3URVLGLQJ
'LHV1DWDOLV
)DNXOWDV.HGRNWHUDQ*LJL
8QLYHUVLWDV3DGMDGMDUDQ

)DNXOWDV.HGRNWHUDQ*LJL
8QLYHUVLWDV3DGMDGMDUDQ

Daftar Isi
RACE FOR THE SURFACE :
KUPAS TUNTAS OSSEOINTEGRASI VS INFEKSI PASCA
PEMASANGAN IMPLAN DENTAL
Achmad Syawqie Yazid*, Nadia Greviana**, Nanan Nur’aeny
KARAKTERISASI MOLEKULER Enterococcus faecalis ISOLAT
KLINIS PENDERITA INFEKSI SALURAN AKAR GIGI PRIMER
DENGAN LESI PERIAPIKAL
Zaki Mubarak
PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI MOLAR KEDUA
MANDIBULA PADA LANSIA DENGAN FOLLOW UP CROWN PFM
Gede Astika Andhi Yasa, Adhita Dharsono
APLIKASI FIBER POST PASCA PERAWATAN EKSTIRPASI VITAL
PADA GIGI INSISIF SENTRAL RAHANG ATAS
Wijoyo Sastro S, Dudi Aripin
RESTORASI MAHKOTA METAL PORSELEN DENGAN PASAK
FIBER PADA GIGI PREMOLAR KEDUA KIRI RAHANG ATAS
PASCA PERAWATAN SALURAN AKAR
R Nuni Maharani, Milly Armillia
PERAWATAN ENDODONTIK INTENSIONAL PADA PULPITIS
REVERSIBEL GIGI PREMOLAR KEDUA KIRI RAHANG ATAS
DENGAN PROSEDUR ONE VISIT
Ika Destina Ulfa, Irmaleny Satifil
PEMBUATAN
PROTESA
MATA
INDIVIDUAL
REHABILITASI ESTETIK
An-Nissa Kusumadewi, Anita, Lisda Damayanti

18-30

31-39

40-47

48-55

56-63

64-70

VESTIBULOPLASTI UNTUK MENDUKUNG KEBERHASILAN
PERAWATAN JARINGAN PERIODONTAL
Firlina Azrini, Ina Hendiani

71-83

AKIBAT

TERAPI KEDARURATAN PENYAKIT PERIODONTAL
Tisye Chandra Rini, Yanti Rusyanti
COMPOUND ODONTOMA PADA PENDEKATAN LABIAL DAN
PALATAL DENGAN TEKNIK EKSTIRPASI
Idawati Muhajir, Agus Nurwiadh

i

11-17

UNTUK

PEMAHAMAN TERHADAP SINDROM GIGI RETAK
DAN CARA MENYIKAPINYA
Seto Pramudita, Erna Kurnikasari

KERUSAKAN
JARINGAN
PERIODONTAL
PENYALAHGUNAAN ORTHODONTIC ELASTIC BAND
Suci Amalia Lubis, Yanti Rusyanti

1-10

84-93

94-105

106-113

PREVALENSI DISC DISPLACEMENT WITH REDUCTION DI
KLINIK
PPDGS
PROSTODONSIA
RSGM
UNIVERSITAS
PADJADJARAN TAHUN 2010-2015
Fauziah Kautsara, Taufik Sumarsongko, Deddy Firman
PEMBUATAN GIGI TIRUAN LENGKAP LINGGIR
DENGAN TEKNIK PENCETAKAN PIEZOGRAFI
Taufik Sumarsongko

DATAR

GAMBARAN MULTILOKULER LUAS PADA SUATU KISTA
DENTIGEROUS
Sabella Trinolaurig, Irsan Kurniawan, Seto Adiantoro, Endang
Syamsudin
PENGUKURAN KINERJA RUMAH SAKIT DITINJAU DARI ASPEK
KEPUASAN MASYARAKAT
Andriani Harsanti
OSTEORADIONEKROSIS PADA MANDIBULA BILATERAL
PASKA RADIOTERAPI KARSINOMA NASOFARING
Arismunandar, Endang Syamsudin, Melita Sylvyana
DIRECT RETAINER UNGKITAN KELAS 1 DAN 2 GIGI TIRUAN
KERANGKA LOGAM BERUJUNG BEBAS RAHANG BAWAH
Lisda Damayanti, Kartissa Pangesti
STUDI PENDAHULUAN PREVALENSI KELAINAN GIGI DAN LESI
MULUT PADA ANAK SEKOLAH DASAR ALAM PELOPOR
BANDUNG
Indah Suasani Wahyuni, Wahyu Hidayat, Nanan Nuraeny, Prima
Andisetyanto, Yuliawati Zenab
ASPEK HUKUM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED
CONSENT) DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN GIGI
Anggra Yudha Ramadianto
BERBAGAI INDEKS PENILAIAN STATUS KESEHATAN RONGGA
MULUT
Fidya Meditia Putri
GAMBARAN PERILAKU PASIEN DALAM MERAWAT GIGI
TIRUAN LANDASAN AKRILIK DI RSGM UNPAD
Carla Inggrita, Deddy Firman, Taufik Sumarsongko
PENATALAKSANAAN KASUS DISC DISPLACEMENT WITH
REDUCTION
SENDI
TEMPOROMANDIBULA
DENGAN
INTERMITTEN LOCKING
Silvani Sona, Rasmi Rikmasari
PENGARUH SIWAK TERHADAP KESEHATAN RONGGA MULUT
Hamdatun Rakhmania, Agam Ferry, Riani Setiadhi

ii

114-122

123-134

135-141

142-150

151-160

161-171

172-180

181-189

190-193

194-202

203-211

212-219

PENCEGAHAN DAN TATALAKSANA MUKOSITIS ORAL AKIBAT
EFEK SAMPING RADIOTERAPI
Rita Wardhani, Agam Ferry, Tenny Setiani Dewi
TATALAKSANA LESI ORAL PADA ANAK LAKI-LAKI USIA 9
TAHUN
Fatima Siti Maulidya Bachrudin, Aisyah Putri Rezeki, Wahyu Hidayat,
Prima Andisetyanto, Yuliawati Zenab, Indah Suasani Wahyuni
PERAWATAN ORAL LICHEN PLANUS PADA PASIEN DENGAN
DIABETES MELITUS DAN HIPERTENSI
Wahyu Hidayat, Nanan Nur’aeny, Indah Suasani Wahyuni
TATALAKSANA INFEKSI HERPES ZOSTER OROFASIAL
DISERTAI BELL’S PALSY DAN OTITIS MEDIA SUPURATIF
KRONIS
Ummi Pratiwi, Riani Setiadhi
MANIFESTASI DAN TATA LAKSANA LESI MULUT
TERKAIT DIABETES MELLITUS
Nanan Nur’aeny, Wahyu Hidayat, Indah Suasani Wahyuni
PERLEKATAN KEMBALI FRAGMEN FRAKTUR GIGI ANTERIOR
SECARA ADHESIF (ADHESIVE REATTACHMENT)
Zuleika, Irmaleny Satifil
RESTORASI KOMPOSIT DIREK GIGI MOLAR PERTAMA BAWAH
KANAN MENGGUNAKAN STAMP TECHNIQUE DENGAN CLEAR
MATRIX
Erawita Agradaria Sapuherni, Rahmi Alma Farah Adang
PENATALAKSANAAN KASUS LESI ABFRAKSI PADA GIGI
ANTERIOR
Nana Nurjanah, Milly Armilia
REPOSISI GIGI INSISIVUS ATAS KANAN AKIBAT TRAUMA
PADA PASIEN USIA 14 TAHUN
Wening Prabandari, Irmaleny Satifil
RESTORASI ONLAY RESIN KOMPOSIT PASCA PERAWATAN
SALURAN AKAR PADA GIGI MOLAR KEDUA RAHANG BAWAH
Yully Dhamayanti, Hendra Dian Adhita Dharsono
RESTORASI KLAS I KOMPOSIT DIREK PADA GIGI MOLAR
KEDUA BAWAH DENGAN MENGGUNAKAN
MICROBRUSH
STAMP TECHNIQUE
Sally Yumanta, Hendra Dian Adhita Dharsono
PENYEMBUHAN LESI PERIAPIKAL YANG MELUAS PADA GIGI
GERAHAM BAWAH KANAN DENGAN PERAWATAN SALURAN
AKAR KONVENSIONAL
Mirza Aryanto

iii

220-229

230-239

240-244

245-254

255-264

265-275

276-283

284-288

289-296

297-303

304-308

309-314

ALL ABOUT BLEACHING
Irmaleny Satifil

315-324

RESTORASI KOMPOSIT DIREK PADA FRAKTUR MAHKOTA
KELAS IV DENGAN TEKNIK LAYERING MENGGUNAKAN
MATRIKS PALATAL
Raissa Indiwina, Rahmi Alma Farah Adang
REHABILITASI ESTETIK PADA
RAHANG ATAS DENGAN
RESTORASI DIREK KOMPOSIT
Anna Muryani, Diani Prisinda

EMPAT

GIGI

325-332

ANTERIOR
333-341

PERIODONTALLY ACCELERATED OSTEOGENIC ORTHODONTIC
(PAOO): TEKNIK PEMBEDAHAN PERIODONTAL UNTUK
MEMPERCEPAT PERGERAKAN GIGI PADA PERAWATAN
ORTODONTIK
Chandra Andi Bawono, Prajna Metta, Ira Komara
DETEKSI DINI KANKER PADA GINGIVA
Sulistiawati, Agus Susanto
DETEKSI LESI KANDIDIASIS ORAL PADA PASIEN USIA LANJUT
DENGAN KOMPLIKASI SISTEMIK
Aulia Hardianti, Rizki Agustina, Milda Ernawati, Aisyah Putri Rezeki,
Fitria Mailiza, Nanan Nur’aeny, Irna Sufiawati
GAMBARAN NILAI AMBANG KECAP RASA MANIS DAN KADAR
GLUKOSA DARAH PADA WANITA MENOPAUSE
Pelangi Yumita Sari Parlinto , Sri Tjahajawati, Nani Murniati
PIGMENTASI ORAL PADA PASIEN HIV/AIDS
Akhyar Dyni Zakyah, Selvi Anggun Septialinisa, Ardena Maulidia
Hamdani, Wahyu Hidayat, Nanan Nur’aeny
HERPES ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME (HAEM)
Ina Sarah Addawiah, Putu Evia F, Restya Fabria R, Ummi Pratiwi,
Nanan Nur’aeny, Irna Sufiawati
KETINGGIAN
TULANG
ALVEOLAR
PENDERITA
TUBERKULOSIS MELALUI RADIOGRAFI PANORAMIK
Astrid Widhowaty S, R Nurianingsih, Lusi Epsilawati
DESKRIPSI KETINGGIAN TULANG KORTIKAL MANDIBULA
PADA
PENDERITA
TUBERKULOSIS
MENGGUNAKAN
PANORAMIK RADIOGRAFI
Diandra Amalia Suyudi, Ria Noerianingsih, Lusi Epsilawati
ULASAN OSTEOMIELITIS PADA RAHANG MELALUI METODE
ZURICH
Lusi Epsilawati, Hendra Polii, Muhammad Sutria Haris

iv

342-351

352-359

360-368

369-375

376-382

383-391

392-399

400-405

406-414

DESKRIPSI POLA TRABEKULA TULANG MANDIBULA PADA
PENDERITA TUBERCULOSIS MENGGUNAKAN RADIOGRAFI
PANORAMIK
Nadhira Cindy, Azhari, Lusi Epsilawati
EVALUASI KEBERHASILAN PERAWATAN MAHKOTA PASAK
SECARA RADIOGRAFI PERIAPIKAL
Deddy Firman, Ria Noerianingsih Firman
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN PENGALAMAN
KARIES ANAK PADA SISWA TK A DI KECAMATAN SUKASARI
Aqmarina Prallia Minasita, Anne Agustina Suwargiani, Sri Susilawati
KEPUASAN
PASIEN
PESERTA
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN DI
PELAYANAN PRIMER POLI GIGI PUSKESMAS PUTER DAN
PUSKESMAS BANJARAN NAMBO
Mukhammad Andyka Fitrianto Samodra Putra, Anne Agustina
Suwargiani, Asty Samiaty Setiawan
BERBAGAI TEKNIK PREPARASI PADA GIGI SULUNG
Faizal Hasan, Meirina Gartika
PERBEDAAN SUDUT KONDILUS PASIEN MALOKLUSI KELAS I
DAN II SKELETAL DENGAN MENGGUNAKAN RADIOGRAFI
SEFALOMETRI
Gilang A. Suwandi, Belly Sam, Farina Pramanik
DESKRIPSI POSISI IMPAKSI GIGI MOLAR KETIGA TERHADAP
KANALIS MANDIBULA MELALUI RADIOGRAF PANORAMIK
DIGITAL
Carabella Dewi Sarindra Hutajulu, Ria N. Firman, Farina Pramanik
GAMBARAN UKURAN SINUS MAKSILARIS BERDASARKAN
JENIS KELAMIN DAN USIA PADA RADIOGRAF PANORAMIK
Annisa Cahyani, Azhari, Farina Pramanik
GAMBARAN DENSITAS TULANG ALVEOLAR
KERANGKA
MANUSIA PAWON MENGGUNAKAN RADIOGRAF CBCT 3D
Moch. Iqbal Fauzan, Suhardjo Sitam, Farina Pramanik
DEPIGMENTASI GINGIVA PADA PASIEN SMOKER’S MELANOSIS
Widia Hafsyah Sumarlina Ritonga, Indra Mustika

v

415-422

423-432

433-440

441-450

451-458

459-467

468-475

476-483

484-489
490-495

RACE FOR THE SURFACE :
KUPAS TUNTAS OSSEOINTEGRASI VS INFEKSI PASCA PEMASANGAN
IMPLAN DENTAL
Achmad Syawqie Yazid*, Nadia Greviana**, Nanan Nur’aeny**
*
Staf Pengajar Departemen Biologi Oral, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas
Padjadjaran
**
Staf Pengajar Departemen Ilmu Teknologi Material Kedokteran Gigi, Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
***
Staf Pengajar Departemen Ilmu Penyakit Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Meningkatnya penggunaan implan dental meningkatkan jumlah efek samping
penggunaan implan dental. Infeksi merupakan salah satu komplikasi serius yang
kerap terjadi pada perangkat implan yang akan mengganggu proses osseointegrasi.
"Race for the surface” merupakan suatu anekdot ilmiah yang menggambarkan
pengaruh berbagai faktor yang berinteraksi dengan sifat biomaterial perangkat
implan dalam proses osseointegrasi. Penelitian ini membahas mengenai prevalensi
dan mekanisme terjadinya "race for the surface" dalam berbagai penelitian dengan
tujuan untuk merumuskan upaya pencegahan infeksi paska pemasangan implan
dental. Upaya pemilihan biomaterial, teknik pembedahan dan kontrol infeksi pada
saat pembedahan; serta upaya komunikasi, informasi, dan edukasi secara integratif
diperlukan pra-operatif untuk memperbaiki kondisi fisiologis rongga mulut pasien
untuk mencegah penetrasi mikro-organisme ke daerah periimplan dan
mengkondisikan rongga mulut yang terstimulasi secara konstan untuk mencegah
respon imun lokal yang berlebihan terhadap material implan.
Kata kunci: implan dental, infeksi, osseointegrasi
ABSTRACT
The increasing use of dental implants increase the number of side effects from its
use. Infection is a serious complication that often occurs in the implantable device
that would interfere with the process of osseointegration. "Race for the surface" is a
scientific anecdote that describes the influence of various factors that interact with
biomaterial of implant devices in the process of osseointegration. This study
explained about the prevalence and the mechanism of the "race for the surface" in
various studies in order to develop procedures for preventing infection after
installation of dental implant. Efforts on selection of biomaterials, surgical
techniques and infection control at the time of surgery, as well as the integrative
efforts of communication, information, and education were required pre-operatively
to improve the physiological conditions of the oral cavity of patients to prevent the
penetration of micro-organisms to the periimplant area and to make sure that the
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oral cavities were constantly stimulated to prevent excessive local immune response
towards the implanted material.
Keywords: dental implant, infection, osseointegration
PENDAHULUAN
Penggunaan implan dental yang dikombinasikan dengan mahkota artifisial
telah digunakan secara luas di bidang kedokteran gigi dalam mengganti gigi yang
hilang dengan angka keberhasilan yangdikatakan mencapai 90-95%.1 Namun,
sebuah review yang baru-baru ini dilakukan menunjukkan bahwa angka
keberhasilan implan dental kurang dari 90%, karena kriteria kesuksesan yang
dipakai pada riset sebelumnya hanya melibatkan tidak terdapatnya rasa sakit, tidak
adanya kegoyangan, dan kehilangan tulang yang tidak lebih dari 1 mm pada tahun
pertama dan 2mm pada tahun berikutnya. Kriteria kesuksesan implan dental yang
terbaru melibatkan tidak adanya kehilangan tulang yang luas, sehingga dengan
parameter ini maka angka kesuksesan implan dental yang sebenarnya adalah 80%.2
Selain angka keberhasilannya yang hanya mencapai 80%, juga seiring
dengan meningkatnya penggunaan implan dental maka jumlah efek samping yang
terjadi juga turut meningkat. Infeksi merupakan salah satu komplikasi serius yang
kerap terjadi pada perangkat implan. Meskipun kemajuan temuan material dan
teknik operasi telah menyumbangkan penurunan insidensi komplikasi infeksi pada
implan prostesis, namun insidensi infeksi pada prostesis sementara (provisional)
dan prostesis sebagian (partial) masih tinggi.3 Terdapat dua penelitian meta-analisis
yang melaporkan bahwa prevalensi peri-implanitis terjadi pada 10% pemasangan
implan dental pada 20% pasien dalam waktu delapan sampai 10 tahun setelah
pemasangan implan.4 Sehingga menjadi anekdot ilmiah dari aktivitas implan dental
ini adalah “Race for the Surface” antara osseointegrasi dengan kejadian infeksi
pasca pemasangan.Osseointegrasi merupakan prasyarat penting keberhasilan
pemasangan implan dental5. Terjadinya infeksi, baik infeksi dini maupun infeksi
lanjut paska pemasangan implan dental akan mengganggu proses osseointegrasi
yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan implan dental6. Terjadinya integrasi
antara jaringan dan implan atau perkembangan koloni bakteri dan infeksi terkait
perangkat implan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan faktor imun host
yang berinteraksi dengan sifat biomaterial, dan Gristina menyebutnya sebagai “race
for the surface”.3
TELAAH PUSTAKA
OSSEOINTEGRASI
Osseointegrasi didefinisikan sebagai suatu penjangkaran langsung antara
material implan dengan pembentukan tulang (bone formation) tanpa disertai
pertumbuhan jaringan fibrosa di sekeliling material implan (bone-implan
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interface)7.Konsep osseo-integrasi diperkenalkan oleh Profesor Per-Ingvar
Brånemark yang menyatakan kaitan erat osseointegrasi dengan mikrosirkulasi
penyembuhan pada tulang serta merupakan gabungan dari beberapa proses yang
kompleks yang melibatkan remodeling dan penyembuhan tulang dan jaringan
lunak8.
Terdapat tiga fase aktivitas biologis dalam proses osseointegrasi yang
meliputi fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Ketiga fase ini disebut
pula Fase Osteofilik, Osteokonduktif dan Osteoadaptif9. Fase Osteofilik dimulai
dengan terbentuk-nya kontak antara permukaan implan dengan bagian dari tulang
spongiosa serta bagian implan pada sisi lainnya dengan cairan ekstraseluler dan sel;
serta terbentuknya bekuan darah yang mengandung growth factor, sitokinin yang
berperan dalam migrasi sel, dan sel yang mengatur metabolisme tulang. Permukaan
implan dental dengan mikrotekstur memungkinkan proses adhesi platelet dengan
lebih cepat pada permukaan implan dibandingkan dengan permukaan yang halus
dan licin 10. Penyembuhan jaringan terjadi karena adanya kontak antara platelet
dengan permukaan mikro dan makro dental implanyang memprovokasi terjadinya
sekresi granula intraselular 11.
Mediator inflamasi pada bekuan darah merespon implan dental sebagai
antigen asing yang kemudian membantu proses angiogenesis yang merupakan
tahapan penting dalam penyembuhan luka. Fase ini disebut fase inflamasi yang
akan dimulai pada hari ketiga paska penempatan implan dental dan akan berlanjut
selama tiga minggu8,12. Fase Osteokonduktif berlangsung selama tiga bulan dan
ditandai dengan polarisasi osteoblast, produksi protein, serta pembentukan osetoid.
Matriks berkolagen pada permukaan tulang dengan implan dental menjadi
maturedan termineralisasi. Kalus yang kaya akan sel dikenal sebagai woven bone
menutupi permukaan implan dental secara dominan dan tumbuh secara cepat ke
segala arah, sekitar 100 μm per hari8. Woven bone memiliki fibril kolagen,
selularitas yang tinggi, dan derajat mineralisasi yang terbatas, menyebabkan
kapasitas biomekanikal tulang sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk
menerima beban oklusal yang tinggi. Pertumbuhan woven bone bergantung pada
aposisi tulang, dimana proses aposisi tulang ini terjadi lebih baik pada implan dental
yang dibuat dengan teknik acid etching, blasting, kombinasi keduanya, atau
penambahan lapisan titanium oksida pada permukaan implan dental13.
Fase Osteoadaptif merupakan mekanisme osseointegrasi terakhir yang
melibatkan remodeling woven bone ke dalam jaringan matriks yang kaya
vaskularisasi pada permukaan tulang dengan implan dental.Maturasi woven bone
menjadi lamellar bone akan memfiksasi implan dental ini distimulasi oleh
pemberian beban oklusal pada implan endoosseus dan akan terjadi setelah satu
hingga dua bulan13. Konsensus terbaru menyatakan bahwa kriteria keberhasilan
implan dental adalah terjadinya osseointegrasi yang ditandai oleh kriteria sebagai
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berikut: tidak terdapat mobility, kehilangan tulang pada marginal tidak melebihi 1,5
mm pada tahun pertama dan 2 mm pada tahun berikutnya, serta tidak terdapatnya
rasa sakit atau parestesi14. Terdapat beberapa faktor penting dalam terjadinya
osseointegrasi, di antaranya adalah biokompatibilitas material implan, desain
permukaan implan, kondisi implan bed, teknik osteotomy, respon jaringan keras,
kondisi beban oklusal, serta fase penyembuhan yang tidak terganggu 8,15. Infeksi
merupakan salah satu kondisi yang tidak diharapkan terjadi yang dapat mengganggu
fase penyembuhan paska pemasangan implan dental, bahkan memungkinkan
terjadinya kegagalan implan dental, tergantung pada waktu terjadinya serta tingkat
keparahan infeksi16.
INFEKSI DINI DAN INFEKSI LANJUT IMPLAN DENTAL
Salah satu jenis kegagalan implan dental adalah kegagalan biologis, yang
merupakan suatu kegagalan akibat proses biologis di mana jaringan tidak dapat
mengalami atau mempertahankan osseointegrasi. Kegagalan biologis implan dental
diklasifikasikan kembali menjadi kegagalan primer (primary or early failure) dan
kegagalan sekunder (secondary or late failure).Suatu kegagalan biologis disebut
sebagai kegagalan primer apabila osseointegrasi tidak dapat terjadi, sedangkan
kegagalan sekunder didefinisikan sebagai suatu kegagalan jaringan
mempertahankan osseointegrasi yang telah dicapai sebelumnya 16.Suatu infeksi
yang ditandai dengan adanya pembengkakan, fistula, supurasi, osteomyelitis pada
periode penyembuhan (3-9 bulan paska operatif) dapat mengindikasikan kegagalan
primer suatu implan dental.
Terdapat infeksi ringan pada periode laten yang bersifat superifisial dan
hanya melibatkan jaringan lunak tanpa penetrasi lebih lanjut ke arah tulang yang
biasanya diakibatkan oleh residu material benang jahit pada poket implan, penutup
skrup implan yang tidak ditempatkan dengan baik, oklusal trauma dari gigi lawan,
dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan infeksi superfisial tersebut
dapat berkembang menjadi infeksi lanjut ke arah tulang dan menyebabkan
kegagalan implan dental15,16,17. Infeksi pada periode laten yang bersifat cukup serius
terjadi setelah osseointegrasi terjadi dan seringkali disebabkan oleh tekanan oleh
gigi tiruan disertai krista alveolar dan mukosa yang tipis serta infeksi dari arah
marginal yang progresif yang ditandai oleh jaringan lunak hiperplastik, supurasi,
pembengkakan, fistula, kemerahan pada margin periimplan dan disertai mobility
dan didukung dengan pemeriksaan radiografi16,17. Pengaruh infeksi pada
osseointegrasi bergantung pada host defence mechanism, durasi infeksi, desain
implan dan karakteristik permukaan implan18.
Tabel 1 menunjukkan insidensi kegagalan implan dental yang
diklasifikasikan berdasarkan metode, kegagalan pada masa awal (kegagalan
primer), kegagalan pada masa lanjut (kegagalan sekunder), serta mikroorganisme
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yang berperan berdasarkan hasil penelitian meta- analisis yang telah dilakukan para
penulis sebelumnya.Kegagalan awal yang banyak disebabkan oleh infeksi adalah
sebesar 1- 2.7% pada Branemark System dan 2.74% pada ITI System. Sifat infeksi
pada periode ini berat karena dapat mengganggu proses osseointegrasi material
implan ke jaringan di sekitarnya16.
Tabel 1. Insidensi Kegagalan Osseointegrasi Implan Dental Berdasarkan Beberapa
Penelitian Meta-Analysis 15,16,18, 25
Branemark System

Fully
Edentulous

Partially
Edentulous

Failure vs
Removal

Bacterial
Microbes

Fixed (2.6%)
Overdenture
(5.9%)
Partial
Bridge
(2.1%)
Single
Implan (1%)

ITI System

Early

Late

Max

Mand

45%

55%

41%

59%

46%

54%

38%

62%

53%

47%

45%

55%

8%

42%

78%

22%

Failed: 6.5%
Early failure: 46%
Late failure: 54%
Removed e.c. periimplantitis 2.8%
Actinobacillus actinomycetemcomitans
P. gingivalis
P. intermedia/ P. nigrescens
Staphylococcus
Candida sp.

Early

Late

Max

2.74%

n/a

5.4%

Mand

1.1%

Failed: 9.7%
Early failure 43%
Late failure: 57%
Removed ec periimplantitis: 48.8%
Anaerob, motil,
Spirochaeta sp.
P. intermedia
Fusobacteria

MEKANISME INFEKSI PASCA PEMASANGAN IMPLAN DENTAL
Infeksi merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan implan dental dan
hingga saat ini, tidak terdapat mikroorganisme tunggal yang berasosiasi dengan
kolonisasi atau imfeksi pada suatu sistem implan 19.Kegagalan implan dental
berhubungan dengan mikroba yang berkaitan erat dengan periodontitis.Namun,
terjadi perubahan koloni dari koloni Gram-positif non motil, aerob dan fakultatif
anaerob menjadi koloni Gram- negative, motil, anaerob 20.Perubahan koloni pada
waktu tertentu menyebabkan terjadinya periimplantitis dan kegagalan
implan.Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri yang paling banyak
diisolasi dari rongga mulut dan biomaterial implan yang mengalami kegagalan.S.
aureus memiliki kemampuan untuk menempel dan berkoloni pada biomaterial
metalik termasuk pada material implan dental 21.
Terdapat beberapa mekanisme yang dianggap berperan dalam
menyebabkan infeksi akibat prostesis.Secara umum, benda asing yang
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diimplanasikan dapat menyebabkan likuifaksi jaringan dan formasi abses steril saat
material yang reaktif seperti cobalt atau tembaga diimplanasikan pada jaringan
lunak. Kerusakkan jaringan dapat dieksaserbasi oleh pengeluaran enzim dan radikal
bebas serta mediator inflamasi.Meskipun biomaterial modern dipilih berdasarkan
sifat inertnya dan diharapkan dapat mencegah kerusakan jaringan akibat benda
asing, relativitas jaringan dapat meningkat secara signifikan dengan adanya debris
akibat keausan perangkat implan. Implan dapat merubah pertahanan tubuh lokal
host dengan menurunkan kemampuan fagositosis dan bakterisidal granulosit.
Infeksi dapat pula terjadi akibat sekuestrasi bakteri oleh fagosit pada periode
paskaoperatif awal 3.
Bakteri bergantung pada kolonisasi adhesive untuk hidup, baik pada kasus
osteomyelitis, maupun pada infeksi terkait biomaterial.Faktor penting pada
penempelan bakteri pada permukaan implan adalah produksi glycocalyx, lendir
ekstraselular (biofilm) yang diproduksi oleh rantai Staphylococcus epidermidis
hingga menyebabkan infeksi pada perangkat implan eksperimental.Infeksi jarang
terjadi pada rantai bakteri yang tidak memproduksi lendir. Glycocalyx yang
diproduksi S.epidermidis bersifat menginhibisi kemotaksis neutrofil, fagositosis,
dan oksidatif metabolisme, mensupresi respon sel mononuklear limfo-proliveratif,
mensupresi rasio T-cell, membunuh sitotoksisitas sel, dan mensintesis
immunoglobulin sehingga dapat melindungi mikroorganisme dari faktor imun lokal
host. S. viridans, P. aeruginosa, S.aureus, dan koagulase-negatif staphylococcus
diketahui dapat memproduksi lendir.
Protein plasma seperti fibronektin, fibrinogen, kolagen, dsb, dan sel
endogen host juga mempengaruhi penempelan bakteri pada permukaan perangkat
implan. Fibronektin dan kolagen menambah penempelan bakteri S. aureus dan S.
epidermidis pada benda asing sekaligus menyebabkan kolonisasi plastic vaskular
graft pada sel endotel vaskular. Albumin dan protein lain tidak hanya dapat
menurunkan penempelan bakteri pada polimer dengan molekul berat besar, namun
dapat pula meningkatkan korosi kobalt, tembaga, dan alloy tertentu sebagai akibat
terbentuknya material yang larut.3
Sebuah diskusi para ahli yang dilakukan di University of Groningen,
Belanda, menyimpulkan bahwa terdapat paradox dalam infeksi paska pemasangan
implan pada rongga mulut dibandingkan dengan pada bagian tubuh lain.
Penempatan implan pada rongga mulut yang kaya akan bakteri komensal, cairan
serta mekanisme fisiologis yang lazim terjadi di rongga mulut memberikan
keuntungan dalam menurunkan insidensi infeksi paska pemasangan implan dental
dibandingkan dengan pada bagian tubuh lain, seperti pada hip arhtroplasty atau joint
arthroplasty, yang dituangkan pada table 222.
Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa salah satu faktor yang
berperan dalam terjadinya infeksi paska implan adalah perbedaan desain dan
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karakteristik permukaan implan yang berkontak dengan host sehingga menimbulkan
retensi plak yang dapat menginduksi periimplantitis18. Hal tersebut bertentangan
dengan pendapat para ahli yang menyebutkan kurangnya bukti akan adanya kaitan
antara hidrofobisitas, kekasaran permukaan, coating hidroksiapatit maupun acid
etched material dengan terjadinya infeksi22. Adanya cairan pada rongga mulut
berupa saliva dan cairan krevikular pun tidak dianggap berperan dalam terjadinya
infeksi paska pemasangan implan dental. Meskipun saliva mengandung 109 mikroba
yang hidup setiap mililiternya dan memiliki potensi berkolonisasi sebanyak 105/
cm2 dalam waktu kontak 30 menit23, saliva juga mengandung faktor antibanteri
seperti defensins dan sistatins. Hal serupa juga terjadi pada cairan krevikular yang
mengandung eksudat jaringan, plasma protein, antibacterial peptide, sel imun, serta
komponen imunologi seperti immunoglobulin dan sitokin yang merupakan
mekanisme tubuh dalam menghadapi infeksi24.
Tabel 2.Summary Perbandingan Implan Site Location pada Implan Dental dan
Jaringan Lain
Indikator

Mukosa Oral

Fibrin Kolagen

Terbentuk pada POD III

Saliva

Dentition-like
Response
Stimulasi Bakteri

(+)
Kondisi moist memungkinkan seluruh
host sel tetap hidup, menginduksi TGF
α dan β, fibroblast dan nerve growth
factor.
(+)
Menginduksi jaringan non-osteogenik
untuk menutup daerah leher implan
sehingga memproteksi terhadap bakteri
periodontopatogen
S.mutans dapat meningkatkan ekspresi
integrins

Faktor imun lokal

Bakteri komensal dan partikel makanan
Toleransi oral mucosal
tidak
terjadi respon imun destruktif

Dendrit Sel

Pada gingiva menghadap ke arah
eksternal sampling mikroorganisme
selalu terjadi

Permeabilitas
membran
Limfosit T
Salivary PMN

Tinggi

stimulus regular

Pada daerah epitel stimulus terhadap
benda asing regular
(+)

menurunkan aktivitas fagositosis
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Kulit dan Jaringan
Lainnya
Terbentuk pada >> POD
XIV
(-)

(-)

Relatif steril tidak
terdapat toleransi terhadap
paparan mikroorganisme
terjadi respon imun
destruktif
Menghadap ke arah internal
tidak terjadi sampling
mikroorganisme
Rendah stimulus
irregular
Sekitar pembuluh darah
stimulus terhadap benda
asing irregular
(-)

7

Immunomodulatoryinduced Immune
Response

(+)

mencegah sistem imun yang
terlalu aktif

(-)

Adanya proses penyembuhan yang cepat pada jaringan lunak rongga mulut
yang didukung oleh kondisi dan mekanisme fisiologis rongga mulut serta faktor
imunologis lokal pada rongga mulut yang didukung oleh adanya stimulasi yang
konstan oleh mikroorganisme komensal dianggap berperan dalam rendahnya
insidensi infeksi yang menyebabkan kegagalan pemasangan implan dental22.
SIMPULAN
Beberapa saran disampaikan oleh pakar implan dalam mengakhiri race for
the surface antara respon jaringan host dengan pembentukan biofilm pada implant
dental ini, diantaranya adalah dengan memodifikasi permukaan implan agar tidak
melemahkan respon imun lokal host, menstimulasi integrasi jaringan, mencegah
terjadinya adhesi bakteri, dan membunuh mikro-organismebaik yang aktif maupun
yang dorman pada permukaan dan sekeliling implan. Modifikasi permukaan implan
dilakukan dengan memodifikasi permukaan biomaterial dengan pelapisan
multifungsi bersifat khusus menggunakan pola topological dan kimiayang memungkinkan terjadinya daerah adhesive dan nonadhesif dan konfigurasi yang
mendukung penempelan jaringan yang dapat mencegah adhesi mikroorganisme
yang lebih kecil. Namun, modifikasi permukaan implan dengan pelapisan
multifungsi biomaterial masih terbentur dengan tahapan penelitian yang panjang,
sehingga belum dapat diaplikasikan secara klinis3,26.
Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dengan memanfaatkan
homeostasis rongga mulut dalam mencegah terjadinya infeksi paska pemasangan
implan dental ini. Selain upaya pemilihan biomaterial yang mendukung
osseointegrasi dan upaya teknik pembedahan dan kontrol infeksi pada saat
pembedahan; maka upaya-upaya komunikasi, informasi, dan edukasi secara
integratif juga diperlukan pra-operatif untuk memperbaiki kondisi fisiologis rongga
mulut pasien dengan harapan proses penyembuhan yang cepat dapat terjadi untuk
mencegah penetrasi mikro-organisme ke daerah periimplan, dan mengkondisikan
rongga mulut yang terstimulasi secara konstan untuk mencegah respon imun lokal
yang berlebihan terhadap material implan.
Penelitian lebih lanjut mengenai peran abnormalitas dari respon imun lokal
mukosa oral terhadap infeksi paska pemasangan implan perlu dilakukan, sejalan
dengan riset mengenai pelapisan permukaan biomaterial yang dapat mendukung
terjadinya osseointegrasi dan mencegah adhesi koloni mikroorganisme.
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KARAKTERISASI MOLEKULER Enterococcus faecalis ISOLAT KLINIS
PENDERITA INFEKSI SALURAN AKAR GIGI PRIMER DENGAN LESI
PERIAPIKAL
Zaki Mubarak
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Tanoh Abee Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia 23111
ABSTRAK
Identifikasi molekuler telah dilakukan terhadap isolat Enterococcus faecalis yang
diperoleh dari penderita infeksi saluran akar gigi primer dengan lesi periapikal di
Banda Aceh. Sampel klinis berupa saliva dan kerokan saluran akar gigi diperoleh 4
orang penderita infeksi saluran akar primer dengan lesi periapikal. Isolasi
Enterococcus dilakukan menggunakan medium spesifik ChromAgar, sedangkan
identifikasinya dilakukan secara biokimia dengan pewarnaan Gram dan uji katalase
serta secara molekuler dengan PCR konvensional menggunakan primer mRNA 16S
yang spesifik untuk E. faecalis. Karakterisasi molekuler dilakukan berdasarkan
analisis keragaman urutan nukleotida gen ace dan gelE menggunakan software
3730xl DNA Analyze. Hasil penelitian menunjukkan E. faecalis ditemukan pada 8
isolat Enterococcus yang diperoleh dari penderita infeksi saluran akar primer
dengan lesi periapikal. Karakterisasi molekuler terhadap 4 dari 8 isolat E. faecalis
tersebut menunjukkan bahwa isolat E. faecalis yang diperoleh dari penderita infeksi
saluran akar gigi primer dengan lesi periapikal di Aceh tergolong dalam satu kluster
dan menempati cabang berbeda pada pohon filogenetik dari isolat Amerika, India,
Cina, Portugal, Korea Selatan, Jepang dan kontrol E. faecalis ATCC 29212. Ini
menunjukkan spesifisitas isolat E. faecalis asal penderita infeksi saluran akar gigi
primer dengan lesi periapikal di Aceh dari isolat yang sudah diisolasi sebelumnya
dari penderita infeksi saluran akar.
Kata kunci: infeksi saluran akar gigi primer, lesi periapikal, mRNA 16S, ace, gelE,
Aceh,
PENDAHULUAN
Enterococcus faecalis merupakan penyebab utama periodontitis apikalis[1],
penyakit pada apikal gigi yang umum dijumpai pada penderita karies yang tidak
dirawat (primer) atau pada pasien yang telah dilakukan perawatan saluran akar
namun perawatannya mengalami kegagalan (sekunder)[2]. Periodontitis apikalis
yang tidak tertanggulangi dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang akibat
rusak atau bahkan hilangnya gigi yang membutuhkan biaya tinggi untuk
mengembalikan fungsi gigi geligi dalam rongga mulut[3]. Oleh sebab itu, seringnya
E. faecalis diisolasi sebagai agen infeksi dominan dari rongga mulut penderita
masalah gigi primer dan sekunder[4-11] merupakan masalah bagi kesehatan gigi
dan mulut.
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Penanganan infeksi saluran akar yang disebabkan oleh E. faecalis
merupakan tantangan karena bakteri ini mampu bertahan hidup pada kondisi yang
tidak menguntungkan bagi bakteri lain pada umumnya, yaitu lingkungan dengan pH
yang tinggi atau minim nutrisi[12]. Bakteri ini juga mampu menghasilkan berbagai
faktor virulensi seperti hemolisin (Hln), senyawa agregasi (AS) dan gelatinase
(GelE)[13,14] serta adhesin for collagen from E faecalis (Ace)[15] dan kapsul
polisakarida (Cps)[16]. Selain itu, E. faecalis bersifat viable but non culturable
(VBNC), yaitu tidak dapat hidup pada kultur, tetapi tetap bersifat patogen dan akan
tumbuh kembali bila kondisi lingkungan menguntungkan[17].
Diantara faktor virulensi yang dihasilkan oleh E. faecalis, hanya Ace yang
perannya dalam patogenesis infeksi gigi telah diketahui, yaitu mempermudah
perlekatan bakteri ini pada kolagen dentin manusia[18]. Sangat dimungkinkan
terdapatnya perbedaan lingkungan mikro yang unik pada daerah tertentu rongga
mulut seperti saluran akar dan saliva[19], menyebabkan perbedaan ekspresi dan
aktivitas faktor virulensi tertentu yang didasari oleh keragaman urutan nukleotida
DNA penyandinya. Akan tetapi, hal ini belum secara komprehensif diteliti sehingga
masih sangat banyak yang diketahui mengenai pengaruh ekspresi dan keragaman
gen penyandi faktor virulensi E. faecalis terhadap patogenesis infeksinya pada
daerah tertentu rongga mulut seperti infeksi saluran akar gigi primer dengan lesi
periapikal. Ketersediaan data karakteristik molekuler faktor-faktor virulensi E.
faecalis, yang dapat dideteksi dengan teknik biologi molekuler seperti polymerase
chain reaction (PCR) konvensional dan real time-PCR yang diikuti dengan analisis
hasil sekuensing DNA[20, 21], pada populasi tertentu juga masih sangat terbatas.
Makalah ini menyajikan hasil penelitian tentang karakteristik molekuler E.
faecalis yang diisolasi dari sampel klinis penderita infeksi saluran akar gigi primer
dengan lesi periapikal di Aceh. Ketersediaan informasi seperti ini diharapkan dapat
memberikan data dasar tentang karakteristik fenotip dan genotip patogen rongga
mulut yang dapat digunakan untuk pembuatan obat yang lebih baik dan efektif serta
tindakan perawatan dan terapi yang lebih tepat.
BAHAN DAN METODE
Pelaksanaan penelitian ini telah disetujui oleh Komisi Etik Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala dengan Surat Keputusan No.
020/KG/FKG/2014. Subjek adalah 4 orang dewasa berusia 18-50 tahun penderita
infeksi saluran akar gigi primer dengan lesi peripikal dan menyatakan secara tertulis
bersedia ikut serta dalam penelitian dengan melengkapi informed consent. Status
nekrosis pulpa dan lesi periapikal masing-masing ditentukan dengan uji termal dan
pemeriksaan radiografi.
Sampel kerokan akar dan saliva dikoleksi secara aseptis dari setiap subjek
menggunakan reamer dan cotton bud steril. Sampel dibiakkan pada medium
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ChromAgar (Brilliance VRE, Oxoid, Basingstoke, UK) selama 18-24 jam suhu
37 C dan diamati dengan mikroskop binokuler Olympus menggunakan fase kontras
100x[22]. Koloni merah muda (Enterococcus) yang diisolasi diidentifikasi secara
molekuler dengan PCR konvensional menggunakan primer yang spesifik untuk 16S
rRNA E. faecalis[21, 23].
Karakteristik genotip E. faecalis yang diisolasi ditentukan berdasarkan
keragaman urutan nukleotida gen ace dan gelE yang dianalisis menggunakan
software 3730xl DNA Analyze berbasis jaringan. Data yang diperoleh lalu
dianalisis secara deskriptif.
HASIL DAN DISKUSI
Pembiakan sampel kerokan saluran akar dan saliva dari penderita infeksi
saluran akar primer dengan lesi periapikal pada medium ChromAgar diperoleh 8
koloni Enterococcus yang berwarna merah muda. Enterococcus dapat memproduksi
enzim β-glukosidase yang mampu mengubah senyawa kromogenik pada medium
ChromAgar[22]. Identifikasi isolat E. faecalis kemudian dilakukan secara
biomolekuler menggunakan PCR konversional menggunakan sepasang primer yang
spesifik mengamplifikasi urutan conserved 16S rRNA E. faecalis. Konfirmasi
molekuler diketahui dapat memberikan hasil yang jauh lebih akurat dari konfirmasi
secara biokimia dan mikrobiologi[21,23-25].
Pada penelitian ini, ditemukannya E. faecalis baik pada saliva maupun
saluran akar gigi penderita infeksi saluran akar primer dengan lesi periapikal di
Aceh menunjukkan bahwa saliva merupakan sumber utama E. faecalis dalam
rongga mulut pasien yang diperiksa. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian
sebelumnya yang melaporkan bahwa E. faecalis secara konsisten diisolasi dari
saliva dan saluran akar penderita infeksi saluran akar primer[9,26,27]. Akan tetapi,
data penelitian ini tidak dapat menjelaskan apakah E. faecalis yang diisolasi itu
merupakan flora rongga mulut atau bakteri antara yang dapat berada di rongga
mulut dari makanan yang dikonsumsi[28,29].
Amplifikasi secara terpisah urutan penyandi gen gelE dan ace, sekuensing
dan analisis sekuen yang diperoleh dengan software 3730xl DNA Analyze berhasil
mengungkapkan persamaan dan perbedaan isolat E. faecalis yang diisolasi (Gambar
1 dan 2). Berdasarkan urutan nukleotida gen gelE dan ace strain E. faecalis yang
diisolasi dari penderita infeksi saluran akar primer dengan lesi periapikal di Aceh
dapat dikelompokkan ke dalam dua kluster dengan perbedaan sebesar 0,5-0,6
nukelotida per 100 nukleotida. Meskipun kecil, perbedaan ini sudah cukup untuk
mengelompokkan isolat tersebut ke dalam dua cabang yang terpisah pada pohon
filogenetik (Gambar 3 dan 4).
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Gambar 1.

Persamaan strain E. faecalis yang diisolasi dari penderita infeksi saluran akar
primer dengan lesi periapikal berdasarkan urutan nukleotida gen ace

Gambar 2.

Persamaan strain E. faecalis yang diisolasi dari penderita infeksi saluran akar
primer dengan lesi periapikal berdasarkan urutan nukleotida gen gelE

Gambar 3.

Gambar 4.

Pohon filogenetik isolat E. faecalis yang dibangun berdasarkan analisis
urutan gen gelE menunjukkan persamaan dan perbedaan antar sesama isolat
yang diperoleh (A) dan dengan isolat luar Indonesia (B). S = saliva, A =
saluran akar, TR = pasien dengan lesi periapikal.

Pohon filogenetik isolat E. faecalis yang dibangun berdasarkan analisis urutan
gen ace menunjukkan persamaan dan perbedaan antar sesama isolat yang
diperoleh (A) dan dengan isolat luar Indonesia (B). S = saliva, A = saluran
akar, TR = pasien dengan lesi periapikal.

Persamaan dan perbedaan strain E. faecalis yang diisolasi pada penelitian
ini dengan isolat luar Indonesia juga berhasil dianalisis dengan memperbandingkan
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urutan nukleotida yang diperoleh dengan isolat luar Indonesia dan kontrol E.
faecalis
ATCC
29212
yang
diunduh
dari
pangkalan
data
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Hasil analisis komparasi urutan ini yang diperoleh
pohon filogenetik sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 dan 4.
Hasil analisis menunjukkan bahwa isolat pada kluster yang pertama, yaitu
9A (asal saluran akar) dan 9S (asal saliva), terletak pada cabang terpisah dari isolat
luar Indonesia. Berbeda dari isolat pada kluster pertama, strain E. faecalis pada
kluster kedua, yaitu isolat 4A dan 4S, menunjukkan hubungan kekerabatan yang
lebih dekat dengan sejumlah isolat luar Indonesia, yaitu isolat JH2-2 and collagen
adhesin America, 75A India, Cina dan 494-95 Portugal serta isolat lokal di Korea
Selatan, Jepang dan kontrol E. faecalis ATCC 29212.
Perbedaan nukleotida sebesar 0,5 hingga 1,0 antara strain E. faecalis yang
diisolasi dalam penelitian ini menunjukkan spesifisitas isolat E. faecalis Aceh. Akan
tetapi, kontribusi spesifisitas genetik ini terhadap kejadian lesi periapikal pada
penderita infeksi saluran akar primer belum secara jelas diidentifikasi. Dengan
demikian diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui peran polimorfisme gen
gelE dan ace dalam insidensi dan patogenesis lesi periapikal pada penderita infeksi
saluran akar gigi primer.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa E.
faecalis merupakan bakteri utama penyebab infeksi saluran akar dan lesi periapikal
pada penderita infeksi saluran akar gigi primer di Aceh. Enterococcus faecalis
penyebab infeksi saluran akar gigi primer dan lesi periapikal di Aceh secara genetik
berbeda dari isolat yang ditemukan sebelumnya di populasi luar Indonesia.
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ABSTRAK
Perawatan saluran akar pada lansia secara umum sama dengan peawatan saluran
akar pasien dewasa, namun secara teknis terdapat beberapa kesulitan dalam
prosedur perawatannya. Disebabkan karena perubahan fisiologis dan patologis
didalam ruang pulpa dan saluran akar akibat penuaan, juga terjadi perubahan pada
kompleks dentin pulpa lansia yang menyebabkan prosedur perawatan saluran akar
menjadi lebih rumit. Kesukaran dalam perawatan pasien usia lanjut pada kasus ini
adalah mengecilnya ruang pulpa, terutama kamar pulpa yang akan mempersulit
dalam mencari orifis saluran akar. keterbatasan fisik pasien selama prosedur
perawatan yaitu pasien mudah lelah ketika membuka mulut yang lama.. Posisi dan
kenyamanan di dental chair harus diperhatikan selama perawatan. Laporan kasus
ini membahas tentang perawatan saluran akar pada lansia dengan disertai kalsifikasi
saluran akar. Pasien laki-laki berusia 63 tahun sebelumnya datang ke puskesmas
dengan keluhan rasa sakit berdenyut pada gigi belakang kiri bawah. Pemeriksaan
klinis menunjukkan terdapat tambalan sementara pada gigi molar kedua rahang
bawah. Pemeriksaan radiografi menunjukkan adanya kalsifikasi pada ruang pulpa
dan saluran akar, pelebaran ligamen periodontal, terputusnya lamina dura,
penurunan alveolar crest 2 mm. Gigi 37 dilakukan buka akses dan dilanjutkan
dengan preparasi saluran akar menggunakan nikel titanium rotary instrumen dengan
teknik crown down dilanjutkan dengan pengisian saluran akar. kemudian dilakukan
follow up dengan pasak fiber diikuti restorasi dengan crown PFM (porcelain fuse to
metal). Perawatan saluran akar pada lansia dapat berhasil, tetapi membutuhkan
waktu yang lebih lama dan memerlukan perhatian karena terdapat kompleksitas
dibandingkan dengan perawatan saluran akar biasa.
Kata kunci : lansia, perawatan saluran akar, kalsifikasi
ABSTRACT
Root canal treatment in elderly is basically similar to general root canal treatment,
but technically, there are some difficulties in its implementation. Due to
physiological and phatological calcification within pulp chamber or root canal,
influenced changes in the dentine-pulp complex. Pulp space diminishes throughout
life by the deposition of regular secondary dentine. The dental pulp becomes
smaller because of dentin formation and pulp stones effectively fill the canals and
pulp chamber, making orifices hard to find. Some general considerations which are
pertinent to the elderly is patient should be able to sit comfortably in the dental
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chair and tolerate a lengthy course of treatment. Finally, prolonged mouth opening
may also bring its challenges, in term of fatigue and the development of tremor.
This case report discuss root canal treatment in elderly tooth with calcification. A
63 years old male patient referred by integrated clinic with chief complain of pain
throbbing on his left mandibular posterior. Clinical examination showed temporary
filling in mandibular second molar. Radiographic examination showed calcified
pulp chamber and root canal, the tooth exhibited the widening of periodontal
ligament and uncontinuous of lamina dura, alveolar crest descending 2 mm. Tooth
37 was prepared for cavity acces and root canal treatment with crown down
preparation using nickel titanium rotary instruments and obturated, following
follow up restorative with fiber post and porcelain fused to metal (PFM) crown.
Root canal treatment in elderly can be successful, but may need a longer time and
special needs due to its complexity in comparison to a regular root canal treatment.
Key words : elderly, root canal treatment, calcification
PENDAHULUAN
Perawatan endodontik adalah salah satu perawatan kesehatan gigi yang
bertujuan untuk mempertahankan gigi agar dapat berfungsi kembali secara optimal.
Di dalam bidang endodontik, perawatan saluran akar pada lansia relatif lebih sulit
dibandingkan pada pasien muda meskipun prosedurnya tidak berbeda. Hal ini
disebabkan karena keterbatasan fisik yang membatasi lama kunjungan dan terjadi
perubahan anatomis pada dentin pulp complex1.
Laporan kasus ini bertujuan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan
sehubungan dengan perawatan saluran akar pada pasien lansia. Keberhasilan
perawatan saluran akar tergantung pada kemampuan eliminasi mikroorganisme baik
pada lansia maupun pada pasien usia muda. Hal yang harus diperhatikan selama
perawatan adalah karena banyak pasien lansia dengan penyakit sistemik yang
mengkonsumsi obat-obatan sistemik dalam jumlah banyak dengan dosis tinggi,
maka sebaiknya dokter gigi berhati-hati bila hendak meresepkan obat tambahan2,3.
Faktor-faktor penyulit lainnya adalah atap pulpa lebih pendek dan terletak
mendekati dasar, saluran akar sempit. Atap pulpa umumnya terletak sangat dekat
dengan dasar kamar pulpa, dan dokter gigi sering sudah menembus atap kamar
pulpa tanpa disadari pada saat preparasi akses. Pada saluran akar, deposit dentin
banyak dijumpai dibagian koronal, sedangkan di bagian yang lebih ke apikal tetap
lebar meskipun usia pasien sudah sangat lanjut. Pencarian saluran akar pada gigi
lansia akan dipersulit oleh fibrosis pulpa yang akan menyebabkan obstruksi saluran
akar.4
LAPORAN KASUS
Pasien laki-laki berusia 63 tahun datang ke Klinik Spesialis Konservasi
Gigi RSGM FKG UNPAD dengan keluhan gigi belakang bawah kiri berlubang.
Kurang lebih 2 bulan sebelumnya gigi tersebut sakit berdenyut dan pasien

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

19

memeriksakannya ke puskesmas, di puskesmas dilakukan perawatan sementara
kemudian pasien diminta untuk melanjutkan perawatan ke rumah sakit. Sekarang
gigi tersebut tidak sakit dan ingin dilakukan perawatan. Riwayat penyakit diabetes
mellitus, penyakit jantung, hepatitis, dan KP disangkal.
Hasil pemeriksaan fisik dan tanda vital menunjukkan tekanan darah
140/100 mmHg, pernafasan 26x/menit dan nadi 88x/menit. Pemeriksaan ekstra oral
menunjukkan wajah simetris, bibir tidak ada kelainan.
Pemeriksaan intra oral menunjukkan adanya tambalan sementara pada gigi
37 dan bagian lingual dinding gigi sudah pecah. Keadaan kebersihan rongga mulut
pasien baik. Status Lokalis terlihat gigi 37 menunjukkan vitalitas negatif, perkusi
dan palpasi tidak sensitif, kegoyangan tidak ada (Gambar 1).

Gambar 1. Gambaran klinis pada kunjungan pertama

Pemeriksaan radiologis gigi 37 pada mahkota tampak gambaran radioopak
di oklusal sampai kamar pulpa. Akar berjumlah dua. Membran periodontal melebar
di 1/3 apikal akar mesial. Lamina dura menghilang di 1/3 apikal akar mesial.
Alveolar crest turun 2mm. Furkasi terdapat gambaran yang radiolusen (Gambar 2).

Gambar 2. Gambaran Radiografi keadaan awal gigi 37

Diagnosis pada gigi 37 adalah Nekrosis Pulpa (AAE, 2013). Rencana
perawatan yang akan dilakukan pada gigi 37 meliputi perawatan saluran akar dan
follow up dengan pasak fiber diikuti pembuatan core build up kemudian restorasi
dengan crown PFM (Porcelain fuse to metal). Prognosis pada gigi ini adalah baik,
pasien kooperatif serta memiliki motivasi untuk mengembalikan fungsi gigi, kondisi
pasien tidak terdapat ada kelainan sistemik.
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TATA LAKSANA KASUS
Pada kunjungan pertama dilakukan pemeriksaan subjektif, objektif,
radiografi, penentuan diagnosis dan rencana perawatan, pasien diberi penjelasan
mengenai perawatan saluran akar dan menandatangani lembaran informed consent.
Selanjutnya gigi diisolasi menggunakan rubber dam, kemudian dilakukan
pembuatan dinding artifisial pada bagian lingual selanjutnya dilakukan tindakan
pembukaan dan merapikan akses koronal menggunakan bur bulat dan bur endo
akses (Endo-Z, Dentsply) sampai menembus kamar pulpa (Gambar 3).

Gambar 3. Preparasi Akses Gigi 37

Preparasi saluran akar dilakukan dengan teknik crown down menggunakan
Nickel-Titanium rotary instrument (Densply Maillefer). Prosedur diawali dengan
penjajakan saluran akar mengunakan K-file #6, #8, #10 dan #15 sekitar 2/3 dari
perkiraan panjang kerja. Kemudian dilakukan pelebaran 2/3 koronal saluran akar
menggunakan file S1 dan Sx dengan rekapitulasi dan penetapan apical patency
menggunakan K-file #8. Panjang kerja ditentukan dengan menggunakan file awal
#10 menggunakan apexlocator, dan didapat panjang kerja saluran akar mesiobukal
20 mm, mesiolingual 21 mm, distal 21 mm. Preparasi saluran akar mesiobukal dan
mesiolingual dilakukan dengan file S1 dilanjutkan dengan file S2, dan F1 sepanjang
kerja. Preparasi saluran akar distal dilakukan dengan file S1 dilanjutkan dengan file
S2, F1, dan F2 sepanjang kerja. Setiap pergantian file dilakukan irigasi dengan
menggunakan NaOCL 2,5% dan EDTA 17%. Setelah irigasi dengan NaOCl 2,5%,
dibilas dengan aquades steril keringkan dan irigasi terakhir dengan khlorheksidin
2% saluran akar dikeringkan dengan paper point steril, kemudian disterilkan dengan
bahan dressing Ca(OH)2 dan dilakukan penambalan sementara (Gambar 4). Pasien
diintruksikan datang kembali 2 minggu kemudian.

Gambar 4. Preparasi Saluran Akar Gigi 37
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Pada kunjungan kedua didapatkan hasil pemeriksaan subyektif pasien
tidak mengalami keluhan, pemeriksaan obyektif perkusi (-), tekan (-), palpasi (-),
mobiliti (-), Ca(OH)2 masih basah. Selanjutnya saluran akar dibersihkan dan
diirigasi kembali dengan kombinasi NaOCl 2,5%, EDTA 17% dan klorheksidin 2%.
Setelah saluran akar dan kavitas
dikeringkan, diaplikasikan kembali pasta Ca(OH)2 pada saluran akar, selanjutnya
kavitas ditutup dengan tambalan sementara dan pasien diintruksikan kembali
kontrol 2 minggu kemudian. Hasil pemeriksaan pada kunjungan ketiga, pasien tidak
mengalami keluhan, perkusi (-), tekan (-), palpasi (-), mobility (-), Ca(OH)2 sudah
kering dan bersih. Selanjutnya dilakukan trial pengisian saluran akar dengan master
gutaperca ukuran F1 untuk saluran mesiobukal 20 mm, mesiolingual 21 mm, dan F2
untuk saluran distal 21 mm. Hasil foto trial menunjukkan pengisian terlihat tepat
pada ujung apikal gigi (Gambar 5).

Gambar 5. Radiografi Trial Pengisian Gigi 37

Saluran akar disterilkan dengan menggunakan kombinasi irigasi NaOCl
2,5%, EDTA 17% dan klorheksidin 2%, selanjutnya dikeringkan dengan paper
point steril. Pengisian saluran akar menggunakan master gutaperca ukuran F1 untuk
saluran mesiobukal 20 mm, mesiolingual 21 mm, dan ukuran F2 untuk saluran
distal 21 mm dengan teknik single cone menggunakan sealer endometason.
Kemudian kelebihan gutaperca dipotong sampai dengan dibawah orifis dan ditutup
dengan semen glass ionomer dan tambalan sementara. Dilakukan rontgen foto
pengisian dan pengisian terlihat hermetis (Gambar 6). Pada kunjungan IV hasil
pemeriksaan subjektif menunjukkan pasien tidak mengalami keluhan. Perkusi (-),
tekan (-), palpasi (-), mobiliti (-). Dilakukan foto kontrol pengisian untuk melihat
hasil pengisian saluran akar dan keadaan jaringan periapikal. Hasil foto kontrol 1
minggu setelah pengisian menunjukkan pengisian saluran akar hermetis.

Gambar 6. Radiografi Pengisian Gigi 37
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Gambar 7. Radiografi Kontrol Pengisian

Dilakukan preparasi pasak di bagian saluran distal menggunakan precission
drill dengan kecepatan rendah dan disisakan gutaperca pada saluran akar sebanyak
5 mm. Fiber post disiapkan dan dilakukan ujicoba ke dalam saluran akar distal
(Gambar 8). Saluran akar diirigasi menggunakan NaOCl 2,5% lalu dibilas dengan
aquades, selanjutnya dikeringkan dengan paper point.

Gambar 8. Ujicoba Pasak pada Gigi 37

Saluran akar dietsa selama 20 detik lalu dibilas dan dikeringkan. Bonding
diaplikasikan lalu disinar selama 20 detik. Semen resin self adhesif dual cure
dimasukkan kedalam saluran akar (Built-it, Pentron) dengan perlahan sampai tepat
pada posisinya. Pembuatan core build up juga menggunakan semen resin self
adhesif dual cure (Built-it, Pentron) (Gambar 9). Pasien kontrol 1 minggu
kemudian.

Gambar 9. Pembuatan Crown Build Up Gigi 37

Pada kunjungan kelima dilakukan pencocokan warna sebelum preparasi
mahkota, didapatkan warna A2 (VITA Classical Shade Guide). Selanjutnya
dilakukan retraksi gingiva dengan gingival retraction cord (#00 Ultrapak,
Ultradent). Gigi dipreparasi dengan pengasahan bidang oklusal menggunakan round
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wheel bur dan pengasahan keliling gingival margin berupa shoulder, menggunakan
tappered flat-end diamond bur (Gambar 10). Kemudian dilanjutkan pencetakan
rahang bawah menggunakan hydrophilic vynil polysiloxane dengan teknik double
impression, dan rahang atas yang menjadi antagonisnya dengan alginat, serta
pembuatan catatan gigit. Kemudian dilakukan pemasangan temporary crown.

Gambar 10. Preparasi Mahkota Porcelain Fused to Metal

Kunjungan keenam dilakukan pemeriksaan subjektif menunjukkan tidak
ada keluhan, pemeriksaan objektif baik. Dilakukan pembukaan temporary crown
yang masih terpasang dengan baik, dan pembersihan sisa temporary cement yang
melekat. Insersi coba crown dilakukan, hasilnya crown memiliki self retention yang
baik, bentuk bonjol baik, adaptasi tepi marginal baik, oklusi baik, tidak ada keluhan
ketidaknyamanan pada penderita. Oleh karena itu dilakukan sementasi permanen
crown PFM dengan luting cement (GIC Type I) (Gambar 11). Kunjungan
berikutnya dilakukan kontrol pemasangan crown PFM. Pemeriksaan subjektif tidak
terdapat keluhan penderita, dan pemeriksaan objektif perkusi dan palpasi negatif,
tidak terdapat traumatik oklusi, dan crown masih terpasang dengan baik, serta
pasien lebih nyaman saat ini.

Gambar 11. Insersi Tetap PFM Crown pada Gigi 37

PEMBAHASAN
Perawatan gigi pada pasien lanjut usia (lansia) berbeda dengan pasien
dewasa. Hal ini berkaitan dengan perubahan fisiologis akibat proses penuaan,
timbulnya penyakit atau masalah kesehatan, serta keterbatasan fisik dan mental
yang dialami oleh lansia1. Di dalam bidang endodontik sendiri, perawatan saluran
akar (PSA) pada lansia dikategorikan sulit meskipun prosedurnya tidak berbeda
dengan pasien dewasa. Disamping keterbatasan fisik yang membatasi lama
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kunjungan, juga terjadi perubahan pada kompleks dentin-pulpa lansia yang
menyebabkan prosedur PSA menjadi lebih rumit2.
Perubahan-perubahan pada kompleks dentin-pulpa ternyata tidak hanya
dialami oleh gigi lansia saja. Gigi-geligi pasien dewasa dapat menua secara
prematur sebagai akibat dari proses karies, restorasi maupun trauma iatrogenik. 3,4
Kesukaran dalam perawatan pasien usia lanjut pada kasus ini adalah mengecilnya
ruang pulpa, terutama kamar pulpa yang akan mempersulit dalam mencari orifis
saluran akar, keterbatasan fisik pasien selama prosedur perawatan yaitu pasien
mudah lelah ketika membuka mulut yang lama, saliva yang berlebih (hipersalivasi).
Keterbatasan bukaan mulut bisa menyulitkan instrumentasi dan memperpanjang
waktu kerja.
Keterbatasan dalam membuka mulut dipengaruhi oleh fungsi faal dari otototot maseter pasien lansia, disebabkan karena fungsi otot-otot sudah mengalami
degeneratif. Keadaan hipersalivasi dipengaruhi oleh karena keadaan ansietas pada
saat prosedur kerja pasien menggunakan rubber dam.
Respon pasien lansia terhadap perawatan saluran akar ternyata sama dengan
respon pasien dewasa. Keberhasilannya tergantung pada eliminasi kontaminasi
mikroorganisme patogen dari ruang pulpa dan saluran akar, serta pencegahan
infeksi ulang5. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa karena banyak pasien
lansia yang mengkonsumsi obat-obatan sistemik dalam jumlah banyak dan dosis
tinggi, maka sebaiknya dokter gigi berhati-hati bila hendak meresepkan obat
tambahan3.
Pulpa seringkali telah mengalami sklerosis atau kalsifikasi 2. Hal ini
disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur (perubahan histologik) yang terjadi
akibat bertambahnya umur, dan perubahan degeneratif sebagai respon terhadap
iritasi dari cedera minor maupun keausan yang dialami gigi selama keberadaannya
dalam rongga mulut. Akibat proses penuaan terjadi penurunan jumlah sel pulpa
(odontoblast dan fibroblast), penurunan vaskularisasi, penurunan jumlah persarafan,
dan peningkatan fibrosis.6 Hal ini akan mempengaruhi fungsi pulpa secara
keseluruhan. Jaringan pulpa berfungsi membawa nutrien untuk menjaga
integritasnya sendiri. Dengan berkurangnya jumlah pembuluh darah pulpa, maka
fungsi nutritif pulpa lansia juga akan menurun.7
Atap pulpa umunya terletak sangat dekat dengan dasar ruang pulpa, dan
dokter gigi sering sudah menembus atap ruang pulpa tanpa disadari pada saat
preparasi akses. Di saluran akar, deposit dentin banyak dijumpai dibagian koronal,
sedangkan dibagian yang lebih ke apikal tetap lebar meskipun usia pasien sudah
sangat lanjut. Artinya, meskipun saluran akar di bagian koronal tidak terlihat, tidak
berarti saluran akar tidak dapat dijajagi. Hal ini harus diperhatikan oleh dokter gigi
pada saat mencari saluran akar. Pencarian saluran akar pada gigi lansia akan
dipersulit oleh fibrosis pulpa yang dapat menyebabkan obstruksi saluran akar.8
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Menemukan orifis seringkali merupakan prosedur yang melelahkan dan
membuat frustasi. Walaupun telah dialokasikan waktu yang rasional, tetapi bila
orifis masih belum ditemukan seluruhnya, ada baiknya perawatan dihentikan dan
dilanjutkan pada kunjungan berikutnya. Pada gambaran radiografis, terlihat atap
pulpa pendek, saluran akar distal masih terlihat jelas namun saluran akar mesial
menyempit. Seringkali saluran akar ditemukan dengan mudah pada kunjungan
berikutnya. Pada kunjungan pertama hanya ditemukan saluran akar distal dan
mesiobukal meskipun waktu kunjungan cukup lama. Tetapi pada kunjungan kedua
saluran mesiolingual tidak juga dapat ditemukan. Setiap titik yang dipenetrasi
dengan sonde lurus tetapi meragukan diperiksa dengan apexlocator sebelum
pencarian dan dilebarkan lebih lanjut. Patokannya adalah saat mencari titik yang
dicurigai merupakan orifis terasa lengket di ujung (sticking spot).
Untuk penjajakan digunakan file khusus yang lebih kaku (misal file C+) yang
diistrumentasikan dengan gerakan watch winding dan dibantu dengan bahan
pelumas seperty ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA). Kesulitan yang
dihadapi saat pencarian awal pada kasus ini adalah saat kenaikan nomor file dari 10
ke 15 yang berarti diameternya 50% lebih besar. Penggunaan alat bantu penglihatan
seperti loope dan mikroskop sangat disarankan. Dengan alat bantu penglihatan,
dokter gigi dapat melihat dengan jelas warna, tekstur dan traslusensi deposit mineral
di kamar pulpa. Radiograf yang baik, pencahayaan yang baik, front surface mirror,
bur akses dengan ujung tidak memotong kecepatan tinggi (EndoZ) yang tidak
mencederai dasar kamar pulpa, dan bur bulat bertangkai panjang adalah alat bantu
lain yang sangat berguna.
Larutan irigasi yang dipakai NaOCl 2,5% karena memiliki efek antimikroba.
Klorin yang terkandung dalam NaOCl dapat memutus rantai protein protein dan
merusak aktivitas sintesis DNA bakteri serta dapat melarutkan serpihan dentin dan
jaringan pulpa yang nekrotik. Kombinasi NaOCl dan EDTA 17% bertujuan untuk
membersihkan sisa jaringan pulpa dan lapisan smear layer pada saluran akar
terutama menghilangkan komponen anorganik. Klorheksidin bersifat bakterisid
berfungsi membunuh bakteri, bersifat kation bermuatan positif yang mampu
berikatan dengan dinding bakteri yang permukaannya bermuatan negatif dan
kemudian merusak permukaan dinding bakteri menjadi lisis.

Pada kasus ini, preparasi saluran akar dilakukan dengan teknik crown
down menggunakan ProTaper Rotary Instrumen. Teknik crown down
memiliki beberapa keuntungan, karena diawali dengan pembesaran saluran
akar bagian koronal, maka lebih banyak volume irigan yang dapat masuk ke
dalam saluran akar ireguler pada tahap awal preparasi, sehingga dapat
melarutkan jaringan lebih baik, dapat mengeluarkan debris jaringan ke arah
koronal, sehingga mengurangi ekstrusi debris di apikal dan mengurangi
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sensitivitas post-operatif karena ekstrusi debris. Instrumen ProTaper Rotary
Instrumen memiliki beberapa keuntungan dari sifat bahan dan keunggulan
desainnya, diantaranya yakni elastis dan fleksibel sehingga dapat mengikuti
bentuk saluran akar, memiliki kemampuan menghilangkan debris lebih baik.
Instrumen ini juga menjadikan perawatan saluran akar lebih mudah dan cepat
sehingga mengurangi kelelahan pasien dan operator, terutama pada kasus ini
pasien adalah lansia.12,13
Pengisian saluran akar dengan bahan pengisi yang dilapisi dengan sealer
endometason digunakan karena mengandung paraformaldehid dan kortikosteroid
memiliki efek antimikroba dan anti inflamasi sehingga dapat mengurangi rasa nyeri
post operatif. Pengisian saluran akar menggunakan gutaperca single cone dengan
sealer endometason tidak membutuhkan gutaperca tambahan maupun kondensasi
lateral, sehingga lebih sederhana dan cepat, bertujuan untuk memudahkan
pengeluaran bahan pengisi saat dibutuhkan preparasi pasak fiber.14
Keberhasilan PSA jangka panjang tidak hanya tergantung kepada hasil
perawatan saja, tetapi restorasi pasca PSA juga memegang peranan yang penting,
karena kebocoran korona dapat menjadi penyebab kegagalan PSA. Dalam
penentuan restorasi pasca PSA, perlu dipertimbangkan hal-hal seperti sisa jaringan
gigi, posisi gigi dalam rongga mulut, kebutuhan estetik, dan beban oklusal yang
diterima gigi tersebut13.
Kehilangan struktur jaringan gigi pasca PSA sangat bervariasi, dapat berupa
kehilangan yang minimal karena preparasi akses atau kerusakan yang ekstensif
sehingga ketahanan gigi sangat berkurang. Pemilihan bahan dan teknik restorasi
yang sesuai ditentukan oleh jumlah dan kesehatan struktur gigi yang tersisa. Jumlah
dentin sehat yang tersisa berpengaruh besar terhadap prognosis jangka panjang,
karena tidak ada bahan restorasi yang benar-benar dapat menggantikan dentin utuh.
Gigi pasca PSA yang memiliki sisa jaringan sehat kurang dari setengah dibutuhkan
pasak untuk mendukung restorasi korona.15
Pasak fiber prefrabricated menjadi pilihan pada kasus ini karena pasak fiber
memiliki modulus elastisitas menyerupai dentin, adaptasi yang baik, serta dapat
menyebarkan tekanan secara menyeluruh sehingga mencegah terjadinya fraktur
akar jika dibandingkan dengan pasak logam atau pasak tuang. Jika retreatment
harus dilakukan, maka pasak ini mudah untuk dilakukan perawatan ulang, bersifat
tidak korosif, dan tidak ada penghantaran panas yang berlebihan.16,17
Komponen pasak fiber yaitu terdiri dari komponen penguat dan matriks
pendukung. Komponen penguat berupa serat dari bahan glass, polyethylene, atau
karbon, sedangkan matriks pendukung terbuat dari metal, keramik, atau matriks
resin. Fiber berfungsi sebagai sumber kekuatan dan matriks sebagai perekat semua
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fiber menjadi satu kesatuan, menyalurkan tekanan diantara fiber dari kerusakan
mekanis dan kelembaban rongga mulut.18
Retensi pasak dipengaruhi oleh preparasi, panjang pasak, diameter pasak,
tekstur permukaan pasak, dan penggunaan bahan luting. Preparasi pasak fiber
menggunakan precission drill yang sudah disediakan pabrik yang diameternya
sudah disesuaikan dengan diameter pasak, sehingga pasak dapat menempati saluran
akar. Penentuan panjang pasak yang ideal merupakan hal yang sulit ditentukan.
Idealnya panjang pasak sepanjang mungkin tanpa merusak apical seal dan tetap
mempertahankan integritas dari struktur akar yang tersisa. Mempertahankan 5 mm
sebagai apical seal sangat perlu untuk menghindari kebocoran apikal. Selain itu
syarat panjang pasak adalah sama dengan panjang mahkota klinis atau panjang
mahkota anatomis, atau setidaknya 2/3 panjang akar.17 Panjang saluran pasak pada
kasus ini yaitu 14 mm dengan menyisakan gutta perca di daerah apikal sebesar 6
mm.
Meningkatkan diameter pasak dalam upaya meningkatkan retensi kurang
disarankan karena akan melemahkan struktur akar yang tersisa. Menurut banyak
penelitian menyebutkan bahwa diameter pasak yang ideal yaitu tidak melebihi 1/3
diameter akar. Tekstur permukaan pasak mempengaruhi retensi. Pasak fiber
prefabricated mempunyai permukaan yang halus. Pasak dengan permukaan halus
memiliki retensi lebih rendah daripada permukaan yang bertekstur (threaded
maupun serrate). Pasak threaded dikatakan aktif karena berikatan dengan saluran
akar seperti sekrup. Pasak jenis ini memiliki retensi yang sangat baik, tetapi juga
dapat meningkatkan stres pada gigi dan dapat menyebabkan resiko fraktur.17
Pada kasus ini menggunakan sementasi pasak menggunakan semen resin.
Prosedur sementasi merupakan faktor kritis, dengan adanya kegagalan yang terjadi
antara ikatan semen dengan pasak dan inti pasak. Untuk itu perlu penggunaan
semen yang mampu berikatan baik dengan dentin saluran pasak. Semen resin
adhesif telah dibuktikan secara laboratories akan keberhasilan yang tinggi sebagai
bahan luting pasak fiber. Semen resin menghasilkan retensi yang sangat baik,
sehingga dapat menciptakan suatu ikatan monoblok yang tidak terpisahkan antara
dinding saluran pasak dengan pasak fiber. Selain itu semen resin dapat menurunkan
resiko terjadi kebocoran mikro serta memiliki ketahanan terhadap fraktur.16
Pemilihan mahkota jaket porselin fusi metal sebagai restorasi akhir pada kasus ini
karena banyak kehilangan jaringan keras gigi.
Pada kasus ini, pasien berumur 63 tahun, termasuk dalam kategori lanjut usia
(eldery), penatalaksanaan perawatan gigi pada lanjut usia berbeda dengan pasien
muda. Hal ini berkaitan dengan perubahan fisiologis akibat proses penuaan,
timbulnya penyakit/masalah kesehatan, serta keterbatasan fisik dan mental yang
dialami oleh lansia. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan
gigi pada pasien lansia adalah; (1) Waktu perjanjian sebaiknya disesuaikan dengan
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keadaan fisik dan mental pasien, (2) Posisi dan kenyamanan di dental chair harus
diperhatikan selama perawatan, (3) Mata pasien sebaiknya dilindungi dari intensitas
cahaya lampu dental chair, (4) Jika pasien merasa kelelahan pada rahang selama
perawatan, sebaiknya perawatan segera diselesaikan, (5) Penggunaan bite block
berguna mempertahankan free way space dengan nyaman dan mengurangi
kelelahan pada rahang.6,9,10
Di bidang endodontik, perawatan saluran akar pada lansia memiliki tantangan
tersendiri meskipun prosedurnya tidak berbeda dengan pasien muda. Keterbatasan
bukaan mulut bisa menyulitkan instrumentasi dan memperpanjang waktu kerja.
Perubahan kompleks dentin-pulpa pada lansia menyebabkan prosedur perawatan
saluran akar menjadi lebih rumit. Tubulus dentin menyempit karena adanya
penebalan dentin peritubulus dan menurunnya permeabilitas tubulus mengakibatkan
gigi kurang sensitif terhadap rangsangan. Pembentukan jaringan keras dentin
sekunder maupun dentin reparatif mengakibatkan penyempitan ruang pulpa,
sehingga ruang pulpa secara progresif akan berkurang ukurannya menjadi sangat
kecil. Kalsifikasi bisa ditemukan berupa dentikel (pulp stone) pada pulpa koronal
maupun kalsifikasi difus di daerah pulpa akar.8,9,11
SIMPULAN
Perawatan saluran akar pada lansia dapat berhasil, tetapi membutuhkan
waktu yang lebih lama dan memerlukan perhatian karena terdapat kompleksitas
dibandingkan dengan perawatan saluran akar biasa.
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ABSTRAK
Restorasi gigi pasca perawatan endodontik seringkali menjadi rapuh dan
membutuhkan pasak sebagai tambahan retensi dan menyalurkan daya kunyah.
Pasak terdiri dari berbagai macam bahan diantaranya berbasis keramik, logam dan
penggunaan pasak fiber juga telah digunakan secara luas pada restorasi gigi pasca
perawatan endodontik. Pasak fiber memberikan sejumlah keuntungan dibandingkan
dengan pasak metal, yaitu pada modulus elastisitas yang hampir mirip dengan
dentin serta kualitas estetik yang dihasilkan relatif lebih baik. Gigi yang direstorasi
dengan pasak fiber menunjukkan resistensi yang lebih baik terhadap fraktur
dibandingkan dengan gigi yang direstorasi dengan pasak metal sediaan, maupun
costumized. Perawatan endodontik gigi dengan menggunakan pasak fiber
menunjukkan insidensi yang lebih rendah terhadap terjadinya fraktur akar. Pasien
perempuan berumur 17 tahun datang dengan keluhan gigi atas kanan lepas
tambalan nya 2 minggu yang lalu, gigi pernah dirawat oleh drg lain di puskesmas,
dan pernah sakit berdenyut 1 minggu yang lalu, gambaran radiografis mahkota
terlihat adanya gambaran radiolusen mendekati pulpa. Saluran akar satu dan lurus
lurus, laminadura utuh, tidak terdapat pelebaran membran periodontal, dan tidak
terdapat kelainan di periapikal. Gigi 11 dilakukan anastesi, kemudian buka akses
dengan bor endo-Z dan dilanjutkan dengan preparasi saluran akar menggunakan
nikel titanium protaper hand use dengan teknik crown down dilanjutkan dengan
pengisian saluran akar. Kemudian dilakukan follow up dengan pasak fiber diikuti
restorasi dengan resin komposit. Restorasi pasca perawatan saluran akar
memerlukan bahan fiber post sebagai penambah retensi dan membantu
menyalurkan daya kunyah secara merata ke seluruh bagian akar.
Kata kunci: pasak fiber, fraktur, resistensi
ABSTRACT
Teeth following endodontic treatment often become brittle and require additional
stake as retention and to transmit high chewing force. The posts in dentistry
consists of various materials including ceramic-based. Fiber posts have also been
widely used in dental restorations after endodontic treatment. Fiber posts provides
a number of advantages compared to metal pegs, on the modulus of elasticity which
is almost similar to dentin and aesthetic quality of the resulting relatively better.
Fiber post will not give the grey appearances on final restoration. Teeth restored
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with fiber posts showed better resistance to fracture compared with teeth restored
with metal posts preparations, as well as costumized posts. Endodontic treatment of
teeth using fiber posts showed lower incidences on root fractures. A girl aged 17
years came with chief complaints lost of the right upper teeth filling two weeks
ago, the tooth had been treated by another dentist, and has throbbing pain
approximately 1 week ago, the radiographic examination shows radiolucent
towards the pulp on an one straight root canal. Laminadura is still intact, there is
no widening of the periodontal membrane, and no periapical abnormalities. Local
Anesthesia was directed at 11 tooth. Open access is done and followed with root
canal preparation using crown down technique, and also root canal filling in one
visit, followed with fiber posts and composite resin restoration. Restoration
following root canal treatment requires fiber post as retentive addition and helps
distribute power evenly throughout the the roots.
Keywords: fiber posts, fracture, resistence

PENDAHULUAN
Perawatan saluran akar merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan
gigi dalam rongga mulut serta mengembalikan keadaan gigi agar dapat diterima
secara biologis oleh jaringan disekitarnya.1 Perawatan saluran akar secara umum
dapat dibagi menjadi tiga fase (triad endodontik) yaitu preparasi atau pembersihan
dan pembentukan saluran akar, disinfeksi saluran akar serta obturasi atau
pengisian saluran akar.2
Berdasarkan jumlah kunjungan, perawatan saluran akar dapat dilakukan
dalam beberapa kali kunjungan atau satu kali kunjungan. Perawatan saluran akar
satu kali kunjungan yaitu perawatan yang meliputi pembersihan saluran akar,
sterilisasi dan obturasi dilakukan dalam satu kunjungan. Pada perawatan satu kali
kunjungan yang berhasil akan menghemat waktu, mengurangi resiko infeksi antar
kunjungan dan jarang terjadi flare up. Perawatan satu kunjungan dapat dilakukan
pada gigi-gigi dengan persyaratan bahwa gigi harus dalam kondisi antara lain tidak
ada lesi periapikal, tidak ada eksudat dalam saluran akar.3
Tujuan utama restorasi adalah untuk mengembalikan fungsi dan bentuk gigi
yang sudah rusak atau hilang. Pemilihan bahan restorasi untuk gigi pasca perawatan
saluran akar perlu dipertimbangkan struktur gigi yang tersisa, posisi anatomis gigi,
ketahanan oklusal terhadap gigi. Gigi yang telah dilakukan perawatan saluran akar
rentan terhadap fraktur karena struktur giginya yang lebih rapuh dan semakin lemah
karena adanya kerusakan koronal gigi oleh karies, preparasi akses kavitas,
instrumentasi saluran akar, fraktur yang terjadi sebelumnya, hilangnya kelembaban
dentin, restorasi sebelumnya dan teknik perawatan saluran akar.4 Restorasi gigi
pasca perawatan endodontik seringkali menjadi rapuh dan membutuhkan pasak
sebagai tambahan retensi dan menyalurkan daya kunyah.4
Pada laporan kasus ini perawatan endodontik dilakukan dengan satu kali
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kunjungan dan diteruskan dengan pemasangan pasak fiber dan restorasi kelas IV
komposit.
LAPORAN KASUS
Pasien perempuan berumur 17 tahun datang ke Instalasi Klinik Konservasi
RSGM FKG UNPAD dengan keluhan gigi atas kanan lepas tambalan nya 2 minggu
yang lalu, tambalan sejak lama terasa tidak nyaman, pernah dirawat oleh drg lain di
puskesmas, dan pernah sakit berdenyut 1 minggu yang lalu, selama dua hari, dan
pasien minum obat penahan sakit. Giginya sekarang sudah tidak terasa sakit lagi
hanya pada waktu minum air yang dingin masih terasa sakit sehingga ingin
dilakukan perawatan gigi dan penambalan gigi. Pemeriksaan keadaan umum,
riwayat hipertensi, penyakit jantung, hepatitis, KP disangkal.
Pemeriksaan ekstra oral: wajah simetris, bibir tidak ada kelainan, kelenjar
submandibula kiri dan kanan tidak teraba dan tidak sakit. Pemeriksaan intra oral:
kebersihan mulut sedang, tidak terdapat kelainan pada jaringan sekitar. Status
lokalis gigi 11 terlihat adanya karies profunda, dengan kondisi tambalan terbuka.
Pemeriksaan tes dingin menunjukan reaksi positif, tes perkusi negatif, tes tekan
negatif, palpasi negatif, mobility negatif (Gambar 1).

Gambar 1. Foto Klinis Gigi 11

Pemeriksaan radiografis gigi 11 mahkota terlihat adanya gambaran radiolusen
mendekati pulpa. Saluran akar satu lurus. Laminadura utuh, tidak terdapat pelebaran
membran periodontal, dan tidak terdapat kelainan di periapikal (Gambar 2).

Gambar 2. Radiograf Awal Kunjungan Gigi11
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Diagnosis gigi 11 adalah pulpitis ireversibel. Rencana perawatan yang
akan dilakukan meliputi perawatan ekstirpasi vital satu kunjungan dan penggunaan
fiber post dan penambalan komposit direct kelas IV. Prognosis gigi 11 baik karena
jaringan gigi yang tersisa, walaupun tipis dan kehilangan dinding labial masih dapat
direstorasi, tidak ada lesi periapikal, saluran akar tunggal, dan pasien kooperatif.
Pada kunjungan pertama, setelah dilakukan pemeriksaan subjektif, objektif,
radiografi, penentuan diagnosis dan rencana perawatan yang akan dilakukan ada
gigi 11, pasien menandatangani lembaran informed consent yang telah disediakan.
Tindakan asepsis dilakukan menggunakan povidone iodine 10% pada bagian
mukosa bukal dan lingual. Anastesi Infiltrasi dilakukan menggunakan larutan
anastetik sebanyak 0.5 ml di bagian palatal dan di bagian bukal sebanyak 0,5 ml.
Daerah kerja diisolasi menggunakan rubber dam dan dilakukan tindakan akses
koronal hingga menembus kamar pulpa menggunakan bur bundar. Kemudian atap
kamar pulpa dirapikan sehingga orifis saluran akar terlihat dengan jelas. Ekstirpasi
jaringan pulpa pada saluran akar menggunakan jarum ekstirpasi pada (Gambar 3).

Gambar 3. Jaringan Pulpa Yang Telah Diekstirpasi
Eksplorasi saluran akar menggunakan K-File #10 dan #15. Preparasi 2/3
saluran akar menggunakan file Protaper Universal Rotary SX dan file dilumasi
EDTA, kemudian irigasi NaOCl 2,5%. Penentuan panjang kerja dengan file awal
no.10 menggunakan apex lacator (VDW GOLD), diperoleh panjang kerja pada
saluran akar didapat 22,5mm. Preparasi saluran akar dilakukan dengan teknik
Crown Down menggunakan Protaper Universal Rotary (Protaper, Denstply).
Preparasi saluran sampai panjang kerja menggunakan File SX, K-file 10, Protaper
S1 S2, F1 dan F2 secara berurutan.
Setiap pergantian file saluran akar diirigasi dengan NaOCl 2,5% , irigasi
terakhir dengan akuades steril, larutan EDTA 17%, dan akuades steril. Saluran akar
dikeringkan kembali dengan paper point steril, dan dilakukan trial foto meggunakan
gutaperca sesuai MAF yaitu F2 sepanjang 22,5 mm kemudian dikonfirmasi dengan
pemeriksaan radiologis (Gambar 4).
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Gambar 4. Foto Trial Pengisian
Pengisian saluran akar dilakukan dengan teknik single cone menggunakan
gutaperca F2 sebagai master cone dan sealer AH 26. Gutaperca dipotong sampai
batas orifis. Kavitas dibersihkan dari sisa-sisa sealer dan gutaperca, kemudian
ditutup dengan semen glass ionomer. Röntgen dilakukan untuk melihat hasil
pengisian dan selanjutnya pasien diinstruksikan untuk datang kembali satu minggu
kemudian (Gambar 5).

Gambar 5. . Foto Pengisian Gigi 14

Pada kunjungan kedua (14 September 2015), dilakukan kontrol pengisian;
tidak terdapat keluhan pasien, pemeriksaan obyektif dengan tes perkusi (-), tes
tekan (-), palpasi (-), mobiliti (-). Pada pemeriksaan gambaran radiografik kontrol
pengisian memperlihatkan pengisian yang hermetis dan tidak terdapat kelainan pada
bagian periapikal (Gambar 6). Follow up pada kasus ini adalah menggunakan
restorasi kelas IV komposit, dibantu dengan aplikasi fiber post untuk mencegah
fraktur mahkota yang tersisa.

