perawatan bedah dan biasanya tidak menyebabkan
kerusakan jaringan. Splinting ini harus dapat dipakai dengan mudah pada gigi
goyang dan juga dengan mudah dilepaskan setelah penyembuhan. Splinting ini
tidak boleh ditempatkan lebih dari 6 bulan.3,7,8
Splinting temporerini mencegah trauma yang lebih lanjut akibat oklusi dan
parafungsi oral (seperti tongue pressing, sucking). Dapat digunakan sebagai
prosedur emergensi dengan kegoyangan gigi yang ekstrem, dan juga untuk
mengurangi trauma mekanis dari instrumetaln selama perawatan periodontitis
ataupun sesudah terapi bedah maupun non bedah periodontal.3,7,8
Splinting temporer untuk gigi yang mengalami trauma membutuhkan
beberapa persyaratan seperti : dapat diaplikasikan di dalam rongga mulut, dapat
dipasang dengan mudah dengan bahan-bahan yang terdapat di tempat praktek,
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tidak mengiritasi jaringan lunak, bersifat pasif (tidak ada daya orthodontic
terhadap gigi), dapat dilepas dengan mudah tanpa menyebabkan atau minimal
kerusakan pada gigi, mudah untuk dibersihkan dan sebisa mungkin tidak
mengganggu estetik pasien.5
Salah satu penggunaan splinting temporer adalah wire-composite splint,
teknik ini telah diperkenalkan sejak tahun 1981 dan sudah di tes secara in vitro
maupun in vivo. Salah satu keunggulan splint jenis ini adalah menggunakan
bahan-bahan yang pada umumnya terdapat pada praktek-praktek dokter gigi.
Pada penelitian tentang perbandingan penggunaan berbagai macam tipe splint,
wire-composite splint terbukti ddapat di terima dengan baik, tidak menyebabkan
kerusakan pada mukosa rongga mulut dan pasien dapat menjaga kebersihan
mulutnya.5

Gambar 2. Persiapan Alat dan Bahan11Gambar 3. Wire-Composite Splint12

KESIMPULAN
Trauma pada gigi merupakan kasus yang banyak terjadi oleh karena itu
dokter gigi harus menambah ilmu pengetahuan untuk melakukan perawatan
pada pasien yang mengalami trauma gigi. Perawatan trauma pada gigi yang
berupa subluksasi yang terdapat keluhan dari pasien membutuhkan tindakan
splinting. Tindakan splinting pada kasus subluksasi dapat berupa splint temporer,
salah satunya adalah menggunakan wire-composite splint, penggunakan splint
jenis ini memiliki keunggulan dalam hal kemudahan pemasangan dan pasien
tetap dapat menjaga kebersihan mulutnya dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
1. Von Arx T, Fillipi A, Buser D. 2001. Splinting of traumatized teeth with a
new device : TTS (titanium Trauma Splint). Journal Dental Traumtology
2001:17:180-184
2. Tsukiboshi Mitshuhiro. 2000. Treatment Planning For Traumatized Teeth.
Quintessense Publishing co,inc-Tokyo
Volume 1; No 1:2016 203

3. Lindhe J. 2008.Text Book of Periodontology 5th ed. W.B SaundersMunksgaard
4. Pagadala S, Tadikonda DC. 2015. An overview of classification of dental
trauma. International Archives of Integrated Medicine, Vol 2, Issue 9,
September 2015
5. Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L. 2007. Textbook and Color Atlas
of Traumatic Injuries to the Teeth 4thEd. Blackwell-Munksgaard
6. Andreasen JO, Andreasen FM. 2000.Essesntials of Traumatic Injuries to the
Teeth. Blackwell-Munksgarrd
7. Reddy S. 2008.Essentials of Clinical Periodontology and Periodontics 2nded.
Jaypee Brothers-New Delhi
8. Reteischak M.H, Klaus H.F, Wolly. 2005.Color Atlas ofDental Medicine
Periodontology 3rd ed., Germany, Thieme
9. Shalu Bathla, S.G Damle, Thomas E Van Dyke. 2011. Periodontics Revisited
1sted. Jaypee Brothers-New Delhi
10. Filipi A, Von Arx T, Lussi A. 2002. Comfort and discomfort of dental trauma
splints-a comparison of a new device (TTS) with three commonly used
splinting techniques. Dental Traumatology 2002;18: 275-280.BlackwellMunksgaard
11. Sekhar LC, et al. 2011. A Comparative Study of Temporary Splints Bonded
Polyethylene Fiber Reinforcement Ribbon and Stainless Steel Wire +
Composite Resin Splint in the Treatment of Chronic Periodontitis. The Journal
of Contemporary Dental Practice, September-October 2011; 12(5):343349
12. Puri MS, et al. 2012. Splinting-A Healing Touch for an Ailing Periodontium.
Journal of Oral Health and Community Dentistry 2012;6(3) 145-147

Poceeding Bandung Dentistry 2016
204 Conventional VS Digitalized Dentistry
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ABSTRAK
Kesehatan periodontal adalah landasan dari setiap prosedur restorasi yang
baik. Oleh karena itu penanganan yang tepat pada jaringan periodontal sebelum
merestorasi gigi sangat penting untuk keberhasilan suatu restorasi. Ketika
dimensi gigi tidak memadai, secara estetik dan biologis, restorasi pada gigi
ini sangatlah sulit dicapai. Tepi restorasi yang menekan jaringan periodontal
dan merusak biological width dapat menimbulkan penyakit periodontal,
sehingga jika keadaan restoratif memaksa untuk menempatkan akhiran
berada pada subgingiva, maka prosedur dari crown lengthening diperlukan.
Crown Lengthening merupakan prosedur bedah periodontal yang dipakai untuk
menambah panjang mahkota klinis dengan tujuan restorasi maupun estetik.
Prosedur ini biasanya dilakukan untuk merestorasi gigi dengan defek subgingiva
seperti karies, perforasi dan resorpsi akar, atau fraktur yang memerlukan
pengurangan struktur gigi yang sehat dan membangun kembali Biological
width, namun jika kondisi karies dan fraktur akar tidak bisa direstorasi kembali
maka hal tersebut akan menjadi kontraindikasi dari prosedur ini. Adapun teknik
bedah crown lengthening yang digunakan meliputi: gingivektomi, gingivoplasti,
Apically Positioned Flap (APF) dan Force Tooth Eruption (FTE). Simpulan
: Prosedur crown lengthening dilakukan untuk membangun kembali biological
width agar restorasi pada gigi dengan defek subgingiva dapat optimal.
Kata kunci : crown lengthening,, restorasi gigi, biological width
ABSTRACT
Periodontal health is the fundamental of any good restorative procedures.
Therefore, the proper handling of periodontal tissue before restoring the teeth
is very important for the success of a restoration. When the dimensions of
tooth is inadequate, both aesthetically and biologically, the dental restoration
is very difficult to achieve. The restoration margin which suppressing the
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periodontal tissue and damaging biological width can cause periodontal
disease, so that if the restorative condition is forced to put the restoration
margin in the subgingival, then the procedure of crown lengthening is needed.
Crown lengthening is a periodontal surgical procedure that is used to increase
the length of the clinical crown for the purpose of restoration and aesthetic.
This procedure is usually done to restore teeth with subgingival defects such
as caries, perforation and root resorption, or fractures that require reduction of
healthy tooth structure and rebuild biological width, but if the condition of root
caries and fracture can not be restored then it will be the contra-indications. The
crown lengthening surgical techniques used are gingivectomy, gingivoplasty,
Apically Positioned Flap (APF) and the Force Tooth Eruption (FTE). Summary :
The Crown lengthening procedure is performed to re-establish biological width
so that restoration on the tooth with subgingival defects should be optimal
Keywords : crown lengthening, dental restoration, biological width
PENDAHULUAN
Ketika merestorasi gigi bermahkota pendek, klinisi berusaha untuk
memperoleh panjang mahkota yang cukup dengan meletakkan akhiran restorasi
di daerah subgingiva. Akhiran restorasi yang menekan attachment aparatus
dan merusak “biologic width” dapat mengakibatkan inflamasi, nyeri, hilangnya
perlekatan periodontium, resorbsi tulang alveolar, resesi gusi dan pembentukan
poket periodontal. Tepi restorasi tidak boleh diletakkan dekat atau pada puncak
tulang alveolus. Paling tidak terdapat 3 mm permukaan akar antara puncak
tulang alveolar dengan restorasi sesuai dengan konsep “biological width”. Gigi
dengan mahkota klinis yang pendek tidak memungkinkan dipreparasi dengan
desain yang umum. Namun mahkota yang pendek dapat diperpanjang dengan
1
prosedur “crown lengthening” untuk meningkatkan retensi dan penampilan.
Crown lengthening merupakan perawatan untuk mempersiapkan tempat
bagi restorasi gigi. Prosedur dasarnya adalah dengan menggeser tepi gingiva
ke arah apeks dan/atau mengurangi tulang servikal. Prosedur ini biasanya
dilakukan untuk merestorasi gigi dengan defek subgingiva seperti karies,
perforasi atau resorpsi. Contohnya, pada kasus dimana gigi terlalu pendek
untuk mendukung mahkota jaket, gusi dan tulang di sekitar gigi dibentuk agar
tepat bagi kedudukan restorasi mahkota. Selain itu pada kasus lubang gigi yan
terletak jauh di bawah garis gusi, prosedur ini membantu dokter gigi untuk
2
menempatkan bahan tambalan dengan baik.
Kebanyakan klinisi menyadari akan pentingnya hubungan jaringan
periodontal dan restorasi kedokteran gigi ini, tetapi belum memahami mengenai
konsep khusus seperti biologic width dan indikasi serta aplikasi bagi pelaksanaan
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bedah crown lengthening. Penulis kali ini akan menjelaskan tinjauan pustaka
mengenai crown lengthening yang ditujukan untuk prosedur restorasi di
kedokteran gigi serta mengenai hubungan konsep biological width dan tepi
restorasi yang mempengaruhi kesehatan jaringan periodontal.
TINJAUAN PUSTAKA
Crown Lengthening adalah prosedur yang ditujukan untuk mengurangi
jaringan periodontal sehingga dapat meningkatkan panjang mahkota klinis
dengan tujuan restoratif dan estetik. Konsep dari crown lengthening ini
diperkenalkan oleh D. Cohen pada tahun 1962, dan dikatakan bahwa crown
lengthening merupakan kombinasi dari pengurangan atau pembuangan
jaringan, bedah osseus, dan atau perawatan ortodontik untuk membuka/
4
memanjangkan mahkota gigi.
Prosedur crown lengthening dilakukan untuk memberikan bentuk
retensi yang tepat pada preparasi gigi, prosedur pencetakan dan penempatan
tepi restorasi serta mengatur ketinggian gingiva untuk mendapatkan
estetik
yang
baik, pembuangan karies subgingival, meningkatkan dan
mempertahankan pemeliharaan restorasi, dan mengkoreksi oklusal plane, dan
5,6
juga memfasilitasi oral hygiene yang baik.
Tujuan dari restorative (fungsional) crown lengthening ini meliputi :
1. Memfasilitasi hasil restorasi yang ideal : Untuk memperoleh akses ke karies
subgingival, resorpsi akar, dan perforasi pin/ post. Untuk menambah
tinggi mahkota klinis pada gigi yang mengalami karies, fraktur cusp
atau penggunaan yang berlebih. Untuk memberikan struktur gigi tambahan
sebagai ‘efek ferrule’ selain post dan core Untuk memperbaiki bentuk retensi
axial dan resistensi
2. Menjaga kesehatan jaringan periodontal : Untuk mengatur ketinggian
tulang dan jaringan lunak terhadap margin restorasi untuk mencegah
terganggunya biologic width setelah sementing mahkota jaket Untuk
menghilangkan iritasi/ inflamsi; rasa tidak nyaman dan rasa sakit pada
jaringan, dan resorpsi tulang disekeliling mahkota gigi yang tersedia
yang menyebabkan gangguan biologic width Memberi kemudahan untuk
meninggkatkan oral hygiene Untuk mencegah prognosis yang buruk
(terbukanya furkasi) dimana rasio mahkota-akar setidaknya 1 : 1 dan
meminimalisir pengurangan tulang dan jarngan lunak gigi-gigi sebelahmya.
Indikasi Crown Lengthening
Ada beberapa indikasi dari crown lengthening untuk tujuan restoratif,
7
yaitu:
1. Kehilangan mahkota klinis karena karies atau fraktur (Gambar 1)
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2. Kondisi yang memerlukan bentuk ferrule pada inti pasak dan Crown (Gambar 1)
3. Kondisi yang memerlukan akses pada kasus perforasi akar superfisial
(contoh akibat penempatan pin)
4. Kondisi yang memerlukan akses untuk restorasi pada karies subgingiva
5. Memperbaiki posisi margin restorasi yang mengenai daerah biological width

Gambar 1. Indikasi crown lengthening : meningkatkan retensi dan akses restorasi pada molar
6
(kiri), dan membentuk akhiran ferule (kanan)

Kontraindikasi Crown Lengthening
Crown Lengthening pada satu gigi atau lebih dengan mahkota klinis yang
panjang dapat menghasilkan hasil estetik yang tidak baik, seperti black triangle.
Tidak diindikasikan pada pasien dengan kebersihan mulut yang buruk dan juga
harus hati- hati ketika merawat seorang perokok karena laporan hasil yang
buruk pada terapi non bedah dan terapi bedah untuk pengobatan periodontitis
pada perokok. Adapun
4
kontra indikasi lain pada crown lengthening yaitu:
1. Perbandingan rasio mahkota dan akar yang tidak memadai
2. Karies dan fraktur akar yang tidak bisa direstorasi kembali
3. Kondisi yang dapat membahayakan estetik dan jaringan periodontal
yang berdekatan
4. Daerah furkasi yang tinggi
5. Hubungan lengkung gigi kurang baik
6. Ruang restorasi yang sempit
7. Pada area yang tidak dapat dibersihkan
Biological Width
Istilah biological width sangat familiar di kalangan klinisi, namun masih juga
ada kebingungan mengenai maksudnya serta hubungannya dengan prosedur
klinik. Biological width didefenisikan sebagai dimensi fisiologis dari perlekatan
junctional epithelium dan jaringan ikat, dengan lebar sekitar 2 mm (±30 %).
6
Pada sulkus gusi yang sehat rata-rata kedalamannya 0,69 mm.
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Gambar 2. Biological Width menurut Gargullo dkk (a) dan Vacek dkk (b)

9

Gargiulo dan kawan-kawan (1961) melaporkan terdapat hubungan yang
nyata antara puncak tulang alveolar, perlekatan jaringan ikat, perlekatan epitel
serta kedalaman sulkus dengan dimensi rata-rata sebagai berikut : kedalaman
sulkus 0,69 mm, perlekatan epitel 0,97 mm, perlekatan jaringan ikat 1,07 mm.
Berdasarkan hasil tersebut, biologic width umumnya dinyatakan sebesar 2,04
mm, yang merupakan penjumlahan dari pengukuran jaringan ikat dan epitelial
(Gambar 2(a)). Namun harus disadari bahwa terdapat variasi secara nyata
terhadap dimensi yang diamati (Gambar 2 (b)), khususnya perlekatan epithelial,
yang berjarak antara 1,0 mm sampai 9,0 mm. Di lain pihak, perlekatan jaringan
3,9
ikat relatif tetap.
Pelanggaran Biological Width
Penempatan akhiran restorasi ke dalam biologic width seringkali menyebabkan
inflamasi gusi, kehilangan perlekatan secara klinis, dan kehilangan tulang. Hal
ini diakibatkan respon inflamasi terhadap plak mikrobial yang destruktif pada
akhiran restorasi yang ditempatkan terlalu dalam. Manifestasi secara klinis
6
dapat berupa penambahan kedalaman poket atau resesi gusi (Gambar 3).
Pelanggaran terhadap biologic width menjadi perhatian khusus saat
mempertimbangkan pembuatan restorasi bagi gigi yang fraktur atau mengalami
kerusakan oleh sebab karies di dekat permukaan puncak tulang alveolar. Juga
untuk keperluan estetik terkadang membutuhkan penempatan akhiran restorasi
secara subgingival, yang dapat menyebabkan pelanggaran pada ruang ini.
Beberapa penulis merekomendasikan perluasan akhiran subgingiva sebesar 0,5
– 1,0 mm (Gambar 4) dikarenakan sangat tidak mungkin bagi klinisi untuk
mendeteksi dimana epithelial sulkus berakhir dan dimana permulaan junctional
epithelium. Mereka juga menekankan dimungkinkannya jarak dari puncak tulang
alveolar ke akhiran crown minimal 3,0 mm. Block (1987) juga menyatakan bahwa
biologic width sukar dilihat oleh klinisi dan menyarankan free gingival margin
sebagai patokan bagi pengukuran penempatan akhiran. Block menyatakan bila
akhiran restorasi berakhir pada ketinggian puncak alveolar atau didekatnya,
9
prosedur pembedahan crown lengthenng sangat diperlukan.
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Gambar 3. Penempatan akhiran restorasi yang salah dapat menyebabkan inflamasi gusi,
13
attachment loss dan resorpsi tulang alveolar

Gambar 4. Penempatan margin restorasi 0,5 mm ke dalam sulkus untuk menjaga biologic width

Pertimbangan dan Analisa pada tindakan Crown Lengthening
Pertimbangan Anatomi
Jaringan periodonal adalah komponen fungsional dasar yang mendukung
gigi. Jaringan periodontal terdiri dari tulang alveolar, ligamen periodontal,
sementum, epitel junctional, dan gingiva (Gambar 5). Jaringan ini saling
tergantung dalam keadaan homeostasis fisiologis, di mana aktivitas sel normal
memungkinkan pemeliharaan kesehatan serta respon terhadap kerusakan
8
jaringan.
Hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung mahkota (crown) yaitu
rasio akar setelah perawatan dimana jaringan gigi harus memadai dan
memungkinkan untuk dilakukan restorasi. Jika gigi menyempit pada bagian
apikal, ada kemungkin risiko terbukanya pulpa selama persiapan perawatan
atau risiko overcontouring restorasi karena tidak cukup ruang untuk restorasi.
Maka dengan ini diperlukan prosedur crown lengthening untuk mendapatkan
3
ruang yang cukup untuk preparasi sebelum dilakukan restorasi pada gigi.
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Gambar 5. Anatomi jaringan periodontal

Pertimbangan anatomi perlu diperhitungkan
10
dilakukan Crown Lengthening, termasuk:
a. Panjang dan bentuk Akar b. Posisi Furkasi
c. Lip Line (saat istirahat dan tersenyum )
d. Kondisi tulang alveolar
e. Anatomi jaringan lunak dan keras
f.
Lebar gingiva cekat (attached gingiva)

6

ketika

pasien

akan

Pertimbangan Radiologi
Pertimbangan radiografi sangat menentukan tingkat keberhasilan
prosedur crown lengthening oleh karena radiografi merupakan salah satu
pemeriksaan penunjang untuk mengetahui struktur jaringan yang tidak
terlihat secara klinis (Gambar 6). Pertimbangan-pertimbangan radiografi
dalam prosedur crown lengthening adalah untuk menentukan dan mengukur
9,10
jaringan yang terlibat seperti:
1.
Jarak Puncak Alveolar
2.
Sisa bagian apikal dari gigi yang fraktur atau karies
3.
Panjang dan bentuk akar
4.
Tinggi furkasi gigi (Gigi Posterior)
5.
Rasio perbandingan mahkota dan akar

Gambar 6. Radiografi keadaan gigi

13
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Bone sounding
Letak puncak alveolar harus ditentukan sebelum dilakukan bedah
Crown Lengthening. Panjang mahkota klinis dan posisi tulang alveolar akan
menentukan kemungkinan ukuran yang tepat, aspek bedah, dan urutan
perawatan selanjutnya. Bone Sounding digunakan untuk menentukan ketebalan
dari lapisan jaringan lunak dan jarak puncak tulang alveolar terhadap margin
2
gingiva selama tahap perencanaan dari berbagai prosedur bedah.

Gambar 7. Cara bone sounding

14

14
Gambar 8. Kategori bone sounding

Pemeriksaannya dilakukan dibawah pengaruh anastesi lokal dengan cara
menginsersikan probe kedalam sulkus lalu ditembuskan ke jaringan dibawahnya,
hingga terasa batas puncak tulang alveolar (Gambar 7). Berdasarkan pengukuran
ini didapatkan tiga kategori yang dihubungkan terhadap jarak normal dari
14
biological width, yaitu :
(Gambar 8)
1) Normal Alveolar Crest : Jarak margin gingiva – puncak alveolar 3 mm
2) Low Alveolar Crest : Jarak margin gingiva – puncak alveolar >3 mm
3) High Alveolar Crest : Jarak margin gingiva – puncak alveolar <3 mm
Tindakan preoperatif
Tindakan preoperatif yang dibutuhkan pada prosedur crown lengthening
3,5
adalah
:
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1. Karies kontrol dan penempatan restorasi sementara. Evaluasi karies dan
struktur gigi yang tersisa, buang restorasi yang ada untuk memudahkan
akses pembedahan, dan buat restorasi sementara. Lakukan tindakan
endodontik jika diperlukan.
2. Kontrol inflamasi gingiva (plak kontrol, skeling dan root planning)
3. Menentukan bidang oklusal. Ketika perawatan oklusal dan pengurangan
oklusal diperlukan pada kasus ekstruksi gigi posterior, diagnosis oklusal
harus dilakukan sebelum pembedahan dan tentukan bidang oklusal yang
diinginkan. Perawatan gigi tiruan dan mahkota sementara pabrikan bisa
digunakan, agar klinisi dapat menentukan berapa banyak penambahan
panjang mahkota klinis yang diperlukan.
4. Evaluasi estetik. Untuk crown lengthening pada regio anterior rahang atas,
harus dipertimbangkan hubungan lip line atas terhadap gigi dan gingiva
yang terlihat, hubungan garis senyum dan posisi tepi insisal gigi-gigi anterior
atas, dan hubungan gingiva yang terlihat dari sudut pandang estetik. Hal
ini penting untuk memeriksa kesimetrisan sisi kanan dan kiri pada analisis
median sagital plane.
5. Evaluasi bentuk gingiva. Pada tindakan crown lengthening dengan
reseksi osseous, bentuk gingiva yang ada (scalop atau flat) harus diperhatikan
karena gingiva cenderung kembali ke bentuk asalnya.
Teknik Crown Lengthening
Adapun teknik Crown Lengthening yang digunakan dalam penanganan
2,8,11
kasus restoratif adalah :
1. Gingivektomi
2. Gingivoplasti
3. Osteoplasti dan Reseksi Tulang (osteotomi)
4. Apically Positioned Flap
5. Tooth Force Eruption (non bedah)

Gambar 9. Pemilihan terapi bedah pada crown lengthening

5

Volume 1; No 1:2016 213

Prosedur Crown Lengthening
2,10
Tahap prosedur awal dari crown lengthening yaitu :
1. Pertimbangan & Analisa (Anatomi, Radiografi dan bone sounding)
2. Menentukan terapi/teknik yang tepat berdasarkan kategori atau kondisi
gigi (Gambar 9)
3. Melakukan perawatan dengan pertimbangan biological width
4. Menempatkan prosedur prostetik (mahkota sementara) sebelum dan (mahkota
definitif) setelah masa penyembuhan dari jaringan lunak maupun keras
Kasus-kasus yang memerlukan tindakan Crown Lengthening
Ada beberapa kasus yang perlu dilakukan crown lengthening untuk
restorasinya antara lain :
1. Fraktur mahkota subgingiva (Gbr 10)
2. Tepi restorasi pada subgingiva (Gbr 11)
3. Karies subgingiva (Gbr 12)
4. Penyediaan ferrule untuk mahkota pasak (Gbr 13)
5. Crown lengthening dengan tooth force eruption (Gbr 14)

14
Gambar 10. Fraktur mahkota

Gambar 11. Restorasi pada subgingiva
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14

14
Gambar 12. Karies subgingiva

14
Gambar 13. Pembuatan akhiran restorasidan penambahan ferrule

Gambar 14. Crown lengthening dengan teknik Tooth force eruption

14
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PEMBAHASAN
Crown Lengthening adalah prosedur yang ditujukan untuk mengurangi
jaringan periodontal sehingga dapat meningkatkan panjang mahkota klinis
dengan tujuan restoratif dan estetik. Seseorang perlu memiliki pemahaman
tentang indikasi, kontra indikasi, biologis, anatomi, prosedur dan teknik yang
dipergunakan agar dokter gigi dapat menggunakan crown lengthening sebagai
bagian dari rencana perawatan keseluruhan secara terkontrol dan dapat
diprediksi dengan mempertimbangkan faktor
10
relevansi biologi klinis.
Konsep pemanjangan mahkota klinis pertama kali diperkenalkan oleh
D.W Cohen (1962) dan seringkali menggunakan prosedur gabungan antara
pengurangan atau pengambilan jaringan, tulang, atau menggunakan prosedur
14
orthodontik untuk memperpanjang gigi.
Prosedur ini biasanya dilakukan
untuk merestorasi gigi dengan defek subgingiva seperti karies, perforasi
atau resorpsi. Contohnya, pada kasus dimana gigi terlalu pendek untuk
mendukung crown/ jaket, gusi dan tulang di sekitar gigi dibentuk agar sesuai
bagi penempatan tepi restorasi mahkota. Selain itu pada kasus lubang gigi
yang terletak jauh di bawah garis gusi, prosedur ini membantu dokter gigi
9
untuk menempatkan bahan tambalan dengan baik.
Crown Lengthening yang digunakan untuk prosedur restorasi, dikenal
dengan istilah Restorative (fungsional) crown lengthening, dimaksudkan agar
memberikan kemungkinan untuk menempatkan tepi restorasi pada posisi
margin gingiva atau diatas margin gingiva. Hal ini didasari oleh literatur yang
memperlihatkan pengaruh penempatan tepi restorasi terhadap kesehatan
jaringan periodontal. Silness menemukan bahwa tepi restorasi prostodontik cekat
memberikan pengaruh buruk yang signifikan terhadap kesehatan periodontal,
10,14
jika ditempatkan dibawah margin gingiva.
Hal ini dibuktikan oleh
penelitian-penelitian yang menilai respon- respon histologis dan klinis dari
jaringan periodontal terhadap penempatan akhiran restoratif di sepanjang
biologic width. Newcomb (1974) menganalisa 66 crown anterior
dengan
akhiran subgingival disertai berbagai variasi kedalaman dan
membandingkannya dengan gigi yang tidak dipasang crown di daerah
kontralateral sebagai kontrol. Hasil-hasil yang didapat menunjukkan bahwa
semakin dekat akhiran crown subgingival terhadap perlekatan epithelial (dalam
hal ini lebih dekat dengan biologic width), lebih memungkinkan terjadinya
inflamasi gusi yang parah. Parma- Benfenati dan kawan-kawan (1986) meneliti
resorpsi tulang mendekati 5 mm pada akhiran restorasi yang ditempatkan di
puncak tulang alveolar
pada anjing beagle. Resorpsi minimal terjadi pada
restorasi yang ditempatkan 4 mm ke arah koronal dari puncak tulang alveolar.
Resorpsi tulang yang lebih parah terutama terjadi pada daerah dengan tulang
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kortikal yang tipis dan septum interdental. Tal dan kawan- kawan (1989) lebih
lanjut melaporkan bahwa terganggunya biologic width menyebabkan kehilangan
dukungan jaringan periodontal. Lebih baru lagi, Gunay dan kawan-kawan
(2000) memperlihatkan bahwa penempatan akhiran restorasi didalam biologic
width merugikan kesehatan jaringan periodontal. Dalam penelitian selama 2
tahun, mereka menilai 116 gigi yang telah dipreparasi dibandingkan dengan 82
gigi yang tidak dipreparasi pada 41 pasien. Papillary bleeding score dan
kedalaman probing meningkat di tempat akhiran restorasi yang berjarak kurang
dari 1 mm dari puncak tulang alveolar. Semua penelitian menunjukan bahwa
penempatan tepi restorasi yang mengenai biological width akan menunjukan
kerusakan jaringan periodontal. Penting dicatat bahwa anjuran penempatan
tepi restorasi dalam hubungannya dengan biologic width yang berjarak ruang
minimal 3,0 mm antara tepi restorasi dan tulang alveolar merupakan dimensi
ruang yang harus diikuti secara hati-hati dalam perencanaan penempatan
9,10
restorasi.
Kesehatan periodontal adalah landasan dari setiap prosedur restorasi yang
baik. Oleh karena itu penanganan yang tepat pada jaringan periodontal
sebelum merestorasi gigi sangat penting untuk keberhasilan suatu restorasi.
Penanganan jaringan periodontal dalam melakukan crown lengthening didapat
dari penentuan ukuran biological width sehingga dapat menentukan letak atau
posisi dari tepi restorasi. Pertimbangan dan analisa yang dilakukan sebelum
prosedur crown lengthening menjadi bagian yang penting dalam menentukan
teknik yang digunakan sehingga dapat mendukung keberhasilan dari tindakan
crown lengthening tersebut.
KESIMPULAN
Crown Lengthening adalah prosedur pembedahan yang ditujukan
untuk pengangkatan jaringan periodontal untuk meningkatkan panjang mahkota
klinis baik untuk mendukung nilai estetika maupun untuk mendukung restorasi.
Dalam pelaksanaannya harus selalu memperhatikan faktor biological width yang
berkontribusi terhadap respon jaringan pada akhiran restorasi.
Biological width didefenisikan sebagai dimensi jaringan lunak yang melekat
pada permukaan gigi ke arah koronal dari puncak tulang alveolar sampai batas
dasar sulkus gingiva. Ada bermacam variasi ukuran yang tidak terlalu jauh dari
biological width yang diteliti oleh para ahli. Oleh karena itu dalam pengukuran
dimensi secara klinisnya dapat digunakan asumsi ukuran sulkus sebesar 1mm
dan biological width2mm, dengan jaringan epitel 1mm dan jaringan ikat sebesar
1mm. Pentingnya pengetahuan tentang ukuran dari biological width ini dari
segi restorasi, untuk mencegah terjadinya inflamasi, attachment loss maupun
2
boneloss.
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Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian para ahli yang meneliti tepi
restorasi berada pada daerah subgingiva, hasilnya sebagian besar menunjukan
kerusakan jaringan periodontal. Sehingga jika keadaan restoratif memaksa
untuk menempatkan akhiran berada pada subgingiva, maka prosedur dari
crown lengthening sangat diperlukan.
Adapun metode atau teknik yang digunakan metode bedah crown
lengthening dapat meliputi: gingivektomi, gingivoplasti, Apically Positioned Flap
(APF), Force Tooth Eruption (FTE). Teknik dari crown lengthening
tersebut
digunakan berdasarkan tujuan yang dicapai baik estetik maupun
restoratif namun tetap harus memperhatikan pedoman dari biological width
untuk keberhasilan perawatan yang maksimal
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PERAWATAN LESI PERIODONTITIS KRONIS PADA GIGI ANTERIOR
RAHANG BAWAH DENGAN FLAP MENGGUNAKAN BONE GRAFT DAN
PLATELET RICH-FIBRIN (PRF) : LAPORAN KASUS
Muhammad Riza Tofani, Nunung Rusminah
Bagian Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
(tofanimuhammad@gmail.com)
ABSTRAK
Pendahuluan: Lesi periodontitis kronis berupa poket , resorpsi struktur
tulang alveolar, disertai kegoyangan gigi dan resesi gusi menjadi faktor
predisposisi yang memperparah perjalanan penyakit, oleh karena itu dibutuhkan
bedah flap untuk mengeliminasi poket serta membantu regenerasi struktur
alveolar dan gusi. Laporan Kasus: Pasien laki laki 67 tahun mengeluhkan
keadaan gigi anterior rahang bawah goyang dan berkarang sejak kurang lebih
3 bulan. Melalui pemeriksaan klinis dijumpai poket periodontal, kegoyangan
gigi grade 2, disertai resesi kelas 3Miller pada gigi anterior rahang bawah, pada
pemeriksaan radiografis terlihat gambaran kerusakan tulang yang berat dengan
pola vertikal dan horizontal. Pembahasan: Bone graft dan PRF dibutuhkan untuk
menginisiasi dan mempercepat perbaikan struktur tulang alveolar serta gusi.
Setelah dilakukan perawatan fase inisial yaitu skeling, rootplaning, profilaksis,
splinting dan kontrol satu bulan, maka dilakukan bedah flap, dengan bone
grafting dan PRF. Kesimpulan: Lima bulan setelah bedah flap, dengan bone
grafting dan PRF, poket berhasil dieliminasi, serta pada gambaran radiografis
terlihat penambahan kepadatan tulang alveolar yang menunjukkan adanya
regenerasi struktur tulang.
Kata Kunci :Periodontitis Kronis, flap, bone graft, PRF.
PENDAHULUAN
Periodontitis yaitu suatu manifestasi inflamasi pada gusi dan jaringan
periodontal berupa migrasi junctional epithelium kearah apikal menuju permukaan
akar dengan disertai kerusakan jaringan ikat dan tulang alveolar.1Periodontitis
merupakan salah satu penyebab utama lepasnya gigi pada usia dewasa danusia
lanjut.Penyakit ini umumnya merupakan kelanjutan dari gingivitis yang tidak
dirawat atau tidak mendapat perawatan secara tuntas, namun tidak semua
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penyakit gingivitis berkembang menjadi periodontitis. Kondisi ini dipengaruhi
oleh jumlah dan tingkat virulensi mikroorganisme yang berkembang serta
responimun tubuh sebagai pertahanan,disamping juga faktor genetik dan
keturunan yang cukup berpengaruh dalam timbulnya insidensi kasus. 2,3
Tujuan utama dari bedah periodontal adalah menghilangkan poket
terinfeksi yang tidak merespon dengan perawatan konservatif dan atau dengan
pengobatan tambahan.Intervensi bedah diindikasikan bila poket dalam, terdapat
defek intraosseus dan keterlibatan furkasi. Tujuan lain dari pembedahan adalah
mengkoreksi defek pada kasus kelainan fisiologi gingiva, kelainan bentuk dan
susunan tulang dengan perhatian khusus untuk menciptakan kondisi yang
mempermudah sehingga menjamin kontrol plak yang efisien terutama pada
daerah interdental. 4
PRF (Platelet-rich-fibrin) ialah suatu terobosan baru di bidang pengobatan
yang menggunakan gel, dengan proses sederhana tanpa penggunaan modifikasi
biokimia. Teknik ini, tidak seperti konsentrat platelet lannya, tidak membutuhkan
antikoagulan, dan bovine thrombin ataupun agen lain untuk pembuatan gel,
sehingga murni hanya membutuhkan darah yang disentrifugasi tanpa tambahan
zat aditif . Dikembangkan di Perancis oleh Choukroum et al pada tahun 2001,
protokol pembuatan PRF ialah dengan mencoba mengakumulasikan platelet
serta sitokin yang telah dilepas ke fibrin clot, meskipun leukosit dan platelet
memainkan peran biologi yang penting dalam biomaterial ini, matriks fibrin
pendukunglah yang memiliki determinasi penting menegakkan PRF sebagai
elemen yang potensial sebagai suatu metode pengobatan.Sitokin digunakan
secara cepat dan hancur pada saat penyembuhan luka.Sinergi antara sitokin
dan matriks fibrin pendukung memiliki peran yang terpenting dibandingkan
parameter lainnya. Suatu Fibrin matriks fisiologis (seperti PRF) bisa memiliki efek
yang berbeda dengan suatu fibrin yang terikat dan diperkaya oleh sitokin (seperti
PRP), yang memiliki efek besar dalam waktu pendek dan tidak bisa dikontrol.5
LAPORAN KASUS
Pasien laki laki berumur 64 tahun datang ke bagian periodonsia rumah
sakit gigi dan mulut FKG UNPAD dengan keluhan utama gigi goyang terutama
pada bagian depan rahang bawah, dan gusi bagian belakang terasa sakit. Pasien
sebelumnya belum pernah dibersihkan karang giginya dan ingin keluhannya
ditangani.Melalui anamnesa tidak ditemukan riwayat kelainan sistemik, tekanan
darah 120/90 mmhg, denyut nadi 80 kali per menit, napas 20 kali per menit.
Pemeriksaan intra oral dijumpai plak dan kalkulus hampir pada setiap gigi, gusi
oedem pada seluruh regio, berwarna merah gelap hampir pada seluruh regio,
konsistensi lunak pada seluruh regio, stipling menghilang hampir pada seluruh
regio, pitting test (+) di seluruh regio, permukaan licin, resesi menyeluruh,
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interdental papil membulat di seluruh regio, kontak prematur pada gigi 32,31,41;
kegoyangan gigi tingkat III pada gigi 41,31 ; tingkat II gigi 32,42; tingkat I gigi
26. (gambar 1)
Pemeriksaan radiografis periapikal seluruh gigi menunjukkan penurunan
tulang horizontal hampir pada seluruh regio, penurunan vertikal pada gigi
32,31,41,42 (gambar 2), pada pemeriksaan laboratorium darah rutin tidak
dijumpai ada kelainan yang sekiranya dapat mengganggu perawatan.