Gambar 6. Foto Kontrol Pengisian Gigi 11
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Pada Kunjungan ketiga yang dilakukan pada tanggal 18 september 2016
dilakukan pemasangan dan sementasi fiber post. Tambalan Glass Ionomer dibuka
kembali hingga sisa gutapercha terlihat, kemudian dilakukan penghitungan panjang
fiber post dengan menyisakan guttapercha sebesar 5mm, sehingga panjang fiber
post hingga mahkota sepanjang 17,5 mm. Setelah panjang kerja didapat dilakukan
preparasi pengambilan guttapercha sepanjang kerja (gambar 7 ).

Gambar 9. Pengambilan Gutta Percha

Trial panjang kerja fiber post dilakukan untuk memastikan panjang kerja
sudah sesuai, kemudian fiber post dipotong sesuai dengan panjang mahkota tersisa
dikurangi 2 mm untuk memastikan fiber post mengisi bagian palatal gigi 11.

Gambar 10. Pengukuran dan penempatan fiber post

Etsa dan bonding dilakukan kemudian sebelum dilakukan sementing
dengan semen core build up luxacore (gambar 11).

Gambar 11 (kiri: Proses Aplikasi Etsa, kanan: Proses Aplikasi Bonding)

Dilakukan sementing dengan semen core built up dan dilakukan follow up
dengan penambalan kelas empat komposit. (gambar 12 dan 13).
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Gambar 12. Hasil Akhir Sementing Fiber Post

Gambar 13. Hasil akhir Penambalan kelas IV Komposit

PEMBAHASAN
Gigi pasca perawatan endodontik akan lebih rapuh (brittle) yang disebabkan
karena kandungan air yang berkurang, adanya kavitas yang besar sehingga email
tidak mendapat dukungan dentin, dan tidak terbentuknya lagi dentin sekunder serta
akibat pengambilan jaringan gigi pada saat dilakukan preparasi kamar pulpa dan
saluran akar sehingga tekanan fungsional pada mahkota akan menyebabkan
terjadinya fraktur.5
Perawatan restorasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan bentuk gigi
yang sudah rusak atau hilang. Pemilihan bahan restorasi untuk gigi pasca perawatan
saluran akar perlu dipertimbangkan struktur gigi yang tersisa, posisi anatomis gigi
dan ketahanan oklusal gigi terhadap daya kunyah.6
Berdasarkan konsep tersebut maka dibutuhkan restorasi pasca perawatan
endodontik yang dapat menambah resistensi gigi terhadap fraktur akibat dari
pemakaian. Dengan demikian restorasi pasca endodontik pada gigi anterior pada
beberapa kasus memerlukan penguat pada daerah servikal yang merupakan daerah
yang paling kritis fraktur.7
Pasak adalah bahan restorasi gigi yang ditempatkan di dalam saluran akar
gigi yang struktur mahkotanya rusak dan membutuhkan tambahan retensi untuk inti
dan restorasi koronalnya. Fungsi dari pasak adalah mendukung inti dan restorasi
koronal. Pasak juga membantu melindungi bagian apikal dari kontaminasi bakteri
yang disebabkan oleh kebocoran di koronal.8 Selain itu pasak harus memenuhi
syarat melindungi akar gigi dari kemungkinan fraktur, mempunyai retensi maksimal
di dalam akar, mempunyai retensi maksimal untuk inti dan mahkota, melindungi
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dari kebocoran di koronal, estetis, mampu dilihat secara radiograf, dan
biokompatibel.8
Salah satu tahap penting yang menentukan keberhasilan restorasi pasak
saluran akar adalah ketahanan tekan untuk pengunyahan.9 Pasak berdasarkan cara
pembuatannya terdiri dari pasak fabricated dan prefabricated. Pasak fabricated
berdasarkan bahan yang gunakan terdiri dari logam dan non logam. Pasak komposit
diantaranya adalah pasak fiber. Pasak fiber mempunyai sifat translusen dan tidak
berwarna di dalam resin komposit tanpa menunjukkan bayangan warna apapun.
Sifat translusen dari pasak fiber menyebabkan light cure mudah melewati
komposit.6
Pasak fiber akan memberikan kekuatan flexural dan fatique yang lebih besar,
modu- lus elastisitas yang menyerupai dentin serta kemampuan membentuk satu
ikatan dengan kompleks pasak dan akar serta akan meningkatkan estetis. Sifat yang
dimilik pasak fiber memiliki potensi untuk memperkuat akar serta mendistribusikan
tekanan lebih merata sehingga menghindari fraktur akar.10 Pasak fiber dapat
berikatan dengan dentin saluran pasak dengan baik dikarenakan oleh mekanisme
adhesif dengan penggunaan semen resin. Sementasi pasak fiber dengan semen resin
ini akan memberikan retensi yang lebih baik, menurunnya resiko terjadinya
kebocoran mikro, serta memiliki ketahanan lebih terhadap fraktur.6
Penggunaan pasak pada restorasi harus memperhatikan proporsi antara
panjang pasak yang berada pada saluran akar dengan panjang inti pasak sehingga
dapat mencegah terjadinya kegagalan restorasi akibat fraktur pasak. Keadaan
jaringan pendukung gigi juga harus dievaluasi secara cermat, tulang alveolar yang
menyangga restorasi setidaknya memiliki panjang dua pertiga panjang akar gigi.11
Faktor lain yang harus diperhatikan adalah retensi dan resistensi. Retensi
dapat menunjukkan ketahanan pasak terhadap kekuatan tarik kearah vertikal.
Sedangkan faktor yang mempengaruhi resistensi suatu pasak adalah panjang pasak,
kekuatan pasak dan jaringan gigi yang tersisa. Salah satu cara yang digunakan
dalam kasus ini adalah dengan menggunakan prefabricated glass fiber post, hal ini
dikarenakan biokompatibel, lebih estetis, memiliki modulus elastisitas yang
menyerupai dentin. Tekanan yang ditransmisikan oleh pasak ke dentin lebih rendah
sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraktur akar.12
SIMPULAN
Restorasi pasca perawatan endodontik dapat dilakukan dengan beberapa
tehnik, salah satunya restorasi resin komposit direct dengan pasak fiber dapat
menjadi alternatif perawatan pada gigi anterior pasca perawatan saluran akar.dan
dapat menghasilkan restorasi yang baik
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ABSTRAK
Gigi yang telah dilakukan perawatan endodontik harus direstorasi secara adekuat.
Struktur gigi yang telah dilakukan perawatan saluran akar akan berbeda dengan gigi
vital, sehingga membutuhkan restorasi yang menutupi seluruh mahkota dengan
penggunaan pasak sebagai pendukungnya agar tidak mudah terjadi fraktur. Laporan
kasus ini membahas tentang restorasi pasca perawatan saluran akar pada gigi
premolar kedua rahang atas. Pasien laki-laki berusia 22 tahun datang ke klinik
Konservasi Gigi RSGM FKG Unpad dengan keluhan gigi belakang kiri atas
sebagian mahkotanya telah hilang. Pemeriksaan radiografis gigi 25 menunjukkan
gambaran radiopak pada mahkota hingga orifis. Terdapat satu akar dengan
dilaserasi ke arah mesial, dengan gambaran radioopak sepanjang saluran akar
menggambarkan telah dilakukan pengisian saluran akar yang hermetis. Gigi 25
dilakukan restorasi dengan menggunakan mahkota metal porselen dengan pasak
fiber. Kontrol menunjukkan tidak adanya keluhan subyektif dan kelainan pada
jaringan sekitar. Restorasi pada gigi yang telah dilakukan perawatan saluran akar
bertujuan melindungi gigi yang tersisa dari terjadinya fraktur, mencegah reinfeksi
pada sistem saluran akar, dan menggantikan struktur gigi yang hilang.
Kata kunci : premolar, pasca endodontik, pasak fiber, mahkota metal porselen
ABSTRACT
The tooth should be adequately restored, when endodontic treatment has been
completed. Because these tooth structure will have a different condition with the
vital tooth. The teeth with a few remaining tissue need a full coverage restoration
with post and core support. This case report discuss about post-endodontic
treatment restoration on the second premolar teeth of maxilla. A man, 22 years old,
came to resident clinic of conservative dentistry at Dentisty Faculty of University of
Padjadjaran due to loss part of upper left teeth crown. The teeth has been
endodonticaly treated. Periapical radiograph represent one root with mesial
dilacerations and also radiopaque view through the root canal. Porcelain fused to
metal restoration with fiber post and core build up preparation. Restoration for the
endodonticaly treated teeth is an important final steps which to protect the
remaining teeth from fracture, to prevent the reinfection in the root canal system,
and also to replace the loss of toot structure.
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Keywords : second premolar, post endodontic treatment, fiber post, porcelain fused
to metal

PENDAHULUAN
Ketika perawatan endodontik telah selesai dilakukan, maka gigi harus
direstorasi secara adekuat. Struktur gigi yang telah dilakukan perawatan saluran
akar akan berbeda dengan gigi vital. Perubahan yang terjadi selama perawatan
meliputi karakteristik fisik jaringan yang melemah, hilangnya struktur gigi, dan
kemungkinan terjadinya diskolorasi.1
Kehilangan struktur jaringan keras gigi yang disertai dengan preparasi akses
kavitas secara konservatif mempengaruhi kekakuan gigi sebesar 5%. Beberapa
literatur menyebutkan bahwa tingkat kekakuan gigi berkurang pada preparasi
kavitas bagian oklusal sebesar 20% hingga 63% dan bagian MOD sebesar 14%
hingga 44%. Hal ini menunjukkan akses kavitas endodontik yang dikombinasikan
dengan preparasi MOD akan menyebabkan kerapuhan gigi secara maksimal.
Kehilangan struktur gigi selama perawatan endodontik meningkatkan resiko
terjadinya fraktur mahkota. Restorasi pada gigi yang telah dilakukan perawatan
saluran akar bertujuan melindungi gigi yang tersisa dari terjadinya fraktur,
mencegah reinfeksi pada sistem saluran akar, dan menggantikan struktur gigi yang
hilang.1–3
LAPORAN KASUS
Pasien laki-laki, umur 22 tahun datang ke Instalasi Klinik Konservasi
RSGM FKG UNPAD pada bulan Desember 2015 dengan keluhan gigi belakang kiri
atas sebagian mahkotanya telah hilang. Gigi tersebut telah dilakukan perawatan
saluran akar dan sekarang ingin dibuatkan mahkota gigi agar dapat berfungsi
kembali untuk pengunyahan dan bentuknya kembali seperti gigi asli yang utuh.
Pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 120/80 mmHg, pernafasan
22x/menit, dan nadi 76x/menit. Pada pemeriksaan ekstra oral terlihat wajah
simetris, bibir tidak ada kelainan, sendi temporo mandibular tidak ada kelainan,
kelenjar sub mandibular kanan dan kiri tidak teraba dan tidak sakit. Sedangkan,
pada pemeriksaan intra oral didapat kebersihan mulut pasien baik, status lokalis
gigi 25 terdapat tambalan sementara pada bagian oklusal dan tambalan komposit
pada bagian distal, serta kurang lebih 1/3 mahkota gigi bagian bukal telah hilang.
Selain itu, test perkusi, palpasi dan tekan negative serta jaringan sekitar tidak
menunjukkan adanya kelainan.
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Gambar 1. Keadaan Klinis Gigi 25

Gambaran radiografis gigi 25 menunjukkan adanya gambaran radiopak
pada mahkota hingga orifis. Terdapat satu akar dengan dilaserasi ke arah mesial,
dengan gambaran radioopak sepanjang saluran akar menggambarkan telah
dilakukan pengisian saluran akar yang hermetis. Membran periodontal, lamina dura,
alveolar crest dan periapikal dalam batas normal.

Gambar 2. Gambaran Radiografis Gigi 25

Diagnosis dari kasus ini yaitu gigi 25 pasca perawatan saluran akar
(previously treated teeth, AAE 2013), dengan rencana perawatan yaitu restorasi
mahkota porcelain fused to metal (PFM) gigi 25 dengan menggunakan pasak fiber.
Prognosis dari kasus ini baik, karena pengisian saluran akar hermetis,
keadaan jaringan pendukung baik, jaringan gigi yang tersisa masih dapat direstorasi,
kesehatan umum pasien baik dan pasien kooperatif.
Kunjungan pertama dilakukan pemeriksaan subyektif, obyektif, radiografi,
penentuan diagnosis dan rencana perawatan. Kemudian pasien diberikan penjelasan
mengenai rencana pembuatan restorasi yang akan dilakukan, jenis bahan restorasi,
serta waktu dan biaya. Setelah disetujui, pasien menandatangani informed consent.
Tambalan sementara dan tambalan komposit dibuka. Kemudian kavitas dibersihkan
dari tambalan sementara hingga terlihat bahan pengisi gutaperca di orifis. Dari data
perawatan endodontik sebelumnya diketahui panjang kerja 21 mm. Pengambilan
gutaperca dilakukan dengan menggunakan largo drill no.2 sepanjang 16 mm yang
diberi tanda dengan rubber stop, sehingga gutaperca yang tersisa di dalam saluran
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akar kurang lebih 5 mm. Saluran pasak dipreparasi dengan menggunakan precision
drill (LuxaPost, DMG) no. 2 dengan ukuran 1.375 mm (warna ungu) ke dalam
saluran akar sesuai dengan panjang kerja yang telah ditentukan. Kemudian
dibersihkan dengan NaOCl 2,5% dan dikeringkan dengan paper point steril. Pasak
fiber yang telah disiapkan diinsersikan ke dalam saluran akar untuk di uji coba
(Gambar 3). Setelah itu dilakukan prosedur etsa dengan asam fosfat 37% selama 20
detik pada email dan maksimal 15 detik pada dentin, lalu dibilas dan dikeringkan
dengan paper point. Aplikasi bonding ke dalam saluran akar. Sementasi pasak fiber
menggunakan semen self adhesive resin cement dual cures (LuxaCore Z, DMG).
Kemudian dilakukan penambahan bahan yang sama untuk menutupi bagian
mahkota yang hilang. Lalu dilakukan penyinaran dengan light cure selama 20 detik.
(Gambar 4).

Gambar 3. Try in fiber post

Gambar 4. Pembentukan mahkota dengan LuxaCore-Z (DMG)

Pada kunjungan kedua dilakukan penentuan warna gigi dengan
menggunakan shade guide Vitapan dan diperoleh warna C2 (Gambar 5). Lalu
dilakukan persiapan preparasi core build up (inti restorasi). Pada tahap awal
dilakukan tindakan tissue management dengan menggunakan retraction cord untuk
membuka margin gusi. Preparasi inti restorasi dibuat dengan pengurangan di bagian
oklusal menggunakan bur fissure dengan ketebalan 2 mm. Sedangkan preparasi
pada daerah bukal dan palatal dengan ketebalan 1,5 mm dengan akhiran berbentuk
shoulder pada bagian bukal dan chamfer pada bagian palatal daerah sub gingiva.
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Inti dibentuk mengerucut ke oklusal membentuk sudut 60 -80. Seluruh sudut – sudut
tajam dibulatkan dengan menggunakan fine grit bur. Kemudian dilakukan
pembuatan bite registration dilakukan pada pasien dengan menggunakan lilin
merah. Setelah itu dilakukan pencetakan rahang atas dengan menggunakan
elastomer dan pada rahang bawah menggunakan alginat. Mahkota sementara
dipasang selama pembuatan mahkota metal porselen dan pasien diinstruksikan
datang satu minggu kemudian untuk pemasangan mahkota metal porselen tersebut.

Gambar 5. Penentuan warna gigi

Gambar 6. Preparasi Inti Restorasi Mahkota PFM Gigi 25

Kunjungan ketiga dilakukan pemeriksaan subyektif, tidak menunjukkan
adanya keluhan. Pemeriksaan obyektif, secara klinis tidak ada kelainan pada
jaringan sekitar gigi 25 serta pemeriksaan perkusi (-), tekan (-) dan palpasi (-).
Setelah dilakukan insersi mahkota PFM dengan melihat adaptasi tepi mahkota
dengan preparasi gigi, ada atau tidaknya kontak prematur dengan gigi antagonis,
bentuk dan warna gigi (Gambar 7a & b). Setelah didapatkan hasil yang baik,
mahkota tersebut disementasi dengan menggunakan adhesive luting cement
(PermaCem 2.0, DMG). Kelebihan semen dibuang dengan menggunakan sonde
atau scaler.

Gambar 7a. Insersi Mahkota PFM gigi 25 (bukal dan palatal)
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Gambar 7b. Insersi Mahkota PFM Gigi 25 (oklusal)

Pada kunjungan keempat dilakukan kontrol restorasi. Pemeriksaan
subyektif tidak menunjukkan adanya keluhan. Pada pemeriksaan obyektif, oklusi
baik, tidak ada kontak prematur, serta restorasi masih dalam keadaan baik. Tes
perkusi, tes palpasi dan tes tekan menunjukkan respon negatif. Gigi dapat berfungsi
dengan baik dan pasien merasa puas (Gambar 8a & b).

Gambar 8a. Kontrol restorasi mahkota PFM gigi 25 (oklusal)

Gambar 8b. Kontrol restorasi mahkota PFM gigi 25 (bukal dan palatal)

PEMBAHASAN
Restorasi PFM diindikasikan untuk gigi posterior yang memerlukan
kekuatan tinggi dan mengalami kerusakan yang membutuhkan perbaikan bonjol.
Keuntungan dari penggunaan PFM adalah kekuatan pemakaian yang baik, tahan
lama dan secara estetik baik.4–7. Pasak dapat digunakan di dalam akar dari gigi yang
secara struktur sudah rusak namun tetap membutuhkan retensi tambahan untuk core
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dan restorasi koronal. Selain itu, secara klinis penggunaan pasak fiber mampu
memenuhi syarat yaitu memberi proteksi maksimal dari akar terhadap fraktur,
retensi maksimal dari core dan mahkota, retensi maksimal pada akar dan
kemampuan menyalurkannya dan proteksi maksimal pada kerapatan tepi mahkota
dari kebocoran koronal.3–5
Pasak yang ideal akan memiliki kombinasi optimal dari resilience, stiffness,
flexibility dan strength. Proses bonding pasak fiber di dalam dentin saluran akar
mampu meningkatkan distribusi tekanan yang terjadi pada akar, sehingga
mengurangi resiko terjadinya fraktur gigi dan membantu dalam menguatkan
struktur gigi yang tersisa. 3
Pada kasus ini digunakan bahan sementasi pasak yaitu dual cured
composite resin core build-up , sebab mampu menghasilkan kekuatan perlekatan
yang cukup tinggi terhadap bahan pasak. Selain itu, bahan tersebut mengalami
peningkatan sifat mekanis. Penggunaan sistem adhesive etch-and-rinse pada kasus
ini dianggap lebih menguntungkan, sebab asam fosfor akan mengetsa dentin lebih
dalam jika dibandingkan self-etch.3,5,6,8
Inti atau core menggantikan struktur koronal yang mengalami karies,
fraktur atau pun hilang, serta menjaga restorasi final. Karakteristik fisik yang
diharapkan dari suatu inti yaitu kekuatan fleksural dan kompresif yang tinggi,
kestabilan dimensi, mudah dimanipulasi, pendeknya waktu setting serta
kemampuan perlekatan antara gigi dan pasak. Salah satu bahan inti yang digunakan
pada kasus ini yaitu resin komposit (LuxaCore-Z, DMG). Bahan inti komposit
tersebut telah menunjukkan nilai mekanis yang lebih baik dibandingkan bahan
konvesional, seperti silver-glass-ionomer cement dan amalgam. Keuntungan
penggunaan inti resin komposit yaitu adanya perlekatan adhesive terhadap struktur
gigi dan sebagian besar pasak, mudah untuk dimanipulasi, rapid setting, dan
formulasi yang translusen atau sangat opaque. Dibutuhkan lebih dari 2 mm
ketebalan gigi yang sehat pada bagian margin untuk tercapainya fungsi optimal dari
composite resin core.1,8,9
Adanya jaringan keras gigi yang tersisa di daerah servikal dan jumlah yang
cukup besar dari jaringan termineralisasi, dapat meningkatkan resistensi gigi
terhadap fraktur. Preparasi mahkota dengan minimal 1 mm area dentin arah koronal
diatas margin dapat menambah resistensi terhadap fraktur. Dengan demikian,
penting untuk didapatkan minimal 1 mm ferrule (secara ideal sekitar 2-3 mm) untuk
menstabilkan restorasi. Secara umum bentuk preparasi gigi untuk restorasi indirect
harus memiliki ketinggian maksimum dan keruncingan minimum untuk
mendapatkan retensi dan resistensi yang optimal.5,10
Sementasi mahkota PFM yang digunakan yaitu bahan self-adhesive luting
cement. Semen ini mengandung formula monomer adhesif yang memberikan
kekuatan adhesif natural cukup besar. Selain itu dalam penggunaannya mudah dan
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sederhana dalam tahap pembuangan sisa semen. Serta mudah dalam memonitor
aplikasinya, terutama pada restorasi post-endodontic. Adanya kandungan Zirkonia
pada semen ini juga memberikan efek shear adhesion yang cukup kuat yaitu
sebesar 21.6 mPa.2,5
SIMPULAN
Pada gigi yang telah dilakukan perawatan saluran akar, terutama gigi
posterior, perlu dilakukan follow-up restorasi yang menutupi seluruh sisa jaringan
mahkota gigi tersebut. Selain itu, perlu dipertimbangkan penggunaan pasak fiber
untuk menyalurkan tekanan wear pada saat digunakan, agar tidak mudah terjadi
fraktur.
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ABSTRAK
Perawatan endodontik intensional adalah tindakan perawatan saluran akar pada gigi
dengan pulpa vital normal. Indikasi dari perawatan endodontik intensional antara
lain pada kasus prosedur restorati protesa cekat, pembuatan over denture,
penatalaksanaan gigi dengan diskolorisasi, resorpsi akar servikal, dan gigi dengan
kelainan periodontal yang parah. Pasien perempuan usia 32 tahun datang ke klinik
PPDGS Konservasi Gigi RSGM FKG UNPAD, dengan rujukan dari Departemen
Prostodonsia untuk dilakukan perawatan saluran akar pada gigi belakang kiri atas
sebagai persiapan pembuatan restorasi pin crown single unit. Gigi tersebut 6 bulan
sebelumnya dibuatkan mahkota metal porselen, namun mahkota tersebut lepas 2
bulan yang lalu. Gigi terasa ngilu saat makan dan minum yang dingin, tapi tidak
pernah ada rasa sakit berdenyut. Pada pemeriksaan intraoral didapatkan gigi
tersebut telah dipreparasi dan mengalami ekstrusi sehingga terdapat kontak
intraoklusal dengan gigi antagonisnya. Pemeriksaan radiografis tidak terdapat
kelainan pada periapikal. Diagnosis pulpitis reversibel gigi 25. Setelah dilakukan
pemeriksaan subjektif, objektif, radiografi, penentuan diagnosis dan rencana
perawatan, pasien menandatangani informed consent, anestesi, pemasangan rubber
dam, pembukaan kamar pulpa, preparasi biomekanis, pengisian saluran akar yang
hermetis dengan guta perca dan sealer berbasis resin. Perawatan ini dilakukan
dalam satu kali kunjungan. Perawatan endodontik intensional dengan prosedur
perawatan endodontik satu kali kunjungan memperlihatkan hasil perawatan yang
baik.
Kata kunci: Endodontik, Intensional, one visit
ABSTRACT
Intentional endodontic treatment is root canal treatment in tooth with normal pulp.
Intentional endodontics indicated for teeth with presumed doubtful pulp scheduled
for fixed prosthetic procedures, over denture construction, management of
discoloured teeth, managmenet of invasive cervical resorption, teeth with severe
periodontal disease. Intentional endodontic procedure are similar to conventional
endodontic procedure. A 32 years old female patient referred to the Department of
Conservative Dentistry and Endodontic from Department of Prosthetic for root
canal treatment in left posterior maxillary teeth. The treatment acted as an intial
procedure for restoration pin crown single unit. Six month earlier the teeth was
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restorated with porcelain fused to metal crown. The crown dislodged four month
later. The teeth became sensitive when it was used for eating and drinking cool
water but the patient never had any experience with spontanius pain. From the
intraoral examination, the teeth were preparated and there were extrution, so the
intraocclusal contact with
contra lateral teeth happened. Radiographic
examination shows that there are no periapical lession. The diagnose of the teeth is
reversible pulpitis. After subjective, objective and radiographic examinations,
diagnose and treatment plan, the patient sign the informed consent, anesthetic,
rubber dam used to issolate the teeth, open access, biomekanis preparation,
obturated with gutaperca and sealer base resin. The treatment has been done in
single visit. Intentional endodontic treatment with single visit procedure showed a
good post treatment prognosis.
Keyword : Intentional endodontic treatment, single visit endodontic, pin crown
single unit
PENDAHULUAN
Perawatan endodontik intensional adalah tindakan perawatan saluran akar
pada gigi dengan pulpa vital normal. Indikasi dari perawatan endodontik intensional
antara lain pada kasus prosedur restoratif protesa cekat yang membutuhkan
tambahan retensi, pembuatan over denture, penatakasanaan gigi dengan
diskolorisasi yang tidak dapat diatasi lagi dengan penggunaan bleaching eksternal
dengan prosedur home bleaching maupun office bleaching, dan gigi dengan keadaan
kelainan periodontal parah dan pada kasus resorpsi servikal eksternal. Prevalensi
perawatan endodontik intensional sekitar 3,36- 9%, kebanyakan dilakukan untuk
keperluan restoratif.1-4
Perawatan endodontik intensional biasanya dilakukan dengan prosedur one
visit jika pulpa tidak terinfeksi dan tidak memerlukan medikamen saluran akar.
Pada kasus resorpsi servikal eksternal lebih disarankan untuk prosedur perawatan
endodontik beberapa kali kunjungan karena isolasi yang baik sulit untuk dilakukan
pada kunjungan pertama.5
LAPORAN KASUS
Seorang pasien perempuan usia 32 tahun datang ke klinik PPDGS Konservasi
Gigi RSGM FKG UNPAD, dengan rujukan dari Departemen Prostodonsia untuk
dilakukan perawatan saluran akar pada gigi belakang kiri atas sebagai persiapan
pembuatan restorasi pin crown single unit. Gigi tersebut 6 bulan sebelumnya
dibuatkan mahkota metal porselen, namun mahkota tersebut lepas 2 bulan yang lalu.
Gigi terasa ngilu saat makan dan minum yang dingin, tapi tidak pernah ada rasa
sakit berdenyut
Riwayat penyakit sistemik, hipertensi, diabetes melitus, kelainan jantung, dan
kelainan peradarahan disangkal. Hasil pemeriksaan fisik dan tanda vital
menunjukkan tekanan darah 120/80 mmHg, respirasi 20x/menit dan nadi 80x/menit.
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Pemeriksaan ekstra oral : wajah simetris, bibir tidak ada kelainan, sendi
temporo mandibular tidak ada keluhan, kelenjar limfe kiri dan kanan tidak teraba
dan tidak sakit.
Pemeriksaan intraoral : kebersihan mulut baik, gigi 25 terdapat bentuk gigi
yang telah dipreparasi pada bagian mahkota, bagian emailnya sudah berkurang,
karies media di sebelah mesial, vitalitas gigi positif, perkusi negatif, mobiliti
negatif, jaringan sekitar dalam batas normal, mahkota terlihat ekstrusi dan saat
oklusi gigi 25 kontak rapat dengan gigi antagonisnya, tidak terdapat ruangan
intermaksilari.

Gambar 1. Gambaran klinis gigi 25

Pemeriksaan radiografis menunjukkan mahkota telah dipreprasi (email
sudah berkurang), akar 1 lurus dengan 2 saluran akar, membran periodontal dalam
batas normal, lamina dura dalam batas normal, tulang alveolar dalam batas normal,
periapikal tidak ada kelainan.

Gambar 2. Fotoradiografi keadaan awal gigi 25

Diagnosisnya adalah pulpitis reversible gigi 25 (AAE, 2013 ) dan rencana
perawatan yang akan dilakukan untuk gigi 25 adalah perawatan ekstirpasi vital (satu
kali kunjungan) dan dikonsul kembali ke bagian prostodonsia untuk dilakukan
pembuatan restorasi pin crown single unit.
Pada kunjungan pertama setelah dilakukan pemeriksaan subjektif, objektif,
radiografi, penentuan diagnosis dan rencana perawatan, pasien diberi penjelasan
mengenai tindakan yang akan dilakukan dan tujuan dari tindakan. Kemudian pasien
menandatangani lembaran informed consent dan mengisi lembar evaluasi praanestesi yang telah disediakan.
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Perawatan saluran akar pada gigi 25 diawali dengan tindakan asepsis
terlebih dahulu dengan mengulaskan larutan povidone iodine pada mukosa bukal
dan palatal, lalu dilakukan anestesi infiltrasi pada daerah mukobukal fold gigi 25
dan bagian palatal sebanyak masing-masing ±0,5 ml dengan larutan anestetikum
lokal (Xylestetin-A). Setelah gigi teranestesi dan gingiva terlihat pucat lalu
dilakukan isolasi gigi 25 dengan menggunakan rubber dam.

Gambar 3. Isolasi gigi 25 dengan rubber dam

Akses kavitas dibuka dari oklusal menggunakan bur bundar berukuran kecil
dan bur endo akses hingga menembus kamar pulpa. Kemudian dilakukan anestesi
intrapulpa ±0,5 ml. Selanjutnya dilakukan ekstirpasi jaringan pulpa menggunakan
jarum ekstirpasi. Pelebaran orifis dilakukan dengan menggunakan bur endo Z dan
X-Gates (Dentsply, Maillefer, Swiss). Irigasi dengan NaOCl (Natrium Hipoklorit)
2,5%, kemudian dikeringkan dengan paper point.

Gambar 4. Preparasi akses gigi 25

Preparasi saluran akar dimulai dengan pembuatan glide path dengan
menggunakan file C Pilot #8, #10 (C-Pilot file, VDW) ke dalam saluran akar untuk
menjajaki apakah terdapat hambatan atau sumbatan dalam saluran akar, sampai
beberapa milimeter dari perkiraan panjang kerja. Kemudian dilakukan pengukuran
panjang kerja dengan menggunakan apex locator (Woodpex III, Woodpecker)
diperoleh panjang kerja saluran akar bukal 17 mm, dan saluran akar palatal 17 mm.
Preparasi saluran akar dimulai dengan dengan K-File #10, #15, #20 sesuai
panjang kerja. Preparasi dilanjutkan dengan menggunakan Instrumet Rotary (Mtwo,
VDW) menggunakan file #10, #15, #20 dan #25. Setiap pergantian jarum, saluran
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akar diirigasi dengan larutan NaOCl 2,5%. File dilumasi EDTA gel (Glyde,
Dentsply). Irigasi terakhir digunakan larutan NaOCl 2,5% dan dibilas dengan
akuades steril, saluran akar dikeringkan dengan Capillary tip (Fondaco) dan paper
point.
Kemudian dilakukan uji coba pengisian saluran akar dengan menggunakan
gutapercha cone #25 sesuai file terakhir (Gutap Mtwo, VDW). Dilakukan foto trial
pengisian saluran akar.

Gambar 5. Foto radiografi Trial pengisian gigi 25

Pengisian saluran akar dengan teknik kondensasi lateral, dengan sealer
berbasis resin (AH 26,Denstply). Kemudian dilakukan pengurangan gutaperca 1mm
dibawah orifis dan diatasnya ditutup dengan glass ionomer cement (GC, Gold
Label). Kemudian dilakukan foto radiografi pengisan.

Gambar 6. Foto Radiografi pengisian saluran akar gigi 25

Hasil foto radiografis menunjukkan pengisian saluran akar yang hermetis
dan sesuai panjang kerja. Pasien diinstruksikan untuk datang kembali 1 minggu
kemudian.
Kunjungan kedua, pasien kembali untuk kontrol, pasien tidak merasa ada
keluhan, perkusi negatif, palpasi negatif dan mobiliti negatif. Hasil radiografis
memperlihatkan pengisian hermetis, tidak tampak ada kelainan pada jaringan
periapikal dan jaringan periodontal.
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Gambar 7. Foto kontrol pengisian saluran akar gigi 25

Selanjutnya pasien dikirim kembali ke Departemen Prostodonsia untuk
pembuatan restorasi protesa cekat yaitu pin crown single unit.

Gambar 8. Foto Klinis gigi 25 setelah direstorasi

PEMBAHASAN
Pada pemeriksaan intraoral didapatkan gigi tersebut telah dipreparasi dan
mengalami ekstrusi sehingga terdapat kontak intraoklusal dengan gigi antagonisnya
sehingga untuk merestorasi kembali gigi tersebut harus dilakukan perawatan
endodontik intensional. Perawatan endodontik intensional yang dilakukan dengan
satu kali kunjungan (one visit).
One visit endodontik memiliki beberapa kelebihan yaitu waktu perawatan
yang lebih singkat, meminimalkan resiko kontaminasi mikroorganisme ke dalam
saluran akar dan mengurangi resiko flare up. Namun, perawatan ini tetap memiliki
kerugian dan keterbatasan yaitu waktu perawatan yang lama, terutama berpengaruh
pada pasien dengan kelainan TMJ, apabila terjadi flare up akan tidak dapat
didrainase dengan mudah, dan pada kasus sulit seperti saluran akar jamak atau yang
terkalsifikasi tidak dapat dilakukan dalam satu kali kunjungan.6-11
Pemilihan one visit endodontik pada gigi 25 dengan diagnosis pulpitis
reversibel didasari atas tidak adanya keluhan dari pasien, keadaan pulpa yang masih
vital, tidak ada kelainan periapikal, gigi dengan dua akar dan saluran akar
sederhana. Semua alasan ini mengarah pada indikasi one visit endodontik, sehingga
memberikan prognosis yang baik. Hal lain yang mendasari pemilihan perawatan ini
adalah kebersihan mulut yang baik serta keinginan pasien agar perawatan
secepatnya dapat diselesaikan.
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Preparasi saluran akar pada kasus ini dikerjakan dengan teknik crowndown
karena dapat membuang debris dan mikroorganisme lebih banyak ke arah koronal
dan mempertahankan konstriksi apikal, sehingga mencegah debris terdorong ke
apikal. Larutan irigasi yang digunakan adalah NaOCl 2,5% karena memiliki efek
antimikroba yang mampu memutus rantai protein dan merusak aktivitas sintesis
DNA bakteri, serta sebagai lubrikan. Penggunaan EDTA 15%, efektif untuk
menghilangkan smear layer terutama menghilangkan komponen anorganik.11-12
Pengisian saluran akar pada kasus ini menggunakan teknik kondensasi
lateral. Pengisian dilakukan dengan gutaperca dan bahan sealer AH 26. Sealer AH
26 merupakan sealer berbasis resin, nonacrylic, eugenol-free sealer, bersifat
radiopaq, waktu kerjanya 4,5 jam dan waktu pengerasan optimumnya 12-48 jam,
sifat adhesif yang baik, bersifat antibakteri, toksisitas rendah serta dapat ditoleransi
oleh jaringan periapikal.7
Restorasi akhir yang dilakukan adalah pin crown single unit karena
pertimbangan tidak terdapat ruang intermaksilari. Pin atau pasak di saluran akar
kurang lebih 2/3 panjang kerja, dengan menyisakan gutaperca pada 1/3 apikal
sebagai apical plug. Gigi 25 ini membutuhkan restorasi yang tidak perlu ketebalan
yang besar sehingga dipilihlah pin dan inti yang dibuat menjadi satu kesatuan,
dengan bahan dari metal yang dilapisi porselen hanya dibagian bukal dan palatal
untuk kebutuhan estetik.
SIMPULAN
Perawatan endodontik intensional dengan melakukan prosedur one visit
memperlihatkan hasil yang baik. Pengambilan keputusan untuk melakukan
perawatan endodontik intensional harus melalui seleksi kasus berdasarkan
pemeriksaan klinis, diagnosis, dan prognosis yang tepat.
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ABSTRAK
Pembuatan protesa mata termasuk ke dalam perawatan di bidang prostodontik yaitu
rehabilitasi maksilofasial. Protesa mata diperlukan untuk mengganti bola mata yang
hilang. Protesa mata tidak dapat mengembalikan fungsi penglihatan tetapi protesa
ini diperlukan untuk memperbaiki fungsi estetik dan meningkatkan kepercayaan diri
pasien. Laporan kasus ini membahas penanganan kasus kehilangan bola mata kiri
post enukleasi akibat trauma pada seorang pasien wanita di klinik mahasiswa
program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS) Departemen Prostodonsia
Rumah Sakit Gigi Mulut (RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas
Padjadjaran (UNPAD). Pasien dibuatkan protesa mata individual dari bahan akrilik
(Polymethylmethacrylate/ PMMA). Protesa mata individual berbahan akrilik cukup
memuaskan bagi pasien dalam hal kenyamanan, estetik, dan biaya.
Kata Kunci : Protesa mata, individual, akrilik
ABSTRACT
Fabrication of ocular prosthesis included into prosthodontics treatment, especially
in maxillofacial rehabilitation. Ocular prosthesis necessary to replace lost eyeball.
Ocular prosthesis can not restore visual function but this prosthesis is needed to
improve the aesthetic function and increase patient’s confidence. This case report
discusses about treatment of loss of left eyeball post enucleated due to the trauma
in a female patient at PPDGS Prosthodontia clinics, RSGM FKG UNPAD.
Individual ocular prosthesis made of acrylic (Polymethylmethacrylate/PMMA).
Individual ocular prosthesis made of acrylic quite satisfactory for the patient in
terms of comfort, aesthetics and cost.
Keywords: Ocular prosthesis, individual, acrylic
PENDAHULUAN
Kehilangan bola mata menyebabkan hilangnya fungsi penglihatan, ekspresi
wajah dan kepercayaan diri seseorang. Protesa mata atau orbital prosthesis
diperlukan untuk mengganti bola mata yang hilang. Protesa mata tidak dapat
mengembalikan fungsi penglihatan tetapi protesa ini diperlukan untuk memperbaiki
fungsi estetik dan meningkatkan kepercayaan diri pasien.1,2 Pembuatan protesa mata
termasuk ke dalam perawatan di bidang prostodontik yaitu
rehabilitasi
maksilofasial. Protesa mata dapat berupa implan, stock occular atau individual.
Laporan kasus ini membahas mengenai pembuatan protesa mata individual dari
bahan akrilik (Polymethylmethacrylate/ PMMA)
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Protesa mata telah digunakan sejak lama, diperkirakan dari mulai zaman
mesir kuno (1613-2494 SM). Ambroise Pare, pelopor pembuat protesa mata pada
zaman modern, membuat protesa mata yang terbuat dari bahan kaca dan porselen
pada tahun 1575.3,4 Protesa mata kaca digunakan sampai masa Perang Dunia II.
Protesa mata kaca memiliki beberapa kerugian diantaranya bahan kaca tidak dapat
beradaptasi sempurna dengan permukaan dalam soket mata sehingga terdapat celah
atau ruangan. Ruangan ini menjadi tempat berkumpulnya mucus dan cairan mata
sehingga menjadi lingkungan yang mudah untuk pertumbuhan bakteri. Kerugian
lainnya adalah protesa mata kaca mudah pecah bila jatuh atau pada suhu ekstrim,
hal ini dapat membahayakan soket mata.3 The Naval Dental School pada awal
tahun 1940-an meneliti penggunaan bahan resin akrilik dalam pembuatan protesa
mata individual dengan mengadopsi konsep pencetakkan dan penyesuaian protesa
gigi. Protesa mata berbahan resin akrilik lebih menguntungkan dibanding protesa
kaca karena protesa akrilik dinilai lebih mudah diadaptasikan dan disesuaikan di
dalam soket mata, tidak mudah pecah, dapat dihaluskan bila tergores, tidak bereaksi
dengan cairan mata, estetik, tahan lama dan proses pembuatannya mudah
dilakukan.3,4
Protesa mata diperlukan pada kasus kehilangan bola mata akibat atrofi lanjut
ataupun setelah pengangkatan bola mata. Indikasi pengambilan bola mata meliputi
trauma, infeksi lanjut, tumor, kebutaan disertai rasa sakit pada mata. Prosedur
operasi diklasifikasikan menjadi 3 kategori umum yaitu eviserasi, enukleasi dan
eksenterasi.4
Protesa mata sebaiknya segera dibuat setelah pasien menjalani prosedur
pembedahan untuk mencegah atrofi otot-otot sekitar mata dan pendangkalan soket
mata karena atrofi mukosa mata. Soket mata dan tonus otot berguna untuk retensi
protesa mata. Pasien dengan tonus otot yang kuat dapat menahan protesa mata
sehingga dapat menambah retensi bagi protesa selain itu tonus otot yang kuat dapat
menggerakan protesa mata dan kelopak mata sehingga protesa mata dapat terlihat
lebih alami.5
Evaluasi pasien perlu dilakukan sebelum protesa mata dibuat. Hal yang perlu
diperhatikan antara lain penyembuhan luka akibat pembedahan, ada atau tidaknya
jaringan yang mengalami iritasi, tonus otot di sekitar mata, kedalaman soket mata
terutama untuk pasien yang tidak menjalani pengangkatan bola mata, ruang yang
cukup diperlukan untuk ketebalan protesa mata. Protesa mata memerlukan
ketebalan bahan akrilik untuk mendapatkan estetik yang memuaskan. soket mata
yang dalam biasanya menguntungkan untuk retensi protesa. Diperlukan
pemeriksaan kelopak mata, bentuk kelopak dan kemampuan pasien untuk membuka
dan menutup mata serta menggerakan otot-otot sekitar mata terutama dasar soket.
Kondisi psikologis pasien, motivasi dan harapan pasien terhadap protesa matanya
penting untuk diketahui.6
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LAPORAN KASUS
Pasien perempuan berusia 40 tahun datang ke instalasi PPDGS Prostodonsia
FKG Unpad dengan keluhan protesa mata kiri yang dipakainya sudah berubah
warna dan longgar, pasien ingin dibuatkan protesa mata baru. Pasien kehilangan
bola mata kiri karena mengalami kecelakaan sehingga harus dilakukan enukleasi
sekitar 3 tahun yang lalu.
Pemeriksaan awal memperlihatkan, soket mata kiri memiliki kedalaman yang
cukup, (Gambar.1) pasien kurang mampu menggerakan kelopak mata kiri, dinding
posterior soket dapat bergerak mengikuti pergerakan bola mata kanan yang masih
sehat, tidak tampak iritasi pada mukosa soket. Pasien kehilangan kepercayaan diri
karena protesa lama sudah tidak estetik dan ingin segera dibuatkan protesa baru.

Gambar 1. Foto pasien tanpa protesa mata

Tahapan pertama pembuatan protesa mata yaitu pencetakan soket mata
menggunakan bahan alginat dan sendok cetak pribadi dari resin akrilik. Kelopak
mata dibuka lebar oleh operator kemudian alginat diaplikasikan ke dalam sendok
mata menggunakan syringe, setelah soket terisi penuh sampai permukaan dalam
kelopak mata, sendok cetak dimasukkan ke dalam bahan alginat. Cetakan diangkat
setelah bahan alginat mengeras (Gambar 2). Cetakan dipendam di dalam gips batu
untuk mendapatkan duplikasi soket mata kemudian dibuat pola lilin protesa mata
pada cetakan gips tersebut (Gambar 3)

Gambar 2. Proses pencetakan mata
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Gambar 3. Pemendaman cetakan alginat pada adukan gips batu dan pola lilin sklera

Dilakukan uji coba pola lilin pada pasien untuk melihat kesesuaian dengan
kelopak mata pasien dan keselarasan dengan mata sebelahnya. (Gambar 4) Hal yang
perlu diperhatikan antara lain dukungan kelopak mata, kecembungan, bentuk dan
ukuran bola mata harus sesuai dengan mata sebelahnya, retensi pola lilin di dalam
soket, protesa dapat mengikuti pergerakan bola mata sebelahnya atau tidak, pada
saat dilakukan pergerakan pola lilin tidak boleh jatuh atau berotasi. Kelopak mata
harus bisa membuka dan menutup dengan wajar. Pola lilin dapat dikoreksi kembali
apabila belum sesuai, sebelum dilakukan packing akrilik. Penentuan warna akrilik
dilakukan pada tahap uji coba pola lilin. Warna akrilik disesuaikan dengan warna
dasar bola mata sebelahnya.

Gambar 4. Uji coba pola lilin sklera

Pola lilin dipendam dalam cuvet kecil menggunakan gips batu. Setelah itu
dilakukan buang lilin kemudian packing akrilik (Gambar 5). Tahapan selanjutnya
adalah uji coba sklera pada pasien (gambar 6). Pemeriksaan yang dilakukan sama
seperti pemeriksaan saat uji coba pola lilin. Pengurangan bagian permukaan anterior
sklera sebanyak 1-2 mm dilakukan setelah sklera dinilai sesuai dengan pasien.
Tujuan pengurangan ketebalan 1-2 mm ini adalah untuk memberi ruang untuk
bahan akrilik bening.
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Gambar 5. Pemendaman pola lilin sklera pada kuvet, buang lilin dan sklera akrilik
pada kuvet

Gambar 6. Uji coba sklera akrilik pada pasien

Tahapan selanjutnya adalah menentukan diameter dan posisi iris pada
pasien. Penentuan tersebut harus dilakukan dengan cermat karena posisi dan ukuran
iris harus simetris dengan mata sebelahnya. Buat kedalaman sekitar 1 mm sesuai
bentuk iris yang telah ditentukan sebelumnya pada pasien.. Pewarnaan iris pada
kasus ini dilakukan dari arah anterior. Daerah limbus dipertegas dengan warna
hitam sebelum dilakukan pewarnaan iris. Area iris diwarnai sesuai dengan warna
iris mata sebelahnya menggunakan cat akrilik. Buat pupil dengan ukuran, bentuk
dan warna yang sesuai dengan mata sebelahnya. Tambahkan striae di sekitar pupil.
Cat akrilik dibiarkan kering. Pewarnaan dan pemberian karakteristik tertentu pada
sklera perlu dilakukan agar sklera tidak terlihat putih bersih. Pembuluh darah atau
corak tertentu dapat dibuat disesuaikan dengan mata asli sebelahnya (Gambar 7).

Gambar 7. Pengurangan area iris sedalam 1 mm, mempertegas limbus, pewarnaan iris, pupil
dan striae menggunakan cat akrilik, pemendaman kembali pada kuvet untuk penambahan
akrilik bening

Mata yang telah diwarnai dipacking ulang ke dalam cuvet untuk ditambahkan
akrilik bening (Gambar 7) pada permukaan anterior sklera kemudian dimasak.
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Tujuan penambahan akrilik bening ini adalah untuk memberikan efek alami mata.
Setelah pemolesan, protesa mata diinsersikan ke dalam soket mata pasien.
Pemeriksaan yang dilakukan sama seperti saat uji coba sklera selain itu dilihat
kesimetrisan dan keselarasan dengan bola mata asli sebelahnya, kecocokan warna,
posisi iris, pergerakan bola mata (Gambar 8). Pasien diberi cermin untuk menilai
kesesuaian protesa matanya. diajarkan cara memasang dan melepas protesa,
prosedur perawatan di rumah.

Gambar 8. Insersi protesa pada pasien

PEMBAHASAN
Protesa mata individual memiliki keuntungan dibandingkan dengan protesa
stock occular. Protesa mata individual dibuat sesuai dengan kondisi rongga mata
masing-masing pasien sehingga lebih mudah beradaptasi terhadap soket mata dan
jaringan sekitarnya. Adaptasi dan retensi yang adekuat dapat memberikan
kenyamanan terhadap pasien. Protesa mata harus memiliki retensi yang cukup tetapi
tidak boleh terlalu menekan karena tekanan yang berlebihan dapat menimbulkan
iritasi pada kelenjar air mata, abrasi serta ulserasi.5
Protesa mata tidak boleh terlalu berat karena dapat memberikan tekanan yang
berlebihan terhadap mukosa soket dan mengurangi retensi protesa itu sendiri.
Protesa mata seharusnya ringan, hal ini dapat diperiksa dengan cara mencelupkan
protesa ke dalam mangkuk berisi air, apabila protesa ringan maka protesa tersebut
akan mengapung di dalam air, sebaliknya apabila terlalu berat maka protesa akan
tenggelam. Soket mata pada pasien dalam laporan kasus ini memiliki rongga yang
besar dan dalam, idealnya dibuatkan protesa mata dengan desain hollow, dimana
bagian dalam protesa dibuat berongga untuk menghindari berat protesa yang
berlebihan. Protesa lama pasien dibuat dengan desain hollow, protesa tersebut
bertahan kurang lebih selama 6 bulan karena terjadi perubahan warna pada area
anterior sklera terutama daerah iris dan pupil. Hal ini terjadi diduga karena terdapat
kebocoran pada sambungan antara bola mata dengan penutupnya, sehingga cairan
mata pasien masuk ke dalam permukaan dalam bola mata. Desain protesa hollow
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dilakukan dengan cara membagi dua bola mata akrilik menjadi bagian anterior yaitu
bagian bola mata dengan lapisan akrilik bening dan lukisan iris dan pupil.
Bagian posterior adalah bagian dasar bola mata yang akan menempel pada
dinding posterior soket. Bola mata bagian anterior dilubangi dari bagian belakang
kemudian pewarnaan dilakukan dari posterior, setelah pewarnaan selesai bagian
anterior ditutup dengan bagian posterior dilekatkan menggunakan self curing
acrylic. Terdapatnya sambungan ini memungkinkan terjadinya kebocoran sehingga
dapat menyebabkan masuknya cairan mata ke dalam protesa dan merusak warna
protesa. Desain protesa mata utuh tanpa hollow dipilih untuk kasus ini agar tidak
terjadi kebocoran sehingga diharapkan protesa dapat lebih bertahan lama. Berat
protesa dengan desain tanpa hollow pada laporan kasus ini memenuhi persyaratan
setelah dilakukan pemeriksaan di dalam air.
Pasien kesulitan menutup kelopak mata hal ini terjadi akibat trauma yang
terjadi pada otot sekitar mata akibat kecelakaan sehingga mempengaruhi
kemampuan pergerakan otot. Keterbatasan kemampuan menggerakkan bola mata
ini menyulitkan saat insersi karena pasien kesulitan menutup mata saat memakai
protesa. Diperlukan pengurangan ketebalan sklera akrilik yang cukup banyak untuk
membantu mempermudah pasien menutup mata. Pendapat pasien penting untuk
menilai keberhasilan pembuatan protesa mata. Hal yang perlu ditanyakan kepada
pasien adalah kenyamanan pasien, kepuasan pasien dalam hal estetika meliputi
kesesuaian warna sklera dan iris, pergerakan protesa mata dan otot otot sekitar
mata.
Kontrol satu minggu setelah insersi protesa mata diperlukan untuk melihat
adaptasi pasien terhadap protesa mata dan juga untuk menilai adaptasi protesa mata
terhadap soket mata dan jaringan sekitarnya. Kepuasan pasien menentukan
keberhasilan pembuatan protesa mata. Pasien pada laporan kasus ini merasa puas
terhadap protesa matanya yang baru sehingga kepercayaan dirinya kembali
meningkat.
SIMPULAN
Protesa mata individual berbahan akrilik cukup memuaskan bagi pasien
dalam hal kenyamanan, estetik, dan biaya. Desain protesa mata yang tepat,
kepuasan dan kenyamanan pasien menjadi faktor penentu dalam keberhasilan
pembuatan protesa mata individual.
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ABSTRAK
Sindrom gigi retak merupakan gambaran klinis yang umum ditemui pada mahkota
gigi dan bersifat multifaktorial. Keberadaan sindrom gigi retak akan memengaruhi
keutuhan struktur gigi. Kecermatan klinisi dalam mengidentifikasi dan
mengevaluasi keberadaan retakan gigi. Kontrol preparasi yang baik serta
penggunaan alat bantu seperti dental loupe akan menghasilkan prognosis restorasi
akhir yang baik.Istilah sindrom gigi retak didefinisikan sebagai fraktur tidak
lengkap pada gigi vital posterior yang melibatkan dentin dan terkadang memanjang
hingga pulpa. Istilah yang kemudian disangkal oleh Moumon. Sindrom ini dapat
bersifat simptomatis maupun asimptomatis
Faktor-faktor penyebab utama
terjadinya retakan gigi terbagi kedalam faktor alami maupun iatrogenik. Proses
diagnosis kondisi ini lebih tepat dilakukan dengan bantuan loupe atau mikroskop
dengan perbesaran 14 x atau lebih, yang mampu melihat celah 200 mikrometer.
Perawatan terhadap gigi dengan kondisi ini bervariasi mengacu pada simptom yang
ada, namun keperluan untuk penggunaan mahkota penuh disarankan.Terminologi
sindrom gigi retak masih belum dapat digunakan secara universal. Penatalaksanaan
kasus sindrom gigi retak lebih ideal bila menggunakan alat bantu visual. Sindrom
gigi retak merupakan hal yang umum terjadi dan memerlukan alat bantu visual
untuk menanganinya secara ideal.
Kata kunci : Sindrom gigi retak, prosedur diagnostik dan mikroskop dental
ABSTRACT
Cracked Tooth Syndrome (CTS) is a common clinical condition in tooth crown, that
has multifactorial causes. Its existance will paired the sound tooth structure.
Clinician must be careful enough to identified and evaluated the existance of tooth
crack. A good tooth preparation control and the usage of dental loupe can give a
better restoration prognosis. The CTS terminology described as an incomplete
fracture on posterior vital tooth that involved dentin and sometimes extent toward
pulp cavity. However this concept were objected by Moumon. CTS can be
symptomatic or asymptomatic. Factors causing this syndrome vary from natural to
iatrogenic. It is better to diagnose the CTS using dental loupe or mikroscope with
14 times magnification or more that can aid to view 200 mikrometer crack line. CTS
can be treated based on symptoms that follows, and better to be treated with full
crown restoration. CTS terminology still can’t be used universally. This case could
be treated ideally by using visual enhancement device. Cracked tooth syndrome is a
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common things and it is required to use visual enhancement device to provide ideal
treatment.
Keywords : Cracked tooth syndrome, crown preparation, dental loupe
PENDAHULUAN
Istilah Sindrom Gigi Retak (SGR) dikemukakan pertama kali oleh Cameron 1
pada tahun 1964, dan istilah tersebut mengacu pada kondisi fraktur tidak lengkap
pada gigi posterior yang vital yang melibatkan dentin dan terkadang meliputi pulpa.
Pola yang sering timbul dari kasus SGR adalah retakan yang berada di tengah dan
mengikuti tubuli dentin dan dapat menyebar hingga pulpa. Pola berikutnya araha
patahan lebih menuju tepi dan dapat mengakibatkan patahan pada puncak bonjol.1
SGR dapat timbul dikarenakan adanya beban gaya oklusal yang meningkat sesaat
pada saat pengunyahan, yang membebani bidang tegangan pada permukaan oklusal
gigi. Peningkatan nilai yang sesaat tersebut akan mengakibatkan retakan pada
struktur gigi yang berpotongan dengan bidang tegangan.2
Kondisi SGR ini dapat menyebabkan pasien memiliki keluhan nyeri pada saat
mengigit dan mendapatkan rangsang dingin. Respon sensitifitas ini dipicu oleh
melentingnya struktur gigi disekitar retakan saat mendapatkan beban dari oklusal.
Lentingan tersebut dapat diteruskan ke rongga pulpa, ligamen periodontal dan
menyebabkan pergerakan fluida di prosesus odontogenik sehingga menyebabkan
nyeri.2,3. Terkadang kondisi SGR tidak diliputi oleh rasa sakit atau asimptomatik,
rasa sakit timbul bilamana sudah melibatkan struktur gigi lainnya.3
Keputusan gigi dengan SGR dapat dipertahankan atau tidak sangat
bergantung pada kecermatan klinisi dalam mendiagnosis. Diagnosis dengan
mengacu pada gejala kurang bisa diandalkan. Salah satu metode yang digunakan
adalah metode peningkatan kemampuan visual. Metode diagnosis yang mengacu
pada penggunaan lup dental dan mikroskop dental.2,3,4 Penggunaan mikroskop
dental memberikan rentang perbesaran visual dari 2,6 hingga 16 kali, hal ini akan
memberikan perbedaan dalam kemampuan klinisi memahami retakan yang ada pada
gigi dan menyebabkan pemilihan perawatan yang tepat.5,6.
Artikel ini berupaya untuk mmberikan pemahaman lebih mengenai SGR dan
seluk beluknya serta mengapa metode diagnosis visual dengan bantuan mikroskop
dental memiliki keunggulan tersendiri untuk kasus SGR.
TELAAH PUSTAKA
SGR pertama kali dipopulerkan Cameron1 sebagai fraktur tidak lengkap pada
gigi posterior vital yang melibatkan dentin dan terkadang menyebar hingga ke
pulpa. Definisi lain diutarakan oleh Asosiasi Endodontik Amerika6, bahwa gigi
retak adalah gigi yang mengalami kerusakan struktur menjalar dari oklusal ke arah
apikal tanpa memisahkan struktur gigi menjadi dua segmen terpisah. Asosiasi
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Endodontik Amerika juga membagi retakan gigi menjadi, craze line, fraktur bonjol
gigi, gigi belah, dan fraktur vertikal akar gigi.
Mamoun2, kurang sependapat dengan penggunaan istilah sindrom, hal
disebabkan oleh karena kondisi gigi retak bukanlah suatu penyakit, salah satu faktor
yang dapat memnyebabkan terjadinya penyakit periodontal dan penyakit pulpa dan
masalah biomekanikal gigi dan alasan lainnya adalah bahwa SGR besifat
inkonsisten. Sistem klasifikasi retakan juga dikritisi oleh Mamoun dan Lubisch2,3
hal ini mengingat klasifikasi yang mengacu pada arah retakan. Arah retakan
tidaklah selalu searah atau lurus dan juga sistem klasifikasi dinilai gagal
menghubungkan deskripsi istilah dengan konsekuensi klinis dan rencana perawatan.
Kondisi ini membuat diusulkannya sistem klasifikasi yang mengacu pada bidang
mana yang akan berpotongan dengan bidang tegangan menjalar hingga patah
menyebabkan gigi patah sempurna, apakah furkasi, bonjol, permukaan gusi dan
akar
Faktor penyebab utama dari gigi retak dibagi menjadi faktor iatrogenik dan
faktor natural. Faktor natural terbagi dalam inklinasi lingual dari bonjol lingual gigi
geraham bawah, kecuraman fossa dan bonjol gigi premolar atas, kebiasaan
parafungsional, adanya atrisi dan abrasi yang luas. Faktor iatrogenik meliputi
penggunaan instrumen saat preparasi kavitas dan juga kedalaman serta lebar dari
kavitas.1,3 Lubsich menggambarkan beberapa hal yang dapat menyebabkan
terjadinya retakan gigi melalui Tabel 2.13
Tabel 2.1 Klasifikasi etiologi SGR
Prosedur restoratif
Faktor oklusal

Perkembangan
Penyebab lainnya

Kesalahan disain preparasi
Pusat tegangan
Kegagalan pengunyahan
Gaya horizontal yang merusak
Parafungsi
Defek kalsifikasi
Siklus termis
Instrumen dental
Benda asing

Secara garis besar perawatan yang diindikasikan untuk kasus SGR mengacu
pada kondisi retakan dan sejauh mana retakan tersebut bergerak. Prinsip pilihan
perawatannya terbagi menjadi perawatan restorasi langsung dan perawatan restorasi
yang melibatkan penguatan struktur pulpa atau pembuatan restorasi mahkota.
Pendekatan dengan pembuatan mahkota, dimaknai sebagai upaya dokter gigi untuk
memberikan gigi yang retak untuk menjadi stabil. Upaya stabilisasi gigi tersebut
dilakukan dengan pembuangan inklinasi yang curam dari gigi, penghalus bonjol
yang tajam, hal-hal tersebut dilakukan dengan tidak mengubah overjet gigi posterior
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dan membuka kontak oklusi sentrik pasien.1,2,3 Bagan alur untuk perawatan kasus
SGR digambarkan oleh Lubisch1 seperti pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Bagan alur rencana perawatan SGR3

Metode diagnosis secara visual yang digunakan untuk memeriksa retakan
pada gigi adalah dengan menggunakan transiluminasi, pewarna methylene biru dan
variasi hidarsi dan dehidrasi dari struktur gigi. Metode-metode tersebut memiliki
kelebihan dan kekurangan tersendiri. Transiluminasi memberikan gambaran yang
menyamaratakan retakan sebagai retakan struktural dan perubahan warna yang
samar akan tidak terlihat. Metode methilene biru juga memiliki kekurangan.
Methilene biru memerlukan permukaan gigi yang bebas plak untuk dapat
mendeteksi dengan baik retakan gigi yang ada. Dentin yang terdekalsifikasi
menyerap warna, dan mengaburkan diagnosis.4
Kelemahan metode sebelumnya dapat diatasi dengan penggunaan alat bantu
visual. Dalam dunia kedokteran gigi terdapat dua macam alat bantu pengelihatan
dengan menggunakan prinsip perbesaran, yaitu mikroskop dental dan lup dental.
Perbedaan kedua alat ini terletak pada derajat perbesaran yang dihasilkan. Lup
dental memiliki rentang jarak perbesaran dari 3,2 hingga 8 X perbesaran, sedangkan
mikroskop dental memiliki rentang jarak perbesaran 4 hingga 25 X perbesaran.
Jarak fokus terhadap objek dengan menggunakan mikroskop dental lebih terkontrol
hingga memberikan kontrol postur operator yang lebih baik.5,7
Mikroskop dental awalnya digunakan di bidang kedokteran gigi oleh tekniker
untuk pembuatan detail dan adapatasi margin yang baik pada pembuatan protesa
cekat. Kelebihan yang didapatkan dengan penggunaan mikroskop dental antara lain:
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(1) Peningkatan perhatian terhadap detail, (2). Kontrol terhadap kualitas, (3).
Menjaga postur dan ergonomi kerja, dan (4) Dokumentasi pekerjaan. Kekurangan
dari penggunaan alat ini adalah: (1) Perlu pelatihan khusus, (2). Prosedur
operasional khusus, dan (3). Biaya tinggi.7
Penggunaan mikroskop dental dalam kasus SGR dengan menggunakan
perbesaran 16 X memberikan sebuah sistem klasifikasi baru4. Sistem klasifikasi
yang diungkapkan oleh Clark mengacu pada hasil pengamatan visual dengan
mikroskop dental 16 X perbesaran dan opini yang sudah ada dari literatur
sebelumnya. Sistem klasifikasi yang ditawarkan tidak diklaim mampu memberikan
diagnosis akhir dan rencana perawatan tetapi mampu memberikan petunjuk
diagnosis.
Klasifikasi retakan pada enamel dan dentin yang ditawarkan oleh Clark4,
membagi kasus kedalam tiga kategori terhadap kondisi patologis yang menyertai,
yaitu: (1). Tipe I resiko ringan , (2). Tipe II Resiko menengah, dan (3). Tipe III
Resiko Tinggi. Tipe I meliputi kondisi craze line yang linier dan vertikal dan tidak
meluas ke oklusal, retakan vertikal yang tidak dipengaruhi restorasi, retakan yang
mengikuti groove anatomis, retakan yang terbentuk akibat dari pengerutan saat
polimerisasi komposit. Tipe II meliputi kondisi retakan atauy defek enamel
berbentuk wedge yang berdekatan dengan restorasi dan retakan yang tidak
mengikuti groove anatomis. Tipe III meliputi retakan diagonal yang merupakan
percabangan retakan vertikal, retakan horizontal atau diagonal yang bergerak dari
tepi restorasi, retakan yang menjadi perlekatan debris makanan, sepasang retakan
yang meliputi sebuah area dari enamel yang berubah warna, dan retakan yang
berhubungan dengan area yang lebih gelap pada tengah retakan.
Penggunaan mikroskop dental mampu memberikan kedalaman visual yang
lebih baik, sehingga prediksi dan diagnosis retakan struktur gigi menjadi lebih tepat.
Dengan ketepatan diagnosis kondisi retakan gigi pendekatan restoratif yang
dilakukan akan lebih tepat. Namun demikian masih terdapat prebedaan pendapat
apakah restorasi intrakoronal ataukah restorasi ekstra koronal yang mampu
memberikan proteksi lebih pada kasus SGR.
PEMBAHASAN
Sindroma gigi retak secara istilah masih merupakan perdebatan. Penggunaan
kata “sindrom” dinilai tidak tepat karena retakan gigi bukanlah suatu penyakit
melainkan hanya suatu kondisi yang dapat menyebabkan pada penyakit pulpa dan
periodontal. Penggunaan kata sindrom dinilai tidak tepat karena ketidakadaan
konsistensi kondisi dengan gejala. Retakan dapat disertai keluhan ataupun tidak.
Sistem klasifikasi pada kasusu retakan gigi yang ada saat ini belum menghubungkan
secara eksplisit kondisi klinis yang terjadi dan rencana perawatan yang akan dan
harus dilakukan serta prognosis biomekanikal dari gigi tersebut. Keterbatasn
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lainnya adalah sistem klasifikasi hanya mengacu pada arah retakan, apakah vertikal
atau horizontal.
Keterbatasan sistem klasifikasi yang mengacu pada arah retakan dicoba untuk
direvisi oleh Mamoun dkk, yang menjabarkan klasifikasi retakan pada arah mana
retakan gigi tersebut akan berpotongan, apakah menjalar hingga furkasi, menjalar
hingga pulpa, atau menjalar hingga batas sub dan supragingiva. Meskipun sistem
klasifikasi yang dikembangkan Mamoun dkk meiliki arah panduan perawatan yang
akan dilakukan namun sistem klasifikasi ini tidak dapat diaplikasikan untuk kondisi
retakan gigi yang masih bersifat awal.
Klasifikasi retakan gigi yang bersifat awal dikembangkan setelah maraknya
penggunaan alat bantu visual dalam terapi dental. Penggunaan mikroskop dental
memberikan gambaran dan karakteristik retakan yang lebih detail. Hal ini
menyebabkan ketepatan dalam memberikan petunjuk diagnosis dan indikasi
perawatan apa saja yang perlu dilakukan dalam hal ini sejauh mana preparasi yang
diperlukan.
Secara umum prosedur perawatan yang ideal untuk kasus retakan gigi adalah
evaluasi visual kondisi gigi, eliminasi gejala yang meliputi kondisi retakan gigi,
pastikan kondisi kesehatan jaringan pulpa maupun periodontal, kurangi trauma pada
gigi dengan stabilitasi maupun penyesuaian oklusal. Restorasi yang dapat dipilih
adalah restorasi berikatan langsung yang bersifat intrakoronal maupun restorasti
ekstrakoronal yang melingkupi seluruh struktur mahkota gigi. Hingga saat ini belum
terdapat studi yang membahas restorasi mana yang lebih baik untuk kasus retakan
gigi.
SIMPULAN
Penggunaan terminologi Sindrom gigi retak masih merupakan perdebatan.
Awalnya klasifikasi sindroma gigi retak berbasis pada ada tidaknya gejala dan juga
arah retakan. Selanjutnya klasifikasi yang dikembangkan mengacu pada prognosis
terhadap komponen apa arahan retakan gigi tersebut akan berpotongan dan dengan
menggunakan klasifikasi yang dibantu oleh penggunaan alat bantu visual seperti lup
dental atau mikroskop dental. Sistem klasifikasi yang ideal seharusnya mampu
memberikan arahan perawatan apa yang akan dilakukan. Dengan menggunakan alat
bantu visual praktisi dapat meningkatkan kualitas penegakan diagnosisnya dan juga
mampu memberikan kontrol preparasi yang lebih baik.
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PERAWATAN JARINGAN PERIODONTAL
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ABSTRAK
Vestibulum oris adalah suatu rongga dalam mulut yang dibatasi oleh gigi dan
gingiva di medial, mukosa pipi dan bibir di lateral dan batas mukosa bergerak dan
tidak bergerak di apikal dan biasa disebut sulkus vestibular atau forniks. Vestibulum
oris dapat mengalami pendangkalan yang disebabkan adanya inflamasi serta trauma
pada jaringan disekitar vestibulum. Kondisi tersebut tidak menguntungkan untuk
fungsi dan estetik, menghambat prosedur oral hygiene yang dilakukan oleh pasien
(home care) sehingga dapat memulai atau memperparah keadaan inflamasi gingiva,
mengganggu estetik dan penempatan gigi tiruan serta implan. Tindakan pendalaman
vestibulum atau vestibuloplasti dapat dilakukan dengan berbagai teknik operasi
bedah periodontal, seperti vestibuloplasti submukosa, vestibuloplasti dengan
epitelisasi sekunder, vestibuloplasti dengan graft, membran dan bahan lainnya, serta
penggunaan laser. Prosedur tersebut disesuaikan dengan indikasi dan
kontraindikasinya.Keberhasilan perawatan pada pendalaman vestibulum bergantung
pada seleksi kasus dan pemilihan teknik operasi yang tepat sesuai dengan indikasi.
Kondisi vestibulum yang adekuat mendukung keberhasilan perawatan dan
kesehatan jaringan periodontal seperti pada kasus resesi gingiva serta protesa dan
implan.
Kata kunci : vestibulum oris, oral hygiene, teknik vestibuloplasti.
ABSTRACT
Oral vestibule is a cavity inside the mouth bordered by teeth and gingiva in medial,
cheek and lip mucosa in lateral, and border of attached and unattached mucosa in
apical and generally is called fornix. Oral vestibule could become short caused by
inflammation and trauma to the surronding tissue. Such conditions are not
favorable for the function and aesthetic, inhibit oral hygiene procedures performed
by the patient (home care) so that it can initiate or aggravate gingival
inflammation, aesthetic problem, and denture or implant placement. Vestibuloplasty
can be done with various surgical techniques, such as submucosa vestibuloplasty,
secondary epithelialization, grafting vestibuloplasty, and the use of membranes and
other materials, as well as lasers. Such procedures considered to its indications and
contraindications.The success of vestibuloplasty relies on selection of the case and
surgical techniques according to its indication. An adequate vestibule conditions
could also support the success of periodontal treatment such as in gingival
recession, denture, and implants.
Keywords: oral vestibule, oral hygiene, vestibuloplasty technique.
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PENDAHULUAN
Tujuan dari terapi periodontal adalah untuk mendapatkan kesehatan dan
integritas jaringan periodontal serta mengembalikan estetik dengan melakukan
restorasi jaringan periodontal secara kuantitatif dan kualitatif. Pada keadaan tertentu
vestibulum oris dapat mengalami pendangkalan yang diakibatkan berbagai sebab,
seperti inflamasi serta trauma. Kondisi tersebut tidak menguntungkan secara fungsi
dan estetik, menghambat prosedur oral hygiene yang dilakukan oleh pasien (home
care) sehingga dapat menginisiasi atau memperparah keadaan inflamasi gingiva,
mengganggu estetik, dan penempatan gigi tiruan.1 Untuk mengatasi hal tersebut
perlu dilakukan suatu tindakan pendalaman vestibulum yang dapat dilakukan
dengan berbagai teknik operasi bedah periodontal. Tulisan ini bertujuan untuk
membahas mengenai vestibuloplasti khususnya mengenai teknik-teknik serta
keuntungan dan kerugiannya masing-masing.
TELAAH PUSTAKA
Pendalaman vestibulum atau vestibuloplasti adalah suatu tindakan bedah
muko-gingiva yang di desain untuk menambah jumlah attached gingiva atau
gingiva cekat dan menambah ketinggian sulkus vestibular dengan cara melakukan
reposisi mukosa, ikatan otot dan otot yang melekat pada tulang yang dapat
dilakukan baik pada maksila maupun pada mandibula untuk menghasilkan sulkus
vestibular yang dalam.1,2
Tujuan dari pendalaman vestibulum antara lain adalah untuk menambah lebar
attached gingiva, menghasilkan bentuk anatomi yang dapat mendukung prosedur
oral hygiene pasien, memperbaiki estetik, mengurangi inflamasi disekitar gigi yang
direstorasi, stabilisasi dan retensi gigi tiruan, dan mendukung keberhasilan
perawatan prostodonsia, ortodonsia dan implan.1,2
Vestibulum dangkal dapat disebabkan oleh adanya resesi gingiva, resorbsi
tulang alveolar, gigi edentulous, perlekatan otot terlalu tinggi, paska operasi celah
bibir dan langit-langit serta adanya inflamasi atau trauma. Resesi gingiva merubah
letak margin gingiva ke arah apikal, sehingga mengurangi kedalaman vestibulum,
yang diukur dari margin gingiva ke dasar vestibulum. Dengan kedalaman
vestibulum yang minimal, prosedur kebersihan mulut (oral hygiene) yang baik tidak
dapat terlaksana. Teknik sikat gigi untuk membersihkan daerah sulkus gingiva
membutuhkan penempatan sikat gigi pada daerah margin gingiva yang mana tidak
mungkin didapat pada keadaan vestibulum yang dangkal. 1,2
Gingiva cekat yang minimal dengan kedalaman vestibulum yang adekuat
tidak memerlukan koreksi secara bedah bila prosedur pembersihan atraumatik yang
tepat dilakukan dengan sikat yang lembut. Jumlah keratinisasi gingiva cekat yang
minimal tanpa kedalaman vestibulum juga membutuhkan koreksi mukogingiva.
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Kedalaman vestibulum juga dibutuhkan untuk penempatan protesa lepasan dengan
baik. 1
Indikasi vestibuloplasti adalah untuk menghentikan resesi gingiva yang
progresif, mendapatkan kembali gingiva cekat dan meningkatkan kedalaman
vestibulum, untuk membantu dalam kontrol plak dan meningkatkan resistensi
terhadap trauma mastikasi. Vestibuloplasti juga dapat menjadi indikasi untuk alasan
estetik dan untuk membuat permukaan untuk landasan gigi tiruan pada pasien
edentulous dalam rangka menambah retensi dan stabilisasi. Vestibuloplasti juga
berguna pada kasus inflamasi dan resesi jaringan sekitar implan yang disebabkan
ketegangan frenulum, hal ini umumnya kasus pada jaringan sekitar implan.3
Tindakan pendalaman vestibulum dilakukan pada vestibulum yang dangkal
namun memiliki dukungan tulang alveolar yang cukup untuk mereposisi mukosa
agar tujuan seperti tersebut di atas dapat tercapai serta harus memperhatikan letak
berbagai anatomi jaringan sekitar seperti foramen mentalis, spina nasalis dan tulang
malar pada maksila. 4
Kontraindikasi vestibuloplasti adalah kehilangan tulang yang banyak setelah
pencabutan gigi yang traumatik, resorpsi tulang sekunder akibat periodontitis dan
atropi tulang alveolar setelah pencabutan. Karena itu pada kasus mandibula yang
edentulous, ketinggian dan lebar tulang serta perlekatan otot dan mukosa haruslah
cukup untuk memberikan hasil yang memadai, karena bila ketinggan tulang alveolar
mandibula kurang dari 20 mm, nervus mentalis dapat terkena tekanan yang besar
dari protesa gigi tiruan, maka dari itu teknik augmentasi linggir alveolar dan implan
lebi menjadi prioritas 3. Kontraindikasi lainnya adalah bila kondisi sistemik pasien
tidak memungkinkan dilakukan operasi, Pasien harus menyetujui semua prosedur
dan mendapat penjelasan mengenai sumber bahan dari material yang akan
digunakan.1
Sebelum tindakan pendalaman vestibulum dilakukan, pasien diberi
penjelasan tentang diagnosis, rencana perawatan, lama perawatan, efek samping
yang mungkin terjadi, perawatan di rumah setelah bedah, serta biaya yang
dibutuhkan sebelum dilakukan tindakan.1,5 Prosedur standar perawatan periodonsia
dilakukan sebelum tindakan pendalaman vestibulum dengan teknik apapun. Mulai
dari tahap preliminary atau terapi initial, pemeriksaan kedalaman poket dan nilai
plak serta pemberian oral hygiene instruction, skeling rahang atas dan bawah serta
kontrol skeling 1 minggu serta dilakukan pemeriksaan penunjang radiologis
khususnya untuk pasien edentulous. Pada pasien juga dilakukan pemeriksaan darah
lengkap yang meliputi pemeriksaan Hb, leukosit, eritrosit, trombosit, waktu
perdarahan, waktu pembekuan, glukosa puasa, glukosa 2 jam pp dalam batas
normal. Pemberian premedikasi juga dilakukan bila dibutuhkan.1,5 Setelah
disimpulkan bahwa pasien memenuhi syarat untuk dilakukan pembedahan dan
maka pasien wajib menandatangani informed consent untuk persetujuan tindakan.
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Setelah pembedahan dilakukan kontrol berkala untuk melihat penyembuhan
jaringan dan menangani keluhan pasien bila ada.
Berdasarkan teknik klasik yang digunakan, vestibuloplasti dapat dibagi
menjadi tiga kelompok, yaitu 2,3,4,6 :
1. Vestibuloplasti submukosa; Pendalaman vestibulum dengan memperdalam
membran mukosa pada vestibulum tanpa membuka mukosa keseluruhan.
2. Vestibuloplasti dengan epitelisasi sekunder; Mukosa vestibulum di satu sisi
digunakan untuk memberi batas pelebaran verstibulum, sedangkan di sisi
lainnya dibiarkan mengalami penyembuhan dengan tumbuhnya permukaan
epitel baru. Pemindahan letak mukosa vestibulum dapat dilakukan dengan
transposisi flap.
3. Vestibuloplasti dengan graft; Pendalaman vestibulum dengan menggunakan
graft yang dapat berasal dari gingiva, kulit, membran sintetik dan bahan
lainnya.
Saat ini juga telah dikenal penggunaan laser dan penggunaan bahan
alloplastik dan membran yang didesain untuk menutup dan melindungi luka untuk
mengoptimalkan penyembuhan luka. 3
PEMBAHASAN
Vestibuloplasti submukosa disebut juga Teknik Obwegeser. Terdiri dari
teknik Vestibuloplasti submukosa secara tertutup dan terbuka. Teknik
Vestibuloplasti tertutup bertujuan untuk menghasilkan penambahan ketinggian
ridge dengan mengeksisi atau memindahkan jaringan ikat submukosa dan otot ke
posisi yang lebih jauh dari linggir tulang alveolar untuk mencegah relaps. Prosedur
ini umumnya diaplikasikan pada vestibulum rahang atas dimana hasil yang baik
lebih sering didapat. Keberhasilan teknik ini bergantung pada ketersediaan tulang
dan adanya mukosa bergerak yang adekuat. Dilakukan pada tindakan preprostetik
gigi tiruan lengkap. 1,6 Teknik Vestibuloplasti submukosa terbuka dikenalkan oleh
Walleneus yang lebih memilih teknik ini dibanding tunneling pada teknik
Vestibuloplasti tertutup.

Gambar 1: Vestibuloplasti submukosa tertutup pada rahang atas dan rahang bawah 2,6
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Gambar 2: Vestibuloplasti submukosa terbuka 2,6

Pada bidang periodonsia, “vestibular extension technique” diperkenalkan
oleh Edlan dan Mejchar. Teknik ini menghasilkan lebar yang signifikan dari
jaringan cekat yang tidak berkeratin. Penambahan lebar di daerah mandibula yang
dilaporkan bertahan sampai lima tahun. Saat ini teknik ini lebih mengarah ke
peminatan ke sejarah1,7. Operasi fenestrasi terbuka ini didisain untuk melebarkan
zona gingiva cekat dengan kehilangan tulang alveolar yang minimal. Ini juga
disebut teknik separasi periosteal. Digunakan partial thickness flap, kecuali di area
rectangular pada dasar daerah operasi, dimana periosteum dihilangkan, membuat
tulang menjadi terbuka. Area tersebut adalah daerah fenestrasi. Tujuannya untuk
membuat luka yang sampai ke tulang. Hal tersebut mencegah separasi jaringan
lunak dari tulang dan penyempitan kembali daerah cekat paska operasi 1,7. Hasil dari
teknik ini tidak dapat diprediksi seperti vestibuloplasti dengan free gingival graft,
sehingga saat ini jarang digunakan, kecuali pada daerah yang kecil dan terisolasi 1.
Secondary epithelization Vestibuloplasti diindikasikan bila terdapat jumlah tulang
yang cukup, tetapi jumlah mukosa tidak cukup atau kualitasnya tidak baik.

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

75

A. Outline 2 insisi vertikal dari margin gingiva
sekitar 12 mm kearah vestibulum, disatukan
dengan insisi horisontal
B. Flap mukosa (M), terlihat periosteum
C. Periosteum (P) diseparasi dari tulang alveolar,
kemudian ditransposisikan ke bibir
D. Flap mukosa diarahkan ke bawah menutupi
tulang alveolar dan dijahitkan ke bagian dalam
permukaan periosteum
E. Periosteum ditransposisikan ke bibir dan
dijahitkan pada insisi horisontal

Gambar 3: Teknik Edlan Mejchar7

Selain teknik dari Edlan dan Mejchar, teknik yang termasuk dalam kategori
ini antara lain 2,6: Teknik Kazanjian, Teknik Lipswitch

Gambar 4 : (Kiri) Teknik Kazanjian (atas) dan Lipswitch (bawah);
(Kanan) Teknik Kazanjian2,6

Teknik Modified Apically Repositioned Flap (MARF) 7,8,9
Teknik pendalaman vestibulum ini biasanya digunakan pada kasus
periodonsia yang membutuhkan penambahan gingiva cekat. Merupakan teknik yang
hampir serupa dengan teknik vestibuloplasti yang dikemukakan oleh Glickman
(1972), The Apically Positioned Flap yang dapat dilakukan dengan teknik partial
thickness flap ataupun full thickness.
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Prosedur Teknik MARF : Insisi horisontal dengan bevel menggunakan blade
no #15C, minimal 0.5 mm koronal dari mucogingival junction ke attached gingiva,
insisi harus berkontak dengan periosteum sedikit ke arah apikal dari puncak tulang
alveolar pararel dengan mucogingival junction dalam arah mesio distal, sehingga
0.5 mm gingiva tetap berada pada bagian koronal dari flap. Lakukan pemisahan flap
dan diseksi ke arah apikal sesuai dengan kedalaman yang diinginkan. Perluasan
mesio-distal dilakukan sesuai dengan banyak gigi yang terlibat dan minimal
diperluas 1.5 gigi pada arah mesio-distal. Flap dipindahkan ke arah apikal dan
dijahit ke periosteum dibawahnya dengan menggunakan teknik simple interrupted
dengan menggunakan benang non-resorbable8,9.

Gambar 5 : (Kiri) Horizontal beveled incision 0.5 mm koronal terharap mucogingival
junction (Tengah) Flap diposisikan ke apikal sesuai dengan kedalaman yang diinginkan dan
dijahit ke periosteum (Kanan) Hasil akhir penyembuhan menunjukkan Peningkatan dimensi
apikokoronal attached gingiva 8

Pendalaman vestibulum dengan menggunakan graft umumnya digunakan
sebagai modifikasi teknik epitelisasi sekunder dengan menggunakan bahan
autograft yang diambil dari mukosa bagian palatal, ataupun bahan graft mukosa
allograft seperti alloderm. 1,5,10
Teknik Vestibuloplasti dengan Free Gingiva Autograf
Pendalaman vestibulum dengan tujuan untuk membuat daerah gingiva cekat
menjadi lebar bisa didapatkan dengan teknik free gingiva autograft. Awalnya
dijelaskan oleh Bjorn (1963) dan telah secara ekstensif diteliti oleh Sullivan dan
Atkins (1968) 5. Teknik pendalaman vestibulum ini dilakukan dengan insisi daerah
penerima yang memiliki vestibulum yang dangkal dan attached gingiva yang
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minimal dan mempersiapkan daerah tersebut untuk menerima autograft yang
umumnya diambil dari mukosa palatal. 1,5

Gambar 6 : A. Situasi awal terdapat gingiva cekat berkeratin (1mm); B. Bibir dan pipi
ditarik, jaringan ikat serta serat otot mukosa dipisahkan dari mukosa C. FGG dijahit kearah
marginal dari gingiva cekat dan ditekan untuk mengadaptasikan dengan periosteum 5

Prosedur Teknik Free Gingival Graft terdiri dari persiapan daerah penerima,
mengambil graft dari daerah donor, transfer dan imobilisasi graft, melindungi
daerah donor 1,5

Gambar 7 : A, Sebelum pengobatan; vestibulum dangkal, gusi keratin minim. B, daerah
penerima siap untuk free gingiva graft. C, Langit-langit sebagai donor. D, free graft. E,
Graft ditransfer ke daerah penerima. F, Pada 6 bulan menunjukkan daerah attach gingiva
melebar dan pendalaman vestibulum.1

Teknik Vestibuloplasti dengan Connective tissue graft
Tindakan ini sama prosedurnya dengan vestibuloplasti dengan free gingival
graft, namun jenin graft yang diambil dari daerah donor adalah graft jaringan ikat.
Merupakan gold standard untuk bedah estetik mukogingiva karena memberikan
hasil yang lebih estetik dibanding free gingival graft.5
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Teknik Vestibuloplasti dengan Allograft
Prosedur pendalaman vestibulum sama dengan free gingival graft tetapi
bahan graft yang digunakan merupakan bahan allograft seperti Alloderm. Teknik ini
digunakan sebagai alternatif autogenus palatal graft. Pada graft model ini
permukaan lapisan epidermal diatas membran dasar semua struktur sel dan faktor
yang menyebabkan penolakan jaringan oleh tubuh telah dihilangkan sebelum freeze
drying. Teknik ini tidak membutuhkan operasi dari daerah donor, sehingga
memiliki keuntungan dibanding graft mukosa seperti berkurangnya perdarahan dan
komplikasi paska operasi serta ketersediaan bahan yang unlimited. 10
Pada penelitian yang dilakukan oleh Hashemi et al, dibandingkan antara
penggunaan allograft dan mucosal graft dengan split mouth design pada pasien yang
sama dan disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil antara aplikasi kedua graft
tersebut mengenai relaps paska tindakan vestibulolasti pada interval waktu tertentu
(3 dan 6 bulan). Teknik Vestibuloplasti dengan autograft dan allograft dengan
desain mouthsplit pada pasien yang sama seperti terangkum dalam gambar berikut10
:

Gambar 8: Perbandingan teknik Vestibuloplasti dengan autograft dan allograft 10

Teknik pendalaman vestibulum dengan aplikasi biomembran merupakan
modifikasi dari teknik vestibuloplasti dengan epitelisasi sekunder yang sering
mengalami kontraksi paska tindakan sehingga mengurangi kedalam sulkus
vestibular. 3
Membran latex (Biomembran) merupakan bahan biomaterial translusen yang
didapat dari polimerisasi latex alami dengan pengawetan spesifik sehingga struktur
protein dan proteophospholypids pada bahan tersebut dapat menjadi tempat melekat
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protein dan menstimulasi sel yang melekat, khususnya makrofag dan terlibat dalam
penyembuhan. Penggunaanya direkomendasikan untuk mengoptimalkan
penyembuhan pada luka bersih dan terinfeksi seperti pada kasus luka diabetes,
ulkus varikosa, luka karena trauma dan paska operasi. Namum bahan ini merupakan
kontraindikasi bagi pasien yang alergi terhadap bahan latex.3
Penelitian menunjukkan bahwa gingival dan palatal graft mempertahankan
karakteristiknya setelah di transplantasi ke daerah resipien. Karena keterbatasan ini
dikembangkanlah bahan biomimetik lain untuk penggantinya, seperti dermal
subtitutes dan growth factor. Tujuan bahan-bahan pengganti autograft ini adalah
untuk memperbaiki jaringan mukogingiva dan mengembalikan fungsi serta estetik
dan mengurangi morbiditas pasien. Prosedur teknik vestibuloplasti dengan aplikasi
biomembran terangkum pada Gambar 9 1,11:

Gambar 9 : Vestibuloplasti dengan membran latex3

Platelet rich fibrin (PRF) adalah biomaterial dengan komposisi spesifik dan
arstitektur tiga dimensi. PRF memiliki jaringan fibrin yang rapat dengan lekosit,
cytokine, gycoprotein dan faktor pertumbuhan (growth factors) seperti transforming
growth factor (TGF-β), platelet derived growth factor (PDGF), vascular endothelial
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growth factor (VEGF), glycoprotein seperti thrombospondin-1 yang dikeluarkan
secara bertahap ketika matrix fibrin diresorbsi, membantu proses penyembuhan. 1,11
PRF meningkatkan penyembuhan luka dan regenerasi. Beberapa penelitian
menunjukkan percepatan penyembuhan luka dengan penggunaan PRF. Penggunaan
PRF sudah sangat luas pada augmentasi jaringan keras dan lunak, dan digunakan
juga pada pendalaman vestibulum. Prosedur vestibuloplasti dengan PRF dirangkum
dalam Gambar 10.11

Gambar 10 : Vestibuloplasti dengan PRF11

Laser mulai digunakan pada pendalaman vestibulum karena teknik
vestibuloplasti dengan epitelisasi sekunder yang merupakan teknik paling sering
digunakan memiliki beberapa kekurangan dihubungkan dengan kehilangan tulang
alveolar paska operasi karena kontraksi luka, sampai sakit yang harus dialami
pasien dari luka terbuka dan terbatasnya asupan makanan karena kondisi tersebut.
Vestibuloplasti dengan menggunakan laser dilakukan untuk mengurangi komplikasi
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paska operasi tersebut dan memberikan rasa nyaman pada pasien, mengurangi
waktu penyembuhan jaringan.12,13
Saat ini penggunaan laser sudah cukup luas diterima di berbagai bidang ilmu
kedokteran gigi. Laser dengan intensitas rendah adalah yang paling sering
digunakan pada teknik ini untuk mendapatkan efek bio-stimulating, analgesik dan
anti inflamasi. 12,13
Prosedur teknik vestibuloplasti dengan laser terangkum pada gambar 11.