Gambar 1. Foto kontrol 1 minggu fase inisial

Gambar 2. Radiografi periapical full mouth

Sebelum masuk fase pembedahan pasien terlebih dahulu menjalani fase
pendahuluan, dimana pasien terlebih dahulu diberitahu akan diagnose, prognosa
dan rencana perawatan, fase inisial untuk mengatasi semua etiologi penyebab
penyakit, termasuk didalamnya instruksi untuk menjaga kebersihan mulut
(OHI), skeling, rootplaning, penyesuaian kontak oklusi, dan splinting untuk
meminimalisir kegoyangan gigi dan memudahkan pasien untuk membersihkan
Poceeding Bandung Dentistry 2016
222 Conventional VS Digitalized Dentistry

gigi. Kontrol dilakukan 1 minggu, dan sebulan paska terapi inisial.Tanda klinis
inlaflamasi gusi didapati berkurang secara bertahap sampai pada saat kontrol
satu bulan.Tanda inflamasi masih dijumpai pada regio anterior bawah saat
kontrol satu bulan, poket sedalam 5 mm dan 6 mm masih ditemukan pada
gigi 31,41, 42 dan 43, mengindikasikan perawatan harus dilanjutkan ke fase
pembedahan untuk mengurangi kedalaman poket, memperbaiki kerusakan
tulang alveolar dan membantu proses penyembuhan.
Prosedur pengambilan darah untuk pembuatan PRF dan bedah dilakukan
setelah informed consent, pemeriksaan tanda vital (tensi, nadi, respirasi, suhu),
dan profilaksis.Pembuatan PRF dilakukan dengan pengambilan darah sebanyak
10 cc pada pembuluh vena kubiti (gambar 3), lalu darah dimasukkan ke tabung
volcom dan disentifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit (gambar
4), setelah itu darah yg telah disentrifugasi dipisahkan antara bentukan gel
fibrin dan plasma dengan gumpalan keping darah pada bagian dasar tabung.
Gel fibrin lalu dipadatkan menjadi bentuk lembaran menggunakan media PRF
box dan selanjutnya siap digunakan (gambar 5) .Daerah bibir dan sekitar lokasi
pembedahan diolesi dengan cairan betadine 10% untuk tujuan aseptik. Daerah
operasi di anastesi menggunakan teknik infiltrasi bukal pada titik foramen
mandibular untuk blok daerah 33, 32,31,41,42,43 pada bagian bukal, teknik
blok fisher digunakan untuk blok bagian lingual 33,32,31,41,42,43. Full thicknes
flap dibuat menggunakan Insisi sulcular dari distal mesial 33 sampai mesial gigi
43 pada bagian labial dan lingual menggunakan blade no #15C diikuti dengan
pembukaan flap menggunakan raspatorium. Kuretase, debridemen, dilakukan
untuk membuang jaringan granulasi dan nekrotik pada dinding gingiva dan daerah
yang mengalami kerusakan tulang vertical menggunakan kuret gracey dibantu
irigasi menggunakan larutan NaCl 0,9% dilanjutkan dengan menghaluskan
daerah tulang tempat akan diletakkan bahan cangkok tulang. Bahan cangkok
tulang GAMACHA diletakkan dan dipadatkan pada daerah defek interdental
dan facial permukaan akar gigi 32,31,dan 41(gambar 6). Sediaan PRF yang
telah dibentuk lembaran selanjutnya diletakkann menutupi daerah yang diberi
bahan cangkok tulang, kemudian flap dijahit menggunakan teknik jahitan sling
continuous .Daerah operasi ditutup menggunakan pek periodontal (gambar 7).
Pasien diberikan instruksi paska pembedahan, dijadwalkan untuk kontrol satu
minggu setelahnya dan diberikan resep antibiotik Amoksisilin kapsul 500 mg
untuk diminum 3x sehari selama 5 hari dan asam mefenamat tablet 500 mg
untuk meredakan nyeri, diminum apabila dibutuhkan saja. Satu minggu setelah
pembedahan dijumpai daerah operasi masih mengalami inflamasi, dan bekas
luka belum unifikasi sempurna pada bagian interdental, sehingga diputuskan
untuk menunda pelepasan jahitan dan pasien dijadwalkan untuk kontrol lagi
seminggu setelahnya. Luka paska flap telah sembuh, daerah bekas insisi di
interdental sudah menyatu dan pasien tidak mengeluhkan apapun pada kontrol
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minggu ke 2 paska pembedahan sehingga diputuskan untuk dilakukan tindakan
pelepasan benang jahitan. Satu bulan setelah pembedahan tidak dijumpai
tanda inflamasi dan tidak dijumpai poket dalam, lima bulan paska pembedahan
dilakukan kontrol klinis dan dilakukan pengambilan foto radiografi periapical
di daerah 33,32,31,41,42,43 (gambar 8 dan 9). Perbaikan kepadatan tulang
ditemukan, terlihat dari berkurangnya gambaran radiolusen pada daerah apikal
gigi 31 dan 41serta pada pengukuran poket klinis menggunakan probe dicatat
adanya pengurangan kedalaman dari 6mm dan 5mm menjadi 3mm, serta
terjadi penurunan derajat kegoyangan dari 2 menjadi 1 pada gigi 32 dan 42 .

Gambar 3. Proses dan alat pengambilan darah.

5

Gambar 4. Darah disentrifugasi sampai terbentuk PRF

5

Gambar 5. Gel PRF dipisahkan dari plasma dan eritrosit, lalu di press menggunakan PRF BOX
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Gambar 6. Proses insisi, pembukaan flap, sampai aplikasi bahan cangkok tulang.

Gambar 7. Proses aplikasi PRF, penjahitan, penutupan daerah operasi denganpek periodontal.

Gambar 8. Foto klinis kontrol 5 bulan

Gambar 9. Foto periapikal 33-43
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PEMBAHASAN
Periodontitis kronis menyebabkan kerusakan perlekatan pada sulkus
sehingga berakibat terbentuknya poket periodontal, hingga kerusakan tulang
alveolar. Penanganan periodontitis kronis
bertujuan untuk menghentikan
perjalanan keparahan penyakit serta untuk menghilangkan inflamasi dan
membantu meregenerasi jaringan.1
Rencana perawatan terdiri dari fase pendahuluan, fase insial, fase bedah,
dan fase pemeliharaan.. Pada fase inisial klinisi menjelaskan semua rencana
perawatan ke pasien termasuk di dalamnya persetujuan pasien sebelum
tindakan.Fase inisial termasuk di dalamnya skeling, rootplaning, splinting
dan pada kasus ini termasuk di dalamnya penyesuaian oklusal.2 Fase bedah
termasuk didalamnya tindakan flap untuk menyediakan akses yang lebih baik
guna pembersihan permukaan akar, defek tulang, jaringan nekrotik , dan
aplikasi bahan cangkok tulang guna meningkatkan daya regenerasi jaringan
tulang dan penyembuhan, penambahan aplikasi growth factor, dan sitokin (
pada kasus ini aplikasi PRF sebagai contoh) diberikan untuk memaksimalkan
daya potensial penyembuhan oleh tubuh. Cangkok tulang merupakan teknik
yang paling umum digunakan untuk meregenerasi tulang. Cangkok tulang
dapat dapat meningkatkan daya regenerasi tulang melalui mekanisme yang
bervariasi seperti osteogenic, osteokonduksi, dan osteoinduksi. Bahan untuk
cangkok tulang memiliki banyak sumber degan keunggulan, kekurangan, dan
tingkat kesuksesan yang berbeda beda.6
PRF ialah matriks fibrin autologous yang ditempeli oleh sejumlah besar
sitokin dari leukosit dan platelet saat disentrifugasi.Penggabungan ikatan intrinsik
sitokin dalam jaringan fibrin mengakomodasi pelepasan sitokin sejalan dengan
waktu sampai jaringan fibrin terputus (7-11 hari).Pengaplikasian membrane
PRF yang sangat mudah bekerja lebih seperti pembalut fibrin, bekerja sebagai
suatu matriks untuk mengakselerasi waktu penyembuhan. PRF diketahui
juga menyediakan perlindungan paska operasi pada daerah pembedahan dan
berfungsi juga mempercepat proses integrasi dan remodeling bahan biomaterial
untuk pencangkokan. Kegunaan platelet dan konsentrat imun ini selama proses
cangkok tulang menyediakan 4 keunggulan. Pertama tama ialah, fibrin clot
memainkan peran penting , dimana membrane PRF melindungi bahan cangkok
dan fragmen PRF sendiri bekerja sebagai penghubung biologis diantarapartikel
tulang.Kedua, integrasi jaringan fibrin ke daerah yang sedang beregenerasi
memfasilitasi migrasi selular terutama untuk sel endothel yang diperlukan
untuk proses neo angiogenesis, vaskularisasi, dan kelangsungan hidup bahan
cangkok. Ketiga, platelet sitokin (PDGF,TGF,IGF-1) secara bertahap dilepaskan
sejalan dengan diserapnya matriks fibrin, hal ini menyebabkan proses yang
berkesinambungan selama masapenyembuhan. Keunggulan yang terakhir ialah,
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kehadiran leukosit dan sitokin pada anyaman fibrin memainkan peran signifikan
dalam proses regulasi inflamasi didalam proses diterimanyapencangkokan suatu
bahan oleh tubuh.5
Kesimpulan
Periodontitis kronis menyebabkan terbentuknya poket periodontal hingga
kerusakan struktur tulang alveolar.Pada kasus ini tindakan pembedahan
merupakan suatu indikasi untuk menghentikan perjalanan penyakit, membantu
meregenerasi jaringan serta mempercepat penyembuhan. Penggunaan PRF dan
cangkok tulang memberikan percepatan penyembuhan dan menaikkan potensi
daya regenerasi jarigan oleh tubuh sehingga pada kasus ini penyembuhan
penyakit dan proses setelah operasi dapat berjalan lebih optimal.
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PERAWATAN DEFEK TULANG VERTIKAL DISERTAI KEGOYANGAN GIGI
DERAJAT III DENGAN BEDAH FLAP DAN CANGKOK TULANG
TREATMENT OF VERTICAL BONE LOSS FOLLOWED BY GRADE III
MOBILITY WITH FLAP SURGERY AND BONE GRAFT
Riny Zoraya Rinaldy, Ira Komara,
Bagian Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Pendahuluan : Periodontitis dan trauma oklusi dapat menyebabkan
kehilangan tulang, resesi, dan kegoyangan gigi. Salah satu cara untuk
mempertahankan gigi dan mengembalikan jaringan periodontal yang sehat
adalah dengan bedah flap dan cangkok tulang. Laporan Kasus : Pasien wanita
usia 38 tahun dengan keluhan gigi depan atas dan bawah goyang sejak 15 tahun
yang lalu, gigi seri bawah kanan terlepas sendiri. Pemeriksaan klinis menunjukkan
kegoyangan hingga gradasi 3, poket periodontal 11 mm. Pemeriksaan radiografis
menunjukkan kehilangan tulang vertikal yang parah pada regio anterior. Pasien
telah menjalani perawatan inisial berupa skeling, root planing, dan splinting wire
kombinasi intra dan ekstrakoronal serta oklusal adjustment. Bedah flap dengan
bone graft dilakukan untuk mengeliminasi poket periodontal yang disertai defek
tulang vertikal. Pembahasan : pada kasus kehilangan tulang vertikal disertai
kegoyangan gigi karena trauma oklusi dibutuhkan perawatan yang adekuat.
Tujuan dilakukan bedah flap adalah untuk mengeliminasi poket yang dalam dan
cangkok tulang untuk regenerasi tulang Kesimpulan : Penyelarasan oklusal,
splinting dan prosedur bedah rekonstrusi dengan cangkok tulang memberikan
hasil yang baik pada kasus gigi goyang dengan kehilangan tulang vertikal.
Kata kunci : trauma oklusi, periodontitis, splint, bedah flap
ABSTRACT
Introduction : periodontitis and trauma from occlussion can caused severe
bone loss, recession and mobility of the teeth. Flap surgery with bone graft are
required to maintain the teeth and periodontal tissue. Case report : a female-35
years-old patient with chief complaint of teeth mobility in the upper and lower
anterior teeth, right lower central incisor was spontaneusly loss 5 years ago.
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On intraoral examination, multiple 11 mm deep pocket depth was found and
grade II and III mobility was reported, premature contact exist in the lower and
upper anterior teeth. Radiographic examination showed severe vertical bone
loss in upper and lower anterior teeth. In initital treatment scaling, root planing,
combined intracoronal and extracoronal wire splint with abutment and occlusal
adjusment was done. To eliminate periodontal pocket, a flap surgery with bone
graft was planned. Discussion: after intial treatment a flap surgery with bone
graft was done, 3 months evaluation showed bone level has increased.Vertical
bone loss and mobility caused by trauma from occlusion required adequate
intital therapy. Flap surgery and bone graft aimed to eliminate periodontal pocket
bone regeneration. Conclusion: occlusal adjustment splinting and reconstruction
surgery is beneficial to preserve the mobility grade III teeth with vertical bone
loss.
Keywords :trauma from occlussion, periodontitis, splint, flap surgery
OBJECTIVES
To emphasize the importance of adequate initial treatment especially
splinting and occlusal adjustment, and to demonstrate the considerable healing
potential of the periodontal after flap surgery with bone graft.
INTRODUCTION
Periodontitis is the presence of gingival inflammation at sites where
there has been apical migration of the junctional epithelium onto the root
surface with the commitant loss of connective tissue and alveolarbone.1Chronic
periodontitis is the most common plaque induced periodontal infection that is a
major cause of tooth loss throughout the world. Occlusion and its relationship
to periodontal disease has been an area of considerable controversy, it was felt
that occlusion played a significant part in periodontal disease. Glickman and
Smulow in autopsy studies investigated, if trauma from occlusion could alter
the progression periodontal destruction. The pathway of the spread of a plaqueassociated gingival lesion can be change if force of an abnormal magnitude are
acting on teeth harbouringsubgingival plaque. Therefore the periodontium of
non-traumatized teeth would present horizontal bone loss , while traumatized
teeth would present angular bony defect.
To explain the relationship between occlusion and periodontal disease the
theory of co-destruction has been used. This theory suggested that presence
of a zone of irritation (marginal gingiva) and zone of destruction (periodontal
ligament, alveolar bone, cementum, transeptal and alveolat crest fiber). Plaque
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induced gingival inflammation was confined to the zone of irritation and occlusal
force affected the zone of destruction. It is concluded that Inflammation is the
primary factor responsible for the destruction of periodontal tissue. Trauma
from occlusion does not cause gingival inflammation, but, it has definite role
in modifying the spread of inflammation that can cause rapid breakdown of the
periodontal tissue.1,2
Trauma from occlusion can be defined as structural and functional changes
in periodontal tissue caused by excessive occusal force. Indicators of trauma
from occlusion may include from clinical evaluation : mobility,pain on chewing or
percussion, fremitus, occlusalprematurities, wear facets, tooth migration, chipped
or fracture tooth, angled gingival recession, abfraction especially in premolars,
and thermal sensitivity. From radiographic evaluation trauma from occlusion
may shows widened periodontal ligament space, vertical or circumferential bone
loss, root resorbtion.3
CASE
A 35-year-old female patient reported to the Department of Periodontics,
Padjadjaran University, Bandung, Indonesia, with a chief complaint of teeth
mobility in the upper and lower anterior teeth and the migration of the anterior
teeth, right lower central incisor was spontaneusly loss 5 years ago [Figure 1].
On intraoral examination, multiple 11 mm deep pocket depth was found and
grade II and III mobility was reported, reccession exist in anterior teeth, atrition
has found in all lower anterior teeth, premature contact exist in the lower and
upper anterior teeth. Radiographic examination showed severe vertical bone
loss in upper and lower anterior teeth [figure 2]. Laboratory test shows that this
patient has no medical problem.

Figure 1. clinical view before treatment
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figure 1. radiograph examination of upper and lower anterior teeth

Case Management
Periodontics initial treatment such as combined intracoronal and
extracoronal wire splint with abutment and occlusal adjusment was done [Figure
2]. After 1 monthsevaluation of initial therapy, the patient was scheduled for
surgery. After aseptic procedure [Figure 3a], under local anesthesia [figure
3b], a sulcular incision on facial and lingual from mesial 33 to mesial 43 was
done using #15 blade [figure 3c]. A mucoperiosteal flap was raised [Figure
3d]. The roots was instrumented and debridement procedure was done to
eliminate necrotic tissue preparatory to bone grafting procedure [figure 3e].
alloplaastic bone graft was placed into the defect area. The flap was repositioned
and secured with interrupted sutures (non-resorbable silk 5.0 suture material)
[Figure 3f]. Non-eugenol periodontal dressing was placed over the surgical site
for a week. On recall visit after a week, periodontal dressing was removed, and
post-operative maintenance care was continued at regular intervals. A week
later, sutures were removed and post operative healing was satisfactory with
minimal discomfort. Clinical re-evaluation at 3 months revealed an improvement
in the clinical parameters [figure 4], pocket depth becomes 3, mobility reduced
from Grade II to Grade I. radiographic image shows the significant increased of
bone level[Figure 5].

Figure 2. combined intracoronal and extracoronal wire splint with abutment and occlusal
adjusment was done
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Figure 3. Flap surgical procedure

Figure 4. clinical apparance 3 months after surgery

Figure 5. radiograph examination 3 months after surgery
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DISCUSSION
Appropriate therapy for patients with periodontitis varies considerably
with the extent and pattern of attachment loss, local anatomical variations,
type of periodontal disease, and therapeutic objectives. Periodontitis destroys
the attachment apparatus of teeth resulting in periodontal pocket formation
and alteration of normal osseous anatomy. The primary objectives of therapy
for patients with chronic periodontitis are to halt disease progression and to
resolve inflammation. Therapy at a diseased site is aimed at reducing etiologic
factors below the threshold capable of producing breakdown, thereby allowing
repair of the affected region. Regeneration of lost periodontal structures can
be enhanced by specific procedures. However, many variables responsible
for complete regeneration of the periodontium are unknown and research is
ongoing in this area. Treatment planingconsist of preliminary phase and for
treatment phase including initial phase, surgical phase, restorative phase and
maintenance phase. In preliminary phase, we described all the treatment planning
to patients followed by informed consent, initial phase including scaling and
rootplaning, splinting and also occlusal adjustment with selective griding. The
treatment of trauma from occlusion are aimed to remove the excessive occlusal
forces and to maintain the periodontium in comfort and function. In order to
maintain this goals many treatment modalities has been used include selective
grinding, management of parafunctionalhabbit, orthodontic movement, occlusal
reconstruction, and extraction of selected teeth. In this case, selective grinding
is the best option to eliminate the occlusal force. Splinting was performed to
stabilize the mobility teeth, and in this case, to perform better aesthetic because
the splint was added with artificial teeth on the edentulous area. On this patient,
initial phase showed good improvement on clinical appearance.Maksimum
pocket probing became 6.
Patient was agrred for surgical phase, since patient has no medical problem,
the surgical treatment including flap was done to provide better access to clean
the root surfaces and bone defect and to reshape the surrounding bone, and
bone grafting to help promote tissue or bone regeneration and healing. The
most commonly used technique for regeneration is the use of bone replacement
grafts. Bone grafts can promote tissue or bone regeneration through a variety
of mechanisms, as osteogenic, osteoinductive, and osteoconductive. There are
many different sources of bone grafts, with different advantages, disadvantages,
and success rates. Bone grafts can be categorized into autogenous, allograft,
alloplast, and xenograft. In this case, we used allograft sources to treat the
angular osseous defect. There are several types of bone allografts, as iliac
cancellous bone and marrow, freeze-dried bone allografts (FDBA), and decalcified
freeze-dried bone allografts (DFDBA). Bone allografts are often obtained from
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commercial tissue banks that process the donor tissues. These grafting materials
might have ostoconductive or osteoinductive properties.9,10 FDBA and DFDBA
have been used for periodontal or endodontic regeneration, although research
from Dragoo and Kaldahl showed FDBA healing by repair.9,11 DFDBA remains a
viable treatment modality for attempts to regenerate the periodontal attachment
apparatus.10,11 Type of bone allograft that used in this case was DFDBA.
Present case report of 3 months follow-up showed reduction in pocket
depth, and reduction on tooth mobility.
CONCLUSION
The treatment of Chronic periodontitis with trauma from occlusion could
be treated with adequate intitial phase include scaling and root planning,
selective grinding and splinting. The result of 1 month evaluation shows great
improvement, but, surgical therapy still necessary to provide better access to
clean the root surfaces and bone defect and to reshape the surrounding bone,
and bone grafting to help promote bone regeneration.
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IMPACT OF PERIODONTAL DISEASE ON CORONARY HEART DISEASE/
ATHEROSCLEROSIS
PENGARUH PENYAKIT PERIODONTAL TERHADAP PENYAKIT JANTUNG
KORONER/ ATHEROSCLEROSIS
Zavani Nur Hikmah, Ira Komara
Bagian Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Padjadjaran University
Email : zavaninurhikmah@gmail.com
		
ABSTRACT
Introduction: Periodontal disease is an inflammatory disease initiated
by bacterial pathogens. Environmental, physical, social and host stresses may
affect and modified disease expression through a multitude of pathway. Certain
systemic condition can affect the initiation and progression of gingivitis and
periodontitis. Systemic disorders that affect neutrophil, monocyte, macrophage
and lymphocyte function result in altered production and activity of host
inflammatory mediators. These alterations may manifest clinically as the early
onset of periodontal destruction or as a more rapid rate of destruction than
would occur in the absence of such disorders. The aim of this study is to have a
better understanding of the link between atherosclerotic CVD and periodontitis to
reduce primary and secondary atherosclerotic CVD in patients with periodontitis.
Discussion: Fibrinogen levels and white blood cells counts are often increased
in patient with periodontal disease. Fibrinogen is the precursor to fibrin, and
increased to fibrinogen levels increased blood viscosity. Increased plasma
fibrinogen is a recognized risk factor for cardiovascular events and peripheral
vascular disease. Elevated white blood cells count is also predictor of heart
disease and stroke, and circulating leukocytes may promote the occlusion of
blood vessels. Conclusion: Periodontal disease may increase the risk of coronary
heart disease/ atherosclerosis.
Key words: periodontitis, coronary heart disease, bacterial pathogen, fibrinogen,
white blood cells.
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ABSTRAK
Penyakit periodontal merupakan penyakit inflamasi yang disebabkan bakteri
patogen.Keadaan lingkungan, fisik, sosial dan stress dapat mempengaruhi dan
memodifikasi perjalanan penyakit. Gangguan sistemik dapat mempengaruhi
terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan gingivitis dan periodontitis.
Gangguan sistemik ini mempengaruhi fungsi neutrofil, monosit, makrofag dan
limfosit sehingga menyebabkan terjadinya gangguan produksi dan aktivitas
mediator inflamasi host yang secara klinis tampak sebagai tahap awal dari
kerusakan jaringan periodontal dimana tingkat kerusakannya lebih cepat apabila
dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki gangguan sistemik. Tujuan
penulisan ilmiah ini adalah untuk dapat lebih memahami mengenai hubungan
atherosclerotic CVD dan periodontitits untuk mengurangi atherosclerotic CVD
primer dan sekunder pada pasien periodontitis. Diskusi: Jumlah fibrinogen dan
sel darah putih seringkali meningkat pada pasien periodontal. Fibrinogen adalah
prekursor untuk fibrin dan bertambahnya tingkat fibrinogen akan menambah
viskositas darah. Bertambahnya plasma fibrinogen diduga sebagai faktor risiko
terjadinya gangguan penyakit kardiovaskular dan penyakit perivaskular.Jumlah
sel darah putih yang meningkat juga diduga sebagai penanda penyakit jantung
dan stroke, dan sirkulasi leukosit dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan
pembuluh darah. Simpulan: Penyakit periodontal meningkatkan risiko terjadinya
penyakit jantung koroner/ atherosclerosis.
Kata kunci: periodontitis, penyakit jantung koroner, bakteri patogen, fibrinogen,
sel darah putih.
PENDAHULUAN
Inflamasi merupakan bentuk patologis penyakit periodontal, dan plak
bakteri merupakan faktor etiologi yang bertanggungjawab menginduksi proses
inflamasi host. Bagaimanapun, kerentanan dan kemampuan host untuk merespon
aktivitas bakteri yang menyebabkan tingkat keparahan periodontitis individu.
Kerentanan individu tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, terutama
penyakit sistemik. Sebaliknya bukti terbaru menunjukkan bahwa periodontitis
kronis, dapat mempengaruhi keadaan sistemik, seperti coronary heart disease
(CHD), stroke, atau gangguan kehamilan. Hubungan antara periodontitis dengan
kesehatan sistemik terjadi dua arah, dengan host faktor sistemik yang bekerja
secara lokal untuk mengurangi kerusakan jaringan periodontal dan aktivitas
bakteri memperluas pengaruh potensi ysng menyebabkan gangguan kesehatan
sistemik. Hal tersebut menjelaskan pengaruh penyakit sistemik dan kondisi
jaringan periodontal dan pengaruh inflamasi periodontal terhadap kondisi sistemik.1
Poceeding Bandung Dentistry 2016
236 Conventional VS Digitalized Dentistry

CHD dapat menyebabkan kematian dan morbiditas.Faktor risiko tunggal
atau kombinasi baik dengan atherosclerosis maupun myocardial infarction.
Data terbaru menunjukkan bahwa infeksi virus dan bakteri dapat menyebabkan
acute thromboembolic.3Hasil penelitian cross sectional dari pasien myocardial
infarction (MI) akut atau CHD dengan membandingkan usia dan jenis kelamin,
didapatkan hasil bahwa pasien MI secara signifikan memperburuk keadaan
kesehatan gigi dan mulut (periodontitis, lesi periapikal, karies, perikoronitis)
dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hubungan buruknya kesehatan gigi
dan mulut dengan MI diketahui sebagai faktor resiko terjadinya penyakit
jantung, seperti umur, tingkat kolesterol, hipertensi, diabetes dan merokok.
Karena atherosclerosis merupakan faktor utama yang menyebabkan CHD, maka
kesehatan gigi juga berhubungan dengan coronary atheromatosis.1
Penelitian mengenai hubungan penyakit periodontal dengan penyakit
kardiovaskular telah banyak dilakukan, penyakit kardiovaskular sering
dihubungkan dengan aterosklerosis. Faktor resiko kardiovaskular seperti
merokok, hipertensi, diabetes mellitus dan lemak, tidak dapat menjelaskan
bagaimana terjadinya aterosklerosis pada sejumlah kasus.1 Hasil penelitian
epidemiologi menunjukkan adanya hubungan penyakit periodontal (PD) dengan
penyakit kardiovaskular (CVD).2
TINJAUAN PUSTAKA
Sejumlah kondisi kronis seperti atherosklerosis, coronary heart disease
(CHD), arthritis rhematoid, diabetes tipe 2, obesitas, osteoporosis, dan penyakit
periodontal menujukkan gambaran patofisiologi umum berupa respon inflamasi
yang kronis, menetap, dan eksaserbasi terhadap stimulus. Respon eksaserbasi
ditandai dengan peningkatan produksi sitokin proinflamasi yang disekresikan
pertama untuk menyerang organisme dan memperbaiki kerusakan jaringan.
Respon proinflamasi eksaserbasi ini dapat menghasilkan kerusakan jaringan
yang berlebihan dibandingkan perbaikan.3
1. Patogenesis periodontitis
Pada penyakit periodontal terjadi inflamasi berupa kerusakan jaringan
periodontal sebagai respon terhadap bakteri dalam plak subgingiva. Plak gigi
(supragingiva dan subgingiva) merupakan biofilm mikroba, yakni “matriks
yangdiliputi oleh populasi bakteri yang melekat satu sama lain pada suatu
celah ataupermukaan”. Bakteri yang tumbuh dalam biofilm mengembangkan
mekanisme canggihuntuk dapat melarikan diri dari mekanisme pembersihan,
baik oleh tuan rumahatau antimikroba. Bakteri yang tumbuh dalam kompleks
biofilm resisten terhadapfagositosis dan pembunuhan melalui sistem kekebalan
inang dan efek obatantimikroba. Dengan adanya kemampuan biofilm bakteri
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yang dapat melarikandiri dari mekanisme alami pertahanan tubuh, maka bakteri
dapat melangsungkan kehidupannya.3
Ulserasi epitel poket yang terjadi pada inflamasi menjadi gerbang
yangpotensial bagi masuknya bakteri rongga mulut dan produknya ke dalam
sirkulasi sistemik. Ulserasi ini dapatdilihat melalui skema patogenesis periodontitis
(gambar 1).3Akibat ekstensi apikal dan lateral biofilm bakteri sepanjang
permukaanakar, ruang subgingiva menjadi habitat organisme gram negatif
dengan potensi sebagai benih bakteri mulut di tempat yang jauh yang dapat
beredar ke dalam sirkulasi umum melalui pembuluh darah kecil dan besar. Jalur
peredaran infeksibermula dari pembuluh darah jaringan periodontal kemudian
melewati arteri alveolaris superior dan inferior, selanjutnya menuju sirkulasi
darah di kepala dan pada akhirnya menyebar melalui sirkulasi sistemik.3,4,5