Gambar 11 : Vestibuloplasti dengan laser 12

Berbagai macam teknik tersebut diatas dapat digunakan untuk tindakan
vestibuloplasti namun sangat tergantung kepada kasus, kondisi lokal dan sistemik
pasien serta faktor lain seperti kemampuan finansial.
SIMPULAN
Pendalaman vestibulum atau vestibuloplasti adalah prosedur bedah
periodontal untuk menambah kedalaman vestibulum pada vestibulum yang dangkal
yang umumnya dilakukan pada kasus resesi gingiva, kurangnya lebar attached
gingiva, persiapan preprostetik dan implan. Keberhasilan perawatan pada
pendalaman vestibulum bergantung pada seleksi kasus dan pemilihan teknik operasi
yang tepat sesuai dengan indikasi. Penggunaan autograft dan allograft serta aplikasi
membran dan Guided Tissue Regeneration (GTR) seperti Platelet Rich Fibrin
(PRF) untuk mendukung penyembuhan paska operasi memberikan hasil yang lebih
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memuaskan dibanding tanpa menggunakan graft atau bahan biomimetic lainnya.
Penggunaan laser yang sedang berkembang juga memberikan hasil yang lebih
memuaskan dalam hal kenyamanan untuk pasien.
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PENYALAHGUNAAN ORTHODONTIC ELASTIC BAND
Suci Amalia Lubis*, Yanti Rusyanti**
*Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran
**Staf Pengajar Departemen Konservasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Kerusakan jaringan periodontal disebabkan oleh faktor iatrogenik telah dilaporkan
sejak tahun 1870. Orthodontic elastic band merupakan salah satu faktor tersebut,
dan telah banyak didokumentasikan dalam buku-buku kedokteran gigi. Walaupun
bahaya penggunaan orthodontic elastic band sudah diketahui, kasus-kasus seperti
ini masih sering tejadi. Orthodontic elastic band sering digunakan untuk menutup
diastema midline maksila. Orthodontic elastic band yang menyusup ke dalam akar
gigi anterior merusak ligamen periodontal dan tulang alveolar sehingga
menyebabkan periodontitis akut yang terlokalisir. Beberapa tahapan penanganan
dapat dilakukan untuk mempertahankan gigi dan akar yang terkena. Periodontitis
karena elastic band pada ketiga kasus dalam makalah ini ditangani secara
komprehensif meliputi penanganan bedah periodontal, splinting, antibiotik dan
ortodontik. Pengangkatan benda asing penyebab periodontitis membantu
mempercepat perbaikan kondisi gigi di dua kasus, sedangkan satu kasus lagi kondisi
giginya tidak dapat dipertahankan.
Keyword : orthodontic elastic band, periodontitis, diastema midline
ABSTRACT
Periodontal destruction due to iatrogenic factor was first reported since 1987.
Orthodontic elastic band is one of iatrogenic factor that well documented in the
dental literature. Despite these well-documented hazards, such incidents still occur.
Orthodontic elastic bands are used for closing the midline diastema. However, a
subgingivally hidden elastic band migrated apically and destroyed both the
peridontal ligament and the alveolar bone, caused acute localized periodontitis.
This reports describes the approach that was used to save the involved teeth and the
root coverage procedure. The elastic band induced periodontitis was treated with a
combination of surgery, splinting, antibiotics and orthodontics. Removal of the
etiologic agent improved the condition of the tooth in two cases but not in the last
case.
Keyword: Orthodontic elastic bands, Periodontitis, Midline diastema
PENDAHULUAN
Estetika wajah dan gigi perlahan menjadi perhatian utama dalam masyarakat
modern saat ini. Estetika gigi (dental) menjadi salah satu faktor motivasi

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

84

masyarakat dalam melakukan perawatan ortodonti.6 Dalam perawatan ortodonti,
gigi digerakkan ke posisi baru dengan kontak baru sehingga terjadi perubahan
jaringan lunak dan tulang di bawahnya untuk memfasilitasi perubahan estetik dan
fungsinya. Perawatan ortodonti juga memiliki resiko dan komplikasi. Beberapa efek
samping yang tidak diinginkan diantaranya diskolorasi gigi, dekalsifikasi email,
komplikasi jaringan periodontal seperti terbukanya embrasur gusi, resorbsi tulang,
reaksi alergi terhadap nikel dan kromium serta kegagalan perawatan yaitu relaps.7
Orthodontic elastic band merupakan salah satu komponen ortodonti berupa
benda non-metal, yang dapat menyebabkan periodontitis lokalisata jika diletakkan
di sekitar mahkota gigi tanpa menggunakan bracket. Berdasarkan laporan kasus
Zager (1974) dan Avrum (1984), turunnya orthodontic elastic bands ke ujung akar
menyebabkan terbentuknya poket periodontal yang dalam, kegoyangan gigi dan
kerusakan tulang yang parah hingga terlepasnya gigi dari soket.5
Makalah ini akan membahas tiga laporan kasus dari tiga jurnal yang berbeda
mengenai penyalahgunaan orthodontic elastic band terhadap kerusakan jaringan
periodontal gigi anterior sentral serta tahapan terapi yang dilakukan untuk
menangani kondisi tersebut.
TELAAH PUSTAKA
Elastic band sering digunakan dalam kedokteran gigi untuk menutup jarak
interproksimal, menyesuaikan lengkung gigi, dan mendapatkan fiksasi intermaksila
pada kasus-kasus seperti fraktur ataupun perawatan ortodonti. Elastic band juga
telah lama digunakan dalam memperbaiki masalah yang berhubungan dengan
ortodonti seperti diastema, crossbite, dan malposisi gigi, serta untuk tujuan
pengambilan gigi secara non-bedah pada kasus pasien hemofilia maupun kondisi
sistemik lainnya. Kontroversi kemudian muncul pada penempatan elastic band di
sekitar gigi untuk menutup diastema antara insisif sentral, ataupun untuk
memperbaiki gigitan molar yang cross-bite, karena elastic bands cenderung
bergerak ke arah subgingiva di sepanjang akar, sehingga menyebabkan kerusakan
ligamen periodontal dan kehilangan tulang alveolar hingga eksfoliasi gigi yang
terlibat.2
Kerusakan jaringan periodontal yang disebabkan elastic band termasuk ke
dalam faktor iatrogenik. Berdasarkan jurnal Vandersal (1978) hanya ada beberapa
literatur yang dipublikasi dan beberapa laporan kasus, yang menyatakan efek elastic
band yang menyusup ke dalam gingiva. Sifat elastis yang dimiliki elastic band,
membuatnya cenderung mengarah ke area gigi yang lebih sempit dan ke akar. Lesi
periodontal karena elastic band sulit untuk didiagnosa, tetapi memiliki beberapa
gambaran klinis khas yang dapat membantu diagnosa dan terapinya. Kesulitan
dalam mendiagnosa ini disebabkan tidak terlihatnya faktor etiologi baik secara
klinis maupun radiologi serta kurangnya informasi yang dikumpulkan dari pasien.1
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Ketiga laporan kasus yang akan dijelaskan di bawah ini menggambarkan
tingkat keparahan dan perawatan yang dapat dilakukan seorang periodontis dalam
menangani kerusakan jaringan periodontal yang disebabkan orthodontic elastic
band yang masuk ke jaringan subgingiva hingga ke ujung akar.
Kasus pertama diambil dari jurnal Al-Qutub (2011). Seorang anak perempuan
berusia 9 tahun mengeluhkan rasa sakit dan kegoyangan gigi insisif sentral kanan
atas. Saat menyikat gigi sering berdarah, terasa sakit, pembengkakan dan goyang
selama 4 bulan terakhir. Pasien pernah dirawat ortodonti untuk menutup diastema
menggunakan elastic band, dilakukan oleh dokter gigi umum di bulan Juni 2007.
Perawatan selesai dilakukan dalam 6 bulan.1
Pada pemeriksaan klinis, ditemukan abses dengan pus di gigi insisif sentral
kanan atas (Gambar 1). Kegoyangan gigi kelas 3. Terdapat poket dengan kedalaman
10 mm. Gigi vital. Jaringannya eritematous, lunak (flaccid), dan papila interdental
terlihat membesar. Pada pemeriksaan rontgen terlihat kehilangan tulang seperti
kawah di sekitar gigi insisif sentral (Gambar 1) dan juga di beberapa area, terdapat
peningkatan radiodensitas.1

Gambar 1. Gambaran klinis #11 dan radiografi pra-bedah

Dengan persetujuan dari orang tua, kemudian dilakukan perawatan bedah
periodontal. Di bawah anestesi lokal, dilakukan insisi horizontal krevikular di
permukaan labial dan palatal gigi dan melebar ke gigi didekatnya agar mendapatkan
akses lebih luas di area sekitar #11. Kemudian dilakukan full thickness flap dan
diseksi tumpul. Terlihat ada elastic band disekeliling jaringan granulasi (Gambar 2).
Jaringan granulasi kemudian dikuret; elastic band dipotong dan diambil (Gambar
2). Setelah itu dilakukan skeling dan root planing. Permukaan akar dialiri hidrogen
peroksida dan tetrasiklin. Karena kerusakan tulang terlihat hampir di sekeliling gigi,
ditempatkan bone graft dicampur dengan tetrasiklin di defek tulang kemudian
dilapisi dengan membran bilayer resorbable.1
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Gambar 2. Elastic band terlihat setelah flap dibuka

Flap kemudian dijahit kembali dengan material non-absorbable black silk
(Gambar 3). Gigi tetap displint ke gigi sebelahnya di bagian lingual dengan
menggunakan kawat 0,016 dan 0,022 inchi (Gambar 3). Pasien diberikan instruksi
pasca bedah dan diet makanan lunak. Pasien diresepkan amoksisilin 500 mg setiap 8
jam selama 7 hari, ibuprofen 200 mg setiap 6 jam dan obat kumur klorheksidin.
Kontrol perawatan selanjutnya dan buka jahitan dijadwalkan 2 minggu kemudian.1

Gambar 3. Penjahitan flap setelah bedah dan splinting

Pasien diharapkan kontrol setiap minggu selama sebulan hingga 6 bulan ke
depan. Setiap kunjungan selalu dilakukan profilaksis dan evaluasi oral hygiene
instruction. Setelah 6 bulan semua parameter klinis (kedalaman poket periodontal,
bleeding on probing, mobiliti, dll) diperiksa. Gigi tetap stabil dan sehat hanya
posisinya yang tidak benar. Kondisi gingiva menjadi lebih kenyal dan tidak terlalu
eritema, penurunan kedalaman probing, penurunan bleeding on probing dan
mobiliti. Gambaran radiografi pasca bedah menunjukkan pendangkalan defek
kawah.1
Sesuai keinginan pasien dan orang tuanya, pasien kemudian dirujuk ke
ortodontis untuk perawatan ortodontik penyesuaian insisif sentral kanan atasnya.
Selama perawatan ortodontik ini, pasien tetap rutin kontrol follow up setiap 3 bulan
sekali (Gambar 4). Penyesuaian lengkung gigi didapatkan 1 tahun setelah perawatan
bedah dan dilanjutkan dengan perawatan ortodontik yang komprehensif. Dua tahun
setelah bedah, pasien mulai melakukan perawatan ortodontik komprehensif dan
masih dilakukan hingga jurnal ini dibuat. Hingga sekarang pasien masih rutin
kontrol untuk terapi periodontal dan kondisi jaringan periodontal insisif sentral
kanan atas stabil.1
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Gambar 4. Gambaran klinis dan radiografi 2 bulan setelah bedah

Kasus kedua diambil dari jurnal Moghaddas (2010). Seorang laki-laki berusia
21 tahun dirujuk ke bagian periodonsia, Shahid Beheshti University of Medical
Sciences, oleh ahli ortodonsinya karena resesi gingiva insisif sentral maksila yang
parah (Gambar 5). Riwayat perawatan ortodontik telah selesai, pada saat sedang
dalam fase retensi, terlihat adanya resesi gingiva yang parah di aspek labial insisif
sentral maksila. Perawatan ortodontik dimulai dari 4 tahun yang lalu dan selesai 2,5
tahun kemudian. Kemudian, dilanjutkan dengan fase retensi dengan alat Hawley.
Alat dipakai hingga muncul resesi gingiva. Ortodontis menghentikan perawatan dan
merujuk pasien.4
Pada pemeriksaan klinis ditemukan: Resesi gingiva di labial 11 dan 21,
meluas ke apikal hingga setengah panjang akar. Gambaran mesial dan distal
interdental gingiva 11 dan 21 normal dan posisi juga normal. Kedua insisif sentral
mobility kelas II. Terdapat poket periodontal yang dalam di permukaan distal insisif
sentral, tapi kedalaman sulks di mesial normal. Kesehatan rongga mulut baik.
Pemeriksaan radiografi menunjukkan kehilangan tulang di distal yang meluas
hingga sepertiga akar, ketinggian tulang di mesial terlihat normal (Gambar 5). Tidak
ada prematur kontak, tetapi terdapat fremitus saat gigi oklusi. Tidak terlihat
inflamasi gingiva, poket periodontal atau penurunan tulang di bagian lain mulut.4

Gambar 5. Gambaran klinis dan radiografi pra-bedah

Teknik yang digunakan untuk root coverage, dipilih teknik “Subpedicle
connective tissue graft”. Di bawah anestesi lokal, insisi internal two wedge-shaped
dibuat di permukaan labial masing-masing insisif sentral, di kedua sisi yang resesi,
untuk membuang jaringan epitelium. Kemudian insisi horizontal “submarginal”
dengan jarak 2 mm dari margin gingiva insisif lateral. Tujuannya untuk
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mempertahankan margin gingiva menghindari resesi gingiva. Insisi horizontal ini
meluas hingga ke mesial kaninus. Pada titik ini insisi vertikal dibuat dan meluas
hingga ke mucogingival junction. Kemudian kedua partial thickness flap di
reflected. Untuk mengurangi tegangan flap, dibuat insisi “cut-back” di ujung insisi
vertikal.4
Pembukaan dengan bedah menunjukkan kerusakan jaringan, tetapi secara
tidak terduga terlihat ada orthodontic elastic band di sekitar apikal insisif sentral
(Gambar 6). Elastic band dipotong dengan gunting dan diambil dari area yang
kemudian dilanjutkan dengan debridement. Permukaan akar di conditioning dengan
cairan doksisiklin. Satu mL air steril dicampurkan dengan satu kapsul dan
diaplikasikan ke akar yang terlihat selama 1 menit kemudian area tersebut diirigasi
dengan larutan saline.4

Gambar 6. Saat biopsi jaringan

Kemudian palatal connective tissue dipersiapkan dan dipindahkan ke area
penerima. Kemudian dijahit dengan benang resorbable untuk mempertahankan
posisi, mengikat interdental papila (Gambar 7). Kemudian pedikel yang sudah
dipersiapkan diposisikan lateral untuk menutup connective tissue sehingga
melindungi dan memaksimalkan suplai darah (Gambar 7). Di sisi lain, kontak
oklusal insisif sentral dikurangi dengan bor diamond karena dukungan tulang yang
kurang. Area bedah ditutupi dengan periodontal dressing.4

Gambar 7. Gingival graft dan penjahitan

Pasien diresepkan tablet amoksisilin 500 mg selama 7 hari dan diinstruksikan
minum analgesik (tablet ibuprofen 400 mg) jika perlu dan klorheksidin 0,2 % dua
kali sehari selama 3 minggu. Pasien diinstruksikan tidak menyikat gigi selama 3
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minggu dan diet lunak. Dressing dilepaskan setelah seminggu dan diirigasi dengan
klorheksidin. Jahitan dilepaskan setelah 2 minggu.4

Gambar 8. Gambaran klinis dan radiografi 5 bulan setelah bedah

Kasus ketiga diambil dari jurnal Alves (2015). Seorang anak perempuan
berusia 11 tahun periode gigi campuran, datang ke klinik dengan keluhan rasa sakit.
Gusi di sekitar gigi 11 dan 21 bengkak, terdapat purulen dan kegoyangan yang
parah (Gambar 9). Saat anamnesis, pasien tidak memiliki penyakit sistemik atau
pun turunan, kebiasaan buruk atau trauma lokal.2
Gambaran radiografi menunjukkan penurunan tulang yang parah di 11 dan 21
(Gambar 9), vitalitas negatif. Tidak ada karies karenanya tidak mungkin abses.
Differential diagnosis pasien adalah Langerhans cell disease berdasarkan klinis
yang tampak. Saat dilakukan biopsi, ditemukan elastic bands di ujung akar (Gambar
10). Benda asing tersebut kemudian diangkat dan gigi dipertahankan dengan
menggunakan kawat (Gambar 11).2

Gambar 9. Gambaran klinis dan radiografi pra-bedah

Gambar 10. Saat pembedahan
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Gambar 11. Setelah pembedahan dan splinting

Saat follow up pasien tidak terlihat adanya perbaikan kegoyangan gigi. Dua
bulan kemudian, gigi diekstraksi karena meningkatnya penurunan tulang dan
adanya resorbsi internal serta eksposur tulang. Pasien kemudian dirujuk ke bagian
ortodontik untuk perawatan lebih lanjut.2
PEMBAHASAN
Kerusakan jaringan periodontal dapat menyebabkan pergerakan patologi gigi
dan gangguan fungsi serta estetik. Pergerakan gigi karena perawatan ortodonti di
satu sisi dapat memudahkan perawatan jaringan periodontal. Perbaikan malposisi
gigi memudahkan akses pasien membersihkan gigi dan memperbaiki margin
jaringan lunak dan keras gigi.3
Berdasarkan ketiga kasus di atas, diperlukan gambaran radiologi yang baik
untuk diagnosa kondisi patologi jaringan periodontal. Kasus tersebut juga
menjelaskan resiko yang terjadi karena penyalahgunaan orthodontic elastic band.
Periodontitis lokalisata dan abses periodontal dapat terjadi disebabkan berbagai
material dental, seperti material cetakan silikon, rubber dam, bahkan kebiasaan
buruk menggigit-gigit kuku.8
Faktor anatomi lokal dan iatrogenik dapat meningkatkan retensi plak dan
proliferasi mikroorganisme di jaringan periodontal, menyebabkan inflamasi yang
berjalan progresif. Kondisi ini diawali dengan berkembangnya bakteri dalam epitel
poket periodontal, reaksi sekunder dari mikrotrauma atau blokade aliran eksudat
inflamasi dari poket periodontal. Benda asing yang terjebak di dalamnya yang
memicu kejadian ini. Dalam beberapa hari dapat terjadi kehilangan perlekatan
jaringan periodontal sebanyak beberapa milimeter. Onset kasus ini sangat cepat
disertai respon inflamasi akut (purulen) selama nekrosis jaringan terjadi.
Pembengkakan gingiva dapat terjadi di sekitar gigi yang terlibat.8
Tanda inflamasi lokal periodontal, seperti, kemerahan, edema, mobiliti gigi,
dan perkusi lunak, pus surkular dan riwayat perawatan gigi yang detail, akan
membantu diagnosis dini dan manajemn gigi sebelum terjadinya kehilangan gigi.
Titik penting adalah kecurigaan adanya benda asing pada pasien dengan peridontitis
lokal akut ataupun kronis yang tidak merespon dengan baik pada perawatan dan
menunjukkan tanda-tanda atau gejala seperti rasa sakit, kedalaman poket yang tidak
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wajar, peningkatan mobiliti gigi dan ekstrusi. Pada beberapa kondisi, dianjurkan
untuk melakukan eksplorasi jaringan periodontal dan intervensi bedah, sedini
mungkin.1
Penggunaan elastic dalam ortodontik dan untuk fiksasi intermaksila sering
dilakukan. Dokter gigi yang menggunakan elastic harus berhati-hati dengan
kemungkinan ekstraksi karena faktor iatrogenik jika penggunaannya tidak tepat.
Untuk menghindari komplikasi karena elastic bands, baiknya distabilkan dengan
menggunakan bracket, apakah di-bonding langsung ke gigi ataupun menggunakan
orthodontic bands. Hal ini diserahkan kepada dokter gigi untuk mengurangi
bahayanya. Disarankan menambahkan materil radioopak ke dalam orthodontic
elastic bands. Hal ini untuk membantu dalam diagnosis radiografi.1
Menurut Redlich et al (1997), penggunaan elastic bands di gigi tanpa bracket
merupakan kontraindikasi. Dalam jurnal Alves et al (2015), sebaiknya elastic bands
digunakan dengan bracket atau di-bonding langsung ke gigi sehingga dapat
menahan pergerakannya. Dokter gigi seharusnya menyadari adanya pergerakan
elastic bands ke subgingiva, yang disertai dengan rasa sakit dan/atau inflamasi
gingiva. Dan juga sangat penting untuk menjelaskan ke pasien dan keluarganya
resiko penggunaan elastic bands.2
Lin et al (2011) melaporkan tiga kasus penyalahgunaan elastic bands untuk
menutup diatema anterior maksila dapat menyebabkan terbentuknya granuloma
pyogenic-like di area interdental. Tanda dan gejala yang muncul diantaranya rasa
sakit, kerusakan periodontal yang parah mengarah ke pembentukan poket
periodontal yang dalam dan kegoyangan yang parah, mirip dengan kasus di atas.
Kunci perawatan trauma iatrogenik diantaranya pengangkatan debris dan elastic
bands secara bedah ataupun non bedah, tergantung dalamnya benda asing dan
kerusakan jaringan periodontalnya.2
Elastic bands yang masuk ke dalam sulkus gingiva, tidak dapat dideteksi
secara radiografi ataupun dibedakan dari jaringan normal dengan menggunakan
probe. Walaupun begitu, tanda-tanda inflamasi periodontal yang terlokalisasi,
seperti kemerahan, oedem, kegoyangan gigi, dan perkusi lunak, ditambah dengan an
amnesa yang teliti, sangat membantu dalam mendiagnosa dan pengambilan elastic
bands secepat mungkin sebelum merusak tulang.4
SIMPULAN
Penggunaan orthodontic elastic band di sekitar mahkota gigi tanpa
distabilisasi dengan menggunakan bracket atau orthodontic bands dapat
menyebabkan kerusakan jaringan periodontal. Hal ini disebabkan kecenderungan
sifat elastisitas karet yang mengarah ke bagian lebih kecil yaitu apikal gigi.
Penyalahgunaan orthodontic elastic band dapat menyebabkan inflamasi akut
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gingiva, kerusakan jaringan periodontal dan penurunan tulang alveolar, bahkan
terlepasnya gigi dari soket.
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ABSTRAK
Pasien yang menderita periodontitis seringkali tidak mempedulikan penyakitnya.
Mereka mencari pertolongan dokter gigi jika penyakitnya menunjukan tanda
inflamasi dan terasa sakit. Keadaan darurat periodontal adalah bagian dari praktek
sehari-hari kedokteran gigi. Dokter gigi harus dapat menilai kondisi yang muncul
dengan cepat dan akurat dalam rangka memberikan pengobatan dan perawatan
pasien. Pengelolaan terapi darurat periodontal yang efektif membantu dalam
kesembuhan pasien. Ulasan literatur ini merinci keadaan darurat periodontal yang
paling sering ditemui, manifestasi klinis dan terapinya. Menjelaskan
penatalaksanaan terapi kedaruratan periodontal dalam menangani keadaan akut
penyakit periodontal. Pasien penyakit periodontal akut membutuhkan terapi darurat
untuk segera ditangani keadaan penyakit periodontal tersebut. Keadaan darurat
periodontal adalah suatu keadaan gabungan berbagai penyebab yang berpengaruh
buruk terhadap jaringan periodontal dan memerlukan tindakan segera. Penyakit
periondontal yang membutuhkan terapi kedaruratan antara lain, necrotizing
ulcerative gingivitis (NUG), perikoronitis akut, acute herpetic gingivostomatitis,
abses gingiva, abses periodontal, dan abses perikoronal. Penatalaksanaan keadaan
kedaruratan termasuk kedalam fase pendahuluan pada perawatan periodontal.
Diagnosis yang akurat dapat ditentukan dengan melakukan anamnesis riwayat
penyakit lengkap dari pasien, pemeriksaan klinis dan radiografi. Pasien yang
menderita penyakit periodontal akut, membutuhkan bantuan sesegera mungkin.
Pengobatan darurat yang tepat dapat meredakan keluhan pasien dan akan
memperbaiki kualitas hidup pasien.
Kata kunci : Penyakit periodontal, terapi kedaruratan periodontal, fase
pendahuluan.
ABSTRACT
Patients with periodontitis often neglected their conditions. They come to the
dentists if there are signs of inflammation and pain. Periodontal emergencies are a
part of the daily practice in dentistry. The clinician must be able to assess the
emergent conditions rapidly and accurately in order and relief the patient’s
problem. Effective treatment of periodontal emergencies manage in both the
patient's physical and psychological well-being. The present article details the most
commonly encountered periodontal emergencies, their clinical manifestations and
general treatment regimens. The objective of this literature study was to describe
the emergency management of acute periodontal diseases. Acute periodontal
disease patients requiring emergency treatment to immediately deal with the state of
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periodontal disease. A state of periodontal emergency is a combination of variety of
causes that adversely affect the periodontal tissues and require immediate action.
Periondontal diseases that require emergency treatment, among others, necrotizing
ulcerative gingivitis (NUG), acute pericoronitis, acute herpetic gingivostomatitis,
gingival abscess and periodontal abscess, and abscess pericoronal. Management of
emergencies are done in the preliminary phase of periodontal treatment. On
handling emergencies condition, complete examination is necessary to deal with
these circumstances to make a precise diagnosis. The patient of acute periodontal
disease requires immediate assistance. Appropriate emergency treatment can relief
the patient’s problem and improve the quality of life of patients.
Keywords : Periodontal disease, emergency of periodontal therapy, preliminary
phase.
PENDAHULUAN
Banyak pasien yang menderita periodontitis datang ke dokter gigi jika
penyakitnya menunjukkan tanda inflamasi dan terasa sakit. Kasus kedaruratan harus
segera ditangani agar tidak membahayakan jiwa pasien, sebaiknya riwayat medis
harus diketahui apakah ada obat-obatan yang rutin digunakan, adanya penyakit yang
memerlukan profilaksis, ataupun riwayat alergi.1
Penyakit periodontal dapat bersifat akut ataupun kronis. Pada penyakit
periodontal yang akut dibutuhkan terapi darurat untuk segera menangani keadaan
akut tersebut. Keadaan darurat periodontal adalah setiap keadaan yang merugikan
mempengaruhi periodonsium dan membutuhkan perhatian segera. Beberapa
penyakit periodontal yang membutuhkan terapi kedaruratan antara lain, necrotizing
ulcerative gingivitis (NUG), perikoronitis akut, acute herpetic gingivostomatitis,
abses gingiva dan abses periodontal. 1,2,3
Prinsip terapi kedaruratan periodontal adalah menghilangkan gejala,
mengeliminasi penyebab insisi drainase, debridement, serta pemberian antibiotik
sistemik seperti Penisilin, Metronidazole, Tetrasiklin dan Klindamisin merupakan
obat pilihan. Sedangkan pada penyakit gingival akut memerlukan pengentasan
gejala akut dan penghapusan segala penyakit periodontal lainnya, baik kronis dan
akut, seluruh rongga mulut. Pengobatan tidak lengkap jika perubahan patologis
periodontal atau faktor yang mampu menyebabkan mereka masih ada Ulasan ini
berfokus pada klasifikasi, etiologi dan karakteristik klinis abses periodontal dan
manajemen dalam praktek klinis.1,3,4
TELAAH PUSTAKA
Keadaan darurat periodontal adalah suatu keadaan dari berbagai kondisi yang
berpengaruh buruk terhadap jaringan periodontal dan memerlukan tindakan segera.
Penyakit periondontal yang membutuhkan terapi emergensi antara lain, necrotizing
ulcerative gingivitis (NUG), perikoronitis akut, acute herpetic gingivostomatitis,
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abses gingiva dan abses periodontal, abses perikoronal. Ulasan literatur ini
menjelaskan keadaan darurat periodontal yang paling sering ditemui, manifestasi
klinis dan penatalaksanaan terapi kedaruratan periodontal dalam menangani
keadaan akut penyakit periodontal tersebut.1,2
Necrotizing Ulcerative Gingivitis (NUG) adalah keadaan inflamasi gingiva
yang akut, sangat nyeri, sehingga pasien tidak dapat menentukan secara pasti tempat
yang terasa sakit, dan rasa sakit lebih terasa kuat pada tempat terjadinya ulserasi
serta timbul secara tiba-tiba. Tanda klinis lainnya yang mungkin ditemukan adalah
adanya bau mulut dan meningkatnya saliva. Pada kasus yang parah, mungkin
disertai demam tinggi, limfadenopati, peningkatan nadi, leukositosis, hilang nafsu
makan, dan merasa lesu, nekrosis papila gingiva yang tampak menekan keluar,
pembentukan pseudomembran di ujung papila dan perdarahan gingiva spontan,
gambaran klinis rongga mulut seperti pada gambar 1. Perubahan kebiasaan hidup,
stress psikologis, kelelahan, kerja yang berkepanjangan tanpa istirahat yang cukup
merokok, kebersihan mulut yang buruk dan sistem kekebalan tubuh terganggu
semua dapat berkontribusi pada pengembangan NUG. 1,3,5

a

b

d

c

e

Gambar 1
a. Simptom awal NUG, bagian teratas ujung papila hancur karena nekrosis.
Kerusakan biasanya tertutupi oleh pseudomembrane. Sakit yang dirasakan sebelum
ulserasi nampak secara klinis. NUG harus segara dirawat dalam tahap ini, tahap
yang dapat disembuhkan.5
b. Simptom Lanjut NUG.5
c. Destruksi papila diantara kaninus dan premolar.5
d. Rekuren akut. Papila telah rusak. Stage akut sebelumnya menjadikan merubah
bentuk tepi gingiva sebelumnya.5
e. Punched out papila antara kaninus dan insisiv lateral rahang bawah, yang ditutupi
pseudomembran putih abu-abu.1
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Plaut dan Vincent memperkenalkan konsep bahwa etiologi NUG disebabkan
oleh bakteri spesifik: fusiform bacillus dan organisme spirocheta. Sedangkan
menurut Rosebury dan teman-teman menjelaskan jenis bakteri fusospirocheta yang
terdiri dari T. microdentium, intermediate spirochetes, vibrios, fusiform basilus, dan
organisme berfilamen,
Borrelia. Dan menurut Loesche dan teman-teman
menjelaskan sebuah flora konstan yang berhubungan dengan NUG. Flora konstan
tersebut terdiri dari : Prevotella intermedia, Fusobacterium, Treponema, dan
spesies Selenomonas.1
Perawatan NUG terdiri dari (1) pengurangan inflamasi akut dengan
mengurangi jumlah mikroba dan menghilangkan jaringan nekrotik, (2) perawatan
terhadap penyakit kronis yang mendasari timbulnya keadaan akut atau penyakit lain
dalam rongga mulut, (3) pengurangan gejala-gelaja seperti demam dan malaise, (4)
perbaikan kondisi sistemik atau faktor yang membantu inisiasi atau perkembangan
dari perubahan gingiva.1
Pada kunjungan pertama dokter gigi harus melakukan pemeriksaan lengkap
terhadap pasien, termasuk riwayat medis secara menyeluruh dengan perhatian
utama terhadap penyakit yang sedang diderita. Penghilangan plak dan kalkulus
superfisial harus selembut mungkin baik menggunakan tangan ataupun dengan alat
ultrasonic, jika diperlukan dapat menggunakan anestesi topical. Tujuan dari terapi
inisiasi adalah untuk mengurangi jumlah mikroba dan menghilangkan jaringan
nekrotik sehingga terjadi perbaikan dan regenerasi jaringan normal. Pasien
diinstruksikan untuk membersihkan mulut dengan cara–cara yang efektif.1,7,
Perawatan selama kunjungan pertama ini terbatas pada daerah inflamasi akut,
diisolasi dengan cotton roll dan dikeringkan. Topikal anestesi diaplikasikan, setelah
2 atau 3 menit area tersebut diseka dengan secara perlahan cotton pellet basah untuk
menghilangkan lapisan pseudomembran dan debris dari permukaan, mungkin
terjadi perdarahan. Setiap cotton pellet digunakan pada area yang kecil, kemudian
dibuang; tidak dianjurkan untuk menyeka area terlalu besar dengan satu cotton
pellet. Kemudian area tersebut dibilas dengan air hangat dan kalkulus superfisial
dihilangkan.1,3,6
Pasien dengan NUG sedang atau berat, disertai limfadenopati lokal atau tanda
dan gejala sistemik lainnya, diberikan kombinasi antibiotik amoksisilin 500 mg
secara oral setiap 8 jam selama 10 hari, untuk pasien yang alergi terhadap
amoksisilin, diberikan antibiotik lain, seperti eritromisin (500 mg setiap 6 jam) dan
metronidazol (500 mg 3x/hari selama 7 hari). Komplikasi sistemik akan reda dalam
1 sampai 3 hari. Pemberian analgesik, seperti nonsteroid anti-inflammatory drug
(NSAID: ibuprofen), untuk mengurangi rasa sakit.1,3,6
Pasien diinstuksikan menggunakan obat kumur dengan hidrogen peroksida
3% dan dibilas dengan air hangat setiap 2 jam dan atau 2x/hari dengan larutan
klorheksidin 0,12%. Mengurangi atau menghilangkan hal – hal yang mendorong
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faktor-faktor etiologi seperti kelelahan, mengkonsumsi alkohol, perokok berat,
stress dan kebiasaan makan yang jelek. Memperbaiki kebiasaan-kebiasaan makan
dengan vitamin kompleks (multiple) dan tambahan mineral selama fase penemuan
bila diperlukan. Kondisi, penyebabnya, dan akibat harus dijelaskan kepada pasien.
Pasien diminta untuk kembali lagi dalam 1 atau 2 hari, dan diinformasikan
mengenai terapi seluruhnya serta diingatkan bahwa terapi belum selesai walaupun
rasa sakit sudah hilang.1,3,6
Kunjungan kedua setelah 1 atau 2 hari dari kunjungan pertama, pasien
diperiksa terhadap perbaikan dari tanda-tanda dan gejala. Skeling dapat dilakukan
pada kunjungan kedua. Anestesi lokal dapat digunakan meskipun sudah terdapat
pengurangan rasa sakit. Pengerutan gingiva dapat memperlihatkan kalkulus yang
sebelumnya tertutupi. Pasien diberikan instruksi yang sama seperti pada kunjungan
pertama.1,4 Pada kunjungan ketiga dilakukan 5 hari setelah kunjungan kedua, pasien
dievaluasi terhadap gejala-gejala, dan disusun rencana perawatan komprehensif
untuk pengelolaan kondisi periodontal pasien. Prosedur plak kontrol sangat
menentukan keberhasilan perawatan dan pemeliharaan jaringan periodontal yang
sehat dan diberikan instruksi dalam menggunakan stimulasi interdental dan
dentalfloss. Obat kumur hidrogen peroksida dihentikan, tetapi penggunaan
klorheksidin dapat diteruskan untuk 2 atau 3 minggu. Skeling dan root planing
dapat dilakukan kembali. Setelah 1 minggu dari kunjungan ketiga pasien diminta
control untuk dicek ada atau tidaknya kekambuhan secara klinis, prosedur oral
hygine diperiksa dan dievaluasi lagi, kemudian dibuat janji untuk kunjungan 1 bulan
lagi.1,4
Perikoronitis mengacu pada inflamasi gingiva yang berhubungan dengan
mahkota gigi yang belum erupsi sempurna. Biasanya terjadi pada molar ketiga
mandibular, dapat bersifat akut, atau kronis. Perikoronitis merupakan akumulasi
eksudat dibawah flap gingiva yang mengelilingi mahkota pada gigi yang baru erupsi
sebagian. Ruangan antara makhota gigi dengan bagian atas gingiva yang
menutupinya (operkulum) adalah tempat ideal untuk akumulasi debris makanan dan
pertumbuhan bakteri. Pemeliharaan kebersihan mulut di daerah tersebut sangat sulit
dicapai (Gambar 2).1,7
Perikoronitis adalah darurat periodontal yang paling umum, dan erupsi
sebagian dan berdampak mandibula molar ketiga adalah situs yang paling sering
terlibat. Pada pasien tanpa tanda atau gejala klinis, operkulum gingiva secara kronis
sering mengalami inflamasi dan terinfeksi, juga dapat disebabkan karena trauma
dari gigi lawan dengan derajat ulserasi yang berbeda. Perikoronitis ini paling sering
terlihat pada remaja dan dewasa muda. Insiden tertinggi ditemukan pada kelompok
usia 20-29 tahun dan jarang terlihat sebelum 20 atau setelah 40 tahun.1,3,6,7
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Gambar 2. Perikoronitis regio gigi 487

Gambaran klinisnya berwarna merah, membengkak, lesi supuratif, disertai
rasa sakit pada telinga, tenggorokan, dan dasar mulut. Pasien merasa tidak nyaman
karena rasa busuk dan nyeri pada pembukaan atau penutupan mulut. Pada kasus
yang berat dapat terjadi pembengkakan pada pipi dan limfadenitis regional. Trismus
juga dapat ditemukan pada kasus perikoronitis. Pasien juga dapat mengalami
dengan demam, malaise, dehidrasi, dan leukositosis. Penyebab perikoronitis adalah
erupsi gigi molar ketiga terutama rahang bawah, yang belum sempurna,
menyebabkan sisa makanan, plak, bakteri terperangkap di bawah.1,3
Pengobatan perikoronitis terdiri dari operkulektomi atau ekstrasi gigi,
bergantung pada tingkat keparahan inflamasi, komplikasi sitemik, dan perlu
tidaknya mempertahankan gigi yang terlibat. Pengobatan perikoronitis akut terdiri
dari (1) secara perlahan membilas dengan air hangat untuk menghilangkan debris
dan eksudat, (2) menyeka dengan antiseptik, seperti klorheksidin, setelah
mengangkat operkulum dari gigi dengan scaler. Mungkin perlu diakukan
penyesuaian oklusal pada gigi lawan untuk menghilangkan bahwa sumber trauma.
Kuretase atau prosedur pembedahan merupakan kontradiksi pada kunjungan awal
ini. Namun bila operkulum berfluktuasi dan bengkak, perlu dilakukan insisi
membuat drainase dan meringankan tekanan. Antibiotik dapat diresepkan pada
kasus berat dan pada pasien yang menunjukkan infiltrasi mikroba ke jaringan,
terutama jika diduga ada keterlibatan sistemik.1,3,6
Operkulektomi adalah pembuangan operkulum secara bedah. Operkulektomi
merupakan perawatan dari perikoronitis, namun tergantung dari tingkat
keparahanya. Tujuan operkulektomi dilakukan untuk mempertahankan gigi molar
yang masih memiliki tempat untuk erupsi tetapi tertutup oleh sebagian operkulum.
Penatalaksanaan fase preliminary1 yaitu melakukan irigasi daerah yang mengalami
peradangan dengan larutan hydrogen peroxide 2% hingga bersih dari sisa makanan,
membuat resep obat antibiotik dan analgesik, bila ada trismus dapat diberi muscle
relaxan. Berikan instruksi untuk menjaga kebersihan rongga mulut. Sarankan untuk
berkumur dengan antiseptik. Setelah peradangan membaik (5 hari pasca medikasi),
lakukan operkulektomi.
Primary Herpetic Gingivostomatitis merupakan penyakit infeksi virus pada
membran mukosa oral disebabkan virus herpes simplek tipe 1 (HSV-1). Infeksi
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primer virus herpes simplek dikenal sebagai acute herpetic gingivostomatitis.1
Herpetic gingivostomatitis timbul pada gingiva dan mukosa oral secara difus,
eritematosus, dan mengkilat, dengan berbagai derajat variasi edema dan perdarahan
(gambar 3a dan 3b). Pada tahap awal diidentifikasi dengan adanya vesikel bulat
berwarna abu-abu, yang mungkin timbul pada gingiva, mukosa bukal dan labial,
palatum lunak, faring, mukosa sublingual, dan lidah. Setelah 24 jam, vesikel akan
pecah dan terasa sakit, terbentuk ulser kecil berwarna merah, halo-like margin,
dengan bagian tengah kuning atau putih keabu-abuan. Vesikel tersebut dapat
menyebar atau berkelompok.1,5
Rongga mulut akan terasa sakit sehingga mengganggu proses makan dan
minum. Vesikel yang sudah pecah menyebabkan timbulnya rasa sakit dan sensitif
terhadap sentuhan, perubahan suhu, makanan yang berbumbu dan yang berbentuk
kasar. Penderita juga akan merasakan demam tinggi (38,8oC-40,6oC) dan malaise.

a
Gambar 3
a. Gingivastomatitis herpetik ringan.5
b. Gingivostomatitis herpetik parah.5

b

Pengobatan herpetic gingivostomatitis terdiri dari diagnosa awal dan terapi
antivirus yang segera. Jika herpetic gingivostomatitis didiagnosa dalam 3 hari
pertama dari onset, maka suspensi acyclovir diberikan sebanyak 15 mg/kgBB
5x/hari selama 7 hari. Jika diagnosa terjadi setelah 3 hari pada pasien
imunokompeten, maka terapi asiklovir memiliki nilai yang terbatas sehingga perlu
diberikan terapi paliatif, termasuk menghilangkan plak dan debris makanan. Rasa
sakit akibat adanya herpes ini dapat diatasi dengan pemberian dyclonine
hydrochloride (Dyclone), sebagai anetesi topical dapat digunakan sebagai obat
kumur dengan kadar larutan 15% yang dilarutkan dengan air dalam perbandingan
1:1 atau dioleskan dalam mulut selama 1-2 menit dan akan berefek selama 40
menit. Kedua hal diatas dapat digunakan sebelum makan, tetapi pemakaian yang
terus menerus dapat berefek toksik. NSAID dapat diberikan secara sistemik untuk
mengurangi demam dan rasa sakit. Pasien dianjurkan untuk menggunakan topikal
anestesi sebelum makan untuk menghilangkan rasa sakit.1,6
Periodontal abses merupakan peradangan jaringan periodontal yang
terlokalisir serta disertai adanya eksudat yang dapat menyebabkan destruksi ligamen
periodontal. 1,8 Gambaran klinisnya terlihat licin, pembengkakan gingiva mengkilat
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disertai rasa sakit, pada daerah pembengkakan gingivanya terasa lunak karena
adanya eksudat purulen dan disertai meningkatnya kedalaman probing, seperti pada
gambar 4a dan 4b. Gigi menjadi sensitif bila diperkusi dan mungkin terjadi mobiliti
serta kehilangan perlekatan periodontal yang lebih cepat. Abses periodontal
merupakan penyebab utama tanggalnya gigi. Terapi yang tepat diikuti pemeliharaan
preventif periodontal akan dapat mempertahankan gigi walaupun terdapat
kehilangan tulang yang signifikan.1,8

a
Gambar 4
a. Abses periodontal region gigi 111
b. Abses periodontal region gigi 468

b

Pengobatan abses periodontal meliputi dua fase: mengatasi lesi akut, diikuti
dengan pengelolaan kondisi kronis yang ditimbulkan. Terapi abses akut bertujuan
untuk meringankan gejala, kontrol penyebaran infeksi, dan membuat drainase.
Sebelum pengobatan perlu dilakukan evaluasi tentang riwayat medis pasien, riwayat
perawatan gigi, dan kondisi sitemik untuk membantu diagnosa serta menentukan
perlunya penggunaan antibiotik sistemik.1
Prinsip perawatan abses periodontal adalah mengurangi rasa sakit, mengatasi
penyebaran infeksi dan membuat drainase poket dan insisi dari permukaan luar /
insisi eksternal. Teknik drainase poket yaitu dengan mengaplikasikan topikal
anestesi sebelumnya, kemudian dengan tekanan ringan masukkan instrument atau
probe ke dalam poket dengan cara menyusuri dinding poket (gambar 5a dan 5b),
kemudian gunakan kuret kecil untuk menahan drainase. Jika drainase telah selesai
dan abses dapat terlihat jelas pada gingiva, maka dapat dilakukan external insisi
yaitu abses diisolasi dengan sponges dan dikeringkan, oleskan larutan antiseptik dan
lakukan topical anestesi selama 2-3 menit. Palpasi abses untuk menemukan
fluktuasi. Buat insisi vertikal pada daerah fluktuasi bagian lesi dengan
menggunakan pisau Bard-parker No. 12. Insisi diperluas dari mucogingival fold ke
gingival margin. Jika terdapat pembengkakan pada permukaan lingual maka insisi
dimulai hanya pada daerah apikal sampai daerah yang membengkak dan meluas ke
gingival margin. Setelah itu lakukan ektravasasi (pengeluaran) darah dan pus.
Setelah drainase, daerah tersebut dikeringkan dan diolesi dengan antiseptik. Jika
absesnya kecil dan akses tidak sulit, maka dapat dilakukan skeling dan root planing.
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Pasien yang memiliki komplikasi sistemik instruksikan untuk berkumur-kumur tiap
jam dengan 4 ml larutan garam dalam air hangat dan dapat kembali pada hari
berikutnya. Selain obat kumur dapat pula pasien diberi resep obat tambahan seperti
klindamisin atau kombinasi penicillin atau eritromycin dengan metronidazole. Jika
perlu dapat diberikan analgesik untuk menghilangkan rasa sakit.1,3,5,9

a
Gambar 5
a Drainase abses periodontal melalui poket region gigi 461
b Drainase abses periodontal melalui poket region gigi 11 8

b

Terapi yang biasa dilakukan pada abses kronis adalah skeling dan root
planing atau terapi bedah. Perawatan bedah disarankan ketika terdapat defek
vertikal yang dalam atau defek furkasi yang berada di luar kemampuan terapeutik
dari instrumentasi non bedah. Terapi antibiotik merupakan indikasi, seperti pada
abses akut.1
Abses gingiva adalah keadaan inflamasi akut, terlokalisir dapat berasal dari
berbagai sumber, infeksi bakteri plak, trauma, dan impaksi benda asing. Abses
gingiva secara klinis pembengkakan pada jaringan lunak purulent, tampak pada
margin gingiva atau interdental papilla serta terlokalisir, dan disertai rasa sakit.
(Gambar 6) Lesi inflamasi ditemukan pada superfisial jaringan gingiva. Pada
permulaan dijumpai lesi yang berwarna merah dengan permukaan lesi mengkilat
serta adanya eksudat, dalam waktu 24-48 jam lesi menjadi fluktuatif disertai mata
lesi yang berisi eksudat, kemudian gigi yang berada dekat dengan lesi tersebut akan
sensitif terhadap perkusi. Etiologi dari abses gingiva yaitu adalah bakteri yang ikut
masuk ke dalam jaringan ikat melalui perantara benda asing seperti kulit jagung,
bulu sikat, duri ikan yang menusuk jaringan gingiva.1,3,6

Gambar 6. Abses gingival pada regio 431
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Pengobatan abses gingiva bertujuan pada pemulihan fase akut dan bila
memungkinkan segera menghilangkan penyebabnya. Anestesi topikal atau lokal
diberikan untuk memastikan kenyamanan prosedural. Jika memungkinkan dapat
dilakukan skeling dan root planing untuk menciptakan drainase dan menghilangkan
deposit mikroba. Pada situasi akut, daerah fluktuasi diinsisi dengan pisau scalpel
dan eksudat dikeluarkan dengan tekan ringan. Daerah tersebut diirigasi dengan air
hangat dan ditutup dengan kasa lembab dibawah tekanan ringan.1
Abses perikoronal adalah hasil dari inflamasi jaringan lunak operkulum yang
menutupi sebagian erupsi gigi. Abses perikoronal sering timbul pada masa bayi,
anak-anak dan dewasa muda. Lesi inflamasi dapat disebabkan oleh retensi bakteri
plak, impaksi makanan dan trauma. Gambaran klinis berupa gingiva berwarna
merah terlokalisir, bengkak, lesi yang sakit jika disentuh dan memungkinkan
terbentuknya eksudat purulen, trismus, limfadenopati, demam dan malaise.
(Gambar 6)8,9

Gambar 7. Abses perikoronal9

PEMBAHASAN
Pasien penyakit periodontal akut membutuhkan terapi darurat untuk segera
menangani keadaan dari penyakit periodontal tersebut. Keadaan darurat periodontal
adalah suatu keadaan gabungan berbagai kondisi yang berpengaruh buruk terhadap
jaringan periodontal dan memerlukan tindakan segera. Penyakit periondontal yang
membutuhkan terapi kedaruratan antara lain, necrotizing ulcerative gingivitis
(NUG), perikoronitis akut, acute herpetic gingivostomatitis, abses periodontal,
abses gingiva, dan abses perikoronal. Penatalaksanaan keadaan kedaruratan
termasuk kedalam fase pendahuluan pada perawatan periodontal. Perawatan
kedaruratan NUG pada kunjungan pertama terbatas pada daerah inflamasi akut,
untuk menghilangkan lapisan pseudomembran dan debris dari permukaan, serta
kalkulus superfisial dengan anestesi topikal serta pemberian obat kumur dan
analgetik. Pada perawatan abses prinsipnya adalah insisi dan drainase. Insisi adalah
pembuatan jalan keluar nanah dengan menggunakan scalpel. Insisi drainase
merupakan tindakan membuang materi purulent yang toksik, sehingga mengurangi
tekanan pada jaringan. Tujuan tindakan insisi dan drainase adalah mencegah
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terjadinya perluasan abses/infeksi ke jaringan lain, mengurangi rasa sakit,
menurunkan jumlah populasi mikroba beserta toksinnya, memperbaiki vaskularisasi
jaringan. Jika ada manifestasi sistemik dapat diberikan antibiotik dan analgetik
untuk menghilangkan rasa sakit. Diagnosis yang akurat ditentukan dengan terlebih
dahulu mendapatkan riwayat penyakit lengkap dari pasien, melakukan pemeriksaan
klinis dan radiografi.
SIMPULAN
Terapi kedaruratan periodontal diperlukan untuk menangani keadaan akut
dari suatu penyakit periodontal. Penatalaksanaan keadaan emergensi termasuk
kedalam fase preliminary pada perawatan periodontal. Dalam penanganannnya
perlu dilakukan pemeriksaan secara lengkap untuk dapat menegakkan diagnosis
secara tepat.
Langkah yang pertama kali dilakukan adalah terapi paliatif untuk
menghilangkan keadaan akut, termasuk menangani rasa sakit. Pada tahap awal
diberikan terapi antibiotik untuk menangani infeksi mikroba. Dapat juga diberikan
analgesik seperti NSAID untuk mengurangi rasa sakit. Setelah keadaan akut
teratasi, barulah dapat dilakukan terapi skeling dan root planing atau terapi bedah
periodontal.
Perawatan terhadap jaringan periodontal harus secara rutin dilakukan,
meskipun penyakit akut periodontal sudah diatasi. Pasien perlu diinstruksikan untuk
melakukan home care dengan baik dan secara rutin kontrol ke dokter gigi.

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

104

DAFTAR PUSTAKA
1. Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s Clinical
Periodontology. 11th ed. St. Louis: Elsevier; 2012. 437-47, Ch 17
2. Lindhe J, Karring T, Lang NP. Clinical Periodontology and Implant Dentistry.
4th ed. Iowa: Blackwell Publishing Ltd; 2003.
3. Agarwal M. Bhattacharya HS. Singhal S. Periodontal Emergencies : A Review.
Dept of Periodontics Institute of Dental Sciences, Bareilly.
4. Yadav. AR, Mani AM, Marawar PP. Periodontal Abscess : A Review.
International Journal of Health and Medical Science Vol 1. Dept of
Periodontology Rural Dental College Pravara Institute of Medical Science. Juli
2013.
5. Rateitschak KH & EM, Wolf HF, Hassell TM. Color Atlas of Periodontology.
3rd Revised.New York: Thieme; 2005, 85-8, 131
6. elisa.ugm.ac.id/user/.../4d0c47fddb10b90d8eaf785d0e01a61b. Treatment
Emergencies Perawatan Penyakit Gingival Akut.
7. Dhonge RP. Zade RM. Gopinath V. Amirisetty R. An insight of pericoronitis :
A Review Article. International Journal Dental Medicine Research Vol I.
March-April. 2015
8. Patel PV, Kumar S, Patel A. Periodontal Abscess: A Review. J Clin and
Diagnostic Research [internet]. 2011 [cited 2012 Sept 30]; 5(2):404-9.
Available from: http://www.jcdr.net/articles/PDF/1246/1622_9_4_11_nitr.pdf
9. http://www.slideshare.net/jimisurgon83/acute-periodontal-conditions

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

105

COMPOUND ODONTOMA PADA PENDEKATAN LABIAL DAN
PALATAL DENGAN TEKNIK EKSTIRPASI
Idawati Muhajir*, Agus Nurwiadh**
*Mahasiswa PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial, Fakultas Kedokteran Gigi,
Universitas Padjadjaran, Bandung
**
Staf Pengajar Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial, Fakultas Kedokteran
Gigi Universitas Padjadjaran, Bandung
ABSTRAK
Odontoma merupakan tumor jinak odontogenik terbanyak, berkisar 22%, yang lebih
merupakan hamartoma dibandingkan neoplasma sejati. Terdapat dua jenis
odontoma yaitu compound dan kompleks. Compound odontoma mengandung
email, dentin dan terkadang sementum, membentuk struktur serupa gigi, sedangkan
kompleks odontoma mengandung massa irregular email dan dentin, tetapi tidak
membentuk anatomi serupa gigi. Pasien perempuan berusia 21 tahun dirujuk dari
klinik ortodontik ke klinik Bedah Mulut RSGM Unpad, Bandung, dengan
membawa foto periapikal dan panoramik. Hasil pencitraan menunjukkan lesi
radioopak, menyerupai struktur gigi dan radiolusen dengan batas jelas pada gigi 2123. Compound odontoma pada umumnya ditemukan pada regio anterior maksila
diatas mahkota gigi yang tidak erupsi, diantara akar gigi yang erupsi. Lesi biasanya
unilokuler dan terdiri dari berbagai radioopak, terlihat seperti miniature gigi yang
disebut dentikel. Pada laporan kasus ini pembedahan selanjutnya dilakukan dengan
tehnik ekstirpasi dalam anestesi lokal.
Kata Kunci : Compound odontoma, Labial, Palatal, Ekstirpasi
ABSTRACT
Odontomas are the most common form of odontogenic tumors of the jaw, represent
a benign hamartoma rather than a true neoplasm. They constitute 22% of all
odontogenic tumors. Odontomas are consist of two types: compound and complex.
The compound odontomas contain recognizable enamel, dentin, and sometimes
cementum, shaped in toothlike structures; whereas complex odontomas are
composed of irregular masses of dentin and enamel and have no anatomic
resemblance to a tooth. A 21 year old Female patients were referred from
Orthodontic Departement to poly minor of Maxillofacial Surgery Department of
the Hospital Padjadjaran University , Bandung with bring x-rays. The periapical
and panoramic showed a radiopaque and radiolucent lesion with the webbed gear
boundaries clearly 21-23 . Compound odontoma is generally found in the maxillary
anterior region above the crown of tooth eruption, among the roots of erupted tooth.
Lesions usually unilokuler and composed of various radiopaque, looks like a
miniature teeth a dentikel. In this case report is then performed with surgical
extirpation techniques with local anesthesi
Keywords : Compound Odontoma, Labial, Palatal, Extirpation
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PENDAHULUAN
Odontoma merupakan tumor odontogenik yang paling sering ditemui namun
bukan merupakan neoplasma odontogenik karena lebih merupakan hamartoma
dibandingkan neoplasma sejati.1,2,6 Istilah odontoma pertama kali disampaikan oleh
Broca pada tahun 1866 yang menemukan tumor ini terbentuk dari pertumbuhan
berlebih jaringan pembentuk gigi.2 Odontoma merupakan tumor odontogenik jinak
yang mengandung email, dentin, dan sementum. Pada beberapa kasus ditemukan
pula jaringan pulpa pada massa tumor.2
Menurut World Health Organization (WHO) jenis tumor odontogenik secara
histologis diklasifikasikan berdasarkan kategori luas suatu tumor yang mengandung
epitel odontogenik dengan ektomesenkim odontogenik, dengan atau tanpa
pembentukan jaringan keras gigi. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka terdapat
tiga jenis odontoma yaitu odontoameloblastoma, odontoma kompleks dan
compound odontoma.2 Menurut klasifikasi lain dari WHO (2005) tumor
odontogenik terdiri dari dua jenis yaitu tumor odontogenik jenis compound
(Compound odontoma) dan kompleks (Odontoma kompleks).1,2,3 Compound
odontoma mempunyai karakteristik ditemukannya jaringan odontogenik normal
yaitu dentin, matriks email, sementum dan pulpa, tampak sebagai gambaran gigi
normal, sedangkan odontoma kompleks terdiri dari jaringan odontogenik yang tidak
sempurna atau massa iregular terkalsifikasi dari email dan dentin tanpa gambaran
anatomi menyerupai gigi, terutama massa serupa dentin.1,6,8 Odontoma juga dapat
diklasifikasikan sebagai odontoma sentral bila berada di dalam tulang, odontoma
perifer yaitu bila bagian selubung gigi tertutup jaringan lunak, serta odontoma
erupsi, tergantung pada tampilan klinis.2
Pada umumnya mereka tidak menunjukkan gejala, memiliki tingkat
pertumbuhan yang lambat dan jarang melebihi ukuran gigi. Tetapi pada odontoma
dengan ukuran yang besar maka dapat menyebabkan perluasan ketulang kortikal.
Kelainan ini sering ditemukan secara tidak sengaja pada pemeriksaan radiografi
dimana odontoma biasanya tampak sebagai lesi radiopaque yang padat. Tetapi lesi
ini dapat ditemukan dengan adanya ciri-ciri klinis seperti sudah terlihat ekspansi
tulang, nyeri dan pergeseran gigi atau gigi normal yang tidak erupsi.1,8 Secara
umum odontoma bersifat asimtomatik dengan pertumbuhan yang lambat dan tidak
agresif, dengan ukuran diameter tidak lebih dari 3cm.6,8
Angka kejadian odontoma adalah 22% dari seluruh tumor odontogenik pada
rahang.2,3 Compound odontoma banyak ditemui pada regio anterior maksila
sedangkan odontoma kompleks lebih banyak pada regio posterior mandibula dan
regio posterior maksila.6,7,8 Odontoma kompleks lebih jarang terjadi dibandingkan
compound odontoma dengan perbandingan 1:2.2,8 Odontoma dapat ditemukan baik
pada laki-laki maupun perempuan, dimana pada perempuan lebih banyak ditemukan
pada dekade kedua.6
Makalah ini menyajikan laporan kasus yang jarang terjadi yaitu compound
odontoma dengan letak di labial yg meluas ke palatal pada regio anterior maksila
sinistra, dengan perluasan dan penipisan tulang korteks maksila sinistra. Lesi
diangkat seluruhnya melalui pembedahan ekstirpasi dan ekstraksi dalam lokal
anastesi.
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LAPORAN KASUS
Seorang pasien perempuan berusia 21 tahun pada bulan Mei 2016 dirujuk
dari bagian ortodontik ke poli minor bagian Bedah Mulut dan Maksilofasial RSGM
UNPAD. Pada awalnya pasien kedokter gigi bagian ortodontik RSGM UNPAD
karena ingin merawat giginya yang mengalami kelainan oklusi, kemudian dilakukan
rontgen foto untuk rencana perawatan orotodontik. Hasil rontgen periapikal dan
panoramik menunjukkan adanya lesi radioopak dan radiolusen dengan batas jelas
berselaput pada gigi 21-23, tanpa keluhan nyeri. Riwayat pembengkakan pada
daerah tersebut tidak pernah dialami, tidak ada keluhan nyeri dalam mengunyah dan
pasien tidak mengalami penurunan berat badan. Riwayat adanya kelainan yang
sama pada keluarga disangkal.
Pada anamnesa dan pemeriksaan fisik secara umum tidak ada riwayat atau
tidak ditemukan adanya kelainan sistemik. Pada pemeriksaan lokal ekstra oral
tampak wajah simetris, dan pemeriksaan intraoral menunjukkan adanya benjolan
pada palatum regio 22 konsistensi lunak dan tidak sakit saat palpasi. Labioversi gigi
23.

Gambar 1. Profil wajah pasien pre-operasi

Gambar 2. Gambaran intra oral
Diagnosis sementara adalah tumor maksila regio sinistra diduga odontoma.
Ekstirpasi dalam anastesi lokal direncanakan untuk dilakukan setelah dilakukan
pencitraan panoramik. Pada pencitraan rontgen periapikal menunjukan adanya
strutur radioopak tidak beraturan dengan ukuran sekitar 0,5 x 1,0 cm dari koronal ke
akar, kepadatan menyerupai gigi, terlihat adanya daerah radiolusensi yang tipis
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dalam struktur radiopak dan ruang pulpa yang tidak beraturan. Disekitar gambaran
radiolusen juga terlihat adanya lesi radiopak yang menyerupai gigi. Pada pencitraan
panoramik menunjukkan adanya struktur radioopak tidak beraturan dan radiolusen
tidak beraturan pada gigi 21-23.

a
Gambar 3. Gambaran radiografi (A: Periapikal, B: Panoramik)

b

Setelah diperoleh diagnosis berdasarkan pemeriksaan klinis dan radiologis,
serta tidak ditemukan adanya kontra indikasi untuk dilakukan tindakan dalam
anastesi lokal, maka direncanakan ekstirpasi terhadap pasien.
Pada tindakan ekstirpasi dilakukan insisi pada region labial anterior maksila
dengan pisau insisi no.10, kemudian dilakukan ekstirpasi dan ekstraksi odontoma
dengan menggunakan bein. Selanjutnya dilakukan penghalusan tulang dengan tang
knabel dan bor fissure, dilanjutkan dengan pembersihan dengan cairan NaCl 0,9%.
Setelah ekstirpasi, dilakukan penjahitan lapis demi lapis pada gingiva, dan pada
pasien sementara diinstruksikan diet lunak via oral.
Pasien kontrol sebulan paska operasi tidak ditemukan keluhan nyeri,
pembengkakan, ataupun tanda-tanda infeksi pada daerah paska operasi. Pasien
kemudian dirujuk ke bagian ortodontik untuk tatalaksana dibidang ortodontik.
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Gambar 5. Durante op (A: Anastesi lokal, B: Insisi, C dan D: Ekstirpasi maksila regio labial
sinistra, E: Ekstirpasi dan ekstraksi maksila palatal sinistra, F: Lesi pada regio labial, G:
Lesi pada regio palatal, H: Hecting post ekstirpasi)

Pasien kontrol sebulan paska operasi tidak ditemukan keluhan nyeri,
pembengkakan, ataupun tanda-tanda infeksi pada daerah paska operasi. Pasien
kemudian dirujuk ke bagian ortodontik untuk tatalaksana pada bidang ortodontik.

Gambar 8. Gambaran intra oral pasien sebulan paska operasi
PEMBAHASAN
Odontoma merupakan jenis tumor odontogenik yang paling sering terjadi,
walaupun beberapa menyebutnya sebagai hamartoma, bukan sebagai tumor
sejati.1,3-6 Secara umum, odontoma tumbuh asimptomatik dan seringkali terdeteksi
secara tidak sengaja dari pemeriksaan rutin radiografi dalam mencari kemungkinan
penyebab terlambatnya pertumbuhan gigi atau terdapat persistensi gigi sulung.3,6,8
Pada beberapa kasus odontoma dapat ditemukan retensi gigi desidui, gigi
permanen yang tidak erupsi, pembengkakan, nyeri, supurasi, ekspansi tulang
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kortikal, dan perpindahan posisi gigi akibat terdorong lesi. Bahkan pada beberapa
kasus dapat ditemukan resorpsi akar gigi diatas lesi, parestesi, atau anestesi pada
bibir atas.2,3,8 Pada kasus ini terdapat benjolan pada palatum, dan perpindahan posisi
gigi akibat terdorong (labioversi pada gigi 23).
Sebagian besar odontoma bermanifestasi sebagai lesi intraosseus yang kecil
dengan jaringan odontogenik terkalsifikasi.3,4 Ukuran diameter pada umumnya tidak
lebih dari 3cm.8 Pertumbuhannya dicapai melalui tahapan mineralisasi jaringan
odontogenik hingga mencapai tahapan matur bila seluruhnya telah terkalsifikasi.
Pada tahapan matur tersebut tidak mungkin terjadi episode pertumbuhan baru
sehingga odontoma dikenal sebagai lesi yang tidak agresif dengan potensi tumbuh
yang terbatas.6
Etiologi dan patogenesis terjadinya odontoma belum diketahui dengan pasti.
Beberapa menyebutkan odontoma diduga terjadi akibat trauma lokal pada masa
geligi sulung, infeksi, faktor herediter, dan mutasi genetik.2,3,8 Odontoma pada kasus
anomali herediter dapat terjadi sebagai manifestasi dari beberapa sindroma yaitu
pada sindroma Gardner, sindroma Hermann dan sindroma basal sel nevus.3,8
Pada laporan kasus ini pasien adalah perempuan berusia 21 tahun dan
odontoma ditemukan pada maksila regio anterior sinistra. Hal ini sesuai dengan
teori yang menyebutkan bahwa compound odontoma biasanya ditemukan pada
maksila regio anterior, sedangkan odontoma kompleks lebih sering ditemukan pada
mandibula regio posterior.2,8
Compound odontoma lebih sering terjadi dibandingkan odontoma kompleks
dengan perbandingan 2:1.2,8 Pada gambaran klinis dan radiografis menunjukkan
diagnosis odontoma, meskipun diagnosis banding yang lain termasuk gambaran
kista odontogenik, Kista dentigerous dan osteoma.
Pada pemeriksaan radiologi, odontoma bermanifestasi dengan adanya
gambaran lesi yang radiopak dikelilingi oleh gambaran radiolusen yang tipis. Tiga
tahap perkembangan dapat diidentifikasi berdasarkan gambaran radiologi dan
tingkat kalsifikasi dari lesi pada saat diagnosis. Dengan demikian, tahap pertama
ditandai dengan gambaran radiolusen karena tidak adanya kalsifikasi jaringan gigi,
sedangkan tahap kedua adanya kalsifikasi parsial, dan yang ketiga atau gambaran
radiopak yang klasik pada tahap kalsifikasi jaringan yang menunjukkan adanya
gambaraa radiolusen. Kasus ini pada tahap ketiga.
Pada lesi odontoma baik jenis compound maupun kompleks, harus dilakukan
pemeriksaan mikroskopis.2,6 Secara histologist, odontoma terdiri dari sejumlah
email, jaringan pulpa, email organ dan sementum. Epitel odontoblas dan jaringan
pulpa mesenkim dapat dijumpai pada beberapa kasus. Kapsul jaringan ikat
ditemukan serupa dengan folikel gigi. Sel ghost sering dijumpai di sepanjang
lingkaran kalsifikasi distropik, perwujudan email, dan lapisan dentin displastik.2
Odontoma dapat ditemukan pada semua usia, walaupun kebanyakan kasus
ditemukan pertama kali dalam dua dekade kehidupan. Tidak tergantung pada jenis
kelamin. Ada juga yang melaporkan dari seorang laki-laki pada dekade ketiga
kehidupan. Banyak lesi yang terdeteksi pada pemeriksaa radiologi secara rutin.
Biasanya odontoma tidak menunjukkan adanya gejala, tetapi ada juga yang
mengenai gigi permanen yang gagal erupsi. Gejala lain termasuk retensi pada gigi
sulung, nyeri, pembengkakan, perluasan tulang kortikal, dan perpindahan gigi.
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Manajemen pembedahan untuk mengangkat odontoma adalah dengan
pembedahan konservatif secara ekstirpasi dengan lokal anastesi. Pada kebanyakan
kasus, karena seringkali odontoma berupa lesi berukuran kecil dan berkapsul, maka
lesi dapat dengan mudah diekstirpasi dari sekeliling tulang dan tidak ditemukan
rekurensi.2-6 Ekstirpasi odontoma yang berukuran besar dapat mempengaruhi tulang
dan gigi di dekat lesi.
Pada laporan kasus ini didapatkan odontoma dengan ukuran yang besar,
dimana lesi odontoma telah menyebabkan kerusakan struktur sekitarnya, disertai
penipisan tulang kortikal maksila. Kenyataan ini menunjukkan bahwa lesi
odontoma memiliki ritme pertumbuhan yang tidak dapat diprediksi, serta
diferensiasi epitel odontogenik pada varian compound. Karena besar dan perluasan
lesi inilah maka dilakukan tindakan bedah ekstirpasi dari labial ke palatal pada
maksila regio sinistra dengan anastesi lokal.
Ekstirpasi adalah suatu prosedur operasi untuk pengambilan seluruh lesi
odontoma beserta kapsulnya dari maksila secara pembedahan. Pengambilan pada
maksila melibatkan pembuangan lesi odontoma dan kapsulnya dari labial hingga
kepalatal.
Pada laporan kasus ini, pasien tidak ada keluhan nyeri serta tidak melakukan
pemeriksaan rutin ke dokter gigi, menyebabkan pasien tidak menyadari adanya
benjolan pada palatum. Lesi odontoma yang bila ditemukan kecil pada tahap awal
dan dapat diangkat dengan ekstirpasi, dalam hal ini lesi odontoma dapat dilakukan,
walaupun dalam kasus odontoma tidak ditemukan rekurensi, namun dalam kasus ini
defek yang timbul setelah tindakan ekstirpasi dengan pendekatan dari lebial ke
palatal tentunya menjadi permasalahan tersendiri mengingat luasnya daerah
pengambilan odontoma.
SIMPULAN
Odontoma adalah tumor odontogenik campuran di mana kedua komponen
epitel dan mesenchymal mengalami diferensiasi fungsional dan membentuk enamel
dan dentin. Merupakan lesi hamartoma bukan neoplasma sejati. Pada perkembangan
awal dari lesi ini menunjukkan proliferasi epitel odontogen dan jaringan mesenkim,
kemudian pada perkembangan selanjutnya diikuti pembentukan enamel, dentin dan
variasi dari pulpa dan sementum. Odontoma merupakan jenis tumor odontogenik
yang paling sering terjadi pada rahang atas yang biasanya ditemukan saat pasien
melakukan kunjungan rutin ke dokter gigi dan dilakukan pemeriksaan radiografi.
Pada kasus compound odontoma, diagnosis dini dan pengelolaan odontoma sangat
penting untuk menghindari komplikasi seperti retensi gigi sulung. Pada kasus
compound odontoma maksila regio sinistra dari labial yang meluas ke palatal
dengan pembedahan ekstirpasi pada labial dan palatal dalam anastesi lokal. Tumor
ini dapat meningkatkan ukuran setelah kalsifikasi yang dapat mengakibatkan
komplikasi. Operasi pengangkatan adalah terapi pilihan dengan mempertahankan
struktur yang lain.
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ABSTRAK
Disc displacement with reduction adalah salah satu gangguan sendi
temporomandibula yang ditandai oleh hubungan abnormal antara diskus artikularis
dan kondilus mandibula sehingga mengganggu pergerakan rahang. Disc
displacement with reduction dapat menurunkan kualitas hidup pasien sehingga
pasien akan mencari pengobatan kepada dokter gigi. Belum ditemukan adanya data
mengenai prevalensi disc displacement with reduction di Klinik PPDGS
Prostodonsia RSGM Universitas Padjadjaran Tahun 2010-2015. Oleh karena itu,
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prevalensi disc displacement with
reduction di Klinik PPDGS Prostodonsia RSGM Universitas Padjadjaran Tahun
2010-2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif
kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dari 179 pasien gangguan sendi
temporomandibula yang datang ke Klinik PPDGS Prostodonsia RSGM Universitas
Padjadjaran pada tahun 2010-2015, 106 orang (59,2%) mengalami disc
displacement with reduction dan 73 orang (40,8%) mengalami gangguan sendi
temporomandibula bukan disc displacement with reduction. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah prevalensi disc displacement with reduction di Klinik PPDGS
Prostodonsia RSGM Universitas Padjadjaran Tahun 2010-2015 cukup tinggi, dan
lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan rentang usia
20-40 tahun.
Kata Kunci: Sendi Temporomandibula, kelainan, disc displacement with reduction,
prevalensi
ABSTRACT
Disc displacement with reduction is one of temporomandibular joint disorder that
noticed by abnormal relationship between discus articularis and condyle of
mandible that interferes the movement of jaw. Disc displacement with reduction
would decrease the patient’s life qualities which made them look for treatment to
the dentist. There is no data regarding prevalence of disc displacement with
reduction in Clinic PPDGS Prosthodontic RSGM Universitas Padjadjaran of Year
2010-2015. Therefore, this research was done to discover the prevalence of disc
displacement with reduction in Clinic PPDGS Prosthodontic RSGM Universitas
Padjadjaran of Year 2010-2015. This research was done by using descriptive
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quantitative method. The result of this research is out of 179 patients that suffer
from temporomandibular joint disorders who came to Clinic PPDGS Prosthodontic
RSGM Universitas Padjadjaran of Year 2010-2015, 106 people (59,2%) suffer from
disc displacement with reduction and 73 people (40,8%) suffer from others
temporomandibular joint disorder which was not disc displacement with reduction.
The conclusion of this research is that the prevalence of disc displacement with
reduction in Clinic PPDGS Prosthodontic RSGM Universitas Padjadjaran of Year
2010-2015 was high, and happens more often in females compared to males with
range of age was 20-40 years old.
Keywords: Temporomandibular joint, disorders, disc displacement with reduction,
prevalence
PENDAHULUAN
Sistem mastikasi adalah salah satu unit fungsional utama dari tubuh yang
berperan dalam fungsi mengunyah, berbicara, dan menelan. Sistem mastikasi juga
membantu dalam fungsi pengecapan dan pernafasan. Sistem mastikasi terdiri dari
tulang, sendi, ligamen, gigi, dan otot. Selain itu, sistem mastikasi juga dikontrol
oleh sistem neurologis kompleks yang mampu mengkoordinasi seluruh komponen.
Salah satu komponen sistem mastikasi adalah sendi temporomandibula1.
Sendi temporomandibula atau temporomandibular joint yang biasa disebut
TMJ tersusun dari tulang temporal dan mandibula, struktur fibrosa berserat padat,
diskus artikularis, beberapa ligamen, dan sejumlah otot yang saling berhubungan2.
Kelainan TMJ atau yang biasa disebut sebagai temporomandibular disorders
(TMD) memiliki etiopatologi yang pada umumnya berhubungan dengan otot,
bidang oklusal gigi, tulang alveolar, jaringan periodontal, trauma atau cedera di
sekitar TMJ, dan aktifitas parafungsional atau kebiasaan buruk. Kelainan struktur
internal dari TMJ merupakan salah satu TMD yang paling sering terjadi 3. Kasus
TMD yang paling sering terjadi adalah disc displacement. Prevalensi kasusnya
meningkat seiring dengan bertambahnya usia, yaitu 6% pada usia 8-15 tahun dan
pada usia dewasa mencapai 75-94%4.

Gambar 1. Posisi Ketika Rahang Menutup1

Gambar 1. menunjukkan perbedaan posisi diskus artikularis ketika rahang
menutup. Gambar 1.3 (A) merupakan keadaan normal diskus artikularis sedangkan
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gambar 1.3 (B) menunjukan posisi rahang menutup yang memiliki disc
displacement. Kasus disc displacement yang paling umum terjadi adalah disc
displacement with reduction. Penulis tertarik melakukan penelitian untuk
mengetahui prevalensi disc displacement with reduction sebagai kasus TMD yang
paling umum terjadi agar dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut.
Jawa Barat merupakan provinsi paling padat di Indonesia dengan Kota
Bandung sebagai ibu kotanya. Salah satu instansi kesehatan di Kota Bandung yang
memberikan layanan kesehatan gigi dan mulut adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Universitas Padjadjaran. Berdasarkan Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Tahun Akademik
2014-2015, Klinik Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia
merupakan salah satu departemen di RSGM Universitas Padjadjaran yang
melakukan penatalaksanaan terhadap disc displacement with reduction. Mengacu
terhadap penelitian yang telah dilakukan di Klinik PPDGS Prostodonsia RSGM
Universitas Padjadjaran, belum ada data yang menunjukkan prevalensi disc
displacement with reduction. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk
mengetahui prevalensi disc displacement with reduction di Klinik PPDGS
Prostodonsia RSGM Universitas Padjadjaran tahun 2010-2015.
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif
deskriptif. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Penelitian
dilakukan dengan menjadikan data rekam medik kasus kelainan TMJ di klinik
PPDGS Prostodonsia RSGM Universitas Padjadjaran pada tahun 2010-2015
sebagai populasi. Sampel dalam penelitian dipilih menggunakan metode purposive
sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan
persyaratan sampel yang diperlukan yaitu pasien kasus disc displacement with
reduction di klinik PPDGS Prostodonsia RSGM Universitas Padjadjaran pada
Tahun 2010-2015. Variabel penelitian ini adalah prevalensi disc displacement with
reduction di Klinik PPDGS Prostodonsia RSGM Universitas Padjadjaran.
Prevalensi disc displacement with reduction di Klinik PPDGS Prostodonsia RSGM
Universitas Padjadjaran adalah proporsi kasus kelainan TMJ pasien yang memiliki
diagnosis disc displacement with reduction yang tertulis dalam rekam medik di
Klinik PPDGS Prostodonsia RSGM Universitas Padjadjaran selama kurun waktu
antara tahun 2010-2015.
HASIL
Penelitian ini dilakukan dengan melihat seluruh data rekam medik pasien
kasus kelainan TMJ di Klinik PPDGS Prostodonsia RSGM Universitas Padjadjaran
pada tahun 2010-2015. Dengan jumlah 45 sampel dari tahun 2010, 23 sampel dari
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tahun 2011, 22 sampel dari tahun 2012, 40 sampel dari tahun 2013, 26 sampel dari
tahun 2014, dan 23 sampel dari tahun 2015 maka didapatkan jumlah total sebanyak
179 kasus. Berdasarkan data tersebut didapatkan jumlah data kasus hasil penelitian
sebagai berikut.
Diagram 4.1 Jumlah Pasien Disc Displacement

Lain
42
(23,5%)

Disc
Displacement
137 ( 76,5%)

B
31

(22,6%)

A 106
(77,4%)

Keterangan: A : With Reduction B : Without Reduction
Tabel 4.1 Jumlah Pasien Disc Displacement with Reduction
Disc Displacement with Reduction
Ya
Tidak
Total

F
106
73
179

%
59,2
40,8
100

Tabel 4.2 Jumlah Pasien Disc Displacement with Reduction Berdasarkan Jenis
Kelamin
Jenis Kelamin
F
%
Laki-laki
25
23,6
Perempuan
81
76,4
Total
106
100
Tabel 4.3 Jumlah Pasien Disc Displacement with Reduction Berdasarkan Usia
Usia
F
%
<20 tahun
16
15,1
20-40 tahun
81
76,4
>40 tahun
9
8,5
Total
106
100
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PEMBAHASAN
Diagram 4.1 menunjukkan bahwa dari data rekam medik pasien kasus
kelainan TMJ di Klinik PPDGS Prostodonsia RSGM Universitas Padjadjaran pada
tahun 2010-2015 ditemukan bahwa sebesar 76,5% kasus memiliki diagnosa disc
displacement atau tepatnya sebanyak 137 kasus, sisanya adalah kasus dengan
kelainan Myofacial Pain Syndrome yaitu sebesar 23,5%. Dari hasil penelitian ini
memperlihatkan bahwa di Klinik PPDGS Prostodonsia RSGM Universitas
Padjadjaran pada tahun 2010-2015 kasus kelainan TMJ yang memiliki prevalensi
paling tinggi adalah kasus disc displacement. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Isberg yaitu bahwa prevalensi kasus TMD yang paling sering terjadi adalah disc
displacement4.
Penelitian ini mendapatkan prevalensi disc displacement with reduction pada
perempuan lebih tinggi yaitu sebanyak 81 dari 106 atau sebesar 76,4%
dibandingkan laki-laki hanya sebanyak 25 dari 106 atau sebesar 23,6%. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Milano, yaitu didapatkan bahwa disc
displacement memiliki prevalensi lebih tinggi pada perempuan yaitu sebanyak 120
dari 168 (71%) dan pada laki-laki hanya 48 dari 168 (29%). Milano memaparkan
bahwa faktor genetik kemungkinan menjadi penyebabnya, tetapi tidak ada
penjelasan yang tepat mengapa hal ini dapat terjadi. Pemeriksaan klinis
menunjukkan perempuan menderita rasa sakit yang lebih tinggi terhadap palpasi
otot dibandingkan dengan laki-laki5.
Penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi pada perempuan lebih tinggi
dibandingkan dengan laki-laki sebagai pengaruh dari hormonal namun pada
penelitian yang dilakukan oleh Kwon didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa
jenis kelamin tidak dapat digolongkan menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi terjadinya kelainan disc displacement. Tahun 2013 Kwon
melakukan penelitian dengan 293 subjek penelitian (80 laki-laki dan 123
perempuan) yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu (1) normal TMJ, (2) disc
displacement with reduction, dan (3) disc displacement without reduction. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan disc displacement memiliki tinggi
ramus mandibula yang pendek, panjang badan mandibula yang pendek, serta posisi
mandibula yang lebih ke posterior. Panjang efektif mandibula (dari artikularis ke
pogonion) cenderung berkurang seiring bertambah parahnya disc displacement,
dengan pasien laki-laki menunjukkan perubahan yang lebih signifikan dibandingkan
pasien perempuan. Penelitian Kwon menunjukkan bahwa morfologi dentofasial
seperti pendeknya ukuran ramus dan badan mandibula merupakan indikator
potensial untuk disc displacement tanpa ada hubungan dengan jenis kelamin
perempuan atau laki-laki6.
Penelitian lain yang membahas prevalensi perempuan dan laki-laki pada
penderita TMD dilakukan oleh Manfredini terhadap 433 pasien dan mendapatkan
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hasil prevalensi TMD lebih tinggi pada perempuan yaitu sebanyak 276 pasien atau
sebesar 73,2% dan pada laki-laki lebih rendah yaitu sebanyak 101 pasien atau
sebesar 26,8%. Penelitian lain dilakukan oleh Velly yang memaparkan bahwa
perempuan memiliki resiko mengalami kelainan TMJ tiga kali lebih besar
dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian oleh Karibe didapatkan hasil dimana pada
pasien penderita kelainan TMJ hampir seluruhnya merasakan rasa sakit yang
meningkat pada saat mengunyah namun pada perempuan rasa sakit yang dirasakan
jauh lebih signifikan dan lebih lama dibandingkan pada laki-laki. Hal ini
berhubungan dengan faktor biologis dan hormonal yang berbeda pada perempuan.
Selain kualitas rasa sakit, ditemukan juga perbedaan kuantitas dari kliking oleh
penelitian dari Troeltzsch, dimana pada perempuan empat kali lebih sering terjadi
kliking dibandingkan pada laki-laki7. Indikator lain dari kelainan TMJ dapat dilihat
dari jarak pembukaan mulut. Keadaan normal memperlihatkan laki-laki memiliki
jarak pembukaan mulut yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini
dipengaruhi oleh ukuran dentofasial rahang dimana laki-laki memiliki ukuran
rahang lebih panjang dibandingkan perempuan6.
Kelainan TMJ dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor,
salah satunya yaitu dari aktifitas parafungsional atau kebiasaan buruk seperti
mengunyah di satu sisi, menggigit bibir, menggeretakkan gigi (bruxism), clenching
ataupun grinding. Kebiasaan buruk seperti bruxism dapat menyebabkan terjadinya
perubahan dari mekanisme lubrikasi pada struktur diskus artikularis yang
disebabkan oleh tekanan yang berlebihan pada permukaan diskus artikularis
sehingga merubah unsur biomekanik dari TMJ. Aktifitas parafungsional sebagian
besar dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor psikologis. Sebagian besar pasien
kelainan TMJ menunjukkan peningkatan stres, somatisasi, depresi, dan kecemasan.
Penelitian yang dilakukan oleh Bagis terhadap pasien yang mengalami kelainan
TMJ, 16% diantaranya menggunakan obat anti depresi dengan didominasi oleh
perempuan7. Hasil penelitian tersebut memunculkan suatu hipotesa bahwa salah
satu penyebab perempuan memiliki prevalensi penyakit kelainan TMJ lebih tinggi
dibandingkan dengan laki-laki salah satunya disebabkan karena perempuan lebih
emosional dan mudah mengalami depresi atau stres.
Faktor lain yang menjadi penyebab prevalensi penyakit kelainan TMJ pada
perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dapat juga dihubungkan dengan
aspek hormonal. Estrogen dihubungkan dengan perkembangan dari TMD, dimana
insidensi dari TMD lebih tinggi terjadi pada perempuan yang sedang dalam masa
reproduktif5. Permulaan rasa sakit cenderung terjadi pada saat perempuan mulai
memasuki masa pubertas dan mencapai puncaknya pada masa reproduktif yaitu
pada usia 20-40 tahun8. Namun hal ini tidak berlaku pada perempuan yang sedang
dalam masa kehamilan karena pada saat kehamilan, ligamen pada pubic sympisis
dan sendi sakroiliaka merenggang yang kemungkinan besar disebabkan oleh
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hormon relaksin dan estrogen. Perenggangan ini juga terjadi pada sendi periferal
dan TMJ. Hal tersebut juga disertai dengan penurunan tingkat rasa sakit pada
orofasial muskoskeletal dimana pada masa kehamilan ambang rasa nyeri seorang
perempuan akan meningkat. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab
mengapa prevalensi kelainan TMJ pada perempuan yang sedang dalam masa
kehamilan lebih rendah dibandingkan perempuan yang tidak dalam masa
kehamilan9.
Jumlah pasien kelainan TMJ yang berobat ke klinik PPDGS Prostodonsia
RSGM Universitas Padjadjaran pada tahun 2010-2015 adalah sebanyak 179 pasien,
terdiri dari 143 pasien perempuan dan 36 pasien laki-laki. Jumlah perempuan
hampir empat kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal yang serupa terjadi
pada penelitian yang dilakukan Oliveira di Brazil10. Salah satu faktor penyebab
mengapa hal ini terjadi adalah karena perempuan lebih memperhatikan masalah
kesehatan dibandingkan laki-laki. Faktor lainnya yaitu dapat disebabkan karena
perempuan memiliki ambang rasa nyeri yang lebih rendah dibandingkan laki-laki
sehingga perempuan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Hal inilah yang mendorong
perempuan untuk segera berobat ke rumah sakit ketika merasakan sakit akibat dari
masalah kesehatan dan menghasilkan jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit
lebih banyak terdiri dari perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
Hasil penelitian yang telah dilakukan ditunjukkan oleh tabel 4.3 dapat dilihat
bahwa jumlah pasien dengan kelainan disc displacement with reduction yang
berusia 20-40 tahun memiliki prevalensi tertinggi yaitu sebesar 76,4% atau
sebanyak 81 orang. Selanjutnya peringkat kedua prevalensi tertinggi adalah pasien
dengan kelainan disc displacement with reduction dengan usia kurang dari 20 tahun
yaitu sebesar 15,1% atau sebanyak 16 orang dan yang terakhir dengan prevalensi
paling rendah adalah pasien dengan kelainan disc displacement with reduction
dengan usia lebih dari 40 tahun yaitu sebesar 8,5% atau sebanyak 9 orang. Hasil
penelitian tersebut sesuai dengan pernyataan dari penelitian sebelumnya oleh
Wright dan North yang menyatakan bahwa interval usia yang memiliki prevalensi
disc displacement tertinggi adalah diantara usia 20-40 tahun11. Hal tersebut dapat
terjadi karena usia 20-40 tahun adalah usia yang produktif, yang memiliki
probabilitas lebih tinggi untuk berobat ke rumah sakit dibandingkan usia yang sudah
tidak produktif yaitu lebih dari 40 tahun. Karena pada usia lebih dari 40 tahun atau
dikenal sebagai lanjut usia ketika mengalami masalah kesehatan, mereka cenderung
merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar sebagai efek dari penuaan dan
mereka pun mengabaikannya dan tidak berobat ke rumah sakit. Jika populasi yang
diambil bukan dari orang-orang yang berobat ke rumah sakit melainkan dari seluruh
masyarakat yang berdomisili di suatu wilayah tertentu, kemungkinan besar hasilnya
akan berbeda.
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut
prevalensi disc displacement with reduction di Klinik PPDGS Prostodonsia RSGM
Universitas Padjadjaran pada tahun 2010-2015 cukup tinggi yaitu sebanyak 106
orang (59,2%). Prevalensi disc displacement with reduction lebih banyak terjadi
pada perempuan daripada laki-laki. Prevalensi disc displacement with reduction
paling banyak terjadi pada usia 20-40 tahun.
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ABSTRAK
Linggir alveolar yang atrofi pada rahang bawah akan menimbulkan masalah pada
pemakaian gigi tiruan lengkap. Resorbsi linggir alveolar akan bertambah sejalan
dengan bertambah umur pada orang lanjut usia. Pemakai gigi tiruan lengkap pada
linggir rahang bawah yang datar akan menimbulkan gigi tiruan yang tidak retentife
dan stabil. Beberapa cara pencetakan Neutral Zone dilakukan sebagai alternatife
untuk mengatasi linggir alveolar yang atrofi. Pembahasan pada makalah ini
pencetakan Neutral Zone memakai suatu teknik Piezografi salah satu teknik
pencetakan Neutral Zone menggunakan tekanan otot daerah sekitar rongga mulut
untuk mendapatkan rekaman daerah neutral gigi tiruan secara fungsi fonetik .
Kata Kunci : Neutral Zone, linggir atrofi, retensi, stabilisasi, gigi tiruan lengkap,
Piezografi.
ABSTRACT
The atrophy alveolar ridge in mandibular can make a real problem before using full
denture. The resorbtion of alveolar ridge will grow eventually as long as the
process of aging for elder people. Using full denture on the flat alveolar ridge of
mandible will produce unstable denture and it is not retentive and stable as well.
Taking an impression of Neutral Zone is one of many alternatives for the atrophy of
alveolar ridge. This article discusses about taking an impression for Neutral Zone
with Piezografi technique which uses muscles strains around oral cavity to get the
Neutral Zone of denture with phonetic function.
Key words : Neutral Zone, atrophy ridge, retention, stabilitation, full denture,
Piezografi
PENDAHULUAN
Dalam bidang rehabilitasi rongga mulut, terutama pada pembuatan gigi tiruan
pada lansia, beberapa aspek dapat berkontribusi terhadap keberhasilan gigi tiruan
lengkap. Pengalaman secara umum menunjukkan bahwa gigi tiruan rahang bawah
biasanya relatife kurang stabil dibandingkan rahang atas. Seiring bertambahnya
usia, resorpsi tulang mandibula memperburuk situasi tersebut. Kesalahan yang
paling sering terjadi adalah mukosa jaringan pendukung kurang memadai, oklusi
gigi tiruan yang kurang tepat, hubungan vertikal dan maksilomandibular yang
kurang baik, posisi gigi yang tidak benar dan masalah kebiasaan yang tidak baik.
Salah satu filosofi yang dikenalkan untuk mengatasi masalah ketidakstabilan gigi
tiruan adalah konsep zona netral. Konsep zona netral berdasarkan kontrol
neuromuskular pada permukaan gigi tiruan yang dipoles dan penempatan gigi
dimana daya muskular oral dan lidah seimbang. Baik teknik konvensional maupun
teknik fungsional sama-sama memiliki beberapa kerugian. Oleh karena itu, Klein
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pada tahun 1947 memperkenalkan suatu metoda dinamai Piezografi, yang mencatat
ruang gigi tiruan untuk penempatan gigi buatan menggunakan cara berbicara. Pada
presentasi kasus berikut, kami mencoba untuk melakukan teknik Piezografi dalam
pembuatan gigi tiruan lengkap pada pasien yang kasus kehilangan giginya sudah
lama dan terjadi resorpsi linggir mandibula yang parah.1
TINJAUAN PUSTAKA
Piezografi dalam pembuatan gigi tiruan lengkap adalah suatu teknik yang
digunakan untuk merekam denture space (ruang gigi tiruan) dengan cara tekanan,
dalam keadaan rongga mulut berfungsi. Istilah Piezografi diciptakan Klein pada
1974 dari bahasa Yunani yang memiliki arti “sebuah bentuk yang dihasilkan dari
tekanan”. Tekniknya dengan cara memasukkan bahan cetak ke dalam rongga mulut
sehingga didapat bentuk yang khusus dari tekanan otot secara fungsional.
Mengucapkan huruf-huruf tertentu dilakukan untuk mencatat ruang gigi tiruan
dalam teknik ini.
Mengenai perawatan gigi tiruan lengkap, beberapa metoda yang
memperhitungkan fungsi fisiologis telah dikembangkan sejak tahun 1930 an. Studistudi ini membuktikan bahwa posisi gigi bukolingual dan kontur permukaan gigi
tiruan yang dipoles sangat penting untuk retensi dan stabilitas gigi tiruan. Fahany
dan Kharat melaporkan bahwa gigi artificial yang disusun pada puncak linggir
alveolar pada gigi tiruan konvensional, menunjukkan hasil yang lebih stabil dalam
mastikasi. Semua partisipan dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa mereka
merasakan kenyamanan yang baik dan kemampuan bicara yang baik dengan gigi
tiruan zona netral dan mereka lebih memilih gigi tiruan ini dibandingkan dengan
teknik konvensional.
Dalam Glossary of Prosthodontics (2005), definisi neutral zone adalah ruang
potensial antara bibir dan pipi pada satu sisi dan lidah pada sisi lainnya; area atau
posisi dimana beban antara lidah dan pipi atau bibir adalah sama pada fungsi
neuromuscular normal (Gambar 1).1 neutral zone disebut juga sebagai dead space,
the stable zone dan the zone of minimal conflict, zone of equilibrium, zone of least
interference, biometric denture space, denture space, dan potential denture space.2,3
Pada daerah ini, bagian permukaan poles gigi tiruan seharusnya diletakkan secara
ideal antara otot bukal dan lingual.3 Pengaruh posisi gigi yang seperti susunan gigi
asli dalam rongga mulut dan kontur sayap permukaan poles yang sesuai dengan
bentuk anatomi dan fungsi otot lidah, bibir dan pipi sangat berpengaruh terhadap
stabilitas dan retensi gigi tiruan.3,4 Pencetakan neutral zone ini diperkenalkan oleh
Sir Wilfred Fish of England pada tahun 1931.4
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Gambar 1. Neutral zone pada gigi tiruan penuh. A.Tampilan cross sectional dari area molar.
B.Tampilan lateral dari area insisivus.5

OTOT YANG TERLIBAT DALAM PENCETAKAN NEUTRAL ZONE
Beberapa jenis otot yang berpengaruh terhadap neutral zone adalah otot pipi
(Gambar 2) terdiri dari otot maseter yang berpengaruh pada bagian distobukal gigi
tiruan dimana sayap yang terlalu panjang pada bagian ini akan menyebabkan iritasi,
luka dan lepasnya gigi tiruan. Otot buscinator dimana otot ini berperan untuk
meletakkan makanan pada permukaan oklusal dengan koordinasi tekanan lidah
ketika proses mastikasi dan akan menekan gigi tiruan ketika melakukan fungsinya.
Otot ini biasanya akan berkontak dengan permukaan gigi posterior dan mukosa
tulang alveolar ketika bersifat pasif.5

Gambar 2. Otot pipi.5
Otot bibir (Gambar 3) terdiri dari otot orbicularis oris yang berperan dalam
aktivitas senyum, mengunyah dan menelan, otot kaninus akan menarik bibir bawah
ke atas dan memajukan bibir ketika menghisap dan menelan. Otot ini dapat
menekan permukaan labial dari sayap dan gigi tiruan, otot zigomatikus besar dapat
menarik sudut mulut ke atas dan belakang otot quadratus membantu mengangkat
bibir atas, otot mentalis akan menggerakkan bibir bawah ke arah luar dan membuat
vestibulum bawah menjadi rendah ketika berkontraksi, otot risorius akan meretraksi
sudut mulut, otot triangular akan berkontraksi ketika menghisap sehingga dapat
menekan sayap dan gigi tiruan dan modiolus (distal dari sudut mulut) tidak akan
melepaskan gigi tiruan jika dilakukan penyusunan gigi yang tepat dan penyempitan
kontur di area premolar.
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Gambar 3. Otot bibir.5
Otot lidah (gambar 4) terdiri dari otot intrinsik dan ekstrinsik (styloglossus,
palatoglossus, hyoglossus dan genioglossus) yang akan mengerakkan lidah ke
berbagai posisi.

Gambar 4. Otot lidah.5
Posisi gigi dalam lengkung rahang harus bersifat kompatibel terhadap gaya
beban otot. Untuk kasus pencetakan neutral zone, pengaruh gaya beban otot
terhadap permukaan poles (permukaan basis gigi tiruan eksternal yang tidak
termasuk permukaan oklusal dan permukaan anatomis) juga sangatlah penting
untuk mendapatkan stabilitas dan retensi gigi tiruan. Semakin luas resorpsi tulang,
semakin kecil area basis gigi tiruan dan semakin kecil pula pengaruh dari
permukaan anatomis (Gambar 5 dan 6).6 Gaya beban terhadap permukaan poles
biasanya bersifat horizontal. Ketika permukaan oklusal tidak berkontak, stabilitas
permukaan anatomis dan beban otot akan diarahkan ke permukaan poles gigi serta
permukaan oklusal tidak berpengaruh sama sekali. Ketika gigi berkontak,
permukaan poles hanya berpengaruh kecil terhadap stabilitas gigi tiruan.6

Gambar 5. A.Tampilan cross sectional linggir atas yang baik. Keseluruhan luas permukaan
anatomis (AD) hampir sama dengan pemukaan poles (ABCD). B. Tampilan linggir atas
yang atrofik dimana keseluruhan luas permukaan anatomis lebih kecil daripada permukaan
eksternal. Oleh karena itu, tekanan terhadap permukaan ekternal lebih berpengaruh terhadap
stabilitas dan retensi gigi tiruan penuh.6
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Gambar 6. A.Tampilan cross sectional linggir bawah yang baik dimana keseluruhan luas
permukaan anatomis (BC) hampir sama dengan permukaan poles (ABCD). B.Tampilan
linggir bawah yang atrofik dimana keseluruhan permukaan anatomis (BC) lebih kecil
daripada permukaan poles (ABCD).6

Pengaruh posisi gigi terhadap aktivitas otot sangat penting dibahas.
Contohnya, pada segmen anterior gigi tiruan bawah, tekanan otot bibir bawah
terhadap permukaan fasial gigi tiruan bawah tidak akan berpengaruh (ketika mulut
tertutup). Namun ketika mulut dibuka dan bibir bawah akan seperti elastic band
yang akan menekan sayap gigi tiruan sehingga akan mempengaruhi stabilitas gigi
tiruan. Apalagi pada linggir alveolar depan bawah yang kebanyakan di bawah otot
mentalis. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masalah ini, gigi anterior bawah
harus disusun lebih ke lingual untuk mencegah pelepasan gigi tiruan .6
INDIKASI PENCETAKAN NEURAL ZONE
Pencetakan neutral zone diindikasikan untuk pasien yang memiliki linggir
yang sangat atrofik, penurunan dimensi vertical yang kronis, dan mungkin untuk
pembuatan overdenture implan.6 Teknik ini terutama dilakukan pada pasien yang
mengalami gangguan atau disfungsi neuromuscular (misalnya pasien tua,
edentulism lama dengan pengurangan tonusitas otot fasial),pasien deformitas
anatomi (misalnya reseksi pasca bedah kanker, glossectomy parsial), pasien dengan
gangguan neuromuscular fasial akibat kelainan vascular celebral atau penyakit
Parkinson.7
KEUNTUNGAN PENCETAKAN NEUTRAL ZONE
Salah satu keuntungan dari pencetakan neutral zone adalah berkurangnya
masuknya sisa makanan ke bawah gigi tiruan dan estetik yang bagus karena
dukungan fasial dan penyusunan gigi posterior sehingga memberikan ruang yang
cukup untuk pergerakan lidah.
Penelitian Fahmy, dkk. menunjukkan bahwa gigi tiruan dengan pencetakan
neutral zone lebih nyaman dipakai, lebih bagus dalam hal fonetik dan lebih estetik
walaupun mastikasi lebih baik pada saat menggunakan gigi tiruan konvensional.
Gigi tiruan dengan pencetakan neutral zone membentuk kontur fungsional dari
permukaan eksternal gigi tiruan dan dukungan pipi yang baik yang merupakan
faktor utama kenyamanan dan fonetik. Pada gigi tiruan dengan pencetakan neutral
zone, daerah neutral zone pada kebanyakan pasien cenderung lebih ke bukal dari
puncak linggir sisa sehingga hal inilah yang menambah nilai estetis gigi tiruan ini.
Pada gigi tiruan konvensional, anasir gigi tiruan disusun di bagian tengah dari
linggir aleveolaris sehingga lebih baik dalam proses mastikasi. Banyak penelitian
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juga menyatakan gigi tiruan penuh dengan pencetakan neutral zone cenderung lebih
stabil daripada gigi tiruan konvensional.9
KEKURANGAN TEKNIK PENCETAKAN NEUTRAL ZONE
Kekurangan dari teknik pencetakan ini adalah biaya tambahan untuk bahan
pencetakan dan kerja laboratorium, serta adanya tambahan waktu kunjungan.8
PEMILIHAN BAHAN CETAK
Beberapa material digunakan untuk pencetakan ini adalah tissue conditioner,
impression compound, soft wax, impression plaster, resilient lining material,
polimer dimethyl siloxane filled with calcium silicate dan elastomer.9,10 Beresin dan
Schiesser menggunakan modeling plastic namun pemanasan yang uniform dari
bahan ini pada occlusal rim sangatlah penting untuk keberhasilan pencetakan. Jika
langkah ini tidak dilakukan dengan tepat, akan mengakibatkan kesalahan penentuan
dimensi vertikal oklusal. Penggunaan bahan cetak elastomer (misalnya: polieter)
bila dibandingkan dengan lainnya cukup direkomendasikan untuk pencetakan
neutral zone karena bahan ini memiliki viskositas body, flow yang baik, mudah
digunakan, hemat waktu dan tidak mudah fraktur sehingga tidak mudah tertelan.8
Perbedaan bahan cetak dan metode aplikasi (spatula dan injeksi) juga berpengaruh
terhadap hasil pencetakan neutral zone.9
TEKNIK PENCETAKAN
Berbagai teknik gerakan telah disarankan dalam melakukan pencetakan
neutral zone, misalnya menghisap, menelan, tertawa lebar, bersiul atau
mengerucutkan bibir. Makzoume meneliti perbandingan morfologi dari dua jenis
teknik pencetakan neutral zone, yaitu teknik fonetik dengan menggunakan tissue
conditioner (dengan mengucapkan “sis” sebanyak 5 kali dan “so” sekali kemudian
mengucapkan “de,te, me, pe, se”) dan teknik menelan (instruksi menelan setelah
diinjeksi dengan 1 mL air hangat ke rongga mulut kemudian mengerucutkan bibir
seperti gerakan menghisap bebearapa kali) dengan bahan modeling plastic
impression compound.
Penempatan gigi artifisial pada zona netral memiliki dua tujuan, pertama gigi
tidak akan terganggu oleh fungsi otot normal dan kedua, daya yang dikeluarkan otot
terhadap gigi tiruan akan lebih membantu terhadap stabilitas dan retensi gigi tiruan.
Piezografi membantu merekan zona netral. Gigi tiruan yang dibuat berdasarkan
Piezografi lebih stabil dibandingkan yang dibuat dengan teknik konvensional dan
fungsional seperti menelan. Mengingat seseorang menelan lebih dari 2400 kali
sehari dan selama rangkaian penelanan, gigi berkontak dalam waktu kurang dari
satu detik. Maka dapat disimpulkan bahwa kurang lebih dalam satu hari terjadi
kontak antar gigi selama 40 menit. Karena seseorang bicara lebih banyak
dibandingkan menelan, kita harus mengikuti metoda fonasi lebih sering untuk
membuat gigi tiruan untuk mendapatkan gigi tiruan yang lebih stabil.
Pusat bukolingual pada dataran oklusal yang didapatkan melalui teknik
Piezografi untuk pembuatan gigi tiruan lengkap umumnya berlokasi sedikit ke
bukal dari linggir alveolar. Morikawa et al melaporkan bahwa garis pusat zona
netral berlokasi 1,9mm kearah bukal dari puncak tulang alveolar. Hasil observasi
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menunjukkan bahwa semakin lama waktu daerah tidak bergigi, lokasi zona netral
semakin kearah bukal dari puncak tulang alveolar. Teknik piezografi menggunakan
pelapis lunak berbasis silicon yang memiliki viskoelastisitasnya yang baik, waktu
kerja yang cukup. Pasien dengan periode waktu tidak bergigi yang lama dan terjadi
resorpsi tulang alveolar mandibula yang parah adalah kasus yang mendapatkan
keuntungan dengan teknik ini. Tulang mandibula yang konkaf, gigi tiruan
sebelumnya yang sudah kurang baik dan pasien yang berusia tua juga merupakan
kandidat yang baik untuk teknik ini. Karena berbicara digunakan untuk merekam
ruang gigi tiruan, pasien dapat berlatih sebelum dibuat pencetakan. Prosedur mudah
untuk dimengerti, terutama untuk pasien yang tua. Mudah untuk memeriksa fungsi
oral yang sesuai ketika pasien melakukan pengucapan huruf-huruf dan
memudahkan ketepatan penempatan gigi artifisial.
CONTOH LAPORAN KASUS
Seorang Pasien Laki-laki berusia 60 tahun datang ke Bagian Prostodontik,
Guru Nanak Institute of Dental Sciences and Research, dengan keluhan utama
kehilangan seluruh giginya dan tidak dapat mengunyah. Pada pemeriksaan rongga
mulut, ditemukan linggir mandibula mengalami resorpsi hebat, hilangnya dimensi
vertical dan profil fasial pasien serta berkurangnya tonisitas otot. Kekurangan
nutrisi menjadi penyebab ketidakmampuan untuk mengunyah makanan dengan
baik. Metoda konvensional tidak dipertimbangkan dan kami memutuskan untuk
menerapkan teknik Piezografi untuk mengelola kasus ini.
Langkah awal dilakukan setelah prosedur standar. Cetakan awal dan akhir
dibuat baik pada rahang atas maupun pada rahang bawah. Tanggul rahang atas
dibuat sejajar dengan garis Camper’s dan dibuat visibilitas 2 mm. Dimensi vertikal
dicatat baik pada saat oklusi dan posisi istirahat. Jarak free way space sebesar 2 mm
tetap dipertahankan. Tanggul gigit dan model kerja dipasang pada articulator.
Metode Piezografi dilakukan dari posisi ini. Karena teknik ini menggunakan
fonetik, pasien diminta untuk mengucapkan beberapa huruf sebelum akhirnya
pencatatan benar-benar dilakukan. Kegiatan bicara ini membantu mencetak bahan
cetak yang dimasukkan ke dalam mulut dan membentuk ruangan prostodontik.
Pasien diminta untuk mengucapkan kata “SIS” sebanyak 4 kali, dilanjutkan dengan
kata “TO” untuk mendapatkan cetakan posterior. Piezografi anterior didapatkan
dengan meminta pasien mengucapkan huruf T, D, M, P secara berturut-turut
sebanyak 5 kali secara jelas dan lantang. Setelah proses pengucapan dirasakan
sudah mendapat hasil yang baik, maka dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
Tanggul rahang bawah dilepaskan dari model dan dibuat base plate dari resin
self-cured akrilik. Dibuat alur-alur pada permukaan luar sehingga bahan cetak dapat
melekat pada akrilik ( Gambar. 1). Sebuah lapisan lunak berbasis silicon digunakan
sebelum penempatan base plate ke dalam mulut, silicon adhesif di aplikasikan pada
lapisan atas base plate agar mendapatkan pelekatan yang lebih baik. Tanggul rahang
atas ditempatkan kedalam mulut. Gigi anterior rahang atas disusun sehingga dapat
memperbaiki pengucapan huruf dan bicara pasien (Gambar. 2). Mula-mula soft
liner diletakan pada sisi kanan dan pasien diinstruksikan untuk mengucapkan fonem
(Gambar. 3). Setelah bahan cetak mengeras, hasil rekaman Piezografi dicek dan hal
yang sama dilakukan pada sisi kiri (Gambar. 4). Setelah posterior dam didapatkan,
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bahan cetak ditempatkan di anterior dan pasien diminta mengucapkan “TDMP”.
Tanggul akhir disimpan pada model mandibula dan diperiksa. Kelebihan dibuang
dengan menggunakan pisau dan disesuaikan dengan ketinggian yang dibutuhkan.11
Menganalisis Piezografi, perlu dicatat bahwa batas lateral lidah telah
membuat cetakannya pada dam. Observasi serupa juga tercatat pada dasar lidah,
yang mengindikasikan ruang ekskursi dan ruang yang terisi. Piezografi pada bagian
vestibular menunjukkan gerakan otot baik otot maseter maupun buccinators, yang
memberikan informasi mengenai ruangan yang tersedia untuk penyusunan gigi
posterior dan untuk inklinasi gigi anterior.
Ruang zona netral yang tepat didapatkan dengan metoda ini. Tujuan
utamanya adalah untuk mengubah catatan ini menjadi ruang yang dapat digunakan
untuk menyusun gigi, sebuah indeks silicon dibuat pada cetakan mandibula. Aluralur dibuat pada daerah land (pada sisi kanan dan kiri, satu kearah anterior)
sehingga indeks dapat dirubah kembali posisinya. Bahan cetak silicon putty diaduk
dan dibuat indeks dengan mengadaptasikan sekeliling piezograf pada sisi luar dan
dalam (Gambar.7).
Setalah tanggul dihilangkan, ruang yang kosong diisi dengan lilin molten
untuk mendapatkan tanggul lilin yang baru. Tanggul disesuaikan dengan tinggi
dimensi vertical yang telah ditentukan dan ditempatkan di artikulator. Gigi posterior
dapat disusun pada ruang baru yang telah didapatkan (Gambar. 9). Gigi yang telah
disusun pada pola lilin diuji cobakan kepada pasien untuk penilaian estetik dan
fungsi bicara dilakukan penyesuaian dan perbaikan. Gigi tiruan dibuat dan
diinsersikan setelah memperbaiki kesalahan-kesalahan dan didapatkan oklusi yang
memuaskan (Gambar. 10). Profil fasial secara drastic berubah menjadi lebih baik
(Gambar. 11) dan gigi tiruan dapat berfungsi secara stabil.

Gambar 7A. Groovel/Kaitan pada landasan self kuring akrilik11

Gambar 7B. Penyusunan gigi anterior rahang atas untuk memperbaiki pengucapan 11
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Gambar 8A. Bahan soft liner ditambahkan pada sisi kanan landasan11

Gambar 8B. Bahan soft liner ditambahkan pada sisi kiri landasan11

Gambar 9A. Bahan cetak dicoba rahang bawah dimasukan dalam mulut penderita11

Gambar 9A. Tanggul gigi dari bahan cetak rahang bawah pada model dan kelebihan
dibuang11

Gambar 10. Tanggul gigitan bahan cetak dilepas diganti bahan lilin11
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Gambar 11. Gigi posterior disusun sesuai ruangan yang dibentuk11

Gambar 12. Pemasangan gigi tiruan11

Gambar 13. Penampilan estetik sesuai yang diharapkan11

DISKUSI
Gigi tiruan lengkap merupakan alat mekanik, sehingga selama berfungsi di
dalam rongga mulut, harus harmonis dengan fungsi normal neuromuscular. Dokter
gigi memikirkan untuk membuat landasan yang stabil, selanjutnya penempatan gigigigi dan bentuk sayap memberikan retensi,maka masalah-masalah akan mudah
dipecahkan. Pengalaman dalam pemasangan gigi tiruan rahang bawah yang
bergerak ke atas saat pasien membuka mulut atau mulai bicara. Biasanya berasumsi,
pertama adalah gigi tiruan terlalu panjang, sehingga tepi gigi tiruan harus dikurangi,
lalu putusan tepi gigi tiruan dikurangi banyak, gigi tiruan tersebut tetap saja
terangkat.
Ternyata penyebab ketidak stabilan gigi tiruan bukanlah landasan terlalu
panjang, tetapi body (badan sayap gigi tiruan), yaitu posisi gigi dan bentuk sayap
diatas landasan gigi tiruan. Dengan memisahkan kedua bagian ini , dokter gigi akan
dapat menentukan dan memperbaiki penyebab gigi tiruan yang tidak stabil.
Pengaruh posisi gigi terhadap aktivitas otot sangat penting dibahas.
Contohnya, pada segmen anterior gigi tiruan bawah, tekanan otot bibir bawah
terhadap permukaan fasial gigi tiruan bawah tidak akan berpengaruh (ketika mulut
tertutup). Namun ketika mulut dibuka dan bibir bawah akan seperti elastic band
yang akan menekan sayap gigi tiruan sehingga akan mempengaruhi stabilitas gigi
tiruan. Apalagi pada linggir alveolar depan bawah yang kebanyakan di bawah otot

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

132

mentalis. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masalah ini, gigi anterior bawah
harus disusun lebih ke lingual untuk mencegah pelepasan gigi tiruan (Gambar
12,13).6

Gambar 14. ATampilan cross sectional rongga mulut dimana tidak ada tekanan pipi dan
bibir terhadap permukaan ekternal. B.Ketika mulut dibuka, gigi tiruan mendapat tekanan
horizontal dari bibir. C.Ketika mulut dibuka lebar, tekanan horizontal maksimum akan
menekan permukaan ekternal sayap labial. Jarak AB ketika mulut dibuka lebih kecil
daripada ketika mulut ditutup.6

Gambar 15. A.Tampilan cross sectional linggir bawah yang baik dimana gaya lepas dari
bibir bawah akan ditahan oleh bentuk linggir. B. Tampilan cross sectional linggir bawah
yang atrofik dimana gaya lepas dari bibir bawah tidak dapat ditahan oleh linggir bawah.
Oleh karena itu, posisi gigi menjadi lebih penting.6

Pusat bukolingual pada dasaran oklusal yang didapat melalui teknik
Piezografi untuk pembuatan gigi tiruan lengkap umumnya berlokasi sedikit ke
bukal dari linggir alveolar. Morikawa et al melaporkan bahwa garis pusat zona
netral berlokasi 1,9 mm kearah bukal dari puncak tulang alveolar.
Hasil observasi menunjukkan bahwa semakin lama waktu daerah tidak
bergigi, lokasi zona netral semakin kearah bukal dari tulang alveolar.
TeknikPiezografi menggunakan bahan pelapis lunak berbasis silicon yang memiliki
viskoelastisnya yang baik, waktu kerja yang cukup. Pasien dengan waktu tidak
bergigi yang lama dan terjadi resorbsi alveolar tulang mandibula yang parah adalah
kasus yang mendapatkan keuntungan dengan teknikini. Tulang mandibula yang
rendah, gigi tiruan yang sebelumnya yang sudah kurang baik dan pasien yang
berusia tua juga merupakan indikasi untuk yang baik untuk teknikini. Karena
berbicara digunakan untuk merekam ruang gigi tiruan , pasien dapat berlatih
sebelum dibuat pencetakan. Teknikini mudah untuk fungsi mulut yang sesuai ketika
pasien melakukan pengucapan huruf-huruf dan mudah penyusunan gigi buata secara
tepat.5
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SIMPULAN
Metode piezografi untuk gigi tiruan penuh mandibula dapat memberikan
pasien tingkat kenyamanan dan kepercayaan diri yang baik. Kemampuannya
menciptakan kontur yang menguntungkan, terutama untuk gigi tiruan penuh rahang
bawah. Pada kasus dimana terjadi resorpsi tulang yang parah, seperti yang biasa
ditemukan pada pasien berusia lanjut, teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan
gigi tiruan yang stabil dan memiliki adaptasi yang baik. Demikian dapat
disimpulkan bahwa membuat gigi tiruan rahang bawah dengan metoda piezografi
untuk mendapatkan permukaan lingual dapat meningkatkan kemampuan retentive
gigi tiruan dibandingkan dengan metoda konvensional. Sangatlah beralasan untuk
memaksimalkan potensi retensi dengan permukaan sublingual terutama pada pasien
berusia lanjut, menggunaka teknik piezografi yang tidak hanya dapat membuat
kontur yang sesuai tetapi membantu penyusunan gigi agar lebih nyaman baik dari
segi fungsi dan estetik.
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ABSTRAK
Kista dentigerous adalah kista yang berasal dari sekitar mahkota gigi yang tidak
erupsi dan merupakan hasil akumulasi cairan diantara gigi yang sedang bertumbuh
dan folikel gigi. Gambaran radiografis secara umum tampak sebagai gambaran
radiolusen unilokuler. Metode yang digunakan untuk eliminasi kista dentigerous
diantaranya dekompresi, marsupialisasi, dan enukleasi. Kasus ini menunjukkan
suatu kista dentigerous dengan gambaran radiografis multilokuler yang sangat luas
dan diterapi dengan hemimandibulektomi. Seorang pasien perempuan berusia 34
tahun datang ke klinik bedah mulut dengan keluhan utama pembengkakan pada
rahang bawah kanan dengan ukuran 8,0 x 3,0 x 3,0 cm, konsistensi keras, intra oral
didapatkan fistula pada ujung posterior dari mandibula kanan. Gambaran panoramik
menunjukkan lesi radiolusen multilokuler luas dengan tepi sklerotik pada korpus
mandibula kanan yang meluas sampai ke leher kondilus dan prosesus koronoid.
Dilakukan biopsi insisi sebelum tindakan terapi definitif untuk menentukan jenis
kista, dan didapatkan hasil suatu kista dentigerous. Dilakukan hemimandibulektomi
pada kasus ini sebagai terapi pilihan. Intraoperatif didapatkan lesi kistik yang luas
pada daerah ramus mandibula kanan sampai ke leher kondilus dan koronoid. Hasil
biopsi paska hemimandibulektomi menunjukkan hasil yang sama yaitu suatu kista
dentigerous. Kista dentigerous merupakan tipe kista odontogenik paling sering
kedua dan selalu dihubungkan dengan mahkota gigi impaksi, terpendam, atau gagal
tumbuh.2,3 Kista dentigerous ini biasanya tanpa gejala dan dapat menjadi luas serta
mengekspansi tulang. Marsupialisasi biasanya digunakan pada kista dentigerous
yang luas, oleh karena ukurannya yang signifikan, kerusakan jaringan sekitar dan
potensi terjadinya fraktur patologis. Hemimandibulektomi dilakukan pada kasus ini
dengan pertimbangan ukuran kista yang sangat luas, sisi anatomi yang terlibat, dan
untuk menghindari terjadinya fraktur patologis. Kista dentigerous secara umum
muncul sebagai suatu lesi unilokuler, tetapi pada kasus ini menunjukkan bahwa
kista dentigerous juga dapat menunjukkan suatu gambaran multilokuler. Lesi kistik
multilokuler yang sangat luas mungkin membutuhkan terapi bedah radikal seperti
hemimandibulektomi. Mungkin juga terdapat sifat biologis dari kista dentigerous ini
yang belum sepenuhnya diketahui, sehingga dibutuhkan penelitin lebih lanjut.
Kata kunci : Kista dentigerous, unilokuler, multilokuler, luas.
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ABSTRACT
Dentigerous cyst is defined as a cyst that originates around the crown of an
unerupted tooth and is thought to be the result of fluid accumulation between the
developing tooth and the dental follicle.2 They are always radiolucent and usually
unilocular. 3 Methods employed for elimination have included decompression,
marsupialisation, and enucleation.4 This case showed a very large multilocular
radiographic patterns dentigerous cyst treated with hemimandibulectomy. A 34 y.o
female patient came to our outpatient clinic with a chief complaint of swelling on
her right jaw with 8.0 x 3.0 x 3.0 cm in size, hard in consistency, intraorally we
found fistulae at the right angle of mandible. Panoramic radiograph showed large
destructive and expansive multilocular radiolucency lesions with sclerotic margin
at the right mandibular body extended to the right condylar neck and coronoid
region. Incisional biopsy was ruled out to undifferentiate dentigerous cyst from
others, showed as a dentigerous cyst. Hemimandibulectomy was choosen for this
case. Intraoperatively we found a very large cystic lesion from the right mandibular
body to the right condylar neck and coronoid process. Latest biopsy examination
showed the same, a dentigerous cyst. Dentigerous cyst is the second most common
type of odontogenic cyst and is always associated with the crown of an impacted,
embedded, or otherwise unerupted tooth.2,3 Dentigerous cyst are typically
asymptomatic and may be large and expansile lesions of bone. Marsupialization is
usually employed for large dentigerous cyst due to its significant size, possibility of
destruction of the surrounding tissue and concern for the potential of a pathologic
fracture.1 In this case we choose hemimandibulectomy, regarding to the size of the
cyst, anatomic site lession, and to avoid pathologic fracture. Dentigerous cyst
appear generally as unilocular lesion, but some other may not. A very large and
multilocular cystic lesion may need radical surgery such as hemimandibulectomy.
Maybe there are certain biological behaviour of the cyst that we have not known yet
and the need for further research.
Keywords: Dentigerous cyst, unilocular, multilocular, large.
PENDAHULUAN
Kista dentigerous merupakan kista odontogenik kedua yang paling sering
terjadi setelah kista radikuler,1,2,9 sekitar 24% dari seluruh kista pada rahang,1,3,11
lebih sering terjadi pada pria daripada wanita, dan paling sering mengenai
mandibula.4 Dapat mengenai semua gigi, dimana molar dan kaninus merupakan
yang paling sering terlibat.3,6 Kista dentigerous sering terjadi pada dekade kedua
sampai keempat.3,5,9,11
Kista ini berkembang dari sisa-sisa epitel pembentuk gigi.4,11 Kista ini dapat
menjadi sangat luas dan biasanya dihubungkan dengan erosi dan ekspansi kortikal.
Ekspansi ini terjadi karena peningkatan osmolaritas menyebabkan sel-sel inflamasi
dan epitel terdeskuamasi masuk ke dalam lumen kista. Jarak normal dental folikel
adalah 3-4 mm, dapat dicurigai sebagai kista dentigerous apabila jarak folikel lebih
dari 5 mm.2 Kista berisi cairan yang mengandung kristal kolestrin dan giant cell.11
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Kista dentigerous tidak memberikan gejala dan dapat sangat luas, destruktif,
mengekspansi tulang.5,9 Tampak sebagai gambaran radiolusen dan biasanya
unilokuler.3,4,5
Secara histopatologis, kista dentigerous dilapisi oleh selapis tipis epitel
squamous bertingkat.8 Lapisan epitel terdiri dari 2-4 lapis dari sel-sel pipih dan
kuboid, yang merupakan sisa epitel enamel non keratinisasi.12,13 Seringkali
ditemukan sel radang kronis yang padat didalam stroma jaringan ikat.8
Diantara pilihan terapi untuk kista dentigerous, enukleasi merupakan
prosedur yang paling banyak diterima. Enukleasi adalah mengambil keseluruhan
massa tumor terhadap dinding atau lapisan pembungkusnya.7,10 Marsupialisasi
biasanya digunakan pada kista dentigerous yang luas, mengenai jaringan sekitar dan
kemungkinan untuk terjadinya fraktur patologis.1
Kami menyajikan sebuah kasus yang menarik dan sangat jarang, yaitu sebuah
kista dentigerous dengan gambaran radiografis multilokuler yang sangat luas yang
melibatkan setengah bagian mandibula kanan sampai ke daerah kondilus dan
coronoid, yang diterapi dengan teknik bedah hemimandibulektomi.
LAPORAN KASUS
Seorang pasien wanita berusia 34 tahun datang ke klinik rawat jalan Bedah
Mulut dan Maksilofasial RSUP Dr. Hasan Sadikin dengan keluhan utama
pembengkakan pada rahang bawah kanan. Sekitar 1 tahun yang lalu pasien
menyadari terdapat pembengkakan pada gusi rahang bawah kanannya kurang lebih
sebesar kelereng. Pembengkakan membesar secara bertahap hingga sebesar bola
pingpong. Tidak ada riwayat nyeri pada daerah yang mengalami pembengkakan.
Tidak ada riwayat trauma sebelumnya. Tidak ada riwayat penurunan berat badan.
Riwayat penyakit sistemik terdahulu dan sekarang disangkal.
Pemeriksaan ekstra oral didapatkan pembengkakan soliter berbentuk oval
dengan ukuran ± 8 x 3 x 3 cm. Palpasi didapatkan konsistensi keras dengan
permukaan yang halus, tidak terdapat pulsasi dan krepitasi. Tidak didapatkan
gangguan pada nervus alveolaris inferior. Pemeriksaan kelenjar limfe tidak
didapatkan tanda-tanda patologis.

Gambar 1. Preoperatif : (Kiri) profil ekstra oral; (kanan) Intra oral

Pemeriksaan intra oral didapatkan fistula pada regio molar ketiga rahang
bawah kanan. Terdapat ekspansi tulang kortikal bukal dan lingual pada regio gigi
premolar kedua hingga ramus ascendens mandibula kanan. Warna mukosa intra oral
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sama seperti jaringan sekitarnya dan permukaan yang rata. Palpasi intra oral
didapatkan konsistensi sebagian keras dan sebagian kistik, terdapat krepitasi.
Gambaran panoramik menunjukkan lesi radiolusen multilokuler yang sangat
luas dengan tepi sklerotik pada korpus mandibula kanan yang meluas sampai ke
ramus asendens hingga leher kondilus dan prosesus koronoid.

Gambar 2. Orthopantomogram preoperatif

Dilakukan aspirasi pada mandibula kanan dan didapatkan cairan kristal
kolestrin yang berwarna kuning jernih. Selanjutnya dilakukan biopsi insisi sebelum
tindakan terapi definitif untuk menetukan jenis kista dengan hasil suatu kista
dentigerous. Dengan pertimbangan ukuran lesi yang sangat luas, keterlibatan sisi
anatomis yaitu tulang kortikal mandibula, serta untuk menghindari terjadinya
fraktur
patologis,
maka
direncanakan
untuk
dilakukan
tindakan
hemimandibulektomi.

Gambar 3. Gambaran histopatologis paska biopsi insisi

Intraoperatif didapatkan lesi kistik yang luas dari korpus mandibula sampai
dengan kondilus dan koronoid kanan yang telah ruptur dan sulit dipisahkan dari
mukosa disekitarnya. Kemudian dilakukan hemimandibulektomi dan pemasangan
plat rekonstruksi pada mandibula kanan.

a

b

Gambar 4: a. spesimen bedah; b. hemimandibulektomi
dan rekonstruksi menggunakan plat AO
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Pemeriksaan histopatologis dari spesimen paska hemimandibulektomi
didapatkan sediaan berupa dinding kista dilapisi epitel gepeng berlapis yang tumbuh
hiperplastis dan sebagian erosif, inti sel dalam batas normal. Subepitelial tampak
stroma jaringan ikat fibrokolagen yang sebagian edematous, sebagian mengalami
hialinisasi bersebukan masif serta dilatasi pembuluh darah dan daerah perdarahan.
Pada bagian lain tampak lamelar-lamelar tulang dengan osteosit dalam batas
normal. Tampak pula sel-sel lemak matur dengan inti ditepi dalam batas normal
serta jaringan otot dalam batas normal, tidak tampak tanda keganasan. Dari
gambaran tersebut menunjukkan suatu kista dentigerous.

Gambar 5. Gambaran histopatologis paska hemimandibulektomi

Dilakukan pemasangan fiksasi maksilo-mandibular menggunakan karet
elastik pada hari pertama setelah operasi. Hasil evaluasi paska operatif pada hari ke7 dengan oklusi sentrik, luka operasi tidak terdapat dehisensi maupun tanda-tanda
infeksi, kemudian dilakukan pengangkatan jahitan. Evaluasi paska operasi hari ke21 didapatkan hasil oklusi yang baik dan penyembuhan jaringan intra oral maupun
ekstra oral secara sempurna.

a
b
Gambar 6. Evaluasi hari ke-21 paska operasi : a. profil ekstra oral; b. intra oral
PEMBAHASAN
Kista dentigerous merupakan kista odontogenik perkembangan yang sering
terjadi dan berasal dari sisa sisa epitel pembentuk gigi. Kista ini biasanya tanpa
gejala dan dapat menjadi luas dan mengekspansi tulang.1,3,5,9 Gambaran radiografi
secara umum tampak radiolusen unilokuler.3 Gambaran radiografis bukanlah alat
diagnostik pada kista dentigerous karena pada odontogenic keratocyst (OKC),
unilokuler ameloblastoma, dan banyak tumor odontogenik dan non odontogenik
lainnya yang memiliki gambaran radiografis identik dengan kista dentigerous.4
Dalam sebuah studi, sebanyak 8,5% temuan klinis kista dentigerous, didapatkan
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hasil suatu odontogenic keratocyst pada gambaran histopatologi. Dalam 50-80%
kasus, ameloblastoma tipe kistik tampak sebagai suatu kista dentigerous pada
gambaran radiografis.5 Semua diagnosa pembanding tersebut dapat dikesampingkan
setelah dilakukan biopsi dan pemeriksaan histopatologi.4
Marsupialisasi biasanya digunakan pada terapi kista dentigerous yang luas.
Meskipun demikian, marsupialisasi memiliki kelemahan signifikan, yaitu proses
penyembuhan yang lambat dan terbentuknya jaringan sikatriks. Pada kavitas kista
yang sangat luas, sedikit kemungkinan terbentuknya bekuan darah sehingga
pembentukan tulang baru juga dipertanyakan. Terbentuknya bekuan darah di dalam
kavitas yang nonvital memiliki resiko tinggi untuk terjadinya infeksi dan
peradangan lokal. Terdapat juga kemungkinan kerusakan saraf dan pengangkatan
dinding kista yang inkomplit.1 Teknik marsupialisasi tidak menghilangkan jaringan
kista secara keseluruhan, yang dapat mengakibatkan berlanjutnya proliferasi epitel
dan menyebabkan kekambuhan.7 Residu membran kista menyebabkan rekurensi,
sehingga membutuhkan eksisi keseluruhan lapisan epitel kista pada saat operasi.10
Intraoperatif didapatkan lesi kistik yang luas pada daerah ramus mandibula kanan
sampai ke leher kondilus dan koronoid, batas tulang kortikal yang sangat tipis dan
dinding kista yang telah ruptur serta sulit diangkat dari lapisan mukosa disekitarnya
sehingga tidak memungkinkan dilakukan enukleasi maupun marsupialisasi.
Bagaimanapun juga, pemilihan terapi, prognosa, dan kesembuhan dari kista
dentigerous yang luas bergantung sepenuhnya pada berbagai macam faktor, seperti
karakteristik pertumbuhan kista, sisi anatomi yang terlibat, ukuran kista, umur, jenis
kelamin, dan sebagainya.1 Hemimandibulektomi dilakukan pada kasus ini dengan
pertimbangan ukuran kista yang sangat luas, sisi anatomi yang terlibat, dan untuk
menghindari terjadinya fraktur patologis.
SIMPULAN
Kista dentigerous secara umum merupakan suatu lesi unilokuler berbatas
jelas, tetapi ada juga yang tidak. Lesi kistik multilokuler yang sangat luas mungkin
membutuhkan terapi bedah radikal seperti hemimandibulektomi. Mungkin terdapat
sifat biologis dari kista dentigerous yang belum sepenuhnya diketahui dan untuk itu
dibutuhkan penelitian lebih lanjut.
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ABSTRAK
Pada beberapa dasawarsa belakangan ini, perubahan ekonomi di seluruh dunia telah
mempengaruhi kesehatan manusia dan keterjangkauan pelayanan kesehatan maupun
pelayanan sosial lainnya. Sebagian besar dari populasi dunia masih kekurangan
pangan, papan, pendidikan, air minum bersih, sanitasi, lahan beserta sumber daya
alam, pekerjaan dan pelayanan kesehatan. Institusi pelayanan kesehatan sebagai
salah satu provider di bidang kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan
kesehatan secara optimal dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Tuntutan
untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan nyaman semakin meningkat,
sesuai dengan meningkatnya kesadaran arti hidup sehat. Keadaan ini dipengaruhi
oleh tingkat pendidikan, sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat yang perlu
mendapat perhatian dari pengelola rumah sakit. Dewasa ini, semua rumah sakit
termasuk rumah sakit milik pemerintah senantiasa dituntut berupaya menyediakan
pelayanan kesehatan yang terbaik yang bisa memberikan kepuasan baik bagi
masyarakat sebagai konsumen, maupun kepuasan bagi Pemerintah atau institusi
selaku stakeholder. Setiap rumah sakit dituntut menyediakan berbagai bentuk
pelayanan kesehatan yang didukung oleh instalasi pelayanan yang bermutu.
Kata kunci : Pengukuran kinerja, rumah sakit, pelayanan publik.
ABSTRACT
In recent decades, economic changes worldwide have affected human health and
the affordability of health care and other social services. Most of the world's
population still lack food, shelter, education, clean drinking water, sanitation, land
and natural resources, employment and health services. Health care institutions as
one of the providers in the health field are required to be able to provide optimal
health services and oriented to customer satisfaction. Claims for quality and
convenient services is increasing, according to the increasing awareness of the
meaning of healthy living. This situation is influenced by the level of education,
socio-cultural and socio-economic communities that need attention of hospital
management. Today, all hospitals including government-owned hospitals always
demanded endeavor to provide the best health care that can give satisfaction to
people as consumers, as well as satisfaction for the Government or institutions as
stakeholders. Every hospital is required to provide various forms of health care that
is supported by the installation of quality services.
Keywords: Performance measurement, hospitals, public services.
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PENDAHULUAN
Pada beberapa dasawarsa belakangan ini, perubahan ekonomi di seluruh
dunia telah mempengaruhi kesehatan manusia dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan maupun pelayanan sosial lainnya. Sebagian besar dari populasi dunia
masih kekurangan pangan, papan, pendidikan, air minum bersih, sanitasi, lahan
beserta sumber daya alam, pekerjaan dan pelayanan kesehatan.
Kemajuan dan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta
dampak globalisasi yang menjadikan dunia seakan tanpa batas membuat perubahanperubahan yang menjadikan persaingan semakin ketat di segala aspek kehidupan
termasuk di dalamnya tuntutan akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
berkualitas. Oleh karena itu, institusi pelayanan kesehatan sebagai salah satu
provider di bidang kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan
secara optimal dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan, jika tidak ingin
ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Tuntutan untuk mendapatkan pelayanan
yang berkualitas dan nyaman semakin meningkat, sesuai dengan meningkatnya
kesadaran arti hidup sehat. Keadaan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial
budaya dan sosial ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari
pengelola rumah sakit1.
Institusi pelayanan kesehatan sebagai salah satu provider di bidang kesehatan
dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal dan
berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Tuntutan untuk mendapatkan pelayanan
yang berkualitas dan nyaman semakin meningkat, sesuai dengan meningkatnya
kesadaran arti hidup sehat. Keadaan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial
budaya dan sosial ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari
pengelola rumah sakit.
Manajemen kualitas dalam pelayanan kesehatan rumah sakit, akhir-akhir ini
semakin mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan, baik para teoritis
maupun praktisi atau para pelaku bisnis termasuk rumah sakit. Kenyataan tersebut
sangat beralasan, karena dalam berbagai aktivitas rumah sakit konsep pelayanan
yang berkualitas semakin diandalkan sebagai senjata utama untuk memenangkan
persaingan yang semakin ketat, untuk merebut rasa simpati serta menumbuhkan
kepercayaan masyarakat, sekaligus mengikat kesetiaan pasien, supaya menjadi
pengguna yang setia ketika membutuhkan rumah sakit2-4.
Sepuluh faktor yang menentukan kualitas jasa. Salah satunya adalah
(realibility) yang mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kinerja (performance)
dan kemampuan untuk dipercaya (depandability)5.
TELAAH PUSTAKA
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang
rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat6.
Rumah sakit juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan
yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan
untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya
kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan
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(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan
pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta
berkesinambungan7.

Unsur-unsur pelayanan dalam rumah sakit diartikan sebagai unsurunsur pelayanan medis, keperawatan, penunjuang medis, administrasi dan
keuangan serta fasilitas fisik8.
1) Pelayanan medis
Pelayanan medis merupakan bidang jasa pokok dari rumah sakit, pelayanan ini
diberikan oleh tenaga medis yang profesional dalam bidangnya baik dokter
umum maupun dokter spesialis.
2) Pelayanan keperawatan
Pelayanan keperawatan ialah pelayanan bukan tindakan medis terhadap pasien
yang dilakukan oleh para perawat sesuai dengan prosedur asuhan keperawatan.
3) Pelayanan penunjang medis
Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan yang diberikan oleh para medis
terhadap pasien, seperti pelayanan gizi, laboratorium, farmasi, fisioterapi dan
lain-lainnya.
4) Pelayanan administrasi dan keuangan
Pelayanan administrasi berupa pelayanan ketatausahaan yang meliputi
pendaftaran, rekam medik, dan kerumahtanggaan. Pelayanan keuangan meliputi
pelayanan proses pembayaran ongkos rawat inap pasien selama dirawat di
rumah sakit tersebut.
5) Fasilitas fisik
Fasilitas fisik termasuk peralatan kesehatan, gedung rumah sakit beserta isinya,
tempat parkir, bank, kantin dan lain-lainnya
Unsur jasa di rumah sakit dapat juga diartikan sebagai upaya pelayanan yang
meliputi jenis produk/ jasa yang ditawarkan, service exellence dan fasilitas fisik.
1) Produk/ jasa yang ditawarkan ialah pelayanan jasa kesehatan yang berupa rawat
inap, rawat jalan, apotik, poliklinik, instalasi gawat darurat dan lain-lain.
2) Service exellence berhubungan dengan sikap atau cara petugas/ karyawan
rumah sakit dalam melayani pasiennya secara memuaskan kepada konsumen,
meningkatkan loyalitas konsumen dan lain-lain. Service exellence mengandung
empat unsur pokok yaitu kecepatan, kebenaran, keramahan dan kenyamanan.
3) Fasilitas fisik mencakup benda-benda tidak bergerak, tampak dan dapat
dirasakan oleh pasien, seperti peralatan kesehatan yang representatif, interior
bangunan yang nyaman, sejuk dan enak, eksterior bangunan diantaranya ialah
fasilitas parkir, jaminan keamanan, bank dan restoran.
Sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam GBHN, disamping tetap
memperluas jangkauan kesehatan perlu ditingkatkan kualitas pelayanan kesehatan
untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang
berkualitas adalah pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien dan dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan untuk memonitor dan
mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan di tingkat rumah sakit dapat dilakukan
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pengukuran kinerja terhadap input, proses dan output dari pelayanan kesehatan
tersebut9.
Kesenjangan kualitas jasa adalah selisih antara persepsi kinerja organisasi
dengan harapan konsumen. Maka dari teori tersebut menegaskan pentingnya
pengukuran kinerja organisasi untuk mengevaluasi kualitas pelayanan10.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penelitian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikatorindikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak
terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran
atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan atau program atau kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam
kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja
dan cara pengukuran kinerja.
Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik
yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
(IKM) instalasi pelayanan diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai
acuan bagi instansi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ Kota
untuk mengathaui tingkat kinerja instalasi pelayanan di lingkungan instansi masingmasing. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor :
KEP/ 25/ M.PAN/ 2/ 2004 pada tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Instalasi Pelayanan Instansi Pemerintah11.
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif
atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhan. Pedoman Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat dimaksudkan
sebagai acuan bagi Instalasi Pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks
kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja instalasi
pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indek
Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan
instalasi yang bersangkutan.
Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan prinsip pelayanan
sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Men. PAN Nomor : 63/ KEP/
M.PAN/ 7/ 2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan,
valid dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran
Indek Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
(1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
(2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung
jawabnya)
Kedisplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku
Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung
jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan
Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat
Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam
waktu yang telah ditentukan oleh instalasi penyelenggara pelayanan
Keadilan mendapat pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak
membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku patugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta
saling menghargai dan menghormati
Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh instalasi pelayanan
Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan.
Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang
bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada
penerima pelayanan
Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan
instalasi penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resikoresiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan12.

PEMBAHASAN
Indeks Kepuasan Masyarakat hanya salah satu indikator kinerja yang dapat
digunakan rumah sakit ditinjau dari aspek pelayanan publik, merupakan pedoman
umum yang digunakan sebagai acuan bagi instansi, Pemerintah Pusat, Pemerintah
Propinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mengetahui tingkat kinerja instalasi pelayanan
di lingkungan instansi masing-masing. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayaan
Aparatur Negara Nomor : KEP/ 25/ M.PAN/ 2/ 2004 pada tanggal 24 Pebruari 2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Instalasi
Pelayanan Instansi Pemerintah.
Instrumen pengukuran kinerja rumah sakit yang lain adalah instrument yang
dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, mempertimbangkan jumlah sarana
prasarana, jumlah pemakaian sarana prasarana dan jumlah hasil pelayanan
kesehatan. Dalam mengevaluasi kinerja rawat inap digunakan beberapa indikator
untuk pengukuran kuantitas terdiri dari BOR (Bed Occupancy Rate), LOS (Average
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Lenght of Stay), BTO (Bed Turn Over), TOI (Turn Over Interval), NDR (Net Death
Rate) dan GDR (Gross Death Rate)9.
Dalam penyusunan IKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu
pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun
berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk kuesioner
sebagpimana terlampir. Empat belas elemen yang akan ditanyakan kepada
masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan rumah sakit, yaitu prosedur
pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kemampuan
petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas
pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan
keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan,
kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan.
Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum
mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai
dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik
diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4. Jumlah
Responden, responden dipilih secara acak yang'ditentukan sesuai dengan cakupan
Wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan
indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi
penerima layanan, dengan dasar ("Jumlah unsur" + 1) x 10 = jumlah responden (14
+1) x 10 = 150 responden. Lokasi pengumpulan data dapat dilakukan lokasi
masing-masing unit pelayanan di dalam rumah sakit. Nilai korespondensi diberi
nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana,
alumya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif , diberi
nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum
mudah, sehingga prosesnya befum efektif. diberi nilai 3 (mudah) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelitbelit tetapi
masih perlu diefektifkan. diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya
mudah dan efektif.
Metode pengolahan data, nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai
rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks
kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur
pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:
𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐧𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐭𝐢𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠 =

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭
𝟏
=
= 𝟎, 𝟎𝟕𝟏
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐔𝐧𝐬𝐮𝐫
𝟏𝟒

Nilai IKM unit pelayanan diperoleh menggunakan pendekatan nilai ratarata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
𝐈𝐊𝐌 =

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐩𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫 𝐔𝐧𝐬𝐮𝐫
𝒙 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐢𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐮𝐧𝐬𝐮𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐢
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Interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 untuk kemudahan,
dengan rumus sebagai berikut:
IKM unit pelayanan x 25
Unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit
pelayanan dimungkinkan untuk:
Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan
KinerjaUnit Pelayanan
Nilai
Persepsi
1
2
3
4

Nilai Interval
IKM
1,00-1,75
1,76-2,50
2,51-3,25
3,26-4,00

Nilai Interval
Konversi IKM
25-43,75
43,76-62,50
62,51-81,25
81,26-100,00

Mutu
Pelayanan
A
B
C
D

Kinerja Unit
Pelayanan
Tidak Baik
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing
kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden' yang dihimpun
berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan
utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan
kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.
Laporan hasil penyusunan indeks, erdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan
masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai ratarata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk
setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan
dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071.
Contoh: Diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2. Nilai Unsur Pelayanan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

UNSUR PELAYANAN
Prosedur Pelayanan
Persyaratan Pelayanan
Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggung jawab petugas pelayanan
Kemampuan petugas pelayanan
Kecepatan pelayanan
Keadilan mendapatkan pelayanan
Kesopanan dan keramahan petugas petugas
Kewajaran biaya pelayanan
Kepastian biaya pelayanan
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NILAI UNSUR
PELAYANAN
3,45
2,65
3,53
2,31
1,55
3,12
2,31
2,43
3,21
1,45
1,93
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12
13
14

Kepastian biaya pelayanan
Kepastian biaya pelayanan
Kepastian biaya pelayanan

2,31
3,03
1,56

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara
sebagai berikut:
(3,45 x 0,071) + (2,65 x 0,071) + (3,53 x 0,071) + (2,31 x 0,071) (1,55 x 0,071) +
(3,12 x 0,071) + (2,13 x 0,071) + (2,43 x 0,071) (3,21 x 0,071) + (1,45 x 0,071) +
(1,93 x 0,071) + (2,31 x 0,071) (3,03 x 0,071) + (1,56 x 0,071)
= Nilai indeks adalah 2,462
Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 2,462 x 25 = 61,55
2. Mutu pelayanan C.
3. Kinerja unit pelayanan Kurang Baik.
Prioritas peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang
mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup
tinggi harus tetap dipertahankan12.
SIMPULAN
Masukan dan perbaikan hasil indeks kepuasan masyarakat yang ditujukan
kepada pengambil kebijakan rumah sakit mengenai prosedur pelayanan, persyaratan
pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan,
kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kecepatan
pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas,
kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan,
kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. sebaiknya evaluasi indeks
kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala dan kontinyu.
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ABSTRAK
Gambaran Osteoradionekrosis (ORN) setelah radioterapi (RT) untuk karsinoma
kepala dan leher bervariasi dari terbukanya tulang hingga nekrosis berat. Tujuan
dari laporan kasus ini adalah untuk mengemukakan perawatan menggunakan
metode yang efektif dan efisien serta memahami patofisiologi dari ORN. Wanita
usia 55 tahun datang dengan keluhan keluar nanah dari pipi kiri paska pencabutan
gigi graham 6 bulan yang lalu. Pasien memiliki riwayat RT karena karsinoma
nasofaring. Klinis ditemukan soket terbuka pasca ekstraksi, pembengkakan dengan
fistula pada mandibula kiri, dan nyeri pada perabaan. Tatalaksana terlebih dahulu
dilakukan terapi oksigen hiperbarik, diikuti dengan prosedur dekortikasi dan
osteotomi pada tulang nekrosis. Antibiotik digunakan 3 bulan sebelum operasi,
dengan Amoksisillin-Asam Klavulanat dan Metronidazole. Setelah prosedur bedah,
digunakan Ampisilin-Sulbactam injeksi selama 2 minggu, diikuti dengan
Amoksisilin-Asam klavulanat 3 bulan berikutnya. Kontrol selama 3 bulan pasca
oprasi tidak menunjukan tanda-tanda infeksi. Mandibula adalah lokasi yang sering
terjadi ORN karena vaskularisasi mandibula akan dirusak oleh radiasi saat terpapar
oleh RT dosis tinggi. RT memicu osteomyelitis; hipoksi jaringan, kerusakan sel,
serta proses fibro-atrofi akan memperburuk keadaan. Tujuan dari perawatan pasien
ORN adalah untuk menghilangkan infeksi dan menunjang penyembuhan.
Pencegahan lebih baik dilakukan, dengan melakukan perawatan gigi dan mulut pada
pasien sebelum menjalani RT.
Kata kunci: Cone-Beam Computed Tomography, karsinoma nasofaring,
mandibula, osteoradionekrosis, terapi Oksigen Hiperbarik
ABSTRACT
Presentation of Osteoradionecrosis (ORN) varies from small, asymptomatic bone
exposures to severe necrosis. This report was aimed to find a treatment approach
by employing resources and understanding the pathophysiology of ORN. Case. A
55-years-old female patients reported with chief complain of discharge of pus from
her left cheek. Six months ago, she had done extraction 6 months ago. Patients had
a history of radiotherapy (RT) due to nasopharyngeal carcinoma. Clinical revealed
an open extraction socket, swelling and fistula of the left mandible was noted; and
tender on palpation. Preoperative Hyperbaric Oxygen therapy (HBO) therapy was
conducted followed by surgical decortication and osteotomy of necrotic bone.
Amoxicillin-Clavulanic acid, was given 3 months prior surgical procedure.
Ampicillin/Sulbactam was given for 2 weeks after surgery, followed with
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Amoxicillin-Clavulanic acid for 3 months. The 3-months follow-up showed no
remaining clinical sign of infection. The most common site of ORN is mandible,
because of exposed to high RT dose. RT will trigger tissue hypoxia, damage cell,
and fibro-atrophy sequence, which make unfavorable condition.Treatment goal in
patients with ORN is to eradicate microorganisms and to support healing process.
Prevention of ORN should been done with proper dental treatment prior to RT.
Keywords: Cone-Beam Computed Tomography, Hyperbaric Oxygen therapy,
mandibular, nasopharynges carcinoma, osteoradionecrosis, osteomyelitis
PENDAHULUAN
Osteroadionekrosis (ORN) dapat digambarkan sebagai proses tulang yang
mengalami nekrosis karena radiasi dan menjadi terekspos keluar jaringan lunak.
Bakteri ataupun jamur yang merupakan flora normal di mulut ikut berperan serta
dalam memperburuk keadaan dengan membuat infeksi pada lokasi tersebut. ORN
pertama kali disebutkan oleh Regaud (1920), sebagai tulang yang terbuka dan tidak
sembuh pada daerah yang sebelumnya terkena radiasi. Ewing (1926) juga
melaporkan adanya perubahan pada tulang yang berhubungan dengan Radioterapi
(RT) dan menyebut kondisi ini sebagai radiasi osteitis. Pada rahang, keadaan ini
dapat terjadi pada rahang yang bergigi ataupun tidak, terjadi secara spontan atau
mengikuti dari trauma (misalnya paska ekstraksi gigi). Keadaan ini juga dapat
muncul tanpa disertai gejala, dan terkadang pasien mengeluhkan adanya permukaan
tulang yang tajam atau terasa sakit. Terkadang tulang yang nekrosis akan dikelilingi
jaringan sehat yang meradang, dengan atau tanpa adanya aliran pus keluar, baik
intra oral atau ektra oral dan dapat disertai fraktur patologis. Dari keseluruhan
pasien yang menjalani RT, 20% pasien kanker kepala dan leher akan mengalami
ORN.(1) Gambaran kemunculan awal ORN selama awal 2 tahun paska RT,
berhubungan dengan terapi radiasi dosis tinggi (>70 gray), dan kemunculan yang
tertunda biasanya berhubungan dengan trauma dan penyembuhan yang terhambat
pada jaringan paska RT.
Secara garis besar, ORN berhubungan dengan dosis RT. Semakin besar dosis
RT, semakin besar pula resiko terjadinya ORN; ORN jarang terjadi pada dosis RT
50 gray, dan lebih sering terjadi pada dosis RT diatas 60 gray.(2) Studi yang
dilakukan Thorn dkk (2000) menunjukan 93% pasien mengalami ORN dengan
dosis lebih dari 64 gray. Menurut Huang dkk (2008) kombinasi antara kemoterapi
dan radioterapi akan memicu resiko ORN lebih besar dibandingkan dengan RT saja.
Indeks Masa Tubuh dan penggunaan steroid pada pasien yang menerima dosis RT
lebih dari 66 gray juga mempengaruhi kemunculan dari ORN.(2)
Osteoradionekrosis akan lebih sering terjadi pada area molar mandibular,
sebagai daerah ini juga akan terkena radiasi saat RT. ORN umumnya terjadi pada
mandibular dibandingkan maksila, karena vaskularisasi mandibular yang lebih
sedikit dan densitas tulang mandibular yang lebih kompak dibandingkan maksila.
Gambaran ORN setelah RT untuk kanker kepala dan leher bervariasi dari
terbukanya tulang selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun yang dapat
sembuh dengan manajemen konservatif hingga nekrosis berat yang memerlukan
intervensi bedah dan rekonstruksi.
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Pada laporan kasus ini dilaporkan seorang wanita 55 tahun dengan ORN pada
kedua mandibula bilateral paska ekstraksi gigi. Perbaikan didapat setelah 3 bulan
paska terapi konservatif dengan menghilangnya infeksi lokal baik pada tulang
ataupun jaringan pendukung sekitarnya, dan keadaan ini terus diobservasi selama 3
bulan setelahnya.
LAPORAN KASUS
Pasien wanita usia 55 tahun datang dengan keluhan keluar nanah dari pipi
kiri. Keluhan juga diserai dengan luka bekas pencabutan gigi 6 bulan sebelum
masuk rumah sakit tidak kunjung sembuh. Kurang lebih 5 tahun sebelum masuk
rumah sakit, pasien didiagnosa menderita karsinoma nasofaring. Pasien sudah
diberikan terapi radiasi sebanyak 30 sesi dengan dosis 50 gray tiap sesi dan sudah
dikatakan tuntas. Kurang lebih 2 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien
mengeluhkan adanya gigi rahang bawah yang sakit pada sisi kiri dan kanan
belakang. Pasien tidak melakukan perawatan, dan hanya minum obat penahan sakit.
Kurang lebih 6 bulan sebelum masuk rumah sakit, karena sakit tidak kunjung
sembuh, pasien datang ke praktik dokter gigi swasta, dan dilakukan pencabutan gigi
molar kedua bawah kiri dan kanan. Pasien diberikan antibiotik dan penahan sakit
setelah pencabutan. Sakit yang dirasa tidak kunjung sembuh, dan disertai adanya
luka terbuka pada gusi paska pencabutan gigi, pembengkakan pada pipi sebelah kiri,
serta keluar nanah dari pembengkakan tersebut, kemudian pasien dikonsulkan ke
bagian Bedah Mulut Rumah Sakit Hasan Sadikin. Keluhan pasien juga disertai
dengan adanya nyeri seperti disayat-syat pada telapak kaki kanan sejak 10 hari
sebelum masuk rumah sakit, telinga kiri yang berdenging sejak 2 minggu sebelum
masuk rumah sakit serta mata sebelah kiri yang menutup 1 tahun paska radioterapi
(Gambar 1). Riwaya stroke, hipertensi, diabetes, asam urat tinggi, dan kolesterol
tinggi disangkal. Riwayat nyeri kepala progresif disangkal.
Pada pemeriksaan ekstra oral didapat pembengkakan pada mandibular
sinistra, ukuran 7 x 5 x 3 cm, berbatas difus, bewarna sebagian kemerahan sebagian
kehitaman, terasa adanya fluktuasi, nyeri bila ditekan dengan disertai fistula pada
pembengkakan tersebut (Gambar 2A). Fistula mengeluarkan nanah bewarna kuning
kehijauan. Perabaan pada margo mandibular sinistra didapat step disertai krepitasi
pada penekanan. Pembengkakan juga teraba di mandibular dextra, ukuran 5 x 3 x
0,5 cm, berbatas difus, bewarna kemerahan, tidak terasa adanya fluktuasi, dan terasa
nyeri bila ditekan. Pada pemeriksaan intra oral (Gambar 2B), didapat multiple
radiks dan gangrene pulpa pada rahang atas dan bawah. Didapat pula soket alveolar
yang terbuka paska pencabutan 6 bulan yang lalu pada region gigi 37 dan dan 48.
Kedua nya tampak kemerahan, nyeri pada penekanan, dan banyak sisa makanan
didalam soket tersebut.
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b
Gambar 1. Profil pasien (a) Kanan, (b) Depan, (c) Kiri

c

a
b
Gambar 2. (A) Pembengkakan pada mandibular sinistra disertai fistula oro-kutaneus. (B)
Foto Intraoral tampak adanya ekspose tulang pada sudut mandibular kiri dan kanan.

Pasien dilakukan pemeriksaan rongen panoramik, didapat patah tulang
patologis pada region korpus mandibula sinistra. Didapat radiks gigi 14, 15, 16, 17
23, 24, 25, 44, 45, 46 dan gangrene pulpa gigi 12, 13, 22, 43, 44. Tampak kepingan
tulang (sequester tulang) pada angulus mandibular bilateral (Gambar 3).

Gambar 3. Rongen Panoramik
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Gambar 4. CBCT 3D pada mandibula (A) Sisi bukal mandibula sinistra. (B) Sisi lingual
mandibula sinistra. (C) Sisi bukal mandibula dexstra. (D) Sisi lingual mandibular dextra.

Pemeriksaan lebih lanjut dilakuka dengan Cone Beam Computed
Tomography (CBCT) untuk mendapatkan gambaran batas lesi pada tulang
mandibulla kiri dan kanan. Dari hasil CBCT, didapat kesan tampak lesi berukuran
57,6 x 10,4 x 8,3 mm dengan korteks bagian lingual menghilang pada mandibular
dextra dan lesi berukuran 22,4 x 11,9 x 25,1 mm disertai fraktur patologis pada
mandibular sinistra (Gambar 4).
Pada
pemeriksaan
klinis
dan
penunjang,
menyokong
suatu
Osteoradionekrosis (ORN) mandibula bilateral disertai dengan fraktur patologis
pada mandibula sinistra dan abses bukal sinistra yang meluas ke submandibular
sinistra serta fistula oro-kutaneus pada mandibula sinistra.
Tindakan awal dilakukan dengan drainase abses dan debridement pada
mandibular sinistra serta pamasangan drain ekstra oral (Gambar 5). Pasien diberikan
antibiotik Amoksisillin–Asam Klavulanat 3 x 625 mg dan Metronidazole 3 x 500
mg untuk 3 bulan. Pasien juga dikonsulkan ke RSAL Mintoharjo untuk dilakukan
terapi Oksigen Hiperbarik untuk 10 kali pemberian.

Gambar 5. Post drainase dan debridement abses
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Pasien dikonsulkan ke bagian Teling Hidung Tenggorokan (THT) untuk
keluhan telinga berdenging. Dari bagian THT, pasien didiagnosa dengan Otitis
Media Akut aurikula Sinistra. Pasien dilakukan irigasi kanalis aurikula dengan H2O2
dan dilakukan pemasangan pipa ventilasi bilateral.
Pasien juga dikonsulkan ke bagian Saraf untuk nyeri pada telapak kaki
kirinya. Dari bagian Saraf, pasien didiagnosa dengan Allodinia, dan diberikan Nadiclofenac, Amitriptilin (0-0-12.5mg) dan vitamin B kompleks.

a

b

c

d

e
Gambar 6. (A) Osteotomi dan dekortikasi pada angulus mandibular dekstra. (B) Osteotomi
dan dekortikasi pada angulus mandibular sinistra. (C, D) Jaringan granulasi dan sequester
tulang yang ditemukan pada kedua sisi mandibular. (E) Gigi-gigi yang diekstraksi.

Setelah pemberian antibiotik Amoksisillin-Asam Klavulanat 3x625 mg dan
Metronidazole 3x500 mg untuk 3 bulan serta Terapi Oksigen Hiperbarik selama 10
kali, pasien diberikan sebelumnya untuk dilakukan sequesterektomi, dekortikasi dan
osteotomi tulang yang sudah nekrosis serta pembersihan jaringan granulasi dalam
anestesi umum (Gambar 6A, 6B). Juga dilakukan pencabutan gigi gangrene dan
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radiks guna memperbaiki oral hygiene (Gambar 6E). Jaringan granulasi dan
sequester tulang (Gambar 6C, 6D) diperiksaakan secara histopatologis guna
memastikan tidak adanya tanda-tanda keganasan. Hasil pemeriksaan histopatologis
terhadap jaringan granuasi dan sequester tulang didapat kesimpulan peradangan
kronis tidak spesifik pada region mandibular bilateral.
Setelah prosedur bedah, digunakan Ampisilin-Sulbaktam injeksi selama 2
minggu, diikuti dengan Amoksisilin-Asam klavulanat 3 x 625 mg dengan
Klindamisin 3 x 300 mg selama 2 bulan setelahnya. Diet pasien diberikan via NGT
selama 1 bulan untuk memastikan keadaan mulut yang bersih guna meminimalkan
kemungkinan infeksi berulang dalam mulut. Kontrol selama 3 bulan pasca operasi
tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi. Pasien tetap datang kontrol tiap bulan
hingga saat ini.

a

b

c
Gambar 7. Kontrol 1 minggu. (A, C) Jahitan luka ekstra oral tampak kering, tidak ada tandatanda infeksi berulang. (B) NGT dipertahankan selama 1 bulan untuk memastikan
kebersihan intra oral
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Gambar 8. Kontrol 3 bulan. (A) Profil depan. (B) Bekas luka mandibular kanan (C) Bekas
luka mandibular kiri (D) Bekas luka intra oral posterior kanan bawah. (E) Bekas luka intra
oral posterior kiri bawah.

PEMBAHASAN
ORN adalah reaksi terhadap RT dengan mengakibatkan kematian jaringan
yang irreversible, dan dilihat dengan adanya tulang terbuka lebih dari 3 bulan.
Rahang bawah lebih sering terkena daripada rahang atas. Hal ini mungkin
disebabkan oleh anatomi mikro dan berkurangnya pembuluh darah pada tulang ini.
Posterior rahang bawah lebih berpengaruh daripada bagian anterior. Pada
mandibula di bagian posterior lebih sering terkena radiasi secara langsung
dikarenakan tumor primer dan lesi metastasis pada kelenjar getah bening biasanya
perawatan tersebut berdekatan dengan bagian rahang bawah. Mukosa hilang,
terekspos dan disertai kerusakan tulang adalah ciri khas dari ORN. Fraktur juga
menjadi patologis. Tulang yang rusak menjadi nekrosis sebagai akibat dari
pembuluh darah di periosteum yang rusak dan menjadi sequester. Bakteri atau
jamur ssebagai flora normal didalam mulut dapat menimbulkan infeksi pada kondisi
ini dan memperburuk keadaan lokal dengan memperbesar nekrosis dan infeksi
maupun sistemik dengan menimbulkan sepsis.
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Faktor resiko terjadinya ORN mandibula termasuk didalamnya besar
dan letak tumor, dosis radiasi yang digunakan, dan jenis trauma yang dialami
rahang (reseksi rahang, ekstraksi gigi, infeksi), ada tidaknya deficit imunitas
dan keadaan nutrisi. Insiden ORN lebih sering terjadi pada rahang bergigi
daripada rahang edontelous, dan mayoritas terjadi paska ekstraksi ataupun
infeksi periodontal.
Tahap awal dari ORN dapat tumbuh tanpa gejala. Dapat dikeluhkan
tulang yang mati terlihat muncul dan menyebabkan luka pada mukosa. Rasa
sakit adalah penyebab utama pasien mencari perawatan terhadap keluhannya.
Gejala lain yang sering dikeluhkan adalah dysesthesia, halitosis, dysgeusia
dan impaksi makanan. Pada kasus yang lebih parah, pasien mengeluhkan
adanya fistula yang muncul pada mukosa ataupun kulit, matinya tulang
secara menyeluruh dan adanya fraktur patologis.(1)
Interval antara RT dan munculnya ORN bervariasi, tetapi umumnya
terjadi antara 4 bulan sampai 2 tahun.(2) ORN akan tumbuh selama 6-12
bulan paska RT, dan resiko terjadinya ORN akan ada seumur hidup pasien
walaupun berkurang seiring berjalannya waktu.
Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan protokol baru
radioterapi 3D dan menyesuaikan intensitas RT yang dapat memaksimalkan
hantaran radiasi pada area yang diinginkan saja, tanpa banyak mencederai
area jaringan normal sekitarnya. Pasien yang akan menjalani RT juga harus
dilakukan terapi profilaksis perawatan gigi dan mulut sebelum prosedur RT.
Selama awal diakhir perawatan RT, pasien harus rutin menunjungi dokter
gigi setiap 4 bulan sekali.(3)
Awal tahun 1980, Marx menjelaskan patofisiologi dari ORN dengan
menyatakan RT akan memicu osteomielitis dimana hipoksi jaringan, dan
kerusakan sel, dimana keduanya akan merusak jaringan dan menyebabkan
jaringan tidak dapat sembuh.(4) lebih lanjut ditemukan bahwa tertekannya
fungsi osteoklas akan menyebabkan kerusakan tulang yang nantinya akan
menimbulkan ORN. Teori ini disuport dengan kemampuan Bisphosphonate
yang memicu osteonekrosis tulang mandibula.(5) Lebih lanjut, teori fibroatrofi yang dijelaskan oleh Delanian dan Lefaix, dimana radiasi dapat
memicu terjadinya proses fibro-atrofi yang berlangsung lambat, lokal, dan
terkadang tidak dapat dihindari dari kejadian penggunaan RT dosis tinggi
dan menekan proliferasi fibroblast. Kondisi ini tidak hanya menjeaskan
kerusakan sel karena respon paparan radiasi, tetapi juga menunjukan
berkurangnya kemampuan sekresi kolagen dari jaringan sekitar yang
menerima RT dosis tinggi, baik langsung ataupun berupa fraksi radiasi.(6)
Perawatan konvensionaldapat dilakukan pada ORN dengan antibiotik
jangka panjang, irigasi luka, debridemen, sequesterektomi, dan terapi
Oksigen Hiperbarik.(3) Penelitian terbaru dilaporkan perawatan dengan
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berfokus pada terapi pada vaskularisasi menggunakan pentoksifillin dan
terapi antioksidan alpha - tokoferol (vitamin E) pentoksifillin.(7)
SIMPULAN
Tujuan dari perawatan pasien dengan ORN adalah untuk menghilangkan
infeksi dan menunjang penyembuhan. Tujuan ini sulit dicapai pada ORN rahang
karena selalu terpaparnya tulang yang terbuka oleh flora normal mulut, dan terlebih
karena kondisi tulang mandibula dan jaringan sekitar yang minim vaskularisasi
akibat RT akan memperburuk kondisi ORN. Pencegahan terjadinya ORN lebih baik
dilakukan, dengan melakukan perawatan gigi dan mulut pada pasien yang akan
menjalani RT. Pasien yang akan menjalani RT disarankan untuk mencabut semua
gigi yang sudah tidak dapat ditambal atau memiliki prognosis buruk untuk
dilakukan penambalan.
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DIRECT RETAINER UNGKITAN KELAS 1 DAN 2 GIGI TIRUAN
KERANGKA LOGAM BERUJUNG BEBAS RAHANG BAWAH
Lisda Damayanti, Kartissa Pangesti
Staf Pengajar Departemen Prostodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Padjadjaran
ABSTRAK
Kehilangan satu atau lebih gigi posterior rahang bawah dapat mempengaruhi
kualitas hidup seseorang yang dihubungkan dengan fungsi gigi sebagai fungsi
pengunyahan dan mempertahankan kesehatan jaringan rongga mulut yang tersisa.
Usaha yang dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas hidup ini dengan
mengganti gigi yang hilang dengan pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan
kerangka logam (GTSL). GTSL berujung bebas mendapat dukungan dari gigi asli
maupun jaringan yang menutupi lingir dimana pada salah satu atau kedua ujung
sadel diperluas kearah posterior. Masalah yang paling sering terjadi pada GTSL
berujung bebas adalah gigi tiruan yang tidak stabil yaitu mudah bergerak kearah
horizontal maupun vertikal (rotasi). Ungkitan kearah apikal dari landasan gigi tiruan
yang tidak stabil menyebabkan tidak meratanya penyaluran tekanan kunyah karena
akan lebih terkonsentrasi dibagian posterior daerah ujung bebas sehingga akan
menimbulkan tekanan yang berlebih. Gigi tiruan yang terungkit selain dapat
menyebabkan resorpsi lingir alveolar juga dapat mengungkit gigi sandaran. Disain
ungkitan GTSL berujung bebas kerangka logam rahang bawah terdapat dua jenis.
Ungkitan kelas 1 dimana titik retensi dan beban kunyah berseberangan terhadap
titik fulkrum, gigi tiruan bergerak kearah apikal sehingga gigi sandaran seolah
diputar dan ditarik kearah posterior. Pada ungkitan kelas 2, titik retensi dan beban
kunyah berada sepihak terhadap titik fulkrum. Sadel ujung bebas tertekan keapikal
akibat tekanan kunyah lengan retentif juga akan turun keapikal sehingga gigi
sandaran tidak terungkit tetapi tekanan kunyah keapikal terkonsentrasi pada lingir
alveolar.
Kata kunci : Gigi tiruan kerangka logam berujung bebas, Ungkitan Kelas 1,
Ungkitan Kelas 2.
ABSTRACT
Missing teeth of the posterior mandible can affect the quality of life associated with
function of mastication and maintain the health of the oral tissues. One of the effort
to withstand this decreasing quality of life is by making removable free end frame
denture (RPDs). Free end denture is mostly supported by natural teeth or tissue
coverage alveolar crest where one or more free end saddle is extended posteriorly.
The most problem occurs in free end RPDs is unstable during function. Free end
denture is easily moving horizontally or vertically (rotation). Leverage to apical
direction of unstable denture base lead to uneven distribution of masticatory forces
because it will be more concentrated in posterior area causing excessive pressure.
This leverage causes alveolar ridge resorption and destruction of abutment teeth.
There are two design of removable free end frame denture. First class leverage is
when the retention and chewing point located opposite the fulcrum point, moving
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denture towards apical, causing rotation of the abutment teeth and pulled it towards
posterior. On second class leverage, retention and chewing point located
unilaterally against fulcrum point. Free end saddle depressed to apical due to
masticatory forces, retentive arm will also drop to apical and masticatory forces
concentrated on alveolar ridge.
Key Word : Free end Frame Denture, First class leverage, Second class leverage.
PENDAHULUAN
Kehilangan gigi posterior rahang atas dan rahang bawah sangat berpengaruh
terhadap fungsi pengunyahan. Hilangnya kesinambungan pada lengkung gigi dapat
menyebabkan pergeseran, tipping dan rotasi gigi sehingga gigi kehilangan kontak
dengan gigi sebelahnya juga dengan gigi lawannya yang mengakibatkan kontak
prematur dan menimbulkan rasa nyeri. Adanya ruang interproksimal
mengakibatkan adanya celah antar gigi sehingga mudah terjadi penumpukan sisa
makanan yang mengakibatkan kebersihan mulut menjadi terganggu. Karena gigi
tidak menempati posisi yang normal untuk menerima tekanan pada saat
pengunyahan akan mengakibatkan kerusakan struktur periodontal. Gigi yang
tipping lebih sulit dibersihkan mengakibatkan peningkatan aktifitas karies dan
peradangan gusi serta gigi yang masih ada akan menerima tekanan pengunyahan
lebih besar sehingga terjadi pembebanan berlebih (overloading) dan mengakibatkan
kerusakan pada membran periodontal, gigi menjadi goyang akhirnya harus dicabut.
Selain itu ruangan gigi yang hilang akan ditempati oleh jaringan lunak pipi dan
lidah, bila berlangsung lama akan menyebabkan kesulitan beradaptasi terhadap gigi
tiruan karena terdesaknya kembali jaringan lunak dari tempat yang ditempati oleh
gigi tiruan.1,2,3
GTSL berujung bebas/free end denture adalah gigi tiruan yang mendapat
dukungan (support) dari gigi asli maupun jaringan yang menutupi lingir dimana
pada salah satu atau kedua ujung sadel diperluas ke arah posterior. Gigi tiruan ini
tidak mendapatkan seluruh dukungan dari gigi juga tergantung pada lingir sebagai
dukungan. Gigi sandaran merupakan dukungan yang relatif pasif sedangkan
jaringan lunak yang menutupi lingir mempunyai derajat pergerakan yang lebih
besar dan bervariasi.4,5,6 Menurut penelitian Curtis dkk, persentase kehilangan gigi
sebagian berdasarkan klasifikasi Kennedy menunjukkan bahwa kelas 1 Kennedy
(berujung bebas dua sisi) adalah sebesar 40% dan kelas 2 Kennedy (berujung bebas
satu sisi) sebesar 33%.7 Sedangkan penelitian Enoki dkk8, menyatakan bahwa
kehilangan gigi pada rahang bawah yang paling banyak terjadi adalah kelas 2
Kennedy yaitu berujung bebas satu sisi.
Masalah yang paling sering terjadi pada free end denture adalah gigi tiruan
yang tidak stabil yaitu gigi tiruan mudah bergerak ke arah horisontal maupun
vertikal (rotasi). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kompresibilitas
dukungan antara bagian anterior dengan bagian posterior sadel berujung bebas.
Pergerakan pada jaringan lunak dibawah landasan gigi tiruan rata-rata 350-500 µm
sementara pergerakan pada gigi sekitar 20 µm dengan tekanan yang sama.9 Gigi
tiruan yang tidak stabil selanjutnya akan menimbulkan masalah terhadap kesehatan
jaringan rongga mulut yang tersisa. Adanya perbedaan kompresibilitas dukungan
antara mukosa dengan mukosa, antara mukosa dengan jaringan periodontal gigi
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sandaran mengakibatkan gigi tiruan terungkit ke arah vertikal pada saat menerima
beban kunyah. Tidak adanya gigi kodrat di sebelah distal sadel menyebabkan
bagian ujung distal sadel akan lebih bebas bergerak.1,3,5,10
Ungkitan ke arah apikal dari landasan gigi tiruan yang tidak stabil akan
menyebabkan tidak meratanya penyaluran tekanan kunyah. Tekanan kunyah ke arah
apikal akan lebih terkonsentrasi di bagian posterior (daerah ujung bebas), sehingga
akan menimbulkan tekanan berlebih (overload/overfunction), yang selanjutnya akan
mengakibatkan resorpsi lingir alveolar yang lebih hebat di derah tersebut.1
Gigi tiruan yang terungkit selain dapat menyebabkan resorpsi lingir alveolar
yang lebih hebat, juga dapat mengungkit gigi sandaran. Faktor utama yang
menimbulkan gaya ungkit paling besar adalah tekanan/gaya kunyah, yang
menyebabkan ungkitan bagian sadel ke arah apikal/lingir alveolar. Akibat ungkitan
kelas I dimana titik retensi dan beban kunyah berseberangan terhadap titik/garis
fulkrum, gigi tiruan ujung bebas bergerak ke arah apikal, gigi sandaran seolah-olah
diputar dan ditarik ke arah posterior. Karena hal ini berlangsung terus menerus
maka dapat terjadi kerusakan jaringan periodontal pada gigi sandaran.
Ungkitan kelas 2 terjadi apabila titik retensi dan beban kunyah (pada sadel
ujung bebas) berada sepihak terhadap titik/garis fulkrum. Pada keadaan tersebut bila
sadel ujung bebas tertekan ke apikal akibat tekanan kunyah, lengan retentif juga
akan turun ke arah apikal, sehingga gigi sandaran tidak terungkit tetapi
menyebabkan gigi tiruan menjadi lebih tidak stabil dibandingkan dengan ungkitan
kelas 1 pada saat terjadi tekanan kunyah ke arah apikal. Ungkitan akibat tekanan
kunyah ke arah apikal terkonsentrasi pada lingir alveolar.1,3,5,11
Besar dan arah pergerakan gigi tiruan sebagian lepasan selama fungsi
dipengaruhi oleh struktur pendukungnya yang alami dan disain gigi tiruan. Gayagaya fungsional didistribusikan ke gigi sandaran melaui sandar oklusal, guiding
plane dan direct retainer. Lokasi dan disain sandar oklusal, lengan cangkolan dan
posisi konektor minor dalam hubungannya dengan guiding plane adalah kunci
dalam mengontrol distribusi beban ke gigi sandaran.1,12,13 Dan jenis bahan yang
paling ideal untuk mendapatkan hal ini adalah kerangka logam/frame.14
Pemilihan disain cangkolan harus memperhatikan prinsip-prinsip biologi dan
mekanik antara lain lokasi kehilangan gigi, pembagian beban kunyah yang merata,
efek-efek yang merugikan gigi sandaran, tulang alveolar maupun jaringan mukosa
yang menutupi lingir. Gigi sandaran yang mendapat beban yang berlebihan akan
menyebabkan gigi sandaran mengalami kegoyangan.1,3,15
Beberapa aspek prinsip biomekanika yang harus diperhatikan adalah
timbulnya ungkitan gigi tiruan dapat menimbulkan tekanan pada gigi sandaran,
turunnya sadel pada gigi tiruan berujung bebas saat menerima beban kunyah
menimbulkan ungkitan pada gigi sandaran. Gaya yang dialami oleh gigi sandaran
tersebut disebut gaya torsi. Distribusi beban oklusal pada gigi dan tulang alveolar
yang diliputi oleh jaringan lunak, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya beban
didistribusikan pada gigi sandaran adalah makin panjang gigi tiruan makin besar
gaya yang diterima gigi sandaran, bentuk lingir alveolar yang lebar lebih banyak
menerima gaya fungsional sehingga gaya yang diterima gigi sandaran minimal,
mukosa yang sehat dengan ketebalan yang normal lebih mampu menahan beban
oklusal dibandingkan mukosa yang tipis dan atrofi serta faktor oklusi berimbang.1
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TELAAH PUSTAKA
Pembuatan gigi tiruan mempunyai tujuan bukan hanya memperbaiki fungsi
pengunyahan, fonetik dan estetik saja tetapi harus dapat mempertahankan kesehatan
jaringan tersisa di rongga mulut. Hal ini berhubungan dengan pemeliharaan
kesehatan dan kebersihan rongga mulut juga bagaimana mengatur gaya-gaya yang
terjadi masih bersifat fungsional atau mengurangi besarnya gaya yang kemungkinan
merusak.16 Gigi tiruan berujung bebas/free end denture rahang bawah mempunyai
lebih banyak masalah dibandingkan dengan gigi tiruan sebagian lepasan
bersandaran ganda. Masalah utamanya ialah gigi tiruan sering tidak stabil sehingga
dapat menyebabkan resorpsi lingir alveolar yang cepat atau ungkitannya dapat
menimbulkan kelainan periodontal dan resorpsi tulang alveolar pada gigi yang
dijadikan sebagai gigi sandaran17
Adanya perbedaan kompresibilitas dukungan antara mukosa dengan mukosa
maupun mukosa dengan jaringan periodontal gigi sandaran (yang mempunyai
sandaran oklusal) mengakibatkan sadel gigi tiruan akan bergerak rotasi/mengungkit.
Selain gigi tiruan yang tidak stabil, gigi sandaran dapat terungkit, hal ini tergantung
dari tipe pengungkit, cangkolan, titik beban dan titik fulkrum.5,18
FREE END FRAME DENTURE
Gigi Tiruan Sebagian Lepasan (GTSL) adalah protesa yang dibuat untuk
menggantikan satu atau beberapa gigi yang hilang yang dapat dipasang dan
dilepaskan dari dalam mulut.5,6, Gigi tiruan ini dapat dibuat dari logam tuang dan
harus memenuhi syarat retensi, stabilisasi dan dukungan/support (Gambar 2.1).1