Gambar 1. Patogenesis periodontitis menunjukkan ulserasi epitel poket.3

Gambar 4. Fisiologi komunitas kompleks biofilm subgingiva.3,4
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Total luas permukaan ligamen periodontal dalam gigi yang lengkap
setara dengan ukuran telapak tangan orang dewasa. Dengan demikian, sangat
berpotensi pembenihan yang jauh dari infeksi rongga mulut, selain itu, infeksi
biofilm periodontal berkontribusi untuk peradangan lokal yang mengakibatkan
kerusakan struktur pendukung gigi, serta untuk peradangan sistemik.3,6
2. Infeksi biofilm periodontal dan inflamasi sistemik kronis
Adanya monocyte-derived cytokines seperti tumor necrosis factor-α
(TNF-α) dan interleukin (IL-1 α, IL-6, and IL-8) yang signifikan menandakan
responsekunder terhadap rangkaian stimulus pada penyakit periodontal. Salah
satustimulus potensial ini adalah endotoksin lipopolisakarida (LPS) dari bakteri
gramnegatif pada biofilm subgingiva.3

Gambar 2. Lipopolisakarida (LPS) bakteri gram negatif.3,6

LPS dan komponen bakteri lainnya dapat mengaktivasi sintesis dan
sekresisitokin serta rangkaian inflamasi, yang selanjutnya berkontribusi
terhadapinflamasi sistemik, yakni aksi langsung pada dinding pembuluh darah,
atau secaratidak langsung dengan menginduksi hati untuk memproduksi
protein fase akut.LPS dari dinding sel organisme gram negatif memiliki aktifitas
endotoksik danimunologis.Khususnya LPS P. gingivalis yang merupakan induktor
kuat dari IL-1α, TNF-α, prostaglandin E2 (PGE2), and matrix metalloproteinase.
LPS dansitokin infalamsi ada pada penyakit periodontal dapat meningkatkan
ekspresiadhesi leukosit seperti molekul adhesi sel inflamasi atau moleul sel
vaskuler oleh sel endotel.3
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Gambar 3. Struktur dan skema fungsi LPS.6

Gambar 4. Trombus dan embolus pada pembuluh darah.6

S. sanguis dan P. gingivalis dapat menginduksi aktivasi platelet danagregasi
melalui ekspresi serupa kolagen, protein platelet agregasi.Trombositagregat
dapat berkontribusi pada terjadinya hiperkoagulabilitas dan trombosis,sehingga
mengarah pada terbentuknya tromboemboli. Oleh karena itu, kehadiran
mikroorganisme dalam aliran darah, yang berasal dari rongga mulut seperti
periodonsium, dapat meningkatkan terjadinya pembentukan trombus dan
berikutnya embolus.3
LPS dan produk dinding sel lainnya dari bakteri periodontal dapatlangsung
merangsang hati untuk menghasilkan protein fase akut yang dikenalsebagai
protein C-reaktif (CRP).Secara khusus, CRP mengikat sel-sel yang rusak,
memperbaikikomplemen, dan mengaktifkan kemotaksis neutrofil. Peningkatan
kadar serumCRP secara moderat merupakan penanda peradangan sistemik,
faktor resiko yangterdokumentasi untuk penyakit kardiovaskular. Peningkatan
kadar CRP telahdiusulkan sebagai penanda untuk memprediksi infark miokard
danstroke. Peningkatan kadar CRP secara signifikan telah dibuktikan pada
pasiendengan periodontitis kronis, dan telah dikaitkan dengan indeks massa
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tubuh,indikator obesitas (kondisi juga terkait dengan respon inflamasi berlebihan),
danpenyakit periodontal pada orang dewasa setengah baya yang sehat.3
Lebih lanjut, tingkat CRP pada pasien dengan periodontitis terkait
dengantingkat keparahan penyakit periodontal dan tingkat infeksi P. gingivalis,
T.forsythensis, dan P. intermedia, sehingga menyiratkan gradien infeksi
periodontaldan peradangan sistemik. Orang dengan periodontitis juga beresiko
untukmengalami peningkatan kadar fibrinogen yang beredar. Peningkatan
fibrinogenmerupakan faktor resiko kejadian akut seperti infark miokard dan
stroke, karenafibrinogen berhubungan dengan koagulasi dan dengan peningkatan
kekentalandarah. Pengaruh dari peningkatan kadar CRP dan fibrinogen,
terutama jikadisertai dengan peningkatan agregasi trombosit dan penyempitan
lumen pembuluhdarah, peningkatan resiko utama penyakit kardiovaskular dan
serebrovaskular.

Gambar 5. Model penyebaran sistemik infeksi periodontal dan efek pada pembuluh darah.3

3. Patogenesis aterosklerosis
Infeksi periodontal mempengaruhi terjadinya aterosklerosis dan
penyakitkardiovaskuler, periodontitis dan aterosklerosis keduanya mempunyai
faktor etiologiyang komplek. Aterosklerosis adalah penebalan pembuluh darah
arteri, terjadi padalapisan dalam pembuluh darah, penebalan dibawah lapisan
intima yang terdiri dariotot polos, kolagen dan serat elastik (Gambar 2).3,4,7
Pembentukan atherosclerosis diawali dengan sirkulasi monosit menempel pada
endotel, penempelan endotel inidiperantarai oleh beberapa molekul adhesi
pada permukaan sel endotel, yaituintercellular adhesion molecule -1 (ICAM1), endotelial leucocyte adhesion molecule(ECAM-1) dan vaskular cell adhesion
molecule-1 (VCAM-1).1,7 Molekul adhesi inidiatur oleh sejumlah faktor yaitu
produk bakteri lipopolisakarida, prostaglandin dansitokin. Setelah berikatan
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dengan endotel kemudian monosit berpenetrasi kelapisan lebih dalam dibawah
lapisan intima, terjadi pembesaran monosit dan terbentukatheromatous plaque.1,7
Pembentukan atheromatous plaque dan penebalan dinding pembuluh
darahmenyebabkan penyempitan lumen pembuluh darah, akibatnya terjadi
berkurangnyaaliran darah.Trombosis sering terjadi setelah pecahnya plaque
atheromatous, terjadipengaktifan platelet dan jalur koagulasi. Kumpulan platelet
dan fibrin dapat menutupipembuluh darah menyebabkan iskemi seperi angina
atau myocardial infarction.3,4

Gambar 8. Patogénesis aterosklerosis.1 (1. Monosit/makrofag menempel pada endotel; 2.
Monosit/makrofag berpenetrasi ke dalam arteri, menghasilkan sitokin danfaktor pertumbuhan; 3.
Pembesaran monosit; 4. Proliferasi otot dan penebalan dinding pembuluh darah)

Gambar 5. Jalur akut dan kronis pada penyakit kardiovaskular.3
Poceeding Bandung Dentistry 2016
242 Conventional VS Digitalized Dentistry

Gambar 6.Pengaruh infeksi periodontal pada aterosklerosis.

Bakteri dan produknya merusak endotel, monosit masuk ke dinding
pembuluh darah, sitokin meningkatkanterjadinya lesi aterosklerosis.3
4. Pengaruh infeksi periodontal terhadap aterosklerosis
Aterosklerosis, penyebab utama kematian dan kecacatan di AmerikaSerikat,
adalah salah satu kondisi kronis yang berhubungan dengan kondisihiperinflamasi.
Aterogenesis adalah proses multifaktorial yang dihasilkan ketikasel-sel endotel
dan sel otot polos dikenai rangsangan ekstraseluler berlebihan.3

Gambar 11. Penyempitan arteri pada aterosklerosis.8
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Secara histologis, pembentukan plak aterosklerotik menyerupai
penyembuhan lesi inflamasi, “respon terhadap cedera” (hipotesis Dr. RussellRoss).
Termasuk yang sangat penting dalam patogenesis aterosklerosis adalahdisfungsi
endotel, deposisi lipid dan oksidasi di dalam ruang subendotelial,kemotaksis
leukosit, proliferasi sel otot polos, dan akhirnya rupturnya plak.3

Gambar 12. Pembentukan atheroma dan tromboemboli.8

Mekanisme terkait potensi lainnya yang menghubungkan antara penyakit
periodontal dan aterosklerosis, melibatkan respon imun yang mengakibatkan
produksi antibodi terhadap bakteri periodontal, termasuk antibodi terhadap
proteinheat shock bakteri yang bereaksi silang dengan protein heat shock jantung.
Antibodi autoreaktif untuk protein ini ditemukan pada pasien dengan penyakit
periodontal dan dapat berkontribusi terhadap pembentukan atheroma.3Hubungan
klinis antara penyakit periodontal dan aterosklerosis telahdievaluasi dengan
menggunakan angiogram koroner.Dalam sebuah penelitian,ada hubungan yang
signifikan antara tingkat keparahan penyakit periodontaldikaji secara radiografis
dan tingkat atheromatosis.
5 infeksi periodontal dan penyakit jantung koroner(infark miokard)
Serangkaian penelitian case-control dan cross-sectional menunjukkan
hubungan yang signifikan antara berbagai indeks kesehatan gigi yang
burukdengan PJK.Misalnya, Arbes dkk. mengevaluasi hubungan antara
penyakitperiodontal dan penyakit jantung koroner dan menemukan bahwa
riwayat serangan jantung meningkat dengan tingkat keparahan penyakit
periodontalsebesar 3,8 dibandingkan tanpa penyakit periodontal setelah
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penyesuaian faktorresiko penyakit jantung dan penyakit periodontal seperti
usia, jenis kelamin, ras,kemiskinan, merokok, diabetes, tekanan darah tinggi,
indeks massa tubuh, dankolesterol serum.3
Penelitian ini menegaskan hubungan yang dilihat dalam studi
crosssectionallain yang juga menunjukkan respon gradien penyakit periodontal
yangberat terkait dengan prevalensi serangan jantung yang lebih besar.
Namun,konsisten dengan penelitian cross-sectional lain, hasil ini hanya
menunjukkanhubungan, oleh karena itu data dari studi longitudinal dibutuhkan
untukmenentukan rangkaian antara penyakit periodontal dan penyakit
jantung.3
KESIMPULAN
Penyakit kardiovaskuler dan periodontal merupakan suatu keadaan
inflamasiyang umum pada manusia.Dalam aterogenesis, inflamasi memainkan
suatu peranterus menerus terhadap munculnya sel endothelial pada molekul
adhesi dalamperkembangan lapisan lemak, pembentukan plak, dan terakhir
robeknya plak.Munculnya infeksi seperti penyakit periodontal dinyatakan
mengekalkan terjadinyainflamasi dalam aterosklerosis.Studi observasi terkini
dan metaanalisa terusmemperlihatkan suatu peningkatan resiko ringan tetapi
signifikan pada penyakitkardiovaskuler di antara orang yang tekena penyakit
periodontal.7
Beberapa penelitian terbaru memperlihatkan hubungan antara
kesehatanrongga mulut, terutama periodontitis dan CVD. DeStefano et
al melaporkan bahwaorang penderita periodontitis atau yang edentulous
mempunyai resiko lebih tinggiuntuk mengalami penyakit jantung koroner (CHD)
dibandingkan dengan orang tanpaperiodontitis.9 Bukti – bukti kuat lain yang
berhubungan dengan CHD, terjadi peningkatanfaktor-faktor inflamasi sistemik
seperti c-reaktif protein (CRP), leukosit, fibrinogen,dan hemosistin, faktor
hemostatik seperti faktor Von-Willebrand, fibrin D-dimer,fragmen protrombin F
1 .2, plasminogen aktivator inhibitor tipe I (PAI-1) dan serumantibodi pada lowdensity lipoprotein (LDL) yang teroksidasi (Danesh dkk, 1998).
Penyakit jantung koroner (CHD) dapat disebabkan oleh faktor genetik
danfaktor resiko seperti merokok, hipertensi, diabetes, serum lipid yang
abnormal danumur. Dalam beberapa tahun terakhir konsep dari patogenesis
terjadinyaaterosklerosis dan kardiovaskuler telah meluas dari suatu pandangan
yang semulaetiologi utama karena lemak yang abnormal, sekarang ini perhatian
tertuju padaproses inflamasi termasuk penyakit periodontal. Peran dari infeksi
dipercaya bekerjasebagai stimulus inflamasi penting yang mengakibatkan
aterogenesis. Proses inflamasi dapat melibatkan pembuluh darah secara
langsung atau tidak langsungmelalui penyesuaian hemostatik dan pemicu respon
inflamasi sitemik. Bakteri danproduknya dapat merusak pembuluh darah secara
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langsung dengan mempengaruhi selendotel, koagulasi darah, metabolisme
lemak, monosit atau makrofag. Perubahan iniakan menyebabkan peningkatan
resiko terjadinya aterosklerosis. Tingginya faktor-faktorinflamasi sistemik serta
faktor hemostatik dapat meningkatkan inflamasivaskuler dan mengakibatkan
trombosis.
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PENATALAKSANAAN KASUS PERIODONTITIS KRONIS YANG DISERTAI
DENGAN ARTEROSKLEROSIS
( LAPORAN KASUS )
MANAGEMENT OF CHRONIC PERIODONTITIS PATIENT
ASSOCIATED WITH ATHEROSCLEROSIS
(A CASE REPORT)
Dicky Fitriady Dwinata *Ira Komara **
Bagian Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran,
Bandung
ABSTRAK
Pendahuluan: Penyakit periodontitis kronis generalisata merupakan
suatu penyakit yang secara klinis ditandai dengan kehilangan perlekatan, poket
periodontal, dan kerusakan tulang alveolar.Infeksi periodontal mempengaruhi
terjadinya
aterosklerosis
dan
penyakit
kardiovaskuler.Periodontitis
dan aterosklerosis keduanya mempunyai faktor etiologikomplek, yang
menggabungkan pengaruh genetik dan lingkungan. Laporan Kasus:Pasien
laki-laki usia 47 tahun dengan keluhan perdarahan spontan pada gusi ketika
beraktivitas sejak 2 tahun yang lalu. Pasien menderita arterosklerosis sejak tahun
2010, dan meminum obat Proxim 100 mg. Pemeriksaan klinis menunjukkan
adanya poket periodontal pada seluruh gigi, kegoyangan gigi derajat1 dan 2,
resesikelas 1 dan 2Miller, dan abses periapikal.Pemeriksaan radiografis adanya
kerusakan tulang vertikal dan horizontal.Pasien dirujuk ke Spesialis Penyakit
Jantung untuk konfirmasi tindakan bedah periodontal.Penatalaksanaan bedah
periodontalmenggunakanbone graft dan membran teresobsi.Evaluasi 7 bulan
menunjukkan regenerasi tulang alveolar. Pembahasan: Bedah periodontal
pada pasien dengan penyakit arterosklerosisdapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan dari dokter spesialis penyakit jantung, dan setelah perawatan fase
inisial. Kesimpulan :Penatalaksanaan kasus periodontitis kronis generalisata
pada pasien denganarterosklerosis harus mempertimbangkan resiko perdarahan.
Tindakan bedah periodontal dilakukan dengan persetujuan Spesialis Penyakit
Jantung.
Kata Kunci :Periodontitis, bedah periodontal,arterosklerosis, perdarahan
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ABSTRACT
Introduction :Generalized chronic periodontitis is a disease characterized
by attachment loss, periodontal pockets and alveolar bone destruction.
Periodontal infection may affect the onset or progression of atherosclerosis and
coronary heart disease. Periodontitis and atherosclerosis both have complex
etiologic factors that combine genetic and environmental influence. Case
Report: Male, 47 years old patient with chief complain of gingival spontaneous
bleeding since 2 years ago. Patient was diagnosed suffered from atherosclerosis
since 2010 and taking Proxim 100 mg. Clinical examination periodontal pocket,
grade II and III mobility, class I and II Miller`s recession, and consulted to
cardiologist to confirmed the possibility of periodontal surgery. Management of
periodontal surgery with bone graft and absorbable membrane. Seven months
evaluation shows regeneration of alveolar bone Discussion:Periodontal surgery
in patient with atherosclerosis can possibly be doneafter cardiologist approval,
and after initial phase of treatment. Conclusion:Case management of chronic
generalized periodontitis in patient with atherosclerosis should consider the risk
of bleeding. Periodontal surgery carried out with the cardiologist approval.
Keywords:Periodontitis, periodontal surgery, atherosclerosis, bleeding
PENDAHULUAN
Periodontitis adalah penyakit kronis inflamasi yang sangat komplek,
melibatkan aktifitas bakteri dan menyebabkan kerusakan pada jaringan
periodontal dan dengan karakteristik terdapatnya poket periodontal, perdarahan
gingiva, kehilangan perlekatan, resesi gingiva, meningkatnya cairan sulkular,
abses, kegoyangan gigi, dan kehilangan gigi.1,2,3,6
Mikroorganisme subgingiva periodontitis sangat signifikan dan didominasi
oleh bakteri gram negatif, bakteri dan produknya seperti lipopolisakarida
(LPS) dapat masuk ke jaringan periodontal dan sirkulasi darah melalui epitel
sulkus.Bakteri dan produknya menyebabkan perubahan respon inflamasi dan
perubahan sistemik yang menginduksi respon vaskular utama. Respon tubuh
ini yang dapat menjelaskan bagaimana mekanisme hubungan antara infeksi
periodontal dengan berbagai kelainan sistemik, khususnya dengan penyakit
jantung koroner.3,9,11
Aktifitas rutin sehari-hari seperti pengunyahan dan proseduroral hygiene
dapat menyebabkan bakteriemi dari oral mikroorganisme.Penyakit periodontal
menjadi penyebab meningkatnya terjadinya bakteriemi termasuk keberadaan
bakteri.Gram negatif yang merupakan bakteri dominan pada periodontitis.Kirakira 8% semua kasus endokarditis berhubungan dengan penyakit periodontal
Poceeding Bandung Dentistry 2016
248 Conventional VS Digitalized Dentistry

dan penyakit gigi.Jaringan periodontal yang mengalami periodontitis bertindak
sebagai reservoir endotoksin (LPS) dari bakteri gram negatif.Endotoksin dapat
masuk ke dalam sirkulasi sistemik selama fungsi pengunyahan, menimbulkan
dampak negatif pada jantung. Pada pasien periodontitis ditemukan konsentrasi
endotoksin yang lebih besar dibandingkan dengan tanpa periodontitis.4,9,11
Infeksi periodontal berpotensi menjadi infeksi sistemik, ini menyebabkan
keadaan hiperkoagulasi dan peningkatan viskositas darah.Pada pasien dengan
penyakit periodontal seringkali ditemukan peningkatan fibrinogen dan sel darah
putih.Individu dengan kesehatan mulut yang kurang baik secara signifikan terjadi
peningkatan faktor koagulasi VIII Von Willebrand .Faktor Von Willebr and dapat
meningkatkan resiko untuk pembentukan trombus.(kalimatnya tidak lengkap)
(sudah direvisi). Infeksi periodontal dapat juga meningkatkan viskositas darah
dan trombogenesis, keadaan ini meningkatkan resiko untuk penyakit vaskular
perifer dan sentral.9,11

Gambar 1. Pengaruh infeksi pada viskositas darah, peningkatan plasma fibrinogen dan
faktorVonWillebrandmenyebabkan hiperkoagulasi.9,11

Penyebab jantung iskemi berhubungan dengan proses aterogenesis dan
trombogenesis. Bertambahnya viskositas darah dapat meningkatkan terjadinya
penyakit jantung iskemi dan stroke karena resiko terbentuknya trombus.
Fibrinogen adalah faktor yang penting dalam koagulasi darah, adanya peningkatan
fibrinogen akan menyebabkan meningkatnya viskositas darah. Peningkatan
plasma fibrinogen menjadi resiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular dan
penyakit vaskular perifer. Kelainan jumlah sel darah putih diduga mempunyai
peranan pada penyakit jantung dan stroke, sirkulasi lekosit dapat juga
meningkatkan penyumbatan pembuluh darah, selain itu faktor koagulasi VIII
Von Willebrand Faktor dikaitkan dengan resiko penyakit jantung iskemi.9,11
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Gambar 2.Akut dan kronis pathwayspenyakit jantung koroner.9,11

Gambar 3.Faktor yang mempengaruhi viskositas darah.9,11

Arterosklerosis mendasari penyebab penyakit jantung koroner (angina
pektoris dan infark miokardium), penyakit serebrovaskular (stroke), dan penyakit
arteri perifer, ditandai dengan infalamasi marker seperti C-reactive protein,
homosisteine, fibrinogen, dan lipoprotein.Proses arterosklerosis menghasilkan
penyempitan lumen arteri yang disebabkan akumulasi plak lipid ,sehingga akan
mengurangi aliran darah dan suplai oksigen, dapat dievaluasi menggunakan
ultrasonik Doppler. 1,9,10,11
Ateromatus diinisiasi oleh melekatnya monosit pada daerah yang cedera
atau terjadi perubahan endothelium.Arterosklerosis dipicu oleh makanan
dengan lemak jenuh yang tinggi, merokok, hipertensi, hiperglikemia, obesitas,
dan resisten insulin ditandai dengan melekatnya molekul oleh sel endotel.
Perlekatan monosit kemudian akan berimigrasi ke dalam intima pembuluh
darah dan menjadi makrofag. Lipid berasal dari plasma low-density lipoproteins
(LDLs) yang masuk melalui cedera atau disfungsi endotelium, terbentuknya
deposit ekstraseluler atau kolam kecil. Makrofag kemudian akan menelan
molekul lipid dan akan menjadi foam cell, dengan karakteristik fatty streak.
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Foam cellakan bergabung dengan limfosit T dan menghasilkan sitokin inflamasi
yang bervariasi, sehingga akan mendorong migrasi dan proliferasi pada sel
otot polos dan kolagen mengelilingi foam cell, dengan demikian akan terbentuk
penutup fibrous atau cap. Munculnya sel otot polos akan memicu peleburan foam
celldan ekstraselular kolam kecil pada lipid masuk ke dalam kolam besar atau
inti lipid. Limfosit T akan mengeluarkan sitokin yang akan menghalangi produksi
kolagen lebih lanjut, yang akan mengakibatkan lemahnya dan penjarangan cap
fibrous sehingga akan rentan pecah.Terdapatnya pecahan atau gangguan pada
permukaan plak, merupakan faktor yang menyebabkan jaringan berkontak
dengan darah, dan kemudian terbentuknya trombus.6,10

Gambar 4.Evolusi plak arteri koroner.10

Gambar 5.Pengaruh infeksi periodontal pada aterosklerosis. Bakteri dan produknya merusak
endotel, monosit masuk ke dinding pembuluh darah, sitokin meningkatkan terjadinya lesi
aterosklerosis.9,11
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Terdapat beberapa mekanisme dimana plak gigi merupakan faktorinisiasi
dan yang memperburuk proses aterosklerosis:2 1. Aktifasi innate imun; 2.
Bakterimia yang terkait dengan perawatan gigi; 3. Keterlibatan langsung mediator
oleh antigen plak gigi pada proses ateroma; 4.
Keterlibatan sitokin dan heat
shock protein dari bakteri plak gigi; 5. Faktor predisposes yang mempengaruhi
kedua penyakit tersebut.
LAPORAN KASUS
Pasien laki-laki usia 47 tahun dengan keluhan perdarahan spontan pada
gusi ketika beraktivitas sejak 2 tahun yang lalu. Pasien menderita arterosklerosis
sejak tahun 2010, dan meminum obat Proxim 100 mg. Pemeriksaan klinis
menunjukkan adanya poket periodontal pada seluruh gigi, kegoyangan gigi
derajat1 dan 2, resesi kelas 1 dan 2 Miller, dan abses periapikal. Pemeriksaan
radiografis adanya kerusakan tulang vertikal dan horizontal.Pasien dirujuk
ke Spesialis Penyakit Jantung untuk konfirmasi tindakan bedah periodontal.
Penatalaksanaan bedah periodontal menggunakanbone graft dan membran
teresobsi. Evaluasi 7 bulan menunjukkan regenerasi tulang alveolar.

Gambar 6.Satu minggu setelah dilakukan skeling dan root planing.
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Tabel 1.Pemeriksaan hasil tes darah.

Gambar 7.Rontgen Panoramik

Gambar 8.Rontgen Periapikal.
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Tabel 2.Probing awal datang.

Gambar 9.Splinting kawat gigi 23-26.dan selektif grinding.

Gambar 10.Kontrol 1 bulan setelah pembedahan periodontal gigi 24-27 disertai bone graftdan
membran teresobsi.
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Gambar 11.Kontrol 3 bulan setelah pembedahan periodontal gigi 24-27 disertai bone graftdan
membran teresobsi.

Gambar 12.Kontrol 7 bulan setelah pembedahan periodontal gigi 24-27 disertai bone graftdan
membranteresobsi .

Gambar 13.Kontrol 5 bulan setelah pembedahan periodontal gigi 34 disertai bone graftdan
membran teresobsi.

Gambar 14.Kontrol 4 bulan setelah pembedahan periodontal gigi 16-17 disertai bone graftdan
membran teresobsi.
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Tabel 3.Probingterakhir.

PEMBAHASAN
Beberapa tahun belakangan banyak sekali penelitian yang melaporkan
mengenai adanya hubungan antara penyakit kardiovaskular dan periodontitis,
sehingga muncul suatu pertanyaan apakah penyakit periodontal merupakan suatu
faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular?.Pertanyaantersebut hanya
dapat dijawab dengan terdapatnya suatu bukti yang jelas tersedia dan dengan
ilmu pengetahuan berpotensi untuk mengetahui hubungan tersebut.2,5,7,8,9,10,11
Pasien periodontitis dengan gejala inflamasi awal dan merupakan faktor
resiko berkembangnya penyakit kardiovaskular, ketika dilakukan perawatan
harus ditambahkan dengan pemeriksaan laboratorium khususnya dengan
marker kardiovaskular, dan juga ditekan perkembangan penyakit tersebut
dengan pendekatan pemakaian obat, sehingga pasien akan mendapatkan
kualitas pencegahan dan perawatan yang baik.2
Penilaian resiko untuk manajemen perawatan gigi pada pasien penyakit
jantung melibatkan tiga faktor penentu:10 1. Keparahan penyakit; 2. Tipe dan
besaran prosedur perawatan gigi; 3. Kestabilan dan terkendalinya pasien.
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Tabel 4.Obat yang digunakan untuk penyakit angina pektoris.10

Tabel 5. Pedoman pengelompokkan resiko pasien dengan penyakit jantung.10

KESIMPULAN
Penatalaksanaan kasus periodontitis kronis yang disertai arterosklerosis,
akan memperoleh perbaikan jaringan periodonsium yang maksimal jika pasien
memahami pentingnya menjaga kesehatan mulut yang baik dan dokter gigi
memahami ilmu pengetahuan dan seni kedokteran gigi yang berhubungan
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dengan perawatan periodontal. Bekerjasama dengan bagian kesehatan di
luar kedokteran gigi yang mempunyai kompetensi keilmuan, bagaimanapun
pengetahuan adalah dasar penentu pada kedokteran gigi modern.
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KOREKSI OPEN BITE ANTERIOR DENGAN MULTILOOP EDGEWISE
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THE CORRECTION OF ANTERIOR OPEN BITE WITH MULTILOOP
EDGEWISE ARCHWIRE (MEAW) AND TONGUE CRIB (CASE REPORT)
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ABSTRACT
Introduction: Open bite malocclusion is considered to be one of the most
difficult cases to treat. The etiology of the open bite are multifactorial, which
can develop from genetic and environmental factors. The tongue thrusting
habit plays an important role in causing anterior open bite. The combination of
Multiloop Edgewise Archwire (MEAW) and tongue crib can become a treatment
alternative to treat the malocclusion. Case Report: A female patient aged 18
years and 6 months come to Orthodontic Clinic Faculty of Dentistry Universitas
Sumatera Utara with a chief complaint of inability to close her anterior teeth and
speech disorders. The clinical examination shows that she has tongue thrusting
habit. The patient is planned to be treated with the combination of Multiloop
Edgewise Archwire (MEAW) and tongue crib. Discussion: After one year’s
treatment, the anterior open bite is successfully corrected by using Multiloop
Edgewise Archwire (MEAW) and tongue crib, and there is an improvement in the
speech problems. Conclusion: The combination of Multiloop Edgewise Archwire
(MEAW) and tongue crib can give a satisfactory treatment outcome for correcting
the anterior open bite.
Keywords: Anterior open bite, Multiloop Edgewise Archwire (MEAW), Tongue crib
ABSTRAK
Pendahuluan: Maloklusi open bite merupakan salah satu kasus yang
sulit untuk dirawat. Etiologi maloklusi open bite bersifat multifaktorial, yaitu
faktor genetik dan lingkungan. Kebiasaan menjulurkan lidah (tongue thrusting)
mempunyai peran yang penting dalam menyebabkan open bite anterior.
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Kombinasi Multiloop Edgewise Archwire (MEAW) dan tongue crib dapat menjadi
alternatif perawatan yang efektif untuk mengoreksi maloklusi tersebut.
Laporan Kasus: Seorang pasien wanita berumur 18 tahun 6 bulan datang ke
Klinik Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara dengan
keluhan utama gigi depannya tidak dapat menutup rapat ketika menggigit
dan juga adanya gangguan pengucapan. Hasil pemeriksaan menunjukkan
pasien mempunyai kebiasaan menjulurkan lidah. Pasien direncanakan untuk
dirawat dengan menggunakan kombinasi Multiloop Edgewise Archwire (MEAW)
dan tongue crib.
Pembahasan: Setelah satu tahun perawatan, open bite
anterior berhasil dikoreksi dengan menggunakan Multiloop Edgewise Archwire
(MEAW) dan tongue crib. Selain itu, juga terdapat perbaikan dalam masalah
pengucapan. Simpulan: Kombinasi Multiloop Edgewise Archwire (MEAW)
dan tongue crib dapat memberikan hasil perawatan yang memuaskan untuk
mengoreksi maloklusi open bite.
Kata Kunci: Open bite anterior, Multiloop Edgewise Archwire (MEAW), Tongue
crib
PENDAHULUAN
Open bite merupakan maloklusi yang muncul dalam arah vertikal,
dikarakteristikkan dengan kurangnya overlap vertikal antara gigi rahang atas
dan rahang bawah.1 Open bite dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu open
bite anterior dan open bite posterior.1 Open bite anterior didefinisikan sebagai
overbite yang negatif antara tepi insisal gigi anterior rahang atas dan rahang
bawah, dimana gigi posterior dalam keadaan oklusi.2 Insidensi open bite anterior
berkisar antara 1,5% sampai 11% dan bervariasi antara ras dan usia.3
Maloklusi open bite merupakan salah satu kasus yang sulit untuk dirawat. Hal
ini disebabkan oleh adanya kecenderungan terjadinya relaps setelah perawatan
ortodonti konvensional ataupun dengan pembedahan.4 Etiologi maloklusi open
bite bersifat multifaktorial, yaitu faktor genetik dan lingkungan.4 Kebiasaan
menjulurkan lidah (tongue thrusting) mempunyai peran yang penting dalam
menyebabkan open bite anterior. Hal ini disebabkan karena pada saat menelan,
bagian tengah dari lidah tidak menekan palatum, melainkan terletak lebih ke
bawah dan ke depan, sehingga ujung lidah akan menekan gigi anterior.5
Terdapat beberapa macam teknik yang dapat digunakan untuk mengoreksi
open bite anterior, salah satunya adalah dengan menggunakan Multiloop Edgewise
Archwire (MEAW). MEAW pada dasarnya merupakan sebuah archwire edgewise
ideal dengan penambahan boot loops. Teknik ini telah digunakan selama lebih
dari 2 dekade dan berhasil diaplikasikan untuk mengoreksi maloklusi open bite
yang parah.6
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Tongue crib merupakan suatu piranti yang sangat efektif untuk
menghilangkan kebiasaan menjulurkan lidah (tongue thrusting), karena piranti
ini dapat menuntun lidah dalam posisi penelanan yang normal.7 Kombinasi
Multiloop Edgewise Archwire (MEAW) dan tongue crib dapat menjadi alternatif
perawatan yang efektif untuk mengoreksi maloklusi ini.
LAPORAN KASUS
Seorang pasien wanita berumur 18 tahun 6 bulan datang ke Klinik Ortodonti
RSGMP Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara dengan keluhan
utama gigi depannya tidak dapat menutup rapat ketika menggigit dan juga
adanya gangguan pengucapan. Riwayat kesehatan umum pasien baik dan tidak
pernah mengalami trauma pada rongga mulut.
Pemeriksaan ekstraoral, menunjukkan bahwa pasien mempunyai profil
wajah yang cembung, tipe wajah normal, simetris, bibir atas dan bibir bawah
normal, relasi bibir normal dan tidak ada kelainan pada sendi temporomandibula
(Gambar 1).
Dari pemeriksaan intraoral, pasien mempunyai kebersihan mulut yang baik
dengan gingiva serta mukosa yang sehat. Garis median rahang atas normal,
sedangkan garis median rahang bawah bergeser ke kanan sebesar 0,5 mm.
Pasien mempunyai overjet normal, disertai dengan open bite anterior. Selain
itu, terdapat crossbite posterior pada regio kanan, crowding pada rahang atas
dan diastema pada gigi anterior rahang bawah. Hubungan kaninus permanen
kanan Klas II ¼ P, sedangkan kaninus permanen kiri mempunyai hubungan
Klas I. Molar pertama kanan dan kiri mempunyai hubungan Klas I (Gambar
2). Pemeriksaan fungsional menunjukkan bahwa pasien mempunyai kebiasaan
menjulurkan lidah, serta bernafas melalui mulut. Selain itu, pasien mempunyai
pola penelanan dan pengucapan yang tidak normal, dimana pasien mengalami
kesulitan ketika mengucapkan beberapa huruf seperti huruf s, t, th dan x.