Gambar 2.1 Free end frame denture
Dikutip dari : Carr dkk1

Retensi, stabilisasi dan dukungan/support merupakan faktor penting untuk
mendapatkan gigi tiruan yang nyaman dan dapat berfungsi dengan baik. Retensi
adalah kemampuan gigi tiruan untuk menahan gaya vertikal yang akan
mengakibatkan terlepasnya gigi tiruan dari tempatnya antara lain gaya gravitasi,
makanan lengket dan gaya-gaya yang berhubungan dengan buka tutup rahang.
Stabilisasi adalah kemampuan gigi tiruan untuk tetap berada pada tempatnya saat
fungsi sedangkan dukungan adalah kemampuan gigi tiruan untuk bertahan terhadap
gaya-gaya vertikal yang mengarah ke apikal.5
Keuntungan pemakaian bahan logam tuang sebagai rangka/frame gigi tiruan
yaitu lebih nyaman dipakai karena dapat dibuat lebih tipis dan sempit, bersifat
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kaku/rigid dan semua bagian gigi tiruan merupakan satu kesatuan dan homogeny,
disain bagian-bagian gigi tiruan dapat dibuat maksimal dan ideal, sulkus gusi lebih
sehat karena tidak tertutup landasan dan menyalurkan panas lebih cepat. Sedangkan
kerugian pemakaian bahan logam tuang sebagai rangka/frame gigi tiruan yaitu
kurang estetik bila logam terlihat dan biaya pembuatannya lebih mahal.1
KOMPONEN FREE END FRAME DENTURE
Komponen gigi tiruan sebagian lepasan kerangka logam meliputi direct
retainer, major connector, minor connector, rest, proximal plate, indirect retainer,
plastic retention area, landasan gigi tiruan dan elemen gigi tiruan (Gambar 2.2).1

Gambar 2.2 Komponen frame denture
a. Major Connector b. Minor Connector c.Clasp d.Indirect Retainer
e.Plastic Retention Area dan Artificial Teeth 1

DUKUNGAN FREE END DENTURE RAHANG BAWAH
Dukungan pada free end denture dengan cangkolan yang menggunakan
sandaran oklusal diperoleh dari dua jenis jaringan pendukung yang berbeda yaitu
membran peridontal pada gigi sandaran dan jaringan lunak mulut di bawah landasan
gigi tiruan yang menutupi tulang alveolar. Jaringan lunak dibawah landasan
mempunyai kompresibilitas yang besarnya bervariasi antara 0,5 mm – 3 mm dan
tidak bersifat elastis, sedangkan serabut-serabut membran periodontal pada gigi
sandaran bersifat elastis dan kompresibilitasnya kecil, kira-kira 0,1 mm. Bila gaya
kunyah mengenai gigi tiruan maka gaya akan disalurkan ke gigi sandaran dan juga
jaringan lunak di bawah landasan menuju tulang alveolar. Karena adanya perbedaan
kompresibilitas antara kedua jaringan pendukung tersebut, maka akan menimbulkan
masalah dalam membagi gaya kunyah agar dapat diterima oleh masing-masing
jaringan pendukung secara merata.19
Pembagian gaya yang merata dan sesuai dengan toleransi dari masing-masing
jaringan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dari masing-masing jaringan
tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya resorpsi tulang alveolar yang
berlanjut.20
Gaya kunyah yang mengenai gigi tiruan akan terurai menjadi tiga komponen
gaya pada saat fungsi (Gambar 2.3).1
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Gambar 2.3 Gerakan-gerakan yang terjadi pada free end denture
Free end denture akan bergerak bila gaya mengenai langsung ke landasan gigi tiruan.
Terjadinya rotasi ini karena adanya perbedaan kompresibilitas jaringan. Rotasi ini
merupakan kombinasi dengan tiga gerakan yaitu (A) rotasi disekeliling garis fulkrum yang
melalui gigi sandaran paling posterior dimana landasan gigi tiruan bergerak secara vertikal
mendekati atau menjauhi residual ridge yang mendukungnya; (B) rotasi sekeliling
longitudinal aksis yang dibentuk oleh puncak residual ridge dan (C) rotasi disekeliling aksis
vertikal yang terletak di tengah-tengah lengkung.1

DISAIN RETAINER UNGKITAN KELAS 1
Ungkitan kelas 1 adalah ungkitan yang terjadi dimana titik fulkrum berada
diantara titik retensi dan beban. Ungkitan ini terjadi apabila arah cangkolan dari
distal ke mesial. Fulkrum yang berupa rest akan memiliki gaya vertikal yang
berlebihan pada gigi sandaran yang dapat menyebabkan gigi sandaran terungkit
sehingga dapat mengakibatkan gigi goyang atau tipping ke distal. Faktor utama
yang menimbulkan gaya ungkit paling besar adalah tekanan pada saat pengunyahan
yang menyebabkan ungkitan sadel ke arah apikal sehingga menyebabkan ujung
lengan retentif pada bagian mesial (undercut) mengungkit gigi sandaran. Karena
gaya tersebut terjadi pada permukaan gigi yang tidak rata maka gaya akan
diteruskan tegak lurus dan sejajar dengan garis singgung pada titik kontak. Gaya
vertikal ke arah oklusal menyebabkan gigi sandaran goyang sementara gaya
horisontal ke arah distal menyebabkan gigi sandaran tipping ke distal.1,3,5
Prinsip ini sesuai dengan prinsip papan timbangan, dimana gaya yang
dikenakan pada papan tersebut (R) berada tidak sepihak dengan gaya yang
dihasilkan (E) dan berseberangan terhadap fulkrum (F). Besarnya gaya yang
dihasilkan (R) bila dibandingkan dengan besarnya gaya yang dikenakan (E) adalah
berbanding terbalik dengan jarak gaya yang dikenakan (R) terhadap fulkrum (F)
dengan jarak gaya yang dihasilkan (E) terhadap fulkrum (F). Jadi bila jarak FR =
1/3 jarak FE, maka gaya yang dihasilkan (R) = 3 kali gaya yang diberikan (E).
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Prinsip ini terjadi bila cangkolan dengan sandar oklusal diletakan di bagian distal
gigi sandaran (Gambar 2.4).1

Gambar 2.4 Ungkitan Kelas 1 prinsip papan timbangan:
(a) Resistancearm(b) Effort arm.1

Bila gaya vertikal ke arah apikal mengenai landasan gigi tiruan maka lengan
cangkolan akan bergerak ke arah oklusal. Besarnya gaya yang dihasilkan oleh
lengan cangkolan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan gaya yang mengenai
landasan tersebut sehingga seringkali lengan cangkolan bergerak melewati garis
peninjau (garis survei) mengakibatkan gigi sandaran menjadi terungkit dan lemah.
Sebaliknya bila terdapat gaya vertikal ke arah oklusal dari landasan misalnya karena
makanan lengket maka lengan cangkolan akan bergerak ke arah gusi (Gambar 2.5).1

Gambar 2.5 Ungkitan Kelas 1
Dikutip dari : Carr dkk1

DISAIN RETAINER UNGKITAN KELAS 2
Ungkitan kelas 2 pada kasus gigi tiruan berujung bebas terjadi apabila titik
retensi berada disebelah anterior dari titik retensi. Pada keadaan tersebut bila sadel
ujung bebas tertekan ke apikal akibat tekanan kunyah, lengan retentif juga akan
turun ke arah apikal sehingga gigi sandaran tidak terungkit. Tetapi ungkitan kelas 2
akan menyebabkan gigi tiruan tidak stabil dibandingkan dengan ungkitan kelas 1
pada saat terjadi tekanan kunyah ke arah apikal karena sepenuhnya ditanggung oleh
lingir alveolar. Prinsip ini sesuai dengan prinsip pembuka botol, gaya yang
mengenai (R) berada sepihak dengan gaya yang dihasilkan (E). Besarnya gaya yang
dihasilkan (R) bila dibandingkan dengan gaya yang mengenai (E) adalah
berbanding terbalik dengan jarak antara gaya yang dihasilkan (E) dengan fulkrum
(F) dengan jarak antara gaya yang diberikan (E) dengan fulkrum (b). Jadi bila jarak
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FR = 1/3 RE, gaya yang dihasilkan (E) = 3 kali besar gaya yang terjadi pada (R)
(Gambar 2.6)1

Gambar 2.6 Ungkitan kelas 2.1

Prinsip ini dapat terjadi pada free end denture dimana cangkolan dengan
sandar oklusal diletakkan pada bagian mesial. Jika gaya vertikal mengenai landasan
gigi tiruan ke arah gusi maka lengan cangkolan akan bergerak ke arah gusi juga.
Sebaliknya bila gaya vertikal mengarah ke oklusal lengan cangkolan akan bergerak
ke oklusal juga. Penempatan cangkolan berdasarkan prinsip ini tidak
mengakibatkan ungkitan terhadap gigi sandaran. Sandar oklusal yang diletakkan di
mesial terletak satu pihak dengan titik fulkrum sehingga bukan merupakan poros
ungkitan akibatnya cangkolan tidak akan bergerak mengungkit melewati garis
peninjau.1,3,5
PEMBAHASAN
Kehilangan gigi posterior di rahang bawah akan mengakibatkan
terganggunya sistem stomatognatik sehingga mempengaruhi proses utama
pengunyahan. Kualitas hidup pasien cenderung menurun dan menyebabkan
seseorang mencari perawatan yang dapat mengembalikan fungsi utama tersebut.1,3,4
Pembuatan gigi tiruan bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengunyahan,
bicara, estetik dan mempertahankan kesehatan jaringan mulut tersisa. Gigi tiruan
lepasan yang menggantikan gigi yang hilang di bagian posterior merupakan salah
satu gigi tiruan yang saat ini paling banyak digunakan di kalangan masyarakat dan
dapat dibuat dari bahan alloy metal atau resin akrilik. Gigi tiruan sebagian lepasan
kerangka logam adalah pilihan yang terbaik karena dapat dibuat lebih tipis dan
sempit sehingga lebih nyaman dipakai, bersifat kaku/rigid, semua bagian
merupakan satu kesatuan dan homogen, disainnya dapat dibuat maksimal, sulkus
gusi dapat dibuat lebih terbuka dan menyalurkan panas lebih cepat. Dengan
pemilihan disain dan kebersihan mulut akan menentukan keberhasilan perawatan
dengan menggunakan jenis restorasi ini.1,3,5
Disain gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL) yang baik memiliki prinsip
biomekanik dan psikososial yang baik dengan konsep preventif yang didapat pada
bentuk gigi tiruan sederhana dengan mempertahankan jumlah komponen sedikit
mungkin agar tidak terjadi akumulasi plak atau pembentukan saku periodontal dan
mencegah inflamasi tanpa mengabaikan retensi dan stabilisasi gigi tiruan. 1,3 Prinsip
biomekanik yang digunakan dengan tepat akan membantu gigi asli dan jaringan
sekitarnya menahan gaya yang mengenai GTSL pada saat fungsi. Gigi tiruan harus
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ditempatkan dengan benar supaya jaringan mulut yang tersisa tidak mengalami
tekanan yang melebihi kemampuan fisiologisnya.1,3,5,21
Gigi tiruan berujung bebas/free end denture mempunyai lebih banyak
masalah yaitu gigi tiruan seringkali menjadi tidak stabil, mudah bergerak dalam
arah horisontal maupun vertikal (rotasi), hal ini disebabkan karena perbedaan
kompresibilitas dukungan. Gigi tiruan ini tidak mendapatkan seluruh dukungan dari
gigi aslitetapi tergantung juga pada jaringan lunak yang menutupi lingir yang
mempunyai derajat pergerakan yang lebih besar dan bervariasi.1,5 Adanya perbedaan
kompresibilitas dukungan mengakibatkan gigi tiruan terungkit dalam arah vertikal
pada saat menerima beban kunyah dan tidak adanya gigi kodrat disebelah distal
sadel menyebabkan bagian ujung distal sadel akan lebih bebas bergerak.Ungkitan
ke arah apikal dari landasan gigi tiruan yang tidak stabil menyebabkan tidak
meratanya penyaluran tekanan kunyah.
Tekanan kunyah ke arah apikal akan lebih terkonsentrasi dibagian posterior
(daerah ujung bebas) yang akan menimbulkan tekanan yang berlebih selanjutnya
mengakibatkan resorpsi lingir alveolar yang lebih cepat dan ungkitannya dapat
menimbulkan kelainan periodontal pada gigi sandaran.1,3,5,16,22 Gaya yang disalurkan
ke gigi sandaran berbeda dengan gaya yang disalurkan ke tulang alveolar melalui
jaringan lunak diatasnya. Gigi sandaran mempunyai jaringan periodontal, serat-serat
kolagen yang memegang gigi dan sistem tertancapnya gigi di dalam tulang alveolar
sehingga gigi sandaran mampu untuk menahan gaya-gaya tersebut. Sedangkan gaya
yang mengenai landasan akan langsung disalurkan ke tulang alveolar.1,3,8,19,21
Terdapat dua disain retainer pada free end frame denture yaitu disain
retainer ungkitan kelas 1 dan kelas 2. Ungkitan kelas 1 adalah ungkitan yang
terjadi dimana titik fulkrum berada diantara retensi dan beban.Pada saat gigi tiruan
bergerak ke apikal, gigi sandaran seolah-olah diputar dan ditarik ke arah
posterior,karena hal ini berlangsung terus menerus menyebabkan kerusakan
jaringan periodontal dari gigi sandaran dan gaya vertikal yang berlebihan pada gigi
sandaran akan menyebabkan gigi sandaran menjadi goyang atau tipping ke
distal.1,3,5,18
Ungkitan kelas 2 terjadi apabila titik retensi dan beban kunyah (pada sadel
ujung bebas) berada sepihak terhadap titik/garis fulkrum.Pada keadaan tersebut bila
sadel ujung bebas tertekan ke apikal akibat tekanan kunyah, lengan retentif juga
akan turun ke arah apikal sehingga gigi sandaran tidak terungkit.Walaupun dengan
disain kelas 2dapat dihindarkan terjadinya ungkitan oleh gigi tiruan terhadap gigi
sandaran, disain ini akan meyebabkan gigi tiruan menjadi lebih tidak stabil
dibandingkan dengan ungkitan kelas 1 pada saat terjadi tekanan kunyah ke arah
apikal. Ungkitan akibat tekanan kunyah ke arah apikal sepenuhnya ditanggung oleh
linggir alveolar.1,18,22
SIMPULAN
Pembuatan gigi tiruan bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengunyahan,
bicara, estetik dan mempertahankan kesehatan jaringan mulut tersisa. Gigi tiruan
lepasan yang menggantikan gigi yang hilang di bagian posterior merupakan salah
satu gigi tiruan yang saat ini paling banyak digunakan di kalangan masyarakat dan
dapat dibuat dari alloy metal. Gigi tiruan sebagian lepasan kerangka logam adalah
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pilihan yang terbaik karena dapat dibuat lebih tipis dan sempit sehingga lebih
nyaman dipakai, bersifat kaku/rigid, semua bagian merupakan satu kesatuan dan
homogen, disainnya dapat dibuat maksimal, sulkus gusi dapat dibuat lebih terbuka
dan menyalurkan panas lebih cepat. Dengan pemilihan disain dan kebersihan mulut
akan menentukan keberhasilan perawatan dengan menggunakan jenis restorasi ini.
ungkitan kelas I dimana titik retensi dan beban kunyah berseberangan terhadap
titik/garis fulkrum, gigi tiruan ujung bebas bergerak ke arah apikal, gigi sandaran
seolah-olah diputar dan ditarik ke arah posterior. Karena hal ini berlangsung terus
menerus maka dapat terjadi kerusakan jaringan periodontal pada gigi sandaran.

Ungkitan kelas 2 terjadi apabila titik retensi dan beban kunyah (pada
sadel ujung bebas) berada sepihak terhadap titik/garis fulkrum. Pada keadaan
tersebut bila sadel ujung bebas tertekan ke apikal akibat tekanan kunyah,
lengan retentif juga akan turun ke arah apikal, sehingga gigi sandaran tidak
terungkit tetapi menyebabkan gigi tiruan menjadi lebih tidak stabil
dibandingkan dengan ungkitan kelas 1 pada saat terjadi tekanan kunyah ke
arah apikal. Ungkitan akibat tekanan kunyah ke arah apikal terkonsentrasi
pada lingir alveolar.
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ABSTRAK
Anak sekolah dasar adalah kelompok usia yang sering menderita kelainan gigi dan
lesi mulut, jika tidak dirawat dapat mengganggu proses belajar di sekolah. Tujuan
penelitian ini adalah mendapatkan data awal mengenai prevalensi kelainan gigi dan
lesi mulut anak sekolah dasar sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan gigi
dan mulut secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan di SD Alam Pelopor
Bandung pada sejumlah 175 siswa. Pemeriksaan dilakukan secara visual dan
pencatatan data gigi dan mulut dilakukan secara manual. Guru bertindak selaku wali
murid yang menandatangani lembar persetujuan pemeriksaan/informed consent.
Alat pemeriksaan berupa kaca mulut dan sonde serta menggunakan bantuan cahaya
lampu. Data yang diperoleh dicatat dalam suatu formulir pemeriksaan, selanjutnya
diolah secara statistik menggunakan program Excel. Hasil penelitian menunjukkan
rata – rata indeks dmf/DMF= 5.01; karies gigi= 89.14% (156 siswa); karang
gigi/plak/stain/radang gusi= 12.57% (22 siswa); gigi berjejal= 18.85% (33 siswa)
dan lesi mukosa oral= 7.42 % (13 siswa).Kesimpulan penelitian ini menunjukkan
kondisi kesehatan gigi anak sekolah dasar yang buruk karena angka prevalensi
karies dan rata – rata indeks dmf/DMF yang tinggi, jika tidak ditangani dengan baik
maka diperkirakan dapat menjadi faktor resiko terjadinya gigi berjejal. Selain itu
kelainan gusi dan lesi mulut yang biasanya berhubungan dengan status gizi dan
kesehatan umum juga memerlukan perhatian.
Kata kunci : Prevalensi, Karies, Gigi Berjejal, Kelainan Gusi, Lesi Mulut
ABSTRACT
Elementary school children were often suffer from oral disease, if not treated well
can disrupt the learning process in schools. The purpose of this study was to get
preliminary data on the prevalence of oral disease including dental caries,
malocclusion, periodontal disease and mouth lesions at elementary school children
as a guideline for the implementation of oral health program as a whole. This
research was conducted at Alam Pelopo Bandung elementary school. Examination
of the teeth and mouth done visually and recorded manually in a number of 175
students. Teachers act as guardians of the students who signed the informed
consent. Inspection tools using dental mirror and explorer with artificial light. The
data obtained were recorded in a check form, further processed statistically using
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the Excel program. The results showed the average index of dmf/ DMF = 5.01;
dental caries = 89.14% (156 students); calculus/dental plaque/stain/gingivitis =
12.57% (22 students); crowding = 18.85% (33 students) and oral mucosal lesions =
7.42% (13 students). Conclusions This study shows the oral health of elementary
school children were poor because of the high prevalence of dental caries and the
average index of dmf/DMF, if not handled properly then it is expected to be a risk
factor for crowding. Moreover disorders of the gums and mouth lesions that are
usually associated with nutritional status and general health also requires attention.
Keywords: Prevalence, Dental Caries, Crowding, Disorder Gums, Mouth Lesions
PENDAHULUAN
Usia anak sekolah dasar adalah kelompok usia yang sering menderita
kelainan gigi dan lesi mulut, hal ini karena belum terbentuknya kesadaran pribadi
untuk melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara mandiri, pada usia ini
anak mengalami masa gigi campuran, serta kemungkinan asupan nutrisi yang tidak
seimbang. Kesehatan gigi dan mulut dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh
secara keseluruhan dan mempengaruhi konsentrasi belajar, sehingga kelainan pada
gigi dan mulut jika tidak dirawat dapat mengganggu proses belajar di sekolah.1
Kelainan gigi dan mulut yang sering ditemukan dapat merupakan rangkaian
yang saling berhubungan, yaitu karies gigi, peradangan gusi akibat plak dan
kalkulus, maloklusi, lesi mukosa oral dan kelainan pertumbuhan perkembangan
gigi. Akumulasi plak mengandung bakteri yang dapat menyebabkan karies gigi dan
peradangan gusi. Karies gigi yang tidak dirawat dapat menyebabkan kehilangan gigi
prematur dan berpotensi menjadi maloklusi. Karies gigi yang tidak dirawat juga
sering menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman untuk makan sehingga berpotensi
menurunkan asupan nutrisi dan menurunkan daya tahan tubuh. Pada kondisi tertentu
penurunan daya tahan tubuh akan memudahkan penyakit berjangkit pada anak anak
dan menimbulkan manifestasi lesi jaringan lunak rongga mulut, serta gangguan
pertumbuhan perkembangan gigi dan rahang, baik secara akut maupun kronis.1
Pada usia anak sekolah dasar diperlukan usaha untuk menjaga kesehatan gigi
dan mulut secara berkala, baik dalam bentuk penyuluhan, pemeriksaan dan
perawatan kesehatan gigi mulut, oleh orang tua, sekolah dan instansi pemerintah
terkait. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data awal mengenai studi
epidemiologi dan prevalensi kelainan gigi dan lesi mulut anak sekolah dasar yang
belum pernah dilakukan di Indonesia, sebagai pedoman pelaksanaan program
kesehatan gigi dan mulut secara terintegrasi, serta menjadi dasar pelaksanaan
penelitian lanjutan.
BAHAN DAN METODE
Studi pendahuluan ini menggunakan metode cross sectionalyang dilakukan
bersama dengan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu pemeriksaan dan konsultasi
mengenai kondisi kesehatan gigi dan mulut anak di SD Alam Pelopor Bandung
pada tahun 2016. Pemeriksaan dilakukan pada seluruh siswa kelas 1 SD sampai 5
SD yang bersedia mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Guru
bertindak selaku wali murid yang menandatangani lembar persetujuan pemeriksaan
dan diikutsertakan dalam penelitian/informed consent sebelum pemeriksaan
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dilakukan. Data dasar mengenai nama, usia, jenis kelamin dicatat oleh guru UKS
dalam sebuah lembar pemeriksaan individu. Pemeriksaan gigi dan mulut dilakukan
secara visual oleh seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut sebagai pemeriksa
(single examiner) dengan bantuan alat pemeriksaan berupa kaca mulut dan sonde
serta menggunakan bantuan lampu cahaya putih. Data yang diperoleh dicatat dalam
formulir pemeriksaan, selanjutnya diolah secara statistik menggunakan program
Excel dan dideskripsikan melalui tabel distribusi frekwensi dan persentase.
Pencatatan data meliputi jumlah gigi yang mengalami karies, kehilangan gigi
premature dan gigi yang sudah ditambal, selanjutnya akan diperoleh data mengenai
indeks dmft/DMFT. Data mengenai kelainan/peradangan gusi ditentukan
berdasarkan akumulasi plak/kalkulus/stain/gambaran klinis peradangan gusi yang
ditemukan untuk membantu menentukan status kebersihan rongga mulut. Kondisi
gigi berjejal dikatakan jika tampak crowding atau cross bite, sedangkan lesi mukosa
oral yang ditemukan dicatat dan didiagnosis berdasarkan anamnesis khusus dan
gambaran klinis.
HASIL
Sejumlah 175 siswa, dengan usia berkisar antara 6 – 11 tahun (6 kelompok
usia) didapatkan dari penelitian ini, terdiri dari 99 siswa laki laki (56,5%) dan 76
siswa perempuan (43,5%). Kelompok usia 6 tahun terdiri dari 15 siswa, usia 7 tahun
= 40 siswa, 8 tahun = 21 siswa, 9 tahun = 45 siswa, 10 tahun = 33 siswa dan 11
tahun = 21 siswa. Rata – rata indeks dmf/DMF adalah5.01, dengan nilai terendah
adalah 0 dan nilai tertinggi adalah 15 per anak. Besaran nilai indeks dmft/DMFT
berbanding terbalik dengan penambahan usia, seperti tampak pada grafik dalam
gambar 1, mengenai distribusi nilai indeks dmft/DMFT berdasarkan kelompok usia
per satu tahun.
15
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dmft/DMFT
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Gambar 1. Nilai Indeks Dmft/DMFT Berbanding Terbalik Dengan Penambahan Usia

Prevalensi karies gigi yang ditemukan cukup besar yaitu 89.14% (156 siswa),
hal ini berarti dari keseluruhan siswa yang diperiksa kesehatan gigi dan mulutnya
terdapat 10,86% (19 siswa) yang bebas karies. Kondisi
peradangan
gusi/plak/karang gigi/stain ditemukan pada 12.57% (22 siswa), sedangkan kondisi
gigi berjejal ditemukan pada 18.85% (33 siswa). Lesi jaringan lunak mukosa oral
ditemukan pada 7.42 % (13 siswa).Prevalensi kelainan gigi dan mulut yang
ditemukan seperti tampak pada gambar 2.
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Gambar 2. Grafik Prevalensi Kelainan Gigi Dan Mulut Yang Ditemukan

Lesi mukosa oral yang ditemukan berupa ulkus pada 8 siswa (diagnosis:
ulkus traumatik 1 siswa, stomatitis apthosa rekuren 1 siswa dan angular cheilitis 6
siswa), plak pseudomembran pada 2 siswa (diagnosis: geografik tongue 1 siswa dan
coated tongue 1 siswa), makula pada 2 siswa (diagnosis: pigmentasi fisiologis 1
siswa dan makula eritematosa/unknown inflamasi 1 siswa), serta nodul pada 1 siswa
(diagnosis: traumatik fibroma).
PEMBAHASAN
Rata-rata indeks dmf/DMF adalah 5.01, hal ini berarti rata – rata setiap anak
pada penelitian ini memiliki 5 hingga 6 gigi yang mengalami karies, kehilangan gigi
premature dan atau gigi yang sudah ditambal. Seiring dengan bertambahnya usia
indeks dmft/DMFT menurun karena periode gigi campuran bergerak menuju
periode gigi tetap yang baru erupsi sehingga jarang ditemukan adanya karies atau
kerusakan gigi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa karies gigi merupakan
kelainan/penyakit rongga mulut yang paling banyak ditemukan (89,14%), diikuti
oleh gigi berjejal (18,85%), radang gusi (12,57%) dan lesi jaringan lunak mulut
(7,42%).
Karies gigi disebabkan oleh bakteri dalam akumulasi plak yang menyebabkan
penurunan pH saliva dan melarutkan komponen hidroksiapatit gigi. Akumulasi plak
dapat menempel pada gigi karena tidak dibersihkan dengan teratur, karena teknik
penyikatan gigi yang salah atau karena sikat gigi sudah terlalu usang dan tidak
efektif dalam membersihkan gigi. Telah diketahui juga bahwa komponen fluor
dalam pasta gigi dapat meningkatkan kekuatan email gigi dan menurunkan resiko
terjadinya karies.1
Akumulasi plak pada tahap awal dapat menyebabkan radang gusi yang
ditandai dengan gambaran klinis berupa oedema dan kemerahan pada gingiva. Pada
tahap lanjut plak dapat terkalsifikasi dan membentuk deposit kalkulus yang
berwarna putih hingga kekuningan, selanjutnya deposit ini dapat menyebabkan gusi
mudah berdarah karena bergesekan dengan gusi yang mengalami inflamasi.1
Karies gigi yang tidak dirawat terutama pada gigi posterior sulung akan
beresiko terhadap kejadian kehilangan gigi dini (premature loss), kehilangan
dimensi vertikal dan penurunan berat badan sebagai akibat terganggunya fungsi
pengunyahan. Premature loss berpotensi terhadap terjadinya maloklusi atau
crowding karena terdapat kecenderungan pergeseran gigi menuju daerah yang
kosong (ompong) ke arah anterior sehingga daerah spacing anterior dan leeway
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space berkurang atau hilang. Kehilangan dimensi vertikal dan kekurangan nutrisi
juga dikatakan dalam beberapa sumber literatur dan penelitian dapat menjadi faktor
pencetus kejadian lesi oral seperti angular cheilitis dan stomatitis.1
Hasil penelitian ini mengenai prevalensi gigi berjejal belum dapat
dibandingkan dengan hasil penelitian lain mengenai maloklusi oleh Singh S.P.,2 dkk
dan Ajayi E.O.,3 karena memiliki perbedaan dalam data yang diperoleh. Pada
penelitian ini hanya mendeteksi ada atau tidaknya gigi berjejal namun tidak
membedakan berdasarkan klasifikasi maloklusi Angle, rahang atas atau bawah,
tidak menghitung overjet/overbite, serta tidak mencatat mengenai kondisi crossbite
anterior/posterior. Sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan
data prevalensi maloklusi pada anak – anak sekolah dasar dengan menggunakan
formulir pemeriksaan yang lebih lengkap.
Lesi oral yang ditemukan pada penelitian ini adalah rendah (7,42%),
dibandingkan dengan hasil penelitian oleh Veira-Andrade, dkk (40,7%),4dan oleh
Unur M., dkk (22,57%)5 pada anak – anak usia sekolah. Perbedaan ini terjadi,
karena kemungkinan berhubungan dengan perbedaan karakteristik sosiodemografi
populasi, kriteria diagnosis dan tipe kondisi penelitian yang berbeda serta belum
adanya standar protokol penelitian untuk kondisi mukosa oral pada anak - anak.4
Terdapat 4 jenis lesi yang ditemukan pada penelitian ini yaitu ulkus (8 kasus),
plak pseudomembran (2 kasus), makula (2 kasus) dan nodul (1 kasus), sedangkan
diagnosis kerja yang ditegakkan adalah angular cheilitis (6 kasus), traumatik ulser
(1 kasus), stomatitis aphtosa rekuren (1 kasus), geografic tongue (1 kasus), coated
tongue
(1
kasus),
pigmentasi
fisiologis
(1
kasus),
makula
eritematosa/unknowninflamation(1 kasus) dan traumatik fibroma (1 kasus).
Pada penelitian ini lesi jaringan lunak rongga mulut yang paling banyak
ditemukan adalah Angular cheilitis (gambar 3 dan 4). Angular cheilitis merupakan
peradangan pada sudut bibir dengan gambaran klinis dapat berupa fissure atau ulkus
disertai daerah peradangan kemerahan atau lapisan pseudomembran keratin
berwarna putih atau keratin yang mengelupas di sekitarnya. Keadaan ini disebabkan
antara
lain
karena
kehilangan
dimensi
vertikal,
bruksism,
defisiensi/ketidakseimbangan nutrisi, alergi, infeksi jamur dan bakteri, trauma fisik
mekanik dan lain – lain.6,7,8 Pada anak – anak hal ini sering ditemukan sehubungan
dengan nutrisi yang tidak sehat seimbang atau karena kebiasaan konsumsi jajanan di
sekolah yang kurang sehat, oral hygiene yang buruk serta hilangnya dimensi
vertikal karena banyaknya kerusakan parah/ kehilangan dini gigi posterior.4,-8

Gambar 3. Angular Cheilitis Disertai Infeksi Pada Nostril Hidung Kiri
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Gambar 4. Angular Cheilitis

Lesi ulserasi lain yang ditemukan seperti traumatik ulser (gambar 5) dan
stomatitis aphtosa rekuren (SAR) juga diduga berhubungan dengan asupan nutrisi
serta kondisi daya tahan tubuh.4-9Ulserasi rongga mulut baik traumatik ulser dan
SAR dapat dicetuskan oleh faktor predisposisi seperti trauma (tergigit atau terbentur
atau terkena bagian gigi karies yang tajam). Cara membedakan antara traumatik
ulser dan SAR adalah melalui anamnesis lengkap, pada SAR pasien biasanya
mengatakan sariawan yang terjadi berulang hingga beberapa kali dalam setahun,
tidak selalu diawali dengan trauma, kadang muncul tiba tiba dan terdapat riwayat
penyakit yang sama di keluarganya, sedangkan pada traumatik ulser biasanya
dikatakan jarang terjadi dan selalu diawali dengan trauma. Ulserasi rongga mulut
yang diakibatkan oleh karies (lesi ulserasi atau fistula) dapat diperiksa dengan
menggunakan indeks pufa/PUFA (pulp involvement, ulseration, fistula and abcess)
untuk mengetahui keparahan kondisi oral karena karies yang tidak dirawat.8,9

Gambar 5.Traumatic Ulser

Kondisi coated tongue sering berhubungan dengan kurangnya kebersihan
rongga mulut.4 Kebersihan rongga mulutpada penelitian ini dinilai dengan melihat
terdapatnya plak/kalkulus/stain/peradangan gusi karena plak dan kalkulus.
Ditemukan 12,57% siswa memiliki kondisi kebersihan mulut yang buruk dan 1
kasus ditemukan coated tongue, sehingga sehubungan dengan kondisi coated
tongue yang ditemukan, maka diharapkan edukasi penyikatan gigi sehari – hari juga
disertai dengan membersihkan/menyikat lidah.
Geografic tongue adalah keadaan lidah yang biasanya asimtomatik atau
kadang – kadang sedikit sensitif dengan gambaran klinis berupa terdapatnya pulau pulau lesi atrofi (depapilasi) yang berpindah – pindah dikelilingi oleh daerah
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hiperkeratinisasi atau plak pseudomembran putih dan sedikit meninggi (gambar 6).
Geografic tongue sering dihubungkan dengan infeksi jamur, alergi dan pada
beberapa kasus tidak diketahui penyebabnya, namun diduga berhubungan dengan
penyakit psoriasis. Keadaan ini dapat ditemukan pada berbagai usia termasuk anak
– anak.6-8

Gambar 6.Geografic Tongue

Lesi mukosa oral lain yang ditemukan adalah pigmentasi fisiologis dan
makula eritematosa/unknowninflamation. Keadaan ini tidak memerlukan
penanganan khusus, karena pada pigmentasi fisiologis berhubungan dengan ras atau
genetik
sesuai
warna
kulit,
serta
pada
kasus
lesi
makula
eritematosa/unknowninflamation pasien tidak mengeluhkan rasa sakit. Idealnya
untuk menegakkan diagnosis dan tatalaksana pada kasus makula
eritematosa/unknowninflamation tersebut diperlukan pemeriksaan klinis dan
observasi lebih lanjut.6-8
Kasus berikutnya yang ditemukan adalah Traumatik Fibroma (gambar 7),
yaitu hiperplasia jaringan ikat rongga mulut yang diakibatkan oleh trauma kronis.
Kondisi ini memerlukan perawatan khusus berupa bedah minor, sehingga pasien
disarankan untuk melanjutkan pengobatan ke ahli bedah mulut.6,8

Gambar 7.Traumatic Fibroma

Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, upaya yang dapat
dilakukan untuk menurunkan prevalensi karies pada masa yang akan datang adalah
dengan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran melakukan sikat gigi disertai
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dengan sikat lidah dengan cara yang benar dua kali sehari dan menggunakan pasta
gigi berfluoride, diperlukan suatu upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran
akan pentingnya merawat kebersihan serta kesehatan gigi dan mulut. Upaya ini
memerlukan kerjasama antara siswa, guru dan orang tua agar dapat dicapai hasil
yang optimal.1
Usaha kesehatan sekolah juga dapat diberdayakan dengan memberikan
pelatihan kepada dokter kecil sebagai kader kesehatan yang diharapkan dapat
memberikan contoh yang baik bagi teman sebayanya. Pelatihan ditujukan untuk
meningkatkan pengetahuan anak dan guru sekolah mengenai kebiasaan konsumsi
makanan yang sehat seimbang, cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sehari –
hari serta pentingnya pemeriksaan berkala mengenai kesehatan gigi dan mulut
bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.
Peran dokter gigi adalah memberikan terapi pada kondisi yang memerlukan
tindakan medis kedokteran gigi seperti penambalan gigi, perawatan
endodontik/ortodontik, skeling dan pengobatan peradangan gusi serta penyakit
mulut lebih lanjut. Kelainan gigi dan mulut yang ditemukan pada pemeriksaan
berkala hendaknya dirawat dan diberikan pengobatan untuk mencegah terjadinya
kondisi yang lebih parah dan berpotensi mengganggu kesehatan tubuh secara
keseluruhan.1-3,6-8
SIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi kesehatan gigi anak sekolah dasar
yang buruk karena angka prevalensi karies dan rata – rata indeks dmf/DMF yang
tinggi, jika tidak ditangani dengan baik maka diperkirakan dapat menjadi faktor
resiko terjadinya gigi berjejal. Selain itu kelainan gusi dan lesi mulut yang biasanya
berhubungan dengan status gizi dan kesehatan umum juga memerlukan perhatian.
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ABSTRAK
Pendahuluan: Perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran dan hak asasi manusia
membuat kedudukan dokter dan pasien berada pada kedudukan yang sama. Telaah
Pustaka: Prinsip informed consent dibuat untuk menghormati martabat manusia
yang bebas dan otonom. Hubungan hukum dokter dan pasien merupakan
kontrak/perikatan/transaksi terapeutik yang bertumpu pada dua macam hak asasi
yang merupakan hak dasar manusia, yaitu: Hak untuk menentukan nasibnya sendiri
dan hak atas informasi. Pembahasan: Perikatan antara dokter dan pasien
menimbulkan kewajiban hukum dokter gigi terhadap hak pasien berupa pelaksanaan
informed consent sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Kelalaian dokter gigi
untuk melaksanakan informed consent dalam praktek kedokteran gigi dapat
dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Simpulan: Pelaksanaan
informed consent kepada pasien sebelum dilakukan tindakan pengobatan
merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh dokter gigi.
Kata Kunci: Hukum Kedokteran, Informed Consent, Praktek Kedokteran Gigi
ABSTRACT
Backgorund: The development of knowledge and human rights have made the
balanced position between physicians and patients. Refferences: The basic principle
of informed consent is aimed to respect the human dignity. Legal relationship
between physicians and patients is based on therapeutic transaction. The right to
self determination and the right to information are the two basic human rights on
which the dentists must respect in the therapeutic transaction. Discussion: The
obligation in practicing informed consent in dental practice emerges from the legal
relationship between the dentists and the patients. The negligence to practice the
informed consent in dental practice will lead to the legal violation of Indonesian
Criminal Law, Indonesian Private Law, and Administrative Law. Conclusion: The
practice of informed consent must be carried out by the dentists in dental pratice as
a legal obligation.
Keywords: Medical Law, Informed Consent, Dental Practice
PENDAHULUAN
Dokter, pada sejarah terjadinya pengobatan, diidentikkan dengan dewa
penyembuh yang diagung-agungkan oleh masyarakat, karena kemampuannya
mengetahui hal yang tidak tampak dari luar. Apalagi saat itu, adakalanya
kesembuhan dari penyakit diperoleh setelah “sang dokter” membaca doa-doa untuk
pasiennya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh rohaniawan. Dalam
perkembangan selanjutnya, seiring dengan kemajuan perkembangan pikiran
manusia, “unsur pemujaan” tersebut berangsur menghilang. Meski demikian,
kedudukan dan peran dokter tetap dianggap lebih tinggi di mata masyarakat, dan
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tetap mendapat penghormatan yang lebih bila dibandingkan profesi lainnya. Hal ini
disebabkan karena kebutuhan pasien yang datang dalam keadaan sakit dan sangat
memerlukan pertolongan dokter guna kesembuhan dirinya. Tidak jarang pula pasien
berada dalam kondisi yang lemah menggantungkan hidup matinya dengan percaya
sepenuhnya kepada sang dokter (Komalawati, 1989; Isfandyarie, 2005).1,2
Perkembangan secara pesat sarana informasi melalui berbagai media massa,
kerahasiaan profesi dokter yang mulai terbuka membuat keawaman pasien terhadap
kesehatan mengalami perubahan ke arah masyarakat yang terdidik dalam bidang
kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan pergeseran paradigma yang berlaku dari
kepercayaan yang semula tertuju pada kemampuan dokter secara pribadi sekarang
bergeser ke arah kemampuan ilmu dari sang pengobat. Dari sinilah timbul
kesadaran masyarakat untuk menuntut adanya hubungan seimbang antara dokter
dengan pasien, dimana pasien tidak lagi pasrah sepenuhnya kepada dokter
(Isfandyarie, 2006).3
Pergeseran hubungan antara dokter dan pasien ini menjadikan setiap upaya
penyembuhan yang dilakukan dokter kepada pasiennya memerlukan persetujuan
dari pasien itu sendiri. Dokter secara secara hukum memiliki kewajiban untuk
mendapatkan informed consent dari pasien. Sudah merupakan prinsip mendasar dari
aspek etik dan hukum kesehatan bahwa sebelum melakukan tindakan perawatan
kepada pasien, dokter harus mendapatkan informed consent terlebih dahulu dari
pasien karena masa-masa dimana pasien dapat memaksakan kehendaknya kepada
pasien dengan mengatakan, “Percayalah, saya seorang dokter!” telah berlalu (Flight,
2004; Herring, 2012).4,5
Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam tulisan ini penulis tertarik untuk
mengkaji “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam
Praktek Kedokteran Gigi”.
TELAAH PUSTAKA
HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN
Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran. Pasien
di sisi lain adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk
menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Hubungan antara dokter dan pasien
dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktifpasif. Hubungan tersebut menggambarkan secara jelas superioritas dokter terhadap
pasien dalam bidang ilmu biomedis, dimana hanya ada kegiatan pihak dokter
sedangkan pasien tetap pasif. Meski demikian, hubungan dokter-pasien tersebut
tetap harus dipandang sebagai hubungan antar manusia sehingga hubungan tersebut
tetap merupakan hubungan yang mendekati persamaan hak antar-manusia
(Hariyani, 2005).6
Hubungan hukum antara dokter dan pasien ini dipandang sebagai hubungan
antara subjek hukum yang diatur oleh di dalam Hukum Perdata. Kaidah-kaidah
Hukum Perdata berisi pedoman bagaimana pihak yang melakukan hubungan
melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, terdapat hak dan
kewajiban yang timbal balik antara dokter dan pasien, dimana hak dokter menjadi
kewajiban pasien dan hak pasien menjadi kewajiban dokter. Hubungan antara
dokter dan pasien yang timbul berdasarkan atas kesepakatan untuk saling
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mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan membentuk apa yang dikenal
sebagai perikatan (verbintenis). Perikatan antara pihak-pihak yang saling
mengikatkan diri akan menimbulkan suatu prestasi. Prestasi adalah suatu kewajiban
hukum bagi para pihak yang saling mengikatkan diri. Menurut Pasal 1234
KUHPerdata terdapat tiga jenis prestasi yaitu berwujud memberikan sesuatu,
berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Chandrawila, 2001; Chazawi, 2007;
Meliala, 2015).7,8,9
Hubungan dokter dan pasien merupakan suatu hubungan perikatan yang
prestasinya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang dikenal sebagai
transaksi terapeutik. Doktrin ilmu hukum mengenal dua macam perikatan, yaitu
perikatan ikhtiar (inspanningverbintenis) dan perikatan hasil (resultaatverbintenis).
Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik dapat berupa inspanningverbintenis,
yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (met
zorg en inspanning) dan dapat pula berupa hasil tertentu (resultaatverbintenis)
seperti halnya dalam pembuatan protesa gigi tiruan dalam kedokteran gigi dan
protesa tubuh dalam kedokteran rehabilitasi medis (Komalawati, 1989; Komalawati,
2002; Ratman, 2013).1,10,11 Perikatan yang terbentuk antara dokter dan pasien ini
berdasarkan atas perjanjian dan undang-undang (Chandrawila, 2001).7
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT)
Informed Consent menurut Hanafiah adalah persetujuan yang diberikan
pasien kepada dokter setelah diberikan penjelasan (Hanafiah, 2007).12 Komalawati
menjelaskan pula bahwa yang dimaksud informed consent itu adalah suatu
kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter
terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya
medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai
segala resiko yang mungkin terjadi (Komalawati, 2002).10 Sementara itu, dalam
Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
yang menggantikan Permenkes 585 Tahun 1989 memberikan definisi informed
consent yaitu: persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah
mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran dan kedokteran
gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
Pada hakikatnya, informed consent adalah suatu pemikiran bahwa keputusan
pemberian pengobatan terhadap pasien harus terjadi berdasarkan kerja sama antara
dokter dan pasien. Untuk dapat dilakukan tindakan medis tertentu, baik berupa
diagnostik maupun terapeutik, maka diperlukan informed consent yang merupakan
konstruksi dari persesuaian kehendak yang harus dinyatakan, baik oleh dokter
maupun pasien setelah masing-masing menyatakan kehendaknya sehingga masingmasing telah menyatakan informasi secara bertimbal balik. Oleh karena itu,
informed consent diartikan sebagai persetujuan setelah informasi. Hakikat informed
consent adalah juga untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan
medis yang tidak disetujui atau tidak diijinkan oleh pasien tersebut, sekaligus
melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga
dan bersifat negatif (Komalawati, 2002; Astuti, 2008).10,13
Terdapat beberapa bentuk informed consent dapat dilakukan secara tegas
yang dapat disampaikan dengan kata-kata langsung baik secara lisan ataupun tulisan
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dan informed consent yang dinyatakan secara diam-diam (Isfandyarie, 2006).3
Informed consent dilakukan secara lisan apabila tindakan medis itu tidak berisiko,
misalnya, pada pemberian terapi obat dan pemeriksaan penunjuang medis. Informed
consent yang dilakukan secara tertulis merupakan bentuk yang paling tidak
diragukan namun jika dilakukan secara lisan juga sah, kecuali ada syarat hukum
tetentu yang menuntut informed consent tertulis untuk prosedur tertentu. Informed
consent tertulis ini biasanya ditujukan untuk tindakan medis yang mengandung
risiko. Sementara itu, informed consent yang dinyatakan secara diam-diam/tersirat
juga dianggap ada, hal ini tersirat pada gerakan tubuh pasien yang diyakini oleh
dokter.
Dengan anggukan kepala, maka dokter dapat menangkap isyarat tersebut
sebagai tanda setuju atau pasien membiarkan dokter untuk memeriksa bagian
tubuhnya, dengan pasien menerima atau membiarkan/tidak menolak, maka dokter
menganggap hal ini sebagai suatu persetujuan untuk dilakukan suatu pemeriksaan
guna mendapatkan terapi dari penyakitnya. Demikian pula, dalam hal persetujuan
tindakan medis yang dilakukan oleh pasien jika pasien telah menyetujui ataupun
tidak bertanya lebih lanjut tentang informasi dari dokter, dianggap mengerti
penjelasan dokter (Astuti, 2008).13 Penyampaian mengenai tindakan apa yang harus
dilakukan dokter terhadap pasien haruslah dilakukan dokter terhadap pasien
haruslah dilakukan terlebih dahulu, hal ini untuk menghidari terjadinya
kesalahpahaman antara pasien dan dokter (Isfandyarie, 2006).3
PEMBAHASAN
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) SEBAGAI
KEWAJIBAN HUKUM DOKTER GIGI DALAM TRANSAKSI
TERAPEUTIK
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menjelaskan bahwa
praktek kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan
dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Hubungan dokter
gigi dan pasien berawal saat pasien datang kepada dokter gigi untuk meminta
pertolongan atas permasalahannya terkait kesehatan gigi dan mulut. Hubungan
tersebut timbul berdasarkan atas kesepakatan antara dokter gigi dan pasien untuk
saling mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan sehingga membentuk apa
yang dikenal sebagai perikatan (verbintenis). Hubungan perikatan antara dokter gigi
dan pasien merupakan yang terbentuk tersebut memiliki objek berupa pelayanan
medis atau upaya penyembuhan terhadap gangguan kesehatan gigi dan mulut yang
diderita oleh pasien. Dengan demikian hubungan antara dokter gigi dan pasien
disebut sebagai transaksi terapeutik.
Pada asasnya transaksi terapeutik antara dokter dan pasien, bertumpu pada
dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu: hak untuk
menentukan nasibnya sendiri (the right to self determination) dan hak atas informasi
(the right to information). Hak untuk menentukan nasibnya sendiri itu ditemukan
dasarnya dalam United Nations International Covenant on Civil and Political
Rights 1966, khususnya Pasal 1 yang berbunyi, “All people have their right of selfdetermination. By virtue of the right they freely determine their political status and
freely pursue their economic, social, and cultural development”. Sementara itu,
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Hak atas informasi dapat ditemukan dasarnya dalam Deklarasi Helsinsi, yaitu dalam
bab Clinical Research Combined With Professional Care, yang berbunyi, “...If at
all possible, consistent with patient psychology, the doctor should obtain the
patient’s freely given consent after the patient has been given a full explanation...”
(Komalawati, 1989; Herring, 2012; Ratman; 2013).1,5,11

Perwujudan dari transaksi terapeutik ini adalah informed consent.
Informed consent terjadi setelah hak atas informasi dan kemudian hak untuk
memberikan persetujuan dari pasien atas upaya dokter atau dokter gigi dalam
memberikan pelayanan kesehatan telah diberikan secara cukup (Mahmud,
2008).14 Prinsip informed consent dibuat untuk menghormati martabat
manusia yang bebas dan otonom dimana setiap manusia secara bebas untuk
menentukan sendiri apa yang akan dibuat ataupun yang tidak akan dibuat.
Prinsip ini berfungsi untuk melindungi otonomi dan integritas seorang
individu dimana subjek sendiri berhak untuk menentukan pilihannya sendiri
bagi dirinya sendiri secara bebas berdasarkan pemahaman yang memadai
untuk membuat pilihan itu (Kusmaryanto, 2015).15
Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) diatur dalam Pasal 45
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap
pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien setelah mendapatkan
penjelasan secara lengkap. Penjelasan yang harus disampaikan kepada
Pasien sekurang-kurangnya mencakup: diagnosis dan tata cara tindakan
medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatife tindakan lain dan
resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis
terhadap tindakan yang dilakukan.
Pesetujuan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Untuk
setiap tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang mengandung resiko
tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh
yang berhak memberikan persetujuan. Selain diatur di dalam Pasal 45
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran,
informed consent ini juga diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI
No.290/Menkes/Per/III/ 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,
Pasal 37 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Hubungan hukum antara dokter gigi dan pasien ini dipandang sebagai
hubungan antara subjek hukum yang diatur oleh di dalam Hukum Perdata.
Kaidah-kaidah Hukum Perdata berisi pedoman bagaimana pihak yang
melakukan hubungan melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 1233
KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau
karena undang-undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak dan
kewajiban antar pihak yang saling berikatan dapat bersumber dari perjanjian
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yang mereka buat atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Dalam hal hubungan dokter gigi dan pasien ini dapat secara jelas dinyatakan
bahwa kewajiban dokter gigi untuk meminta informed consent kepada pasien
sebelum tindakan medis dilakukan merupakan kewajiban yang bersumber
dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan
informed consent tersebut.
KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN
TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) DALAM PRAKTEK
KEDOKTERAN GIGI DAN KONDISI YANG DAPAT MENIADAKANNYA
Posisi pasien yang awam terhadap masalah kesehatan, tidak berarti membuat
pasien harus pasrah dengan apa yang akan diperbuat oleh dokter. Oleh karena itu,
pemerintah mengatur di dalam undang-undang dan aturan pelaksanaanya bahwa
dokter diberi hak atas standar profesinya dan berkewajiban menghormati dan
menghargai hak pasien. Seandainya dokter melanggar kewajiban-kewajiban
tersebut maka negara akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum
tersebut. Salah satu bentuk pengaturan oleh pemerintah dalam mengatur kewajiban
dokter gigi untuk menghormati dan menghargai hak pasien ini dapat ditemukan
dalam peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Persetujuan Tindakan Medis
(informed consent).
Pelanggaran pada pelaksanaan informed consent jarang terjadi karena
kesengajaan. Tidak sedikit tenaga kesehatan yang tidak mengetahui bahwa aturanaturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai informed consent tersebut
mempunyai sanksi hukum bila tidak dilaksanakan. Kesadaran akan adanya sanksi
hukum baru akan terlihat apabila timbul kerugian pada pasien akibat kelalaian
tersebut, sehingga berujung pada gugatan atau tuntutan dari pasien (Ratman,
2013).11
Berikut ini akan dijelaskan sanksi-sanksi hukum pada pelanggaran
pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (informed consent):
1.
Sanksi Pidana
Sanksi pidana dalam pelanggaran pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis
(informed consent) ini dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Dalam perspektif KUHP fungsi informed consent ini memegang
peranan penting karena membedakan antara peristiwa umum dan peristiwa dalam
praktek kedokteran (Chazawi, 2007; Ratman, 2013).8,11 Seperti halnya dalam
tindakan di dalam kedokteran gigi, membuat luka misalkan pada saat pencabutan
gigi atau tindakan menusuk kulit dengan benda tajam ketika melakukan anestesi
lokal apabila sebelumnya tidak dilakukan informed consent maka dapat dikenakan
Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.
Pada Pasal 351 tersebut dinyatakan bahwa penganiyaan diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian, apabila menimbulkan luka berat
maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan jika menimbulkan
kematian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal ini
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menjelaskan pula bahwa dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan
dengan penganiayaan.
Sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan informed consent ini selain
diatur dalam KUHP juga diatur pula dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran.
Dalam Pasal 79 huruf c Undang-Undang Praktek Kedokteran dinyatakan bahwa
dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf
e dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Sementara itu, Pasal 51 huuruf a
mengatur mengenai kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan
standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
Dalam memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur dan SOP
adalah termasuk dilakukannya permintaan informed consent sebelum tindakan
medis dilakukan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Juni
2007 dinyatakan bahwa sanksi pidana yang berlaku hanya sanksi pidana denda
(Chazawi, 2007; Ratman, 2013).8,11
2.

Sanksi Perdata
Apabila dilihat dari aspek Hukum Perdata pelanggaran pelaksanaan
Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) dalam praktek kedokteran gigi
aspek Hukum Perdata dipandang sebagai ketidakmampuan dokter gigi untuk
memenuhi kewajiban hukumnya kepada pasien. Perikatan yang terbentuk antara
dokter dan pasien ini berdasarkan atas perjanjian dan undang-undang dan kewajiban
dokter gigi untuk melaksanakan informed consent kepada pasien merupakan
kewajiban yang bersumber dari undang-undang bukan bersumber dari perjanjian
antara dokter gigi dan pasien. Pelanggaran oleh dokter gigi yang tidak
melaksanakan informed consent tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatigedaad).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur pengertian perbuatan
melawan hukum. Hanya saja dalam Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan syaratsyarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, jika
kerugian itu timbul karena ada unsur kesalahan dari pelaku. Pasal 1365
KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum dan
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan
kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur
yang terdapat di dalam perbuatan melawan hukum ini antara lain adalah: a. Adanya
perbuatan melawan hukum, b. Adanya kesalahan, c. Adanya kerugian, d. Adanya
hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan (Meliala, 2015).9
Unsur adanya perbuatan melawan hukum dalam pelanggaran pelaksanaan
informed consent dalam praktek kedokteran gigi ini dapat dilihat dari adanya
pelanggaran hukum oleh dokter gigi terhadap undang-undang yang mengatur
pelaksanaan informed consent. Selain itu pula, perbuatan melawan hukum ini dapat
dilihat pula bahwa dokter gigi telah melanggar hak subjektif pasien, dalam hal ini
hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak atas informasi. Kemudian, unsur
adanya kesalahan tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut (pasien).
Dalam hal ini bentuk informed consent yang dilaksanakan tepat sebelum tindakan
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medis dilakukan memiliki peran yang sangat penting sekali. Tentunya hal ini akan
memberatkan bagi dokter gigi apabila pelaksanaan informed consent dilakukan
secara lisan karena hal tersebut dapat dianggap bahwa dokter gigi tidak melakukan
informed consent sama sekali sebelum tindakan medis dilakukan.
Unsur adanya kerugian dalam pelanggaran pelaksanaan informed consent
dalam praktek kedokteran gigi ini dapat timbul apabila dari tindakan medis yang
dilakukan telah menimbulkan luka atau cacat anggota badan, misalkan terjadi
fraktur mandibula saat melakukan pencabutan gigi molar pertama kanan yang
dilakukan tanpa informed consent. Pengaturan mengenai luka atau cacat anggota
tubuh sebagai hal yang dapat memperoleh ganti rugi diatur di dalam Pasal 1371
KUHPerdata. Kemudian, unsur adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan
perbuatan dalam permasalahan ini dapat dijelaskan dengan kondisi demikian.
Apabila timbul fraktur mandibula saat melakukan pencabutan gigi molar pertama
kanan yang dilakukan tanpa informed consent lalu pasien mencari pertolongan
kepada dokter gigi spesialis bedah mulut untuk memperbaiki mandibulanya yang
mengalami fraktur. Biaya operasi yang dihabiskan adalah sebesar jumlah tertentu.
Dengan demikian, dokter gigi yang pada awalnya melakukan pelanggaran dengan
tidak melaksanakan informed consent diwajibkan untuk mengganti kerugian biaya
yang telah dikeluarkan oleh pasien tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa sanksi perdata baru akan timbul menyertai luka atau cacat atau bahkan
kematian akibat tindakan medis yang dilakukan tanpa informed consent.
3.

Sanksi Administratif
Sanksi administratif terkait pelanggaran pelaksanaan Persetujuan Tindakan
Medis (informed consent) dalam praktek kedokteran gigi dapat ditemukan dalam
Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Tentang
Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk
dalam kelompok tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan
dokter gigi spesialis. Kemudian, Pasal 58 ayat 1 huruf a menyatakan pula bahwa
tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan
kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar
Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima
pelayanan kesehatan. Lalu, pada Pasal 82 diatur mengenai sanksi administratif
apabila terjadi pelanggaran pada Pasal 68 ayat 1. Sebagaimana dimaksud pada pasal
tersebut sanksi-sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa: a. Teguran lisan,
b. Peringatan tertulis, c. Denda adminstratif.
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan
informed consent dalam praktek kedokteran gigi akan menimbulkan berbagai sanksi
terhadap dokter gigi yang lalai untuk melaksanakannya. Meski demikian, terdapat
suatu kondisi dimana pelaksanaan informed consent dapat ditiadakan. Ketentuan
yang mengatur tentang peniadaan pelaksanaan informed consent terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang
Kesehatan dinyatakan bahwa hak menerima atau menolak Persetujuan Tindakan
Medis (informed consent) tidak berlaku pada kondisi: a. Penderita penyakit yang
penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, b.
Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, c. Gangguan mental berat.
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SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas maka simpulan yang
dapat diambil dari penulisan makalah ini adalah bahwa pelaksanaan informed
consent kepada pasien sebelum dilakukan tindakan pengobatan merupakan
kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh dokter gigi. Pelanggaran terhadap
pelaksanaan informed consent dalam praktek kedokteran gigi akan menimbulkan
pelanggaran hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum
Administratif. Meski demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang diatur oleh
undang-undang dimana pelaksanaan informed consent dapat ditiadakan.
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BERBAGAI INDEKS PENILAIAN STATUS KESEHATAN RONGGA
MULUT
Fidya Meditia Putri
Staf Pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Dalam melakukan penilaian status kesehatan rongga mulut baik itu untuk individu
maupun kelompok/komunitas, diperlukan kriteria penilaian yang dapat mengukur
status kesehatan tersebut. Indeks adalah penggambaran dari observasi klinis
penyakit yang digambarkan dengan nilai dalam angka. Indeks digunakan untuk
menggambarkan status relatif individual atau kelompok terhadap kondisi tertentu
yang diperiksa. Indeks-indeks ini menggunakan berbagai kriteria yang telah
dikembangkan untuk mengimbangi keluasan dan keparahan dari suatu penyakit.
Pengukuran ini membantu secara keseluruhan penilaian status kesehatan rongga
mulut. Begitu pula indeks gigi atau indeks-indeks yang dipertimbangkan dapat
digunakan sebagai alat utama studi epidemiologi terhadap penyakit gigi untuk
mengetahui insidensi, prevalensi, dan keparahan suatu penyakit. Suatu indeks yang
ideal memiliki kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi. Penggunaan indeks
untuk sasaran kepada individu maupun kelompok/komunitas. Dalam hubungannya
dengan status kesehatan rongga mulut, indeks yang dapat digunakan seperti indeks
plak, indeks oral hygiene, indeks gingiva, indeks periodontal, indeks karies, indeks
fluorosis, dan indeks estetik gigi. Masing-masing indeks memiliki kriteria dan
tujuan penggunaan yang dapat digunakan dalam menentukan status kesehatan
rongga mulut, tetapi juga memiliki keterbatasan.Sebagai kesimpulan, dalam
mempelajari penyakit rongga mulut, indeks dapat digunakan sebagai alat
pengukuran dan juga untuk dapat menilai status kesehatan rongga mulut pada
individu maupun kelompok/komunitas.
Kata kunci : indeks, rongga mulut, status kesehatan, gigi
ABSTRACT
In assessing the oral health status both for individuals and groups / communities,
the assessment criteria required to measure the health status.The index is a
depiction of the clinical observations described by the values in the figure. Index
used to illustrate the relative status of individual or group on certain conditions
examined. These indices using various criteria that have been developed to
compensate for the extent and severity of the disease. These measurements help the
overall assessment of oral health status. Similarly, dental index or indices to be
considered can be used as the main tool to dental disease epidemiological study to
determine the incidence, prevalence, and severity of disease. An ideal index has
mirrored that must be met. Use the index to target individuals or groups /
communities. In conjunction with oral health status, an index that can be used such
as plaque index, oral hygiene index, gingival index, periodontal index, the index of
caries, fluorosis index, and the index of dental aesthetics. Each index has a criteria
and purpose of use that can be used to determine the oral health statu, and also has
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its own limitation.In conclusion, in the study of diseases of the oral cavity, the index
can be used as a measurement tool and also to be able to assess the oral health
status of the individual and group /community.
Key words: index,oral, health status, dental
PENDAHULUAN
Selama pemeriksaan diagnosis, praktisi di bidang kedokteran gigi tidak hanya
melihat pada penyakit yang telah ada atau sedang terjadi, tetapi juga mencoba
melihat adanya kemungkinan penyakit di masa yang akan datang. Pada suatu
populasi, mengukur suatu penyakit rongga mulut memerlukan pendekatan yang
baku dan objektif. Indeks adalah penggambaran dari observasi klinis penyakit yang
digambarkan dengan nilai dalam angka. Indeks digunakan untuk menggambarkan
status relatif individual atau kelompok terhadap kondisi tertentu yang diperiksa.
Indeks-indeks ini menggunakan berbagai kriteria yang telah dikembangkan untuk
mengimbangi keluasan dan keparahan dari suatu penyakit(1). Dalam arti yang
sederhana, suatu indeks adalah instrumen yang memungkinkan jumlah atau suatu
keadaan penyakit dapat diukur(2).
TELAAH PUSTAKA
Beberapa mencantumkan, tujuan dalam menggunakan indeks pada
epidemiologi dental adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap perjalanan
penyakit bersamaan dengan pengukuran prevalensi dan insidensi penyakit (1,2).
Suatu indeks yang ideal memiliki kelengkapan/sifat yaitu validitas,
reliabilitas, kejelasan, sederhana, dan keobjektifan, lalu quantifiability, sensitivitas
atau kepekaan, dan akseptabilitas (1). Pada sumber lain menyebutkan selain yang
telah dikemukakan, sifat yang dimiliki suatu indeks yang ideasl yaitu reproducible
(2)
.
Adapun tujuan dan penggunaan indeks dapat dikelompokkan menjadi untuk
pasien individu dan untuk komunitas. Untuk individu, suatu indeks dapat
menyediakan penilaian individu untuk membantu dalam mengetahui masalah di
rongga mulut, mengungkapkan tingkat efektivitas praktik kebersihan mulut pada
saat itu, memotivasi pasien dalam pengobatan preventif dan profesional selama
periode waktu dengan membandingkan nilai indeks, mengevaluasi keberhasilan
pengobatan individu dan profesional dengan membandingkan nilai indeks, dan
sebagai sarana edukasi dan motivasi kebersihan gigi dan mulut pasien oleh tenaga
ahli.
Dalam lingkup komunitas, suatu indeks dapat menunjukkan prevalensi dan
kecenderungan insidensi kondisi tertentu yang terjadi dalam populasi tertentu.
Kebutuhan suatu masyarakat atau komunitas juga dapat dinilai menggunakan
indeks, selain itu pula dapat membandingkan efek dari suatu program komunitas
dan mengevaluasi hasilnya.
Pemilihan maupun penggunaan serta evalusi studi dengan menggunakan
indeks-indeks, dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, secara umum,
indeks-indeks harus dapat digunakan tanpa ada modifikasi metodologi ataupun
kriteria disesuaikan dengan hal yang diukur. Jenis-jenis indeks adalah sebagai
berikut :2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indeks plak: turesky-gilmore-glicman modification of quigley-hein plaque
index, Silness-Loe plaque index, oral hygiene index, OHI-S
Indeks gingiva: Loe-Silness
Indeks periodontal: PDI, CPITN, CPI, dan Russell’s Periodontal Index
Indeks-indeks karies gigi: DMFT, DMFS, deft, defs, RCI
Indeks fluorosis gigi, dan
Indeks estetik gigi

PEMBAHASAN
Dalam menilai status kesehatan rongga mulut, berbagai indeks dapat
digunakan, seperti telah dikemukakan sebelumnya, mulai dari mengukur status plak
hingga estetik gigi. Tentu saja, masing-masing indeks memiliki kriteria dan
penghitungan tersendiri. Indeks untuk menilai keadaan karies gigi lebih sering
digunakan walaupun tettu saja untuk status kebersihan mulut pun seperti yang
sering digunakan mahasiswa profesi kedokteran gigi yang melakukan status untuk
pasien yang akan dilakukan perawatan periodontal.
Pembahasan pada telaah pustaka ini adalah membahas keterbatasan pada
beberapa indeks yang sering digunaakan. Salah satunya adalah untuk Oral Hygiene
Index (OHI) yang dikemukakan oleh Greene dan Vermillion pada 1960 diantaranya
pemeriksaan seluruh permukaan gigi yang terdapat di dalam rongga mulut (12 gigi
dari empat regio) yang membutuhkan banyak waktu. Tidak dapat digunaan untuk
geligi campuran, perbedaan pada inter- dan intra- examiner lebih besar.3,4

www.mah.se
Gambar 1. Area pemeriksaan OHI Greene and Vermillion (1960)
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www.mah.se
Gambar 2. Area pemeriksaan OHI-S (1964)

Pada OHI-S, terdapat keterbatasan kurangnya derajat kepekaan karena area
yang terkena lebih sedikit dibandingkan versi sebelumnya, dapat terjadi
underestimation atau overestimation terhadap plak dan kalkulus, tidak tepat untuk
evaluasi status kebersihan rongga mulut individu.3,5
SIMPULAN
indeks dapat menjadi suatu alat ukur status kesehatan rongga mulut baik
individu maupun masyarakat. Penggunaan suatu indeks berdasarkan kriteria dan
komponen yang dilaukan pengukuran.
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GAMBARAN PERILAKU PASIEN DALAM MERAWAT GIGI TIRUAN
LANDASAN AKRILIK DI RSGM UNPAD
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*
Mahasiswa PPDG Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
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ABSTRAK
Perawatan gigi tiruan yang salah dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan
gigi dan mulut seperti penyakit denture stomatitis. Penyakit denture stomatitis
adalah inflamasi kronik pada mukosa yang sering diderita oleh pengguna gigi
tiruan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran perilaku pasien
dalam merawat gigi tiruan landasan akrilik di RSGM Unpad. Jenis penelitian
adalah deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Subjek pada
penelitian ini berjumlah 55 orang yang terdiri dari 36 perempuan dan 19 laki-laki
yang berusia 35-65 tahun. Penilaian perilaku pasien berdasarkan aspek
pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dalam memelihara kebersihan gigi tiruan
landasan akrilik, pasien RSGM Unpad memiliki pengetahuan yang tergolong dalam
kategori baik dengan nilai 495, sikap tergolong dalam kategori baik dengan nilai
524, dan tindakan yang tergolong kategori baik dengan nilai 489. Simpulan pada
penelitian ini adalah gambaran perilaku pasien dalam merawat gigi tiruan landasan
akrilik di RSGM Unpad tergolong kategori baik.
Kata Kunci: Perawatan gigi tiruan akrilik, perilaku, pengetahuan, sikap, tindakan,
RSGM UNPAD
ABSTRACT
Wrong maintenance of denture can cause problem for oral health, such as denture
stomatitis. Denture stomatitis is a chronic mucosal inflammation which is often
suffered by denture users. This research was conducted to get an description of the
patient’s behavior in maintaining acrylic denture at RSGM Unpad. The type of
research is descriptive with data collection via questionnaires. The subjects for this
research were 55 people which consisted of 36 females and 19 males who were 3565 years old. The assesment of patient’s behavior was based on aspect of
knowledges, attitudes, and actions. The result of this research was RSGM Unpad’s
patients had good knowledge with score of 495, good attitude with score of 524,
and good action with score of 489 in maintaining the hygiene of acrylic denture. In
conclusion the patient’s behavior in caring for acrylic denture at the RSGM Unpad
who used acrylic denture had good behavior in maintaining their denture.
Keywords: Acrylic denture care, behavior, knowledge, attitude, action, RSGM
UNPAD
PENDAHULUAN
Manusia diciptakan oleh Tuhan secara sempurna, namun kesempurnaan itu
akan rusak dan hilang apabila kita tidak merawatnya. Salah satu bagian tubuh yang
harus dirawat adalah gigi dan mulut. Manusia dewasa memiliki 32 buah gigidalam
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rongga mulutnya1. Kehilangan gigi akan berdampak pada kesehatan dan
penampilan. Seseorang yang kehilangan gigi akan lebih selektif dalam menu
makanannya dan berdampak pada kurangnya pemenuhan nutrisi tubuh2. Pada segi
penampilan, kehilangan gigi anterior dalam jumlah banyak berakibat pada bentuk
bibir dan hidung yang tidak proposional, dan dagu terlihat lebih ke depan3.
Rutinitas sehari-hari dapat terganggu apabila memiliki masalah kesehatan.
Masalah umum kesehatan gigi dan mulut Indonesia antara lain karies, gigi berjejal,
sariawan, karang gigi, gigi bergoyang, kehilangan gigi, dan perilaku menyikat
gigi4. Penduduk Indonesia yang mengalami kehilangan semua gigi berjumlah 0,6%
5
. Di Kota Bandung sendiri, masyarakat yang membutuhkan gigi tiruan sebanyak
88,74% dan masyarakat yang berkeinginan untuk membuat gigi tiruan hanya
48,11% 6. Kejadian ini menunjukkan rendahnya penggunaan gigi tiruan di
Indonesia.
Gigi tiruan dapat menggantikan gigi asli yang telah hilang. Gigi tiruan terbagi
menjadi gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL) dan gigi tiruan lengkap/penuh (GTL)7.
Saat ini, gigi tiruan terbuat dari bahan akrilik, logam, dan campuran 8.
Perawatan gigi tiruan memerlukan perhatian khusus karena dapat
menimbulkan penyakit mulut. Sisa makanan pada gigi tiruan yang tidak
dibersihkan, dapat menjadi sumber penyakit seperti denture stomatitis dan bau
mulut. Kondisi GTL pada suatu penelitian menggambarkan 35% pada kondisi
sangat kotor dan 31,6% kotor 9. Salah satu penyakit mulut yang berkaitan dengan
gigi tiruan adalah kandidiasis. Kandidiasis menyerang 53,86% pasien yang
memakai gigi tiruan sepanjang hari dan 36,36% pasien yang melepas gigi tiruan
pada malam hari10.
Candida merupakan salah satu mikroflora normal di dalam mulut yang dapat
berubah menjadi patogen pada kondisi tertentu. Contoh spesies candida yang
terdapat dalam rongga mulut adalah C. tropicalis, C. glabrata, C. guillermondi, C.
parapsilosis danC. albicans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denture
stomatitis disebabkan oleh jamur C. Albicans 11.
Denture stomatitis adalah proses inflamasi yang memiliki ciri utamanya
berupa edema, eritema pada daerah pemakaian gigi tiruan, dan sering diiringi
dengan angular cheilitis11. Pencegahan denture stomatitis yang dapat dilakukan
oleh pengguna gigi tiruan adalah menjaga kebersihan gigi, mulut, dan gigi tiruan,
dan melepas gigi tiruan pada malam hari12.
Pemeliharaan gigi tiruan ini membutuhkan kerjasama yang baik antara dokter
gigi dan pasien. Seorang dokter gigi berkewajiban memberikan penyuluhan ataupun
instruksi cara merawat gigi tiruan yang benar sebagai usaha preventif. Penelitian
menyebutkan 100% pengguna gigi tiruan tidak mendapat instruksi secara rinci
setelah pemasangan dan 43,3% tidak melakukan perendaman GTSL13. Semakin
baik komunikasi antara dokter gigi dan pasien, semakin jarang pasien akan
mengalami penyakit yang berkaitan dengan gigi tiruan.
Perilaku setiap orang berbeda-beda, baik itu orang dewasa maupun anakanak. Departemen Kesehatan Indonesia memahami pentingnya perilaku terhadap
kesehatan dengan membentuk Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Perilaku seseorang terhadap perawatan gigi tiruan dapat mendukung program
pemerintah tersebut.
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Perilaku seseorang dalam merawat gigi tiruan di Indonesia masih tergolong
rendah. Penelitian mengenai gambaran pengetahuan pengguna gigi tiruan tentang
kebersihan gigi dan mulut di Kelurahan Batu Kota, Manado menunjukkan kategori
kurang (36,67%) dan status OHI-S (Oral Hygiene Index-Simplified) yang buruk
(53,33%)14. Dari segi tindakan rata-rata responden (70%) yang berusia 60 tahun ke
atas hanya membersihkan GTSL sekali sehari13.
Objek penelitian ini ialah perilaku pasien dalam memelihara gigi tiruan
landasan akrilik di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran (RSGM
Unpad). RSGM Unpad telah berdiri sejak tahun 2003 dalam memberikan pelayanan
kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat15. Penelitian sebelumnya berpusat
pada desa-desa dan panti jompo di luar kota Bandung dan objek penelitiannya
mengenai persepsi dan kualitas hidup pengguna gigi tiruan. Oleh sebab itu penulis
tertarik untuk meneliti hal ini di RSGM Unpad. Penelitian ini dapat dikembangkan
lebih lanjut dalam penelitian persepsi, kepuasan, kualitas hidup pengguna gigi
tiruan. Penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan
derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia terutama pasien berusia
lanjut dan bahan pertimbangan penyuluhan perawatan gigi tiruan. Berdasarkan latar
belakang yang telah penulis uraikan, timbul permasalahan yaitu bagaimana
gambaran perilaku pasien dalam merawat gigi tiruan landasan akrilik di RSGM
Unpad. Permasalahan inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan metode survei. Alat
bantu yang digunakan berupa kuesioner dan alat tulis. Data diolah dan disajikan
dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil persentase.
Penelitian ini akan dilakukan setelah mendapat ethical clearence dan persetujuan
dari pihak RSGM Unpad.
Populasi penelitian ini ialah seluruh pasien di Bagian Prostodonsia Rumah
Sakit Gigi dan Mulut Unpad dengan kriteria inklusi sebagai berikut laki- laki atau
perempuan; berumur 35-65 tahun; bersedia mengikuti penelitian dan berada di
tempat saat penelitian; bersedia mengisi formulir kuesioner; pendidikan minimal
SD; menggunakan gigi tiruan landasan akrilik, baik itu gigi tiruan sebagian lepasan
ataupun gigi tiruan lengkap; telah menggunakan gigi tiruan di RSGM Unpad dan
setelah insersi gigi tiruan minimal 1 minggu, sedangkan kriteria eklusinya adalah
tidak kooperatif selama proses penelitian; menggunakan gigi tiruan landasan logam.
Sampel pada penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang diambil
dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana teknik ini
mempertimbangkan kriteria inklusi dan eklusi dari populasi.
Proses perhitungan sampel diuraikan sebagai berikut pertama, peneliti
mendapatkan jumlah rata-rata minimal dan maksimal pasien prostodonsia perhari
dari RSGM Unpad lalu hitung besar populasi pasien selama setahun didapatkan
dengan menghitung rata-rata pasien perhari dikali dengan hari kerja di RSGM
Unpad (5 hari) lalu dikali dengan total jumlah minggu selama setahun (52 minggu),
berikutnya besar sampel didapatkan dengan membagi jumlah populasi selama
setahun dengan jumlah bulan selama setahun (12 bulan). Besar sampel ditambahkan
paling sedikit 10% dari jumlah sampel untuk meningkatkan validitas.

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

196

Penelitian yang baik harus didukung oleh instrumen yang lengkap demi
kelancaran penelitian. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah
formulir kuesioner yang dibuat oleh penelitian sebelumnya16 dan jawaban
pertanyaan kusioner ini mengalami perubahan dari jawaban positif menjadi jawaban
negatif terlebih dahulu, informed consent, alat tulis.
Penilaian variabel penelitian ini (pengetahuan, sikap, dan tindakan)
menggunakan Skala Guttman. Skala Guttman yaitu skala kumulatif dengan jawaban
yang bersifat tegas pada tiap pertanyaannya seperti ya/tidak, benar/salah,
setuju/tidak setuju, tahu/ tidak tahu, dan sebagainya17. Penilaiannya adalah nilai 2
untuk jawaban tahu pada pertanyaan pengetahuan, setuju pada pertanyaan sikap,
dan ya pada pertanyaan tindakan. Nilai 1 untuk jawaban tidak tahu pada pertanyaan
pengetahuan, tidak setuju pada pertanyaan sikap, dan tidak untuk pertanyaan
tindakan.
Dengan demikian jumlah nilai tertinggi dan terendah pada aspek
pengetahuan, sikap, dan tindakan adalah jumlah nilai tertinggi 2 x 5 x jumlah
sampel dan jumlah nilai terendah 1x 5 x jumlah sampel di mana jumlah nilai
tertinggi dan nilai terendah diperoleh dari hasil perkalian nilai tertinggi (2) dan nilai
terendah (1) dengan jumlah pertanyaan tiap aspek perilaku (5) dan dikalikan dengan
jumlah subjek penelitian (sampel). Pada penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 55
orang.
Pengukuran variabel (pengetahuan, sikap, dan tindakan) dinyatakan dalam
kurang, cukup, dan baik. Data hasil penilaian dapat ditunjukkan pada skala berikut:
Nilai terendah

Kurang

Cukup

Nilai tertinggi

Baik

Skala pengukuran variabel pada penelitian ini adalah ordinal. Skala ordinal
merupakan skala yang berdasarkan tingkatan atribut atau sifat yang dimiliki oleh
variabel18.
HASIL
Hasil pada penelitian ini terlampir pada tabel di bawah ini:
Distribusi Hasil Penilaian Perilaku Pasien dalam Merawat Gigi Tiruan Landasan
Akrilik di RSGM Unpad
No.
1.
2.
3.