Gambar 1. Foto frontal dan profil wajah sebelum perawatan.
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Gambar 2. Foto intraoral sebelum perawatan

Gambar 3. Model studi sebelum perawatan.

Gambar 4. Radiografi sebelum perawatan.
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Gambar 5. Foto intraoral setelah perawatan dengan menggunakan Multiloop Edgewise Archwire
(MEAW) dan tongue crib.

Analisa model studi menunjukkan pasien mempunyai over bite anterior
sebesar -3 mm, serta crossbite posterior pada gigi 15/45 akibat gigi 15
palatoversi (Gambar 3). Analisa sefalometri lateral memperlihatkan hubungan
skeletal Klas I (SNA=81°; SNB=79°; ANB=2°), rotasi mandibula searah jarum
jam (MP:SN=44°), pola pertumbuhan vertikal (NSGn=76°), inklinasi insisivus
atas dan bawah proklinasi (I-SN=111°; I-MP=96°) dan analisa Witts Appraisal
menunjukkan pasien mempunyai hubungan Klas III (AO-BO=-9mm) (Gambar 4).
Tujuan perawatan pada kasus ini adalah untuk mengoreksi open bite
anterior, menghilangkan crowding pada regio rahang atas, memperoleh
overbite dan overjet yang optimal, mendapatkan interdigitasi yang baik, serta
meningkatkan profil wajah.
Perawatan diawali dengan pemasangan braket edgewise slot 0,018”,
disertai dengan pemasangan tongue crib pada rahang atas yang terhubung
dengan molar band pada gigi molar pertama rahang atas. Tahap leveling
dan aligning diawali dengan menggunakan initial wire multiloop SS 0,016”,
kemudian dilanjutkan dengan pemasangan plain wire 0,016”. Tahap leveling dan
aligning selesai dilakukan dalam waktu 4 bulan. Setelah itu, dilanjutkan dengan
pemasangan Multiloop Edgewise Archwire (MEAW) dengan menggunakan kawat
0,016” x 0,022” pada rahang atas dan bawah, disertai dengan penggunaan
vertical elastic (1/8”, 4,5oz) di antara loop pertama yang berada mesial dari gigi
kaninus atas dan bawah. Setelah 5 bulan pemasangan MEAW, open bite berhasil
terkoreksi, dimana overbite sebelum perawatan sebesar -3 mm terkoreksi
menjadi +2 mm.
Setelah perawatan selama 10 bulan, tujuan perawatan berhasil dicapai
yaitu open bite anterior telah terkoreksi, crowding rahang atas, crossbite
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posterior serta profil wajah juga telah terkoreksi dengan baik. Selain itu, masalah
pengucapan (speech disorder) pada pasien juga berhasil diatasi. Pasien merasa
puas dengan kemajuan perawatan yang dilakukan.
PEMBAHASAN
Maloklusi open bite didefinisikan sebagai suatu keadaan terbukanya
dimensi vertikal antara tepi insisal gigi anterior rahang atas dan rahang bawah,
sehingga tidak terdapat overlap antara gigi anterior.8,9 Open bite anterior sering
disebut sebagai “stigmata maloklusi”.9 Kebanyakan kasus open bite anterior
ditandai dengan pola wajah yang panjang, dengan peningkatan panjang wajah
anterior bawah (LAFH), rotasi mandibula searah jarum jam dan konveksitas
profil wajah yang besar.10
Etiologi terjadinya open bite bersifat multifaktorial, mencakup faktor
genetik, anatomi dan lingkungan. Kebiasaan menghisap jari (thumb sucking)
dan menjulurkan lidah (tongue thrusting) telah dilaporkan menjadi salah satu
faktor penyebab terjadinya malokusi ini.4 Pada dasarnya, terdapat dua efek yang
disebabkan oleh kebiasaan menjulurkan lidah, yaitu pada saat lidah terletak di
antara gigi insisivus, maka proses erupsi gigi insisivus akan terganggu dan hal
ini akan menyebabkan terjadinya open bite anterior. Hal ini akan diperparah
dengan secondary adaptive tongue thrust, dimana lidah akan bergerak ke depan
selama penelanan untuk membuat kontak dengan bibir atas dan bawah serta
membentuk anterior oral seal akibat open bite anterior yang sudah ada.11
Terdapat beberapa jenis perawatan yang dapat digunakan untuk
mengoreksi kasus open bite anterior, diantaranya adalah penggunaan Multiloop
Edgewise Archwire (MEAW) dan juga tongue crib untuk menghilangkan faktor
penyebab terjadinya open bite. MEAW diperkenalkan oleh Dr. Kim dan telah
digunakan selama lebih dari 20 tahun. MEAW merupakan archwire edgewise
disertai dengan penambahan loop, yang terdiri dari komponen vertikal yang
memberikan fleksibilitas pada archwire, serta mengontrol posisi gigi dalam arah
horizontal dan komponen horizontal yang menghasilkan kontrol dalam arah
vertikal.12 Loop pada MEAW menyebabkan panjang kawat menjadi 2,5 kali lebih
panjang dari archwire biasa dan menurunkan derajat defleksi beban sebesar
10 kali.6 MEAW digunakan setelah proses leveling dan aligning selesai dilakukan.
MEAW direkomendasikan untuk digunakan pada braket dengan slot 0,018”
dan penggunaan archwire berukuran 0,016”x 0,022”, sehingga lebih fleksibel
untuk menghasilkan gaya intrusi.6 Mekanisme terapi dengan menggunakan
MEAW adalah dengan meretraksi serta mengekstrusi gigi anterior dan juga
menegakkan gigi posterior.12 Mekanisme ini berasal dari reverse curve pada kawat
yang menghasilkan aktivasi tip back bend sebesar 3-5 derajat pada setiap gigi
dimulai dari gigi premolar pertama sampai gigi molar kedua.13 Aktivasi ini akan
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menegakkan gigi posterior seiring dengan penggunaan elastik vertikal anterior.
Selain itu, aktivasi tersebut juga akan mengubah dataran oklusal, menghasilkan
ruang untuk penegakkan gigi anterior dan menutup open bite anterior.13
Tongue crib merupakan piranti yang sangat efektif digunakan untuk
menghilangkan kebiasaan menjulurkan lidah yang merupakan faktor etiologi
terjadinya open bite anterior.7 Terdapat dua jenis tongue crib yaitu piranti lepasan
dan cekat. Dalam laporan kasus ini, tongue crib yang digunakan adalah tongue
crib cekat yang dihubungkan dengan molar band rahang atas pada gigi molar
pertama kiri dan kanan. Mekanisme kerja tongue crib adalah mengarahkan lidah
pada posisi penelanan normal, dimana bagian tengah lidah ditekan ke belakang
dan ke arah atas.5,14 Kombinasi penggunaan MEAW dan tongue crib merupakan
pilihan perawatan yang sangat efektif untuk mengoreksi kasus open bite.
SIMPULAN
Pendekatan dengan menggunakan MEAW membutuhkan keterampilan
yang tinggi dan sangat bergantung pada kerjasama pasien. Kombinasi Multiloop
Edgewise Archwire (MEAW) dan tongue crib dapat memberikan hasil perawatan
yang memuaskan untuk mengoreksi maloklusi open bite.
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UNILATERAL CROSSBITE AND OCCLUSAL CANTING CORRECTED USING
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KOREKSI GIGITAN TERBALIK UNILATERAL DAN CANTING OKLUSAL
DENGAN MODIFIKASI CURVE OF SPEE
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ABSTRAK
Background: Unilateral crossbite can be caused by skeletal problem or
dental alone. When unilateral crossbite shown in a form of dental macclusion,
clinician must be aware of interference that cause mandible slide laterally in
closing the bite. Untreated unilateral crossbite may lead to occlusal canting,
whether anterior or posterior canting, or both. Objectives: The objectives of
this treatment were to correct the unilateral crossbite, the occlusal canting,
and to obtain good intercuspation for proper occlusion. Case Report: A 26year old male patient came to Orthodontic Department, Faculty Dentistry
University of Sumatera Utara with chief complaint was the canting of his front
teeth and used to eat on the right side. Cephalometric diagnosis showed a
Class I bimaxillary protrusion and dental diagnosis showed a Class II Angle with
unilateral crossbite and occlusal canting. Patient was treated using edgewise
fixed appliance. Discussion: unilateral crossbite and occlusal canting were
corrected. Conclusion: a mild unilateral crossbite could be corrected using
simplify sequence bracketing approach and occlusal canting was corrected using
reverse Curve of Spee modification and intermaxillary elastics.
Keyword : Unilateral crossbite, occlusal canting, reverse Curve of Spee,
edgewise
ABSTRAK
Latar Belakang: Gigitan terbalik unilateral dapat disebabkan baik karena
masalah skeletal maupun dental. Ketika gigitan terbalik unilateral terlihat, klinisi
harus mengamati bahwa terkadang ada hambatan yang menyebabkan mandibula
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bergeser dalam arah lateral sehingga menyebabkan gigitan terbalik. Gigitan
terbalik unilateral yang tidak terkoreksi dapat mengarah kepada canting oklusal,
baik di anterior atau posterior, maupun keduanya. Tujuan: Tujuan perawatan
ini adalah untuk mengorekksi gigitan terbalik unilateral, canting oklusal, dan
untuk mencapai interdigitasi yang baik. Laporan Kasus: pasien laki-laki usia
26 tahun datang ke klinik Ortodonti FKG USU dengan keluhan gigi depannya
miring. Dari anamnesis diketahui bahwa pasien biasa mengunyah di sebelah
kanan. Diagnosis sefalometri menunjukkan maloklusi Klas I dengan bimaksilari
protrusi sementara pemeriksaan studi model menunjukkan maloklusi Klas II
Angle dengan gigitan terbalik unilateral dan canting oklusal. Pasien dirawat
dengan alat cekat edgewise. Diskusi: Gigitan terbalik unilateral dan canting
oklusal terkoreksi. Simpulan: Gigitan terbalik unilateral ringan dapat dikoreksi
dengan pemasangan bracket yang bertahap dan oklusal canting dapat dikoreksi
dengan modifikasi Curve of Spee.
Kata kunci

: Unilateral crossbite, canting, reverse Curve of Spee, edgewise

PENDAHULUAN
Crossbite posterior sering dijumpai pada anak-anak selama periode gigi
bercampur, dengan kisaran usia 9 sampai 15 tahun. Penelitian pada anak-anak
Skandinavia melaporkan bahwa prevalensi crossbite posterior adalah 8,723,3% dan yang paling sering dijumpai adalah crossbite posterior unilateral.
Kutin melakukan penelitian pada anak-anak usia prasekolah dan menemukan
satu kasus crossbite posterior dari setiap 13 anak1.
Crossbite posterior unilateral dapat terjadi dengan atau tanpa adanya
shifting mandibula. Cara menentukan apakah crossbite yang terjadi dental,
skeletal, atau fungsional dengan melakukan evaluasi midline dental dan wajah
pada posisi mulut terbuka, relasi sentrik, dan oklusi sentrik. Evaluasi ini juga
dapat ditentukan pada radiografi dalam posisi relasi sentrik dan oklusi sentrik.
Crossbite posterior unilateral dental menunjukkan diskrepansi midline wajah
dan dental yang sama dalam relasi sentrik. Crossbite posterior unilateral
skeletal menunjukkan diskrepansi midline wajah dan dental segaris dalam
relasi dan oklusi sentrik, serta pada radiografi menunjukkan diskrepansi skeletal
dalam arah transversal. Sedangkan crossbite posterior unilateral fungsional
menunjukkan adanya shifting mandibula dari relasi sentrik ke oklusi sentrik
pada saat berfungsi1,2,3,4.
Pada pasien dengan crossbite unilateral, biasanya akan ditemukan
mandibula shifting ke arah crossbite ketika gigi beroklusi pada posisi istirahat
ke posisi interkuspal maksimal. Pada beberapa kasus, shifting mandibula
akan menetap ke arah crossbite pada saat istirahat dan bila menetap dalam
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waktu yang lama atau terjadi selama masa pertumbuhan akan menyebabkan
pergeseran fungsional mandibula, khususnya di regio kondilus1,2,4.
Menurut Karad, dataran oklusal adalah garis imajiner yang tercipta pada
waktu gigi-gigi berfungsi dan dipertimbangkan sebagai dataran referensi utama
untuk mendapatkan keseimbangan fungsional. Downs menyatakan bahwa
dataran oklusal adalah garis yang ditarik dari perpotongan tonjol gigi molar
pertama dan insisal overbite. Sementara Ricketts menyatakan bahwa dataran
oklusal adalah garis yang ditarik menyinggung titik tonjol molar dan premolar5.
Canting dataran oklusal adalah kemiringan hubungan vertikal gigi sepanjang
dataran oklusal yang diukur pada satu sisi lengkung terhadap lengkung lainnya
dalam dimensi transversal. Bertambah atau berkurangnya tinggi vertikal gigi
pada satu sisi karena berbagai faktor (seperti kebiasaan mengunyah satu sisi,
perbedaan waktu erupsi gigi maupun perbedaan tinggi restorasi) mempengaruhi
inklinasi dataran oklusal dan berpostensi menyebabkan pergeseran mandibula
ke lateral (Mandibular Lateral Displacement/ MLD) pada sisi dimensi vertikal
yang lebih rendah5,6.
Perbedaan dimensi vertikal antara sisi kiri dan kanan akan menyebabkan
MLD yang diikuti dengan asimetri fungsional. Kondilus akan bergeser ke sisi yang
berlawanan. Rotasi mandibula akan menyebabkan kompensasi yang kuat pada
sisi dimana kondilus bergeser, dan akhirnya menyebabkan kerusakan internal
pada sendi temporomandibular dan osteoarthritis6.
LAPORAN KASUS
Pasien laki-laki usia 25 tahun datang ke Departemen Ortdodonti FKG USU
dengan keluhan gigi depannya miring. Dari hasil anamnesis diketahui bahwa
pasien memiliki kebiasaan mengunyah di sisi sebelah kanan. Pemeriksaan
ekstra oral menunjukkan wajah simetris dan lurus dari samping (gambar
1). Pemeriksaan intra oral menunjukkan relasi molar Klas II di sebelah kiri
(maloklusi Klas II subdivisi) dan relasi kaninus Klas II di kedua sisi. Midline
maksila bergeser ke kanan 1mm dan mandibula bergeser ke kiri 3mm. Terdapat
crossbite pada sebelah kiri meliputi regio anterior dan posterior dan multipel
diastema pada mandibula. Analisis model menunjukkan maksila dan mandibula
kelebihan ruang masing-masing 1,5 dan 7,5mm, serta regio kiri mandibula
mengalami sedikit distraksi (gambar 2 dan 3).
Analisis sefalometri menunjukkan hubungan skeletal Klas I (SNA= 88o,
SNB= 86o, ANB=2o), rotasi mandibula berlawanan jarum jam (MP:SN= 22o),
pola pertumbuhan horizontal (NSGn= 62o), dan gigi insisivus protrusif (U1: L1=
127o, U1: SN= 113o, L1: MP= 99o). Pasien didiagnosis dengan maloklusi skeletal
Klas I bimaksilari prognati (gambar 4 dan tabel 1).

Volume 1; No 1:2016 269

Poceeding Bandung Dentistry 2016
270 Conventional VS Digitalized Dentistry

Tabel 1. Nilai pengukuran sefalometri lateral
Jenis Pengukuran
Skelelal
SNAo

X Mean

SD St. Dev

04-10-2014

29-3-2016

82o

±2

88o

88o

SNBo
ANBo
NAPogo
MP : SNo

80o
2o
0o
32o

±2
±2
-8,5 - 10
5

86o
2o
2o
22o

85o
3o
2o
22o

NSGno (sumbu Y)
Pog : NB mm
SGo : NMe %
Dental

65o
2 mm
68%

3
1
4

62o
2 mm
77%

62o
5 mm
77 %

1 :ī0
1 : SN0
ī : MP0
1 : APog mm

130o
102o
90o
2,7 mm

130 – 150,5
±2
±3
±1,8

127o
113o
99o
4 mm

127o
111o
99o
3 mm

ī: NB mm
Jaringan Lunak
Bidang E : LS mm
Bidang E : LI mm

4

3

+1 mm
0 mm

2
2

3 mm
-5,5 mm
-6 mm

3 mm
-5 mm
-5,5 mm

TUJUAN PERAWATAN
Tujuan perawatan untuk pasien ini adalah: (1) mengoreksi crossbite
unilateral, (2) mengoreksi canting oklusal, (3) menutup multipel diastema,
(4) mendapatkan interdigitasi yang baik, dan (5) menyeimbangkan pola
pengunyahan antara kanan dan kiri.
MANAJEMEN KASUS
Direncanakan sebuah rencana perawatan non-ekstraksi dan pasien
menyetujuinya. Pada pasien ini dipasangkan molar band dengan tube slot .022x
.028” pada keempat gigi molar kedua dan bonding bracket slot .018 x .025” pada
gigi molar pertama. Semua gigi dibonding kecuali regio kiri bawah. Dari hasil
analisis model diketahui bahwa regio kiri bawah distraksi 3mm dan regio kanan
atas kontraksi 1mm. Oleh karena itu, untuk menghindari crossbite semakin
parah, diputuskan untuk tidak melakukan bonding pada regio kiri bawah (gigi
33-36) di awal perawatan.
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Leveling dan aligning maksila dan mandibula dilakukan dengan kawat
multiloop SS .016 dan mesial stop di gigi molar kedua. Pada regio kiri bawah
dipasangkan tubing untuk menghindari iritasi mukosa. Setelah tiga bulan
perawatan baru dilakukan bonding bracket regio kiri bawah.
Untuk koreksi rotasi gigi 15 dan 25 dilakukan dengan gaya kopel. Pada
palatal gigi 15, 13, 23, dan 25 dipasangkan palatal button. Power chain
dipasangkan dari sisi bukal gigi 16-15 dan dari sisi palatal 15-13 untuk koreksi
gigi 15. Sementara untuk koreksi rotasi gigi 25 dilakukan dengan penarikan
power chain dari bukal 26 ke 25 dan palatal 25 ke 23.
Setelah tiga bulan perawatan dilakukan bonding bracket pada gigi-gigi
33-36 dan dilakukan leveling dan aligning ulang. Setelah leveling terlihat ada
interference pada palatal cusp gigi 26 & 27. Gambar 5 menunjukkan pemakaian
elastik Klas II (1/4”, 4,5oz) pada sisi kiri untuk koreksi Klas II subdivisi. Untuk
koreksi crossbite pada maksila dilakukan offset bend pada gigi 36-37 disertai
dengan buccal crown torque, sementara pada mandibula dilakukan inset bend
pada gigi 26-27 (kawat SS .016 x .022”). Untuk memperkuat efek koreksi,
dipasangkan elastik crossbite (1/8”, 4.5oz) dari palatal gigi 26 ke bukal gigi
36.(gambar 6).

Koreksi canting oklusal dilakukan dengan kawat modifikasi reverse curve
of Spee yang terbuat dari kawat CNA .016 x .022”, dimana sisi kanan dibuat
datar sementara pada sisi kiri dibuat reverse untuk efek ekstrusi. Koreksi canting
dibantu dengan elastik w-tail (3/4”, 2 oz) sekaligus untuk membantu koreksi
Klas II di sebelah kiri (gambar 7).
Koreksi rotasi gigi 17 & 27 dilakukan dengan memasangkan lingual cleat
dan button di palatal 15 & 25, kemudian dilakukan penarikan dengan power
chain dari cleath ke button. Sebagai efek dari derotasi gigi 17 & 27 terjadi rotasi
kembali pada gigi 15 & 25. Oleh karena itu, setelah gigi 17 & 27 terkoreksi
dilakukan aligning ulang untuk mengoreksi malposisi yang terjadi.
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HASIL PERAWATAN
Setelah 11 bulan perawatan tercapai beberapa tujuan perawatan, seperti:
koreksi crossbite posterior unilateral, interdigitasi yang baik di sisi kanan, dan
tercapai koreksi canting oklusal walaupun belum terkoreksi sempurna.
PEMBAHASAN
Maloklusi Klas II subdivisi dapat melibatkan asimetris skeletal,
dentoalveolar, ataupun kombinasi keduanya. Ada beberapa kemungkinan yang
dapat menyebabkan asimetris ini berkembang, dan kombinasi kemungkinankemungkinan tersebut cukup kompleks2.
Burstone mengatakan bahwa asimetris pada basis kranial dapat
menyebabkan posisi asimetris pada fossa glenoidalis sebelah kiri dan kanan,
yang dapat merotasi mandibula yang normal terhadap maksila, menyebabkan
subdivisi. Burstone juga menyatakan bahwa basis kranial, fossa glenoidalis,
dan mandibula dapat berada dalam keadaan simetris dan maksila dapat dapat
berotasi terhadap basis kranial, menghasilkan hubungan oklusal yang asimetris.
Yang terakhir, kombinasi semua hal di atas dapat menyebabkan diskrepansi
pada sisi kiri dan kanan2,9.
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Asimetris dental memainkan peranan besar pada subdivisi Klas II
dibandingkan asimetris skeletal. Ada beberapa skenario yang berkontribusi
pada perkembangan maloklusi Klas II subdivisi. Premature loss gigi molar
desidui pada satu sisi dengan kehilangan leeway space unilateral merupakan
penyebab paling umum maloklusi Klas II subdivisi. Kemungkinan lain termasuk:
ankilosis molar desidui, erupsi ektopik molar pertama maksila, kehilangan gigi
kongenital, karies interproksimal, diskrepansi ukuran gigi, kelebihan ruang,
crowding asimetris, diskrepansi midline (karena premature loss gigi kaninus
desidui dan erupsi lingual gigi insisivus mandibula), gigi supernumerari, dan
kebiasaan buruk (misalnya mengisap ibu jari). Hal-hal tersebut dapat mengarah
ke asimetris atau crowding molar, segmen bukal, maupun midline yang dapat
menyebabkan subdivisi2,3.
Perawatan crossbite posterior melibatkan ekspansi rahang yang kontraksi
atau kontriksi lengkung yang distraksi, menghilangkan hambatan oklusal, dan
eliminasi shift fungsional. Penggunaan Quad Helix disarankan sebagai salah
satu pilihan perawatan yang efektif. Rapid Maxillary Expansion (RME) dapat
digunakan pada masa gigi susu atau gigi bercampur. Alternatif lainnya dapat
digunakan Asymmetric Maxillary Expansion (AMEX), dimana alat ini digunakan
untuk perawatan crossbite unilateral, tujuannya untuk menggerakkan gigi pada
sisi maksila yang kontraksi10.
Pada kasus-kasus dimana crossbite unilateral disebabkan oleh shift
fungsional, sangat penting untuk mengoreksi segala hambatan oklusal yang
agar mandibula tidak bergeser ke lateral ketika menutup. Dengan mengeliminasi
hambatan oklusal akan dicapai oklusi dan relasi sentrik yang sama dan
mengoreksi crossbite unilateral3,8.
Bedah ortognatik, terapi ortodonti, maupun kombinasi keduanya
merupakan alternatif perawatan untuk canting oklusal. Bila pilihan bedah yang
diambil, perhatian tujuan perawatan ditekankan pada keluhan utama pasien
dan disesuaikan dengan hasil diagnosis. Bedah maksila dan mandibula mungkin
dibutuhkan, tergantung pada masalahnya. Sebelum pembedahan dilakukan
perlu dilakukan leveling. Pada bedah yang melibatkan kedua rahang, biasanya
dilakukan kombinasi bedah Le Fort I pada maksila dan bilateral sagittal split
osteotomy pada mandibula6.
Pada perawatan kamuflase ortodonti, kompensasi canting dengan terapi
ortodonti melibatkan intrusi/ekstrusi dan seringnya menggunakan penjangkaran
skeletal. Pada kasus ini canting oklusal disebabkan oleh pergerakan mandibula
ke kanan dan maloklusi Klas II subdivisi sehingga ketika beroklusi pada sisi kiri
terdapat keadaan tonjol bertemu tonjol (cusp to cusp). Hal ini menyebabkan
oklusi di sebelah kiri tidak dapat mencapai posisi interkuspal maksimal sehingga
menyebabkan region posterior kiri maksila mengalami intrusi. Oleh karena itu
perawatan canting pada kasus ini adalah menyusun interdigitasi yang baik
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dan intrusi maksila diharapkan tercapai dengan penggunaan kawat modifikasi
reverse curve of Spee dan elastik intermaksilari6,9,10.
SIMPULAN
Crossbite posterior unilateral dapat dikoreksi dengan perawatan ortodonti
sederhana dan mekanika perawatan yang tepat. Dalam merawat kasus crossbite
yang perlu diperhatikan adalah diagnosis, etiologi dan rencana perawatan yang
tepat sehingga didapat perawatan yang tepat sasaran.
Canting bidang oklusal adalah salah satu parameter yang mempengaruhi
estetik senyum dan berasal dari asimetri wajah dan/atau posisi asimetris sisi
kiri dan/atau kanan lengkung gigi tanpa disertai oleh asimetris wajah. Untuk
mendapatkan hasil perawatan yang memuaskan maka ortodontis harus mampu
mengidentifikasi klasifikasi dan etiologi serta mendiskusikan pilihan perawatan
yang ada pada pasien.
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PERAWATAN KELAS II GIGITAN TERBUKA ANTERIOR DENGAN
MEAWDAN PENJANGKARAN MIKROIMPLAN
(Laporan Kasus)
TREATMENT OF CLASS II ANTERIOR OPEN BITE THROUGH
COMBINATION OF MEAW AND MICRO IMPLANTS ANCHORAGE
Andres, Amalia Oeripto
Bagian Orthodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera
Utara
Email: andrestandean@gmail.com
ABSTRACT
Background: In this case report we introduce the combination usage
of Multiloop Edgewise ArchWire (MEAW) and microimplan anchorage. MEAW is
used to treat open bite and microimplan anchorage is used to treat en masse
e retraction. Open bite malocclusion has long been considered one of the most
difficult orthodontic case to correct because its etiology is complicated and
multifactorial, the treatment plan emphasizes on vertical control and uprighting
posterior teeth. Case Report & Management: A Mongoloid race female
patient aged 22-year-old came to Orthodontic Clinic, Faculty of Dentistry,
Universitas Sumatera Utara with aesthetic complaint. Diagnosis showed a Class
II malocclusion with severe anterior open bite and retrusive chin, backward
rotated mandible, and mesial tipped of second molar mandible. MEAW was applied
to generate the uprighting forces on maxillary and mandibula posterior teeth.
Discussion: Intrusion and uprighting of posterior teeth and en masse retraction
contributed to generate counterclockwise rotation of mandibula plane which
caused the altering of facial profile. Conclusion: Mechanics treatment through
MEAW and microimplants anchorage is effective to treat anterior open bite.
Keywords:Class II malocclusion, severe open bite, Multiloop Edgewise ArchWire
micro implants anchorage.
ABSTRAK
Pendahuluan: Pada laporan kasus ini, diperlihatkan penggunaan
kombinasi antara Multiloop Edgewise ArchWire (MEAW) untuk mengoreksi gigitan
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terbuka anterior dengan penjangkar mikro implan untuk retraksi en masse
.Anomali berupa gigitan terbuka merupakan masalah yang sulit untuk dirawat
karena etiologi yang kompleks dan multifaktorial.Rencana perawatan ditujukan
untukmengontrol pergerakan gigi secara vertikal dan menegakkan gigi posterior.
Laporan kasus: pasien perempuan ras Mongoloid umur 22 tahun datang ke
Klinik Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dengan
masalah utama estetik. Hasil diagnosis memperlihatkan maloklusi skeletal Kelas
II dengan gigitan terbuka anterior yang parah dan retrusi dagu.Gigitan terbuka
anterior, rotasi mandibula, dan tipping mesial molar kedua, MEAW diaplikasikan
untuk menegakkan gigi posterior maksila dan mandibula.Diskusi: intrusi dan
menegakkan gigi posterior serta retraksi en masse yang berkontribusi pada rotasi
berlawanan arah jarum jam dari bidang mandibula, mempengaruhi peningkatan
estetik pasien. Kesimpulan: mekanisme perawatan untuk mengoreksi gigitan
terbuka anterior dengan cara intrusi posterior dan retraksi en masse dengan
menggunakan MEAW dan penjangkaran mikro implan sangat efektif.
Kata Kunci: maloklusi Kelas II, gigitan terbuka anterior, Multiloop Edgewise
ArchWire, penjangkaran mikroimplan.
PENDAHULUAN
Kombinasi penggunaan Multiloop Edgewise ArchWire
(MEAW)
dan penjangkaran mikroimplan untuk perawatan pada kasus gigitan
terbuka,penggunaan MEAW pada pasien bertujuan untuk menegakkan gigi-gigi
posterior maksila dan mandibula serta efek rocking chair yang akan didapatkan,
mekanisme dan keberhasilan dari penggunaan MEAW dan penjangkaran skeletal
untuk merawat pasien skeletal Kelas II divisi II akan dibahas pada laporan kasus
ini. Maloklusi dari skeletal Kelas II divisi II dengan gigitan terbuka parah dari
anterior merupakan salah satu perawatan ortodontik yang sulit untuk dilakukan
perawatan dengan ortodontik konvensional1-2.
Pada ras Mongoloid, gigitan terbuka skeletal sering terjadi dengan
retrusif dan ukuran dagu yang kecil serta rotasi mandibula searah jarum jam
dari mandibula, dengan profil wajah cembung. Pada pasien dewasa, perawatan
yang paling dianjurkan adalah pembedahan dengan reposisi dari maksila
atau pada kedua rahang.Akan tetapi, perawatan secara bedah sangat invasif
dan masalah biaya merupakan pertimbangan yang menjadikan pasien sering
menolak perawatan ini.
Teknik MEAW sangat efektif untuk perawatan dengan maloklusi gigitan
terbuka.Mekanisme perawatan dengan tujuan utama menegakkan gigi
posterior dengan sedikit intrusi dan ekstrusi gigi gigi anterior.Penggunaan mikro
implandalam kasus ini adalah untuk meretraksi secara en masse dari gigi maksila
dan mandibulasehingga dapat meningkatkan estetika dari profil wajah pasien3.
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LAPORAN KASUS
Riwayat kasus
Pasien perempuan dengan ras Mongoloid umur 22 tahun dengan keluhan
utama gigitan terbuka pada gigi anterior.Pasien mengakui adanya kebiasaan
mendorong lidah, tidak pernah melakukan perawatan gigi sebelumnya, tidak
ada riwayat keluarga dengan gigitan terbuka.
Pemeriksaan Klinis
Pada pemeriksaan ekstraoral, tipe wajah normal, simetris, profil cembung,
bibir atas normal, bibir bawah normal dengan relasi bibir kompeten dan tidak
ada kelainan pada sendi temporomandibula (gambar1).