Aspek
Pengetahuan
Sikap
Tindakan
Nilai rata-rata

Nilai
495
524
489
503

Tabel menunjukkan hasil penilaian perilaku pasien dalam merawat gigi tiruan
landasan akrilik di RSGM Unpad termasuk kategori baik dengan nilai rata-rata 503.
Hasil ini didapat dengan memperhitungkan jumlah nilai rata-rata dari semua aspek
perilaku (pengetahuan, sikap, dan tindakan).
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PEMBAHASAN
Sebagian besar responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan.
Menurut peneliti, hal ini dikarenakan perempuan lebih membutuhkan gigi tiruan
untuk menunjang penampilan dan estetika dibandingkan pria. Hasil penelitian ini
sesuai dengan penelitian Agniti19 dan Mariati14. Sebagian besar responden berumur
46-55 tahun. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Kaunang9 di mana usia
pengguna gigi tiruan paling banyak berusia 50-82 tahun. Menurut peneliti, hal ini
dikarenakan perbedaan kriteria inklusi. Penelitian ini, kriteria inklusi umur
pengguna gigi tiruan disesuaikan dengan penelitian Agniti19 yaitu subjek berusia 3565 tahun sedangkan pada penelitian Kaunang9 subjek berusia 25-82 tahun.
Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu responden memiliki pendidikan
minimal Sekolah Dasar (SD). Peneliti berpendapat, responden yang memiliki
pendidikan minimal SD sudah mampu membaca dan menulis dengan baik sehingga
dapat mengisi kuesioner dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar
responden memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut
peneliti, hal ini tidak lepas dari keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang
diprogramkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Program ini mewajibkan
setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 tahun mulai dari tingkat
kelas 1 Sekolah Dasar (SD) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Atas (SMA)20. Hasil
penelitian yang sama didapatkan juga oleh penelitian Kaunang9 dan Bagaray16.
Sebagian besar responden bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT). Menurut
peneliti, hal ini terjadi karena sebagian besar waktu penelitian dilaksanakan pada
hari kerja dan jam kerja. Oleh karena itu, responden yang bekerja sebagai ibu rumah
tangga memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan profesi lain. Pada
hasil karakteristik responden sebelumnya, sebagian besar responden berjenis
kelamin perempuan sehingga profesi ibu rumah tangga yang paling dominan.
Sebagian besar responden menggunakan gigi tiruan kurang dari satu tahun.
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Bagaray16 di mana
sebagian besar responden telah menggunakan gigi tiruan lebih dari 10 tahun.
Menurut peneliti, hal ini dikarenakan peneliti mengalami kesulitan dalam
menghubungi pasien yang telah melakukan insersi gigi tiruan lebih dari 2 tahun
yang lalu. Kendalanya seperti nomor kontak pasien yang tidak aktif, pasien sudah
pindah ke luar kota, dan pasien telah meninggal dunia.
Jumlah responden yang menggunakan GTSL dan GTL hampir sama
jumlahnya. Menurut peneliti, hal ini disebabkan karena coass wajib membuat GTSL
dan GTL sebagai syarat kelulusan profesi kedokteran gigi. Penelitian ini tidak
sesuai dengan hasil penelitian Bagaray16 di mana sebagian besar responden
menggunakan GTSL. Perbedaan lokasi tempat penelitian menyebabkan hasil
penelitian yang berbeda. Penelitian Bagaray16 dilakukan di Desa Treman, Manado
sedangkan peneliti melakukan penelitian di RSGM Unpad.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki
pengetahuan baik mengenai dampak penggunaan gigi tiruan terhadap kesehatan gigi
dan mulut. Hal ini, dikarenakan responden mendapatkan informasi dari dokter dan
berbagai media (koran, majalah, televisi). Seseorang yang sering terpapar dengan
media massa memiliki informasi dan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan
seseorang yang tidak terpapar media massa21.Sebagian besar responden sudah
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mengetahui bahwa gigi tiruan harus dilepas pada malam hari sewaktu akan tidur.
Responden mendapatkan informasi ini dari coass ataupun dokter yang membuatkan
mereka gigi tiruan. Keberhasilan penyuluhan kesehatan adalah sejauh mana
kemampuan dokter dalam menyampaikan komunikasi secara efektif kepada
pasien22.
Pengetahuan responden mengenai akibat gigi tiruan yang tidak direndam
dalam air dapat mengakibatkan gigi tiruan mengerut masih rendah. Hal ini
didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bagaray16 yang
menunjukkan pengguna gigi tiruan lepasan hanya sekedar memakai gigi tiruan
tanpa mengetahui dampak, fungsi, dan manfaat gigi tiruan. Responden sebagian
besar sudah mengetahui pentingnya pembersihkan gigi asli dan jaringan lunak
mulut (langit-langit, lidah, dan gusi) untuk mencegah timbulnya penyakit atau
infeksi gigi dan mulut. Pengetahuan berperan penting dalam pemeliharaan
kesehatan gigi dan mulut21. Sebagian besar responden sudah menyadari pentingnya
melakukan kontrol ke dokter gigi setelah pemasangan gigi tiruan. Hal ini,
disebabkan adanya komunikasi yang baik antara coass dan dokter gigi RSGM
Unpad dengan pasien pengguna gigi tiruan untuk kontrol gigi tiruan secara rutin
untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut.
Berdasarkan hasil penelitian, aspek sikap responden mengenai perawatan gigi
tiruan landasan akrilik di RSGM Unpad termasuk kategori baik. Hasil penelitian
menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa gigi tiruan perlu
dijaga kebersihannya dan perlu dilepas saat sebelum tidur untuk menghindari
kemungkinan patah dan terhindar dari penyakit mulut seperti denture stomatitis.
Penulis berpendapat, hal ini dikarenakan pengalaman responden selama memakai
gigi tiruan. Pengalaman pribadi seseorang dapat mempengaruhi sikap atau
pandangan terhadap suatu objek23.
Sebagian kecil responden menyatakan tidak setuju mengenai gigi tiruan yang
tidak dipakai harus direndam dalam air untuk menghindari ukuran gigi tiruan
berubah (shrinkage). Responden tidak menyetujui hal ini dikarenakan kurangnya
pengetahuan tentang perawatan gigi tiruan. Terlihat dari hasil aspek pengetahuan,
beberapa responden belum mengetahui bahwa gigi tiruan harus direndam dalam air.
Pendidikan formal, kursus, pelatihan, penyuluhan, dan media massa sebagai sumber
informasi turut berperan dalam pembentukan sikap seseorang 23.
Pentingnya menjaga kebersihan gigi asli dan jaringan lunak mulut (langitlangit, lidah, dan gusi), sebagian besar sudah disadari oleh responden. Sebagian
responden sudah mendapatkan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut sejak dini
seperti UKGS (Unit Kesehatan Gigi Sekolah). Program UKGS pada sekolah dasar
meliputi kegiatan perawatan gigi, penyuluhan kesehatan gigi, dan kegiatan
pemeriksaan kebersihan gigi dan mulut24. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian
yang dilakukan Bagaray16 bahwa sebagian besar responden menyetujui untuk
membersihkan gigi asli dan jaringan lunak mulut.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar responden menyetujui
perlu dilakukan kontrol ke dokter gigi setelah pemasangan gigi tiruan, sedangkan
masih ada beberapa responden yang tidak menyetujui hal ini. Menurut peneliti,
responden yang tidak menyetujui kontrol ke dokter gigi setelah pemasangan gigi
tiruan disebabkan faktor lingkungan. Jarak yang jauh antara rumah responden
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dengan lokasi RSGM Unpad menjadi pertimbangan responden untuk melakukan
kontrol secara rutin. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan sikap
seseorang terhadap suatu objek25.
Tindakan merupakan perwujudan aspek pengetahuan dan sikap. Penilaian
tindakan pada perilaku pasien dalam merawat gigi tiruan dalam merawat gigi tiruan
landasan akrilik di RSGM Unpad memperoleh nilai 489 dan termasuk kategori baik.
Nilai aspek tindakan memiliki nilai terendah dibandingkan dengan aspek
pengetahuan dan sikap. Sebagian besar responden melakukan pembersihan gigi
tiruan setelah makan dan beberapa responden tidak melakukannya. Hasil yang sama
juga diperoleh oleh penelitian Bagaray16 bahwa sebagian besar responden
membersihkan gigi tiruan selesai makan. Responden yang tidak membersihkan gigi
tiruan setelah makan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang membersihkan
gigi tiruan untuk terhindar dari masalah kesehatan gigi dan mulut.
Nilai yang
tinggi didapat dari hasil responden yang melepas gigi tiruan pada saat sebelum
tidur. Hal ini dikarenakan responden memiliki pengetahuan dan sikap yang baik.
Terlihat dari hasil sebelumnya, sebagian besar responden sudah mengetahui gigi
tiruan harus dilepas sebelum tidur (aspek pengetahuan) dan responden menyetujui
tentang gigi tiruan harus dilepas sebelum tidur (aspek sikap).
Hasil penelitian selanjutnya tentang perendaman gigi tiruan dalam air saat
gigi tiruan tersebut dilepas atau tidak dipakai menunjukkan hasil yang baik di mana
sebagian besar responden melakukannya dan hanya sedikit responden yang tidak
melakukannya. Salah satu cara merawat gigi tiruan agar bertahan lama adalah tidak
membiarkan gigi tiruan kering karena dapat merubah ukuran gigi tiruan akrilik26.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lengkong13 di mana
sebagian besar responden melakukan perendaman gigi tiruan dalam air.
Responden mendapatkan nilai tertinggi pada aspek tindakan membersihkan
gigi asli dan jaringan lunak mulut (langit-langit, lidah, dan gusi). Hasil ini sejalan
dengan penelitian Bagaray16 di mana 84% responden membersihkan gigi dan mulut.
Hasil ini disebabkan responden sudah menyadari pentingnya menjaga kebersihan
gigi dan mulut dan sudah menjadi kebiasaan sejak dini16.
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengah jumlah responden tidak
melakukan kontrol kepada dokter gigi setelah pemasangan gigi tiruan. Sebagian
besar responden sudah mengetahui pentingnya dilakukan kontrol ke dokter gigi
tetapi pada pelaksanaanya hanya setengah jumlah responden yang
melaksanakannya. Hal ini disebabkan waktu kontrol di RSGM Unpad dilakukan
pada hari kerja dan jam kerja sehingga pasien tidak memiliki waktu yang cukup
untuk mengontrol gigi tiruannya.
Perilaku pasien dalam merawat gigi tiruan landasan akrilik di RSGM Unpad
termasuk kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden
memiliki pengetahuan, sikap, dan tindakan yang baik dalam merawat gigi tiruan.
Aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan tidak dapat dipisahkan satu sama lain
dalam membentuk perilaku karena suatu perilaku dimulai dari subjek terlebih
dahulu mengetahui objeknya (pengetahuan) lalu menimbulkan respons batin dalam
bentuk sikap yangmendasari seseorang untuk bertindak terhadap objek.
Sebagian besar responden memiliki pengetahuan, sikap, dan tindakan yang
baik karena sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir Sekolah
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Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi. Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara27. Tingkat
pendidikan berkaitan erat dengan status ekonomi responden. Masyarakat dengan
status pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih kaya dibandingkan dengan
yang berstatus pendidikan lebih rendah28. Hal ini berdampak langsung dengan
kemampuan responden dalam membayar biaya perawatan gigi tiruan dari waktu ke
waktu.
SIMPULAN
Simpulan penulis mengenai perilaku pasien yang meliputi aspek
pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam merawat gigi tiruan landasan akrilik di
RSGM Unpad termasuk kategori baik dengan nilai 503. Perilaku pasien dalam
merawat gigi tiruan landasan akrilik ini dimulai dari subjek terlebih dahulu
mengetahui objeknya (pengetahuan) sehingga menimbulkan respons batin dalam
bentuk sikap. Objek yang telah diketahui dan disadari sepenuhnya tersebut akan
menimbulkan respons berupa tindakan sehingga ketiga hal tersebut saling terkait
satu dengan yang lainnya.
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ABSTRAK
Gangguan sendi temporomandibula merupakan gangguan yang muncul pada TMJ
dan sistem fungsi mastikasi. Penyebab gangguan ini meliputi faktor oklusal,
emosional stres, kebiasaan buruk, nyeri dalam dan trauma. Pasien akan
mengeluhkan rasa sakit, keterbatasan pembukaan mulut, asimetris mandibular,
clicking sendi dan lain-lain. Pasien pria usia 21 tahun datang ke RSGM UNPAD
dengan keluhan nyeri pada area sendi rahang saat membuka mulut lebar dan pasien
merasa posisi rahangnya miring. Pemeriksaan klinis menunjukkan adanya nyeri
sendi kiri, clicking sendi kanan dan defleksi ke arah kanan. Pasien mengalami
intermitten locking. Pada pemeriksaan radiografis terlihat adanya impaksi gigi 38
dan 48, penebalan sudut bigonial mandibula, perbedaan ketinggian ramus kiri dan
kanan, serta sisi lateral kondilus kanan mandibula telah berbentuk flat. Diagnosis
berdasarkan RDC TMD adalah disc displacement with reduction dengan intermitten
locking. Rencana perawatan adalah pertama kali pasien dirujuk ke bagian Bedah
Mulut untuk dilakukan odontektomi, setelah itu gangguan sendi dirawat dengan
pembuatan splin reposisi yang bertujuan untuk meredakan keluhan dan
mengkoreksi posisi rahang. Pasien disarankan untuk menghilangkan kebiasaan
buruk dan terapi fisik. Hasil perawatan menunjukkan nyeri dan clicking hilang serta
posisi rahang hampir lurus serta lebih simetris. Selanjutnya pasien akan dirujuk ke
bagian Ortodonsia untuk perbaikan maloklusi gigi dan penyelarasan oklusi.
Pemakaian splin reposisi dipilih sebagai alat perawatan kasus disc displacement
with reduction dengan intermitten locking dengan tujuan agar dapat mengurangi
nyeri sendi, menghilangkan clicking dengan mereposisi kondilus kembali berada
pada diskus, serta mensimetriskan posisi rahang. Splin reposisi dapat menjadi alat
perawatan yang tepat bagi kasus disc displacement with reduction dengan
intermitten locking.
Kata kunci: Gangguan sendi temporomandibula, nyeri sendi, disc displacement
with eduction dengan intermitten locking, splin reposisi.
ABSTRACT
Temporomandibular joint disorder is a disorder that appears on the TMJ and
masticatory function system. The causes of this disorder include occlusal factors,
emotional stress, bad habits, the deep pain and trauma. Patients will often complain
about pain, limited mouth opening, asymmetric mandible, clicking and others. A 21
year-old male patient came to RSGM UNPAD with complaints of pain in the joint
area of the jaw while opening his mouth wide and the patient felt like his jaw tilted
a little. Clinical examinations found left joint pain, right clicking joint and
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deflection to the right. Patients were experiencing intermittent locking.
Radiographic examination found there were impacted of teeth 38 and 48, thickening
of bigonial angle of the mandible, the height differences of the left and right ramus.
The Diagnosis based on RDC TMD was disc displacement with reduction with
intermitten locking. Firstly, the treatment plan was refer the patient to Oral
Surgeon to performed odontectomy. After the surgery performed,
temporomandibular joint disorders was corrected by repositioning splint which
aims to reduced complaints and improve the position of the jaw. The patient was
advice to eliminate bad habits and doing physical therapy. The results showed the
treatments reduce patient’s pain, clicking joint and the jaw position become more
symmetrical and almost straight to normal. Furthermore, the patients will be
referred to the Orthodontists for improvement and alignment of occlusion. The use
of a splint-repositioning was selected as the case treatment of disc displacement
with reduction and intermitten locking to reduce joint pain, eliminate clicking with
the repositioning of the condyles back currently on the disc. Splint repositioning can
be the appropriate tool for case treatment of disc displacement with reduction and
intermitten locking.
Key words: Temporomandibular joint disorder, joint pain, disc displacement with
reduction and intermitten locking, repositioning splint.
PENDAHULUAN
Tubuh memiliki bagian-bagian yang tidak hanya berperan dalam sistem
mastikasi melainkan juga berperan dalam proses pengecapan dan bernafas. Sistem
ini dibangun oleh bagian-bagian, meliputi tulang, persendian, ligamen, otot dan
gigi. Komponen sistem matikasi ini dikontrol oleh regulasi persyarafan yang rumit.
Temporomandibular joint (TMJ) merupakan persendian yang menghubungkan
kondilus mandibula ke fossa glenoid tulang temporal pada cranium. Kedua tulang
ini dipisahkan oleh disc artikularis yang merupakan struktur nonvascular dan
dinutrisi oleh cairan sinofial. TMJ merupakan salah satu persendian yang paling
kompleks di tubuh manusia. Gangguan yang muncul pada otot mastikasi, TMJ dan
struktur yang berkaitan disebut sebagai temporomandibular disorder (TMD).1,2
Temporomandibular disorder merupakan permasalahan non dental yang
paling sering muncul pada area maxillofacial. Etiologi TMD meliputi faktor
oklusal, emosional stres, aktifitas parafungsional, nyeri dalam dan trauma. Tanda
yang sering muncul berkaitan dengan kondisi TMD, meliputi rasa sakit pada otot
pengunyahan atau regio preauricular dan TMJ. rasa sakit akan meningkat ketika
pasien mengunyah atau saat terjadi pergerakan mandibula. Pasien dengan TMD
juga memiliki keterbatasan dan kondisi asimetris pada pergerakan mandibula.
Pasien juga sering mengalami clicking, popping, grating, dan krepitus. Pasien
biasanya mengeluhkan adanya sakit kepala, sakit pada telinga, rasa sakit pada regio
wajah dan rahang, hipertropi otot mastikasi dan permukaan oklusal gigi geligi yang
rata berkaitan dengan adanya bruxism. Salah satu klasifikasi diagnosis dari TMD
adalah disc displacement with reduction. Kondisi ini disertai dengan adanya bunyi
clicking pada TMJ yang telah berlangsung lama. Perawatan bagi kondisi ini
meliputi perawatan definitif dan perawatan pendukung.1-5
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Sistem pemeriksaan RDC/TMD revisi 2010 terdiri dari Axis I untuk
pemeriksaan fisik dan Axis II untuk pemeriksaan psikososial (somatisasi, depresi
dan kecemasan). RDC/TMD revisi 2010 merupakan pengembangan dari sistem
RDC/TMD yang diperkenalkan oleh Dworkin dan LeResche.5 Selama bertahuntahun para peneliti dan klinisi menggunakan terminologi dan klasifikasi gangguan
TMJ yang bermacam-macam, dengan diperkenalkannya sistem ini, diharapkan
memberikan keseragaman penggunaan terminologi dan klasifikasi gangguan TMJ.6
LAPORAN KASUS
Pasien laki-laki dengan inisial FAR berusia 21 tahun datang ke RSGM
UNPAD dengan keluhan timbulnya nyeri pada area sendi rahang dan pasien juga
merasa rahangnya berada pada posisi yang tidak lurus (Gambar 1). Pasien memiliki
beberapa kebiasaan buruk, meliputi postur tubuh yang buruk (Gambar 2),
membungkuk saat bekerja dengan komputer, mengunyah makanan hanya pada satu
sisi rahang (regio kanan). Pada pemeriksaan intra oral (Gambar 3,4) terlihat
crowding dan hubungan rahang kelas 3 Angle dengan adanya palatoversi gigi 15,
intrusi gigi 45, rotasi gigi ( 33, 34), gigi terpendam (18, 38, 48), diastema diantara
gigi (11-12, 12-13), gigi 22 telah dilakukan penambalan dengan resin komposit
pada bagian singulum, post extraksi gigi 26, mesioversi gigi 46, bukaan mulut tanpa
nyeri (34,5 mm), bukaan mulut maksimal tidak nyeri (40 mm), bukaan mulut
maksimal bantuan operator (43 mm), over bite (2,7 mm), over jet (-2,9 mm), gerak
lateral kanan (2,3 mm), gerak lateral kiri (2,6 mm), gerak protrusi (3 mm), dan
pergeseran garis median 4,8 mm ke kanan.

Gambar 1. Foto tampak depan dan profil wajah pasien sebelum perawatan.
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Gambar 2. Foto postur tubuh pasien.

Pada pemeriksaan ekstra oral diketahui pasien tidak merasakan nyeri kepala,
vertigo, migraine, maupun tinitus. Pasien merasakan nyeri pada sendi kiri disertai
bunyi kliking pada sendi kanan dan kiri. Saat pemeriksaan tidak ditemukan kondisi
trismus dan locking. Defleksi kanan terlihat saat pergerakan buka tutup mulut.

Gambar 3. Foto intra oral dan oklusi pasien sebelum perawatan.

Gambar 4. Foto model studi dari pandangan depan, lateral kanan dan kiri.

Pada pemeriksaan radiografis terlihat tinggi ramus kanan mandibula (6,1 cm),
tinggi ramus kiri mandibula (7,3 cm), salah satu sisi lateral kondilus kanan
mandibula telah berbentuk flat (datar), terjadi penebalan pada sudut bigonial
mandibula, gigi 15 palatoversi, gigi terpendam 18, gigi terpendam 38 dan 48 (38
dan 48 dalam posisi horizontal dengan akar yang terletak pada kanalis mandibula),
gigi 26 telah dicabut sekitar 1 bulan yang lalu, radiopak pada bagian singulum gigi
22 yang menandakan telah dilakukan penambalan dengan resin komposit pada
bagian singulum, intrusi gigi 45 dan rotasi gigi (33, 34) (Gambar 5).
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Gambar 5. Gambaran radiologi panoramik.

Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan pada pasien ini menggunakan sistem
RDC/TMD revisi 2010. Pada pemeriksaan ini terdapat dua jenis klasifikasi
diagnosa, meliputi klasifikasi Aksis I yang merupakan diagnosis fisik dan Aksis II
yang merupakan gambaran psikologis pasien. pada kasus ini didapatkan hasil
diagnosis aksis I yaitu pasien mengalami nyeri myofasial dengan bukaan terbatas
dan disc displacement with reduction dengan intermitten locking. Pada pemeriksaan
aksis II diketahui pasien tidak mengalami nyeri gangguan STM dengan nilai
ketidakmampuan derajat rendah, tidak terdapat gejala depresi dan gejala fisik
nonspesifik.
Rencana perawatan untuk pasien FAR disusun berdasarkan hasil pemeriksaan
dan diagnosis terhadap pasien. rencana perawatan dikelompokan dalam dua tahap.
Pada tahap pertama pasien akan dirujuk ke bagian Bedah mulut untuk menjalani
odontektomi pada gigi 38 dan 48. Pasien juga diberi pengarahan tentang eliminasi
kebiasaan buruknya. Pasien juga disarankan untuk melakukan self-management
therapy, meliputi pemijatan otot yang nyeri, terapi panas / dingin, diet makanan
lunak, menghindari membuka mulut lebar, latihan postur, latihan rahang (eleminasi
defleksi), relaksasi (yoga, bersantai, olahraga) dan pemakaian splin reposisi. Pada
perawatan tahap dua, pasien FAR akan dirujuk ke bagian Ortodonsia untuk
dilakukan koreksi maloklusi dan penyelarasan oklusi.
Pada pembuatan splin reposisi, pasien diminta untuk menggigit lempeng lilin
dalam posisi rahang bergerak ke kiri menuju midline yang normal. Lempeng lilin
digigit perlahan sambil operator melakukan pemeriksaan terhadap clicking sendi.
Pasien diminta berhenti menggigit lempeng lilin pada posisi rahang dengan clicking
yang berkurang. Kemudian hasil gigitan pada lempeng lilin diproses menjadi splin
menggunakan bahan akrilik transparan (clear acrylic). Splin untuk pasien ini dibuat
pada rahang bawah, sebab terdapat gigi 15 yang palatoversi sehingga akan
menyulitkan pemakaian dan mengurangi retensi splin. Splin dihaluskan dan dipoles
untuk selanjutnya diinsersikan ke pasien (Gambar 9). Splin dipakai selama 24 jam
setiap hari. Splin hanya boleh dilepas saat makan dan saat membersihkan splin.
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Gambar 7. Splin reposisi pada awal insersi.

Pasien FAR telah menjalani perawatan selama lebih kurang 11 bulan. Hingga
saat ini telah banyak perbaikan yang terlihat pada kondisi rahang pasien. Keluhan
nyeri dan bunyi clicking pada area sendi telah hilang. Posisi rahang pasien juga
mulai terlihat hampir lurus dan lebih simetris (Gambar 8). Pasien merasa lebih
nyaman dan puas dengan kondisi rahang saat ini. Namun demikian, ada beberapa
aspek yang selanjutnya harus dikoreksi melalui perawatan Ortodontik. Overjet saat
ini terlihat cukup besar dengan posisi mandibula retrognatik. Beberapa kondisi
maloklusi gigi juga harus dikoreksi untuk mendapatkan oklusi dan susunan gigi
yang optimal. Pasien akan segera di rujuk ke bagian Ortodonsia untuk mendapatkan
perawatan lebih lanjut.

Gambar 8. Foto tampak depan, profil wajah dan oklusi pasien
setelah 11 bulan pemakaian splin reposisi.

PEMBAHASAN
Kondisi displacement dari diskus artikularis sering dirujuk sebagai internal
derangement, merupakan suatu kelainan yang ditandai dengan hubungan abnormal
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antara articular disc, kondilus mandibula dan eminensia artikularis. Articular disc
sering berpindah posisi lebih ke anterior atau anteromedial.1,3,5
Kondisi disc displacement pada beberapa pasien dimulai dari disc
displacement with reduction dan berakhir dengan perforasi pada perlekatan
posterior. Sedangkan pada beberapa pasien lainnya disc displacement with
reduction akan berkembang menjadi anterior disc displacement without reduction
dalam beberapa bulan. Beberapa pasien lainnya akan berada pada kondisi disc
displacement with reduction dalam beberapa tahun dan beradaptasi terhadap kondisi
ini dengan sedikit atau tanpa rasa ketidaknyamanan.2,3,5
Pasien dalam kasus ini mengalami disc displacement with reduction yang
belum berkembang ke kondisi disc displacement without reduction. Pasien terlihat
sudah mulai beradaptasi dengan hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang
muncul dalam intensitas yang tidak terlalu sering.
Etiologi disc displacement with reduction meliputi bruxism, stress, dental
clenching, kebiasaan buruk, trauma mandibula, kurangnya lubrikasi, degenerative
artikular disorder, hiperaktifitas otot pterigoid, oklusi dental yang abnormal,
kehilangan gigi posterior dan hipermobilitas.1,5 Berdasarkan pemeriksaan yang telah
dilakukan, pasien diduga memiliki aktifitas parafungsional berupa dental clenching.
Hal ini diketahui dari anamnesa terhadap pasien dan juga terlihat pada hasil
radiografis yang menunjukkan adanya penebalan di sudut bigonial mandibula.
Pasien mengunyah makanan hanya pada satu sisi yaitu region kanan karena gigi 26
dulunya mengalami karies dan tidak segera direstorasi sehingga menimbulkan nyeri
jika mengunyah pada regio kiri. Aktifitas mengunyah sebelah sisi sudah
berlangsung sejak pasien berusia 13 tahun hingga sebelum perawatan dilaksanakan.
Kebiasaan mengunyah satu sisi pasien mulai dikoreksi saat pasien mendapat
edukasi mengenai efek dari kebiasaannya tersebut. Mandibula pasien terlihat lebih
berkembang daripada maksila serta beberapa gigi pasien juga berada pada posisi
yang abnormal, hal ini menyebabkan oklusi pasien juga menjadi tidak normal.
Faktor-faktor inilah yang menjadi dugaan etiologi disc displacement with reduction
pada pasien FAR.
Disc displacement with reduction ditandai dengan beberapa gejala klinis,
meliputi adanya deviasi saat membuka mulut, bunyi clicking atau popping dan
catching sensation yang cukup kuat saat membuka mulut. Saat menutup mulut juga
dapat dideteksi bunyi click yang halus. Bunyi saat membuka dan menutup mulut ini
dikenal sebagai reciprocal clicking. Gejala klinis lainnya yang biasa muncul adalah
adanya rasa nyeri baik dari sendi maupun otot.1, 3 Pada kasus pasien ini terdapat
gejala klinis berupa adanya defleksi saat membuka mulut, bunyi clicking sendi
kanan saat membuka mulut dan nyeri pada sendi kanan yang muncul saat pasien
menguap, makan makanan keras serta saat tertawa lebar. Pasien juga mengeluhkan
beberapa kali mengalami kesulitan membuka mulut lebar namun tidak berlangsung
lama dan dapat diatasi dengan baik oleh pasien. Gejala klinis ini tidak mengganggu
aktivitas pasien secara umum.
Pemakaian splin reposisi atau anterior positioning appliance bertujuan untuk
mengubah posisi mandibula yang bersifat sementara serta mengurangi sakit dan
bunyi clicking. Pada pembuatan splin ini, Operator harus menemukan posisi paling
tepat untuk menghilangkan gejala pasien. Splin dipakai selama 24 jam. Splin hanya
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dilepas saat makan dan membersihkan splin. Splin sebaiknya digunakan pada
mandibula daripada maksila. Hal ini akan mengurangi kesulitan bicara, gangguan
estetis, dan gagging saat pemakaian splin.7,10
Perawatan yang diberikan pada pasien ini adalah penggunaan splin reposisi
mandibula yang digunakan selama 24 jam dan hanya dilepas saat pasien makan dan
saat membersihkan splin. Perawatan ini dipilih dengan harapan dapat membantu
mereposisi rahang pasien yang miring serta mengurangi nyeri sendi dan clicking.
Mandibula diposisikan hampir lurus saat mengambil gigitan lempeng lilin untuk
teraan pada splin. Pada posisi ini pasien merasa nyaman dan clicking pun mulai
hilang. Splin dibuat pada rahang bawah agar mendapatkan retensi yang baik, tidak
mengganggu estetis pasien dan tidak menyulitkan pemakaian oleh pasien. Splin
segera diinsersikan ke pasien dan pasien diedukasi tentang cara pemasangan,
pelepasan serta pembersihan splin. Terdapat beberapa perawatan suportif disc
displacement with reduction, meliputi memberikan edukasi pada pasien tentang
mekanisme kelainan dan proses adaptif yang akan dialami untuk keberhasilan
perawatan. Pasien juga diminta untuk mengkonsumsi makanan yang lembut,
mengunyah pelan dan menggigit makanan dalam potongan-potongan kecil. Bila
diduga adanya inflamasi maka dapat diberikan NSAID. Selain itu, pemberian
kompres panas dan dingin dapat mengurangi nyeri pasien. mengurangi pergerakan
mandibula.1,2,7
Perawatan suportif juga diberikan pada pasien, namun pemberian NSAID
tidak dilakukan. Setelah pemakaian 3 minggu pasien dikontrol dan terlihat hasil
yang cukup memuaskan, yaitu clicking sudah mulai hilang, nyeri saat menguap dan
tertawa mulai berkurang serta pasien merasa lebih nyaman. Setiap kali control,
operator akan melakukan pengurangan indentasi splin dan permukaan oklusal splin.
Pasien sangat kooperatif dan selalu mengikuti instruksi operator. Keluhan terus
berkurang pada setiap kontrol, namun terdapat beberapa hal yang harus dikoreksi
secara perawatan ortodontik seperti overjet yang bertambah dan kondisi gigi yang
tidak beroklusi dengan baik. Hal ini diduga muncul karena adanya tindakan reposisi
mandibula. Pasien akan segera dirujuk ke bagian Ortodonsia untuk dilakukan
perbaikan maloklusi dan penyelarasan oklusi.
SIMPULAN
Disc displacement merupakan gangguan TMJ yang dimulai dengan disc
displacement with reduction. Kondisi ini dapat bertahan hingga beberapa tahun
hingga pada akhirnya pasien beradaptasi dengan kondisi ini dan hanya merasakan
sedikit keluhan ketidaknyamanan. Disc displacement with reduction dengan
intermitten locking dan posisi rahang yang miring dapat dikoreksi dengan
penggunaan splin reposisi. Penggunaan splin reposisi akan lebih optimal jika
disertai dengan perawatan pendukung.
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ABSTRAK
Kayu siwak telah dikenal semenjak berabad-abad lalu, terutama oleh bangsa Arab
kuno, sebagai alat pembersih mulut. Namun selain fungsi tersebut, kayu siwak
memiliki banyak kandungan farmakologis diantaranya adalah antimikroba,
antimikotik, antikariogenik, antiplak dan anti inflamasi, yang berpengaruh terhadap
aspek lain kesehatan rongga mulut. Penapisan fitokimia siwak memperlihatkan
bahwa siwak mengandung metabolit sekunder, diantaranya flavonoid, tannin,
alkaloid dan glikosida (salvadorasidae) yang mempengaruhi aktivitas-aktivitas
farmakologis siwak. Beberapa penelitian terdahulu telah mengindikasikan bahwa
kandungan anti mikroba dapat dimanfaatkan untuk mengatasi beberapa patogen
mulut seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus mutans, antimikotik untuk
mengatasi Candida albicans dan anti-inflamasi untuk mengatasi peradangan gusi,
jaringan periodontal dan mukosa rongga mulut (mukositis). Kayu siwak memiliki
pengaruh yang bervariasi terhadap kesehatan rongga mulut secara umum dan
beberapa patogen mulut secara khusus. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk
mengetahui aktivitas farmakologis lain dari siwak terutama dalam penanganan lesilesi rongga mulut.
Kata kunci: siwak, fitokimia, farmakologis, kesehatan rongga mulut
ABSTRACT
Background: The miswak stick has been known since centuries ago, mainly by
ancient Arab nation, as a tooth cleaning aid. But beside that function, the miswak
stick have many pharmacological properties including antimicrobial, antimikotik,
anticariogenic, antiplaque, dan anti-inflammatory, affecting various aspects of oral
health. Literature Review: Phytochemical screening of miswak stick showed that it
contains many secondary metabolites, such as flavonoids, tannins, alkaloids and
glycosides (salvadorasidae) that affects the pharmacological activities of siwak.
Discussion: Previous studies has indicated that the pharmacological properties of
siwak can be used to overcome some oral pathogens, for instance the anti-microbial
on Staphylococcus aureus and Streptococcus mutans, the antimycotics on Candida
albicans and the anti-inflammatory for inflammation of the gums, the periodontal
tissue and the oral mucosa (mucositis). Conclussion: Miswak has various effects on
oral health in general and against several oral pathogen spesifically. Future
studies and research should be conducted to investigate other pharmacological
properties of miswak, mainly in management of oral lesions.
Keyword: miswak, fitokimia, pharmocological, oral, health
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PENDAHULUAN
Siwak telah dikenal semenjak berabad-abad lalu, terutama oleh bangsa Arab
kuno dan hingga sekarang masih digunakan di beberapa negara berkembang sebagai
alat tradisional untuk menjaga kebersihan mulut.1,2 Siwak adalah istilah untuk kayu
yang digunakan untuk membersihkan gigi3. Pohon Arak (Salvadora persica) adalah
jenis tanaman yang paling sering digunakan sebagai sumber kayu untuk siwak4.
Bagian yang umum diambil adalah ranting pohon, namun akar dan dahannya juga
sering digunakan3.
Siwak dapat membersihkan rongga mulut dengan dua cara, yaitu efek
mekanis dari serat-seratnya dan pengeluaran zat kimiawi yang bermanfaat seperti
trimetilamin, salvadorine, vitamin C, resin, flavonoid, saponin, sterol dan fluor2.
Sebuah studi yang membandingkan pengguna sikat gigi dan siwak menyimpulkan
bahwa siwak lebih efektif daripada sikat gigi dalam mengurangi plak dan radang
gusi jika digunakan secara benar5.
Penggunaan siwak dapat menghambat pembentukan plak gigi secara kimiawi
dan membunuh bakteri dengan zat antibakteri yang dimilikinya3. Selain memiliki
sifat antibakteri, siwak juga memiliki sifat antiplak, analgesik, anti inflamasi,
antipiretik, astringent dan diuretik6. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siwak
efektif dalam mengurangi inflamasi gingiva dan plak dengan menghambat
pembentukannya secara mekanis dan kimiawi2.
Banyaknya manfaat siwak terhadap kesehatan mulut seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya, menyebabkan penulis mencoba menelaah manfaat siwak
tersebut melalui studi literatur. Makalah ini akan membahas analisis fitokimia,
farmakologis (antimikroba, antimikotik, antikariogenik, antiplak dan anti inflamasi),
pengaruh terhadap kesehatan mulut dan kelemahan penggunaan siwak.
TINJAUAN PUSTAKA
Siwak (Salvadora persica linn) merupakan famili dari salvadorecea, yang
telah dibudidayakan dan tersebar secara luas pada daerah kering di dunia, dari India
bagian timur, semenanjung Arab, Irak, Sudan, Afrika Utara dan Tengah ke
Mauritania bagian barat. Salvadora persica atau pohon arak yang dikenal dalam
bahasa Inggris sebagai ‘tooth brush tree’ adalah pohon yang besar, bercabang
banyak dan selalu hijau sepanjang tahun atau belukar dengan cabang putih, akar
yang beraroma, kayu yang lembut berwarna putih kekuningan dan daun berwarna
hijau keabu-abuan serta berair banyak.7

Gambar 1. Salvadora Persica 8
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ANALISIS FITOKIMIA
Penapisan fitokimia kandungan batang kayu siwak dengan ekstraksi
menggunakan etanol 80% dilanjutkan dengan ether kemudian diteliti kandungannya
melalui prosedur kimia ECP (Exhaustive Chemical Procedure) menunjukkan bahwa
siwak mengandung zat-zat kimia, seperti trimetilamin, alkaloid yang diduga sebagai
salvadorin, klorida, sejumlah besar fluorida dan silika, sulfur, vitamin C, serta
sejumlah kecil tannin, saponin, flavenoid dan sterol.9
Stem siwak mengandung salvadoside, salvadoraside, syringin, liriodendrin
dan sitosterol 3-O-glucopyranoside10. Hasil penapisan fitokimia pada rantingnya
menunjukkan adanya beberapa senyawa amida antara lain butanediamide, N1, N4bis (phenylmetyl)-2(S)-hydrosibutanediamide, N-benzyl-2-phenylacetamide dan
benzylurea11.
Unsur organik dari batang siwak, kandungan utamanya adalah selulosa,
hemiselulosa dan lignin. Kandungan lignin pada bagian dalam batang siwak lebih
tinggi dibandingkan dengan lapisan luar. Unsur anorganik dari siwak, kandungan
utamanya adalah anhidrat CaSO4.12
Ibrahim MM et. all (2015) membandingkan dua ekstrak akar siwak yang
berasal dari dua lokasi berbeda di Saudi Arabia (wilayah Selatan dan wilayah
Tengah) dengan menggunakan metode malondialdehyde (MDA), kemampuanpenangkapan hydrogen peroxide (H2O2) dan 1,1 dyphenyl 2 picrylhydrazyl (DPPH).
Hasil perbandingan dua ekstrak ini menunjukkan bahwa ekstrak akar siwak yang
diperoleh dari wilayah Selatan memiliki kandungan fenol dan flavonoid yang lebih
tinggi daripada wilayah Tengah.13
Tabel 1 Kandungan kimiawi dan efek farmakologis siwak14
Komponen
Natrium klorida
Kalium klorida
Sulphur-containing organic
Asam oleat
Asam linoleat
Trimethylamine
Thiocyanate,
benzylisothiocyanate
Silika
Vitamin C
Resin
Tanin
Saponin
N-benzyl-2-phenylacetamide
Lignan
Flavonoid
Fluorida
Minyak atsiri
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Efek Farmakologis
Antijamur, antibakteri, stimulasi gingiva untuk
pembersihan stain ekstrinsik dan kalkulus
Antijamur, antibakteri, stimulasi gingiva untuk
pembersihan stain ekstrinsik dan kalkulus
Antibakteri dan antijamur
Antijamur, antibakteri, melindungi DNA dengan
melawan reactive oxygen species
Antijamur, antibakteri
Antibakteri
Antijamur, antibakteri, anti virus, anti kariogenik
Abrasif, menghilangkan stain dan kalkulus
Perbaikan mukosa, penyembuhan luka, aktivitas anti
skorbutik
Perlindungan (membentuk lapisan di enamel gigi)
Astringen and stimulator saliva
Antibakteri dan anti jamur
Antimikroba
Antimikroba
Antijamur, antibakteri, anti virus, aktivitas sitotoksik
Antikariogenik dan remineralisasi enamel
Antibakterial and stimulator saliva
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(Benzyl nitrile, eugenol, thymol,
isothymol, eucalyptol,
soterpinolene dan gammacaryophyllene)
Natrium
Alkaloids Nitrogenous
(mengandung substansi organicsalvadorin)
Kalsium

Dentifris
Antijamur, antibakteri, aktivitas sitotoksik
Menghambat demineralisasi dan membantu
remineralisasi enamel gigi

ANALISIS FARMAKOLOGIS
ANTIMIKROBA
Ekstrak aqueous dan metanol dari siwak diuji aktivitas antimikrobanya
menggunakan metode disc diffusion dan microwell dillution assays dalam terhadap
tujuh isolated oral pathogen (Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Strep.
faecalis, Strep. pyogenis, Lactobacillus acidophilus, Pseudomonas aeruginosa dan
Candida albican). Berdasarkan kedua metode tersebut, ekstrak aqueous
menghambat semua mikroorganisme, khususnya Streptococcus spp., dan lebih
efisien dibandingkan dengan ekstrak metanol. Hal ini disebabkan karena L.
acidophilus dan P. aeruginosa resisten terhadap metanol.9
Chelli-Chentouf et. all (2012) menguji aktivitas antimikroba ekstrak siwak
jenis Algerian Hoggar secara in vitro dan in vivo pada empat jenis bakteri
(Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia dan Lactobacillus), bakteri
Escherichia belum teruji sebelumnya. Hasil pengujian in vitro menunjukkan bahwa
ektrak siwak dapat mengatasi keempat jenis bakteri tersebut. Namun, lebih efektif
mengatasi bakteri gram negatif (Escherechia coli) dibandingkan dengan bakteri
gram positif (Staphylococcus, Streptococcus dan Lactobacillus).15
Ektrak siswak lebih efektif mengatasi bakteri gram negatif didukung oleh R.
Amir Alireza et. all (2014) yang menguji ekstrak metanol siswak secara in vitro
pada lima jenis bakteri (Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia, Lactobacillus
dan Enterococcus) menggunakan metode disc diffusion dan microdilution. Ekstrak
metanol siwak efektif menghambat pertumbuhan semua strain, namun lebih efektif
mengatasi bakteri gram negatif dibandingkan bakteri gram positif.16
M. Abhary et. all (2015) menguji antimikroba pada ekstrak siwak
berdasarkan polaritas dari larutan yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa siwak mengandung lebih dari satu jenis antimikroba yang dapat menghambat
pertumbuhan bakteri gram negatif maupun gram positif. Dari pengujian tiga jenis
ekstrak siwak (aqueous, etanol dan hexane) terhadap Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus mutans, dan
Pseudomonas Aeruginosa, menunjukkan bahwa aktivitas antimikroba paling kuat
terdapat pada ekstrak aqueous dibandingkan dengan ekstrak alkohol dan nonpolar.17
ANTIMIKOTIK
RTP (renal transplantation patient) yang menggunakan siwak secara rutin
untuk menjaga kebersihan mulut ternyata memiliki tingkat prevalensi yang lebih
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rendah terhadap kandidiasis (Candida albicans, Cryptococcus humicolus, Candida
famata, Candida guilliermondii, Candida krusei, Candida parapsilosi, Aspergillus
fumigatus, Candida tropicalis dan Trichosporon mucoides) dibandingkan dengan
RTP yang tidak menggunakan siwak18.
Pengujian antimikotik siwak secara in vitro juga dilakukan terhadap fungal
(Candida albicans, Candida sp. dan Penicillium sp.). Hasil pengujian menunjukkan
penurunan jumlah Candida albicans dan Candida sp. yang lebih baik dibandingkan
Penicillium sp..15
Penelitian yang dilakukan oleh A. Naeini et. all (2014) terhadap aktivitas
antimikotik pada ekstrak siwak terhadap Candida albicans dan Candida
dubliniensis dengan metode disc diffusion dan broth macrodilution menunjukkan
bahwa ekstrak siwak dapat menghambat pertumbuhan kedua Candida tersebut. MIC
(minimal inhibitory concentration) terbaik adalah 4,9 mg/mL untuk Candida
albicans dan 20 mg/mL untuk Candida dubliniensis.19
ANTIKARIOGENIK
H. A. Baeshen et. all (2011) meneliti pengaruh penggunaan siswak berflorida
terhadap remineralisasi lesi putih. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan
siwak sebagai sikat gigi 5 kali sehari selama 6 minggu memberikan pengaruh
remineralisasi pada lesi putih.20
Penelitian tentang penggunaan obat kumur siwak jenis Algerian dilakukan
Chelli-Chentouf et. all (2012) secara in vivo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa pengunaan obat kumur siwak jenis Algerian Hoggar secara signifikan
mengurangi bakteri penyebab karies gigi, dibandingkan dengan plasebo.15
H. Ahmad et. all (2014) menyatakan bahwa secara ilmiah siwak sudah
terbukti sangat berguna mencegah karies gigi walaupun tanpa menggunakan metode
pembersihan gigi lainnya. Kandungan tanin dan resin pada siwak memiliki efek
penyegar pada membran mukosa dan membentuk pelapis email yang memberikan
perlindungan pada gigi. Pada negara yang menggunakan siwak secara luas, kejadian
kehilangan gigi pada orang dewasa sangat rendah.21
ANTIINFLAMASI
Mansoor Ahmad et. all (2011) membandingkan anti inflamasi dari ekstrak
siswak dengan indomethacine hasilnya memperlihatkan bahwa aktivitas anti
inflamasi dari ekstrak siwak tergantung pada dosis yang diberikan (dosis semakin
tinggi, aktivitas anti inflamasi semakin tinggi). Aktivitas anti inflamasi dari ekstrak
siwak juga menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan lamanya
durasi, berbeda dengan indomethacine yang aktivitas anti inflamasinya cenderung
konstan.22
ANTIPLAK
Siwak yang diekstraksi dengan alkohol menghasilkan aktivitas antibakteri
yang luar biasa dan aman ditoleransi pada 10 mg/mL dengan pengujian secara in
vitro. Terhadap pencegahan akumulasi plak, sebagai obat kumur kurang efektif
dibandingkan klorheksidin tetapi lebih efektif dibandingkan plasebo.23 Telah
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dilakukan observasi bahwa siwak sangat efektif sebagai sikat gigi untuk
mengurangi plak pada permukaan bukal gigi secara eksperimental dan klinis.9
Dari pengamatan terhadap pemakaian siwak, sikat gigi dan odol diperoleh
bahwa hasil dari pengguna siwak memiliki angka indeks gingival yang lebih
rendah. Nilai rata-rata plak paling rendah diperoleh dari pengguna yang
menggunakan keduanya (sikat gigi dan siwak).5
PEMBAHASAN
Ekstrak siwak dapat mengatasi beberapa patogen mulut seperti
Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Strep. faecalis, Strep. pyogenis,
Lactobacillus acidophilus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albican,
Escherichia, Enterococcus dan Pseudomonas Aeruginosa. Juga efektif menghambat
pertumbuhan semua patogen tersebut, namun lebih efektif mengatasi bakteri gram
negatif. Aktivitas antimikroba paling kuat terdapat pada ekstrak aqueous.
Antimikroba yang dimiliki ekstrak siwak juga dapat mengatasi patogen yang
resisten terhadap metanol. Antimikotik yang dimiliki oleh ekstrak siwak dapat
digunakan dengan aman untuk mengatasi kandidiasis pada rongga mulut.
Aktivitas antikariogenik dan antiplak ekstrak siwak dapat digunakan untuk
mengurangi karies gigi, meningkatkan kesehatan gusi dan status periodontal.
Aktivitas anti inflamasi dari ekstrak siwak dapat digunakan untuk mengatasi
peradangan pada gusi, jaringan periodontal dan mukosa mulut.
Kelemahan penggunaan siwak bulu adalah sulit mencapai permukaan lingual
gigi dibandingkan dengan menggunakan sikat gigi. Hal ini dikarenakan panjangnya
sumbu tongkat siwak, sedangkan sikat gigi ditempatkan tegak lurus dengan
pegangan1. Kelemahan lainnya adalah pengguna kayu siwak dalam waktu lama
mungkin berlebihan menggosok gigi anterior dan mengabaikan gigi posterior 1.
Resesi gingiva juga mungkin terjadi pada pengguna siwak dibandingkan dengan
pengguna sikat gigi. Hal ini didukung dengan tingginya prevalensi resesi gingival di
Tanzania pada orang dewasa pengguna siwak24.
Hal yang harus diperhatikan lainnya adalah potensi sitotoksik pada siwak.
Halawany (2012) menyatakan bahwa tidak ada efek sitotoksik pada siwak yang
baru dipotong, namun mengandung komponen yang berbahaya jika digunakan
setelah 24 jam. Ekstrak siwak berupa aqueous maupun etanol merupakan racun bagi
tikus pada dosis di atas 1200 mg/kg.1
SIMPULAN
Kayu siwak memiliki pengaruh bervariasi terhadap kesehatan rongga mulut
dan patogen mulut. Pengaruh ini disebabkan adanya aktivitas antimikroba,
antimikotik, antikariogenik, antiplak dan anti inflamasi dari ekstrak siwak.
Antimikroba dan antimikotik ekstrak siwak ini secara efektif dapat mengatasi
patogen mulut. Antikariogenik dan antiplak efektif mengatasi karies gigi,
pendarahan gusi dan jaringan periodontal.
Namun harus diperhatikan juga kelemahan penggunaan siwak seperti sulitnya
membersihkan permukaan lingual gigi, gigi posterior. Selain itu, perlu diperhatikan
juga efek sitotoksik pada siwak.
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ABSTRAK
Mukositis oral merupakan efek samping radioterapi yang paling sering dijumpai
pada pasien kanker kepala leher. Mukositis oral sering dihubungkan dengan keluhan
nyeri di daerah rongga mulut, kesulitan makan dan minum dan infeksi sekunder.
Karena itu dibutuhkan pencegahan dan perawatan yang tepat untuk mukositis oral.
Penggunaan kumur normal saline dan alkali (natrium bikarbonat) dan obat kumur
benzydamine (analgesik anti-inflamasi non steroid) memiliki efektivitas dalam
pencegahan dan perawatan mukositis oral akibat efek samping radioterapi.
Perawatan infeksi yang lain yang mungkin muncul dan menjaga kebersihan rongga
mulut yang baik penting dilakukan sebagai pendukung tindakan pencegahan dan
terapi mukositis oral. Tindakan prophylaxis dan perawatan yang adekuat dapat
membatasi keparahan mukositis akibat radioterapi dan meningkatkan kepatuhan
pasien menjalani terapi radiasi yang berimbas pada peningkatan survival rate
pasien.
Kata kunci: mukositis oral, radioterapi, kanker kepala-leher
ABSTRACT
Oral mucositis (OM) is commonly seen side effect of radiotherapy for head and
neck cancer patients. The spectrum of problems associated with mucositis includes
oral pain, reduced oral intake, and secondary infections. Therefore, prevention as
well as good management of OM is necessary. A battery of agents including normal
saline and alkali (soda bicarbonate) mouth washes, low level laser therapy, and
benzydamine (non-steroidal analgesic and anti-inﬂammatory) have effectiveness in
the prevention and treatment of radiation induced oral mucositis. Treatment of coexisting infection and maintaining good oral hygiene are also important. Adequate
prophylaxis and treatment may limit the severity of radiation mucositis and improve
patients’ compliance to radiation which may result in higher survival survival rate
of patient undergoing radiation therapy.
Keyword: oral mucositis, radiotherapy, head and neck cancer
PENDAHULUAN
Mukositis oral digambarkan sebagai proses inflamasi dan ulseratif pada
mukosa orofaringeal yang utamanya dipengaruhi oleh radioterapi atau kemoterapi.
Proses mukositis disebabkan adanya interaksi yang kompleks antara sinar pengion,
agen kemoterapi, kerusakan jaringan mulut, keadaan lingkungan di rongga mulut,
dan faktor predisposisi intrinsik pasien1,2. Kasus mukositis oral parah dapat
menyebabkan morbiditas yang signifikan, meningkatkan biaya perawatan,
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menurunkan kesehatan umum dan kualitas hidup pasien hingga tertundanya jadwal
terapi kanker yang telah ditentukan3,4
World Health Organization (WHO) mengklasifikasikan mukositis menjadi
empat skala, yaitu Skala 1 membran mukosa kemerahan (eritema), nyeri ringan,
skala 2 membran mukosa kemerahan (eritema) dan timbul ulkus rata yang nyeri,
pasien masih dapat makan, skala 3 ulkus terbentuk semakin dalam dan pasien hanya
dapat makan dengan konsistensi cair, skala 4 mukositis semakin parah, pasien sudah
tidak dapat makan. Mulai skala 3, dapat terjadi kandidiasis jika ulser dikontaminasi
jamur Candida albicans.5,6
Radioterapi adalah metode pengobatan penyakit-penyakit maligna dengan
menggunakan sinar pengion, bertujuan untuk mematikan sel-sel tumor sebanyak
mungkin dan memelihara jaringan sehat di sekitar tumor agar tidak mengalami
kerusakan terlalu berat.7
Radiasi pada jaringan dapat menimbulkan ionisasi air dan elektrolit dari
cairan tubuh baik intra maupun ekstra seluler, sehingga timbul ion H+ dan OHyang sangat reaktif. Ion itu dapat bereaksi dengan molekul DNA dalam
kromosom, sehingga dapat terjadi : rantai ganda DNA pecah, perubahan crosslinkage dalam rantai DNA, perubahan base yang menyebabkan degenerasi atau
kematian sel.7
Ada 2 jenis Radiasi yaitu Radiasi Kuratif dan Radiasi Paliatif. Radiasi Kuratif
diberikan kepada semua tingkatan penyakit, kecuali pada penderita dengan
metastasis jauh. Sasaran radiasi adalah tumor primer, KGB leher dan supra
klavikular. Dosis total radiasi yang diberikan adalah 6600-7000 rad dengan fraksi
200 rad, 5 x pemberian per minggu. Setelah dosis 4000 rad medulla spinalis di blok
dan setelah 5000 rad lapangan penyinaran supraclavikular dikeluarkan.8 Radiasi
Paliatif diberikan untuk metastasis tumor pada tulang dan kekambuhan lokal. Dosis
radiasi untuk metastasis tulang 3000 rad dengan fraksi 300 rad, 5 x per minggu.
Untuk kekambuhan lokal, lapangan radiasi terbatas pada daerah kambuh.8
Kemampuan reparasi kerusakan pada sel-sel kanker lebih rendah dari sel-sel
normal, sehingga akibat radiasi sel-sel kanker lebih banyak yang mati dan yang
tetap rusak dibandingkan dengan sel-sel normal.7
Sel-sel yang masih tahan hidup akan mengadakan reparasi kerusakan DNAnya sendiri-sendiri. Kemampuan reparasi DNA sel normal lebih baik dan lebih
cepat dari sel kanker. Keadaan ini dipakai sebagai dasar untuk radioterapi pada
kanker.7
Terdapat beberapa cara untuk menentukan stadium kanker nasofaring. Di
Amerika dan Eropa lebih disukai penentuan stadium sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan AJCC/UICC (American Joint Committe on Cancer / International Union
Against Cancer). Cara penentuan stadium kanker nasofaring yang terbaru adalah
menurut AJCC/UICC edisi ke-6 tahun 2002, yaitu : berdasarkan ada atau tidaknya
tumor di nasofaring, ada atau tidaknya kelenjar limfe regional, dan adan atau
tidaknya metastasis jauh.9
Hasil pengobatan yang dinyatakan dalam angka respons terhadap penyinaran
sangat tergantung pada stadium tumor. Makin lanjut stadium tumor, makin
berkurang responsnya. Untuk stadium I dan II, diperoleh respons komplit 80% 100% dengan terapi radiasi, sedangkan stadium III dan IV metastasis jauh yang
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tinggi ditemukan angka kegagalan respons lokal , yaitu 50% - 80%. Angka
ketahanan hidup penderita karsinoma nasofaring tergantung beberapa faktor,
diantaranya yang terpenting adalah stadium penyakit.10,11 Hasil penelitian Qin dkk
angka harapan hidup rata-rata 5 tahun dari 1379 penderita yang diberikan terapi
radiasi adalah 86%, 59%, 49% dan 29% pada stadium I, II, III dan IV.7
Tujuan dari penulisan tinjauan pustaka ini adalah untuk membahas
pencegahan dan tata laksana mukositis oral akibat efek samping radioterapi,
diharapkan perawatan mukositis yang adekuat dapat membatasi keparahan
mukositis oral akibat radioterapi sehingga dapat mengurangi keluhan pasien dan
meningkatkan kualitas hidup pasien.
TINJAUAN PUSTAKA
Radioterapi pada Kanker Kepala dan Leher
Radioterapi atau terapi radiasi adalah metode pengobatan penyakit-penyakit
maligna dengan menggunakan radiasi ion, dengan meningkatkan proses ionisasi
pada daerah tertentu yang bertujuan untuk mematikan sel-sel tumor sebanyak
mungkin dan memelihara jaringan sehat di sekitar tumor agar tidak menderita
kerusakan terlalu berat.
Radioterapi merupakan terapi standar dari kanker kepala dan leher.
Karsinoma nasofaring bersifat radioresponsif sehingga radioterapi tetap merupakan
terapi terpilih. Daerah yang diradiasi melibatkan keseluruhan nasofaring dan
kelenjar getah bening pada leher.12 Daerah kelenjar getah bening diradiasi apabila
kanker secara klinis ataupun secara radiologi melibatkan daerah tersebut atau
apabila ada resiko terjadi penyebaran ke daerah tersebut.12
Radioterapi menggunakan radiasi ion dibagi menjadi 2 yaitu, corpuscular dan
elektromagnetik. Radiasi corpuscular menggunakan media berupa elektron, proton,
dan neutron, sedangkan media yang digunakan pada radiasi elektromagnetik berupa
sinar X dan sinar gamma. Radiasi elektromagnetik sering disebut dengan photon.
Pada praktek klinis, umumnya radioterapi seluruhnya menggunakan photon.13
Radioterapi bekerja dengan merusak sel DNA kanker. Kerusakan ini
disebabkan oleh photon, elektron, proton, neutron, atau sinar peng-ion yang secara
langsung ataupun tidak langsung mengionisasi atom yang membentuk rantai
DNA13, selanjutnya menghilangkan kemampuan reproduktifitas sel12.
Rongga mulut mempunyai resiko yang tinggi terhadap perawatan radioterapi,
sebab radioterapi yang digunakan untuk merusak sel kanker juga dapat merusak sel
normal rongga mulut dengan menghentikan pertumbuhan sel-sel secara cepat dan
mencegah reproduksi sel-sel di dalam mulut, sehingga akan sulit bagi jaringan
mulut untuk mengadakan perbaikan. Sebagai hasilnya, komplikasi oral dapat
terjadi7.
Komplikasi pada mulut terjadi selama pemberian radioterapi hingga
radioterapi telah selesai. Komplikasi oral dibagi menjadi akut dan kronis tergantung
pada luas daerah yang diradiasi, dosis total, fraksinasi, umur pasien , dan kondisi
klinis pasien yang berhubungan dengan perawatan radioterapi. Komplikasi akut
yang dapat terjadi adalah kandidiasis, dysgeusia, serostomia (mulut kering) dan
mukositis. Komplikasi kronis adalah karies gigi, osteoradionekrosis, dan nekrose
pada jaringan lunak.13 Reaksi akut terjadi selama terapi dan biasanya bersifat
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reversibel, sedangkan reaksi yang bersifat kronis biasanya terjadi menahun dan
bersifat irreversibel.13. Hanya dengan sedikit kenaikan pada dosis sudah dapat
menaikkan insidens komplikasi oral secara signifikan.13
Stadium Kanker Nasofaring
Penentuan stadium kanker nasofaring menurut kriteria yang ditetapkan
AJCC/UICC (American Joint Committe on Cancer / International Union Against
Cancer). Cara penentuan stadium kanker nasofaring yang terbaru adalah menurut
AJCC/UICC edisi ke-6 tahun 2002, yaitu : Tumor di nasofaring (T) , Tx apabila
tumor primer tidak dapat ditentukan To apabila tidak ditemukan adanya tumor
primer, Tis adalah Carcinoma in situ, T1 adalah tumor terbatas di nasofaring, T2
adalah tumor meluas ke jaringan lunak, T2a apabila tumor meluas sampai daerah
orofaring dan/atau fossa nasalis tanpa perluasan ke depan parafaring, T2b :apabila
terdapat perluasan ke parafaring, T3 jika tumor menginvasi struktur tulang dan/atau
sinus paranasal, dan T4 apabila tumor meluas ke intrakranial dan/atau mengenai
saraf kranial, fossa infratemporal hipofaring, orbita, atau ruang mastikator.14
Kelenjar limfe regional (N) dengan kondisi Nx jika pembesaran KGB
regional tidak dapat ditentukan, No apabila tidak ada pembesaran KGB regional, N1
apabila metastasis ke KGB unilateral, ukuran ≤ 6 cm, terletak di atas fossa
supraklavikula, N2 apabila metastasis ke KGB bilateral, ukuran ≤ 6 cm, terletak di
atas fossa supraklavikula, N3 jika metastasis ke KGB, N3a apabila ukuran KGB > 6
cm, di atas fossa supraklavikula, dan N3b jika terletak pada fossa supraklavikula.14
Metastasis jauh (M) dengan keadaan Mx apabila adanya metastasis jauh tidak
dapat ditentukan, Mo apabila tidak ada metastasis jauh, dan M1 apabila ada
metastasis jauh.14
Tabel 1. Stadium Kanker Nasofaring 14
Stadium
Stadium 0
Stadium 1
Stadium IIa
Stadium IIb
Stadium IIb
Stadium III
Stadium IVa
Stadium IVb
Stadium IVc

T(Tumor di
Nasofaring)
Tis
N
T2a
T1-2b
T2b
T1-2b
T4
Semua T
Semua T

N(Kelenjar Limfe
Regional )
No
N0
N0
N1
N0-1
N2
N0-2
N3
N0-3

M (Metastasis
Jauh)
Mo
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Stadium Kanker Nasofaring ditentukan Stadium 0 : Tis No Mo, Stadium I : T1 No
Mo, Stadium IIa : T2a No Mo, Stadium IIb : T1-2a N1 Mo, T2b No-1 Mo, Stadium
III : T1-2b N2 Mo, T3 No-2 Mo, Stadium IVa : T4 No-2 Mo, Stadium IVb : Semua
T N3 Mo, Stadium IVc : Semua T No-3 M1 (Tabel 1).14
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Mukositis Oral
Mukositis oral merupakan inflamasi pada mukosa mulut berupa eritema dan
adanya ulser yang biasanya ditemukan pada pasien yang mendapatkan terapi
kanker. Biasanya pasien mengeluhkan rasa sakit pada mulutnya dan dapat
mempengaruhi nutrisi serta kualitas hidup pasien.2 Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebanyak 29-66% dari seluruh sampel yang menerima radioterapi kanker
leher dan kepala terdapat mukositis oral. Keadaan ini dapat bertambah parah apabila
kanker tersebut terdapat pada rongga mulut, orofaring, atau nasofaring, kemudian
pasien yang menerima radioterapi dengan dosis total >5000 cGy, dan juga
radioterapi yang dilakukan bersamaan dengan kemoterapi.14,15
Patogenesis mukositis oral diduga melalui mekanisme langsung dan tak
langsung. Mekanisme secara langsung terjadi akibat interaksi langsung sinar radiasi
dengan jaringan dan sel yang mengakibatkan efek compton, yaitu sinar radiasi
mentransfer energi ke elektron terluar dari sel yang mengakibatkan kerusakan
setempat akibat ionisasi pada jaringan setempat, selain itu radiasi juga memicu
apoptosis sel mukosa oral. Mekanisme tak langsung disebabkan oleh terbentuknya
mediator inflamasi, hilangnya kemampuan proteksi kelenjar liur dan produknya (air
liur, proenzim, IgA, IgM, dan IgG), serta terjadinya netropenia16
Mukositis oral akibat radioterapi secara patofisiologis merupakan efek
langsung sitotoksik terhadap epitel dan respon inflamasi lokal. Selain itu, radiasi
juga akan mengenai struktur fasial dan oral termasuk kelenjar saliva mayor. Saliva
membantu mengatur homeostasis oral dengan perannya sebagai pelembab, pelumas,
bufer, dan antimikroba.15, sehingga perubahan kuantitas dan kualitas saliva akan
berefek pada fisiologi, pertahanan, dan ekologi mikrobial orofaring, sehingga
menurunkan kemampuan proteksi mukosa mulut.
Beberapa faktor diketahui mempunyai faktor predisposing dalam
membedakan timbulnya mukositis oral pada pasien yang menjalani kemoterapi dan/
atau radiasi untuk kanker di regio kepala dan leher. Faktor-faktor tersebut adalah
usia, jenis kelamin, penyakit sistemik, ras dan faktor spesifik yang terkait dengan
jaringan. Faktor spesifik jaringan meliputi jenis jaringan epitel, kebersihan rongga
mulut yang terkait dengan mikroba oral dan fungsi jaringan.11
Patofisiologi dari mukositis oral dapat dibagi menjadi 5 tahapan; termasuk
tahap inisiasi, tahap generasi pesan, tahap pemberian isyarat dan pembesaran, tahap
ulserasi dan tahap penyembuhan (Gambar 2). Perbedaan sitokin-sitokin
bertanggung jawab atas berbagai tahapan ini. 15 Tahap inisiasi termasuk
pertambahan jenis oksigen yang reaktif (ROS) yang disebabkan oleh produksi
radikal bebas oleh radioterapi atau chemoterapi, dimana radikal bebas ini akan
merusak sel-sel DNA sehingga menyebabkan produksi faktor-faktor transkripsi sel
seperti NFkB, sitokin-sitokin tidak teratur. Sehingga menyebabkan perubahan
biologis dan luka pada mukosa oral. Hal ini merupakan pertanda dari tahap awal
ulserasi. Sitokin-sitokin terlibat yang menyebabkan peradangan utama adalah IL-1
dan TNF-alpha. 8,15
Tahap Upregulation dan generasi pesan terjadi sebagai hasil pengaktifan
faktor transkripsi dari kedua terapi radiasi maupun kemotherapi. Ketika diaktifkan,
mereka mengendalikan sintese dari protein-protein (sitokin-sitokin), yang mana
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menyebabkan jaringan target spesifik, mengakibatkan kerusakan jaringan lebih
jauh. 15
Selama tahap pemberian isyarat dan pembesaran, adanya kerusakan langsung
pada sel-sel oleh sitokin-sitokin, dengan pengaktifan faktor nekrosis tumor (TNF)A, menimbulkan serangan balik yang mengarah pada perubahan pertambahan
radang suatu. Kerusakan ini terjadi di bawah permukaan mukosa. Tahap Ulserasi
secara klinis sangat jelas, meluas dari epitelium ke submucosa, dengan paparan dari
akhiran-akhiran neuron yang merespon terhadap rasa nyeri. Daerah ulser
mengalami kolonisasi yang menembus ke dalam sekitar jaringan, mendorong ke
arah rangsangan sitokin-sitokin proinflammatory. Di dalam tahap penyembuhan,
permukaan dari ulser menjadi tertutup dengan epitelium, (re-epithelialisasi dari
ulser), mendorong ke arah lapisan sel-sel sehat dan akhirnya terbentuk mukosa
normal kembali.15

Gambar 2. Patogenesis mukositis oral 2

Penatalaksanaan Mukositis Oral
Sampai saat ini, penatalaksanaaan paliatif merupakan pilihan untuk menatalaksana
pasien dengan mukositis oral. Beberapa upaya penatalaksanaan dengan intervensi
terapi saat ini sedang dikembangkan. Berdasarkan rekomendasi dari MASCC
(Multinational Association for Supportive Care in Cancer)/ ISOO (International
Society for Oral Oncology), penatalaksanaan klinis mukositis oral yang disebutkan
dalam “Panduan Mukositis Oral mencakup: asupan nutrisi yang adekuat, kontrol
rasa sakit, kontrol mikroorganisme oral, mengatasi keluhan mulut kering, mengatasi
perdarahan oral dan terakhir adalah intervensi dengan upaya terapi.9
Menurut Mc.Guire (2013), beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk
mukositis akibat kemoterapi atau radiologi adalah:
1. Agen kumur
Agen kumur sering digunakan dalam pencegahan mukositis. Secara umum,
agen kumur digunakan untuk membilas debris dan membantu mulut tetap
lembut dan lembab. Agen kumur harus memiliki karakteristik sebagai
pembersih non-iritatif dan tidak membuat mulut kering. Zat yang dapat
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2.

3.

berperan sebagai pembersih mulut antara lain normal saline, sodium
bikarbonat, campuran normal saline dengan sodium bikarbonat, madu, dan
beberapa jenis herbal tertentu.17 Yang termasuk dalam agen kumur antiseptik
antara lain chlorhexidine, hydrogen peroksida, dan povidone iodine.18
Pelindung mukosa
Senyawa-senyawa ini, dikenal sebagai senyawa-senyawa sitoprotektif,
memiliki beberapa kerja yang meningkatkan mekanisme perlindungan mukosa
sehingga mencegah cidera mukosa, mengurangi peradangan, dan
meyembuhkan ulkus yang telah ada. Pelindung mukosa diharapkan dapat
meningkatkan proses penyembuhan dan regenerasi sel.10 Pelindung mucosa
memiliki sediaan gel atau emulsi contohnya adalah Sucralfate.
Agen anti inflamasi
Agen anti inflamasi berfungsi untuk mengurang inflamasi yang terjadi akibat
mukositis. Beberapa agen anti inflamasi diantaranya kamilason liquid,
chamomile, dan kortikosteroid oral.7

PEMBAHASAN
Terapi radiasi yang diberikan pada penderita kanker daerah kepala dan leher
memberikan reaksi pada jaringan normal,khususnya pada mukosa rongga mulut.
Pertama muncul biasanya pada akhir minggu pertama setelah terapi. Terapi radiasi
biasanya diberikan selama 6 minggu dengan dosis harian 2 Gy (1 Gy = 100 rad),
lima kali seminggu. Gejala awal berupa gambaran mukosa keputih-putihan yang
menandakan adanya keratinisasi tingkat tinggi secara tak normal akibat mitotik
yang terganggu dan retensi yang berkepanjangan dari sel epitel superficial.13,19
Dhysphagia (kesulitan menelan) dan luka pada rongga mulut terlihat setelah
2-4 minggu terapi radiasi dan mulai mereda dalam 2-3 minggu berikutnya.
Perubahan yang lebih parah setelah 3 minggu terapi radiasi adalah terbentuknya
pseudomembran yaitu pembentukan plak atau bercak pada mukosa.12
Beberapa literature menunjukan bahwa insidensi dan keparahan mukositis
oral berkaitan dengan berbagai factor risiko yaitu yang berhubungan dengan pasien
(usia, jenis kelamin, kesehatan mulut dan kebersihan mulut, faktor genetik,
penurunan produksi saliva, status nutrisi yang buruk, fungsi ginjal dan fungsi
hepatik, penyakit diabetes, infeksi Human Imunnodeficiency Virus, konsumsi
alkohol, merokok, kelainan patologi oral atau vaskular sebelumnya, tipe kanker,
disfungsi imun dan jumlah neutrofil, defek enzim metabolisme tertentu, kelainan
pernafasan, gigi yang tajam); dan faktor risiko yang berhubungan dengan terapi
kanker itu sendiri (agen kemoterapi atau bioterapi, transplantasi sel stem sumsum
tulang dan darah, daerah radiasi dan fraksionasi, frekuensi dan dosis radiasi, volume
jaringan yang diradiasi, medikasi lain, opioid, antidepresan, antihistamin, diuretik,
sedatif, dan terapi oksigen). 7,20,21
Faktor risiko yang berperan terhadap keparahan mukositis oral pada kasus ini
dapat diidentifikasi yaitu gender, kebersihan mulut yang buruk, penurunan produksi
saliva, status nutrisi yang buruk, tipe/tahapan kanker yang sudah lanjut, daerah
radiasi, dosis total terlalu tinggi serta hiperfraksionasi radiasi.22,23
Sebuah literatur menyebutkan bahwa wanita mempunyai risiko lebih besar
terjadinya mukositis oral yang parah dibanding pria,24 tetapi literatur lain
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menyatakan bahwa gender bukan merupakan faktor risiko karena tidak ada
perbedaan antara pria dan wanita terhadap terjadinya mukositis oral yang parah.21,25
Peneliti dari Mayo Clinic and Mayo Foundation melaporkan bahwa pada
wanita terjadi mukositis oral yang lebih parah dan lebih sering daripada pria,
terutama jika menjalani kemoterapi dengan 5-FU, oleh karena itu diduga jenis
kelamin perempuan dapat dimasukkan ke dalam salah satu faktor risiko mukositis
oral. Status kebersihan mulut pasien ini juga berkontribusi untuk keparahan
mukositis oral, sesuai literatur yang menyatakan bahwa kebersihan mulut yang
buruk seringkali berhubungan dengan mukositis yang parah, dimana jaringan
mukosa yang sensitive dapat terinfeksi dengan mudah oleh mikroorganisme,
termasuk jamur, virus herpes dan bakteri.9,21,22
Pengobatan berupa pemberian obat kumur klorheksidin glukonat 0,2%
dengan cara diseka ke seluruh mukosa mulut dan gigi geligi, juga obat tetes
Mycostatin oral supension (nistatin). Klorheksidin adalah obat kumur yang
menunjukkan aktivitas antimikroba dan anti jamur sprektrum luas, efektif melawan
bakteri gram positif dan gram negatif, juga sel ragi dan jamur, dan terikat pada
permukaan oral secara terus menerus. 3,17
Penelitian Rutkauskas dkk. menunjukkan pengurangan keparahan mukositis
yang signifikan pada kelompok klorheksidin dibandingkan dengan kelompok
placebo.Nistatin merupakan drug of choice untuk perawatan kandidosis oral yang
terlokalisir.2 Penelitian Carpentieri dkk. menunjukkan bahwa pemberian nistatin
pada pasien yang menjalani kemoterapi dapat menurunkan insidensi mukositis.3,21
KESIMPULAN
Mukositis terkait Radioterapi
adalah masalah umum yang sering
menghambat efeksifikasi radiasi. Dengan meningkatkan pengobatan, profilaksis
dan perawatan yang adekuat dapat mencegah keparahan mukositis akibat radiasi
dan meningkatkan kepatuhan terhadap radiasi yang bisa berarti dalam pengendalian
penyakit yang lebih baik dan khususnya meningkatnya harapan pasien dalam
bertahan hidup.
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ABSTRAK
Anak-anak sering menderita gangguan atau kelainan pada rongga mulut karena
masalah gizi ataupun trauma. Lesi oral yang biasa ditemukan adalah ulserasi.
Makalah ini disusun untuk memaparkan kasus lesi ulserasi pada anak laki-laki usia
9 tahun yang datang ke RSGM Unpad dengan keluhan terdapat sariawan pada lidah
karena tergigit dan luka pada sudut mulut. Pemeriksaan klinis ekstraoral, ditemukan
ulkus pada kedua sudut bibir yang dikelilingi eritem dan daerah deskuamasi serta
bibir pasien tampak kering. Pada pemeriksaan intraoral, ditemukan ulkus tunggal
dengan diameter 2 mm, berwarna putih, dangkal, dengan bentuk bulat iregular, dan
tepi kemerahan. Diagnosa untuk pasien ini adalah Angular Cheilitis dan Reccurent
Apthous Stomatitis (RAS). Terapi untuk pasien ini adalah pemberian antiseptik
untuk kompres sariawan, Vaseline album untuk oles bibir dan sirkum oral, serta
vitamin B12 dan Asam Folat. Dalam waktu 1 bulan, kondisi klinis pasien
menunjukkan ulserasi mengalami perbaikan dan penyembuhan. Lesi ulserasi pada
anak-anak memerlukan terapi komprehensif, baik secara lokal maupun sistemik,
sehingga tidak terjadi kekambuhan pada pasien.
Kata kunci: Angular cheilitis, RAS, ulserasi pada anak, obat penyakit mulut
topikal, terapi komprehensif.
ABSTRACT
Children often suffer from disorders or abnormalities in the oral cavity due to
nutritional problems or trauma. Oral lesions commonly found is ulceration. This
paper was prepared to present the case reports of ulcerated lesions in a 9 years old
boy, who came to the Dental Hospital of Unpad. The chief complaints were sores on
the tongue due to biting and on the corners of the mouth. Extra oral examination
found ulcers on the both corner of the lips surrounded by erithematous and
desquamation area as well as the patient’s lips looks dry. Intraoral examination
found a single white ulcer with a diameter of 2 mm, shallow, with irregular round
shape and erithematous edges. Diagnosis for these abnormalities were Angular
Cheilitis and Recurrent Apthous Stomatitis (RAS).Treatment for this patient was the
provision of topical antiseptic for the ulcers, topical application of Vaseline album
for lip and circum oral, as well as vitamin B12 and Folic Acid. Within one month,
the clinical condition of patients showed an improvement and healing ulceration.
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The ulcerated lesion in children requires a comprehensive therapy, either locally or
systemically, so there will be no recurrence in patients.
Keywords: Angular cheilitis, RAS, pediatric ulceration, topical oral medicine,
comprehensive therapy.
PENDAHULUAN
Anak-anak sering menderita gangguan atau kelainan pada rongga mulut
karena masalah gizi ataupun trauma. Aktifitas anak - anak sehari- hari
memungkinkan terjadi trauma pada mukosa rongga mulut yang tidak disengaja
seperti karena terjatuh, terbentur gigi atau tergigit. Kebiasaan makan yang tidak
sehat seimbang atau kudapan mengandung zat pengawet dan kurangnya konsumsi
air minum juga sering ditemukan sehingga dapat menimbulkan gangguan pada
mukosa rongga mulut. Lesi oral yang biasa ditemukan adalah ulserasi, seperti
Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) dan Angular cheilitis.
SAR merupakan suatu kondisi peradangan mukosa rongga mulut dengan
karakteristik ulserasi ulang kambuh dan terdapat masa bebas ulkus selama beberapa
hari hingga minggu. SAR merupakan suatu kondisi yang sangat umum dengan
prevalensi sebesar 20% dari populasi dan prevalensi pada kelompok anak-anak
sebesar 5-10%. Etiologi SAR hingga saat ini masih tidak diketahui dengan pasti.1
Angular cheilitis adalah merupakan suatu keadaan inflamasi pada sudut
mulut yang ditandai dengan adanya fisur kemerahan, berkrusta, erosi dan dapat
disertai ulserasi. Angular cheilitis memiliki etiologi yang bervariasi, yaitu
disebabkan infeksi jamur Candida albicans, bakteri Staphylococcus dan
Streptococcus beta-hemolitik, berkurangnya dimensi vertikal karena kehilangan
gigi, trauma mekanis akibat dari cups yang tajam, kebiasaan menggigit bibir atau
pipi, gesekan dari peralatan ortodonti, serta karena kurangnya nutrisi seperti zat
besi, vitamin B12, dan asam folat. Angular Cheilitis terjadi 0,7-3,8% pada dewasa
dan 0,2-15,1% pada anak-anak, namun secara keseluruhan paling sering terjadi pada
dewasa berusia 30 – 60 tahun. 1-3
Tata laksana SAR dan Angular cheilitis memerlukan proses identifikasi dan
koreksi faktor-faktor predisposisi, sehingga dengan menanggulanginya diharapkan
dapat dicapai kesembuhan dan mencegah kekambuhan. Perawatan baik secara lokal
pada lesi mukosa oral maupun secara sistemik untuk meningkatkan imunitas tubuh
diperlukan sebagai upaya terapi komprehensif.
Pada makalah ini akan dipaparkan dan dibahas mengenai tatalaksana kasus
lesi ulserasi pada anak laki-laki usia 9 tahun yang datang ke RSGM Unpad dengan
keluhan terdapat sariawan pada lidah karena tergigit dan luka pada sudut mulut.
Lesi ulserasi rongga mulut tersebut didiagnosis sebagai SAR dan Angular cheilitis.
LAPORAN KASUS
Seorang anak laki – laki usia 9 tahun datang ke klinik RSGM Unpad dengan
keluhan terdapat sariawan pada ujung lidah karena tergigit dan sudut bibir kiri dan
kanan, keluhan dirasa mengganggu dan menimbulkan rasa sakit sejak 1 minggu
terakhir. Pasien sering mengalami keadaan ini, kadang tanpa sebab muncul lesi dan
sembuh dengan sendirinya. Hasil pemeriksaan ekstra oral ditemukan bibir tampak
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kering, terdapat ulkus minor dikelilingi daerah deskuamasi dan kemerahan pada
sudut bibir kiri dan kanan (Gambar 1).
Hasil pemeriksaan intra oral ditemukan kebersihan mulut sedang karena
tampak plak pada beberapa regio tanpa kalkulus serta gusi oedema pada regio
anterior rahang atas. Pada ujung lidah ditemukan sebuah ulcer, ukuran 2 mm,
bentuk bulat, tepi kemerahan dan tidak rata, kedalaman dangkal, dasar putih
(Gambar 2). Gigi 61 ditemukan dalam keadaan non vital dan terdapat karies pada
gigi 74. Diagnosa kerja adalah Reccurent Apthosa Stomatitis dengan diagnosis
banding Traumatic ulcer pada ujung lidah serta Angular cheilitis dengan diagnosis
banding Herpes labialis.
Pada kunjungan pertama ini pasien diberikan perawatan non farmakologi
berupa manajemen diet sehari – hari disarankan untuk mengkonsumsi buah serta
sayur secara teratur dan cukup minum air putih, instruksi membersihkan gigi dan
lidah sehari 2 kali, serta membersihkan mulut (bekas air liur) segera setiap bangun
tidur. Pengobatan farmakologi yang diberikan yaitu aplikasi topikal Chlorhexidine
Gluconate 0,2% sebagai antiseptik kompres pada luka sudut bibir dan topikal oles
Vaseline Album untuk melembabkan kondisi bibir dan sirkum oral. Sedangkan
Vitamin B12 1x50 mcg/ hari dan Asam Folat 1x400 mcg / hari selama 1 minggu
diberikan untuk mempercepat penyembuhan lesi ulserasi secara sistemik. Pasien
diminta kontrol setelah 1 minggu.

Gambar 1. Kelainan pada sudut bibir bilateral

Gambar 2. Ulcer pada ujung lidah

Pada kunjungan ke-dua pasien datang dengan keadaan sariawan di lidah dan
di sudut bibir masih ada dan masih terasa perih serta juga mengeluhkan muncul
sariawan baru di bibir bawah sejak 1 hari sebelumnya karena tertusuk sikat gigi, lesi
berupa ulser tunggal, ukuran diameter 1 mm, bentuk oval, tepi kemerahan dan tidak
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rata, kedalaman dangkal, dasar putih ditemukan pada mukosa labial bawah (gambar
3). Hasil pemeriksaan intra oral juga mendapatkan lapisan pseudomembran
berwarna coklat pada permukaan dorsum lidah (gambar 4). Diagnosis kerja tetap
SAR dan Angular cheilitis serta terdapat kondisi Coated Tongue. Diduga pasien
kurang kooperatif dalam menjalani perawatan yang diberikan oleh operator,
sehingga pada kunjungan ini pasien dimotivasi ulang agar patuh menjalankan
instruksi sebelumnya dengan teratur. Aplikasi obat topikal dan vitamin sistemik
diberikan lagi, serta pasien diminta untuk kontrol 1 minggu.

Gambar 3. Ulcer pada mukosa labial inferior

Gambar 4. Coated tongue pada dorsum lidah

Pada kunjungan selanjutnya pasien datang tidak lagi mengeluhkan rasa sakit
pada sariawan ujung lidah dan bibir bawah serta pada sudut bibirnya. Pada
pemeriksaan ekstra oral sudut bibir tidak ditemukan ulkus minor, namun masih
terdapat daerah deskuamasi ringan (gambar 5), sedangkan pada pemeriksaan intra
oral terlihat daerah makula berwarna kemerahan pada bekas lesi ulserasi di ujung
lidah (gambar 6) dan mukosa labial bawah (gambar 7). Kondisi coated tongue sudah
tidak ditemukan pada kunjungan ini. Pasien mengaku sudah mengikuti instruksi
operator untuk pengobatannya, tapi masih belum suka mengkonsumsi sayur dan
buah. Perawatan selanjutnya adalah melanjutkan manajemen diet makanan sehat
seimbang dan cukup minum air putih, tetap membersihkan gigi dan lidah sehari dua
kali serta membersihkan mulut (bekas liur) segera setiap bangun tidur. Pengobatan
topikal kompres antiseptik dan oles vaselin album dilanjutkan sampai sembuh untuk
melembabkan daerah sudut bibir.
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Gambar 6. Ulser pada ujung lidah (-), coated tongue (-)

Gambar 7. Ulser pada mukosa labial (-), makula eritema post SAR (+)

Gambar 5. Deskuamasi ringan tanpa ulserasi

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan klinis, didapatkan diagnosis
untuk pasien tersebut adalah Stomatitis Apthosa Rekuren (SAR), karena pasien
datang dengan keluhan terdapat sariawan pada ujung lidah akibat tergigit, serta pada
kunjungan kontrol pertama sariawan pada lidah belum sembuh dan muncul
sariawan baru pada bibir bawah depannya. Pasien mengatakan beberapa kali
mengalami keadaan seperti ini. Selain itu keluhan pasien pada keadaan sudut
bibirnya yang terasa perih dan nyeri bila membuka mulut didiagnosis sebagai
Angular cheilitis. Pasien tidak menyadari penyebab keadaan ini, namun dari hasil
anamnesis dikatakan bahwa pasien saat tidur mengeluarkan air ludah karena mulut
terbuka (mengiler), pasien juga jarang mengkonsumsi buah dan sayur.
SAR adalah suatu kelainan yang dikarakteristikkan dengan ulserasi berulang
pada mukosa oral pasien tanpa disertai gejala penyakit lainnya. Umumnya pasien
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dengan riwayat SAR mengalami 2 hingga 6 lesi tiap episode dan mengalami
beberapa kali episode setiap tahun, atau dapat timbul setiap 3 hingga 4 minggu. 3,4
Sedangkan Angular cheilitis adalah inflamasi yang ditandai dengan terbentuknya
fissure atau ulser disertai penebalan keratin di sekelilingnya berwarna putih keabuan
dan daerah eritem pada sudut bibir.3
Terdapat dua buah ulser pada pasien ini yang didiagnosis sebagai SAR, yaitu
pada ujung lidah berukuran 1 x 1 mm dan mukosa labial inferior berukuran 5 x 6
mm. Ulser tersebut berbentuk oval berwarna putih dengan margin ireguler, tepi
eritem, permukaan cekung, kedalaman dangkal dan dasar putih tidak rata. Ulserasi
SAR pada pasien ini termasuk dalam klasifikasi ulser minor. Ulser minor adalah
yang paling sering terjadi, sekitar 80% dari kasus SAR, dan sembuh tanpa
meninggalkan bekas luka.3 Ulser minor SAR merupakan bentuk yang paling umum
terjadi, berbentuk bulat, berukuran kecil, nyeri, berdiameter 3-6 mm atau kurang
dari 1 cm, dapat dilapisi membrane berwarna putih kekuningan, dan dikelilingi
daerah kemerahan yang tipis. Lesi dapat berjumlah satu atau banyak, sering terjadi
pada usia 10-40 tahun dan biasanya terjadi pada mukosa labial, bukal, dan dasar
mulut, tetapi jarang terjadi pada gingiva, palatum dan dorsum lidah. 1,3,5,6
Perbedaan gambaran klinis yang menunjukkan berbagai tipe SAR yaitu minor,
mayor dan herpetiform tampak pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan Gambaran Klinis SAR7
Kategori
Ukuran
Bentuk

Aftosa Minor
<0,5 cm
Oval

Jumlah
Lokasi

1-5
Mukosa Nonkeratin

Perawatan

Kortikosteroid
Topikal, obat kumur
tetrasiklin

Aftosa Mayor
>0,5 cm
Oval dengan tepi tidak
beraturan
1-10
Semua bagian rongga
mulut
Kortikosteroid
topical/sistemik/intralesi,
immunosupresif

Aftosa Herpetiform
<0,5 cm
Oval
10-100
Semua bagian rongga
mulut
Kortikosteroid
topical/sistemik, obat
kumur tetrasiklin

Gambar

Faktor predisposisi SAR yaitu genetik, trauma, alergi, defisiensi nutisi, stres,
faktor sistemik dan faktor hormon.3 Pada pasien ini yang menjadi faktor
predisposisinya yaitu trauma dan diduga terdapat defisiensi hematologi akibat
asupan nutrisi yang tidak seimbang. Dari hasil anamnesa pasien mengaku pada
mulanya sariawan muncul karena tergigit atau karena terkena trauma sikat gigi,
sehingga pada gambaran klinis lesi ulser tampak tepi yang tidak rata. Pasien juga
menyadari jarang mengkonsumsi sayur dan buah yang banyak mengandung vitamin
B12 dan asam folat. Berdasarkan literatur, beberapa penelitian menunjukkan hasil
bahwa 10-20% pasien SAR mengalami defisiensi vitamin B12, asam folat dan zat
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besi, sehingga jika defisiensi vitamin B12 asam folat dan zat besi ditanggulangi
dapat menyembuhkan ulser secara cepat.1,4
Diagnosis banding untuk SAR adalah traumatic ulcer. Traumatic ulcer
dibedakan dengan SAR berdasarkan frekuensi kekambuhannya, ulser SAR hilang
timbul dalam hitungan minggu ataupun bulan, sedangkan traumatic ulcer tidak
berulang. Berdasarkan gambaran klinisnya, ulser pada traumatic ulcer umumnya
datar atau sedikit cekung dengan bentuk bulat, oval, atau elips Sumber lain
menyatakan ulser pada traumatic ulcer berwarna putih kekuningan, dan biasanya
terdapat margin yang lebih tinggi yang terasa keras saat palpasi, terdapat
diskontinuitas epitel yang dangkal atau dalam dengan tingkat keratosis peripheral
yang bervariasi, dasar ulser berwarna putih kekuningan.4,7 Berdasarkan faktor
penyebabnya, traumatic ulcer biasa disebabkan oleh trauma lokal tanpa disertai
faktor pembawa lainnya dari pasien, sedangkan SAR biasa disebabkan oleh faktor
dari dalam tubuh pasien, baik hormon, genetik, gangguan imun, defisiensi nutrisi,
dll yang dapat dicetus juga oleh trauma lokal pada awalnya. Ulserasi pada traumatic
ulcer akan hilang jika faktor penyebab dihilangkan, sedangkan ulserasi pada SAR
akan kambuh pada suatu saat tanpa ada penyebab trauma. Berikut pada tabel 2
menunjukkan perbedaan SAR dan traumatic ulcer :
Tabel 2. Perbedan SAR dan Traumatic ulcer 7
Kategori
Lokasi
Frekuensi
Tepi lesi
Penyebab
Perawatan
Gambaran
Klinis

SAR 2
Mukosa Tidak berkeratin
Berulang rutin
Rata, bentuk Oval
Faktor genetik, defisensi zat
besi, gangguan imun, trauma
Kortikosteroid Topikal

Traumatic Ulcer 1
Seluruh rongga mulut
Tidak Berulang
Irreguler
Trauma lokal (fisik, kimia, termal)
Antiseptik / kortikosteroid topikal

Terapi yang diberikan kepada pasien untuk kasus SAR adalah pemberian
vitamin B12 dan asam folat ditujukan untuk membantu penyembuhan lesi ulserasi.
Berdasarkan beberapa sumber literatur obat-obatan yang biasa digunakan untuk
perawatan lesi SAR adalah :4,8’
1. Kortikosteroid.
Kortikosteroid tidak mempercepat penyembuhan dari ulser yang terjadi, namun
dapat mengurangi rasa sakit dari peradangan yang terjadi. Obat ini hanya diberikan
kepada mereka yang mengalami SAR dengan jarak 2-3 minggu sekali. Obat ini
perlu digunakan selama 2 bulan, lalu dihentikan selama satu bulan untuk menilai
apakah ada penyakit tanpa pengobatan.
2. Pasta Triamcinolone.
Merupakan kortikosteroid dalam sediaan gel yang dapat beradaptasi pada
mukosa yang lembab. Ketika diaplikasikan dengan benar, gel dapat beradaptasi
pada mukosa untuk satu atau beberapa jam, namun kesulitan yang mungkin timbul
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adalah saat mengaplikasikan gel pada ulser kadang kurang menempel dengan baik
karena kondisi rongga mulut selalu dalam keadaan basah. Obat ini hanya berguna
pada pasien dengan ulser yang dapat mudah dijangkau dari bagian depan mulut dan
untuk pasien yang dapat mengikuti instruksi dengan baik.
3. Obat kumur Tetrasiklin.
Percobaan di Britain dan USA menunjukan bahwa obat kumur tetrasiklin dapat
mengurangi frekuensi ataupun keparahan dari ulkus secara signifikan. Untuk ulkus
herpetiform khususnya, tetrasiklin kapsul (250 mg) dapat dilarutkan dengan sedikit
air dikumur selama 2-3 menit, tiga kali sehari. Beberapa pasien menggunakan obat
kumur ini secara teratur selama 3 hari setiap minggu jika mereka memiliki ulser
yang berulang.
4.