Gambar 1. Foto profil depan dan samping sebelum perawatan.

Dari pemeriksaan intra oral terlihat gigitan terbuka anterior, kebersihan
mulut baik dengan mukosa normal.Overjet besar dan overbitebesar 9 (gambar
2). Tidak ada pergeseran midline dental.Hubungan kaninus permanen kanan
Kelas II ¾ P dan kaninus permanen kiri Kelas II 1 P. Molar pertama mandibula
kiri dan kanan telah diekstraksi sehingga molar kedua mandibula kiri dan kanan
tipping ke mesial menyebabkan prematur kontak pada bagian bonjol distal
terlebih dahulu (gambar 3).
Analisis sefalometri lateral memperlihatkan skeletal Kelas II dengan retrusif
dari mandibula (SNB: 71°, ANB: +5,5°), proklinasi dari anterior mandibula (ī :
MP0: 100°), sudut mandibula (MP:SN: 51°) Tidak ada sintom dan keluhan pada
temporomandibula joint (tabel).
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Gambar 2. Foto intraoral sebelum perawatan

Gambar 3. Radiografi sefalometri dan panoramik sebelum perawatan.

Pemeriksaa Sefalometri
Tabel analisasefalometrisebelum dan sesudah perawatan

Jenis Pengukuran

X Mean

SD St. Dev

Tanggal
10 januari
‘15

Tanggal
29Mar’16

76,5º
71º
+ 5,5º
+ 14º
51º
78º
+ 1 mm
67/119 x100%
= 50,74%

76°
71°
5°
13°
37°
77°
2mm
68/135x100%
= 50,37%

Skelelal
SNAo
SNBo
ANBo
NAPogo
MP :SNoS
NSGno(sumbu Y)
Pog : NB mm

82 º
80 º
2º
0º
32 º
65 º
2mm

±2
±2
±2
-8,5-10
5
3
1

SGo :Nme %

68%

4

130 º
102 º
90 º
+2,7
4mm

130-150,5 º
±2
±3
±1,8mm
3

109º
100°
100º
12 mm
11 mm

134°
85°
92°
7mm
7mm

+1
0

2
2

+ 4,5 mm
+ 6mm

4 mm
5 mm

Dental
1 :ī0
1 : SN0
ī : MP0R
1 :APog mm
ī: NB mm
JaringanLunak
BidangE : LS mmRi
BidangE : LI mmRi
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TUJUAN PERAWATAN
Tujuan perawatan adalah untuk (1) level dan align (2) memperbaiki overjet
dan overbite, menutup gigitan terbuka, (3) menegakkan gigi posterior maksila
dan mandibula, mendapatkan interdigitasi stabil dan normal, (4) ekstrusi gigi
anterior dan mengurangi sudut mandibula; dan (5) memperbaikiestetis wajah.
MANAJEMEN KASUS
Pasien menyetujui tentang rencana perawatan yang akan dilakukan yaitu
pencabutan pada molar pertama maksila kiri dan kanan. Penggunaan kawat
multiloop 0,016” untuk proses level dan align kemudian pemasangan plain
0,16”. Setelah pemasangan plain terlihat gigi anterior semakin terbuka dan
terlihat adanya canting pada sisi sebelah kiri maksila kemudian direncanakan
pemasangan MEAW (gambar 4) dengan kawat 0,016”x0,022” ditambah dengan
elastic vertikal (1/4 in, 4.5 oz) sepanjang waktu. Dua bulan kemudian, MEAW
dilepaskan dan diganti dengan plain kawat 0,016”x0,022” dan diligasi dari
premolar pertama dan kedua dan molarkedua dan gigi anterior tertutup akibat
dari tipping dari gigi-gigi posterior telah ditegakkandan terdapat sedikit ekstrusi
dari gigi anterior, gigitan terbuka tertutup setelah 3 bulan dari pemasangan
MEAW setelah penutupan gigitan terbuka akan dilakukan retraksi en masse
untuk penutupan dari gigi molar pertama yang telah hilang pada mandibula dan
molar pertama atas yang telah kita ekstraksi, dilakukan pemasangan 4 buah
mikro implan(1,6” x 8 inch, osstem) pada regio posterior pada daerah mesial
dari gigi molar 2.

Gambar 4. Pemasangan MEAW dengan kawat 0,016”x0,022”

KEMAJUAN PERAWATAN
Total lama perawatan pasien gigitan terbukadari masa leveldanalignserta
pemasangan MEAW berkisar 7 bulan. Kemudian dilakukan retraksi en masse
dari maksila dan mandibula untuk menutup ruangan bekas dari pencabutan
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molar 1 maksila dan kehilangan gigi dari molar pertamamandibula, proses
leveldanaligndilakukan selama 3 bulan overbite pasien bertambah 4mm hingga
8mm akibat dari proklinasi dari gigi anterior 11 dan 21 setelah memalui proses
plain dari 0,016” ss selama 1 bulan kemudian pasien dilakukan pemasangan
MEAW dengan kawat 0,016 x 0,022” dan dibuat reverse curvepada kawat MEAW
maksila dan mandibula ketika dipasangkan ditambahkan elastik vertikal (1/4
in, 4.5 oz) setelah 2 bulan perawatan dengan MEAW,gigitan terbuka berkurang
menjadi 2mm kemudian dipasangkan plain kawat 0,016 x 0,022” (gambar
5) pada kunjungan berikutnya gigitan terbuka tertutup. Kemudian dilakukan
pemasangan mikro implan pada mesial molar kedua dan dilakukan penarikan
secara en masse padamaksila dan mandibula setelah 3 bulan (gambar 6),
retraksi sebanyak 4mm telah berhasil. Perawatan pasien masih dilanjutkan
hingga saat ini dan sisa ruangan akan ditutup dengan distalisasi dari molar
keduamaksila dan mandibula.

Gambar 5. setelah pemasangan MEAW setelah 3 bulan, gigitan terbuka anterior sudah mengalami
perbaikan dan diganti plain kawat 0,016”x0,022”

Gambar 6. Pemasangan mikro implan di RA dan RB kiri dan kanan disertai dengan retraksi dari
en masse gigi-gigi maksila dan mandibula

HASIL PERAWATAN
Setelah 10 bulan perawatan terlihat hasil perawatan tujuan perawatan
telah tercapai dan estetik pasien telah tercapai, gigitan terbuka anterior telah
tertutup dan retraksi pada maksila dan mandibula telah tercapai, pasien merasa
puas terhadap kemajuan dari perawatan (gambar 7,8, dan 9).
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Gambar 7. Foto profildepan dan sampingsetelah retraksi dan penutupan dari gigitan terbuka
telah tercapai.

Gambar 8. foto intraoral setelah setelah retraksi dan penutupan dari gigitan terbuka telah
tercapai

Gambar 9. A. Radiografi sefalometri setelah perawatan, B. superimposisi sefalometri sebelum
(garis merah) dan sesudah perawatan (garis biru).
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PEMBAHASAN
Maloklusi skeletal Kelas II dengan kasus gigitan terbukadiidentifikasi
sebagai dimensi vertikal yang berlebih pada segmen posterior; divergensi maksila
danmandibula, sudut gonial yang besar dan sudut mandibulaplane besar, rotasi
searah jarum jam.Pilihan yang sering untuk perawatan pasien dengan gigitan
terbuka yang besar adalah pembedahan, pilihan perawatan kedua dilakukan
perawatan pemasangan alat fix; MEAW dan pemasangan mikro implan.
Sebelum dilakukan perawatan pada pasien ini kami menjelaskan
keuntungan dan kerugian dari perawatan yang akan dipilih oleh pasien dan
gambaran tentang akhir hasil dari perawatan. Setelah mempertimbangkan dari
maloklusi dan sosial-ekonomi dari pasien, pasien memilih perawatan dengan
ortodontik fix konvensional; prediksi dari akhir perawatan memperlihatkan hasil
perawatan yang baik sehingga pasien memilih perawatan dengan alat cekat
dibandingkan dengan pembedahan. Terapi MEAW efektif untuk perawatan dari
maloklusi gigitan terbuka. Kim et al, memperlihatkan stabilitasi perawatan
dimana tidak terlihat adanya rilep yang signifikan dalam jangka waktu panjang1-4.
Mekanisme MEAW ditambah mikro implansangat terbukti untuk retraksi
dan ekstrusi dari gigi anterior dan uprightingdan sedikit intrusi dari gigi posterior.
Perawatan dengan MEAW memerlukan teknik perawatan yang profesional
sehingga efektif dan sangat memerlukan kooperatif dari pasien. Terapi MEAW
sangat efektif selain untuk menutup gigitan terbukajuga dapat meningkatkan
estetik wajah dari pasien, meskipun adaptasi dari mekasnisme MEAW harus
diperhatikan karena awal pemasangan pasien akan merasa kurang nyaman5.
Penggunaan mikro implan sangat efektif untuk retraksi karena tekanan
yang diberikan dapat optimal tanpa adanya kehilangan penjangkaran dari mikro
implan.Mikro implan dipasangkan pada segmen bukal, kombinasi dari MEAW
dan mikro implan dapat mendapatkan hasil perawatan yang lebih bagus dengan
penjangkaran yang maksimal.Untuk meminimalkan efek dari MEAW pada bagian
gigi anterior, elastic intermaksila harus dicegah dari terjadinya proklinasi.
Perawatan ortodontik tidak hanya untuk mengoreksi gigitan terbuka, tetapi
menambah estetik dari profil wajah,kasus seperti jarang ditemukan sehingga
evaluasi tentang perawatan tidak dapat dilakukan secara maksimal6.
KESIMPULAN
Pasien skeletal Kelas II dengan gigitan terbuka anterior dan sudut mandibula
besar dapat dikoreksi dengan teknik ortodontik fix konvensional, teknik MEAW dan
mikro implan untuk retraksi. Rotasi mandibula, dan akhir perawatan overjet dan
overbite dapat tercapai dengan retraksi maksila dan mandibula. Diagnosis dan
rencana perawatan sangat menentukan hasil perawatan gigi gigi yang akan didapat.
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ABSTRACT
Introduction: The demand of orthodontic treatment in adult patients is
recently increased and more common, these patients have different requirement
especially regarding the duration of treatment and facial dental aesthetics issues.
Literature review: Age factor affects the acceleration of tooth movement and
bone remodelling. The most common cases in adult patient is dental crowding in
which the patient expect a significant changes in short time. Alveolar corticotomy
is an effective technique to accelerate orthodontic treatment through bone
metabolism acceleration with surgical procedure. This technique accelerates
the tooth movement by increasing the bone regeneration and decreasing the
bone density. Discussion: Orthodontic treatment period can be reduced with
this technique to onethird of total time needed in the conventional orthodontics.
Several techniques such as Wilckodontics, Monocortical Tooth Dislocation and
Ligament Distraction (MTDLD), and Speedy Orthodontics have their respective
advantages as adjuvant technique of orthodontic tooth movement acceleration.
Conclusion: Corticotomy assisted orthodontic treatment has been reported
in several clinical cases, and seems to be a promising adjuvant technique
indicated for many situations in the orthodontic treatment for adult patients to
accelerate orthodontic tooth movement.
Keywords: Corticotomy, orthodontic tooth movement, accelerated tooth
movement, Regional Acceleratory Phenomenon.
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ABSTRAK
Pendahuluan: Permintaan akan perawatan ortodonti pada pasien
usia dewasa telah meningkat dan memiliki kebutuhan yang berbeda khususnya
mengenai masalah durasi perawatan, estetika wajah dan dan estetika dental.
Telaah pustaka: Faktor usia sangat mempengaruhi kecepatan pergerakan gigi
maupun remodeling tulang. Kasus yang paling sering dijumpai pada pasien
usia dewasa adalah kasus gigi berjejal dimana pasien mengharapkan perubahan
yang signifikan dengan durasi yang singkat. Kortikotomi alveolar adalah cara
yang efektif untuk mempercepat perawatan ortodonti melalui akselerasi
metabolisme
tulang
yang
dihasilkan melalui
prosedur pembedahan.
Teknik ini mempercepat pergerakan gigi dengan cara meningkatkan
regenerasi tulang dan menurunkan kepadatan tulang. Pembahasan: Durasi
perawatan ortodonti berkurang sampai sepertiga dari total durasi perawatan
ortodonti konvensional dengan prosedur kortikotomi. Beberapa
teknik
kortikotomi seperti Wilckodontics, Monocortical Tooth Dislocation and Ligament
Distraction (MTDLD), dan Speedy Orthodontics memiliki keunggulan masing
masing sebagai teknik pendukung percepatan pergerakan gigi secara ortodonti.
Kesimpulan: Kortikotomi telah dilaporkan dalam beberapa laporan kasus dan
tampaknya menjadi teknik tambahan yang menjanjikan dan diindikasikan untuk
banyak kasus dalam mempercepat perawatan ortodonti pada pasien usia dewasa.
Katakunci: Kortikotomi, pergerakan ortodonti,
ortodonti, Regional Acceleratory Phenomenon.

percepatan

pergerakan

PENDAHULUAN
Kebutuhan akan perawatan ortodonti pada pasien usia dewasa semakin
lama semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan terjadi seiring dengan
kesadaran pasien usia dewasa akan tampilan estetika yang baik dan fungsi oklusi
yang optimal. Halhal yang menjadi perhatian khusus pada perawatan ortodonti
pasien dewasa berbeda dengan pasien usia tumbuh kembang, seperti lamanya
waktu perawatan, estetika dental dan fasial yang dapat diterima pasien selama
perawatan berlangsung, dan jenis pesawat yang digunakan.1
Lamanya waktu perawatan ortodonti pada pasien dewasa menjadi hal
yang sangat diperhatikan oleh seorang ortodontis sehubungan dengan risiko
risiko yang dapat terjadi seperti inflamasi gingiva, peningkatan resorpsi akar,
karies dental, dan dekalsifikasi. Adapun lamanya waktu perawatan ortodonti
pada pasien dewasa sangat dipengaruhi oleh variabelvariabel seperti usia,
pemilihan teknik perawatan, fase perawatan, dan tingkat keparahan maloklusi
dental maupun skeletal.2
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Faktor usia sangat mempengaruhi kecepatan pergerakan gigi
maupun kemampuan tulang alveolar dalam proses remodeling.1 Prinsip
dasar perawatan ortodonti cekat adalah pemberian daya ortodonti berupa
tekanan ringan pada gigi dan jaringan periodontal.3 Daya ortodonti ringan
yang diberikan akan menghasilkan perubahan histologi dan biomolekuler pada
daerah yang tertekan sehingga terjadi resorpsi tulang (aktivitas osteoklas) dan
aposisi tulang pada daerah tarikan (aktivitas osteoblas). Aktivitas osteoklas
dan osteoblas inilah yang menghasilkan suatu pergerakan gigi. Pemberian
daya ortodonti yang lebih besar dengan tujuan untuk mempercepat pergerakan
gigi bukanlah hal yang bijaksana, karena dapat mengakibatkan kerusakan
jaringan periodontal dan resorpsi akar yang tidak diharapkan (undermining
resorption).3,4
Usaha dalam mempersingkat waktu perawatan merupakan salah satu tujuan
perawatan, dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peningkatan
percepatan pergerakan gigi.2 Beberapa penelitian terdahulu mengenai
percepatan pergerakan ortodonti dapat dihasilkan melalui 3 cara, antara lain
melalui obatobatan lokal dan sistemik (injeksi lokal prostaglandin, Vitamin D3,
osteokalsin),
stimulasi mekanis dan fisis (aplikasi pulsed electromagnetic
fields dan aplikasi arus listrik langsung pada gigi yang hendak digerakkan),
dan pembedahan (distraksi, osteotomi, dan kortikotomi).2,4
Injeksi lokal prostaglandin memiliki kekurangan seperti dapat
mengakibatkan resorpsi tulang terutama pada pasien dengan penyakit
periodontal. Pemberian vitamin D3 dan osteokalsin harus dilakukan secara
teratur minimal seminggu sekali dan pemberiannya harus melalui prosedur
injeksi sehingga pasien merasa tidak nyaman. Aplikasi pulsed electromagnetic
fields menurut penelitian dapat mengakibatkan perubahan pada parameter
parameter serologi terutama yang berhubungan dengan metabolisme protein
dan aktivitas otot dalam 10 hari setelah aplikasi. Aplikasi arus listrik langsung
pada gigi dapat mengakibatkan rusaknya jaringan karena reaksi ion dan
kemudian akan digantikan dengan jaringan ikat.2
Kortikotomi merupakan salah satu teknik perawatan pada pasien dewasa
yang membantu percepatan pergerakan gigi secara ortodonti melalui akselerasi
metabolisme tulang yang dihasilkan melalui prosedur pembedahan.1,4,5
Prosedur ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain mengurangi lamanya
waktu perawatan secara dramatis, memfasilitasi ekspansi dental, peningkatan
traksi pada kasus impaksi, dan menghasilkan stabilitas pasca perawatan
ortodonti yang lebih baik.1 Hajji dalam penelitiannya melaporkan bahwa
periode perawatan ortodonti aktif dengan kombinasi kortikotomi 3 sampai 4
kali lebih cepat jika dibandingkan dengan pasien tanpa kortikotomi.4
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Latar belakang sejarah kortikotomi
Dalam literatur ortodonti, definisi istilah kortikotomi dan osteotomi
seringkali membingungkan.2 Prosedur kortikotomi adalah teknik bedah di
mana pada tulang kortikal bagian bukal dan/atau lingual dibuat fissure yang
mengelilingi gigi sehingga gigi berada di blok tulang dan terhubung ke gigi dan
struktur lainnya hanya melalui medulla tulang. Osteotomi didefinisikan sebagai
pemotongan seluruh ketebalan tulang dari kortikal sampai ke medulla tulang
pada bagian bukal dan lingual sehingga berpotensi menciptakan segmen tulang
yang dapat bergerak.2,67
Pada tahun 1893, dalam International Dental Congress di Chicago,
Cunningham mempresentasikan “Luxation, or the immediate method in the
treatment of irregular teeth”. Dalam presentasinya Cunningham memaparkan
teknik reposisi gigigigi maksila yang inklinasi ke palatal dengan menggunakan
teknik osteotomi interseptal di bagian mesial dan distal gigi menggunakan
gergaji sirkular. Setelah melakukan osteotomi kemudian gigigigi tersebut
distabilisasi ke oklusi yang diinginkan menggunakan kawat ligatur selama 35
hari. Hal yang menarik adalah bahwa Cunningham telah melakukan prosedur
kombinasi bedahortodonti untuk mempersingkat waktu perawatan 30% dari
total waktu perawatan ortodonti pasien dewasa. Lima puluh tahun kemudian,
Bichlmayr memperkenalkan prosedur kortikotomi untuk pertama kalinya dan
mengaplikasikan teknik tersebut kepada pasiennya yang berusia 16 tahun dengan
kasus protrusi insisivus maksila dengan ekstraksi premolar pertama.1,8
Tahun 1959, Kole mempopulerkan prosedur kortikotomi dari Bychlmayr
yang dianggap lebih aman dibandingkan osteotomi dalam literaturliteratur di
Inggris. Kole percaya bahwa dengan meninggalkan spongiosa tulang tetap utuh
akan mampu mempertahankan suplai darah ke gigi dan mencegah banyak
komplikasi seperti yang terjadi pada prosedur osteotomi.2 Teknik awal yang
dipaparkan oleh Kole adalah kombinasi dari kortikotomi interadikular dan
osteotomi supra apikal.1,2,6 Teknik Kole ini dikenal dengan sebutan teknik
“Bony Block”. Kole melaporkan kasuskasus retrusi dan protrusi insisivus yang
dikoreksi dengan pendekatan kortikotomi vertikal interdental dan osteotomi
horizontal subapikal.1 Ia memaparkan beberapa kasus klinis yang selesai dalam
waktu 12 minggu atau kurang tanpa efek samping yang merugikan seperti
resorpsi tulang, devitalisasi, atau pembentukan saku periodontal.2 Menurut
Kole, hambatan terbesar pergerakan ortodonti berasal dari tulang kortikal, dan
teknik kortikotomi ini bertujuan melemahkan lapisan kortikal tulang. Setelah
resistensi dari tulang kortikal dikurangi melalui teknik kortikotomi, gigi yang
tertanam di blok tulang akan mudah bergerak melalui medulla tulang yang telah
berkurang kepadatannya. Kole berspekulasi bahwa dengan teknik kortikotomi
akan lebih mudah untuk menggerakkan gigi yang tertanam dalam blok tulang
dibandingkan menggerakkan gigi secara individu.2,7
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Setelah kesuksesan Kole, Suya melakukan perawatan ortodonti dengan
kortikotomi pada 395 pasien dewasa muda dan dewasa di Jepang. Suya
menggantikan osteotomi supra apikal yang digunakan oleh Kole dengan
kortikotomi.2,7 Dia juga mengusulkan bahwa pemotongan vertikal harus
dilakukan 23 mm di bawah puncak tulang alveolar untuk menjaga suplai
pembuluh darah dan mencegah iskemia intraosseous dan nekrosis. Berdasarkan
penelitian,
Suya
melaporkan
bahwa
69 % dari waktu perawatan
ortodonti komprehensif selesai dalam 127 hari.2
Pada tahun 2001, Wilcko dkk melaporkan tentang corticotomyfacilitated
technique yang termasuk didalamnya prosedur pencangkokan tulang alveolar
jaringan periodontal yang disebut dengan Periodontally Accelerated Osteogenic
Ortodontic (PAOO). Teknik tersebut menunjukkan percepatan pergerakan gigi
sampai sepertiga kali lebih cepat dari waktu perawatan normal. Wilcko dkk juga
menyatakan bahwa kortikotomi dapat mempercepat pergerakan gigi dengan cara
meningkatkan regenerasi tulang dan menurunkan kepadatan tulang. 1,4,57
Dasar biologis pergerakan gigi fasefase pergerakan gigi
Menurut Krishnan dan Davidovitch, Burstone adalah orang pertama yang
membagi fase pergerakan gigi akibat tekanan ortodonti, yaitu fase regangan
awal (initial phase), fase diam (phase of arrest), fase pergerakan gigi progresif
(acceleration phase), dan fase linier (linear phase) (Gambar 1). 8,9
Fase regangan awal (initial phase) ditandai dengan pergeseran ligamen
periodontal, regangan tulang dan ekstrusi (karena efek kemiringan linggir tulang
alveolar). Saat pergerakan gigi terjadi, ligamen periodontal tertekan selama 13
jam. Dengan demikian terjadi pergerakan gigi secara cepat dalam soket gigi
setelah pengaplikasian daya. Fase awal ini berlangsung selama 12 hari.8,9
Fase diam (phase of arrest) terjadi karena hilangnya lapisan hialin (biasanya
2030 hari). Undermining resorption diperlukan untuk menghapus selsel nekrotik,
lapisan bebas sel, dan memungkinkan gigi untuk memasuki tahap pergerakan
berikutnya. Pergerakan gigi berhenti sampai tulang alveolar diserap, jaringan
hialin telah hilang dan ligamen periodontal baru terbentuk.8,9
Resorpsi tulang secara langsung (frontal resorption) memungkinkan
gigi untuk bergerak secara terusmenerus dimana tulang kortikal mengalami
remodeling ketika gigi bergerak. Ini adalah tanda dari fase ketiga
pergerakan gigi yaitu fase pergerakan gigi progresif (acceleration phase). Fase
keempat adalah fase tambahan yang disebut juga dengan fase kecepatan
konstan atau fase linier (linear phase).8,9
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Gambar 1. Empat fase pergerakan gigi.8
Hialinisasi
Salah satu alasan mengapa prosedur kortikotomi dapat meningkatkan
percepatan pergerakan gigi adalah prosedur ini menghindari terbentuknya
hialinisasi. Hialinisasi didefinisikan sebagai zona bebas sel yang disebabkan
oleh tekanan akar gigi dengan permukaan tulang alveolar pada soket.8
Selama fase regangan awal pergerakan gigi (initial phase), ligamen
periodontal dapat tertekan sehingga terbentuklah zona bebas sel atau zona
hialinisasi yang mana dibutuhkan proses undermining resorption untuk
menghilangkannya. Pada sebagian besar kasus, tidak ada perubahan pergerakan
gigi yang terjadi selama periode pembentukan hialin.8,10
Beberapa penelitian yang meneliti mengenai proses hialinisasi pada
manusia seperti Kurol et al menyatakan bahwa hialinisasi terbentuk setelah
1 minggu pada 59% sampel gigi (total sampel 56 orang remaja) dengan
daya yang diberikan sebesar 50cN. Sehubungan dengan hal tersebut, angka
kejadian resorpsi adalah sebesar 93%. Mereka menyatakan bahwa rongga
resorpsi terlihat dekat dengan zona yang mendapat tekanan berlebih, akan
tetapi sekitar setengah (54%) dari zona hialinisasi tidak terkait dengan
resorpsi permukaan akar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, resorpsi
akar
sebaiknya tidak hanya diamati di bawah zona hialin saja meskipun
awal resorpsi akar akan terjadi dekat dengan jaringan nekrotik di mana daya
ortodonti merangsang perubahan jaringan. Dengan pemikiran ini, maka
setiap prosedur yang dapat mencegah pembentukan hialinisasi akan berpotensi
menurunkan insidensi resorpsi akar.8
Regional acceleratory phenomenon (rap)
Efek RAP pada tulang, sangat mudah untuk dipahami dengan terlebih
dahulu memahami proses penyembuhan normal dalam tulang. Proses
penyembuhan tulang biasanya terjadi secara bertahap, dimulai dengan
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terjadinya cedera (misalnya fraktur), kemudian granulasi, dan diakhiri dengan
tahap remodeling. Jenis cedera apapun akan memulai proses penyembuhan
dengan terusiknya beberapa sel lokal yang masih hidup, kemudian selsel
tersebut akan tersensitisasi sehingga dapat merespon stimulus dan messenger
sistemik dengan lebih baik. Pada proses cedera tersebut juga dilepaskan
messenger biokimia dan biofisik lokal yang membuat selsel menentukan
bagaimana mereka seharusnya merespon.1,2,8
Selama tahap jaringan granulasi, mekanisme mediator lokal mulai
menghasilkan selsel baru yang mengatur produksi pembuluh darah baru,
fibroblas, dan materimateri interselular. Jaringan granulasi lunak mulai
terbentuk oleh karena adanya fraktur. Makrofag dan giant cells akan menyerang
jaringan granulasi dan menghancurkannya. Dua minggu setelah cedera, osteoklas
akan muncul untuk meresorbsi permukaan fraktur yang tidak teratur. Proliferasi
sel, diferensiasi, dan proses pengaturan mulai menghasilkan chondroblast dan
osteoblas baru dalam jaringan granulasi yang kemudian mensintesis matriks
ekstraselular kartilago dan jaringan ikat yang dikenal sebagai kalus. Proses
remodeling tulang kemudian menggantikan kalus dengan tulang baru.1,2,8
The Bone Remodeling Basic Multicellular Unit (BMU) menghasilkan
osteoklas yang mengresorpsi jaringan keras yang sebelumnya telah ada dan
kemudian menghasilkan osteoblas yang menggantinya dengan tulang pipih
(lamellar). Proses resorpsi tulang dan pembentukan tulang terjadi secara
bersamaan dalam proses remodeling. Resorpsi akan terjadi dengan cepat
sementara pembentukan tulang akan terjadi lebih lambat. Untuk tulang yang
akan mengalami remodeling secara luas (misalnya dalam RAP), pembentukan
tulang tidak bisa mengimbangi jumlah besar resorpsi yang terjadi, sehingga
hasil akhirnya menjadi kehilangan tulang. Pada akhir penyembuhan, ketika
stimulus untuk RAP telah habis, aktivasi BMU menurun dan akhirnya menjadi
normal, ruang remodeling terisi kembali dengan tulang baru dan osteopenia
menghilang.1,2,8
Frost, dalam literaturnya menyatakan bahwa Regional Acceleratory
Phenomenon (RAP) adalah respon lokal jaringan terhadap stimulus melalui
regenerasi jaringan yang berjalan lebih cepat dibandingkan normal (tanpa
stimulus) dalam proses regenerasi/remodeling tulang secara regional.1 RAP
ditandai dengan meningkatnya pergantian tulang secara regional (regional
bone turnover) karena aktivitas dari remodeling dan menyebabkan tulang
alveolar melepas kalsium dan menghasilkan osteopenia sementara. Kondisi
tersebut memudahkan terjadinya pergerakan gigi. Dengan adanya RAP proses
penyembuhan meningkat 210 kali lipat dibanding proses penyembuhan fisiologis
normal. Yaffe menyatakan bahwa RAP pada manusia dimulai dalam waktu
beberapa hari setelah pembedahan, biasanya puncak RAP terjadi 12 bulan
kemudian dan mereda setelah 624 bulan.7
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Fase awal RAP ditandai dengan peningkatan porositas tulang kortikal
yang disebabkan oleh karena peningkatan aktivitas osteoklas, osteoblas, dan
markermarker inflamasi sistemik dan lokal yang terjadi setelah pembedahan
di area sekitar pemotongan tulang kortikal dan meluas ke sumsum tulang.
Hal ini berakibat pada terjadinya osteopenia. Pada keadaan osteopenia, terjadi
pergerakan gigi secara cepat melewati trabekular tulang. Selama pergerakan
tulang berlangsung, proses RAP juga berlangsung. Ketika RAP menghilang,
osteopenia juga menghilang dan melalui gambaran radiografi akan terlihat
spongiosa normal tulang tampak kembali. Respon ini bervariasi secara langsung
baik dalam durasi, ukuran dan intensitas dengan besarnya stimulus.2,7,8
PEMBAHASAN
Terdapat 4 jenis pembedahan tulang alveolar, yaitu: (i) Osteotomi
(pemotongan lengkap plat kortikal sampai ke medulla tulang), (ii) Kortikotomi
(pemotongan sebagian plat kortikal tanpa penetrasi ke medulla tulang), (iii)
Ostektomi (pengangkatan plat kortikal dan medulla tulang), (iv) Kortikotektomi
(pengangkatan plat kortikal tanpa medulla tulang ).1
Teknik kortikotomi diawali dengan membuat flap dengan cara melakukan
insisi pada bagian bukal dan lingual. Setelah flap dibuka, kortikotomi vertikal
dilakukan pada septum interdental sepanjang akar gigi dan kemudian dilakukan
osteotomi supra apikal. Teknik kortikotomi klasik ini pertama kali dilakukan
oleh Kole. Suya memodifikasi kortikotomi teknik Kole dengan menggantikan
osteotomi supra apikal dengan kortikotomi horizontal. Dengan berkembangnya
teknik kortikotomi, kemudian dikenal berbagai teknikteknik modifikasi seperti
teknik Wilckodontics, Monocortical Tooth Dislocation and Ligament Distraction
(MTDLD), dan Speedy Orthodontics.4,5,11,12
Wilckodontics/Teknik
Periodontally
Accelerated
Osteogenic
Orthodontics (PAOO)
Sebuah terapi ortodonti kombinasi bedah yang baru diperkenalkan
oleh Wilcko et.al. yang termasuk strategi inovatif yang menggabungkan
kortikotomi dengan cangkok tulang alveolar. Teknik ini dahulu disebut
sebagai teknik Accelerated Osteogenic Orthodontics (AOO) dan saat ini disebut
dengan Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodontics (PAOO). Wilcko
menyarankan untuk menggunakan teknik PAOO untuk terapi ortodonti pada
kasus gigi berjejal moderat sampai parah pada Klas I dan Klas II. Beberapa
laporan kasus menyatakan bahwa teknik ini aman, efektif,
sangat
dapat
diprediksi, mengurangi kemungkinan terjadinya resorpsi akar, mengurangi
waktu perawatan, dan dapat mengurangi kebutuhan untuk bedah ortognati
dalam situasi tertentu.4,7
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Setelah seleksi kasus yang tepat, piranti ortodonti dipasangkan satu minggu
sebelum pembedahan dilakukan. Braket standar, archwire, dan daya ortodonti
normal
dapat
langsung
diaplikasikan.
Pembedahan dapat dilakukan
dengan atau tanpa sedasi. Persiapan pembedahan harus sesuai dengan protokol
yang digunakan untuk prosedur bedah mulut. Setelah pemberian anestesi lokal,
insisi sulkus dilakukan pada bagian bukal dan lingual dan meluas sampai dua
atau tiga gigi di luar area yang akan dibedah. Flap mukoperiosteal dibuat pada
regio bukal dan lingual melewati akar gigi jika memungkinkan (Gambar 2).
Pembuatan flap harus dilakukan dengan hatihati agar tidak merusak salah
satu bundel neurovaskular yang keluar dari tulang dan tidak mengganggu
perlekatan otot. Seluruh papilla interdental pada regio interproksimal gigi
harus tetap dibiarkan di tempat. Setelah pembuatan flap, dekortikasi selektif
dapat dilakukan pada kedua sisi bukal dan lingual. Pemotongan kortikotomi
vertikal dibuat diantara akar menggunakan bur diamond bulat (ukuran 2) dan
berhenti sebelum mencapai puncak tulang alveolar (sekitar 3 mm). Potongan
ini berhubungan satu dengan yang lain di atas akar gigi (jika memungkinkan)
dengan pemotongan horizontal berbentuk scalloped. Perforasi kortikal dapat
dilakukan di areaarea tertentu untuk meningkatkan suplai darah ke bahan
cangkok (Gambar 3).4,7
Bahan cangkok tulang (Autograft, campuran Autograft + Allograft ,
Allograft + Xenograft, atau Xenograft + Alloplast) kemudian ditempatkan di atas
area dekortikasi (Gambar 4). Antibiotik dapat dicampur dengan bahan cangkok
tulang. Wilcko et.al. merekomendasikan penggunaan campuran demineralized
freezedried bone dan tulang bovine dengan Clindamycin. Perlu diperhatikan
untuk tidak menempatkan cangkok tulang dalam jumlah yang berlebihan yang
dapat mengganggu penempatan flap. Jika terdapat resesi gingiva, dapat
dilakukan perawatan pada saat yang sama dengan cangkok jaringan ikat
atau acellular dermal matrix allograft (AlloDerm) (Gambar 5).4,7
Flap mukoperiosteal kemudian dijahit dengan jahitan terputus dan harus
berhati-hati untuk tetap menjaga dan mempertahankan papila interdental.
Jahitan akan dilepaskan setelah dua minggu. Dua minggu pascaoperasi,
perawatan ortodonti dapat dilanjutkan.4,7

Gambar 2. (A,B) Flap dengan ketebalan penuh dibuat pada area bukal dan palatal dengan
ketinggian flap sampai di atas ujung akar gigi.7
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Gambar 3. Kortikotomi vertikal dilakukan di antara akar-akar dan berhenti tepat sebelum puncak
tulang alveolar. Potongan-potongan vertikal berhubungan satu dengan yang lain di atas akar
melalui potongan horizontal yang berbentuk scalloped. Perforasi kortikal dilakukan di beberapa
area yang dipilih.7

Gambar 4. (A,B) material cangkok tulang diletakkan di atas area dekortikasi.7

Gambar 5. Cangkok jaringan lunak acellular dermal matrix allograft dapat digunakan segera
setelah kortikotomi untuk perawatan resesi gingiva.7

Monocortical Tooth Dislocation and Ligament Distraction (MTDLD)
Teknik ini bertujuan untuk memaksimalkan pergerakan gigi secara cepat
dan meminimalkan kerusakan pada jaringan periodontal. Tujuan tersebut
dicapai dengan teknik piezosurgery. Pada teknik ini dilakukan microsurgery
kortikotomi di sekeliling akar gigi yang kemudian dapat langsung diaplikasikan
daya biomekanik (Gambar 6). Teknik ini menghindari keterlibatan dari serabut
ligamen periodontal, dimana pada pergerakan ortodonti konvensional hal
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tersebut sangat dibutuhkan, sehingga pada teknik ini resorpsi tulang dapat
dihindari. Teknik Monocortical Tooth Dislocation and Ligament Distraction
(MTDLD) merupakan teknik baru dimana pergerakan gigi tanpa disertai dengan
resorpsi dan aposisi pada jaringan periodontal. Tekanan pada ligamen periodontal
pada fase awal sangat terbatas, dikarenakan perpindahan gigi secara cepat
terjadi langsung pada plat kortikal tulang. Teknik ini menghasilkan distraksi
pada serabut ligamen periodontal yang diikuti dengan proses penyembuhan
osteogenik.11

Gambar 6. Mikrotomi dilakukan di sekeliling akar gigi.

11

Kortikotomi vertikal dan horizontal dilakukan dengan menggunakan
OT7 ultrasonic microsaw pada sisi bukal dan OT8 ultrasonic microsaw untuk
kortikotomi horizontal pada sisi palatal. Untuk ekspansi lengkung maksila
dilakukan kortikotomi bukal, sedangkan untuk retraksi gigi anterior dilakukan
kortikotomi palatal. Jumlah kortikotomi dan desainnya untuk setiap pasien
sangat bervariasi, tergantung pada anatomi tulang dan akar. Posisi kortikotomi
horizontal tergantung pada tipe pergerakan yang telah direncanakan sebelumnya.
Sebagai contoh untuk ekspansi lengkung rahang, kortikotomi dilakukan 12 mm di
atas ujung akar gigi (Gambar 7). Untuk pergerakan intrusi, jumlah tulang kortikal
yang dibuang disesuaikan dengan besarnya intrusi yang diinginkan (Gambar 8).11

Gambar 7. Kortikotomi vertikal dan horizontal sisi bukal dilakukan dengan piezosurgery OT7.
11
Kortikotomi horizontal 12 mm di atas ujung akar.
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Gambar 8. Kortikotomi apikal dilakukan pada regio premolar pertama untuk pergerakan intrusi.

11

Speedy Orthodontics
Teknik yang diperkenalkan oleh Chung ini merupakan perawatan ortodonti
yang dikombinasikan dengan kortikotomi dan dikenal dengan nama Speedy
Orthodontics. Teknik ini merupakan perawatan alternatif dimana hasil yang
didapat sebanding dengan osteotomi ortognati. Teknik ini efektif digunakan
pada kasus protrusi bimaksiler berat dengan bidang oklusal mandibular
normal, protrusi maksila dengan open bite anterior, dan Klas II divisi 1 dengan
prutrusi maksila berat.12,13
Pada teknik ini dilakukan dua tahap pembedahan. Pembedahan pertama
disebut dengan kortikotomi palatal maksila. Pada pembedahan pertama
dilakukan insisi mukoperiosteal di sepanjang mukosa palatal sampai tulang
terlihat, hal ini dilakukan dengan berhatihati untuk menghindari terputusnya
syaraf dan arteri. Kortikotomi vertikal dilakukan pada area premolar pertama
sedangkan kortikotomi horizontal dilakukan 2 cm di bawah apeks gigi anterior
rahang atas. Patokan dalam pembuatan potongan horizontal adalah gigi premolar
pertama rahang atas. Baik pemotongan maupun pembuangan tulang kortikal
menggunakan bur bundar no.5 (Gambar 9). Pemasangan fabricated protective
acrylic plate dilakukan segera setelah penjahitan mukosa untuk mencegah
terbukanya jahitan akibat kontak dengan lidah.
Pembedahan kedua disebut dengan kortikotomi bukal maksila. Dua
minggu setelah pembedahan pertama, dilakukan ekstraksi gigi premolar
pertama. Insisi dilakukan pada 5 mm di bawah mucogingival junction dan
pada vestibulum dental. Kortikotomi bukal meliputi pemotongan tulang
vertikal, dimulai dari dalam soket area ekstraksi dan paralel dengan sumbu
panjang kaninus. Kemiringan potongan vertikal harus sesuai dengan arah
retraksi segmen anterior yang diinginkan. Potongan tulang horizontal dilakukan
dengan menggunakan bur bundar pada level Le Fort I (5 mm bawah apeks
akar). Ctube dan Cpalatal plate segera dipasangkan setelah ortikotomi selesai
12,13
dilakukan (Gambar 10).
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12
Gambar 9. A sampai F, kortikotomi palatal untuk retraksi anterior.

Gambar 10. Kortikotomi bukal dilakukan 2 minggu setelah pembedahan pertama. (A,B) Potongan
tulang vertikal dimulai 23 mm di bawah batas alveolar interdental premolar pertama dan
meluas melalui tulang interdental hingga 2 mm di bawah apeks (C,D) Potongan horizontal
dengan menggunakan bur bundar no 5 pada level Le Fort 1 (5 mm di bawah apeks akar)
(E) Kortikotomi bukal selesai dilakukan (F) Ctube dan Cplate dipasang bersamaan dengan
kortikotomi bukal (G,H) dipasang pada gigi anterior maksila sebelum pembedahan ke dua
12
dilakukan untuk retraksi segmen anterior.
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Gambar 11. Cplate dengan screw dan clingual retraktor (B) Sefalometri lateral
(C) Sebelum retraksi (D) Perubahan 4 bulan retraksi

Cpalatal plate ditempatkan pada tulang mid palatal dengan menggunakan
miniscrew self drilling (diameter 1,5 mm, panjang 57 mm). Daya retraksi 500900
gr per sisi diaplikasikan pada lingual retraktor ke Cpalatal plate (Gambar 11).
12,13
Gaya biomekanik retraksi anterior diaplikasikan segera setelah prosedur
kortikotomi selesai sebelum proses penyembuhan tulang terjadi. Selama 1
12,31
bulan, pasien dievaluasi oleh periodontis dan ortodontis setiap 2 minggu.
Adapun keuntungan perawatan ortodonti dengan kombinasi kortikotomi
antara lain:
1. Remodeling Tulang
Sebaoun pada penelitiannya mendapati bahwa dekortikasi alveolar
selektif pada tikus mengakibatkan sekitar 50% peningkatan dalam pemodelan
katabolik tulang trabekular alveolar yang berdekatan dengan area kortikotomi.
Ferguson et.al. menemukan bahwa pemodelan anabolik tulang trabekular
alveolar yang berdekatan dengan area dekortikasi meningkat sekitar 1,5 kali
lipat dimana peningkatan ini mewakili 2,63,4 kali lipat lebih besar aktivitas
pemodelan anabolik dibandingkan pemodelan katabolik. Ini berarti bahwa
tidak hanya aktivitas katabolik tetapi juga aktivitas anabolik yang meningkat
dengan kortikotomi. 14,15
2. Pergerakan Gigi
Payam et.al. menyatakan bahwa hampir 2 kali lipat pergerakan gigi
lebih cepat dengan kortikotomi dibandingkan dengan kasus tanpa kortikotomi
(Gambar 12). Kortikotomi mengurangi fase diam dari pergerakan gigi sehingga
kecepatan serta besarnya pergerakan gigi meningkat. Percobaan pada hewan
coba anjing menunjukkan bahwa besarnya pergerakan gigi berkurang 6
minggu setelah kortikotomi. Kortikotomi kedua setelah 6 minggu menunjukkan
pergerakan gigi tidak berkurang tapi besarnya tidak signifikan dan adanya
risiko pembedahan kedua sehingga tidak dianjurkan. 16
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Gambar 12. Ratarata pergerakan gigi horizontal pada sampel kontrol (non kortikotomi) dan pada
16
sampel kortikotomi bukal dan lingual (eksperimental).

3. Resorpsi akar
Durasi yang lebih singkat dari perawatan ortodonti dengan
kombinasi kortikotomi dapat mengurangi risiko resorpsi akar. Ren et.al.
melaporkan pergerakan gigi yang cepat setelah kortikotomi pada hewan
coba anjing tanpa resorpsi akar ataupun cedera pulpa irreversible. Moon et.al.
melaporkan intrusi molar pada maksila sebesar 3 mm dalam dua bulan dengan
kortikotomi dikombinasikan dengan sistem penjangkaran skeletal tanpa disertai
resorpsi akar. 17,18
4. Durasi Perawatan
Skountriano menyatakan bahwa perawatan ortodonti dengan kombinasi
kortikotomi adalah 66 % lebih cepat dibandingkan tanpa kortikotomi. Perawatan
ortodonti non ekstraksi dengan kombinasi kortikotomi hasil akhir perawatannya
lebih cepat 33% dan stabil selama retensi.19
5. Retensi dan Relaps
Nazarov menyatakan bahwa perawatan ortodonti dengan kombinasi
kortikotomi menghasilkan peningkatan secara signifikan selama periode
retensi dan hasil retensi yang lebih baik (dinilai menggunakan ABO Objective
Grading System).20
6. Envelope of Discrepancy
Menurut Ferguson, Envelope of Discrepancy meningkat dengan kortikotomi
(Gambar 13).15
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Gambar 13. Lingkaran dalam menunjukkan perawatan dengan ortodonti saja dan lingkaran luar
menunjukkan perawatan setelah kortikotomi. Gambar pertama dalam arah sagital dan gambar
15
kedua dalam arah vertikal.

Implikasi klinis perawatan ortodonti dengan kombinasi kortikotomi antara lain
adalah:
1. Mengoreksi Gigi Berjejal dan Mempersingkat Waktu Perawatan
Perawatan ortodonti dengan kombinasi kortikotomi mempersingkat waktu dalam
mengoreksi kasus gigi berjejal. Waktu perawatan berkurang sebesar 25% dari
total waktu yang diperlukan ortodonti konvensional. Wilcko juga melaporkan
kasus seorang perempuan dewasa yang dirawat hanya selama 4,5 bulan.5
2. Memfasilitasi Erupsi Gigi yang Impaksi
Menurut Fischer, perawatan ortodonti dengan kombinasi kortikotomi pada
kasus impaksi kaninus, kaninus bergerak dengan kecepatan 1,06 mm/bulan
sedangkan pada ortodonti konvensional 0,75 mm/bulan. Pengurangan waktu
perawatan berkisar antara 28 % sampai 33 %.21
3 . Intrusi Molar
Intrusi molar sebesar 4 mm selesai hanya dalam 2,5 bulan dengan kortikotomi.
Yao et.al.
menggunakan penjangkaran skeletal untuk mendapatkan intrusi
ratarata 3 sampai 4 mm dalam 7,6 bulan. Sherwood et.al. menggunakan plat
minititanium dan diperoleh intrusi sebesar 4 mm dalam 6,5 bulan. Enacar
et.al. menggunakan Trans Palatal Arch yang dimodifikasi dan mendapatkan
intrusi sebesar 4 mm dalam 8,5 bulan.18
4 . Distalisasi Molar
Mershon telah melakukan distalisasi molar hanya dalam 2 minggu dengan
ortodonti kombinasi kortikotomi.2
5. Manipulasi Penjangkaran
Merson telah menunjukkan distalisasi molar dengan kombinasi kortikotomi
segmental yang dilakukan di sekitar molar, nilai penjangkaran dan ketahanan
molar terhadap gerakan ke distal secara efektif mengurangi kebutuhan
penjangkaran tambahan di anterior. Kortikotomi meningkatkan remodeling dan
hal tersebut meningkatkan kualitas penjangkaran karena penjangkaran sangat
bergantung pada kepadatan tulang. 22
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SIMPULAN
Kortikotomi adalah salah satu prosedur pembedahan yang dapat
mempercepat pergerakan gigi secara ortodonti. Prosedur ini dilakukan dengan
cara memotong plat kortikal tulang alveolar di bagian bukal ataupun lingual/
palatal dengan maksud melemahkan lapisan kortikal untuk mengurangi
kepadatannya, sehingga terjadi proses RAP yang mendukung terjadinya
percepatan pergerakan. RAP adalah respon lokal jaringan terhadap stimulus
melalui regenerasi jaringan yang berjalan lebih cepat dibandingkan normal
(tanpa stimulus) dalam proses regenerasi/remodeling tulang secara regional.
Respon ini ditandai dengan pengurangan kepadatan tulang dan meningkatnya
remodeling tulang.
Kortikotomi telah mengalami banyak modifikasi teknik seperti teknik
Wilckodontics, Monocortical Tooth Dislocation and Ligament Distraction (MTDLD),
dan Speedy Orthodontics. Teknikteknik tersebut memiliki keunggulan masing
masing dalam mempercepat pergerakan gigi untuk mengoreksi kasus crowding
berat, protrusif bimaksiler, intrusi gigi yang ekstrusi, koreksi gigi kaninus yang
impaksi di palatal, dan beberapa kasus lainnya.
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PERAWATAN INTERDISIPLIN PADA PASIEN MALOKLUSI KLAS II
DENGAN PEMBESARAN GINGIVA (LAPORAN KASUS)
INTERDISCIPLINARY TREATMENT ON CLASS II MALOCCLUSION
PATIENT WITH GINGIVAL ENLARGEMENT (CASE REPOR)
Fadhlina Irham , Muslim Yusuf
Bagian Orthodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera
Utara
Email: drg.fadhlina@gmail.com
ABSTRACT
Introduction: An interdisciplinary approach is often the best option
for achieving a predictable outcome for an adult patient with complex clinical
problems. This case report describes a combined treatment of periodontal and
orthodontic treatment for periodontally compromised orthodontic patient. Case
Report: A 21 year old female patient came to Orthodontic Clinic Faculty of
Dentistry Universitas Sumatera Utara, with the chief complaint of aesthetic
problems. Extraoral examination showed patient had a convex profile and acute
nasolabial angle. Diagnosis showed skeletal Class II malocclusion with severe
mandible anterior crowding, increased overjet and overbite, moderate bone
loss and gingival enlargement in the mandible anterior segment. The gingival
enlargement was successfully treated with gingivectomy before orthodontic
treatment. After 3 months follow up period, the orthodontic treatment was
started by using preadjusted edgewise system (Roth prescription) and a
Modification Trans Palatal Arch (MTPA). Discussion: Monthly periodontal checkups (scaling and root planning) were crucial to control gingival inflammation
during orthodontic treatment. One of the most important keys to achieve a
successful treatment outcome is the cooperation between the dentist and the
patient. Conclusion: Periodontally compromised orthodontic patient can be
treated and the treatment goals can be achieved if a combined orthodontic and
periodontic approach is use.
Keywords: Interdisciplinary
enlargement, gingivectomy.
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ABSTRAK
Pendahuluan: Pendekatan interdisiplin sering menjadi pilihan terbaik
untuk mendapatkan hasil perawatan yang diinginkan pada pasien dewasa
dengan masalah klinis yang kompleks. Laporan kasus ini menguraikan tentang
perawatan periodontal dan ortodonti pada pasien ortodonti kompromis
periodontal. Laporan Kasus: Seorang pasien wanita usia 21 tahun datang ke
Klinik Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, dengan
keluhan utama masalah estetis. Pemeriksaan ekstraoral menunjukkan pasien
memiliki profil cembung dan sudut nasolabial yang akut. Diagnosis skeletal
menunjukkan maloklusi Klas II dengan crowding anterior berat pada mandibula,
overjet dan overbite yang besar, kehilangan tulang moderat, dan pembesaran
gingiva pada segmen anterior mandibula. Pembesaran gingiva berhasil dirawat
dengan gingivektomi yang dilakukan sebelum perawatan ortodonti. Setelah 3
bulan follow up perawatan ortodonti dimulai dengan pemasangan pesawat cekat
preadjusted edgewise (preskripsi Roth) dan lengkung transpalatal modifikasi
(MTPA). Pembahasan: Kunjungan sebulan sekali untuk scaling dan root planning
penting untuk mengontrol inflamasi gingiva selama perawatan ortodonti. Salah
satu kunci utama keberhasilan perawatan adalah kerjasama antara dokter gigi
dan pasien. Simpulan: Pasien ortodonti kompromis periodontal dapat dirawat
dan tujuan perawatan dapat dicapai jika dilakukan kombinasi pendekatan
perawatan periodontal dan ortodonti.
Kata Kunci: Pendekatan interdisiplin, maloklusi Klas II, pembesaran gingiva,
gingivektomi.
PENDAHULUAN
Perawatan ortodonti tidak lagi menjadi kontraindikasi pada pasien dengan
masalah periodontal, bahkan perawatan ortodonti dapat meningkatkan prognosa
hasil perawatan periodontal dan membantu mengembalikan kondisi periodontal
yang memburuk dalam beberapa kasus tertentu. Pada pasien yang didiagnosa
kehilangan tulang vertikal, perawatan ortodonti dapat membantu memperbaiki
keadaan periodontal.1,2
Pertambahan ukuran gingiva disebut gingival enlargement. Gingival
enlargement dapat disebabkan oleh inflamasi akut dan kronis akibat sulitnya
kontrol plak. Kesulitan dalam melakukan kontrol plak dapat menyebabkan plak
dengan mudah menempel dan terakumulasi pada margin gingiva sehingga terjadi
gingival enlargement, hal ini disebut faktor retensi plak. Jika terjadi gingival
enlargement disertai dengan fibrosis yang tidak hilang setelah scaling dan root
planning, maka bedah gingiva merupakan pilihan perawatan yang tepat.3
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Pendekatan interdisiplin sering menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan
hasil perawatan yang diinginkan pada pasien dewasa dengan masalah klinis yang
kompleks.1,2 Kerjasama pasien, motivasi, dan kebersihan mulut yang terpelihara
merupakan faktor penentu kapan perawatan ortodonti dapat dimulai.2
Laporan kasus ini menguraikan tentang perawatan interdisiplin pada
pasien maloklusi Klas II dengan gingival enlargement yang dirawat dengan
gingivektomi sebelum perawatan ortodonti dimulai.
LAPORAN KASUS
Seorang pasien wanita usia 21 tahun datang ke Klinik Ortodonti Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dengan keluhan utama masalah
estetis karena gigi depan atas yang maju ke depan dan gigi depan bawah yang
berjejal. Riwayat kesehatan umum pasien baik dan tidak pernah mengalami
trauma pada rongga mulut.
Pemeriksaan ekstraoral menunjukkan pasien memiliki profil cembung,
sudut nasolabial yang akut, sudut mentolabial yang dalam, tipe wajah normal
dan simetris, bibir atas normal sedangkan bibir bawah hipertonus, relasi bibir
terbuka dan terlihat adanya gummy smile serta tidak ada kelainan pada sendi
temporomandibula (Gambar 1).

Gambar 1. Foto frontal dan profil wajah sebelum perawatan.

Pemeriksaan intraoral memperlihatkan bahwa kebersihan mulut pasien
kurang baik karena terlihat adanya kalkulus supragingiva, subgingiva dan
debris makanan, terdapat crowding anterior sedang pada maksila, crowding
anterior berat pada mandibula, overjet dan overbite yang besar, mobiliti dan
resesi gingiva derajat 1 pada gigi 31 & 41, terdapat kontak traumatik pada gigi
11,21/41, 11,21/31, 21,22/32, inflamasi gingiva, serta gingival enlargement
yang disertai fibrosis pada segmen anterior mandibula (Gambar 2). Hubungan
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kaninus permanen Klas I pada kedua sisi. Pemeriksaan fungsional menunjukkan
bahwa pasien mempunyai kebiasaan bernafas melalui mulut.
Pemeriksaan model studi menunjukkan adanya supra versi pada gigi 26,
pergeseran garis median maksila ke kanan sebesar 1,5 mm dan pergeseran
garis median mandibula ke kiri sebesar 2 mm, serta terlihat pasien memiliki
palatum yang dalam (palatum high index 51%) (Gambar 3).

Gambar 2. Foto intraoral sebelum gingivektomi.

Gambar 3. Studi model sebelum perawatan.
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Radiografi panoramik sebelum perawatan menunjukkan adanya kehilangan
tulang horizontal pada 1/3 koronal di regio anterior maksila dan kehilangan
tulang vertikal pada 1/3 koronal di regio anterior mandibula (Gambar 4). Analisis
sefalometri (Tabel 1) menunjukkan hubungan skeletal Klas II dengan prognasi
maksila dan retrognasi mandibula (sudut SNA = 83°, sudut SNB = 77°, sudut
ANB = 6°), rotasi mandibula searah jarum jam (sudut MP:SN = 38°), pola
pertumbuhan vertikal (sudut NS:Gn = 74°), proklinasi insisivus maksila (U1:SN
= 114°), proklinasi insisivus mandibula (L1:MP = 96°) dan analisa Wits appraisal
menunjukkan pasien mempunyai diskrepansi skeletal Klas II (AO-BO = +3,5 mm).

Gambar 4. Radiografi sebelum perawatan.
Tabel 1. Nilai pengukuran sefalometri lateral sebelum perawatan.
Jenis Pengukuran

SNAo
SNBo
ANBo
NAPogo
MP : SNo
NSGno (sumbu Y)
Pog : NB mm
SGo : NMe %
1 :ī0
1 : SN0
ī : MP0
1 : APog mm
ī: NB mm
Bidang E : LS mm
Bidang E : LI mm

X Mean

SD St. Dev

Skeletal
82o
±2
80o
±2
2o
±2
0o
-8,5 - 10
32o
5
65o
3
2 mm
1
68%
4
Dental
130o
130 – 150,5
102o
±2
90o
±3
2,7 mm
±1,8
4
3
Jaringan Lunak
+1 mm
2
0 mm
2

Tgl.
11-06-2015
83o
77o
6o
9o
38o
74o
5 mm
64%
112o
114o
96o
14 mm
11 mm
5 mm
7 mm
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Tujuan perawatan pada pasien ini adalah untuk memperbaiki kondisi
gingiva, menghilangkan kontak traumatik, mengoreksi crowding anterior pada
maksila dan mandibula, mengoreksi pergeseran garis median maksila dan
mandibula, mendapatkan overjet dan overbite yang optimal, mendapatkan
interdigitasi yang baik antara lengkung maksila dan lengkung mandibula, serta
memperbaiki profil wajah.
Sebelum perawatan ortodonti dimulai, pasien dirujuk ke klinik Periodonsia
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara untuk dilakukan perawatan
periodontal. Perawatan periodontal dimulai dengan Dental Health Education
(DHE) mengenai kontrol plak, lalu dilanjutkan dengan scaling dan root planning.
Setelah 2 bulan menjalani perawatan periodontal berupa scaling dan root
planning, namun masih terdapat gingival enlargement yang disertai fibrosis
pada regio anterior mandibula, sehingga diputuskan untuk dilakukan bedah
gingiva berupa gingivektomi pada gingiva di regio 33-43.
Setelah dilakukan gingivektomi terlihat perbaikan pada kondisi gingiva,
namun gigi 31 & 41 masih terdapat mobiliti dan terlihat sedikit resesi gingiva
pada daerah tersebut (Gambar 5).
Perawatan ortodonti dimulai 3 bulan setelah gingivektomi, diawali dengan
pencabutan gigi 14 & 24, lalu pemasangan braket preadjusted edgewise
(preskripsi Roth) slot 0,018” dan pemasangan lengkung trans palatal (TPA)
yang disolderkan pada molar band di gigi 16 & 26 serta pemasangan molar tube
pada gigi 37 & 47.

Gambar 5. Foto intraoral setelah gingivektomi.
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Gambar 6. Foto intraoral saat leveling dan aligning.

Tahap leveling dan aligning di maksila dan mandibula diawali dengan
menggunakan initial wire NiTi 0,012”, kemudian dilanjutkan dengan wire
NiTi 0,014” dan wire NiTi 0,016”. Selanjutnya pemasangan plain wire 0,016”
dan open coil spring yang ditempatkan diantara gigi 31 & 33 dan gigi 41 &
43 untuk mendapatkan ruangan bagi gigi 32 & 42 (Gambar 6). Empat bulan
setelah perawatan masih terlihat crowding pada regio anterior mandibula,
lalu dipasangkan open coil spring di antara gigi 41 & 43 untuk mendapatkan
ruangan bagi gigi 42 dan molar tube pada gigi 37 & 47 diganti dengan molar
band (Gambar 7).

Gambar 8. Foto intraoral setelah 6 bulan perawatan.

TPA dan molar band pada gigi 16 & 26 dilepaskan dan diganti dengan
lengkung trans palatal modifikasi (MTPA) yang terbuat dari wire stainless steel
(SS) 0.036” yang disolderkan pada molar band di gigi 17 & 27 untuk intrusi gigi
26 yang supra versi (Gambar 8).
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Gambar 9. Foto intraoral setelah 8 bulan perawatan.

Satu bulan setelah pemasangan MTPA terlihat gigi 26 sudah mulai intrusi,
dan MTPA dilepaskan pada kunjungan berikutnya. Molar braket dipasang pada
gigi 16 & 26 dan molar tube pada gigi 17 & 27. Setelah 8 bulan menjalani
perawatan ortodonti terlihat gigi-geligi di maksila dan mandibula sudah align,
namun masih terdapat sedikit crowding pada regio anterior mandibula (Gambar
9). Profil wajah terlihat mengalami sedikit perbaikan, sudut nasolabial bertambah
dan sudut mentolabial terlihat mendekati normal, saat posisi istirahat relasi
bibir atas dan bawah sudah normal (Gambar 10).