Larutan Chlorheksidin 0,2%
Larutan ini dapat juga digunakan sebagai obat kumur untuk SAR, digunakan
tiga kali sehari setelah makan dan dikumurkan selama satu menit. Obat ini terbukti
dapat mengurangi durasi dan ketidaknyamanan dari SAR.
5. Preparat Salisilat topikal.
Salisilat merupakan anti inflamasi dan dapat memberikan efek lokal. Preparat
salisilat kolin dalam bentuk gel dapat diaplikasikan pada ulkus.
6. Vitamin B12, asam Folat dan zat besi
Vitamin B12 merupakan salah satu nutrisi yang menjaga kesehatan jaringan
syaraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang berperan dalam proses
penyembuhan jaringan. Fungsi sel darah merah adalah mengikat oksigen dari paruparu untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari
jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Pengikatan oksigen dan karbon
dioksida ini dikerjakan oleh hemoglobin yang telah bersenyawa dengan oksigen
yang disebut oksihemoglobin. Oksigen diangkut dari seluruh tubuh sebagai
oksihemoglobin yang nantinya setelah tiba di jaringan akan dilepaskan. Proses ini
merupakan proses oksigenasi dan merupakan nutrisi penting dalam proses
penyembuhan ulser. Asam folat berfungsi bekerja sama dengan vitamin B12 dalam
pembentukan sel-sel darah merah dan membantu zat besi bekerja dengan baik
dalam tubuh. Zat besi juga berfungsi dalam pembentukan sel darah merah, zat besi
membawa oksigen ke seluruh tubuh pada hemoglobin. Sebuah penelitian
melaporkan bahwa perawatan SAR dengan vitamin B12 1000 mcg/hari selama 6
bulan menghasilkan kesembuhan pada 100% pasien, sedangkan perawatan SAR
dengan vitamin B12 500 mcg/hari hanya menghasilkan kesembuhan pada 30%
pasien.9,10
Diagnosis untuk pasien ini tidak hanya SAR, tetapi juga terdapat Angular
cheilitis. Angular cheilitis merupakan inflamasi akut atau kronis pada sudut mulut
yang ditandai dengan adanya fisur-fisur, retak-retak pada sudut bibir, berwarna
kemerahan, mengalami ulserasi disertai rasa terbakar, nyeri dan rasa kering pada
sudut mulut. Angular cheilitis terjadi karena multifaktor, baik faktor predisposisi
lokal maupun sistemik.9 Etiologi Angular cheilitis dapat berupa defisiensi nutrisi,
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gangguan imun, infeksi jamur dan bakteri serta faktor mekanikal. Penyebab
Angular cheilitis yang menonjol pada anak-anak adalah defisiensi nutrisi, biasanya
disebabkan kurangnya asupan riboflavin, zat besi dan asam folat. Defisiensi
riboflavin menyebabkan berkurangnya kematangan jaringan kolagen, sehingga
mudah terjadi infeksi. Selain kurangnya riboflavin, defisiensi zat besi dalam plasma
darah akan menghambat penyembuhan lesi dan memudahkan terjadinya Angular
cheilitis. 11
Diagnosis banding untuk Angular cheilitis adalah Herpes labialis, seperti
tampak perbedaannya pada Tabel 3.
Tabel 3. Perbedaan Angular cheilitis dan Herpes labialis 9,11
Kategori
Lokasi
Etiologi
Perawatan
Gambaran
Klinis

Angular Cheilitis
Sudut mulut unilateral/ bilateral
Defisiensi nutrisi, gangguan imun,
infeksi bakteri, faktor mekanis.
Menghilangkan faktor lokal,
pemberian antijamur/antibakteri,
vitamin
Eritema, fissure, ulser,
deskuamasi, perdarahan

Herpes labialis
Tepi merah bibir
Virus HSV Tipe 1
Pemberian acyclovir
Prodormal parastesi, eritem,
vesikel, krusta

Pada Angular Cheilitis pasien ini diberikan topikal kompres Chlorhexidine
0,2% serta aplikasi topikal Vaseline album pada lesi di kedua sudut bibir.
Chlorhexidine adalah suatu antiseptik yang termasuk golongan bisbiguanide yang
umumnya digunakan dalam bentuk glukonatnya. Chlorhexidine digunakan sebagai
surgical scrub, mouth wash, neonatal bath, dan antiseptik kulit. Chlorhexidine
menyerang bakteri Gram postif dan negatif, bakteri ragi, jamur, protozoa, alga dan
virus.12 Pemberian Chlorhexidine berfungsi untuk mempercepat penyembuhan.
Pemberian Vaseline album atau petroleum jelly, adalah sebagai agen pelembab
topikal yang membantu menjaga bibir tetap lembab, melindungi area dari iritan dan
mengurangi trauma pada daerah tersebut.13
Tindakan pencegahan timbulnya SAR dan Angular Cheilitis dapat dilakukan
diantaranya dengan menjaga kebersihan rongga mulut, menghindari stres serta
mengkonsumsi nutrisi yang sehat seimbang, terutama yang mengandung vitamin
B12, asam folat dan zat besi, serta cukup hidrasi,. Menjaga kebersihan rongga mulut
dapat juga dilakukan dengan berkumur-kumur menggunakan air garam hangat atau
obat kumur. Kontrol ke dokter gigi secara berkala diperlukan apabila terdapat
keluhan kembali atau untuk mencegah kekambuhan. Pengobatan farmakologi
biasanya bertujuan untuk mengurangi gejala yang dihadapi agar pasien dapat
mendapatkan kualitas hidup yang baik. 1,3,9,10
Pasien ini juga diinstruksikan untuk kembali kontrol hingga sembuh. Kontrol
dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah keluhan pasien sudah berkurang,
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apakah terjadi penyembuhan pada lesi dan apakah pasien melakukan instruksi
dengan tepat. Berdasarkan hasil akhir perawatan pada kasus ini membuktikan
bahwa diagnosis dan terapi yang diberikan tepat, namun tetap diperlukan terapi
komprehensif, baik secara lokal maupun sistemik dengan memperhatikan asupan
nutrisi dan pencegahan terhadap trauma atau faktor pencetus, sehingga tidak terjadi
kekambuhan lesi ulserasi pada pasien.
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DIABETES MELITUS DAN HIPERTENSI
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ABSTRAK
Oral lichen planus kelainan mukokutan yang bersifat kronis dengan prevalensi
sekitar 1,5% hingga 2% dari populasi. Kondisi oral lichen planus yang ditemukan
pada penderita dibetes mellitus dan hipertensi diketahui dengan istilah Grinspans
syndrome. Obat-obatan yang dikonsumsi penderita diabetes mellitus dan hipertensi
dapat menyebabkan lesi oral lichen planus. Dilaporkan seorang wanita dengan usia
70 tahun datang ke klinik IPM RSGM dengan keluhan mengalami sariawan di
daerah bukal posterior yang tidak pernah sembuh selama kurang lebih 1,5 tahun,
saat ini pasien juga sedang dirawat diabetes mellitus dan hipertensi nya. Terapi
farmakologi yang diberikan berupa topikal steroid, topikal analgesic, obat kumur
antiseptik dan multivitamin. Terapi non farmakologi pasien diedukasi untuk
merubah pola makan dan menjaga kesehatan mulutnya serta dirujuk ke dokter
penyakit dalam nya untuk mengganti terapi obat hipertensi yang diberikan. Terapi
topikal steroid menunjukan hasil yang efektif dengan lesi oral menunjukan
perbaikan, saat ini pasien masih di kontrol untuk menjaga rekurensi kembali.
Kesimpulannya perlu kerjasama pasien dan rekan sejawat dokter penyakit dalam
untuk mencari obat yang kemungkinan dapat menyebabkan oral lichen planus
sehingga kualitas hidup pasien dapat terjaga dengan baik.
Keyword: Oral lichen planus, Grinspans syndrome, Ulser, Steroid, Diabetes
mellitus
ABSTRACT
Oral lichen planus is a chronic mucocutaneous disease with prevalence of about
1,5% to 2 % of the population. Oral lichen planus condition found in patients with
diabetes mellitus and hypertention are known by term Grinspans Syndrome.The
drugs are consumed by patient with diabetes mellitus and hypertention can cause
oral lichen planus lesions. Reported a woman 70 years old, coming to the IPM
clinic of RSGM with complaints suffered ulcers in the posterior buccal region that
never heal for approximately 1,5 years, at this time patient is also being treated
diabetes mellitus and hypertension. Pharmacological therapy prescribed were
topical steroids, topical analgesic, antiseptic mouthwash and multivitamins. Nonpharmacological therapy with educated patients to change eating habits and
maintaining a healthy mouth and referred to internist to replaced the hypertention
drugs therapy. Topical steroid therapy showed effective results with oral lesions
showed improvement, this time the patient is still in control to keep recurrences
back. The conclusion is needs the cooperation of patients and the doctor of internal
medicine to search for drugs that might cause oral lichen planus so that the quality
of life of patients can be properly maintained.
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Keywords: Oral lichen planus, Grinspans syndrome, ulcer, steroid, diabetes
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PENDAHULUAN
Lichen planus adalah kelainan mukokutan yang bersifat kronis, dan dapat
mengenai mukosa rongga mulut maupun kulit. Oral lichen planus ( OLP )
umumnya lebih banyak mengenai wanita dari pada pria dengan usia sekitar 30
tahunan. OLP juga dapat ditemukan pada anak-anak tetapi prevalensinya sangat
jarang. Prevalensi OLP dari beberapa penelitian yang dilaporkan berkisar antara
0,5% hingga 2,6% . dari seluruh populasi. Secara klinis OLP memiliki ciri berupa
wickham’s striae, white papules, white plaque, erythema atau erosion. Lokasi di
rongga mulut yang sering ditemukan di daerah mukosa bukal, dorsum lidah, dan
gusi. Lesi OLP biasanya simetris bilateral, dengan 6 variasi yang sering ditemukan
antara lain reticular, popular, plak, erosive, atropik dan bula. Burning sensation
adalah gejala yang menyertai tipe erosive, atropik atau bula.1,7
OLP memiliki diagnosis banding lichenoid reaction, lichenoid biasanya
berhubungan dengan reaksi kontak hipersensitif, dapat disebabkan kontak dengan
material bahan tambal dan obat-obatan. Oral lichenoid reaction beberapa jurnal
menyebutkan sebagai variasi dari OLP. Obat-obatan yang telah dikomfirmasi dapat
menyebabkan lichenoid reaction antara lain dapsone, beta blockers, NSAID, obat
hipoglikemik, golongan penisilin, dan golongan sulfa. Oral lichen planus dapat di
sebabkan oleh obat-obatan, stress, infeksi virus dan bahan kedokteran gigi. Pada
penderita kelainan sistemik seperti diabetes mellitus dan hipertensi, penggunaan
obat-obatannya dapat menjadi etiologi terjadinya OLP. OLP yang ditemukan pada
penderita diabetes melituss dan hipertensi biasanya dikenal dengan Grinspan’s
sindrom.3,4 Pada kasus ini belum dapat dipastikan bahwa lesi oral yang ditemukan
adalah lichenoid reaction karena hingga saat ini masih dicari obat yang
kemungkinan dapat menjadi pemicu munculnya lusi di rongga mulutnya.
LAPORAN KASUS
Seorang wanita dengan usia 73 tahun datang ke klinik IPM RSGM, dengan
keluhan terdapat sariawan di rongga mulutnya, yang tidak pernah kunjung sembuh
sekalipun. Sariawan tersebut dirasakan oleh pasien sudah lebih dari satu tahun, dan
terasa sangat sakit sehingga pasien kesulitan untuk makan dan minum. Selama
setahun ini pasien sudah berusaha mengobati dengan berbagai obat-obatan yang
diberikan oleh dokter berupa obat kumur tetapi tidak ada perbaikan sedikit pun, saat
ini pasien sedang dalam pengobatan diabetes mellitus sudah selama 10 tahun dan
juga sedang dalam perawatan hipertensi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu.
Pasien mengkonsumsi glibenclamide untuk pengobatan diabetesnya dan captopril
untuk pengobatan hipertensinya.
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a
b
Gambar 1 Kunjungan pertama: Mukosa bukal kanan (a) mukosa bukal kiri (b)

Pemeriksaan ekstra oral tidak ditemukan pembesaran kelenjar limfe, dan
tidak ditemukan lesi di ekstremitasnya. Pemerikasaan intra oral ditemukan ulser
didaerah mukosa bukal posterior kiri dan kanan ( gambar 1) dengan tepi ireguler
dan kemerahan. Pemeriksaan laboratorium darah rutin tidak ada kelainan, kadar
gula dalam darah juga dalam batas normal karena pasien rutin mengkonsumsi
obatnya. Biopsi tidak dilakukan karena pasien menolak dengan alasan pribadi.

a
Gambar 2 Kunjungan kedua: Mukosa bukal kanan membaik (a),
Mukosa bukal kiri masih tampak kemerahan ( b)

b

Perawatan yang diberikan adalah terapi secara farmakologi dan non
farmakologi. Secara farmakologi pasien diberikan tablet prednisone 5 mg topikal
sebagai obat kumur 2 kali sehari, kemudian diberikan obat kumur benzydamine
hydrochloride sebagai analgesic sehingga pasien dapat melakukan aktifitas makan
dan minum, serta pemberikan multivitamin. Perawatan non farmakologi pasien
dinstruksikan unutk mengkonsumsi obat yang telah diresepkan secara benar dan
tepat, menghindari makanan pedas, dan menjaga kesehatan rongga mulutnya.
Pasien juga dikonsulkan kepada dokter penyakit dalam yang merawat nya untuk
dilakukan evaluasi terhadap obat-obatan sistemik yang dikonsumsi oleh pasien agar
dapat diganti dengan obat golongan yang lain terutama untuk obat antihipertensinya
yang dicurigai sebagai penyebab munculnya lesi OLP. Pada kunjungan kedua (
gambar 2) lesi di mukosa bukal menunjukan perbaikan yang cukup baik.
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b
Gambar 3 kunjungan ketiga; Lesi di mukosa bukal kanan dan kiri sembuh (a,b)

Pada saat kunjungan ke 3 (gambar 3 )setelah enam minggu dilakukan
perawatan di klinik IPM RSGM kondisi lesi ulser di mukosa bukal pasien mengalai
perbaikan yang signifikan. Pasien sudah tidak merasa sakit lagi saat berbicara,
makan dan minum, sehingga pasien merasa lebih baik dibanding kondisi sebelum
dilakukan perawatan, dan hingga saat ini pasien dalam perawatan rutin unutk
menjaga oral hygiene nya.
PEMBAHASAN
Perawatan OLP pada pasien dengan kondisi memiliki kelainan sistemik perlu
dilakukan secara bekerja sama disiplin ilmu lainnya dalam hal ini adalah ilmu
penyakit dalam. Berdasarkan pemerikasaan klinis yang diperoleh, lesi ulser yang
ditemukan memiliki ciri sebagai oral lichen planus tipe erosive. Kehadiran lesi
tersebut dapat diduga sebagai akibat dari pemakaian obat antihipertensi yang baru
dikonsumsi sekitar 8 bulan sebelum munculnya lesi yang dianggap sebagai
sariawan tersebut. Banyak literatur yang telah menyebutkan bahwa obat dapat
menjadi pemicu lesi lichenoid reaction, tetapi seperti yang telah disebutkan
beberapa jurnal menyebutkan bahwa OLR merupakan variasi dari OLP, sehingga
kehadirannya dapat terjadi karena eksaserbasi dari OLP yang ada ditambah dengan
efek dari obat-obatan. Mekanisme OLP disebabkan oleh disregulasi sistem imun,
dimana merupakan penyakit autoimun yang diperantarai oleh T sel, kemudian
menyebabkan reaksi cytotoxic CD8+ T sel yang memicu apoptosis pada sel epitel
diperantarai TNF α.
Basal sel dari epitel adalah target sel dari lichen planus. Kehadiran antigen
keratinosit dapat disebabkan oleh salah satunya obat-obatan atau bahan kedokteran
gigi. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa obat-obatan diabetes mellitus dan
anti hipertensi dapat menyebabkan OLR. Mekanisme obat-obatan terhadap
munculnya reaksi dalam rongga mulut belum dapat dijelaskan, tetapi diduga obatobatan tersebut merangsang timbulnya antigen yang memicu terjadinya reaksi
lichenoid. Laporan penelitian menyebutkan bahwa sekitar 10% hingga 85% pasien
diabetes mellitus mengalami OLP sehingga dapat disimpulkan bahwa kehadiran
OLP dapat berkaitan dengan pemberian obat diabetes mellitus. Perbedaan OLP dan
OLR secara klinis dapat dilihat secara klinis dimana OLR biasanya unilateral
sedangkan OLP bilateral, lesi OLR berada di lokasi yang bukan umumnya terdapat
lesi OLP. 1,5,6,7 Pada kasus ini untuk menegakkan apakah lesi nya termasuk OLR
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adalah dengan mengganti obat-obatan sistemik yang diberikan atas sepertujuan
dokter penyakit dalamnya
Terapi yang diberikan pada pasien ini adalah pemberian prednisone secara
topikal sebagai obat kumur. Kortikosteroid adalah terapi yang diberikan unutk
kelainan sistem imun, sedangkan pemberian benzydamin sebagai analgesic karena
tipe OLP yang erosive sehingga menyulitkan pasien untuk melakukan aktifitas
makan dan minum dikarenakan rasa sakit yang menganggu.Peningkatan oral
hygiene juga tidak terlewatkan untuk menjaga kesehatan rongga mulut secara
keseluruhan. Hingga saat ini pasien masih dalam perawatan untuk menemukan
adanya kemungkinan OLP yang terjadi disebabkan oleh obat-obatan yang
dikonsumsi.
SIMPULAN
Perawatan OLP pada pasien sistemik memerlukan kerjasama dengan disiplin
ilmu terkait dan diperlukan anamnesa yang menyeluruh untuk mengetahui
kemungkinan faktor etiologi yang berperan.
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ABSTRAK
Herpes Zoster terjadi karena reaktivasi fase laten virus Varisela Zoster dengan
manifestasi klinis adanya bercak merah, vesikel dan nyeri unilateral pada dermatom
yang terinfeksi. Infeksi Herpes Zoster dapat disertai Bell’s palsy dan Otitis Media
Supuratif Kronis, sehingga diperlukan perawatan multi disiplin bidang ilmu terkait.
Pasien laki-laki berusia 67 tahun datang keinstalasi IPM RSHS dengan keluhan
sariawan disertai bengkak di pipi kiri, bibir atas dan bawah. Ekstra oral terlihat
bercak kemerahan di wajah kiri meliputi tepi luar telinga, pipi dan dagu, asimetri
bibir dan wajah, edema palpebra kiri disertai demam, sakit kepala, gatal dan nyeri
unilateral pada daerah yang terkena. Lesi-lesi intra dan ekstra oral di diagnosis
sebagai Herpes Zoster Orofasial dan diberi terapi antivirus, kortikosteroid, analgetik
oral dan topikal. Setelah terapi 3 minggu, terdapat rasa terbakar yang menetap, baal
di lidah anterior, paralisis fasial unilateral sinistra serta otalgia pada dermatom yang
terkena, yang didiagnosis sebagai Bell’s palsy skala V dan Otitis Media Supuratif
Kronis. Pasien sembuh total setelah 2 bulan perawatan bersama dengan departemen
Neurologi dan THT. Tatalaksana infeksi Herpes Zoster yang disertai komplikasi
memerlukan pendekatan multi disiplin sesuai bidang ilmu terkait untuk
mendapatkan hasil yang maksimal.
Kata kunci: Infeksi Herpes Zoster, Bell’s palsy, Otitis Media Supuratif Kronis
ABSTRACT
Herpes Zoster occurred due to reactivation of latent phase Varicella Zoster virus
with clinical manifestation as red rash, vesicles and unilateral pain in the infected
dermatome. Herpes zoster infection could be associated with Bell’s Palsy and
Chronic Suppurative Otitis Media. A 67-year-old male patient came to Oral
Medicine installation RSHS with chief complaints of swelling and oral ulcers on the
left cheek, upper and lower lips. Extraoral: red patch on the left face including
tragus, cheek and chin, facial and lips asymmetry, left palpebral oedema with
fever,headache, itching and unilateral pain on the affected area. Extra and intra
oral lesion were diagnosed as Orofacial Herpes Zoster, treated with oral and
topical acyclovir, steroids and analgesic. After 3 weeks therapy, there was
persistent burning sensation, numbness in the anterior tongue, unilateral facial
paralysis sinistraand otalgia on the affected dermatome, which diagnosed as Bell’s
Palsy grade V and Chronic Suppurative Otitis Media. Patient was fully recovered
after 2 months of multidisciplinary treatment with Neurology and ORL department.
The treatment of Herpes Zoster infection with complications require related multi
disciplinary approach to get maximum result
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PENDAHULUAN
Herpes zoster (HZ) berasal dari bahasa latin herpein yang berarti jalar dan
zoster yang berarti sabuk.1,2HZ merupakan infeksi mukokutan sekunder akibat
reaktivasi fase laten virus Varisela Zoster padaganglion saraf kranial, dorsal root
ganglion atau ganglion otonom yang dapat menyebar kesatu atau lebih dermatom
saraf sensoris3-5serta bermanifestasi klinis berupa vesikel disertai nyeri unilateral
dan bersifat self-limiting.6-9
Komplikasi HZ dapat bersifat akut, kronis atau keduanya yang umumnya
terjadi pada kulit, mata, persarafan dan jarang terjadi pada visera. Komplikasi
neurologis lain yang jarang terjadi dan masih menjadi perdebatan akibat reaktivasi
virus Varisela Zoster adalah Bell’s palsy.5,10-12Selain itu, terjadinya Bell’s palsy
dapat disebabkan dan didahului otalgia.11,13 Otalgia, seperti pada otitis media
supuratif kronis, merupakan salah satu simtom infeksi telinga tengah yang dapat
disebabkan infeksi HZ.11
Laporan kasus ini membahas penatalaksanaan infeksi herpes zoster
orofasial(dermatom V2-V3) disertai Bell’s palsy dan otitis media supuratif kronis
pada pasien laki-laki berusia 67 tahun.
LAPORAN KASUS
Pasien laki-laki berusia 67 tahun datang ke poliklinik penyakit mulut SMF
Gimul RSHS dengan keluhan sakit gigi bawah kiri belakang disertai demam, sakit
kepala, gatal dan bengkak di pipi dalam kiri, bibir atas dan bawah, serta sulit makan
sejak sekitar 1 minggu lalu.Terdapat bercak kemerahan pada pipi kiri yang telah
berubah menjadi bintik-bintik berisi cairan 1 hari kemudian pada sekitar 1 minggu
lalu tersebut, kemudian berobat ke puskesmas diberi amoksisilin,deksametason dan
ibuprofen. Keluhan sakit dirasakan berkurang tapi tidak ada perbaikan terutama
luka di pipi dan sariawan di pipi dalam kiri, bibir atas dan bawah sehingga 3 hari
kemudian pasien datang ke drg umum diberi amoksisilin, metronidazol dan
parasetamol. Keesokan harinya tetap tidak ada perbaikan sehingga datang ke UGD
RSHS dan disarankan berobat ke poliklinik penyakit mulut SMF Gimul RSHS hari
berikutnya.
Saat anamnesis, pasien mengaku belum pernah terkena cacar sebelumnya.
Pada pemeriksaan ekstraoral (Gambar 1-4) ditemukan wajah dan bibir asimetris,
edema pada bibir atas dan bawah, palpebra mata kiri edema, kelenjar getah bening
submandibula kiri dan kanan teraba dan kenyal. Pada pipi, sirkum oral serta bibir
atas dan bawah kiri ditemukan lesi multipel berukuran 0,2x0,3mm hingga 2x1cm,
berbatas tegas dan ireguler, berupa makula eritem, erosi sertakrusta serosa dan
sanguinosa.
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c
d
Gambar 1-4: Gambaran Klinis InfeksiHZ Orofasial (sumber : dokumen pribadi)

Intraoral ditemukan ulser multipel berukuran 3mm-1,5cm berbentuk
membulat dengan tepi ireguler dikelilingi eritem yang ditutupi selaput
pseudomembran putih kekuningan pada daerah mukosa labial rahang atas dan
rahang bawah kiri, lidah anterolateral dan ventral kiri, uvula serta mukosa bukal
kiri.Pada palatum kiri, mukosa bukal kiri serta gingiva regio 21-27 dan 31-37
ditemukan plak putih kekuningan yang dapat dikerok dan meninggalkan daerah
eritem.Selain itu pada dorsum lidah terdapat selaput pseudomembran putih yang
dapat dikerok tapi tidak meninggalkan daerah eritem, adanya stain, plak dan
kalkulus pada gigi di seluruh regio.
Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan klinis, serta pemeriksaan penunjang
hematologi 8 parameter (adanya penurunan kadar Hb, hematokrit, MCH, MCHC
serta peningkatan kadar leukosit dan trombosit) pada kunjungan ke-1, ditegakkan
diagnosis herpes zoster orofasial (dermatom V2-V3).Terapi yang diberikan untuk 1
minggu berupa tablet asiklovoir 400 mg 3x1/hari, krim asiklovir 5% 3x1/hari,
vitamin Surbex Z 1x1/hari, suspensi oral nistatin 4x2ml/hari (2 minggu),serta pro
scaling.
Pada kunjungan ke-2(1 minggu kemudian), pasien dirujuk ke bagian kulit dan
kelamin untuk penatalaksanaan keluhan gatal dan panas di pipi kiri.Terapi yang
diberikan berupakompres terbuka NaCL 0,9 %, salep gentamisin sulfat 0,1%, asam
mefenamat 500 mg 3x1/hari (jika sakit), serta neurobion 1x1/hari.
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Gambar 5: Bell’s palsypada Infeksi HZ Orofasial (sumber : dokumen pribadi)

Pada kunjungan ke-3 (6 hari setelah kunjungan ke-2),ada perbaikan lesi
intraoral tetapi pasien masih mengeluhkan nyeri dan panas di pipi kiri, sulit
menutup kelopak mata kiri, baal di mulut kiri, sulit mengunyah di sisi kiri disertai
sulit tidur sehingga diduga adanya Bell’s palsy (Gambar 5).Terapi yang diberikan
dari penyakit mulut berupa kumur dengan aloclair 3x10ml/hari,doloneurobion
2x1/hari, serta menghentikan asam mefenamat dan neurobion dari IKK. Pasien
kemudian dirujuk ke bagian neurologi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Hasil rujukan dari bagian neurologi,THT-KL, IKFR terkait dugaan Bell’s
palsy adalah sebagai berikut:
1.
Bagian neurologi menegakkan diagnosis Bell’s palsy skala V dan
memberikan terapi untuk 1 minggu berupa askilovir 800mg 5x1/hari,
prednison 5mg (4-0-3), metilkobalamin 500mg 3x1/hari, ranitidin
2x1/hari,cendo lyteerstetes mata 15ml 2x1/hari.
2.
IKFR menegakkan diagnosis berupa gangguan makan fase oral dan terjadi
penurunan fungsi saraf V2-V3.Terapi yang diberikan adalah kompres mata
kiri dengan kasa lembab serta safety& efficient feeding yaitu minum perlahan
dengan sedotan di sisi kanan.
3.
THT-KL menegakkan diagnosis otitis media supuratif kronis pada telinga
kiri, tuli konduktif derajat sedang pada telinga kiri dan derajat ringan pada
telinga kanan, yang kemudian diterapi siprofloksasin 250mg 2x1/hari,
(tarivid) ofloksasin tetes telinga 0,3% 2x4/hari, meloksikam 7,5mg 2x1/hari.
Pasien mengalami pemulihan lesi intraoral, orofasial serta paralisis wajah
setelah 2 bulan perawatan bersama multidisiplin terkait. (Gambar 6-8).

Gambar 6-8: Pemulihan Lesi Pada Infeksi HZ Orofasial (sumber : dokumen pribadi)
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PEMBAHASAN
Virus Varisela Zoster menginfeksi manusia dengan fase lisis di mukoepitel
sel target primer dan fase laten pada ganglion saraf sensoris dan kranial, ganglion
saraf otonom serta dorsal root ganglion.14Infeksi HZ umumnya terjadi terbatas pada
ganglion sensoris, saraf perifer serta permukaan epitel yang dipersarafi
(dermatom).15
Faktor predisposisi infeksi HZ meliputi stres psikologis, stres pembedahan,
trauma fisik, terapi radiasi, terapi imunosupresif atau pasien imunokompromi, serta
usia lanjut (berusia ≥ 50 tahun)7,16-18. Pada usia lanjut terjadi respons imun seluler
berupa penurunan kadar sel limfosit T yang memicu reaktivasi (replikasi dan
penyebaran) virus Varisela Zoster pada ganglion saraf sensoris dan saraf aferen
perifer sehingga menyebabkan infeksi HZ,17-18inflamasi dan kerusakan saraf.16
Proses tersebut menyebabkan nyeri dan gangguan kualitas hidup,16seperti halnya
yang terjadi pada pasien berusia 67 tahun dalam laporan kasus ini yang mengalami
gangguan makan fase oral dan terjadi penurunan fungsi saraf V2-V3. Pasien juga
mengeluh adanya demam, sakit kepala, gatal dan bengkak di pipi dalam kiri, bibir
atas dan bawah, sakit gigi bawah kiri belakang disertai serta sulit makan sekitar 1
minggu SMRS. Gejala tersebutsesuai dengan sejumlah gejala prodromal infeksi HZ
berupa nyeri, odontalgia, demam, limfadenopati regional yang umumnya terjadi
dalam 1-2 hari tapi dapat bertahan hingga 3 minggu, sebelum erupsi vesikel atau
infeksi akut.1,15
Ekstraoral terlihat bercak kemerahan pada pipi kiri pasien yang telah berubah
menjadi bintik-bintik berisi cairan 1 hari kemudian pada sekitar 1 minggu SMRS,
hal ini merupakan manifestasi erupsi makulopapula eritem unilateral yang jarang
melewati garis median. Lesi tersebut kemudian berkembang menjadi klaster vesikel
berisi cairan bening pada dermatom terinfeksi, umumnya 3-5 hari setelah fase
prodromal.1,5,6,17,23,28,29 Terlihat pula wajah dan bibir asimetris, edema pada bibir atas
dan bawah, palpebra mata kiri edema, kelenjar getah bening submandibula kiri dan
kanan teraba dan kenyal. Manifestasi intraoral umumnya terjadi setelah manifestasi
kulit.16,18 Pada pipi, sirkum oral serta bibir atas dan bawah kiri ditemukan
lesimultipel berukuran 0,2x0,3mm hingga 2x1cm, berbatas tegas dan ireguler,
berupa makula eritem, erosi serta krusta serosa dan sanguinosa.Morfologi klinis lesi
pada pasien ini berupa vesikel yang diikuti pembentukan makula eritem, erosi serta
krusta serosa dan sanguinosa. Perubahan morfologi lesi dalam 7-10 hari tersebut
menunjukkan bahwa terjadi infiltrasi leukosit PMN, makrofag dan limfosit. Saat
seluruh lesi telah menjadi krusta maka lesi tidak lagi infeksius.1,5,6,17,23,28,29
Predileksi lesi pada pasien ini meliputi sirkum oral, bibir atas dan bawah kiri,
mukosa labial rahang atas dan rahang bawah kiri, mukosa bukal kiri, uvula, serta
lidah anterolateral dan ventral kiri. Predileksi lesi tersebut sesuai dengan infeksi HZ
pada dermatom orofasial atau saraf trigeminal (V) yang melibatkan divisi optalmik
(V1), maksila (V2), serta mandibula (V3).14 Lesi umumnya lebih sering terjadi pada
dermatom optalmik (V1) atau ganglion gaserian dibandingkan cabang maksila dan
mandibula.16 Infeksi HZ pada dermatom maksila (V2) meliputi pipi, hidung lateral,
mukosa nasal, kelopak atas atau bawah mata, mukosa bukal, gingiva maksila,
palatum, tonsil dan nasofaring. Selain itu, infeksi HZ pada dermatom maksila
(V2)terkadang hanya bermanifestasi pada mukosa oral tanpa disertai manifestasi
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pada kulit atau kornea.Infeksi HZ pada dermatom mandibula (V3) meliputi kepala
atau leher lateral, telinga luar, meatus auditori eksternal, bibir bawah, mukosa bibir,
gingiva mandibula.13
Tiga manifestasi klinis yang dapat terjadi pada infeksi HZ yaitu vesikel dan
nyeri pada dermatom terinfeksi, vesikel tanpa disertai nyeri pada dermatom
terinfeksi, atau zoster sine herpete.1,28 Pasien dalam laporan kasus ini mempunyai
manifestasi klinis berupa vesikel dan ulserasi unilateral kiri pada mukosa oral atau
kulit
mengikuti dermatom V2-V3. Berdasarkan anamnesis, keluhan pasien,
manifestasi klinis ekstra dan intraoral maka ditegakkan diagnosis klinis infeksi
HZ.1,15 Meskipun demikian, diagnosis infeksi HZ secara pasti dapat ditegakkan
melalui pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang seperti PCR (polymerase
chain reaction), DIF (direct immunofluorescence) atau kultur virus.1,5,6,14,15,17,29
Diagnosis banding infeksi HZ meliputi infeksi herpes simpleks, dermatitis kontak,
gigitan serangga, folikulitis, impetigo, kandidiasis dan skabies.29
Terapi minggu pertama atau kunjungan ke-1 yang diberikan untuk perawatan
herpes zoster orofasial (dermatom V2-V3) berupa tablet asiklovoir 400 mg 3x1/hari
dan krim asiklovir 5% 3x1/hari. Asiklovir diberikan karena merupakan obat pilihan
pertama dalam farmakoterapi infeksi herpes.Terapi antivirus (asiklovir, valasiklovir,
famsiklovir) bertujuanuntuk mempercepat penyembuhan lesi, mengurangi
pembentukan lesi baru, menurunkan penyebaran virus serta menurunkan tingkat
keparahan nyeri akut.5Terapi antivirus sebaiknya diberikan dalam waktu 72 jam
erupsi lesi sehingga dapat berefikasi karena replikasi virus menurun 72 jam setelah
onset vesikel.5,15,16,28,29 Terapi antivirus infeksi HZ direkomendasikan untuk pasien
berusia ≥ 50 tahun, infeksi HZ dengan tingkat nyeri sedang hingga parah, vesikel
yang parah, keterlibatan mata dan wajah, serta komplikasi seperti Bell’s palsy.31
Pada pemeriksaan intraoral kunjungan ke-1 ditemukan plak putih kekuningan
yang dapat dikerok dan meninggalkan daerah eritem. Berdasarkan simtom dan
gejala klinis tersebut, maka ditegakkan diagnosis klinis kandidiasis oral dan untuk
mendapatkan diagnosis yang akurat dapat dilakukan pemeriksaan penunjang
meliputi sitologi eksfoliatif, kultur jamur dan biopsi.33Kandidiasis pada pasien ini
diterapi dengan nistatin 4×2ml/hari karena merupakan obat pilihan pertama untuk
terapi kandidiasis oral ringan dan terlokalisir tanpa disertai komplikasi.33,34
Selain itu, penggunaan nistatin topikal merupakan cara pemberian terumum
di kedokteran gigi, berefek samping sistemik dan interaksi obat yang minimal,
murah, serta berfungsi profilaksis pada pasien imunokompromi.34 Tidak terdapat
konsensus mengenai formulasi, dosis dan durasi penggunaan nistatin pada
perawatan kandidiasis oral. Durasi penggunaan nistatin bervariasi mulai dari 1
hingga 6 minggu, tergantung dari tingkat keparahan kandidiasis oral. Disarankan
pengunaan nistatin yang kontinyu minimal 1 minggu setelah sembuh,34dengan
aplikasi empat kali sehari sebanyak 2-6ml selama 2 menit dengan cara kumurtelan,33,34 dan telah kami berikan sesuai dengan dosis yang dianjurkan.
Terdapat kaitan antara kelompok geriatri,oral hygiene buruk, penggunaan
kortikosteroid serta malnutrisi protein dan vitamin sebagai faktor predisposisi
kandidiasis oral,35seperti yang ditemukan pada pasien ini. Sejak sekitar 2 minggu
SMRS pasien sulit makan, sehingga terjadi malnutrisi akibat diet buruk terutama
defisiensi hematinik yang dapat memicu terjadinya kandidiasis oral,36 sehingga
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diberikan obat untuk memperbaiki keadaan tersebut dan untuk pasien ini diberikan
Surbex Z yang mengandung asam folat, vitamin B12 dan zat besi.
Pada kunjungan ke-2 (6 hari setelah kunjungan ke-1), pasien dirujuk ke
bagian kulit dan kelamin untuk penatalaksanaan keluhan gatal dan panas di pipi kiri.
Terapi yang diberikan dari bagian IKK berupa kompres terbuka NaCL 0,9 %, salep
gentamisin sulfat 0,1%, asam mefenamat 500 mg 3x1/hari (jika sakit), serta
neurobion 1x1/hari.
Pada kunjungan ke-3 (6 hari setelah kunjungan ke-2) ada perbaikan lesi
intraoral tetapi pasien masih mengeluhkan nyeri dan panas di pipi kiri, sulit
menutup kelopak mata kiri, baal di mulut kiri, sulit mengunyah di sisi kiri disertai
sulit tidur sehingga pasien dirujuk ke bagian neurologi, THT-KL, IKFR karena
diduga menderita Bell’s palsy. Bagian neurologi menegakkan diagnosis Bell’s palsy
skala V. Bell’s palsy, akibat komplikasi neurologis infeksi HZ, dapat didefinisikan
sebagai paralisis wajah yang bersifat akut, perifer, unilateral, idiopatik serta non
rekuren10 sehingga menyebabkan kelemahan platisma dan ekspresi otot wajah.12
Pasien mengeluhkan nyeri dan panas di pipi kiri, baal di mulut kiri serta sulit
mengunyah di sisi kirimerupakan simtom dari gangguan sensasi pada distribusi
saraf trigeminal dan glosofaring, nyeri di wajah dan retroservikal, kelemahan
motorik otot vagus dan trigeminal (pengunyahan), selain gangguan pengecapan
ipsilateral pada lidah anterior, hiperakusis, penurunan sensasi pada dermatom C2,
seroptalmia, serostomia.1,9,16,22
Kesulitan menutup kelopak mata kiri pasien merupakan fenomena Bell’s,
yang merupakan patognomonik Bell’s palsy, yaitu adanya pergerakan mata ke arah
atas saat mencoba menutup kelopak mata akibat lemahnya orbikularis okuli
Manifestasi gangguan pergerakan ipsilateral sisi wajah yang terkena lainnya berupa
turunnya alis mata dan sudut mulut serta kehilangan lipatan nasolabial ipsilateral. 12
Saraf wajah mengendalikan sejumlah fungsi meliputi berkedip dan menutup mata,
tersenyum, mengerutkan dahi, lakrimasi, salivasi serta menaikkan alis mata. Seluruh
otot yang mengendalikan ekspresi wajah terlibat dalam Bell’s palsy.24
Penegakkan diagnosis Bell’s palsy dapat dilakukan melalui pemeriksaan
klinis, sedangkan pemeriksaan penunjang umumnya tidak rutin dilakukan.26 Pasien
paralisis wajah unilateral dengan onset akut, simtom yang tiba-tiba dan cepat terjadi
dalam waktu kurang dari 2 minggu serta self limiting, umumnya merupakan gejala
Bell’s palsy.12,26Anamnesis yang dilakukan meliputi riwayat ruam, artralgia, demam
atau paralisis saraf perifer. Pemeriksaan fisik menyeluruh meliputi evaluasi fungsi
saraf kranial termasuk fungsi saraf fasial.26Dalam menentukan tingkat keparahan
Bell’s palsy dapat digunakan skala House Brackmann yang mengkategorikan fungsi
saraf fasial dalam enam kategori, mulai dari skala I yang berarti saraf fasial
berfungsi normal hingga skala 6 yang berarti paralisis total.12,24Pasien Bell’s palsy
sebaiknya segera dirujuk ke spesialis saraf atau THT-KL untuk mengeksklusi
kondisi neurologis lain yang serius.10,24 Prosedur tersebut telah dilakukan dari
bagian IPM untuk penatalaksanaan pasien dalam laporan kasus ini.
Etiologi Bell’s palsy belum diketahui pasti sehingga belum ada pencegahan
maupun penyembuhan pasti atau optimal dari Bell’s palsy.20 Perawatan Bell’s palsy
fase akut bertujuan mempercepat pemulihan inflamasi saraf fasial dan mencegah
komplikasi kornea.12,20 Perawatan Bell’s palsy dapat dilakukan melalui fisioterapi,
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injeksi botoks, pembedahan, akupuntur, pemberian antivirus dan kortikosteroid.20,24
Kortikosteroid tetap menjadi obat pilihan pertama dalam penatalaksanaan fase akut
Bell’s palsy, yang sebaiknya diberikan dalam 72 jam saat onset.10 Aplikasi obat
tetes mata di siang hari, aplikasi salep mata di malam hari serta pengkompresan
mata dapat dilakukan untuk perawatan pada pasien yang tidak dapat menutup mata
atau memproduksi air mata, untuk mencegah infeksi sekunder atau kerusakan mata
yang lebih parah.20,24 Terapi tersebut seperti yang telah diberikan bagian neurologi
yaitu asiklovir 800mg 5x1/hari, prednison 5mg (4-0-3), metilkobalamin 500mg
3x1/hari, ranitidin 2x1/hari, cendo lyteerstetes mata 15ml 2x1/hari.
Tabel I. Penatalaksanaan FarmakoterapiInfeksi HZ.5,6,8,10
Obat
Asiklovir
Famsiklovir
Valasiklovir
Kortikosteroid:
Prednison/prednisolon

Dosis
Antivirus: Guanosin Analog
800 mg per oral 5x/hari selama 7-10
hari
500 mg per oral 3x/hari selama 7 hari
1g per oral 3x/hari selama 7 hari
Bell’s palsy
60mg/hari selama 5 hari, 40mg/hari
selama 5 hari berikutnya atau 1mg/kg
berat badan yang diturunkan dosisnya
pada hari ke-5 dan ke-10

Efek Samping
Malaise
Sakit kepala, nausea
Sakit kepala, nausea
Sakit
kepala,
edema,
peningkatan
tekanan
darah, peningkatan kadar
glukosa darah

Bagian THT-KL menegakkan diagnosis otitis media supuratif kronis
(OMSK) pada telinga kiri, tuli konduktif derajat sedang pada telinga kiri dan derajat
ringan pada telinga kanan.Saraf wajah juga mempersarafi otot stapedius telinga
tengah dan sensai pengecap pada 2/3 anterior lidah. Defisit pendengaran dan
pengecapan juga dapat dideteksi pada Bell’s palsy.24 Infeksi telinga tengah terjadi
ketika gendang telinga mengalami perforasi permanen, gangguan pendengaran,
otorea akibat infeksi akut atau rekuren dari infeksi patogen.11,13 Komplikasi infeksi
telinga tengah dapat berupa otitis media kronis dan Bell’s palsy.11 Otitis media
supuratif kronis (OMSK) merupakan salah satu etiologi terumum dari Bell’s
palsy.31OMSK merupakan penyebab terumum dari gangguan pendengaran.25,26
Pemulihan lesi secara menyeluruh pada fase akut ini terjadi dalam waktu 2-4
minggu,umumnya dapat disertai pigmentasi paska inflamasi dan jaringan parut pada
dermatom terinfeksi.1,5,6,17,23,28,29Pada pasien ini penyembuhan terjadi dalam waktu 8
minggu. Tingkat risiko rekurensi infeksi HZ tergantung kepada status imun pasien,
yangterjadi lebih tinggi pada populasi geriatri.19 Meskipun demikian, pada pasien
ini tidak disertai rekurensi infeksi HZ setelah dilakukan perawatan bersama
multidisplin terkait selama 2 bulan.
SIMPULAN
Diagnosis dini dan tatalaksana infeksi HZ yang disertai komplikasi
memerlukan pendekatan multidisiplin sesuai bidang ilmu terkait serta kepatuhan
pasien untuk mendapatkan hasil perawatan yang maksimal.
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MANIFESTASI DAN TATA LAKSANA LESI MULUT
TERKAIT DIABETES MELLITUS
Nanan Nur’aeny, Wahyu Hidayat, Indah Suasani Wahyuni
Staf Pengajar Departemen Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran.
ABSTRAK
Insidensi Diabetes mellitus (DM) terus meningkat secara tajam, diperkirakan pada
tahun 2025 akan didapatkan penderita diabetes sebanyak 300 juta penderita. DM
adalah suatu kompleks penyakit metabolik dan vaskular, ditandai dengan
hiperglikemia dan beberapa komplikasi seperti penyakit mikrovaskuler pada ginjal,
mata dan berbagai variasi klinis neuropati Beberapa manifestasi klinis pada pasien
DM juga dapat ditemukan dalam rongga mulut, diantaranya serostomia, kandidiasis
oral, keilitis angularis, oral lichen planus, median rhomboid glossitis, gingivitis, dan
periodontitis. Pada makalah tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai tinjauan
umum DM dan lesi mulut terkait DM serta tata laksananya di bidang Kedokteran
Gigi. DM terbagi secara umum menjadi DM Tipe 1 dan 2 dengan gejala dan tanda
khas masing-masing tipe sesuai hasil pemeriksaan klinis maupun penunjang. Lesi
oral pada pasien DM dapat ditangani dengan baik secara komprehensif sejalan
dengan penanganan status DM pasien, sehingga diperlukan kerjasama yang baik
antara pasien dan dokter serta dokter gigi yang menangani. Komplikasi DM dapat
fatal jika tidak ditangani serius. Kondisi lesi mulut juga sangat penting untuk
menjadi perhatian karena penanganan secara tepat dapat meningkatkan kualitas
hidup pasien.
Kata Kunci : Lesi mulut, diabetes mellitus, tata laksana.
ABSTRACT
The incidence of diabetes mellitus (DM) has continued to rise sharply, estimated in
2025 will get diabetes as much as 300 million sufferers. DM is a complex metabolic
disease and vascular, characterized by hyperglycemia and some complications such
as microvascular disease of the kidneys, eyes and a wide variety of clinical
neuropathy Several clinical manifestations in patients with DM can also be found in
the oral cavity, including serostomia, oral candidiasis, cheilitis angularis, oral
lichen planus, median rhomboid glossitis, gingivitis, and periodontitis. In this
literature review paper will discuss an overview of oral lesion related with diabetes
and its management. DM generally divided into Type 1 and 2 diabetes mellitus with
signs and symptoms typical of each type according to the results of clinical and
supporting examination. Oral lesions in diabetic patients can be treated with
comprehensively in line with the handling of DM status of the patient, so it requires
good cooperation between patient and also other clinician. Complications of
diabetes can be fatal if not treated seriously. The conditions of oral lesions is also
very important to be a concern for the proper handling to improve the quality of life
of patients.
Keywords: Oral lesions, diabetes mellitus, management
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PENDAHULUAN
Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit yang tidak ditularkan
( Non-Communicable disease) dan sering ditemukan di masyarakat seluruh dunia.1
Di negara berkembang DM juga sebagai penyebab kematian 4 – 5 kali dibanding
dengan penyakit lain. Insidensi DM terus meningkat secara tajam, sampai saat ini
tercatat sebanyak 177 juta penderita diabetes di seluruh dunia, dan diperkirakan
pada tahun 2025 akan didapatkan penderita diabetes sebanyak 300 juta penderita.2
DM adalah suatu kompleks penyakit metabolik dan vaskular, ditandai dengan
hiperglikemia dan beberapa komplikasi seperti penyakit mikrovaskuler pada ginjal,
mata dan berbagai variasi klinis neuropathi.3,4
Diabetes mellitus merupakan penyakit yang penting bagi para dokter gigi
karena dokter gigi sebagai bagian dari tim medis dapat berperan dalam mendeteksi
kasus diabetes baru.5 Dokter gigi juga harus memiliki kemampuan untuk
mengidentifikasi pasien dengan diabetes termasuk mengetahui tingkat keparahan
dan kontrol glikemik, serta manifestasinya baik secara umum mupun yang terdapat
dalam rongga mulut. Berikut dalam kepustakaan ini akan dibahas mengenai DM
secara umum dan lesi mulut terkait DM serta tata laksananya .
TELAAH PUSTAKA
TINJAUAN UMUM DIABETES MELLITUS
Diabetes mellitus (DM) terdiri dari dua kata, yaitu diabetes dan mellitus.
Berdasarkan Buku Kamus Kedokteran Dorland, diabetes adalah penyakit yang
disebabkan diuresis yang berlebihan (poliuria), ditandai dengan pengeluaran air
yang berlebihan, sedangkan kata mellitus, berasal dari meli berarti yang
menunjukkan hubungan dengan madu atau gula, yang menunjukkan adanya glukosa
dalam pasien yang umum dikenal sebagai kencing manis. DM adalah suatu sindrom
kronik gangguan metabolik karbohidrat, protein, dan lemak akibat ketidakcukupan
sekresi insulin (relatif/absolut) atau resistensi insulin pada jaringan yang dituju. DM
merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia
(meningkatnya kadar gula darah) yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja
insulin atau keduanya. Penyebab DM pada umumnya adalah adanya cacat genetik
sel B pankreas dalam memproduksi insulin. Faktor resiko diabetes mellitus dapat
secara herediter, obesitas dan usia bertambah. DM dapat diakibatkan oleh beberapa
faktor seperti gangguan genetik, kerusakan awal dari sel β pankreas akibat
peradangan, kanker atau operasi, gangguan endokrin seperti hiperpituitari atau
hipertiroid, dan penyakit iatrogenik akibat keterlibatan steroid.5
Berdasarkan American Diabetes Association (ADA) pada tahun 1997,
Diabetes diklasifikasikan dalam empat tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe lain yang
spesifik, dan tipe gestasional.5,6 Diabetes mellitus (DM) tipe 1 (kerusakan atau
penurunan fungsi sel beta di pancreas dan autoimun,idiopatik disebabkan adanya sel
islet/antibody insulin), DM tipe 2 (terjadi resistensi insulin disertai defisiensi insulin
yang relative), DM tipe lain (karena kelainan genetik, penyakit pankreas, obat,
infeksi, antibody, sindroma penyakit lainnya, nilai glukosa darah puasa
rendah/abnormal), dan DM pada masa kehamilan atau gestasional diabetes (kadar
toleransi glukosa abnormal selama kehamilan.5
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DM tipe 1 disebut juga insulin-dependent diabetes (IDDM, “diabetes yang
bergantung pada insulin”), ditandai dengan hilangnya sel beta penghasil insulin
pada pulau-pulau langerhans pankreas sehingga terjadi kekurangan insulin pada
tubuh. Penyebabnya karena kerusakan auto imun sel beta pankreas yang dipicu
oleh adanya infeksi pada tubuh. Pasien bergantung pada pemberian insulin dari
luar.7 Diabetes mellitus tipe 2 disebut juga non-insulin-dependent diabetes mellitus
(NIDDM, "diabetes yang tidak bergantung pada insulin"). Terjadi karena
ketidaksempurnaan dalam produksi insulin dan resistensi terhadap insulin atau
berkurangnya sensitifitas terhadap insulin. Ada beberapa teori yang menyebutkan
penyebab pasti dan mekanisme terjadinya resistensi ini, namun obesitas sentral
(lemak yang terletak disekitar badan pinggang atau abdominal bagian dalam, lemak
subkutan) diketahui sebagai faktor predisposisi terjadinya resistensi terhadap
insulin.
DM gestasional (DMG) melibatkan suatu kombinasi dari kemampuan reaksi
dan pengeluaran hormon insulin yang tidak cukup, seperti halnya pada diabetes
mellitus tipe 2. DMG terjadi di sekitar 2%–5% dari semua kasus kehamilan.
Diabetes melitus gestational dapat merusakkan kesehatan dari janin atau ibu dan
sekitar 20%–50% dengan diabetes mellitus gestational berlanjut mengalami
diabetes mellitus tipe 2. DMG ini sendiri terjadi pada sekitar 2%–5% dari semua
kasus kehamilan.5
Gejala awal berhubungan dengan efek langsung dari kadar gula darah yang
tinggi. Jika kadar gula darah diatas 160-180 mg/dl, maka glukosa akan sampai ke
air kemih. Jika kadarnya lebih tinggi lagi, ginjal akan membuang air tambahan
untuk mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Karena ginjal
menghasilkan air kemih dalam jumlah yang berlebihan, maka penderita sering
berkemih dalam jumlah yang banyak (poliuri). Akibat poliuri maka penderita
merasakan haus yang berlebihan sehingga banyak minum (polidipsi). Sejumlah
besar kalori hilang ke dalam air kemih, penderita mengalami penurunan berat
badan. Untuk mengkompensasi hal tersebut penderita seringkali merasakan lapar
yang luar biasa sehingga banyak makan (polifagi). Gejala lain adalah pandangan
kabur, pusing, mual dan berkurangnya ketahanan selama melakukan olah raga.
Penderita diabetes yang tidak terkontrol lebih peka terhadap infeksi.5
Pada penderita diabetes tipe 1, gejalanya timbul secara tiba-tiba dan bisa
berkembang dengan cepat ke dalam suatu keadaan yang disebut dengan diabetic
ketoacidosis. Kadar gula dalam darah tinggi tetapi karena sebagian besar sel tidak
dapat menggunakan gula tanpa insulin, maka sel-sel ini mengambil energi dari
sumber yang lain. Sel lemak dipecah dan menghasilkan keton, yang merupakan
senyawa kimia beracun yang dapat menyebabkan darah menjadi asam (ketosidosis).
Penderita diabetes tipe 1 karena mengalami ketoasidosis sehingga menunjukkan
gejala berupa rasa haus dan berkemih yang berlebihan/ poliuria (banyak buang air
kecil), polidipsia (banyak makan dan minum), polifagia (lapar), berat badan
berkurang yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, letih, lesu, sering mengompol
saat tidur (rekuren), infeksi kulit yang sering berulang dan dry mouth. mual,
muntah, lelah dan nyeri perut (terutama pada anak-anak). Pernafasan menjadi dalam
dan cepat karena tubuh berusaha untuk memperbaiki keasaman darah. Penderita
dapat menjadi koma, kadang dalam waktu hanya beberapa jam.6 Penderita DM tipe
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2 dapat tidak menunjukkan gejala-gejala selama beberapa tahun. Jika kekurangan
insulin semakin parah, maka timbul gejala sering berkemih dan sering merasa haus.
Jarang terjadi ketoasidosis. Jika kadar gula darah sangat tinggi (sampai lebih dari
1000 mg/dL), maka penderita akan mengalami dehidrasi berat, yang dapat
menyebabkan disorientasi mental, pusing, kejang, dan suatu keadaan yang disebut
koma hiperglikemik-hiperosmolar non-ketotik.6
Pemeriksaan kadar glukosa darah (KGD) terdiri atas KGD puasa, KGD 2 jam
PP, tes toleransi glukosa oral, dan pemeriksaan HbA1C.3 Kadar gula darah normal,
diantaranya: gula darah sewaktu: < 200mg/dL, gula darah puasa: < 100 mg/dL, g
ula darah 2 jam PP: <140 mg/dL.
The American Diabetes Association /World Health Organization
menganjurkan penegakan diagnosis DM berdasarkan ditemukannya minimal dua
dari hasil pemeriksaan penunjang, yaitu Gula darah puasa ≥ 126 mg/dL atau >7,0
mmol/L, gejala diabetes dan gula darah sewaktu ≥ 200 mg/dL atau >11,1 mmol/L,
gula darah 2 jam postprandial ≥ 200 mg/dL atau >11,1 mmol/L setelah mendapat
input oral glukosa 75 g (tes toleransi glukosa oral).
Komplikasi yang dapat terjadi, diantaranya ketoasidosis, hyperosmolar
nonketotic coma, diabetic retinopathy/ kebutaan, katarak, diabetic nephropathy/
gagal ginjal, accelerated atherosclerosis (coronary heart disease), ulserasi dan
gangren pada kaki, diabetic neuropathy (disfagia, diare, impotensi, kelemahan
otot/kram, mati rasa, kesemutan, rasa perih seperti terbakar). Komplikasi lainnya
yaitu penyakit Makrovaskular (Arterosklerosis), penyakit pembuluh darah perifer,
kardiovaskuler (CAD), serebrovaskuler (stroke), dan perubahan dalam
penyembuhan luka.6
Diabetic retinopathy terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap nonproliferatif
dan tahap proliferatif. Retinopathy nonproliferatif terjadi baik pada diabetes tipe 1
atau 2. Mikroaneurisme kapiler retina, memperlihatkan titik-titik merah kecil,
merupakan tanda klinis paling awal yang dapat dideteksi pada diabetic retinopathy
dan sebagai penyebab paling umum pada kerusakan visual DM tipe 2. Penyumbatan
kapiler dan arteriol menyebabkan iskemi retinal yang nampak sebagai area kuning
kabur dengan batas tidak jelas (bercak kapas atau eksudat halus). Hemoragi retina
dapat juga terjadi, dan vena retina dapat berkembang menjadi perluasan
segmental.8,9Retinopathy dapat berkembang lebih parah yang dikarakteristikkan
dengan proliferasi pembuluh darah baru (retinopathy proliferatif). Vaskularisasi
yang baru lebih cenderung pada tipe 1 daripada tipe 2 dan merupakan penyebab
utama kebutaan. Diperkirakan iskemi retina menstimulasi hormon pertumbuhan,
menghasilkan pembuluh darah baru. Akan tetapi, kapiler-kapiler tersebut abnormal,
dan tarikan antara jaringan fibrovaskular yang baru dan lensa mata dapat
menyebabkan hemoragi lensa mata atau pemisahan selaput retinal, merupakan dua
penyebab potensial kebutaan.9
Diabetic nephropathy disebabkan langsung dari kelainan fungsi glomerulus.
Perubahan histologis pada glumerolus tidak dapat dibedakan pada diabetes tipe 1
dan 2. Membran basalis dari kapiler glomerolus menebal dan meghilangkan
pembuluh darah; mesangium yang mengelilingi pembuluh darah glumerolus
meningkat karena deposisi material menyerupai membran basal dan dapat
mengganggu pembuluh darah glomerolus; arteri afferen dan efferan juga mengeras.
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Glomerulosklerosis biasanya difus tetapi pada 50% kasus dihubungkan dengan
sklerosis nodular. Komponen nodular tersebut, disebut nodul KimmelstielWilson.8,10 Jika lesi glomerolus memburuk, proteinuria meningkat dan nephropathy
berkembang. Diabetic nephropathy dicirikan secara klinis dengan kehadiran 300500 mg protein urin per hari.
Pada diabetic nephropathy (tidak seperti penyakit ginjal lain), proteinuria
meningkat sejalan penurunan fungsi ginjal. Pada penderita DM khususnya yang
tidak terkontrol, dapat terjadi komplikasi ke arah penyakit ginjal seperti Chronic
Kidney Disease (CKD). CKD ini dapat teridentifikasi melalui pemeriksaan darah
untuk kreatinin, jika terjadi peningkatan kadar kreatinin maka fungsi filtrasi dari
glomerulus sudah tidak berjalan dengan normal. Ada beberapa tanda klinis dari
CKD ini yaitu: hipertensi atau tekanan darah yang meningkat, hiperkalemia sebagai
hasil dari peningkatan kadar potasium di dalam darah dan anemia (karena sintesis
eritropoetin di ginjal terganggu).10
Diabetic neuropathy merupakan komplikasi yang biasa terjadi pada diabetes.
Diabetic neuropathy adalah suatu kerusakan pada saraf yang ditandai dengan nyeri.
Hal ini terjadi akibat peningkatan kadar glukosa darah dalam jangka lama.
Kerusakan saraf yang terjadi dapat menyebabkan rasa sakit, tapi pada sebagian
besar kasus, rasa sakit yang terjadi tidaklah berat. Terdapat dua tipe dari diabetic
neuropathy, antara lain sensorik, dan otonom. Pada diabetic neuropathy sensorik,
bagian tubuh yang sering terserang pada tipe ini adalah kaki, namun dapat juga
menyerang tangan, daerah perut dan punggung. Kerusakan saraf pada kaki dapat
menyebabkan hilangnya sensasi rasa, yang akan meningkatkan resiko cedera kaki.
Oleh karena itu diperlukan perhatian yang lebih dalam menjaga dan merawat kaki,
yang bertujuan untuk mengurangi resiko cedera. Gejala pheripheral diabetic
neuropathy antara lain, rasa geli (tingling), baal (berat atau dalam jangka waktu
yang lama dapat permanen), rasa terbakar, rasa sakit. Untuk mencegah terjadinya
pheripheral diabetic neuropathy, kadar glukosa darah harus selalu terkontrol. Selain
itu pencegahan dapat juga dilakukan dengan cara memeriksa keadaan kaki setiap
hari, mengoleskan pelembab jika kaki kering, berhati-hati dalam menggunting
kuku, memakai alas kaki untuk mencegah terjadinya luka.8,10,11
Pada tipe autonom, bagian tubuh yang biasa terserang adalah sistem
pencernaan, peredaran darah, sistem urin, dan organ seks. Sistem pencernaan,
dengan gejala yaitu perut yang terlihat membengkak, diare, konstipasi, mual,
muntah, perut terasa penuh setiap habis makan. Perawatan berupa pemberian
asupan berupa makanan kecil, dan obat. Pada peredaran darah, gejala berupa
Blacking out ketika berdiri tiba-tiba, peningkatan detak jantung, pusing, hipotensi.
Perawatan berupa usaha menghindari berdiri secara tiba-tiba, dan pemberian obat.
Bila sistem urin yang terkena, akan menunjukkan gejala pembengkakan, poliuri
(terutama malam hari). Perawatan berupa pemberian obat, self-catheterization, atau
bedah.
Penatalaksanaan DM bertujuan untuk meregulasi gula darah, terapi untuk
DM tipe I diantaranya diet dan olahraga dan terapi insulin. Terapi untuk DM tipe 2
adalah diet dan olahraga serta meregulasi glukosa darah dapat digunakan obat-obat
hipoglikemia atau terapi insulin. Kunci utama keberhasilan perawatan pasien
diabetes melitus adalah dengan cara kontrol yang teratur agar kadar gula darah tetap
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sesuai dengan keadaan normal, kontrol hipertensi dan kontrol berat badan. Pada
pasien DM tipe 1 yang mengalami insufisiensi insulin, dilakukan terapi insulin yang
memang diperlukan tubuh penderita DM tipe 1.5 Jika dengan cara kontrol tersebut
kadar gula darahnya masih sulit dikendalikan, harus diberikan obat hypoglicemic
agents yang sangat sering digunakan pada pasien tipe 2 DM ,yaitu sulfonylureas,
yang berfungsi meningkatkan sekresi insulin, biguanides, berfungsi menurunkan
produksi hepatic glucose, gamma glukosidase inhibitor dapat memperlambat digesti
karbohidrat, dan thiazolidinediones: menurunkan sensitifitas insulin.5
MANIFESTASI LESI MULUT TERKAIT DM DAN TATALAKSANA DM
DI BIDANG KEDOKTERAN GIGI
Ciri utama manifestasi penyakit DM di rongga mulut adalah adanya
peradangan gusi yang berlebihan. Penderita DM yang tidak terkontrol pada
umumnya mudah mengalami luka atau perdarahan pada saat menyikat gigi atau
sedang menggunakan benang gigi. Hal ini disebabkan karena pada penderita DM
ditemukan pembengkakan lapisan epitel dari pembuluh darah gusi yang dapat
menghalangi difusi oksigen. 12 Selain itu, juga terjadi perubahan flora normal dari
plak gigi yaitu berupa peningkatan jumlah bakteri-bakteri patogen yang
menyebabkan terjadinya penyakit gusi (gingivitis/ periodontitis). Penurunan fungsi
dari salah satu sel darah putih (Poly Morpho Nuclear cell /PMN) yang terjadi pada
penderita DM juga diperkirakan dapat memperparah penyakit gusi yang ada. Selain
penyakit gusi, DM juga menyebabkan bau mulut (acetone breath), penurunan
produksi liur (xerostomia) sehingga mulut menjadi kering, sialosis serta rasa
terbakar pada mulut (burning mouth sensation). Pada penderita diabetes juga terjadi
reaksi lichenoid pada mukosa mulut sebagai akibat obat-obat hipoglikemik dan
adanya pertumbuhan jamur di rongga mulut (Candidiasis).

Rongga Mulut pasien dengan DM, dapat mengalami gingivitis dan
periodontitis. Resistensi jaringan gingival dan jaringan periodontal menurun
karena adanya perubahan komposisi kolagen dan regulasi DM dan OH.
Faktor pencetusnya antara lain faktor infeksi; faktor angiopati diabetik
dimana suplai darah dan menurun sehingga merusak jaringan periodontal
(gejala edema gingival, perdarahan gingival, gigi tanggal, dan infeksi bakteri
anaerob); dan faktor neuropati diabetik dimana adanya serostamia,
glosodynia, dan TMJ disorders.13
Manifestasi lainnya dalam rongga mulut adalah angular cheilitis, yaitu
suatu lesi kronis berupa fissure (celah pada sudut bibir, terasa nyeri karena
sampai ke membran basalis, daerah sekitar eritema, berupa fisure yang
dalam) dan seringnya bilateral. Etiologinya adalah jamur Candida albicans.
Faktor predisposisinya antara lain anemia, usia tua, kebiasaan OH (oral
higiene) mulut yang buruk, penggunaan antibiotik yang luas, merupakan
penurunan dimensi vertikal. Terapi yang dilakukan, yaitu tingkatkan
kebersihan oral hygiene, pemberian anti jamur topikal (nistatin,
ketekonazol), pemberian vitamin B, antibiotik jika perlu.12

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

260

Gambar 1.Angular Cheilitis12

Manifestasi lainnya yaitu median rhomboid glossitis. Suatu bercak licin,
gundul, lesi berwarna merah tanpa papilla filiformis, berbatas jelas, dengan tepi
irregular. Lokasi paling sering di garis tengah dorsum lidah. Etiologinya Candida
albicans. Predisposisi pada pasien Diabetes mellitus, antibiotik spektrum luas,
supresi imun.13

Gambar 2. Median rhomboid glossitis13

Pasien DM juga dapat mengeluhkan rasa terbakar pada mulut. Gejala ini
disebut dengan burning mouth sindrome. Predisposisinya infeksi kronis, aliran balik
asam lambung, obat2an, kelainan darah, defisiensi nutrisi, ketidak seimbangan
hormonal, alergi. Manifestasi lainnya yaitu lesi putih berupa Oral lichen planus.
Ciri khas lesi berbentuk seperti jala menyilang, dikenal sebagai wickham striae,
bersifat kronis dapat terjadi pada kulit, mukosa atau kulit dan mukosa. Etiologinya
belum jelas. Predisposisinya stress emosi, obat-obatan, gangguan imun, diabetes
mellitus. Gambaran oral lichen planus berupa atrofik, erosif, papuler, bula (jarang),
menyebar (retikuler). Keluhan pada pasien dengan oral lichen planus seperti rasa
kasar pada mukosa mulut, sensitivitas terhadap makanan panas, berbumbu, asam,
atau pedas, rasa nyeri yang hilang timbul pada mukosa mulut, nyeri pada gingival,
plak putih/merah pada mukosa mulut, ulserasi pada mukosa mulut, gingiva
kemerahan.12,13
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Gambar 3. Oral lichen planus12

Pasien DM juga sering dijumpai adanya serostomia, Serostomia bukan
penyakit, tetapi merupakan gejala adanya suatu penyakit tertentu. Keadaan ini
menyebabkan efek negatif seperti peningkatan karies gigi. Meningkatnya karies
dapat memperburuk kondisi pasien, maka dibutuhkan perawatan khusus untuk
mengontrol keadaan ini. Serostomia biasanya disebabkan oleh karena efek dari
hiperglikemia yang meningkatkan jumlah sekresi urin sehingga mengosongkan
cairan ekstraseluler, maka ikut menurunkan sekresi saliva. Lesi mulut lainnya
berupa kandidiasis, sering disebut sebagai “yeast infection” atau thrush, adalah
infeksi jamur (mycosis) oleh spesies candida, yang paling sering oleh Candida
albicans. Jamur ini, semacam ragi yang ditemukan di tubuh kebanyakan orang.
Sistem kekebalan tubuh yang sehat dapat mengendalikan jamur ini.
Jamur ini biasanya menyebabkan penyakit mulut, tenggorokan dan vagina.
Infeksi opurtinistik ini dapat terjadi beberapa bulan atau tahun sebelum infeksi
oportunistik lain.12 Infeksi candida biasanya semakin parah pada pasien
imunosupresif, seperti pada pasien kanker, transplantasi, dan AIDS. Infeksi
superfisial pada kulit dan membran mukosa oleh candida menyebabkan inflamasi
lokal dan ketidaknyamanan. Pada pasien DM, kandidiasis terjadi sebagai akibat dari
kondisi rongga mulut yang kering (serostomia) sehingga memberikan peluang bagi
jamur kandida untuk tumbuh secara tidak terkendali karena kesesuaian dengan
kondisi lingkungan tersebut.13,14

Gambar 4. Kandidiasis Pseudomembran pada mukosa bukal 13
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Pasien DM dengan Non-insulin dependent, jika terkontrol maka tindakan di
bidang Kedokteran Gigi dapat dilakukan tanpa adanya pencegahan khusus. Pada
pasien dengan Insulin-controlled, jika terkontrol, tindakan kedokteran gigi dapat
dilakukan tanpa adanya pencegahan khusus. Sebaiknya perawatan dilaksanakan
pada pagi hari. Pasien dianjurkan makan dan mengkonsumsi insulin seperti
biasanya. Perhatikan reaksi tanda-tanda insulin selama tindakan berlangsung.
Sediakan sumber glukosa sebagai antisipasi terhadap reaksi insulin seperti teh
manis, jus, dan lain-lain.5 Pasien DM yang akan mengalami extended surgery
sebaiknya melakukan konsultasi dengan dokter yang menangani pasien mengenai
diet selama periode postoperative, dan diberikan antibiotik profilaksis untuk
keadaan infeksi oral yang kronis.
Pada pasien dengan diabetes tidak terkontrol dapat diberikan perawatan
emergensi yang tepat saja. Konsulkan untuk evaluasi medis, penatalaksanan dan
modifikasi faktor resiko. Jika simtomatis, segera konsul. Jika asimtomatis, tetap
dilakukan permohonan konsul rutin. Untuk prosedur ekstraksi,glukosa darah dapat
meningkat seiring dengan penggunaan epinefrin. Umumnya, dapat digunakan
anestesi lokal dengan epinefrin 1:100.000.Pada pasien diabetes dengan hipertensi,
post infark myokard, cardiac arrhythmia, merupakan kontraindikasi epinefrin.
Diagram pengambilan keputusan perawatan kedokteran gigi pada pasien diabetes
berdasarkan nilai glukosa darah di Glukometer yaitu <70 mg/dl berarti tunda
perawatan elektif atau berikan karbohidrat. >200 mg/dl berarti tunda perawatan
elektif dan berikan insulin atau hipoglikemik atau segera konsul ke dokter. Diabetes
melitus perlu dibedakan dalam 3 golongan, yaitu golongan risiko rendah (KGD <
200 mg/dl), dengan tindakan perawatan gigi: Restorasi dan rehabilitasi serta
tindakan bedah. Golongan kedua yaitu risiko sedang (KGD 200 - 300 mg/dl)
dengan tindakan perawatan gigi: Regulasi KGD dan restorasi dan rehabilitasi, serta
tindakan bedah. Golongan ketiga, risiko tinggi (KGD > 300 mg/dl ) dengan
tindakan perawatan gigi: Regulasi KGD, restorasi dan rehabilitasi, serta tindakan
bedah.
SIMPULAN
Peran dokter gigi diharapkan dapat menangani pasien Diabetes Mellitus
dengan baik terutama dalam menangani berbagai keluhan dalam rongga mulut
seperti gingivitis, periodontitis dan beberapa kondisi lesi mulut diantaranya
serostomia, keilitis angularis, dan kandidiasis oral. Penanganan pasien DM tidak
terlepas dari kerjasama yang baik antara pasien, dan dokter yang menangani kondisi
DM sehingga dapat mengontrol status diabetes secara berkala.
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ABSTRAK
Fraktur mahkota pada gigi anterior seringkali terjadi pada anak-anak dan remaja.
Fraktur dapat melibatkan satu atau beberapa gigi di regio anterior. Keadaan ini
dapat berdampak secara psikologis pada kehidupan sosial pasien, sehingga
membutuhkan perhatian segera dalam penatalaksanaan giginya yang fraktur.
Perlekatan kembali fragmen fraktur gigi merupakan salah satu pilihan dalam
penatalaksanaan fraktur mahkota gigi anterior. Fragmen fraktur pada perawatan ini
harus ada dalam bentuk utuh dengan biological width gigi yang tersisa masih
terjaga baik. Pasien datang dengan kondisi gigi anterior rahang atasnya fraktur dan
telah dilakukan perawatan saluran akar sehari sebelumnya. Fragmen fraktur gigi
direndam dalam larutan salin selama prosedur operatif, gigi diberi adhesif,
kemudian perlekatan dilakukan menggunakan komposit flowable, setelah itu di
sekeliling margin garis fraktur diberi bevel dan diaplikasikan komposit. Evaluasi
jangka panjang selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dilakukan terhadap keluhan pasien,
kondisi klinis, dan gambaran radiografis. Evaluasi selanjutnya setelah 1 dan 5
tahun. Tindakan adhesive reattachment memberikan hasil yang cukup baik dari segi
estetik, psikologis, fungsi, waktu, biaya, dengan pendekatan paling konservatif.
Kata kunci : perlekatan kembali secara adhesif, fraktur mahkota gigi, komposit
flowable, fragmen gigi
ABSTRACT
Crown fracture on anterior teeth often occurs in children and adolescents.
Fractures can involve one or several teeth in the anterior region. This situation may
impact psychologically on patient social life, thus requiring immediate attention in
management of fractured teeth. Adhesive reattachment is one of the treatment
option for anterior tooth crown fracture. In this treatment, the fragment fracture
must be existed with biological width of the remaining tooth fracture is well
preserved. Patients came with her maxillary anterior tooth fracture and a root
canal treatment has been carried out the day before. Tooth fracture fragments
soaked in saline solution during the operative procedure, dental adhesive technique
performed, reattachment is done using flowable composite, then margin of the
fracture line is beveled followed by application of composites. Long term evaluation
for 1, 3, and 6 months was carried out to examine and evaluate patient's
complaints, clinical condition, and radiographic appearance. Next evaluation will
be held at 1 and 5 years. Adhesive reattachment technique has proven to give good
results in terms of aesthetic, psychological, tooth function, shorter treatment time,
sensible costs, with a very conservative approach.
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Key words: adhesive reattachment, coronal tooth fracture, flowable composite,
tooth fragment.
PENDAHULUAN
Trauma gigi anterior pada pasien usia muda membutuhkan perhatian segera
akibat dampak psikologis yang ditimbulkan pada pasien, disamping kerusakan gigi.1
Berbagai teknik dan metoda telah dilakukan untuk merestorasi gigi fraktur,
termasuk diantaranya resin dengan pin retainer, band ortodontik, mahkota stainless
steel, mahkota jaket porcelain, dan restorasi resin komposit.2,3 Restorasi tersebut
membutuhkan preparasi gigi yang cukup, tidak adekuat secara estetik, dan tidak
bisa digunakan pada situasi darurat estetik.4
Penatalaksanaan fraktur mahkota gigi dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain luasnya fraktur (biological width, keterlibatan pulpa, dan rusaknya
tulang alveolar), pola fraktur dan kemampuan merestorasi gigi yang fraktur
(berhubungan dengan fraktur akar), jejas trauma sekunder (status jaringan lunak),
ada atau tidaknya fragmen gigi dan kondisinya untuk digunakan (adaptasi antara
fragmen dan struktur gigi yang tersisa), oklusi, estetik, biaya, dan prognosis.5–7
Sistem adhesif dan resin komposit mengalami perkembangan yang sangat
pesat dalam peningkatan performa fisik maupun mekanis bahan, sehingga prosedur
perlekatan kembali fragmen gigi tidak lagi digunakan sebagai restorasi sementara
melainkan sebagai restorasi definitif.8 Perlekatan kembali fragmen gigi merupakan
salah satu pilihan dalam penatalaksanaan fraktur mahkota gigi, jika fragmen gigi
yang fraktur masih ada dalam bentuk utuh dan biological width gigi yang fraktur
masih terjaga baik.9
Kasus pertama perlekatan kembali fragmen mahkota gigi insisif dipublikasi
oleh Chosack dan Eidelman pada tahun 1964. Penatalaksanaan fraktur gigi
complicated dilakukan dengan perawatan saluran akar kemudian direstorasi dengan
pasak logam cor dan inti.10 Penggunaan teknik asam etsa pada perlekatan kembali
fragmen fraktur pertama kali dilaporkan oleh Tennery (1978).11 Kasus serupa
dilaporkan oleh Starkey (1978) dan Simonsen (1982).12,13
Perlekatan kembali fragmen fraktur gigi merupakan cara merestorasi
bentuk, kontur, translusensi, tekstur permukaan, susunan oklusal, dan warna alami
gigi. Hal ini menghasilkan respon emosi dan sosial yang positif dari pasien yang
ingin mempertahankan struktur giginya, serta merupakan prosedur konservatif dan
cost – effectiveness.14–16 Uji klinis dan evaluasi jangka panjang yang dilakukan oleh
Muhammad et al (2016) selama 12 tahun menunjukkan bahwa teknik perlekatan
kembali fragmen menggunakan bahan adhesif dan resin komposit dapat mencapai
keberhasilan dari segi estetik dan fungsi.8
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis memilih teknik perlekatan
kembali fragmen fraktur gigi karena fragmen gigi disimpan oleh pasien dan teknik
tersebut merupakan pilihan pendekatan yang paling konservatif dan paling
memenuhi prinsip cost – effectiveness.
LAPORAN KASUS
Seorang perempuan berumur 14 tahun pada tanggal 11 November 2015
datang ke Klinik Spesialis Konservasi Gigi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas
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Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran dengan gigi depan atas kanannya telah
dilakukan pengisian saluran akar satu hari yang lalu. Gigi tersebut patah tertimpa
handphone saat sedang menggunakannya sambil berbaring di atas kasur empat hari
yang lalu. Gigi tidak terasa sakit dan ingin diperbaiki kondisi giginya yang patah
karena merasa tidak nyaman saat berbicara dan tersenyum. Patahan gigi disimpan
oleh pasien dan telah direndam selama 24 jam.
Pemeriksaan ekstraoral terlihat wajah simetris, mata simetris, bibir normal,
TMJ normal, kelenjar submandibular kanan dan kiri tidak ada kelainan.
Pemeriksaan intraoral terlihat gigi 11 fraktur di ½ mahkota sampai batas kamar
pulpa (Gambar 1), terlihat ada tambalan sementara di kavum pulpa, kebersihan
mulut baik, gingiva tidak ada kelainan. Status lokalis gigi 11 menunjukkan tes
vitalitas negatif, tes perkusi positif, dan tekan positif. Gigi tidak mengalami
kegoyangan.

Gambar 1. Gambaran klinis pasien
Hasil pemeriksaan radiologis dari foto periapikal gigi 11 (Gambar 2c)
memperlihatkan ½ bagian koronal mahkota radiolusen dan terlihat gambaran
radioopak dari kamar pulpa sampai dengan orifis saluran akar, jumlah akar 1,
berbentuk lurus, dan terlihat gambaran radioopak dari orifis saluran akar sampai
dengan foramen apikal, membran periodontal mengalami pelebaran, lamina dura
menebal, puncak tulang alveolar dalam batas normal, dan jaringan periapikal dalam
batas normal. Dari hasil tersebut didapatkan kesan radiologi bahwa gigi 11 memiliki
kelainan di mahkota, membran periodontal dan lamina dura.

Gambar 2. Gambaran rontgenologis perawatan saluran akar satu kunjungan gigi11.
Foto diagnosis perawatansaluran akar (a), foto trial pengisian saluran akar (b),
foto pengisian saluran akar (c).

Diagnosis klinis yaitu endodontic treated teeth 11 disertai fraktur mahkota
klasifikasi Ellis kelas III atau klasifikasi WHO modifikasi Andreasen kode 873.62.
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Rencana perawatan yaitu perlekatan kembali fragmen fraktur gigi 11. Prognosis
pasien baik dan pasien kooperatif.
Pada kunjungan pertama dilakukan pemeriksaaan klinis dan penunjang,
kemudian penentuan diagnosis dan rencana perawatan terhadap pasien, dilakukan
penandatanganan informed concent oleh orang tua pasien setelah dijelaskan secara
lisan mengenai keadaan gigi 11 dan rencana perawatan yang akan dilakukan
terhadap pasien. Fragmen gigi direndam dalam wadah yang berisi larutan salin
selama prosedur. Gigi diisolasi menggunakan rubber dam dengan teknik split-dam
dari gigi 14 – 24 (Gambar 3).

Gambar 3. Persiapan rubber dam

Teknik adhesif etsa dan bonding generasi kelima dilakukan disepanjang
permukaan garis fraktur di gigi dan fragmen gigi 11 (Gambar 4). Permukaan
mahkota gigi fraktur dipersiapkan terlebih dahulu (Gambar 4a), asam fosfat 37%
diaplikasikan selama 15 detik pada permukaan email garis fraktur gigi dan 3 detik
pada permukaan dentin, bilas dengan semprotan air dan keringkan dengan
semprotan angin sampai batas kelembapan moist. Kemudian gingival cord
diaplikasikan pada saku gusi gigi 11, lalu bonding diaplikasikan pada permukaan
garis fraktur yang sebelumnya telah di etching, menggunakan microbrush, tunggu
beberapa detik, alirkan bonding menggunakan semprotan angin. Sampai tahap ini,
penyinaran lightcure tidak dilakukan terlebih dahulu, kemudian fragmen gigi
dipersiapkan untuk prosedur adhesif. Asam fosfat 37% diaplikasikan pada
permukaan garis fraktur, dibilas dengan semprotan air, dan dikeringkan di atas
kertas tissue dengan posisi 90° terhadap bidang datar (Gambar 4b). Kemudian
diaplikasikan bonding, tunggu beberapa detik, lapisan bonding ditipiskan
menggunakan semprotan angin. Fragmen tidak dilightcure terlebih dahulu,
kemudian fragmen diujicoba adaptasinya terhadap gigi fraktur.
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Gambar 4. Aplikasi sistem adhesif.
Aplikasi asam fosfor 37% di permukaan mahkota gigi fraktur (a), di fragmen gigi (b)

Selanjutnya seal tape diaplikasikan menutupi bagian yang akan berkontak
dengan permukaan gigi fraktur. Komposit flowable (Filtek Z350xt – 3M ESPE)
diaplikasikan pada kedua permukaan yang telah dipersiapkan yaitu di fragmen gigi
dan sisa mahkota gigi fraktur, kemudian kedua permukaan tersebut diadaptasikan
menggunakan digital pressure sampai komposit flowable (Filtek Z350xt – 3M
ESPE) mengalir keluar melalui garis fraktur, kemudian dilightcure (gambar 5).

Gambar 5. Perlekatan kembali fragmen

Adhesive groove dibuat menggunakan bur bundar berdiameter 1 mm
membentuk groove sepanjang garis fraktur bagian bukal dan palatal gigi (gambar
6), dilanjutkan dengan sistem adhesif, yaitu etsa dan bonding serta aplikasi
komposit warna email (Z350xt – 3M ESPE).
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Gambar 6. Preparasi groove sepanjang garis fraktur

Bagian komposit yang berlebih antara margin restorasi dan gigi diratakan
menggunakan fine bur bentuk flame, cek oklusi menggunakan articulating paper,
penyesuaian oklusi dilakukan menggunakan fine bur bentuk roda, kemudian
permukaan restorasi dihaluskan menggunakan serangkaian alat bur poles secara
berurutan, yaitu rubber polishing enhance (Dentsply), Sof Lex polishing disc (3M –
ESPE), amplas interdental (3M – ESPE), terakhir menggunakan astro brush
(Ivoclaire) dan diamond polishing paste 0.5μm (Ultradent) (Gambar 7, Gambar 8).

Gambar 7. Finishing dan polishing restorasi

Pasien diberikan instruksi untuk menghindari menggigit makanan keras di
gigi tersebut, serta untuk melakukan prosedur perawatan di rumah berhubungan
dengan kesehatan gigi dan mulut yang rutin dilakukan dan penggunaan nightguard
di malam hari. Pasien diinformasikan mengenai kunjungan evaluasi jangka panjang
setelah tindakan, yaitu 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun.

Gambar 8. Gambaran klinis pasien setelah perlekatan kembali fragmen

Pada kunjungan kedua dilakukan evaluasi 1 minggu pasca perlekatan
fragmen mahkota gigi. Pada pemeriksaan subyektif keluhan pasien tidak ada,
pemeriksaan obyektif perkusi dan tekan negatif. Mahkota gigi terlihat dalam
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keadaan baik, garis fraktur tidak terlihat, dan tidak ada perubahan warna (Gambar
9a).

Gambar 9. Gambaran radiologis (a) dan klinis (b) gigi 11 pada evaluasi 1 minggu setelah
tindakan perlekatan kembali fragmen

Gambar foto periapikal memperlihatkan mahkota radiopak pada kamar
pulpa, akar radiopak menyerupai bahan pengisi saluran akar dari orifis sampai
dengan ujung apikal saluran akar, membran periodontal, lamina dura, puncak tulang
alveolar, dan jaringan periapikal dalam batas normal. Kesan yang didapat dari foto
rontgenologis periapikal yaitu tidak terlihat adanya garis fraktur pada mahkota gigi
11 dan tidak terlihat adanya kelainan pada semua aspek gigi (Gambar 9b).
Pada kunjungan ketiga dilakukan kontrol 3 bulan pasca tindakan perlekatan
kembali fragmen mahkota gigi, pada pemeriksaan subyektif keluhan pasien tidak
ada, pemeriksaan obyektif perkusi dan tekan negatif. Mahkota gigi terlihat dalam
keadaan baik, garis fraktur tidak terlihat, dan tidak ada perubahan warna (Gambar
10). Gambar foto periapikal memperlihatkan mahkota radiopak pada kamar pulpa,
akar radiopak menyerupai bahan pengisi saluran akar dari orifis sampai dengan
ujung apikal saluran akar, membran periodontal, lamina dura, puncak tulang
alveolar, dan jaringan periapikal dalam batas normal. Kesan yang didapat dari foto
rontgenologis periapikal yaitu tidak terlihat adanya garis fraktur pada mahkota gigi
11 dan tidak terlihat adanya kelainan pada semua aspek gigi (Gambar 10b).

Gambar 10. Gambaran radiologis (a) dan klinis (b) gigi 11 pada evaluasi 3 bulan setelah
tindakan perlekatan kembali fragmen

Pada kunjungan keempat dilakukan evaluasi 6 bulan pasca tindakan
perlekatan kembali fragmen mahkota gigi, pada pemeriksaan subyektif keluhan
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pasien tidak ada, pemeriksaan obyektif perkusi dan tekan negatif. Mahkota gigi
terlihat dalam keadaan baik, garis fraktur tidak terlihat, dan tidak ada perubahan
warna. Foto periapikal memperlihatkan mahkota radioopak pada kamar pulpa, akar
radiopak menyerupai bahan pengisi saluran akar dari orifis sampai dengan ujung
apikal saluran akar, membran periodontal, lamina dura, puncak tulang alveolar, dan
jaringan periapikal dalam batas normal. Kesan yang didapat dari foto rontgenologis
periapikal yaitu tidak terlihat adanya garis fraktur pada mahkota gigi 11 dan tidak
terlihat adanya kelainan pada semua aspek gigi (gambar 11b).

Gambar 11. Gambaran radiologis (a) dan klinis (b) gigi 11 pada evaluasi 6 bulan
setelah tindakan perlekatan kembali fragmen
PEMBAHASAN
Fraktur mahkota pada gigi anterior merupakan bentuk trauma gigi yang
sering terjadi. Fraktur ini umumnya terjadi pada usia anak – anak dan remaja
sehingga dapat menimbulkan dampak psikologis yang mempengaruhi kehidupan
sosial pasien.17 Teknik perlekatan kembali fragmen gigi memiliki beberapa
keunggulan dari segi estetik, fungsi, dan prosedur sederhana. Teknik ini
menimbulkan respon psikologis positif karena dapat dilakukan segera pada
kunjungan pertama.18
Selama beberapa tahun, metode dan teknik dalam merestorasi gigi yang
mengalami trauma, memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi dengan tingkat
kesulitan yang berbeda. Mahkota keramik dan veneer cenderung mengorbankan
banyak jaringan keras gigi yang sehat, sulit dilakukan penyesuaian estetik terhadap
gigi sebelahnya yang tidak direstorasi, dan membutuhkan waktu kunjungan lebih
dari satu kali.19 Dari segi estetik, teknik perlekatan kembali fragmen gigi
memberikan hasil yang baik karena dapat mempertahankan bentuk anatomi asli,
warna, dan tekstur permukaan gigi. Teknik ini dibandingkan dengan restorasi resin
komposit atau crown full coverage, merestorasi gigi dengan preparasi minimal,
menghemat waktu, dan meminimalkan wear dibandingkan restorasi komposit
direk.18
Keberhasilan teknik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain lokasi
fraktur, ukuran sisa fraktur, status periodontal, keterlibatan pulpa, pembentukan
akar lengkap, gangguan terhadap biological width, oklusi gigi, waktu terjadinya
fraktur, bahan yang digunakan untuk teknik perlekatan kembali fragmen, dan
prognosis.20 Permukaan gigi yang terdehidrasi, khususnya dentin, dapat
mempengaruhi perlekatan dari fragmen, oleh karena itu fragmen disimpan terlebih
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dahulu di dalam larutan salin. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Claudia et al
(2009).21
Penggunaan berbagai desain bevel, chamfer, groove email dan dentin, serta
berbagai pilihan teknik dan bahan resin komposit dilakukan oleh para klinisi untuk
optimalisasi teknik ini.6 Reis et al (2004) dan Kovacs et al (2012) menyatakan
bahwa perlekatan kembali fragmen gigi secara sederhana dengan tidak melakukan
preparasi yaitu sebesar 37,1%, sedangkan pembuatan chamfer bukal sebesar 60,6%,
overcontour bonding dan pembuatan internal groove di sepanjang garis fraktur
yang telah direstorasi mencapai 97,2 dan 90,5% terhadap ketahanan fraktur. 19,22
Pembentukan bevel dapat memperluas permukaan email yang terkena etsa sehingga
dapat meningkatkan perlekatan. 23–25
Pada penelitian ini, teknik perlekatan kembali fragmen dilakukan dengan
modifikasi preparasi bevel yang dilakukan pada bagian bukal dan palatal, dan di
garis fraktur kedua fragmen gigi sebesar 1,5 mm, dengan menggunakan bur
diamond diameter 1 mm. Kemudian pada groove tersebut diaplikasikan komposit
flowable, hal ini sesuai dengan penelitian Kovaks et al (2012) bahwa ketahanan
fraktur dengan modifikasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan teknik
perlekatan tanpa bevel.19 Ruang yang tersedia dari kamar pulpa digunakan sebagai
inner reinforcement sehingga mengurangi preparasi lanjut dari gigi yang fraktur
sesuai dengan pernyataan Muhammad et al (2016) bahwa teknik ini dapat dilakukan
pada kasus fraktur complicated yang dilakukan perawatan saluran.8
Pembuatan night guard dan edukasi mengenai batasan perawatan
direkomendasikan kepada pasien ini untuk meningkatkan keberhasilan klinis
prosedur, karena kegagalan sering terjadi karena trauma baru atau kebiasaan
parafungsi.7
SIMPULAN
Tindakan perlekatan kembali memberikan hasil yang cukup baik dari segi
estetik, psikologis, fungsi, waktu, biaya, serta memenuhi prinsip minimal invasive
dentistry.
Tindakan ini direkomendasikan sebagai pilihan utama pada kasus fraktur
mahkota gigi yang disertai dengan adanya fragmen fraktur gigi dan biological width
yang baik pada gigi yang tersisa Perlu dilakukan evaluasi jangka panjang 1 bulan, 3
bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun terhadap keluhan pasien, kondisi klinis dan
radiologis terhadap perubahan warna, performa restorasi, adanya ankilosis, resorpsi
eksternal atau internal, & perubahan jaringan periapikal terhadap gigi yang
dilakukan tindakan perlekatan kembali.
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ABSTRAK
Resin komposit merupakan bahan yang memenuhi prinsip Minimal Invasive
Dentistry dan sebagai bahan restorasi yang mendekati konsep biomimetik. Stamp
technique merupakan salah satu teknik restorasi yang memanfaatkan bentuk
anatomi asli yang masih utuh menggunakan clear matrix. Clear matrix (ClearVoco, Jerman) dibuat pada bagian oklusal gigi untuk mendapatkan duplikasi bentuk
anatomi. Keuntungan dari teknik ini adalah efisiensi waktu saat pembentukan
anatomi oklusal, penyesuaian gigitan, dan finishing. Laporan kasus ini memaparkan
teknik restorasi komposit menggunakan stamp technique dengan clear matrix.
Pasien perempuan 26 tahun mengeluh gigi belakang kanan rahang bawah terdapat
warna kehitaman. Gigi tidak pernah sakit dan bengkak. Pemeriksaan klinis
menunjukkan gigi 46 karies media, tes vitalitas positif, tes perkusi dan tekan
negatif. Diagnosisnya adalah Pulpitis Reversibel. Prosedur restorasi dimulai dengan
pembuatan matriks oklusal menggunakan registrado Clear-Voco dengan gun
aplikator. Setelah matriks oklusal dibuat, prosedur preparasi dilakukan mengikuti
prinsip minimal invasive. Matriks oklusal diujicoba pada gigi 46 yang telah
dipreparasi. Selanjutnya dilakukan prosedur etsa, aplikasi bonding, dan penambalan
komposit dengan teknik layering, matriks oklusal diaplikasikan dan ditekan sampai
beradaptasi sempurna, kemudian disinar. Stamp technique merupakan teknik
restorasi yang efisien dalam mendapatkan bentuk anatomi oklusal yang akurat,
penyesuaian gigitan dan finishing yang minimal.
Kata kunci : Resin komposit, stamp technique, clear matrix
ABSTRACT
Composite resin is a minimal invasive dentistry based material and closest to
biomimetic concept. Stamp technique is one of many techniques that uses the
remaining original tooth anatomy by imitating the occlusal shape using clear
matrix. Clear matrix (Clear-Voco,Germany) is made by impress the occlusal tooth
with clear-voco to get the tooth anatomy duplication. The benefit of this technique is
time efficiency in carving occlusal anatomy, minimal adjusting the articulation and
finishing. The case report explained direct composite restoration using stamp
technique with clear matrix. A 26 years-old female patient complained of pain in
right mandibular molar where black spot was spotted. The tooth had never been in
pain or swollen before. Clinical examination showed tooth number 46 with media
dentinal caries, vitality test showed positive, percussion and palpation tests showed
negative results. Diagnosis was reversible pulpitis. Initially making occlusal matrix
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of the tooth using Clear-Voco material with gun applicator. After matrix had been
made, preparation was done based on principal of minimal invasive. Occlusal
matrix was tried-on on tooth number 46 that had been prepared. Etching, bonding,
and composite restoration was done using layering technique, occlusal matrix was
applied and pressed to get fit adaptation, and then cured. Stamp technique is an
efficient restoration technique to get accurate morphological occlusal anatomy,
minimal occlusal adjustment and finishing.
Keywords :composite restoration, stamp technique, clear matrix
PENDAHULUAN
Resin komposit merupakan bahan yang memenuhi prinsip Minimal Invasive
Dentistry dan sebagai bahan restorasi yang mendekati konsep biomimetik. Konsep
biomimetik yaitu suatu bahan yang dapat meniru kekuatan, fungsi, dan estetik dari
gigi asli. Pada gigi posterior, restorasi komposit dapat menjadi pilihan. Restorasi
komposit direk dapat memberi nilai estetik dan sesuai prinsip minimal invasive
pada preparasi kavitas. Pembentukan anatomi oklusal gigi posterior menjadi sesuatu
tantangan tersendiri dalam melakukan restorasi komposit.
Stamp technique merupakan salah satu teknik restorasi yang memanfaatkan
bentuk anatomi asli yang masih utuh menggunakan clear matrix. Matriks oklusal
dibuat pada bagian oklusal gigi untuk mendapatkan duplikasi bentuk anatomi.
Keuntungan dari teknik ini adalah efisiensi waktu saat pembentukan anatomi
oklusal, penyesuaian gigitan, dan finishing.
LAPORAN KASUS
Seorang perempuan berusia 26 tahun datang ke klinik PPDGS Konservasi
Gigi RSGM FKG UNPAD dengan rujukan dari bagian IGD untuk dilakukan
penambalan gigi untuk memenuhi syarat melamar pekerjaan. Pasien mengeluh gigi
belakang rahang bawah terdapat warna kehitaman. Gigi tidak pernah sakit dan
bengkak. Pasien ingin giginya dirawat.
Pemeriksaan objektif hasil pemeriksaan intra oral menunjukkan gigi 46
dengan mahkota terdapat karies pada fissure. Tes vitalitas positif, tes perkusi dan
tekan negatif. Tidak terdapat kegoyangan pada gigi. Hasil pemeriksaan ekstra oral
pada wajah simetris, bibir dan sendi temporo-mandibular tidak ada kelainan, serta
kelenjar limfe sub mandibula kanan kiri tidak teraba dan tidak sakit. Pasien
mengharapkan giginya dapat dirawat dengan baik. Keadaan umum pasien baik,
riwayat penyakit sistemik tidak ada.
Diagnosis gigi 46 adalah Pulpitis Reversibel (AAE 2013) dan K04.0 (ICD10). Rencana perawatan yang akan dilakukan adalah restorasi komposit direk kelas
I menggunakan enamel stamp technique.
Pada kunjungan pertama (17 Maret 2016) dilakukan pemeriksaan subjektif
dan objektif, penentuan diagnosis dan penjelasan mengenai rencana perawatan
terhadap pasien, serta melengkapi informed consent.
Prosedur restorasi gigi 46 dilakukan menggunakan komposit direk dengan
enamel stamp technique. Prosedur restorasi dimulai dengan pembuatan matriks
oklusal gigi 46 menggunakan bahan Registrado Clear (Voco, Jerman). Bahan cetak
registrado clear diaplikasikan pada permukaan oklusal gigi 46 menggunakan gun
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aplikator kemudian dilakukan pembentukan matriks menggunakan wrapping
plastic (cling wrap) yang sudah disiapkan sesuai ukuran oklusal gigi 46 sampai
menutupi permukaan labial dan lingual gigi yang dicetak dan dilakukan
menggunakan digital pressure sesuai kontur terluar gigi 46 sampai dengan cetakan
mengeras. Cetakan dilepas dan hasil cetakan dipotong menggunakan blade
disesuaikan dengan permukaan gigi 46 yang akan dipasang rubber dam.

a.

b.

c.
d.
Gambar 1. Tahapan pembuatan matriks oklusal
a. Registrado clear dan gun aplikator
b. Aplikasi bahan dengan gun
c. Pembentukan matriks dengan wrapping plastic
d. Hasil potongan cetakan
Preparasi gigi 46 dilakukan mengikuti prinsip minimal invasive yaitu
pengambilan seluruh jaringan karies gigi dan pengambilan jaringan sehat gigi
seminimal mungkin. Gigi diisolasi menggunakan rubber dam, preparasi dilakukan
dengan mengambil seluruh jaringan karies beserta pengambilan pit dan fissure
sebagai tindakan preventif terhadap karies yang akan datang. Tindakan preparasi
diakhiri dengan pembentukan bevel di cavo surface line angle.
Matriks oklusal yang telah dibuat diuji coba pada gigi 46 yang telah
dipreparasi, matriks dibentuk sampai beradaptasi dengan keadaan gigi yang
terpasang rubber dam kemudian dilakukan etsa dengan asam fosfat 37%
diaplikasikan selama 20 detik, selanjutnya etsa dibilas dan gigi dikeringkan sampai
terlihat moist. Aplikasi bonding pada permukaan email dan dentin dengan
microbrush dan ditunggu beberapa saat sambil lapisan bonding disemprot angin dan
sinar 20 detik.
Penambalan dengan teknik layering dengan warna dentin D2, matriks
oklusal dipasang pada permukaan 46 sebagai panduan ketebalan bahan restorasi
dentin kemudian sinar 20 detik, matriks oklusal dilepas dan sinar kembali 20 detik.
Komposit email warna E1, matriks oklusal diaplikasikan dan ditekan sampai
beradaptasi sempurna, ditandai dengan keluarnya komposit yang berlebih dari
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margin matriks, lalu sinar 20 detik pada permukaan matriks, selanjutnya matriks
dilepas dan sinar kembali 20 detik.

a

b

c

d

e

f

g
Gambar 2. Tahapan kerja penambalan
a. Preparasi kavitas
e. Penyinaran saat matriks oklusal dibuka
b. Aplikasi etsa
f. Hasil penambalan sebelum finishing
c. Aplikasi bonding
g. Hasil penambalan setelah pemolesan
d. Aplikasi komposit warna
Dentin dan email,dengan matriks oklusal kemudian di sinar.