Gambar 10. Foto frontal dan profil wajah setelah 8 bulan perawatan
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PEMBAHASAN
Perawatan ortodonti tidak lagi menjadi kontraindikasi pada pasien dengan
masalah periodontal, bahkan perawatan ortodonti dapat meningkatkan prognosa
hasil perawatan periodontal dan membantu mengembalikan kondisi periodontal
yang memburuk dalam beberapa kasus tertentu. Pendekatan interdisiplin sering
menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan hasil perawatan yang diinginkan
pada pasien dewasa dengan masalah klinis yang kompleks.1,2
Gingival enlargement merupakan terminologi yang digunakan untuk
pertambahan ukuran gingiva dan dikenal juga sebagai penyakit gingiva.
Merupakan kondisi multifaktorial yang berkembang akibat respon terhadap
stimulus dan interaksi antara host (gingival) dan lingkungan (rongga mulut).
Etiologi gingival enlargement dapat disebabkan oleh adanya plak atau adanya
gangguan hormonal, kebiasaan bernafas melalui mulut, herediter, akibat
penggunaan obat hipertensi dan epilepsi, juga dapat terjadi akibat manifestasi
yang berhubungan dengan penyakit darah seperti trombositopenia dan
leukemia.3-5
Gingival enlargement dapat dikategorikan sebagai akut atau kronis,
kronis lebih sering terjadi. Inflamasi kronis terjadi akibat sulitnya kontrol plak.
Kesulitan dalam melakukan kontrol plak dapat menyebabkan plak dengan
mudah menempel dan terakumulasi pada margin gingiva sehingga terjadi
gingival enlargement. 3,4
Perawatan untuk gingival enlargement meliputi scaling dan root planning pada
supragingiva dan subgingiva disertai instruksi oral hygiene, namun jika gingival
enlargement disertai dengan fibrosis yang tidak hilang setelah scaling dan root
planning, maka bedah gingivektomi merupakan pilihan perawatan yang tepat.3,6
Menurut Eid et al frekuensi terjadinya gingival enlargement sangat tinggi,
yaitu mencapai 48% pada kelompok usia pubertas (10-19 tahun), kemungkinan
hal ini dipengaruhi oleh faktor hormonal.7
Pada kasus ini, pasien menderita periodontitis kronis dengan gingival
enlargement yang terjadi akibat sulitnya kontrol plak karena terdapat crowding
berat pada regio anterior mandibula, dan diperparah dengan kebiasaan pasien
bernafas melalui mulut. Pasien tidak dapat menjaga kebersihan mulutnya dengan
baik, ketika pertama datang ke klinik terdapat banyak kalkulus supragingiva,
subgingiva dan debris makanan serta inflamasi pada margin gingiva. Pada
kondisi seperti ini, perawatan periodontal sangat penting dilakukan sebelum
perawatan ortodonti dimulai.
Setelah 2 bulan menjalani perawatan periodontal berupa scaling dan root
planning, namun masih terdapat gingival enlargement yang disertai fibrosis
pada regio anterior mandibula, sehingga diputuskan untuk dilakukan bedah
gingiva berupa gingivektomi pada gingiva di regio 33-43. Setelah dilakukan
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gingivektomi terlihat perbaikan pada kondisi gingiva, namun gigi 31 & 41 masih
terdapat mobiliti dan sedikit resesi gingiva, hal ini disebabkan karena tidak
dilakukannya cangkok tulang dan bedah mukogingiva pada daerah tersebut.
Motivasi, kerjasama pasien dan kebersihan mulut yang terpelihara
merupakan indikasi yang menentukan bahwa perawatan ortodonti dapat
dimulai. Disarankan perawatan ortodonti dilakukan 2-6 bulan setelah perawatan
periodontal aktif, untuk remodeling jaringan periodontal, memastikan rekurensi
tidak terjadi, dan melihat kerjasama pasien.2,8
Pada kasus ini, perawatan ortodonti dimulai setelah 3 bulan periode
observasi. Setiap 4 minggu sekali pasien rutin kontrol ke Klinik Periodonsia
FKG USU untuk menjalani tindakan scaling dan root planning untuk menjaga
kebersihan mulutnya selama menjalani perawatan ortodonti.
Pada pasien kompromis periodontal, penting untuk mengaplikasikan gaya
orotodonti yang ringan untuk menghindari terjadinya resorbsi tulang alveolar.9
Pada pasien ini digunakan intial wire NiTi 0.012”, untuk menghasilkan pergerakan
gigi dengan gaya yang ringan.
Salah satu kunci terciptanya keberhasilan perawatan interdisiplin ortoperio adalah terciptanya kerjasama antara dokter gigi dan pasien serta upaya
kontrol plak yang adekuat untuk memelihara kebersihan rongga mulut selama
menjalani perawatan ortodonti.2,10
Selama menjalani perawatan orto-perio, pasien telah mendapat
penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan rongga mulut, sehingga
mendorong timbulnya motivasi dan kerjasama yang baik dari pasien dimana hal
ini merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan suatu
perawatan.
SIMPULAN
Pasien ortodonti kompromis periodontal dapat dirawat dan tujuan perawatan
dapat dicapai jika dilakukan kombinasi pendekatan perawatan periodontal dan
ortodonti, terciptanya kerjasama antara dokter gigi dan pasien serta upaya
kontrol plak yang adekuat untuk memelihara kebersihan rongga mulut selama
menjalani perawatan ortodonti.
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ABSTRACT
Introduction: Maxillary canine is important tooth in terms of esthetics,
functional occlusion and arch development, but impacted canine is a common
occurrence. The likelihood of their failing to erupt or becoming impacted may
nd
range between 1-3% which shows it’s 2
most commonly impacted tooth after
the third molars. Case: A 19-year-old female came to Orthodontic Clinic Faculty
of Dentistry University of Sumatera Utara with the chief complaint of the
absence of left maxillary canine and spacing on the anterior maxillary teeth.
Clinical examination showed no bulging on the buccal and palatal side.
Radiographic examination revealed a horizontally impacted left maxillary canine
on the apical of central and lateral incisors. Management of the case: Closed–
flap eruption technique performed under local anesthesia. The biomechanic
of orthodontic traction was done by active ligation attached to modified main
archwire and double archwire technique. Conclusion: Orthodontist will commonly
encounter impacted canine case, therefore a comprehensive knowledge to
manage such cases is needed. With early detection, timely interception, and well
managed surgical and orthodontic traction, impacted canines can be erupted
and guided to an ideal position in the dental arch.
Keywords: Impacted canine, closed-flap surgical technique, orthodontic
traction.
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ABSTRAK
Pendahuluan: Kaninus maksila memegang peranan penting baik dalam
hal estetik maupun oklusi fungsional, dan perkembangan lengkung rahang,
akan tetapi kasus impaksi kaninus seringkali terjadi. Kemungkinan kegagalan
kaninus untuk erupsi ataupun impaksi berkisar antara 1-3% dimana
merupakan kasus kedua terbanyak yang sering terjadi setelah impaksi gigi
molar ketiga. Kasus: Seorang perempuan berusia 19 tahun datang ke klinik
spesialis ortodonti FKG USU dengan keluhan utama tidak adanya gigi kaninus
kiri maksila dan adanya ruang pada gigi anterior maksila. Pemeriksaan klinis
menunjukkan tidak adanya penonjolan pada daerah bukal maupun palatal.
Pemeriksaan radiografi menunjukkan adanya impaksi horizontal gigi kaninus
kiri maksila pada ujung akar gigi insisivus sentral dan lateral Pembahasan:
Teknik erupsi flap tertutup dilakukan dibawah anestesi lokal. Biomekanika traksi
ortodonti dilakukan dengan ligasi aktif yang dihubungkan ke archwire utama
yang dimodifikasi dan teknik double-archwire. Kesimpulan: Impaksi kaninus
adalah kasus yang akan sering ditemui ortodontis, oleh karena itu diperlukan
pengetahuan yang komprehensif untuk dapat menangani kasus tersebut. Melalui
deteksi dini, intersepsi tepat waktu, teknik pembedahan yang tepat, dan traksi
ortodonti, kaninus impaksi dapat erupsi dan dibawa ke dalam posisi yang ideal
pada lengkung gigi.
Kata kunci: kaninus impaksi, teknik bedah flap tertutup, traksi ortodonti
PENDAHULUAN
Gigi impaksi dapat didefinisikan sebagai gigi permanen yang terhambat
untuk erupsi ke posisi fungsional normal oleh karena adanya hambatan fisik
pada jalur erupsi seperti adanya tulang, gigi atau jaringan fibrous. Gigi impaksi
dapat juga didefinisikan sebagai penundaan waktu erupsi atau yang diperkirakan
tidak akan erupsi dengan sempurna berdasarkan pemeriksaan klinis dan
1,2,3
radiografi.
Semua gigi dapat mengalami impaksi, namun gigi yang paling sering
impaksi setelah molar ketiga adalah gigi kaninus. Kasus ortodonti dengan
4
kaninus impaksi maksila ditemukan dengan prevalensi 1%-2%.
Insidens
penyimpangan kaninus maksila ke palatal sebanyak 85 % lebih umum terjadi
daripada penyimpangan labial 15% dan lebih sering terjadi pada anak
5,6,7
perempuan (1,17%) daripada laki-laki (0,51% ).
Bishara dkk pada tahun 1992 menyatakan etiologi yang paling umum
penyebab impaksi kaninus maksila adalah diskrepansi panjang lengkung dengan
ukuran gigi- geligi, persistensi atau kehilangan dini gigi kaninus desidui, posisi
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benih gigi kaninus yang abnormal, dilaserasi akar gigi kaninus, adanya cleft
8,9
alveolar, faktor iatrogenik dan idiopatik.
Gigi kaninus maksila merupakan salah satu gigi yang paling akhir erupsi,
terletak lebih jauh di dalam tulang alveolar maksila dan memiliki jalur erupsi yang
paling panjang sehingga meningkatkan potensi adanya gangguan mekanika
8,10
yang dapat menyebabkan impaksi.
Coulter dan Richardson menemukan
1,11
bahwa kaninus menempuh jarak sejauh 22 mm dalam jalur erupsinya.
Ada beberapa pilihan perawatan yang tersedia bagi pasien dengan
kaninus impaksi permanen. Ericson dan Kurol pada tahun 1988 mengemukakan
pilihan perawatan yang tersedia berupa perawatan interseptif dengan
pembuangan gigi kaninus desidui. Bishara pada tahun 1992 mengatakan untuk
melakukan observasi dengan evaluasi perubahan patologis secara periodik,
penyingkapan mahkota kaninus melalui pembedahan, diikuti perawatan
ortodonti untuk membawa gigi ke posisi ideal. Pilihan perawatan terakhir
yaitu ekstraksi kaninus impaksi diikuti oleh pergerakan ortodonti gigi premolar
pertama ke posisi kaninus, penggantian kaninus dengan protesa, implan
osteointegrasi untuk mengganti kaninus yang hilang, osteotomi segmental
posterior bagi pasien dewasa untuk menggerakkan segmen bukal ke
mesial, autotransplantasi kaninus yang impaksi setelah penyediaan ruang yang
5,12
diperlukan.
Pilihan dalam penanganan kaninus impaksi bergantung pada jenis impaksi
baik bukal/labial atau palatal serta keparahan impaksi. Penilaian posisi dan
jalur erupsi kaninus yang impaksi sangatlah penting untuk membuat rencana
perawatan yang komprehensif. Posisi kaninus dapat ditentukan dari gambaran
radiografi panoramik, lateral maupun oklusal. Orton dkk melaporkan mengenai
prinsip untuk merawat kaninus impaksi dengan melakukan penilaian vertical
axial eruptive path (VAEP).
Mereka menyatakan bahwa VAEP ideal dari kaninus impaksi adalah
10º yaitu tipping labial terhadap dataran Frankfurt. Tipping labial yang berkisar
antara 15º sampai 25º memerlukan perawatan, tipping 25º sampai 45º
dinyatakan lebih sulit, sedangkan tipping diatas 45º umumnya dianggap tidak
13
dapat dirawat menggunakan mekanika ortodonti.
Stivaros and Mandall, meneliti faktor yang mempengaruhi penatalaksanaan
kaninus impaksi maksila, dimana ditemukan bahwa keputusan untuk menyingkap
ataupun mengekstraksi kaninus impaksi berdasarkan informasi radiografi
adalah ditentukan oleh posisi mahkota labiopalatal dan angulasi terhadap
midline. Mereka juga melaporkan bahwa jika angulasi kaninus terhadap midline
meningkat (kaninus berada dalam posisi lebih horizontal), kaninus cenderung
13
untuk diekstraksi.
Artikel ini memaparkan mengenai perawatan kasus
impaksi horizontal kaninus maksila di sebelah palatal yang yang dirawat dengan
teknik closed-flap eruption
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LAPORAN KASUS
Riwayat Kasus
Seorang pasien wanita berumur 19 tahun datang ke Klinik Ortodonti
RSGMP FKG USU dengan keluhan tidak adanya gigi taring dan ingin merapikan
giginya yang jarang. Keadaan umum pasien baik, tidak terdapat kebiasaan
buruk, riwayat trauma, operasi, ataupun penyakit infeksi
.
Diagnosa
Pemeriksaan ekstra oral menunjukkan profil wajah lurus, tipe wajah
mesofasial, wajah simetris, relasi bibir normal dan tidak ada kelainan sendi
temporomandibular (Gambar 1)

Gambar 1. Foto wajah dan profil sebelum perawatan

Pemeriksaan intra oral menunjukkan kebersihan mulut baik, gingiva dan
mukosa sehat. Terdapat diastema dan ruang sebesar 5mm pada regio kaninus
kiri maksila dan malposisi gigi-geligi pada maksila sedangkan pada mandibula
terdapat crowding dan malposisi gigi-geligi. Relasi kaninus kanan Klas II¼P,
relasi molar Klas I. Pergeseran garis median gigi maksila 1 mm ke kiri dan
adanya diastema pada gigi anterior maksila. Bentuk lengkung gigi maksila dan
mandibula oval. Tidak ada penonjolan pada regio kaninus baik di area bukal
maupun palatal (Gambar 2).
Analisa model studi menunjukkan over bite 2.5 mm, overjet 2.5 mm,
diskrepansi panjang lengkung maksila adalah -1 mm dan mandibula -1.5 mm.
Pemeriksaan radiografi panoramik menunjukkan adanya impaksi gigi kaninus
kiri maksila dan keempat gigi molar ketiga belum erupsi (Gambar 3A).
Penilaian radiografi panoramik terhadap gigi kaninus kiri maksila yang
14
impaksi diperoleh sebagai berikut (Gambar 3B):
1.
Angulasi kaninus
terhadap garis median: Grade 3 (58º); 2. Posisi apeks akar kaninus secara
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anteroposterior: Grade 2 (diatas regio premolar maksila); 3. Tinggi vertikal
mahkota kaninus: Grade 3 (lebih besar dari separuh akar) Penilaian radiografi
oklusal terhadap overlap kaninus dengan akar insisivus didekatnya: Grade
4 (kaninus overlap terhadap seluruh akar insisivus lateral) (Gambar
4). Sedangkan penilaian radiografi lateral berdasarkan VAEP menurut studi
Orton adalah 66º (Gambar 5B). Berdasarkan nilai yang didapat dari radiografi
panoramik, lateral dan oklusal kasus tersebut dikategorikan sulit untuk dirawat
13,14
secara ortodonti.
Analisa sefalometri lateral mengindikasikan hubungan
Klas I
skeletal (SNA=83º; SNB=80º; ANB=3º), rotasi mandibula normal (MP:SN=27º),
pola pertumbuhan normal (NSGn=67º). Inklinasi insisivus atas terhadap basis
kranii proklinasi (I:SN=107º) dan inklinasi insisivus bawah terhadap dataran
mandibula proklinasi (I:MP=110º) (Gambar 5A).

Gambar 2. Foto intraoral sebelum perawatan

Gambar 3: A. Radiografi panoramik sebelum perawatan; B. Penilaian radiografi panoramik
terhadap gigi kaninus kiri maksila yang impaksi
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A
B
Gambar 4: A. Radiografi oklusal sebelum perawatan; B. Penilaian radiografi oklusal terhadap gigi
kaninus kiri maksila yang impaksi

Gambar 5: A. Radiografi lateral sebelum perawatan; B. Penilaian radiografi lateral terhadap gigi
kaninus maksila yang impaksi

Tujuan Perawatan
Tujuan perawatan adalah penarikan gigi kaninus kiri maksila yang
impaksi horizontal di sebelah palatal setelah dilakukan tindakan bedah dengan
teknik closed- flap eruption, mengoreksi pergeseran garis median maksila dan
mandibula, serta mendapatkan relasi kaninus Klas I. Rencana perawatan pasien
adalah menyediakan ruang untuk gigi kaninus yang impaksi.
Penatalaksanaan Kasus
Perawatan diawali dengan pemasangan braket edgewise slot 0,018 inci.
Tahap leveling dan aligning dimulai dengan memakai initial wire multiloop
SS 0.014 inci (Gambar 6). Setelah 3 bulan perawatan, pada maksila diganti
menjadi wire plain SS 0.016 inci dan dipasangkan open coil spring diantara
gigi insisivus lateral kiri maksila dan premolar satu kiri maksila yang
bertujuan untuk mesialisasi gigi insisivus lateral kiri maksila dan menyediakan
tempat untuk kaninus impaksi serta mengoreksi pergeseran garis median ke
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kanan. Setelah 5 bulan perawatan, didapatkan ruang sebesar 9mm pada regio
kaninus namun pasien meminta untuk menunda dilakukannya tindakan
bedah. Setelah 8 bulan perawatan dilakukan tindakan bedah untuk traksi gigi
kaninus yang impaksi dengan teknik closed-flap eruption. Pembedahan dilakukan
dibawah anestesi lokal, full thickness flap dibuat dari sisi palatal dengan tujuan
untuk mendapatkan akses visual dan kerja yang baik. Setelah flap disingkap,
kemudian dibuat window pada tulang pada aspek labial maksila tepat di regio
gigi yang impaksi. Kemudian tulang yang menutupi mahkota kaninus diambil
sebagian untuk penempatan button pada gigi kaninus. Sebelum insersi, button
terlebih dahulu diikat dengan ligature wire diameter 0,012 inci yang dibuat
berbentuk chain (Gambar 7). Setelah bahan adhesif mengeras, flap dikembalikan
ke tempat semula menutupi seluruh mahkota kaninus yang telah dipasang
button, kemudian flap dijahit dengan teknik interrupted. Ujung chain kawat
ligature melewati bawah flap dan ujungnya dikaitkan ke wire utama pada
lengkung maksila (Gambar 8). Seluruh prosedur pembedahan dapat ditoleransi
dengan baik oleh pasien, dan pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi analgesik
dan antibiotik selama 5 hari.
Dua minggu setelah dilakukan tindakan bedah dilakukan traksi ortodonti
dengan tujuan untuk menarik kaninus yang impaksi untuk mencapai bidang
oklusal. Kawat ligatur disambung dengan elastic chain yang kemudian dikaitkan
ke archwire utama yang telah dimodifikasi dengan koil tepat di posisi
dimana kaninus seharusnya berada (Gambar 7). Pada bulan ketiga setelah
pembedahan selain mengaitkan elastik chain ke koil pada archwire utama,
elastik chain juga dikaitkan ke hook molar dengan daya ringan hanya untuk
menuntun mahkota kaninus ke tempat yang seharusnya (Gambar 8). Pada
saat 6 bulan setelah pembedahan mulai terlihat penonjolan di labial dan traksi
dilakukan dengan teknik double archwire menggunakan SS .016x.022 sebagai
archwire utama dan Niti .016 sebagai archwire tambahan. Mahkota gigi kaninus
terlihat 8 bulan setelah pembedahan. Penarikan terus dilakukan hingga tulisan
ini dibuat untuk membawa kaninus ke lengkung gigi yang normal.

Gambar 6. Tahap leveling dan alignment dengan multiloop SS .014 inci
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Gambar 7. Pembedahan dengan teknik closed eruption

Gambar 8. Mengikatkan power chain dari ligature ke arch wire utama maksila 0.016 x 0.022 inci
yang dimodifikasi dengan koil

Gambar 9. Mengikatkan power chain ke dari ligature ke arch wire utama maksila 0.016 x
0.022 inci yang dimodifikasi dengan koil dan ke hook molar band

Hasil Perawatan
Hasil perawatan selama 19 bulan menunjukkan fotografi pasien dengan
profil wajah tetap lurus (Gambar 10), mahkota gigi kaninus impaksi sudah
terlihat, diastema pada maksila dan crowding mandibula terkoreksi. Hubungan
kaninus kanan Klas I (Gambar 11). Analisis sefalometri lateral setelah 19
bulan perawatan tidak menunjukkan perubahan skeletal (SNA=83º, SNB=80º;
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ANB=3º) dan sudut bidang mandibula tidak terjadi perubahan (MP-SN=29º),
inklinasi insisivus maksila tidak berubah (I:SN=107º) dan inklinasi insisivus
mandibula berkurang menjadi (I:MP=106.5º). (Gambar 12).

Gambar 10. Foto wajah dan profil pasien 19 bulan perawatan

Gambar 11. Foto intraoral 19 bulan perawatan

Gambar 12. Radiografi lateral dan panoramik 19 bulan perawatan
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PEMBAHASAN
Impaksi yang paling sering ditemui oleh ortodontis adalah impaksi
kaninus maksila di sebelah palatal. Impaksi kaninus maksila di sebelah bukal
dan palatal memiliki eitologi yang berbeda. Menurut penelitian Jacoby, 85%
impaksi kaninus disebelah palatal biasanya memiliki ruang yang cukup untuk
erupsi, sedangkan 83% impaksi kaninus di sebelah bukal tidak memiliki ruang
yang cukup untuk erupsi. Terdapat dua teori mengenai etiologi impaksi kaninus
sebelah bukal. Pertama, guidance theory yang dikemukakan Becker, dimana
ditemukan bahwa impaksi kaninus di sebelah palatal sangat berhubungan
dengan adanya ruang diantara gigi dan insisivus lateral yang dengan lebar
mesiodistalnya kecil ataupun agenesis. Teori kedua yaitu teori genetik yang
dikemukakan oleh Peck et al yang berpendapat bahwa anomali impaksi kaninus
15
adalah turunan genetik.
Menurut Olive, pembukaan ruangan untuk mahkota kaninus dengan
mekanisme ortodonti kemungkinan dapat menyebabkan impaksi kaninus erupsi
spontan. Tetapi pada situasi tertentu teknik ini tidaklah bekerja, dan ortodontis
14
harus merencanakan untuk melakukan tindakan bedah.
Sesuai dengan
pendapat Power dan Short yang menyatakan bahwa bila sudut angulasi kaninus
lebih dari 31º terhadap garis median maka akan mengurangi kemungkinan
3,9
erupsi spontan.
Pada pasien ini sudut angulasi kaninus terhadap
garis median sekitar 58º, sehingga harus dilakukan tindakan bedah untuk
mentraksi kaninus.
Dibutuhkan komunikasi antara ortodontis dengan dokter spesialis bedah
mulut untuk menentukan teknik pembedahan dan traksi ortodonti yang akan
digunakan Ada dua teknik bedah yang dilakukan untuk menyingkap kaninus
impaksi horizontal di sebelah palatal yaitu open window eruption dan teknik
16
closed-flap eruption.
Schmidt dan Kokich melaporkan rerata waktu perawatan dengan open
window eruption adalah 25.8 bulan, namun pada kasus dewasa diperlukan
waktu yang lebih lama yaitu sekitar 30 kunjungan lebih banyak dari anak-anak,
16
dimana jumlah kunjungan anak-anak adalah 10 kunjungan.
Kaninus impaksi yang sering dihubungkan dengan terjadinya resorbsi
parah pada akar insisivus tidak dapat dibiarkan terbuka dan erupsi sendiri tanpa
membahayakan vitalitas maupun keberadaan insisivus. Sedangkan teknik
closed-flap eruption dapat mendukung terjaganya vitalitas kedua gigi. Flap yang
ditutup kembali pada akhir tindakan bedah dapat menjaga luka dari lingkungan
mulut, dengan demikian, angka kejadian infeksi lebih rendah dibanding teknik
open window, penyembuhan lebih cepat,
rasa
sakit
berkurang
dan
16
perdarahan setelah tindakan bedah dapat dihilangkan.
Beberapa penelitian mengenai kualitas hidup yang dilakukan di Jerusalem
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menyatakan bahwa terjadinya sakit, ketidaknyamanan setelah tindakan bedah
dan tidak dapat melakukan aktivitas rongga mulut secara normal adalah dua
kali lebih tinggi pada teknik open window dibandingkan dengan teknik closedflap eruption. Selain itu, beberapa penelitian menyatakan bahwa pasien dengan
16
teknik closed-flap eruption menunjukkan hasil periodontal yang lebih baik.
Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas dan karena karena gigi kaninus
impaksi berada di dalam tulang alveolar daerah palatal, posisi mahkota sangat
apikal dari mucogingival junction, keadaan gingiva baik dan posisi mahkota
kaninus mesial dan berada di atas akar insisivus lateral, maka pada
kasus ini dilakukan teknik closed-flap eruption. Dua minggu setelah tindakan
bedah dilakukan penarikan gigi kaninus. Banyak teknik yang digunakan untuk
menarik gigi kaninus yang impaksi menuju oklusi. Para ahli menyarankan untuk
terlebih dahulu menyediakan ruang yang cukup pada lengkung dental, baru
kemudian dilakukan pembedahan untuk memberikan akses ortodontis dalam
17,18
mengaplikasikan traksi mekanis untuk erupsi.
ischer dkk menyarankan untuk menggunakan sistem cantilever sebagai
traksi ortodonti karena pergerakan gigi yang dihasilkan dapat diprediksi
9
dan frekuensi reaktivasinya lebih jarang.1
Kim dkk menyarankan untuk
menggunakan mekanisme double-archwire dimana keuntungan dari sistem
ini adalah resorpsi akar insisivus lateral yang minimal dan memungkinkan
20
terjadinya pergerakan dalam arah horizontal.
Pada kasus ini, penulis
menggunakan active ligation berupa kawat ligatur yang disambung dengan
elastic chain dan dikaitkan ke archwire utama yang dimodifikasi dengan koil.
Selain itu juga digunakan teknik double archwire dengan archwire utama
SS .016x.022 inci yang dapat menahan beban penarikan dari kaninus dan
archwire tambahan NiTi .016 yang memiliki elastisitas cukup baik dan tidak
terjadi deformasi permanen yang signifikan dan dapat ditempatkan secara
20
langsung ke dalam slot braket.
Kelebihan dari dua teknik ini adalah desain dan reaktivasinya yang mudah
dan sederhana, pergerakan gigi dapat diprediksi, tidak membutuhkan prosedur
laboratorium dan memungkinkan terjadinya pergerakan tidak hanya dalam arah
vertikal saja tetapi juga horizontal. Dengan menggunakan teknik ini, impaksi
horizontal kaninus dapat terekspos dalam kurun waktu 8 bulan.
SIMPULAN
Manajemen perawatan ortodonti pada pasien dengan kaninus impaksi
di sebelah palatal merupakan pekerjaan yang menantang bagi ortodontis.
Ketelitian dalam mendiagnosa, waktu yang tepat untuk dilakukan perawatan
dan kemungkinan intervensi bedah sangatlah penting. Pemilihan teknik bedah
yang tepat akan memberikan hasil perawatan yang memuaskan.
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ABSTRAK
Pendahuluan. Perawatan ortodonti akan tercapai dengan baik apabila
ditunjang dengan diagnosis dan rencana perawatan yang tepat. Ada beberapa
data yang diperlukan dalam menegakan diagnosis antara lain analisis
model. Analisis model yang sudah banyak dikenal adalah analisis Anilisis
kesimetrisan, analisis Arch Lenght discrepancy, Thooth size discrepancy,
Analisis Howesdan Analisis Pont. Metode. Metode penulisan studi literatur.
UlasanModel study dapat memberikan informasi penting di samping informasi
lain yang diperoleh dari berbagai prosedur diagnostik lain seperti anamnesis,
pemeriksaan ekstra oral dan intra oral, analisis radiografi, pemeriksaan fotografi
dananalisisfungsionaluntuk menegakkan diagnosis dan rencana perawatan
ortodonti.Kesimpulan Mengumpulkan informasidan data dari berbagai analisis
model dapatmembantumenegakkan diagnosis dan rencana perawatan dengan
tepat.
Kata Kunci: Model study, Analisis model gigi tetap, perawatan ortodonti
ABSTRACT
Preliminary. Orthodontic treatment will be achieved well if supported by
diagnosis and appropriate treatment plan. There is some data that is required
in establishing the diagnosis include analysis models. Analysis model that has
been widely known is a symmetry analysis, analysis, analysis of Arch Length
discrepancy, Thooth size discrepancy, Howes and Analysis Analysis Pont. Method.
Methods of writing literature. Model study may provide important information
in addition to other information obtained from a variety of other diagnostic
procedures such as history taking, examination of extra-oral and intra-oral,
radiographic analysis, examination of photography and functional analysis
for the diagnosis and orthodontic treatment planning. Conclusion Gathering
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information and data from various analytical models can help with the diagnosis
and treatment plan appropriately.
Keywords: Model study, analysis model of permanent teeth, orthodontic treatment
PENDAHULUAN
Tahap awal dalam perawatan ortodonti kita harus menyusun daftar
permasalahan yang diperoleh dari beberapa data yaitu anamnesis, pemeriksaan
klinis, analisis model, analisis radiologi, dan analisis fotografi. Berdasarkan
data permasalahan yang terkumpul kita dapat menegakkan diagnosis dan
menentukan rencana perawatan.1
Model study merupakan informasi penting di samping informasi lain yang
terkumpul untuk menentukan daftar masalah pasen.Analisis model studi adalah
penilaian tiga dimensi terhadap gigi geligi pada rahang atas dan rahang bawah
serta penilaian terhadap hubungan oklusinya. Kedudukan gigi pada rahang dan
hubungannya dengan gigi geligi rahang antagonisnya dinilai dalam arah sagital,
transversal dan vertikal.Penilaian dalam arah sagital meliputi hubungan molar
pertama dang igikaninusyaitumaloklusi Angle kelas I , II dan III; ukuranoverjet,
protrusif, crossbite anterior, prognati dan retrognati maksila dan mandibula.
Penilaian dalamarah transversal meliputipergeserangaris median, crossbite
posterior dan asimetris lengkung gigi.Penilaian dalam arah vertical dapat
meliputi ukuran overbite, open bite dan deepbite.2
Model studipra-perawatan yangakuratpentinguntukmenegakkan diagnosis
dan rencana perawatan. Model Study harus dipersiapkan dengan baik dan hasil
cetakan harus akurat.3 Hasil cetakan harus meliputi seluruh gigi , jaringan
lunak sekitarnya dan daerah vestibulum . Untuk memperoleh cetakan yang
dalam dapat diperoleh dengan cara menambah ketinggian tepi sendok cetak
sehingga mendukung bahan cetak untuk dapat mencapai jaringan lunak di
daerah vestibulum semaksimal mungkin. Jika hasil cetakan tidak cukup tinggi,
maka hasil analisis tidak akurat. Model study selanjutnya dibuat basis segi
tujuh, sehingga akan memudahkan pada saat analisis dan terlihat bagus pada
saat menjelaskan kasus kepada pasien.
Analisis Model Studi
Dalam perawatan ortodonti terdapat beberapa analisis model yang umum
digunakan yaitu:
1. AnalisisKesimetrisanLengkunggigi
Analisis kesimetrisan dapat membedakan kedudukan gigi-gigi di sebelah
kiri dan kanan dalam bidang transversal dan sagital. Asimetris dapat terjadi
hanya pada lengkung gigi saja atau pada lengkung rahang.Asimetris lengkung
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dapat diukur dengan menggunakan alat Symmetograph.4 Garis orentasi mid
palatal digunakan untuk pengukuran asimetris dalam arah transversal, dan garis
tuberositas maksila untuk pengukuran asimetris antero posterior. Berdasarkan
hasil analisis kesimetrisan dapat diketahui gigi mana yang perlu dilakukan
koreksi, apakah diperlukan pencabutan atau ekspansi untuk memperbaiki
ketidaksimetrisan lengkung.1,4

Gambar 1. Garis patokan dalam analisis Kesimetrisan lengkung. A. Garis mid palatal yaitu garis
yang ditarik dari rugae platina kedua sampai ke pertemuan antara palatum keras dan palatum
lunak. B. Garis Tuberositas yaitu garis yang menghubungkan kedua tuberositas maksila yang
paling distal dan tegak lurus dengan mid palatal.1

2. Perbedaan Lengkung Gigi dan Lengkung rahang ( Arch Length
Discrepancy)
Analisis Arch Length Discrepancy membandingkan panjang lengkung
gigi dengan lengkung rahang. Tahap pertama dilakukan pengukuran panjang
lengkung gigi yaitu mengukur mesiodistal terbesar gigi dari gigi 16 sampai 26
untuk rahang atas dan 36 sampai 46 untuk rahang bawah. Jumlah total lebar
mesiodistal menunjukkan ruangan yang dibutuhkan untuk susunan gigi dalam
lengkung yang ideal.

Gambar 2. Pengukuran mesiodistal terbesar gigi untuk panjang lengkung gigi.1
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Tahap kedua mengukur panjang lengkung rahang.
Ada dua cara,
pertamamenurut Nance pengukuran panjang lengkung rahang menggunakan
brass wire atau kawat kuningan melewati setiap gigi, pada region gigi posterior
melalui permukaan oklusal dan pada gigi anterior melalui tepi insical. Jarak diukur
dari bagian titik kontak mesial gigi molar pertama kanan sampai molar pertama
kiri (Gambar 3.) Cara kedua pengukuran panjang lengkung rahangdengan
menggunakan teknik segmental yang diperkenalkan oleh Lundstrom, yaitu
pengukuran dibagi menjadi menjadi enam segmen, kemudian dijumlahkan
(Gambar4.) Setelah mendapatkan ukuran panjang lengkung gigi dan panjang
lengkung rahang, penilaian dilakukan dengan cara membandingkan ukuran
panjang lengkung gigi dengan panjang lengkung rahang. Jika hasilnya negative
berarti kekurangan ruangan, Jika hasilnya positif berartike lebihan ruangan.1,5

Gambar3. Pengukuran panjang lenkung rahang menurut Nance menggunakan brass wire : Rahang
atas, B. Rahang bawah.1

Gambar 4.Pengukuran panjang lengkung rahang menururt Lundstrom:
Rahangbawah.1

A. Rahangatas ,B.

3. Analisis Bolton ( Tooth Size Discrepancy )
Analisis Bolton atau Tooth size discrepancy yang diperkenalkan oleh Dr.
Wayne Bolton in 1958 merupakan analisis yang dipakai untuk menentukan
rasio lebar mesiodistal gigi-gigi maksila dengan mandibula.Menurut Bolton ada
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hubungan antara lebar gigi-gigi maksila dan mandibula, pada oklusi yang normal
ukuran gigi maksila akan sesuai dengan gigi-gigi mandibula. Terdapat dua rasio
yaitu rasio total dan anterior. Pada rasio total diukur dua belas gigi mandibula
dan dua belas gigi maksila. Rasio total yang normal adalah 91,3% . Hubungan
overbite dan overjet serta dan oklusi gigi-gigi posterior yang baik akan tercapai
pada rasio total yang normal. Jika rasio lebih besar dari 91,3% maka gigi-gigi
mandibula lebih besar daripada yang seharusnya. Jika rasio total lebih kecil dari
91.3% maka gigi-gigi maksila lebih besar daripada seharusnya.4,6
Rasio Total = Jumlah 12 gigi RB x 100 = 91,2 %
Jumlah 12 gigi RA

Gambar 5. Pengukuran lebar mesiodistal duabelas gigi RA dan RB untuk rasio total.1

Kelebihan ukuran dua belas gigi maksila dapat ditentukan dengan menggunakan
rumus6:
= Jumlah 12 gigi RA- jumlah 12 gigi RB x 100
				
91,3
Kelebihan 12 gigi mandibula dapat menggunakan rumus:
		
= Jumlah 12 gigi anterior RB – Jumlah 12 gigi RA x 91,3
					
100
Indeks Rasio anterior menentukan kesesuaian ukuran mesiodital kenam
gigi-gigi anterior maksila dan mandibula, Rasio anterior normal adalah 77,2%.
Jika rasio anterior lebih besar daripada 77,2% maka gigi-gigi anterior mandibula
lebih besar daripada yang seharusnya, sebaliknya jika rasio anterior lebih kecil
daripada 77,2% maka gigi-gigi anterior maksila yang terlalu besar daripada
yang seharusnya.4
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Rasio Anterior = Jumlah 6 gigi RB x 100 = 91,2 %
Jumlah 6 gigi RA
Gambar 6. Pengukuran lebar mesiodistal duabelas gigi RA dan RB untuk rasio
total.1
Untuk mengetahui kelebihan ukuran pada gigi maksila dapat digunakan rumus:
6

= Jumlah keenam gigi anterior RA- jumlah 6gigi RB x 100
						
77,2
Kelebihan 6 gigi mandibula dapat digunkan rumus:
		
= Jumlah 6 gigi anterior RB – Jumlah 6 gigi RA x 77,2
					
100
Menentukan ukuran yang ideal untuk gigi-gigi maksila dan mandibula dapat
juga mengunakan tabel Bolton seperti terlihat pada tabel 1. Ukuran gigi-gigi
maksila yang lebih besar akan menyebabkan overbite dan overjet yang besar,
crowding pada maksila, diastema mandibula, linguoversi gigi insisif maksila
atau labiversi gigi insisif mandibula. Ukuran gigi-gigi mandibula yang lebih
besar biasanya akan menyebabkan overbite dan overjet yang kecil, crowding
mandibula, spasing pada maksila, labioversi gigi insisif maksila atau linguoversi
gigi insisif mandibula.4,8
Tabel 1. Ratio Total dan Anterior pada Analisis Bolton
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4. Analisis Howes
Susunan gigi berjejal tidak hanya disebabkan ukuran gigi yang terlalu
besar tetapi juga dapat disebabkan lengkung basal tulang yang terlalu kecil.
Ukuran yang digunakan sebagai patokan pada Analisis Howes adalah:
Pertama, Panjang lengkung gigi yaitu jumlah ukuran mesiodistal gigi 16 sampai
dengan gigi 26.Cara pengukuran mesiodistal gigi sama dengan cara pengukuran
gigi pada teknik pengukuran gigi pada ALD (gambar2). Kedua,Lebar lengkung
rahang / lebar basis apikal yaitu jarak antara titik terdalam fossa kanina, diukur
dari titik pada ujung apeks gigi premolar pertama rahang atas kiri dan kanan
dengan menggunakan jangka berujung runcing atau jangka sorong (Gambar7).
Analisis Howes didapat dengan membagi lebar basis apical dengan panjang
lengkung gigi dikali 100.

Gambar 7. Cara pengukuran lebar basis apikal

Apabila dari analisis Howes didapatkan hasil 44%, maka menunjukkan
bahwa basis apikal cukup lebar untuk semua gigi 16 sampai dengan 26.
Bila hasil yang didapat < 37% , menunjukkan lengkung basal yang sempit
sehingga perlu pencabutan gigi. Sedangkan bila hasil 37 %-44 % , termasuk
katagori meragukan antara pencabutan gigi atau ekspansi lengkung gigi. Dan
jika hasilnya > 44%, menunjukkan lebar lengkung basal > lebar lengkung gigi
antara 14 dan 24, sehingga ekspansi dapat dilakukan dengan aman.
Selain itu dilakukan pengukuran lebar lengkung gigi dari puncak bonjol
premolar pertama rahang atas kiri dan kanan (gambar 8). Kemudian lebar
lengkung gigi dibandingkan dengan lebar lengkung rahang.Apabila hasilnya
panjang lengkung gigi lebih besar dari pada lengkung rahang berarti lebarl
engkung gigi tidak bias diekspansi. Jikahasilnya panjang lengkung gigi lebih
kecil dari pada lengkung rahang berarti masih dapat diekspansi.
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Gambar 8.Pengukuran lebar lengkung gigi dari puncak bonjol premolar rahang atas Kiri dan kanan

Analisis Pont
Analisis Pont merupakan sebuah metode untuk menentukan lebar lengkung
ideal berdasarkan lebar mesio distal keempat gigi insisif rahangatas.Berdasarkan
analisis pont jumlah diameter mesio-distal gigi insisif rahang atas mempunyai
hubungan terhadap lebar lengkung gigi. Ukuran gigi –gigi insisif sentral dan
lateral yang lebar membutuhkan lengkung yang besar pula untuk membentuk
susunan gigi yang normal.4,6
Indeks Pont diperoleh melalui cara:
1. Indeks Premolar = jumlah mesio distal keempat insisivusmaksila x 100
Jarak interpremolar
2. Indeks Molar = jumlah mesio distal keempat insisivusmaksila
x 100
Jarak intermolar
Lebar mesiodistal keempat insisif diperoleh dengan mengukur jarak dari
titik kontak mesial ketitik kontak distal gigi yang terbesar dengan menggunakan
jangka sorong atau jangka dengan kedua ujungnya runcing dari gigi insisif lateral
dan insisif sentral kiri dan kanan. Pengukuran jarak interpremolar dilakukan dari
fossa distal pada oklusal gigi premolar pertamakiri dan kanan. Jarak intermolar
diukur dari fossa mesial pada permukaan oklusal gigi molar pertama maksila kiri
dan kanan (Gambar 9).

Gambar 9. Lebar lengkung rahang atas. A. (interpremolar) : titik terdalam dari
fissure distal gigi P1.B (intermolar):titik terdalam fossa mesial gigi M1
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Untuk menggunakan Tabel Pont, setelah mendapatkan jumlah mesio distal
keempat insisivus yang telah diukur sebelumnya, selanjutnya melihat kolom
paling kiri dari table Pont dibawah ini. Misalnya jumlah mesio distal keempat
gigi incisivus adalah 26mm, maka indeks Premolar perhitungannya adalah
32,5mm, indeks Molar perhitungan 40,9mm. Setelah itu dibandingkan dengan
indeks premolar dan indeks molar pada pengukuran di model studi Jika hasil
pengukuran interpremolar dan intermolar sama dengan hasil pengukuran
lebar lengkung gigi anterior dan posterior menurut indeks Pont, dikatakan lebar
lengkunggigi tersebut sesuai dengan ukuran gigi geligi pada lengkung rahang
dan dapat meletakkan gigi dalam lengkung rahang tanpa adanya crowding.
Jika hasil pengukuran interpremolar dan intermolar lebih kecil daripada hasil
pengukuran lebarlengkung gigi anterior dan posterior menurut indeks Pont atinya
lengkung pasen mengalami kontriksi atau penyempitan , dan jika sebaliknya
maka mengalami distraksi atau pelebaran.4,6
.
Table2. Indeks Pont
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Tujuan Indeks Pont digunakanuntuk menentukan apakah lebar lengkung
gigi normal atau tidak, apakah dibutuhkan ekspansi lengkung gigi ke lateral,
sejauh mana ekspansi lengkung gigi dapat dilakukan pada premolar dan molar,
untuk mengetahui apakah suatu lengkung mengalami kontraksi, distraksi atau
normal.Derajatkontraksi atau distraksiringan kurang dari 5mm, sedangantara
5-10mm, danberatlebihdari 10mm.4,6
PEMBAHASAN
Analisis model studi adalah penilaian tiga dimensi terhadap gigi geligi
pada rahang atas maupun rahang bawah serta penilaian terhadap hubungan
oklusalnya. Kedudukan gigi pada rahang maupun hubungannya dengan geligi
pada rahang antagonisnya dinilai dalam arah sagital, transversal, danvertikal.
Analisis model masih tetap merupakan alat diagnosis yang penting dalam
perawatan ortodonti. Analisis kesimetrisan dapat memperlihatkan bahwa
asimetris lengkung dapat terjadi pada wajah yang simetris. Hal ini biasanya
terjadi karena adanya drifting ke lateral yang disebabkan oleh prematur loss gigi
kaninus pada satu sisi atau pergeseran gigi posterior ke mesial yang disebabkan
oleh kehilangan dini gigi molar permanen pada satu sisi.1
Analisis Bolton atau Tooth size discrepancymasih banyak digunakan
dalam praktek ortodonti. Analisis Bolton merupakan analisis yang berguna
dalam menegakkan diagnosis ortodonti karena membantu memprediksi posisi
akhir gigi pada lengkung rahang. Hubungan mesiodistal gigi-gigi maksila dan
mandibula sangat penting karena mempengaruhi hubungan intercups yang ideal
dan penting dalam tahap finishing perawatan ortodonti. Begitu pula dengan
ukuran gigi-gigi di regionanterior perlu dianalisis untuk mengontrol besarnya
overbite.1,4,6-8
Menurut analisis Pont’s, lengkung gigi yang normal mempunyai hubungan
konstan antara jumlah lebar mesio distal keempat insisivus permanen rahang
atas.Lengkung gigi yang ideal adalah gigi-geligi yang terletak dalam lengkung
rahang tanpa adanya crowding. Terdapat korelasi antara lebar lengkung
gigi intermolardan lebar lengkung gigi inter premolar dengan jumlah lebar
mesiodistalgigiempatinsisivusrahangatas. Namun ada beberapa pendapat yang
menyatakanbahwa analisis Pont’s tidak dapat digunakan untuk analisis kasus
ortodonti, seperti hasil penelitian Celebi dkk yang membuktikan bahwa indeks
Pont’s tidak dapat digunakan untuk menentukan lebar lengkung ideal pada
populasi Turki . 9
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DO ALL ENDODONTICALLY TREATED TEETH REQUIRE A POST AND
BLEACHING?
Diani Prisinda, Anna Muryani
Bagian Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Gigi yang telah dilakukan perawatan endodontik memerlukan restorasi
akhir untuk mengembalikan fungsi gigi. Restorasi yang dapat dipilih adalah
onlay, crown, pasak, maupun restorasi komposit. Restorasi dengan pasak
dan inti digunakan terutama pada gigi yang telah kehilangan banyak jaringan
mahkota. Gigi anterior dengan kehilangan jaringan mahkota yang besar tidak
dapat direstorasi resin komposit karena retensinya tidak mencukupi, sehingga
dibutuhkan retensi tambahan pada saluran akar. Pada gigi anterior yang terjadi
perubahan warna biasanya juga memerlukan bleaching terlebih dahulu sebelum
dilakukan pembuatan restorasi. Makalah ini akan membahas apakah pemasangan
pasak dan proses bleaching harus selalu dilakukan sebagai restorasi tahap akhir
setelah perawatan endodontik.
Kata kunci : Endodontik, restorasi, pasak, bleaching
ABSTRACT
Endodontically treated tooth requires final restoration to restore the
tooth function. Restoration can be selected are onlays, crowns, post, as well as
composite restorations. Restoration with post and core used mainly in teeth that
have lost a lot crown. Anterior teeth with large crowns tissue loss can not be
restored composite resins for its retention is not sufficient, requiring additional
retention in the root canal. In the anterior tooth discoloration usually also require
bleaching before been fabricated restorations. This paper will discuss whether
the placement of the post and the bleaching process should always be done as
the final stages of restoration after endodontic treatment.
Key word : Endodontic, restoration, post, bleaching
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PENDAHULUAN
Follow up restorasi yang sering digunakan setelah perawatan endodontik
adalah penggunaan pasak. Dalam pembuatan restorasi diperlukan retensi dari
gigi. Retensi itu sendiri dapat diperoleh hanya dari jaringan mahkota apabila sisa
jaringan mahkota mencukupi setelah dipreparasi. Jika retensi pada mahkota
tidak mencukupi, maka dibutuhkan retensi tambahan ke dalam saluran akar,
yaitu dengan penggunaan pasak.1,2 Pasak dibuat setelah perawatan saluran
akar dengan pengisian saluran akar yang baik. Restorasi gigi dengan pasak
telah dilakukan sejak lama, tetapi dalam metode lama material pasak belum
sebaik sekarang, begitu pula dengan teknik pemasangannya. Kegagalan dalam
restorasi dengan pasak sering dijumpai.3,4
Saat ini tersedia pasak fiber komposit (fiber reinforced composite/FRC
post) sebagai alternatif dari pasak berbahan dasar logam. Pasak fiber komposit
menjadi pilihan untuk restorasi mahkota pasak karena berbagai keuntungan
yang dapat diperoleh seperti modulus elastisitasnya yang serupa dengan dentin.
Selain itu menyerap tekanan dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya
fraktur akar, berikatan secara adhesif dengan dinding saluran akar, radioopasitas
yang bervariasi, dapat meneruskan cahaya, serta gigi dapat berfungsi dengan
baik.4, 5
Restorasi dengan pasak dan inti digunakan terutama pada gigi yang telah
kehilangan banyak jaringan mahkota.1 Gigi anterior dengan kehilangan jaringan
mahkota yang besar tidak dapat direstorasi resin komposit karena retensinya
tidak mencukupi, sehingga dibutuhkan retensi tambahan pada saluran akar.
Kehilangan jaringan mahkota dari insisal hingga 1/3 servikal atau lebih dapat
direstorasi dengan pasak, inti, dan mahkota.5 Syarat-syarat umum penggunaan
pasak yaitu gigi telah dirawat endodontik dengan penutupan daerah apikal yang
baik, tidak sensitif terhadap tekanan, tidak terdapat eksudat dan fistula, tidak
terdapat sensitivitas apikal, serta tidak ada inflamasi aktif.1
Macam-macam pasak
Secara umum, pasak dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar,
yaitu pasak tuang (custom-made/ cast post) dan pasak jadi (prefebricated
post).1,6 Pasak dan inti tuang berbahan emas telah digunakan sebagai retensi
untuk restorasi akhir. Selain emas, dapat pula digunakan bahan aloi logam
lainnya untuk pasak dan inti tuang, namun logam tidak menguntungkan dan
dapat memicu fraktur akar. Penggunaan pasak dan inti tuang logam pada gigi
anterior juga berpengaruh terhadap estetika, karena warna logam berbayang
pada mahkota porselen/keramik yang menutupinya. Kekurangan lain dari pasak
tuang adalah proses pembuatannya yang memakan waktu lama karena harus
melalui prosedur laboratorium terlebih dahulu, sehingga pasien harus melakukan

Volume 1; No 1:2016 341

beberapa kali kunjungan. Pasak jadi digunakan karena mempunyai kelebihan
utama dapat disesuaikan dengan saluran akar dan langsung dipasang. Terdapat
berbagai pilihan pasak jadi berdasarkan bentuk, desain, dan bahan dasarnya.6
Berdasarkan bahan dasarnya, pasak dapat terbuat dari logam (stainless
steel, titanium, aloi titanium), fiber (karbon, silika, komposit), dan keramik.1,6
Idealnya, material pasak dan inti mempunyai sifat-sifat fisik yang serupa
dengan dentin, seperti modulus elastisitas, kekuatan kompresi, dan koefisien
ekspansi termal. Pasak jadi juga sebaiknya tidak korosif dan berikatan kuat
dan mudah pada dentin di sepanjang saluran akar dengan bantuan semen
yang cocok sehingga keseluruhan pasak dan inti menyatu dengan jaringan gigi.
Stainless steel (SS) telah digunakan sejak lama sebagai bahan pasak jadi. SS
mengandung nikel, dan sensitivitas terhadap nikel merupakan pertimbangan
tersendiri, terutama bagi pasien wanita. Nikel dan kuningan sangat mudah
mengalami korosi.
Titanium murni memiliki sifat fisik seperti kekuatan kompresi dan
fleksural yang lebih rendah daripada aloi, namun tidak mudah korosi dan lebih
biokompatibel. Pasak titanium mempunyai kekuatan fraktur yang rendah dan
cenderung lebih mudah patah daripada pasak SS dalam kasus pembukaan pasak.
Aloi titanium yang digunakan dalam pasak juga memiliki densitas yang mirip
dengan gutaperca sehingga sulit dibedakan dalam gambaran radiografisnya.
Bahan keramik sangat baik biokompatibilitasnya, kekuatan fleksuralnya tinggi,
serta tahan terhadap fraktur. Secara estetika, keramik juga sangat memuaskan,
terutama apabila digunakan sebagai mahkota tiruan.5 Salah satu bahan pasak
yang terbilang baru adalah pasak fiber atau fiber reinforced polymer post.
Material fiber itu sendiri dapat terbuat dari karbon, silika, atau komposit (yang
terbanyak digunakan saat ini). Fiber tersebut dikelilingi matriks resin polimer,
biasanya resin epoksi. Diameter fiber ini berkisar 7-10 um dan tersedia dalam
berbagai konfigurasi. Menurut dua buah studi in vitro, kekuatan fisik pasak fiber
lebih lemah daripada pasak dan inti tuang berbahan logam. Logam yang kaku
dapat meneruskan gaya-gaya lateral yang diterima langsung kepada dentin dan
dapat meningkatkan risiko fraktur akar.5 Modulus fleksural pasak fiber yang
lebih rendah (sekitar 1-4 x 106 psi) daripada pasak logam sangat mendekati
dentin (≈ 2 x 106 psi), sehingga mengurangi risiko fraktur akar.7,8
Karena pasak fiber tidak mengandung logam, maka tidak ada kekhawatiran
terhadap terjadinya korosi atau alergi logam. Pasak fiber menyediakan estetika
yang baik pada daerah yang visibel dalam mulut, terutama di bawah mahkota
tiruan dan gigi tiruan jembatan berbahan porselen. Pasak fiber pun dapat
diangkat kembali dengan mudah apabila terjadi kegagalan perawatan endodontik
yang membutuhkan perawatan ulang endodontik. Sebuah studi mengemukakan
bahwa evaluasi dari tiga tipe pasak fiber setelah 1-6 tahun hanya mengalami
kegagalan sebesar 3,2%, dan penulisnya juga menyimpulkan pasak-pasak
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tersebut dapat digunakan secara rutin dalam praktik dan dikombinasikan
dengan bahan adhesif.9 Dua buah studi retrospektif lainnya menyebutkan bahwa
dalam waktu empat tahun persentase keberhasilan dari penggunaan pasak fiber
adalah sebesar 95% untuk merestorasi gigi yang telah dirawat endodontik.10
Berdasarkan desainnya, pasak jadi memiliki beberapa pilihan. Misalnya, bentuk
aksial pasak dapat berupa paralel atau mengerucut, dan bentuk permukaan
pasak dapat halus (smooth), bergerigi (serrated), atau berulir (threaded).
Caputo dan Standlee mengkategorikan perbedaan desain pasak tersebut
dalam tiga kombinasi dasar: 5
• Pasak bentuk mengerucut, permukaan halus atau bergerigi, disementasi ke
dalam ruang pasak yang dipreparasi dengan bur pasak yang ukuran dan
bentuknya sudah disesuaikan;
• Pasak bentuk paralel, permukaan halus atau bergerigi, disementasi ke dalam
ruang silindris yang dipreparasi dengan bur pasak;
• Pasak bentuk paralel, permukaan berulir, dimasukkan ke dalam ruang pasak
yang sebelumnya disiapkan.
Secara umum, pasak bentuk paralel lebih retentif daripada bentuk kerucut,
dan permukaan pasak yang berulir lebih retentif daripada pasak permukaan
halus yang disementasi. Namun didasarkan pada teknik pemasangannya, pasak
juga dapat dikategorikan sebagai aktif atau pasif. Pasak aktif berarti dimasukkan
dengan “paksa” ke dalam dentin dalam ruang saluran akar sehingga dapat
meneruskan tekanan yang lebih besar kepada sisa jaringan gigi. Pasak pasif
berarti dimasukkan secara pasif ke dalam dentin dalam ruang saluran akar,
sehingga tekanan yang diteruskan kepada sisa jaringan gigi lebih kecil.4
Pasak fiber komposit awalnya lebih banyak dipakai untuk restorasi gigi
anterior dengan alasan lebih estetis, namun ternyata ditemukan lagi manfaat
lain yang dapat diperoleh, terutama karena modulus elastisitasnya yang hampir
sama dengan dentin, sehingga mengurangi risiko fraktur akar dan tentunya
lebih sesuai dengan keadaan gigi. Oleh karena itu, penggunaan pasak fiber
komposit kini dianjurkan sebagai alternatif pasak logam.4,5
BLEACHING INTRA KORONAL 11
Bleaching intra koronal adalah penggunaan agen pemutih kimia di dalam
bagian korona dari gigi yang telah dirawat endodontik untuk mengatasi diskolorasi
gigi. Bleaching ini sering digunakan untuk gigi anterior untuk fungsi estetik.
Indikasi:
1. Diskolorasi yang berasal dari kamar pulpa
2. Diskolorasi akibat tetrasiklin sedang sampai parah
3. Diskolorasi dentin

Volume 1; No 1:2016 343

4. Diskolorasi yang tidak dapat dilakukan bleaching ekstra korona Gigi non vital
yang telah dirawat endodontik secara hermetik.
Kontraindikasi:
1. Pada gigi yang banyak kehilangan email
2. Restorasi yang ekstensif (menjadi kasar)
3. Wanita hamil dan menyusui
4. Alergi peroksida.
5. Diskolorasi email superfisial
6. Pembentukan email yang defektif
7. Pengisian yang tidak hermetis
8. Prognosis gigi yang meragukan
Etiologi yang menyebabkan pewarnaan gigi dapat berasal dari sistemik
(tetrasiklin), metabolic (kalsifikasi distrofik, fluorosis) maupun genetik
(hiperbilirubinemia, amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta).
Faktor lokal yang dapat menyebabkan pewarnaan internal adalah gigi
dengan nekrosis pulpa, intrapulpal hemorrhage, material endodontik, resorpsi
akar, aging, dan sisa jaringan pulpa setelah perawatan endodontik.
Pada nekrosis pulpa, bakteri, mekanis atau iritasi kimia pada pulpa akan
menyebabkan kematian pulpa, sehingga menyebabkan pelepasan produk noxius
yang dapat berpenetrasi dalam tubuli dentin dan menyebabkan pewarnaan di
sekeliling dentin. Derajat pewarnaan secara langsung berhubungan dengan
durasi waktu ketika pulpa telah nekrosis. Pewarnaan compound terlihat pada
kamar pulpa, dan pewarnaan ini biasanya dapat dilakukan bleaching secara
intra korona.
Ekstirpasi pulpa pada gigi yang trauma dapat menyebabkan perdarahan
pada kamar pulpa dan menyebabkan rupturnya dinding pembuluh darah.
Komponen darah mengalir dalam tubuli dentin dan menyebabkan pewarnaan
di sekeliling dentin. Awalnya, perubahan warna terjadi sementara dari coklat
sampai merah muda dapat diamati. Hal ini diikuti dengan terjadinya hemolisis
sel darah merah. Pelepasan heme lalu bercampur dengan jaringan pulpa yang
membusuk untuk membentuk besi. Kemudian besi dapat berubah oleh hidrogen
sulfat yang diproduksi bakteri menjadi sulfat besi yang berwarna gelap, yang
akan merubah warna gigi menjadi abu-abu. Produk ini dapat berpenetrasi dalam
ke tubuli dentin dan menyebabkan pewarnaan pada gigi.
Pembersihan material endodontik dan sisa siler atau medikamen yang
mengandung tetrasiklin dari kamar pulpa dapat menyebabkan pewarnaan gigi.
Bahan pengisi saluran akar dan medikamen intrakanal yang terperangkap dalam
kamar pulpa akan secara langsung berkontak dengan dentin, dan kadang dalam
jangka waktu yang lama akan berpenetrasi dalam tubuli dentin. Walaupun intra
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koronal bleaching merupakan pilihan perawatannya, tetapi bagaimanapun juga
prognosisnya bergantung pada jenis siler dan durasi dari pewarnaan tersebut.
Contohnya, pewarnaan yang disebabkan ion metalik susah untuk dihilangkan
dengan perawatan bleaching. Komplikasi yang dapat terjadi pada bleaching
intra koronal adalah: dapat menyebabkan terjadinya resorpsi akar eksterna,
rasa terbakar jika menggunakan H2O2 30-35%.
KESIMPULAN
Simpulannya adalah penggunaan pasak dan bleaching intra korona tidak
harus selalu dilakukan setelah perawatan saluran akar. Follow up dilakukan sesuai
dengan indikasi dari masing-masing kasus agar didapat hasil yang memuaskan.
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ANATOMI, MORFOLOGI DAN OUTLINE UNTUK PREPARASI AKSES
KAVITAS GIGI PERMANEN
Diani Prisinda
Bagian Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Perawatan endodontik memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaan
gigi yang sakit agar dapat diterima secara biologik oleh jaringan sekitarnya,
mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut, mengembalikan fungsi
gigi serta mengeliminasi mikroorganisme dan produknya dari saluran akar.
Demi tercapainya tujuan tersebut maka prinsip perawatan saluran akar harus
selalu dilakukan dalam perawatan endodontik. Akses, preparasi saluran akar
dan pengisian harus dilakukan secara baik agar perawatan endodontik dapat
berhasil. Pada pembukaan akses, aksioma dan anatomi dari masing-masing gigi
mempunyai khas dan ciri yang harus diingat dan dipahami oleh setiap dokter
gigi. Makalah ini akan membahas mengenai anatomi, morfologi, dan outline
preparasi akses kavitas pada gigi permanen.
Kata kunci : Endodontik, Akses, anatomi
ABSTRAK
The aim of endodontic treatments is to restore a tooth to be accepted
biologically by the surrounding tissue, retain teeth as long as possible in the
mouth, to restore the function of the teeth and to eliminate microorganisms
and their products from root canals. In order to achieve these objectives, the
principle of root canal treatment should always be done in endodontic treatment.
Access, root canal preparation and filling should be done properly in order to
be successful endodontic treatment. At the opening of the access, axioms and
anatomy of each tooth has a distinctive and characteristic to be remembered and
understood by every dentist. This paper will discuss the anatomy, morphology
and access cavity preparation outline in the permanent dentition.
Keyword : Endodontic, Access, Anatomy
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PENDAHULUAN
Tujuan dari perawatan endodontik adalah mengembalikan keadaan
gigi yang sakit agar dapat diterima secara biologik oleh jaringan sekitarnya,
mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut, mengembalikan fungsi
gigi serta mengeliminasi mikroorganisme dan produknya dari saluran akar.
Untuk menunjang keberhasilan perawatan endodontik maka dokter gigi harus
mengingat prinsip-prinsip perawatan saluran akar. Prinsip perawatan saluran akar
digambarkan Richard Bence sebagai triad endodontik yaitu: akses, preparasi,
dan pengisian.
Akses
Akses adalah jalan masuk alat endodontik secara lurus, tanpa hambatan
dari oklusal. Pandangan langsung ke dalam saluran akar, orifis, dan kamar pulpa
sehingga memungkinkan melakukan instrumentasi dan pengisian saluran akar
dengan benar
Syarat
• Pembuangan jaringan karies
• Membuang seluruh atap kamar pulpa
• Membuang seluruh jaringan pulpa dalam kamar pulpa
• Bentuk akses kavitas sesuai dengan outline gigi
Selain bentuk akses kavitas yang sesuai dengan outline gigi digambarkan
pada gambar di bawah ini, anatomi, morfologipun harus dipahami untuk
menunjang keberhasilan perawatan endodontik ini.
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Rahang Atas
Gigi

Bentuk Outline

Orifis dan Jumlah Saluran Akar

Panjang
Rata-Rata Gigi

I1
22.5 mm
Saluran akar: 1

I2

21 mm
Saluran akar: 1

C
26.5 mm

Saluran akar: 1

P1
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Saluran akar:1,2, atau 3

21 mm

P2

21.5 mm
Saluran akar : 1 (sebagian besar kasus),
2, atau 3 (jarang sekali terjadi); pada
gambar jumlah saluran akar 3

M1
21 mm

Saluran akar: 2, 3, 4, 5 (jarang terjadi)

M2

20 mm

Saluran akar: 1, 2, 3, 4

M3

Saluran akar: 1, 2, 3, 4
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Rahang Bawah
Gigi

Bentuk Outline

Orifis dan Jumlah Saluran Akar

Panjang
Rata-Rata
Saluran Akar

I1
21 mm
Saluran akar: 1 - 2 (jarang terjadi)

I2

Outline dari gigi ini sama
dengan I1, jumlah saluran
akarnya pun sama bisa
berjumlah 1 atau 2, yang
membedakan
adalah
panjang akar I2 sedikit
lebih panjang dibandingkan
I1

21 mm

C
22.5 mm
Saluran akar: 1 - 2 (Jarang terjadi)

P1
Saluran akar: 1, 2, atau 3 (jarang
terjadi)

Poceeding Bandung Dentistry 2016
350 Conventional VS Digitalized Dentistry

21.5 mm

P2

22.5 mm
Saluran akar: 1, 2, atau 3 (jarang
terjadi)

M1

21 mm
Saluran akar: 2, 3, 4, atau 5 (jarang
terjadi)

M2
20 mm
Jumlah akar: 1, 2, 3, 4

M3

18,5 mm
Morfologi kamar pulpanya
lebih
oval
dari
M2
mandibula, access opening
berbentuk segitiga sampai
oval dengan ruang pulpa
yang cenderung lebih besar
dan lebih dalam.

Jumlah akar: 1, 2, 3, 4, 5
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Kesalahan dalam preparasi akses:
• Menggunakan kavitas yang terbentuk karena karies untuk akses (akses
tidak lurus dari oklusal)
• Tidak membuang tanduk pulpa
• Kegagalan membuka seluruh atap pulpa
• Lokasi yang salah
• Akses terlalu kecil
• Akses terlalu besar
• Perforasi
Preparasi
Pengeluaran isi saluran akar dan saluran akar dilakukan preparasi untuk
menerima bahan pengisi. Dalam melakukan preparasi saluran akar, terlebih
dahulu menentukan panjang kerja pada gigi yang akan dirawat. Panjang gigi
rata-rata dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel Anatomi 3D (tiga dimensi) saluran akar
(Sumber: Ford, et al., 2002)
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Pengisian
Saluran akar diisi dengan bahan pengisi secara hermetis dan meniadakan
semua jalan masuk keperiapikal.
Ketika semua prinsip perawatan endodontik sudah dilakukan secara
benar maka diharapkan kesuksesan dari perawatan saluran akar. Preparasi
akses merupakan hal pertama yang harus dikuasai oleh para dokter gigi, oleh
karena itu penting untuk memperhatikan anatomi, morfologi dan outline untuk
preparasi akses kavitas.
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