Finishing dilakukan dengan meratakan pinggiran restorasi yang berlebih
menggunakan fine bur bentuk flame. Penyesuaian gigitan dengan articulating
paper. Pemolesan dilakukan dengan astrobrush (ivoclar) pada permukaan restorasi.
Pada kunjungan kedua (24 Maret 2016) pasien datang untuk dilakukan
kontrol setelah satu minggu, kontrol penambalan menunjukkan tidak ada keluhan
subyektif. Pemeriksaan obyektif gigi vitalitas positif, perkusi dan tekan negatif.

Gambar 3. Kontrol 1 minggu
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PEMBAHASAN
Resin komposit merupakan bahan yang memenuhi prinsip minimal invasive
dan sebagai bahan restorasi yang paling mendekati konsep biomimetik. Konsep
biomimetik yaitu suatu bahan yang dapat meniru kekuatan, fungsi, dan estetik dari
gigi asli. Bahan komposit modern dengan kemajuan teknologi terkini memiliki
kemampuan yang menyerupai sifat dan fungsi karakteristik email dan dentin
sebagai struktur alami gigi. 1,2,3
Restorasi komposit direk dapat menjadi pilihan restorasi pada gigi
posterior. Dibandingkan dengan amalgam, restorasi ini tidak hanya memberi nilai
estetik yang baik, namun sesuai prinsip minimal invasive pada preparasi kavitas
dengan tidak over extension.4,5
Prosedur restorasi komposit dimulai dengan melakukan pemilihan warna
(shade selection) dan isolasi derah kerja dengan rubber dam sebelum preparasi gigi.
Preparasi gigi dilakukan dengan menggunakan bur diamond karena kekasarannya
dapat mempreparasi struktur gigi dengan meningkatkan area permukaan yang
terpreparasi dan retensi komposit pada gigi. Bur diletakkan pada central groove
dengan paralel pada sumbu mahkota gigi. Bur digerakkan ke mesial dan distal
mengambil seluruh jaringan karies hingga menembus 1,5- 2 mm mendekati DEJ
dan preparasi pit dan fissure dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mencegah
karies yang akan datang. Perluasan ke facial dan lingual sesuai dengan luasnya
karies harus seminimal mungkin. Kekuatan cuspal dan marginal ridge harus
dipertahankan sebisa mungkin. Jika memerlukan perluasan ke marginal ridge, harus
meninggalkan sekitar 1,6 mm – 2 mm. Tepi marginal pada facial atau lingual
dibevel dengan lebar 0,25-0,55 mm pada kemiringan 45 derajat. 1,6
Setelah preparasi, gigi siap untuk dilakukan restorasi komposit. Etsa
dilakukan dengan asam fosfat 37% pada email 15 detik dengan tujuan untuk
membuat mikroporositas pada email. Hasil dari prosedur etsa pada email dapat
dengan hancurnya inti core prisma pada enamel rods tanpa menghancurkan prisma
peripheris, dapat juga dengan bentuk hancurnya prisma peripheris tanpa hancurnya
core prisma, atau dalam bentuk modifikasi keduanya. Etsa pada dentin hanya
dilakukan 5 detik untuk menghilangkan smear layer pada tubuli dentin kemudian
dibilas dengan air dan dikeringkan hingga terlihat moist tidak sampai kering untuk
menghindari collaps tubuli dentin dimana diperlukan tempat ikatan bonding
interlocking. 6,7
Prosedur bonding dilakukan dengan mengulaskan bahan adhesive
mengguanakn microbrush pada permukaan email dan dentin, kemudian dianginkan
dengan semprotan angin dan disinar selama 20 detik. 1,6,7
Aplikasi komposit dilakukan dengan teknik incremental untuk
mendapatkan hasil polimerisasi yang maksimum dan memungkinkan untuk
mengurangi efek negatif dari shrinkage polimerisasi dan C-Factor. Ketebalan
komposit hanya 1-2 mm dan disinar 20 - 40 detik. Intensitas sinar 450 nm selama
40 detik atau 600 nm selama 20 detik.1,6,7
Finishing dan polishing dapat dilakukan segera setelah penyinaran.
Polishing dilakukan dengan cups atau disc poles pada seluruh bagian oklusal dan
margin. Finishing dilakukan dengan membentuk atau mengurangi bagian restorasi
untuk memperoleh bentuk anatomi. Sedangkan polishing merupakan tindakan
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mengurangi kekasaran dan scratch yang dihasilkan dari instrumen finishing. Hal ini
dilakukan untuk mendapat long-lasting restorasi dan hasil estetik yang baik.
Permukaan yang halus sangat dibutuhkan, karena jika tidak, dapat terjadi retensi
plak, iritasi gingival, karies sekunder, wear kinetic, dan persepsi taktil yang tidak
nyaman dari pasien.6,7
Polishing yang dilakukan segera setelah polimerisasi dapat mempengaruhi
integritas marginal, menghilangkan bentuk gap antara gigi dan restorasi. Namun
polishing segera menurunkan kekerasan karena hanya sekitar 75% komposit yang
mengalami polimerisasi selama 10 menit setelah restorasi selesai, dan reaksi curing
polimerisasi dapat berlanjut dalam waktu lebih dari 24 jam. Penundaan polishing
dapat mengurangi efek negatif komposit dari panas yang dihasilkan. Ekspansi
higroskopik dari komposit masih berlangsung dapat mengurangi mikroleakage.
Hasil penelitian menunjukkan angka kekerasan tertinggi restorasi komposit didapat
ketika polishing ditunda setelah 7 hari. 6,7
Stamp technique merupakan salah satu restorasi dengan hasil akhir bentuk
restorasi akurat yang dapat memenuhi konsep biomimetik dan estetik. Teknik
restorasi ini memanfaatkan bentuk anatomi asli yang masih utuh menggunakan
clear matrix. Tujuan dari dilakukan teknik ini adalah untuk mendapatkan replikasi
anatomi oklusal dengan membuat cetakan atau duplikasi dari struktur gigi asli
sebelum dipreparasi untuk memperoleh bentuk morfologi asli dan oklusi gigi.
Dengan adanya matriks oklusal maka tidak akan kehilangan orientasi oklusal.
Indikasi digunakan pada gigi yang masih memiliki bentuk oklusal yang utuh.2,4,8
Teknik ini memiliki beberapa keuntungan yaitu efisiensi waktu dalam
membentuk bentuk anatomi oklusal (carving), terutama pada pasien dengan
keterbatasan pembukaan mulut dan pada pasien geriatri, tidak membutuhkan alat
khusus untuk membentuk anatomi, tidak memerlukan atau hanya sedikit
penyesuaian gigitan, minimal finishing dan polishing, dan tidak terbentuknya
Oxygen Inhibited Layer (OIL) saat polimerisasi karena kedap udara dengan
penggunaan matriks oklusal. Sedangkan kekurangannya adalah adanya tambahan
waktu dalam pembuatan matriks oklusal walaupun hal ini dapat dikompensasi
dengan efisiensi waktu dalam carving kontur anatomi dan penyesuaian gigitan.
2,4,5,9,10

Selama proses polimerisasi komposit, Oxygen Inhibited Layer (OIL)
terbentuk di atas permukaan komposit, hal ini menunjukkan fakta bahwa radikal
bebas memediasi reaksi polimerisasi yang dihambat oleh suatu hasil atmospheric
oxygen di lapisan permukaan. Oksigen bebas berkontak dengan komposit, berdifusi
dan menghambat reaksi polimerisasi membentuk radikal peroksida yang memiliki
reaktivitas yang rendah terhadap monomer. Lapisan monomer bebas yang tidak
terpolimerisasi yang tertinggal pada permukaan setelah penyinaran inilah yang
disebut oxygen inhibited layer. 11,12
Beberapa peneliti menunjukkan bahwa lapisan ini mempengaruhi prognosis
dari restorasi, mengurangi kekerasan, wear resistance dan adaptasi marginal dari
restorasi komposit. Adanya sisa monomer yang tidak terpolimerisasi memudahkan
terkena staining sehingga menyebabkan pewarnaan pada komposit.11,12
Lapisan ini berbentuk sticky (lengket). Ketebalan lapisan ini biasanya 10200 mikrometer. Penyesuaian gigitan, prosedur finishing dan polishing tidak dapat
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menghilangkan secara utuh. OIL pada pit dan fissure yang dalam tidak dapat
dihilangkan secara keseluruhan .11,12
Penggunaan matriks oklusal atau glycerin merupakan metode yang efektif
dalam mengurangi pembentukan OIL pada saat polimerisasi. Hal ini dikarenakan
matriks oklusal dapat mengeblok kontak udara pada komposit.11,12
Matriks oklusal yang digunakan pada kasus ini adalah Registrado Clear
(Voco, Jerman). Bahan ini mengandung silikon trasnparan dengan fast setting
curing sehingga ideal untuk penggunaan intraoral. Bahan ini memiliki hasil
kekerasan yang baik, stabilitas dimensi, waktu curing yang dikendalikan oleh suhu,
dan light cure dapat secara sempurna dapat menembus lapisan bahan. Cara
penggunaan bahan ini dengan mengaplikasi bahan menggunakan gun aplikator pada
permukaan oklusal gigi fase pre-operative, kemudian ditunggu sampai bahan
mengeras, setelah itu terbentuk menjadi matriks oklusal yang siap digunakan
sebagai cetakan Stamp technique.2,4,5,9,10
SIMPULAN
Stamp technique merupakan suatu teknik restorasi komposit yang memberi
kemudahan dan efisiensi waktu dalam carving anatomi dan penyesuaian gigitan
serta memberikan hasil yang memuaskan.
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ABSTRAK
Lesi servikal non karies adalah hilangnya struktur gigi bagian servikal tanpa adanya
proses karies. Penyebab lesi ini menimbulkan destruksi struktur gigi meliputi atrisi,
abrasi, erosi dan abfraksi. Abfraksi adalah kehilangan struktur gigi patologis akibat
tekanan biomekanis. Lesi terjadi sebagai hasil dari gaya fleksi gigi sehingga
menyebabkan kerusakan email dan dentin pada tempat yang jauh dari tekanan
tersebut. Lesi abfraksi yang tidak dirawat menyebabkan perubahan distribusi
tekanan pada gigi tersebut berupa peningkatan konsentrasi tekanan pada apeks lesi.
Perawatan lesi abfraksi, selain melakukan restorasi yang tepat, juga dilakukan
penyesuaian oklusi. Konsul dari klinik PPDGS Periodonsia laki-laki berusia 63
tahun dengan keluhan gigi depan atas terkikis pada daerah tepi gusi. Pemeriksaan
klinis menunjukkan lesi abfraksi gigi 21 dan 22. Kehilangan seluruh gigi geligi
rahang atas. Pemeriksaan radiografi menunjukkan gigi 22 terdapat gambaran
radiolusen di disto proksimal dari CEJ sampai sepertiga koronal akar mendekati
pulpa. Pasien mempunyai riwayat penyakit jantung dan hipertensi yang terkontrol.
Lesi abfraksi pada gigi 21 dan 22 dipreparasi dengan bur diamond dan dibuat bevel
selebar 1 mm sepanjang permukaan margin kavitas. Etsa asam fosfat 37%
diaplikasikan kemudian bonding agent , dan di cure sebelum resin komposit
diaplikasikan untuk merestorasi bentuk anatomi gigi tersebut. Finishing dan
polishing dilakukan satu minggu kemudian. Perawatan lesi abfraksi menggunakan
bahan komposit memperlihatkan hasil yang baik dari segi estetik, kehalusan
permukaan, fleksibilitas dan tepi restorasi.
Kata kunci : Lesi Servikal Non Karies, abfraksi, penambalan komposit
ABSTRACT
Non Carious Cervical Lesion (NCCL) is defined as the loss of cervical tooth
structure in the absence of caries. The etiology of NCCL are destructive processes
of tooth structrue include attrition, abrasion, erosion, abfraction. Abfraction is
defined as the pathological loss of tooth substance that caused by the mechanical
forces that result in flexure and loss of enamel and dentin structure at a certain
area away from the force. Untreated abfraction lesions may changes the pressure
distribution on the tooth by increasing the stress concentration at the root apex. In
restoring abfraction lesions, occlusal adjustments should always be checked as
well. A 63 years old male patient referred by periodontist due to the cervical lesion
on tooth 21 and 22. Clinical examination showed abfraction lesion on 21, 22, and
multiple missing teeth on the maxilla. Radiographic examination showed a
radiolucency on the distoproximal approaching the pulp from CEJ. The patient has
a history of heart disease and controlled hypertension The cavity prepared with
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diamond burs on tooth 21 and 22, 1 mm bevel was made along side the cavity
surface margin. 37% phosphoric acid etch applied and followed by application of
bonding agent and cured for 20 seconds prior to the application of composite resin
to restore tooth anatomy. Finishing and polishing of the filling is done a week later.
Treatment of abfraction lesion using composite resin showed a good result from
esthetically, surface roughness, marginal restoratian and flexural properties
Keywords: Non Caries Cervical Lesion, abfraction, composite filling
PENDAHULUAN
Kehilangan struktur gigi bagian servikal tanpa adanya keterlibatan bakteri
disebut sebagai Non carious cervical lesion (NCCL). Abfraksi merupakan salah satu
tipe dari NCCL yang ditandai dengan hilangnya jaringan gigi dengan gambaran
klinis yang bervariasi. Berbagai lesi tersebut bervariasi dari groove yang dangkal
dan meluas atau defek berbentuk baji yang luas dengan garis sudut yang tajam.
Menurut Grippo, Abfraksi diartikan menjadi melepaskan diri berasal dari bahasa
latin ‘ab’ atau ‘pergi’dan ‘fractio’ atau ‘putus’. Hal ini biasanya terlihat di
permukaan bukal CEJ gigi dengan prevalensi 27-85%.1–4
LAPORAN KASUS
Pasien laki-laki berumur 63 tahun dirujuk dari klinik PPDGS Periodonsia
RSGM FKG UNPAD untuk menambal gigi depan rahang atas. Gigi tersebut
terkikis kurang lebih 4 tahun yang lalu, tidak ada rasa linu dan berdenyut spontan.
Pasien menginginkan giginya ditambal. Riwayat penyakit jantung, hipertensi
terkontrol. Pemeriksaan ekstra oral terlihat wajah simetris, bibir tidak ada kelainan,
TMJ tidak ada kelainan, kelenjar submandibula kiri dan kanan tidak teraba dan
tidak sakit. Kebersihan mulut sedang. Pada gigi 21,22 terdapat lesi abfraksi daerah
servikal dengan gambaran berbentuk baji yang meluas sepanjang CEJ gigi. Tes
vitalitas (+), tes perkusi (-), tekan (-), palpasi (-), tes kegoyangan gigi grade 2 pada
gigi 21 dan 22.

Gambar 1. Gambaran klinis awal

Odontogram pasien terlihat hampir semua gigi geligi rahang atas dan rahang
bawah hilang.
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Gambar 2. Odontogram

Diagnosis gigi 21dan 22 adalah pulpitis reversibel (AAE, 2013). Restorasi
direk komposit klas V, scaling & root planing, splinting & occlusal adjustment,
pembuatan protesa sebagian lepasan gigi 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 23, 24, 25, 26,
27, 37, 36, 35, 34, 46, 47. Prognosis baik karena pasien kooperatif, gigi masih vital,
tidak ada riwayat berdenyut spontan, pasien memiliki motivasi untuk merawat
giginya, dan pasien memiliki riwayat sistemik yang terkontrol dengan baik.
Pada kunjungan pertama, sebelum prosedur perawatan dilakukan pasien
diberi penjelasan mengenai penyakit giginya, tahap-tahap perawatan, hasil yang
dapat dicapai dan kemungkinan kegagalan. Pasien menandatangani informed
consent. Daerah kerja diisolasi menggunakan cotton roll. Jaringan karies
dihilangkan dengan diamond bur dan stainless steel bur setelah itu dipreparasi
menggunakan bur diamond dan dilakukan pembuatan bevel sebesar 1 mm. Kalsium
hidroksida berbasis resin diaplikasikan setelah dilakukan preparasi.
Kavitas disiapkan untuk menerima tambalan dengan pemasangan retraction
cord pada gigi 21 dan 22. Asam fosfat 37 % digunakan pada kasus ini untuk
mengetsa kavitas yang sudah dipreparasi. Etsa dibiarkan selama 15 detik, kemudian
dibilas air dan dikeringkan. Bahan adhesif diaplikasikan tipis pada kavitas gigi
21,22 dan disemprot angin sampai merata, kemudian di light cure selama 20 detik.
Bahan komposit diaplikasikan sampai membentuk anatomis yang sesuai.
Finishing dilakukan menggunakan bur finishing superfine dengan kecepatan rendah
untuk menghaluskan permukaan restorasi dan dilanjutkan dengan bur Enhance
(Dentsply, USA).

Gambar 3. Aplikasi retraction cord dan penambalan komposit

Pada kunjungan ketiga dilakukan kontrol restorasi pada gigi 21 dan 22. Tidak
terdapat keluhan pasien, pemeriksaan objektif tes vitalitas (+), tes perkusi (-), tes
tekan (-), adaptasi restorasi baik terutama pada bagian servikal gigi yang berbatasan
langsung dengan gusi, tidak ada perubahan warna. Kemudian dilakukan finishing
dan polishing kembali dengan bur Enhance (Dentsply, USA) dan polishing dengan
Pogo (Dentsply, USA) dan Optishine (Kerr, Switzerland) agar adaptasi tambalan
tetap baik.
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Gambar 3. Kontrol penambalan komposit gigi 21, 22

PEMBAHASAN
Abfraksi didefinisikan sebagai hilangnya struktur jaringan servikal gigi
disebabkan oleh adanya kekuatan tekanan oklusal.5 Dentin dan email mempunyai
kekuatan tensile yang berbeda. Ketika terkena beban oklusal terjadi konsentrasi
tekanan pada area servikal. Teori abfraksi atau dikenal pula dengan teori tekanan
oklusal atau teori kerusakan tekanan, mempertahankan kelenturan gigi pada area
servikal sehingga menghasilkan mikrofraktur dari struktur kristal email dan dentin
pada daerah tersebut. Tekanan tersebut terus menerus dan berulang akan
memperbesar lesi1,2,6
Menurut Grippo, abfraksi didefinisikan sebagai hilangnya
substansi gigi secara patologis disebabkan oleh kekuatan biomekanis yang
menghasilkan daya lentur sehingga menyebabkan runtuhnya email dan dentin
didaerah yang jauh dari beban tersebut. Ia telah mengemukakan bahwa ketika gigi
hiperoklusi maka gaya kunyah akan meneruskannya ke gigi dan pada gilirannya
diteruskan ke daerah serviks.1
Menurut Lee dan Eakle faktor etiologi utama lesi servikal adalah dampak dari
kekuatan tarik dari pengunyahan dan maloklusi. Hal ini menghasilkan tekanan tensil
dan kompresif secara terus menerus sehingga terjadilah pelemahan email dan
dentin. Jika gaya melebihi kekuatan gigi, gigi akan terbentuk cracks atau patah.
Pada saat yang sama, regio yang berlawanan berada dibawah tekanan kompresif.
Ketika terjadi perubahan arah gaya, gigi membengkok ke arah yang berlawanan dan
gaya tersebut selanjutnya kembali lagi pada area servikal ini. Dengan demikian gigi
menjadi fatique sebagai hasil dari pembengkokan gigi yang terus menerus dan
terjadi zona fraktur pada daerah tersebut. Kekuatan-kekuatan interoklusal
menciptakan mikrofraktur secara fisik atau abfraksi pada regio servikal. Email
menjadi lebih lemah terhadap daya tensil dan oleh karena itu kekuatan tensil dapat
menyebabkan rusaknya kristal hidroksi apatit sehingga air dan molekul-molekul
kecil yang lain dapat berpenetrasi diantara prisma-prisma. 4,7
Penatalaksanaan abfraksi membutuhkan pemahaman tentang faktor resiko
dan bagaimana faktor resiko tersebut berubah dari waktu ke waktu pada setiap
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individu. Pendekatan kepada pasien dibutuhkan untuk merubah kebiasaan seperti
pola makan, teknik menyikat gigi, pemakaian night guard untuk mengurangi
clenching atau bruxism, konsumsi permen karet untuk meningkatkan aliran saliva,
dan atau merawat kondisi medis pasien. Pilihan perawatan lainnya meliputi
pemantauan perkembangan lesi, penyesuaian oklusi, splin oklusal, teknik untuk
meringankan hipersensitivitas, penempatan restorasi dan prosedur bedah untuk
menutup permukaan akar dikombinasikan dengan restorasi. 2
Restorasi lesi abfraksi dikaitkan dengan sulitnya menjaga kontrol kelembaban
dan akses ke margin subgingiva. Pertimbangan beban oklusal, kualitas gigi, dan
sifat mekanis bahan restorasi dapat mempengaruhi retensi dan penampilan klinis
dari restorasi lesi abfraksi. Lesi abfraksi harus direstorasi secara minimal invasif
dan pemilihan bahan restorasi dengan modulus elastisitas yang rendah, adhesi yang
baik dengan dentin, resisten terhadap pengikisan dan kemampuan bertahan terhadap
pelarutan oleh asam. Resin komposit menjadi lebih dipertimbangkan karena lebih
estetis dan lebih konservatif dibandingkan dengan GIC atau RMGIC1,2,7,8
SIMPULAN
Perawatan lesi abfraksi menggunakan bahan komposit memperlihatkan
hasil yang baik dari segi estetik, kehalusan permukaan, fleksibilitas dan tepi
restorasi.
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ABSTRAK
Intrusi merupakan salah satu bagian dari trauma gigi dan memiliki definisi dental
trauma berupa perubahan letak gigi ke arah apikal dalam soket gigi. Intrusi
memiliki pravelensi kejadian sebesar 15%-61% pada gigi permanen. Gigi dengan
trauma intrusi bila tidak dilakukan penanganan maka dapat mengakibatkan
terjadinya nekrosis pulpa, resorpsi akar, ankilosis, kehilangan tulang marginal, dan
gingival retraction. Pasien laki-laki berusia 14 tahun datang dengan keluhan gigi
depan atas kanan patah dan masuk ke dalam gusi akibat kecelakaan 2 minggu yang
lalu. Pasien merasakan sakit bila gigi terkena gigi bawah. Pemeriksaan klinis
tampak gigi masuk kedalam soket dengan gusi merah dan bengkak, tidak ada respon
terhadap tes vitalitas, perkusi, tekan dan palpasi positif, serta tidak terdapat
kegoyangan. Pemeriksaan radiologis memperlihatkan adanya kelainan pada bagian
mahkota, pelebaran membran periodontal, lamina dura menebal pada 1/3 apikal.
Diagnosis nekrosis pulpa. Gigi 11 dilakukan pembukaan akses kamar pulpa dan
pada hari yang sama reposisi bedah dilakukan dengan memperbaiki gigi tersebut
menyesuaikan dengan gigi 21. Fiksasi dilakukan dengan menggunakan kawat dan
komposit pada gigi 12, 11, dan 21 selama 8 minggu. Restorasi menggunakan pasak
fiber dan penambalan komposit kelas 1. Tindakan bedah merupakan salah satu
penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada kasus trauma intrusi.
Kata kunci : trauma gigi, intrusi, reposisi secara bedah
ABSTRACT
Intrusion is a part of dental trauma by definition is a displacement of the tooth more
apically in the tooth socket. The prevalence of intrusion rated between 15% -61% in
permanent teeth. Teeth with intrusion if not properly treated could make a necrosis
pulp, root resorption, ankylosis, marginal bone loss and gingival retraction. A 14
years old male complaint the right upper anterior tooth fracture and intruded into
the gingival due to an accident two weeks ago. Patients feel dull pain when it
contact with the lower tooth. Clinical examination showed that the tooth intruded
into socket with swollen gingival, pain in percussion and palpation, mobility, and
no response to vitality test. Radiological examination showed abnormalities on the
crown, widening of the periodontal membrane, lamina dura thickened in the apical
third. The diagnosis was pulp necrosis. Opening access and repositioning surgery
were done at first visit. The fixation was done by using a wire and composite on
teeth 12, 11, and 13 for 8 weeks. Restoration using fiber posts and composite
fillings class 1. Surgical repositioning is one of the treatment for intrusion cases. In
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this case surgical repositioning showed a good results in in term of psychological,
lower cost, more shorter treatment appointment.
Keywords: dental trauma, intrusion, surgical repositioning
PENDAHULUAN
Trauma yang terjadi pada bagian oral dan maksilofasial sebanyak 5%
merupakan salah satu alasan seorang pasien mencari pertolongan ke dokter gigi.
Trauma gigi yang paling sering terjadi adalah fraktur mahkota dan luksasi. Trauma
tersebut dapat menyebabkan pulpa terluka, dimana pulpa tersebut dapat sembuh
kembali ataupun menjadi nekrosis. Penyebab trauma yang paling sering adalah
kecelakaan saat berolahraga, saat berkendara ataupun terlibat perkelahian, dan yang
cenderung paling banyak terjadi pada anak usia 8-12 tahun serta pada laki-laki lebih
tinggi kejadiannya dibandingkan pada anak perempuan.1
Trauma intrusif merupakan perubahan letak gigi lebih masuk kedalam soket
alveolar, trauma ini menyebabkan kerusakan yang berat pada soket alveolar dan
jaringan periodontal. Trauma intrusi memiliki prevalensi kasus sebesar 15% - 61%
pada gigi permanen dan dapat menyababkan pulpa menjadi nekrosis sehingga perlu
untuk dilakukan perawatan saluran akar. Gigi yang intrusi akan terkunci di dalam
tulang dengan kedalaman minimal 1 mm sampai semua mahkota masuk ke dalam
soket.2
LAPORAN KASUS
Seorang pasien berusia 14 tahun datang didampingi oleh ibunya ke klinik
Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Konservasi Gigi RSGM FKG
UNPAD karena mendapatkan rujukan dari RSKGM dengan keluhan gigi depan atas
kanan sedikit patah dan masuk kedalam gusi akibat dari kecelakaan motor.
Kecelakaan ini dialami pasien 2 minggu yang lalu, sejak kecelakaan sampai saat ini
pasien merasakan rasa sakit bila terkena gigi bawahnya dan tidak meminum obat.
Pasien ingin memperbaiki giginya.
Pemeriksaan ekstra oral tampak wajah simetris, bibir sebelah kanan tampak
adanya bekas luka mengering, TMJ tidak ada kelainan, kelenjar submandibularis
kanan dan kiri tidak teraba dan tidak sakit. Pemeriksaan intra oral tampak
kebersihan mulut sedang. Status lokalis gigi 11 tampak gigi intrusi dan fraktur email
pada insisal, jaringan disekitarnya tampak merah, bengkak dan berdarah bila
tersentuh. Gigi tersebut dilakukan pemeriksaan berupa tes vitalitas negatif, perkusi,
palpasi dan tekan positif serta tidak terdapat kegoyangan gigi (gambar 1).

Gambar 1. Foto klinis gigi 11
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Pemeriksaan radiologis memperlihatkan adanya kelainan pada bagian
mahkota yaitu fraktur 1/3 insisal. Akar satu dan lurus, terdapat pelebaran membran
periodontal, lamina dura menebal pada 1/3 apikal, alveolar crest turun 3 mm
dibawah cemento enamel junction, serta pada periapikal terdapat radiolusen difuse
(Gambar 2).

Gambar 2. Gambaran radiografis awal gigi 11
Gigi 11 nekrosis pulpa (AAE, 2013) dengan klasifikasi fraktur ellis kelas
VII atau klasifikasi fraktur WHO modifikasi andreasen yaitu 873.67. Rencana
perawatan yang akan dilakukan adalah melakukan perawatan saluran akar kemudian
dilakukan reposisi gigi secara bedah. fiksasi gigi 11 menggunakan kawat dan
komposit pada gigi 12 dan 21. Prognosis gigi 11 baik karena usia pasien yang masih
muda, kooperatif.
Pada kunjungan pertama, setelah dilakukan pemeriksaan subyektif,
obyektif, radiografis, penentuan diagnosis dan rencana perawatan yang akan
dilakukan pada gigi 11, pasien dijelaskan tentang prosedur yang akan dilakukan dan
menyetujuinya serta pasien menandatangani lembar informed consent yang telah
disediakan.
Atap kamar pulpa dibuka sehingga orifis saluran akar terlihat dengan jelas.
Eksplorasi saluran akar menggunakan K File # 8, #10, #15 kemudian mengukur
panjang saluran akar menggunakan apex locator (Propex Pixi, Dentsply),
didapatkan hasil panjang kerja 25 mm. Preparasi saluran akar menggunakan jarum
K File (Dentsply, Maillefer) sampai dengan #70. Setiap pergantian jarum dilakukan
irigasi dengan NaOCl 2,5%, akuades, EDTA 17% dan klorheksidin 2%. Saluran
akar dikeringkan menggunakan paper point. Saluran akar diisi menggunakan
medikamen kalsium hidroksida.
Tindakan reposisi bedah dan fiksasi dilakukan pada gigi tersebut, Tindakan
asepsis dilakukan menggunakan povidone iodine 10% pada bagian mukosa labial
dan palatal kemudian dilakukan anestesi infiltrasi di daerah lipatan mukobukal
(mukosa bergerak dan tidak bergerak) dan di palatal gigi tersebut. Gigi 11 ditarik
dan fiksasi dilakukan dengan menggunakan kawat stainless steel rectangular dan
komposit (Z350, 3M) yang dilekatkan pada gigi 12 dan 21 (Gambar 3). Pasien
diinstruksikan untuk meminum obat antibiotik dan anti nyeri selama 5 hari.
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Gambar 3. Gigi 11 setelah dilakukan reposisi dengan bedah dan fiksasi menggunakan kawat
dan komposit

Pada kunjungan kedua, pasien datang untuk kontrol. Pasien tidak
mengeluhkan adanya rasa sakit. Pada pemeriksaan perkusi, palpasi dan tekan
menunjukkan reaksi negatif, mobiliti positif, jaringan sekitar tidak ada kelainan.
Obat di dalam saluran akar dibersihkan menggunakan cairan irigasi berupa NaOCl
2,5%, akuades, EDTA 17% dan klorheksidin 2%. Saluran akar dikeringkan dengan
paper point dan diisi menggunakan medikamen kalsium hidroksida kemudian
pasien diinstruksikan untuk dilakukan foto radiologi (Gambar 4).

Gambar 4. Gambaran radiografis gigi 11 pada kontrol 1

Kunjungan ketiga pasien datang untuk kontrol selama 1 bulan, tidak
mengeluhkan adanya rasa sakit. Pada pemeriksaan perkusi, palpasi dan tekan
menunjukkan reaksi negatif, jaringan sekitar tidak ada kelainan. Obat di dalam
saluran akar dibersihkan menggunakan cairan irigasi berupa NaOCl 2,5%, akuades,
EDTA 17% dan klorheksidin 2%. Saluran akar dikeringkan menggunakan paper
point dan diisi menggunakan medikamen kalsium hidroksida kemudian pasien
diinstruksikan untuk dilakukan foto radiologi (Gambar 5).

Gambar 5. Gambaran radiografis gigi 11 pada kontrol II
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Pasien datang untuk kontrol 2 bulan, tidak mengeluhkan adanya rasa sakit.
Pada pemeriksaan perkusi, palpasi dan tekan menunjukkan reaksi negatif, jaringan
sekitar tidak ada kelainan. Pasien diinstruksikan untuk dilakukan foto radiologi
kemudian obat di dalam saluran akar dibersihkan menggunakan cairan irigasi
berupa NaOCl 2,5%, akuades, EDTA 17% dan klorheksidin 2%. Saluran akar
dikeringkan menggunakan paper point dan diisi menggunakan medikamen kalsium
hidroksida kemudian alat fiksasi dilepaskan, gigi dibersihkan dan di poles dari sisasisa komposit (Gambar 6).

Gambar 6. Gambaran radiografis gigi 11 pada kontrol III

Pada kunjungan kelima pasien datang untuk kontrol 3 bulan, tidak
mengeluhkan adanya rasa sakit. Pada pemeriksaan perkusi, palpasi, tekan
menunjukkan reaksi negatif, tidak ada kegoyangan, jaringan sekitar tidak ada
kelainan. Obat di dalam saluran akar dibersihkan menggunakan cairan irigasi
berupa NaOCl 2,5%, akuades, EDTA 17% dan klorheksidin 2% dan dikeringkan
menggunakan paper point. Trial foto dilakukan dengan menggunakan guttap sesuai
MAF dan panjang kerja kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan radiografis
(Gambar 7).

Gambar 7. Foto trial

Pengisian saluran akar dilakukan dengan teknik kondensasi lateral
menggunakan gutta percha 70 sebagai master cone dan sealer Endomethason. Gutta
percha dipotong sampai batas orifis. Kavitas dibersihkan dari sisa-sisa sealer dan
gutta percha, kemudian ditutup dengan Glass Ionomer Cement (GC, Gold Label).
Pasien diinstruksikan untuk melakukan foto rontgen untuk melihat hasil pengisian
(Gambar 8).
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Gambar 8. Foto hasil pengisian gigi 11

Seminggu kemudian pasien datang untuk kontrol setelah dilakukan
pengisian, tidak mengeluhkan adanya rasa sakit dan pada pemeriksaan perkusi,
palpasi, tekan menunjukkan reaksi negatif, tidak ada kegoyangan, jaringan sekitar
tidak ada kelainan. Pasien diinstruksikan untuk melakukan foto radiologis (Gambar
9) kemudian pada gigi 11 tersebut dilakukan perawatan restorasi post endodontik
berupa pasak dan penambalan komposit kelas 1 dan 6.

Gambar 9. Foto kontrol setelah pengisian gigi 11

Pasien datang untuk kontrol setelah 1 bulan, tidak mengeluhkan adanya rasa
sakit dan pada pemeriksaan perkusi, palpasi, tekan menunjukkan reaksi negatif,
tidak ada kegoyangan, jaringan sekitar tidak ada kelainan. Pasien diinstruksikan
untuk melakukan foto radiologis (Gambar 10).

Gambar 10. Foto kontrol
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Pasien datang setelah 1 tahun sejak perawatan pertama, pasien tidak ada
keluhan, pemeriksaan perkusi, palpasi, tekan tidak ada reaksi, tidak ada
kegoyangan, jaringan sekitar tidak ada kelainan. Pasien diinstruksikan untuk
melakukan foto radiografis (Gambar 11).

Gambar 11. Foto kontrol setelah 1 tahun

PEMBAHASAN
Trauma intrusif merupakan perubahan letak gigi lebih ke apikal dan masuk
kedalam soket alveolar dan biasanya tidak adanya kegoyangan karena gigi tertanam
pada tulang.1–6 Akibat perubahan letak ini maka dapat menyebabkan rusaknya
jaringan periodontal, sementum dan jaringan neurovaskular sehingga pada gigi yang
telah terbentuk sempurna akarnya hampir dipastikan akan menyebabkan gigi
tersebut nekrosis dan diperlukan perawatan saluran akar.1,6,7 Pada kasus ini pasien
datang setelah 2 minggu kecelakaan dengan tes vitalits negatif dimana dari
gambaran radiologis akar gigi telah terbentuk sempurna sehingga dilakukan
perawatan saluran akar pada gigi tersebut dengan menggunakan kalsium hidroksida
sebagai medikamen dalam saluran akar.
Pemeriksaan radiografis digunakan untuk menentukan posisi gigi, keadaan
dari jaringan periodontal dan kondisi akar gigi sehingga dapat ditentukan perawatan
selanjutnya yang akan diambil.7 Pada kasus trauma intrusi tindakan perawatan yang
dilakukan adalah menunggu reposisi spontan dari gigi tersebut, reposisi secara
bedah dan reposisi secara ortodontik. Hal ini juga bergantung terhadap formasi akar
gigi yang sudah terbentuk. Pada gigi yang telah terbentuk sempurna akarnya maka
pemilihan perawatannya berupa reposisi secara bedah atau ortodontik.
Keuntungan dalam melakukan perawatan reposisi secara bedah adalah
membutuhkan waktu yang lebih singkat dari pada reposisi ortodontik dan lebih cost
effective sedangkan kerugiannya berupa kemungkinan terjadinya resorpsi akar. Dan
untuk reposisi ortodontik memiliki keuntungan yaitu gigi secara bertahap akan
diposisikan sesuai dengan gigi sebelahnya sedangkan kerugiannya berupa waktu
perawatan lama, membutuhkan biaya lebih besar. Pada kasus ini pasien sudah
diberikan informasi perawatan yang dapat dilakukan dengan segala keuntungan
kerugiannya dan dengan pertimbangan oleh pasien memilih untuk melakukan
perawatan reposisi dengan bedah. Reposisi dengan menggunakan tang bedah tanpa
flap juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang besar.5
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Gigi 11 dilakukan reposisi bedah kemudian dilakukan fiksasi menggunakan
kawat stainless steel rektangular pada gigi 12 dan 21 yang ditahan dengan komposit
(Z 350, 3M) selama 8 minggu. Fiksasi pada kasus trauma intrusi dilakukan selama 2
minggu-3 bulan.4 Perawatan saluran akar dapat diselesaikan dengan melakukan
pengisian setelah tidak ada keluhan dan pemeriksaan menunjukkan reaksi negatif
pada perkusi, palpasi dan tekan. Pada kasus ini dilakukan pengisian setelah 3 bulan
terjadinya trauma. Pengisian dilakukan menggunakan guttap sesuai MAF dan
dengan sealer endomethason.
Komplikasi yang dapat menyertai trauma intrusi adalah terjadinya nekrosis
pulpa, resorpsi akar, obliterasi saluran akar, perubahan warna mahkota gigi dan
kehilangan tulang marginal.6,8 Komplikasi yang terjadi pada kasus trauma intrusi
dapat terlihat setelah beberapa bulan maupun tahun setelah dilakukan perawatan
sehingga kontrol berkala perlu untuk dapat melihat perkembangan dari kasus
tersebut.
SIMPULAN
Tindakan reposisi bedah merupakan salah satu penatalaksanaan yang dapat
dilakukan pada kasus trauma intrusi. Reposisi bedah pada kasus ini dilakukan
berdasarkan usia pasien dimana akar sudah terbentuk sempurna.
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ABSTRAK
Saat ini perhatian klinisi lebih ditekankan pada prosedur restorasi setelah perawatan
endodontik dan prognosis gigi yang sudah non vital. Pertimbangan karakteristik gigi
setelah perawatan endodontik dan beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika
melakukan rencana restorasi akhir terhadap gigi tersebut merupakan hal penting.
Gigi yang telah dilakukan perawatan endodontik mengalami perubahan pada stuktur
dentin akibat kehilangan air dan kolagen. Kehilangan struktur gigi dikaitkan juga
dengan proses preparasi akses gigi yang meningkatkan defleksi cuspal saat
berfungsi sehingga meningkatkan risiko terjadinya fraktur. Terdapat hubungan
langsung antara jumlah struktur gigi yang tersisa dan kemampuan untuk menahan
daya oklusal, oleh kare na itu diperlukan sebuah restorasi dengan cuspal coverage
sebagai restorasi akhir pada gigi yang telah dilakukan perawatan endodontik
Pasien perempuan berusia 26 tahun datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Pendidikan bagian klinik spesialis konservasi gigi FKG UNPAD memerlukan
restorasi akhir pasca perawatan saluran akar pada gigi molar kedua bagian kanan
rahang bawah. Pemeriksaan klinis teriihat struktur jaringan gigi yang tersisa masih
cukup (adekuat) sehingga akan dibuatkan restorasi onlay resin komposit indirek
Dilakukan pembuatan restorasi akhir berupa onlay resin komposit indirek. Restorasi
onlay resin komposit indirek dijadikan restorasi akhir setelah dilakukan perawatan
saluran akar dengan pertimbangan jaringan gigi yang tersisa masih adekuat
Kata Kunci : Jumlah struktur gigi yang tersisa, Cuspal Coverage, Onlay resin
komposit Indirek, pasca perawatan saluran akar
ABSTRACT
Recently, clinicians, growing attention has been given to final restoration
procedures after endodontic treatment and their impact on the prognosis of
devitalized teeth. Consideration of the characteristics of teeth after endodontic
treatment and some of the principles that must be considered when making the final
restoration plan is important. Endodontic treatment can change the dentin structure
causing loss of water and collagen. Loss of tooth structure is also associated with
the preparation process which improves access tooth cuspal deflection when it
functions thereby increasing the risk of fractures in the teeth. There is a direct
relationship between the amount of the remaining tooth structure and the ability to
resist occlusal force, a restoration with cuspal coverage as the final restoration on
the tooth after endodontic treatment is required. A 26-year-old woman come to the
hospital dental and oral part of conservation clinic dentistry faculty of Padjadjaran
University, requires final restoration after root canal treatment on the right side of
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the second molar teeth of the mandibula. Clinically, remaining tooth tissue
structures are still adequate so it will be made of indirect onlay composite
restorations. Final restoration for this case is indirect onlay composite. Indirect
onlay composite used as the final restoration after root canal treatment with the
remaining tooth tissue considerations are still adequat
Keyword: Remaining tooth structure, Cuspal Coverage, Indirect onlay composite,
post root canal treatment
PENDAHULUAN
Restorasi gigi pasca perawatan endodontik merupakan topik yang selalu
berkembang karena terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika
melakukan rencana restorasi terhadap gigi tersebut. Jumlah struktur gigi yang
tersisa dan persyaratan fungsional menetukan restorasi yang terbaik untuk
dilakukan, bahan yang digunakan, restorasi direk dan indirek, memakai post
ataupun tidak.1
Kebutuhan akan restorasi estetis tidak hanya terbatas pada gigi anterior tetapi
juga pada gigi posterior. Gigi yang mengalami kerusakan luas dan telah banyak
kehilangan struktur gigi menuntut seorang dokter gigi untuk dapat membuat
restorasi yang mempunyai kemampuan mekanis yang baik untuk berfungsi secara
optimal dan memiliki sifat estetis yang dapat diterima oleh pasien.
Untuk memjembatani kebutuhan tersebut, restorasi secara indirek merupakan
alternatif yang sering menjadi pilihan. Restorasi secara indirek adalah suatu
restorasi yang dibuat di luar mulut , baik itu di laboratorium ataupun di tempat
praktek yang kemudian disementasi pada gigi.2 . Sampai saat ini, terdapat banyak
jenis restorasi secara indirek, misalnya logam cor, porselen, ataupun inlay dan onlay
yang terbuat dari komposit.3. Inlay atau onlay logam kurang disenangi karena
warnanya yang tidak estetik, sedangkan inlay atau onlay porselen memiliki sifat
getas dan seringkali membuat aus gigi lawan.4. Inlay atau onlay resin komposit
dinilai paling memiliki keunggulan dibandingkan bahan-bahan tersebut.5
Laporan kasus ini membahas kasus gigi 46 yang telah dilakukan perawatan
saluran akar dan dibuat restorasi akhir berupa onlay resin komposit indirek.
Pemilihan restorasi onlay resin komposit indirek berdasarkan pertimbangan jaringan
gigi yang tersisa setelah perawatan saluran akar masih banyak.
LAPORAN KASUS
Pasien seorang wanita umur 26 tahun, datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Pendidikan bagian klinik spesialis konservasi gigi FKG UNPAD mengeluhkan
memerlukan restorasi akhir untuk gigi belakang kanan rahang bawah pasca
perawatan saluran akar. Tidak ada keluhan pada gigi tersebut.
Pada pemeriksaan intra oral : kebersihan mulut baik, status lokalis pada gigi
46 ketebalan struktur gigi yang masih tersisa cukup memadai. Tes perkusi (-), tekan
(-) dan kegoyangan gigi (-) (Gambar 1).
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A.
B.
Gambar 1. (A) Gigi 46 Sebelum Perawatan Saluran Akar, (B) Gigi 46Setelah Perawatan
Saluran Akar

Pada pemeriksaan radiologis menunjukkan akar berjumlah 2 dan terdapat
gambaran radioopak dari mahkota sampai sepanjang saluran akar sampai apikal.
Tidak terdapat kelainan di daerah periapikal (Gambar 2).

Gambar 2. Gambaran Radiografis Gigi 46
Pada kunjungan pertama dilakukan pemeriksaan klinis, radiografis, dan
penegakan diagnosis. Dilakukan kontrol pasca pengisian saluran akar. Pasien tidak
merasakan adanya keluhan. Tes perkusi (-), tekan (-). Penentuan warna gigi 46
menggunakan shade guide Vita Classical, didapatkan warna A 3. Pencetakan
rahang bawah dengan teknik double impression menggunakan bahan
polyvinylsiloxane (Exaflex, GC) untuk pembuatan mahkota sementara. Isolasi
daerah kerja dengan cotton roll dan dilakukan preparasi onlay gigi 46 (Gambar 3).

Gambar 3. Preparasi Onlay Komposit Gigi 46
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Hasil preparasi dilakukan pencetakan dengan teknik double impression
menggunakan bahan polyvinylsiloxane (Exaflex, GC). Pembuatan model kerja
dengan dental stone. Model kerja digunakan untuk pembuatan restorasi onlay
komposi indirek. Bahan restorasi terdiri dari resin komposit nanofiller (Z 350 XT,
3M ESPE) . Dilakukan pemasangan mahkota sementara dan pasien diinstruksikan
untuk datang kembali apabila onlay telah selesai dikerjakan.
Pembuatan onlay komposit indirek yaitu menggambar outline. Gambaran
outline dibuat untuk memperjelas batas akhir preparasi onlay (Gambar 4).
Mengaplikasikan bahan medium separasi. Medium separasi diaplikasikan ke
seluruh permukaan gigi pada model kerja untuk menutup pori-pori pada dental
stone dan mencegah terjadinya perlekatan bahan komposit pada model dan
mempermudah dalam melepaskan onlay dari model (Gambar 5).

Gambar 4. Gambaran Outline pada Model Kerja

Gambar 5. Medium Separasi telah Diaplikasi

Selanjutnya membuat onlay. Pembuatan onlay dilakukan dengan teknik
inkremental menggunakan resin komposit nanohibrid (Z 350 ZT, 3M ESPE)
(Gambar 6). Penyinaran dilakukan selama 20 detik pada setiap permukaan
menggunakan LED, kemudian dilakukan post curing pada temperature 120o C
selama 20 menit. Finishing dan polishing. Finisihing dilakukan menggunakan
finishing dan polishing system disc (Sof-Lex, 3M ESPE)

Gambar 6. Restorasi Onlay Komposit Indirek pada Model

Pada kunjungan kedua mahkota sementara gigi 46 dibuka dan kavitas
dibersihkan. Uji coba onlay untuk memeriksa oklusi menggunakan kertas artikulasi.
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Isolasi menggunakan cotton roll pada bagian bukal dan lingual untuk mencegah
kontaminasi saliva. Aplikasi asam fosfat 37% selama 20 detik kemudian dibilas
dengan air dan dibersihkan dengan semprotan angin kemudian dilanjutkan dengan
aplikasi bonding dan disinar selama 20 detik. Bagian anatomis onlay komposit
diaplikasikan asam hidrofluorik 9% selama 20 detik untuk mendapatkan
mikroporositas. Silane diplikasikan pada permukaan anatomis selama 20 detik
dilanjutkan dengan bonding dan dilakukan penyinaran selama 20 detik.
Penyemenan onlay komposit pada permukaan gigi menggunakan semen resin
(Breeze, Pentron) dengan penyinaran selama 5 detik untuk membersihkan semen
yang berlebih pada bagian proksimal dengan sonde dan dental floss. Selanjutnya
seluruh permukaan onlay disinar selama 20 detik (Gambar 7).

A.
B.
Gambar 7. Onlay Setelah Sementasi pada Gigi; (A) Tampak Oklusal,
(B) Tampak Bukal dan Lingual

Pada kunjungan ketiga dilakukan pemeriksaan subjektif tidak ada keluhan.
Pemeriksaan objektif gigi 46: tes perkusi (-), tekan (-), mobility (-), jaringan
sekitarnya tidak ada kelainan. Tidak terdapat kontak premature, adaptasi restorasi
baik dan gigi berfungsi dengan baik . Dilakukan rontgen pada gigi tersebut (Gambar
9).

Gambar 9. Kiri: Gigi 46 Sebelum Direstorasi. Kanan: Gigi 46 Setelah Direstorasi
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PEMBAHASAN
Kekuatan gigi berkurang secara proporsional sesuai dengan jaringan koronal
yang hilang , baik karena lesi karies atau prosedur restoratif. Terdapat hubungan
langsung antara jumlah struktur gigi yang tersisa dan kemampuan untuk menahan
daya oklusal. Oleh karena itu penting untuk menyediakan sebuah restorasi dengan
cuspal coverage sesegera mungkin setelah selesai perawatan saluran akar.6
Pada kasus ini dipilih pembuatan restorasi akhirnya adalah indirek onlay
komposit karena sisa jaringan masih adekuat. Pada saat preparasi onlay komposit
pengurangan oklusal harus sama besar dan mempunyai ketebalan yang cukup untuk
mendapatkan kekuatan dari bahan diatasnya sehingga terhindar dari fraktur. Ratarata paling sedikit 1,5 mm pada central fossa dan 2mm diatas cusp fungsional.
Dinding dan dasar preparasi harus halus dan sudut internal dibulatkan untuk
tercapainya adaptasi dari bahan restorasi dan dinding divergen ke arah oklusal
setidaknya 2-5 derajat. Tidak ada groove atau sudut-sudut yang tajam. Isthmus
sekurangnya selebar 2mm , Seluruh margin harus memiliki Butt join cavo surface
angle 90 derajat. Dinding fasial/bukal dan lingual harus diperluas ke email yang
sehat dan mengitari cups dengan sudut-sudut yang halus. Tidak boleh terdapat
undercut yang dapat menggangu insersi atau pengangkatan restorasi. Dinding axial
dibuat shoulder untuk menyediakan ketebalan bagi bahan restorasi.3,7
Preparasi harus dilakukan dengan bor carbide atau diamond dengan sudut
taper agar dinding bukal/fasial-lingual divergen. Sudut divergen gingival-oklusal
akan mempermudah insersi pasif dan pelepasan restorasi. Kelebihan dari restorasi
indirek komposit, yaitu mempunyai sifat fisik yang baik, wear resistance lebih baik,
pengerutan akibat polimerisasi
lebih kecil, mempunyai kemampuan
mempertahankan sisa jaringan gigi yang tersisa, dan biokompatibilitas dan respon
jaringan yang baik, sedangkan kekurangan dari restorasi indirek komposit, yaitu :
biaya lebih tinggi, waktu pengerjaan lama karena memerlukan proses pencetakan
serta pengecoran model. Dipilih onlay komposit dibanding onlay keramik karena
onlay porselen dapat menyebabkan keausan pada email gigi antogonisnya, dan
biaya yang lebih mahal.8
SIMPULAN
Gigi yang telah dirawat endodontik lebih rapuh karena hilangnya integritas
struktural karena preparasi akses ataupun karies. Karena kerapuhan dari elemenelemen ini, rencana perawatan akan terkait dengan struktur gigi yang tersisa dan
kebutuhan fungsional. Onlay resin komposit indirek dipilih sebagai restorasi akhir
pada gigi yang telah dilakukan perawatan endodontik karena gigi lebih rapuh dan
sisa jaringan masih adekuat.
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ABSTRAK
Pembuatan restorasi klas I komposit melalui beberapa tahapan, dari ekskavasi karies
sampai tahap pemolesan membutuhkan waktu yang cukup lama. Microbrush stamp
technique dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi waktu pada tahapan
penambalan tersebut. Teknik ini bertujuan untuk menduplikasi bentuk anatomi
permukaan oklusal gigi posterior yang belum dipreparasi sehingga tahapan akhir
restorasi komposit tidak membutuhkan waktu yang lama karena sudah sesuai
dengan bentuk aslinya. Pasien perempuan berumur 21 tahun datang ke klinik
RSGM dengan keluhan gigi berlubang. Belum ada riwayat sakit pada giginya.
Pemeriksaan klinis menunjukkan gigi 47 dengan karies di permukaan oklusal
mencapai dentin. Tes vitalitas positif, tes perkusi dan tekan negatif. Diagnosis dari
hasil pemeriksaan adalah pulpitis reversibel. Permukaan oklusal gigi yang belum
dipreparasi dicetak kemudian dilapisi dengan cocoa butter, setelah itu diaplikasikan
bahan flowable composite. Stick microbrush diaplikasikan ke bahan flowable
composite, dilanjutkan dengan penyinaran. Prosedur preparasi dilakukan dan saat
penambalan, lapisan terakhir komposit di bagian oklusal dicetak dengan cetakan
microbrush stamp technique. Cetakan microbrush stamp technique ditekan sampai
pas, kelebihan cetakan bahan komposit dibuang, dan dilakukan penyinaran.
Microbrush stamp technique merupakan salah satu cara yang efektif untuk
menduplikasi bentuk anatomi permukaan oklusal gigi pada kasus restorasi klas I
komposit sehingga dapat mengurangi waktu proses penambalan. Teknik ini dapat
dilakukan jika struktur gigi pada permukaan oklusal masih utuh atau hanya sedikit
yang mengalami kerusakan.
Kata kunci : microbrush stamp technique, penyesuaian gigitan, pemolesan
ABSTRACT
Class I composite restoration has multiple steps, start from caries excavation until
polishing took a lot of time procedures. There is a simple but effective way to
restore posterior teeth with composite material with microbrush stamp technique.
The purpose is to replicate occlusal anatomy by making a copy of the original
unprepared tooth structure to get tooth anatomy. A 21 years old female complained
of caries without any dental pain history on her right mandibular posterior tooth.
Clinical examination showed 47 tooth with a small and deep caries on the occlusal
surface. The tooth is vital, and did not response to percussion and palpation.
Diagnosis was reversible pulpitis. Initially, flowable composite was applied on
occlusal surface of unprepared tooth and placed microbrush stick on top of
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flowable with slightly pressure then cure. After the matrix had been made,
preparation and filling prosedures was begun. At the last layer of uncure composite
filling, placed teflon tape on occlusal surface of molar after fill cavity with
composite, then using stamp to adapt on teflon and then cure. Microbrush stamp
technique replicate the anatomy tooth. This technique spent less time on occlusal
adjustment, finishing, dan polishing prosedures. But it is restricted to teeth with
intact occlusal anatomy or with a small decay.
Keywords : microbrush stamp technique, occlusal adjustment, finishing, and
polishing
PENDAHULUAN
Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut semakin
meningkat. Faktor estetik mendapat perhatian baik untuk gigi anterior maupun
posterior. Pentingnya faktor estetik tersebut karena dapat meningkatkan rasa
percaya diri, penampilan menarik, dan sehat. Hal tersebut mendorong masyarakat
untuk mencari perawatan gigi yang dapat merekonstruksi giginya yang rusak
supaya kembali seperti semula tanpa tindakan pencabutan gigi. 1
Karies menyebabkan jaringan keras gigi terdemineralisasi dan mengalami
kehancuran jaringan organik dan anorganik. Permukaan oklusal dianggap paling
rentan terjadinya karies karena bentuk atau morfologinya. 2
Karies dapat dideteksi dengan pemeriksaan radiografi atau pemeriksaan
klinis. Ada beberapa metode untuk mendiagnosis karies seperti endoscopic
evaluation (AcuCam), metode laser fluorescence (DIAGNOdent), digital fiberoptic trans-illumination, radiografi digital, dan electrical caries monitor (ECM).
Ketika diagnosis lesi karies terlambat diketahui kemungkinan kerusakan jaringan
sudah mencapai pulpa. Deteksi dini sangat penting dilakukan, dilanjutkan dengan
restorasi menggunakan microbrush stamp technique maka kebutuhan akan
perawatan endodontik dapat dihindari. 3
Microbrush stamp technique diindikasikan pada kasus gigi karies dengan
struktur email relatif utuh, disini bentuk detail permukaan oklusal langsung dicetak
ke resin komposit. Teknik ini bertujuan untuk menduplikasi bentuk anatomi
permukaan oklusal gigi posterior yang belum dipreparasi sehingga dapat
mengurangi waktu pada tahapan akhir penambalan.
LAPORAN KASUS
Pasien wanita berumur 21 tahun datang ke Instalasi Spesialis Konservasi
Gigi RSGM FKG UNPAD, dengan keluhan gigi berlubang, tetapi belum ada
keluhan rasa sakit ataupun ngilu. Pasien ingin giginya dilakukan penambalan.
Keadaan umum pasien baik.
Pemeriksaan ekstra oral terlihat wajah simetris, bibir tidak ada kelainan,
kelenjar submandibularis tidak ada kelainan. Pemeriksaan intra oral terlihat gigi 47
terdapat karies media di bagian oklusal. Tes sondasi, tes dingin menunjukkan
respon positif. Diagnosis pada pasien ini adalah Pulpitis Reversibel.
Pada kunjungan pertama dilakukan pemeriksaan subjektif, objektif,
penentuan diagnosis dan pasien diberikan penjelasan mengenai rencana perawatan
yang akan dilakukan. Setelah itu, gigi dipasangkan rubber dam untuk isolasi daerah
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kerja. Lalu dilakukan pencetakan bentuk permukaan oklusal gigi dengan teknik
microbrush stamp technique dengan cara gigi dikeringkan, dilapisi dengan cocoa
butter sebagai separating medium, pada permukaan oklusal diaplikasikan bahan
rubber dam liquid dengan merk chamdam sampai menutupi seluruh permukaan
oklusal, aplikasikan batang microbrush yang telah dipotong bagian kepalanya
setelah itu disinar, hasil cetakan permukaan oklusal tersebut diangkat, mulai
dilakukan preparasi gigi. Terlihat pada gambar 1.

1a.

1b.

1c.

1d.

1e.
1f.
Gambar 1a.Kondisi klinis gigi 47;
Gambar 1b-1f. Pembuatan matriks oklusal dengan microbrush stamp technique

Gigi dipreparasi untuk penambalan kls I komposit. Pertama dilakukan
pengambilan karies dengan stainless steel bur, preparasi dilanjutkan dengan bur
fisur guna membuang pit dan fisur yang dalam dan diakhiri dengan pembuatan
bevel. Gigi diirigasi dengan air, dikeringkan, dan di etsa dengan bahan etsa asam
phospat 37% selama 20 detik pada email, 10 detik pada dentin. Setelah itu gigi
diirigasi dengan air dan dikeringkan, diaplikasikan bahan bonding dan disinar
selama 20 detik. Aplikasikan bahan komposit secara inkremental, dan disinar
selama 20 detik, pada bagian mendekati oklusal gigi diaplikasikan bahan komposit,
dilapisi bahan selotip dan dilakukan pencetakan bagian oklusal dengan microbrush
stamp tadi, setelah itu selotip dibuka, kelebihan komposit dibuang, lalu bagian
oklusal baru disinar. Setelah itu dilakukan polishing. Terlihat pada gambar 2.

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

306

2a.

2b

2c.
2d.
Gambar 2a-2d. Proses penambalan klass 1 komposit
dengan microbrush stamp technique

Kunjungan kedua dilakukan kontrol penambalan. Pemeriksaan yang
dilakukan berupa pemeriksaan subjektif, pasien tidak ada keluhan, perkusi (-), tekan
(-), palpasi (-), dan tidak ada mobiliti, jaringan normal, restorasi dalam keadaan
baik.
PEMBAHASAN
Karies biasanya diawali dengan kerusakan di bagian oklusal gigi premolar
dan molar karena pada daerah ini mudah terjadi penumpukan plak dan susah untuk
dibersihkan. Susunan tubulus dentin mempengaruhi perkembangan lesi karies. Pada
permukaan oklusal gigi posterior, perkembangan lesi karies membentuk segitiga
dengan titik apeks jauh dari dentin-enamel junction, hal ini menjelaskan mengapa
lesi karies dengan enamel yang masih utuh mengalami kerusakan yang luas pada
bagian dentin.2
Menurut Baratieri dkk, ketika lesi oklusal mencapai dentin, sulit untuk
menghentikan perkembangannya hanya dengan metode non-invasif, tetapi bukan
berarti tindakan resoratif selalu dibutuhkan. Lesi karies yang bagian enamelnya
terlihat masih utuh biasanya mengalami kerusakan dentin yang luas dengan dasar
kavitas yang basah dan lunak (menunjukkan lesi karies dengan aktivitas tinggi),
sedangkan karies dengan struktur enamel yang ikut hancur, dasar kavitas biasanya
kering dan masih keras (lesi dengan aktivitas yang rendah).2
Microbrush stamp technique dapat dilakukan pada kasus karies dengan
permukaan anatomi oklusal yang masih utuh sehingga dapat dicetak atau kasus
dengan kerusakan enamel yang kecil, karies pada fisur, atau kasus klas II komposit
tanpa kerusakan struktur gigi dibagian oklusal. Jika karies berada di bawah titik
kontak proksimal gigi maka teknik ini tidak dapat dilakukan karena cetakan hanya
terbatas untuk membentuk bagian permukaan oklusal saja. Berbagai bahan dapat
digunakan untuk membuat replika oklusal seperti bahan berbasis resin, bahan bite
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registration polyvinylsiloxane (transparent silicone moulds)5 dan bahan lain yang
memungkinkan untuk dilakukan pencetakan permukaan oklusal.
Salah satu keuntungan utama stamp technique adalah dapat menghasilkan
bentuk anatomi asli dari permukaan oklusal gigi sehingga tahap pembentukan
anatomi pada saat menambal dapat dihilangkan. Selain itu, teknik ini menjaga
kesehatan periodontal dan pulpa serta keseluruhan sistem stomatognatik, ditambah
dengan keuntungan yang didapat dari segi estetis. 3
Stamp technique dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bahan,
yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Echeverria, dkk memilih
untuk menggunakan photopolymerizable cemen fermit (Ivoclar Vivadent), dan
Mandarino, dkk menggunakan photopolymerizable surgical cement (Barricaid,
Caulk-Dentsply, Milford, DE, USA, EUA), penggunaan resin akrilik diusulkan oleh
Zenkner et al. Guimarães, dkk, Baratieri , Liebenberg, dkk menggunakan matriks
polyvinylsiloxane (PVS), Goracci dan Mori menggunakan cetakan silikon
transparan. 3
Hampir semua bahan-bahan ini memiliki keuntungan yang sama yaitu
mencetak bentuk anatomi oklusal, mudah untuk diaplikasikan, dan mengurangi
waktu klinis pada tahap finishing. Manfaat microbrush stamp technique adalah
tekniknya mudah untuk dilakukan, akurasi yang tinggi dalam merekonstruksi
morfologi oklusal, dan memiliki viskositas rendah.
SIMPULAN
Microbrush stamp technique mudah untuk diaplikasikan serta akurat dalam
merekonstruksi morfologi oklusal gigi dan penyesuaian oklusal.
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PENYEMBUHAN LESI PERIAPIKAL YANG MELUAS PADA GIGI
GERAHAM BAWAH KANAN DENGAN PERAWATAN SALURAN AKAR
KONVENSIONAL
Mirza Aryanto
Staf Pengajar Bagian Konservasi Gigi
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta
ABSTRAK
Perawatan saluran akar konvensional telah lama menunjukkan tingkat keberhasilan
yang tinggi. Namun perawatan saluran akar konvensional pada gigi nonvital dengan
lesi periapikal yang meluas selalu menimbulkan ketidakpastian mengenai
keberhasilannya. Hal ini disebabkan biasanya dilakukan pembedahan pada lesi
periapikal dengan diameter lebih dari 7 mm dengan kemungkinan terjadinya risiko
pembedahan berupa terkenanya kanalis mandibularis. Pada laporan kasus ini
memperlihatkan penyembuhan lesi periapikal yang meluas, dengan perawatan
saluran akar konvensional menggunakan kalsium hidroksida selama 6 bulan
lamanya.
Kata kunci : lesi periapikal meluas, kasium hidroksida, perawatan saluran akar
konvensional
ABSTRACT
Conventional root canal treatment has shown a high success rate. However,
conventional root canal treatment on non-vital teeth with large periapical lesion
always raises uncertainty about its success. Clinician usually performed an
endodontic surgery on large periapical lesions with a diameter of more than 7 mm
with the possibility of surgical risk. This case report showed a periapical lesions
healing with conventional root canal treatment using calcium hydroxide for 6
months.
Keywords: large periapical lesion, calcium hydroxide, conventional RCT
PENDAHULUAN
Lesi periapikal dalam sebagian besar kasus dapat digolongkan sebagai
granuloma periapikal, abses periapikal dan kista periapikal yang tidak dapat
dibedakan satu sama lain berdasarkan pada radiograf saja. Lesi ini bisa berawal dari
trauma gigi ataupun karies. Kemungkinan pulpa dapat bertahan tergantung pada
tingkat keparahan trauma dan tipe reaksi inflamasi yang menyertai. Karena trauma,
vaskularisasi pulpa mungkin berdegenerasi menjadi nekrosis vaskular dan
menciptakan kondisi anaerobik untuk pertumbuhan mikroorganisme oportunistik.
Material nekrotik keluar dari sistem saluran akar dan masuk ke dalam bagian
pendukung perlekatan vaskular, menyebabkan lesi di daerah endodontik.1,2
Kebanyakan lesi periapeks (lebih dari 90%) dikasifikasikan menjadi
granuloma, kista radikuler atau abses. Terdapat bukti klinis bahwa semakin luas
ukuran lesi, maka kemungkinannya adalah akibat kista radikuler. Namun, beberapa
lesi luas dapat berupa granuloma atau abses. Diagnosis definitif hanya dapat
dipastikan melalui analisis histologis.2,3
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Kalsium hidroksida [Ca(OH)2] telah digunakan selama lebih dari 1 abad
sebagai medikamen intrakanal dalam endodontik. Penggunaan Ca(OH)2 sebagai
obat saluran akar berhubungan dengan penyembuhan periradikuler, karena memiliki
efek antibakterial dan dapat mendorong perbaikan tulang.4
Pada makalah ini, akan dibahas laporan kasus mengenai keberhasilan
perawatan pada gigi dengan lesi radiolusensi yang luas dengan menngunakan pasta
kalsium hidroksida sebagai medikasi intrakanal.
Pada kunjungan pertama, pasien datang ke klinik gigi dengan keluhan gigi
36 tambalan yang lepas. Gigi tidak pernah bengkak sebelumnya, saat dilakukan
pemeriksaan klinis dan dipastikan negatif menggunakan electric pulp tester (EPT).
Pemeriksaan klinis menunjukkan hasil perkusi dan tekan tidak peka. Sebelumnya
sudah pernah dilakukan perawatan saluran akar oleh dokter gigi sebelumnya, namun
terlihat tidak sesuai panjang kerja, karena saat dilakukan dilakukan pengambilan
gutaperca sangat mudah terambil. Kemudian dilakukan foto rontgen panoramik.

Gambar 1. Hasil foto rontgen panoramik. Terlihat lesi radiolusen yang luas pada regio 3536.

Dari hasil rontgen foto panoramik, terlihat gigi adanya lesi radiolusen yang
luas yang mengenai gigi 35-36 dengan diameter sekitar 13 mm pada akar mesial
dan sekitar 7 mm pada akar distal. Diagnosis yang ditegakkan adalah nekrosis pulpa
gigi 36 disertai abses periapeks kronis, dengan diagnosis banding granuloma
periapeks dan kista periapeks gigi 36.
Kemudian dilakukan informed consent pada pasien dengan memberitahukan bahwa
gigi dapat dirawat dengan prognosis yang buruk. Pasien menolak untuk dilakukan
pencabutan dan menyatakan bersedia dilakukan perawatan saluran akar meski telah
mengetahui prognosis giginya. Pada pasien setelah dilakukan pengambilan
gutaperca, dilakukan preparasi akses serta diberikan medikasi intrakanal berupa
ChKM dan tambalan sementara.
Kunjungan kedua pasien kembali datang tanpa keluhan. Rubber dam
dipasangkan pada pasien. Kemudian dilakukan negosisasi saluran akar dengan
menggunakan file #10 dan #15, serta terasa longgar di periapeks, Pasien tidak
merasa sakit saat dimasukkan file #15 dengan panjang 23 mm. Tidak ada
perdarahan maupun pus yang keluar sehingga diputuskan untuk melakukan foto uji
coba menggunakan gutaperca ISO no #15. Dari hasil fotoujicoba gutaperca
periapikal, terlihat berlebih di akar mesial, sehingga dilakukan penghitungan ulang
panjang kerja.
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Gambar 2. Ujicoba gutaperca untuk menghitung panjang kerja. Terlihat di akar mesial,
gutaperca berlebih melewati periapeks.

Setelah dilakukan penghitungan panjang kerja menggunakan apeks locator,
didapatkan panjang kerja pada akar mesiobukal (MB) sepanjang 20 mm,
mesiolingual (ML) sepanjang 20,5 mm dan akar distal (D) sepanjang 20 mm.
Preparasi saluran akar dilanjutkan menggunakan mesin rotary dengan
menggunakan pathfile, dilanjutkan dengan file protaper hingga mencapai file F5
pada saluran akar MB, F1 pada saluran akar ML dan F2 pada saluran akar distal.
Pada tiap pergantian file dilakukan irigasi menggunakan NaOCl 5%, dan
menggunakan pasta EDTA 17%. Setelah preparasi selesai, dilakukan irigasi
kembali menggunakan NaOCl 5%, povidon iodine, serta Chlorhexidine 2%,
kemudian dikeringkan menggunakan paper point dan dimasukkan medikasi
intrakanal berupa kalsium hidroksida pasta (Calcipex), kemudian ditutup
menguunakan tambalan sementara. Pasien dijadwalkan kontrol kembali 2 minggu
kemudian.
Pada kunjungan ketiga pasien datang tanpa keluhan. Dilakukan pembersihan
saluran akar kembali, diirigasi kemudian dilakukan pemberian dimasukan medikasi
intrakanal berupa kalsium hidroksida pasta (Calcipex), kemudian ditutup
menguunakan tambalan sementara. Pasien dijadwalkan kontrol kembali 2 minggu
kemudian, dan pasien kembali datang tanpa keluhan. Dilakukan penggantian
medikasi kalsium hidroksida pasta. Pada kunjungan kelima pasien datang kembali
untuk kontrol. Tanpa keluhan. Kembali dilakukan penggantian medikasi intrakanal
kalsium hidroksida pasta. Dilakukan penutupan dengan menggunakan semen
ionomer kaca (GIC) dengan alasan pasien akan kuliah singkat ke luar negeri selama
6 bulan. Kunjungan keenam pasien kembali datang 6 bulan kemudian, tanpa
keluhan sakit atau bengkak. Diputuskan untuk dilakukan pengisian menngunakan
sistem pengisian heated carrier-based guttapercha (gutaperca protaper thermafill)
serta sealer berbahan dasar epoxy resin (AH26). Kemudian ditutup menggunakan
semen ionomer kaca (GIC). Dilakukan pengambilan foto rontgen panoramik.

Gambar 3. Hasil foto panoramik. Memperlihatkan lesi radiolusen yang telah mengecil
hingga sepertiga awal.
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Dari hasil foto panoramik, terlihat lesi radiolusen telah berkurang
diameternya hingga 5 mm pada akar mesial dan bahkan di akar distal mengecil
hingga 1 mm. Pasien dijadwalkan datang kembali untuk dilakukan preparasi
mahkota. Kunjungan selanjutnya pasien datang tanpa keluhan. Tes perkusi dan
tekan tidak peka. Gigi terasa nyaman saat fungsi. Dilakukan preparasi untuk
pembuatan mahkota zirconia pada gigi 36. Kunjungan berikutnya pasien datang dan
dipasangkan mahkota zirconia menggunakan GIC luting tipe 1. Kemudian
dilakukan pemeriksaan titik kontak menggunakan benang gigi, serta pemeriksaan
oklusi dengan gigi lawan menggunakan kertas artikulasi.

a
b
c
Gambar 4. (a) Hasil preparasi pada model (b) crown zirconia (tampak lingual), dan
(c) hasil insersi mahkota zirconia (tampak bukal).
PEMBAHASAN
Lesi pada periodontitis apikalis merupakan akibat respons inflamasi akibat
infeksi bakteri pada saluran akar. Radiolusensi periapikal biasanya seringkali terjadi
pada lesi ini. Periodontitis apikalis biasa terdiagnosa secara tidak sengaja melalui
pemeriksaan rontgen rutin atau karena adanya nyeri akut hebat pada gigi yang
dikeluhkan. Bila perawatan saluran akar dilakukan dengan standar yang baik,
keberhasilan perawatannya bisa mencapai angka 90%. Semua lesi periapikal
sebaiknya dilakukan perawatan konvensional terlebih dahulu, baru dipertimbangkan
dilakukan perawatan bedah. Intervensi bedah hanya dilakukan bila perawatan
konvensional gagal, karena efek samping dari pembedahan cukup banyak, di
antaranya adalah pembengkakan, nyeri, ketidaknyamanan serta kemungkinan
terkenanya daerah anatomis yang berbahaya.5,6
Terbentuknya lesi periapeks yang berasal dari gigi nonvital dapat terjadi
akibat produksi respons inflamasi pada daerah apeks gigi. Setelah pulpa mengalami
nekrosis, sistem saluran akar menjadi tempat berkembangnya kolonisasi
mikroorganisme. Akibat dekatnya hubungan fisiopatologis antara pulpa dan
periapeks, maka bakteri, jamur dan komponen sel memicu terjadinya proses
inflamasi pada jaringan periapeks. Proses inflamasi tersebut secara progresif
mampu mempengaruhi fenomena resorpsi sehingga mekanisme inumopatologis
tersebut akan mengarah pada terjadinya abses, granuloma atau kista periapeks.
Beberapa peneliti melalui berbagai rangkaian penelitian menunujukan bahwa lesi
pulpo periapeks dapat sembuh tanpa perlu dilakukan intervensi pembedahan. Cvek,
Heithersay, Messer dan Stock telah memperlihatkan keberhasilan penatalaksanaan
lesi periradikuler yang luas dengan menggunakan kalsium hidroksida sebagai
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medikasi intrakanal. Pembedahan hanya dilakukan bila gejala dan simptom menetap
serta tidak adanya perbaikan secara radiografi.1,2,6
Tujuan utama perawatan saluran akar adalah untuk menghilangkan bakteri
sebersih mungkin. Penatalaksanaan lesi periapeks yang luas meliputi perawatan
saluran akar nonbedah, pembedahan apeks hingga pencabutan. Cairan irigasi dan
medikasi intrakanal digunakan untuk membantu mengurangi mikroba yang terdapat
pada saluran akar. Pada laporan kasus ini, kalsium hidroksida digunakan sebagai
medikasi intrakanal dan telah memperlihatkan keberhasilannya yang mampu secara
efektif menghilangkan bakteri dari saluran akar. Penggunaan kalsium hidroksida
selama hampir 6 bulan pada kasus ini memperlihatkan hasil yang baik. Seperti
terlihat pada Gambar 3, terlihat diameter lesi radiolusensi menyusut dan mengecil di
akar mesial dan bahkan hampir terlihat menghilang pada akar distal. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Caliskan dan Sen yang menyatakan bahwa
penyembuhan periapikal dengan menggunakan kalsium hidroksida memakan waktu
berbulan-bulan dan penyembuhannya memperlihatkan hasil yang baik, bahkan pada
keadaan defek resorpsi periapikal. Mekanisme kerja kalsium hidroksida masih
bersifat spekulatif, namun diperkirakan akibat kemampuan bahannya yang bersifat
antiseptik, antieksudatif dan mampu memicu mineralisasi. Hal ini disebabkan
kalsium hidroksida mampu memecah atau larut menjadi ion hidroksil dan kalsium
pada daerah saluran akar dan periapeks.penggantian medikasi intrakanal kalsium
hidroksida secara berkala merupakan hal yang penting dilakukan guna mengurangi
intensitas proses inflamasi periapeks, dan juga karena kalsium hidroksida mudah
diresorpsi secara progresif oleh cairan periapeks. Medikasi intrakanal kalsium
hidroksida mampu mengubah jaringan granulasi inflamasi menjadi jaringan
granulasi reparatif dan secara bersamaan dapat mengubah sel mesenkim menjadi sel
reparative.7,8,9
Kalsium hidroksida digunakan dalam endodontik dalam bentuk pasta yang
dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam saluran akar. Pasta tersebut merupakan
zat alkali yang kuat, yang memiliki pH sekitar 12,5 dalam larutan air, kalsium
hidroksida terdisosiasi menjadi kalsium dan ion hidroksil.10
Menurut penelitian yang dilakukan Ghose, pemakaian kalsium hidroksida
harus dalam keadaan berkontak langsung dengan daerah jaringan periapeks agar
didapatkan mekanisme osteoinduksi yang diinginkan. Diperkirakan bahwa
inflamasi yang diakibatkan difusi kalsium hidroksida pada saluran akar dan jaringan
periapeks mampu memecah batas epitelial kistik, hingga mampu membantu
penyembuhan lesi yang utuh.11
Jika terjadi kegagalan endodontik, perawatan endodontik disarankan
perawatan ulang endodontik tanpa bedah periapikal. Secara teoritis lebih baik untuk
melakukan perawatan kembali tanpa operasi periradikular.10,11
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SIMPULAN
Laporan kasus ini memperlihatkan penyembuhan lesi periapikal yang luas
melalui pendekatan nonbedah. Penyembuhan lesi periapeks dicapai melalui
penggunaaan kalsium hidroksida. Namun, tetep penting utuk dilakukan observasi
dan pengamatan lebih lanjut mengenai prognosis lesi periapeks. Kalsium hidroksida
sebagai dressing antar kunjungan dapat membantu untuk menghilangkan
kemampuan bakteri bertahan di dalam saluran akar pada lesi periapikal yang luas
seperti kista sehingga dicapai keberhasilan perawatan endodontik. etode konservatif
perawatan lesi periapikal yang luas menggunakan kalsium hidroksida dapat menjadi
pertimbangan awal sebelum melakukan tindakan bedah
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ALL ABOUT BLEACHING
Irmaleny Satifil
Staf Pengajar Departemen Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran Bandung
ABSTRAK
Perubahan warna gigi terutama pada gigi anterior merupakan suatu masalah estetik
yang berperan besar untuk mendorong seseorang mencari upaya perbaikan. Saat ini
telah tersedia beberapa cara penanggulangan diskolorasi seperti pembuatan veneer
ataupun mahkota gigi, akan tetapi cara tersebut cukup invasive. Teknik bleaching
merupakan suatu upaya yang lebih konservatif dan non invasive, serta mudah
dilakukan dalam mengembalikan warna gigi menjadi lebih estetik kembali.
Terdapat 2 teknik bleaching, yaitu bleaching eksternal untuk gigi vital dengan
diskolorasi ekstrinsik, dan bleaching internal untuk gigi dengan diskolorasi
intrinsik. Agar bleaching mencapai hasil yang sempurna maka perlu diperhatikan
beberapa hal seperti etiologi dari diskolorasi, cara penanggulangannya, dan teknik
pengerjaan yang tepat. Selain itu ada beberapa hal penting yang harus dilakukan
sebelum, selama dan sesudah prosedur bleaching sehingga diperoleh hasil akhir
yang memuaskan, bertahan lama dan tanpa efek samping.
Kata kunci: Diskolorasi, Bleaching
ABSTRACT
The change of the tooth color especially on the anterior teeth is an esthetic problem
that pushed someone seeking an effort to improve. Currently has been available
technique to manage discoloration such as making veneer and crown of a tooth, but
how is quite invasive. Bleaching technique is an attempt more conservative and non
invasive and easy in restoring color teeth become more esthetic. There are two
bleaching techniques, namely external bleaching to discoloration teeth by extrinsic
factor and internal bleaching to discoloration teeth by intrinsic factor. That
bleaching achieving a perfect result, attention should be given to several reason
such as the etiology of discoloration, techniques and methods. In addition some
important things to do before, during and after bleaching procedure to achieve
satisfactory outcome, lasting and without side effect.
Keywords: Discoloration, Bleaching
PENDAHULUAN
Setiap orang baik wanita maupun pria selalu ingin tampil menarik dan
selalu berusaha untuk memperindah ataupun mempercantik wajahnya. Susunan dan
penampilan gigi akan memengaruhi penampilan seseorang yang dapat berefek
terhadap kepribadiannya. Perubahan warna gigi (diskolorasi) terutama pada gigi
anterior, merupakan suatu masalah yang dapat mengganggu estetik dan memberikan
efek negatif terhadap penampilan seseorang.
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Diskolorasi adalah perubahan yang terjadi pada gigi meliputi “hue”, warna,
dan translusensi, karena berbagai penyebab seperti bahan-bahan restorasi, obatobatan (topikal dan sistemik), nekrosis pulpa atau perdarahan pulpa.1
Terdapat 3 klasifikasi diskolorasi yaitu intrinsik, ekstrinsik dan kombinasi
keduanya. Diskolorasi Intrinsik terjadi bila bahan kromatogenik diendapkan dalam
struktur gigi (dentin) dan terjadi secara sistemik atau kelainan pulpa. Diskolorasi
intrinsik dapat disebabkan oleh masuknya bahan kromatogenik ke dalam dentin dan
enamel selama proses odontogenesis atau setelah gigi erupsi. Konsumsi fluor yang
berlebih dan konsumsi tetrasiklin, gangguan perkembangan dan trauma pada gigi
yang sedang berkembang, dapat menyebabkan diskolorasi pre erupsi. Setelah gigi
bererupsi, usia dan nekrosis pulpa adalah penyebab utama diskolorasi intrinsik.2
Diskolorasi ekstrinsik terjadi bila bahan kromatogenik eksternal mengendap
di atas permukaan gigi yang dapat berasal dari kopi, teh, anggur merah, wortel dan
tembakau. Selain itu deposisi dentin sekunder akibat bertambahnya usia atau
inflamasi pulpa, serta adanya dentin sclerosis menyebabkan gigi bewarna lebih
gelap.2
Untuk mengatasi diskolorasi gigi, selain dapat dilakukan dengan membuat
restorasi berupa crown atau veneer pada gigi tersebut, dapat juga dilakukan dengan
teknik bleaching. Bleaching adalah suatu proses mencerahkan warna gigi melalui
aplikasi bahan kimia untuk mengoksidasi pigmentasi bahan organik di dalam gigi.
Prosedur bleaching lebih konservatif dibanding metoda restorasi, relatif lebih
sederhana pelaksanaannya dan lebih ekonomis.3 Pada kasus diskolorasi intrinsik,
dapat dilakukan teknik internal bleaching yang merupakan suatu teknik pemutihan
gigi dengan memasukkan bahan kimia ke dalam mahkota gigi pasca perawatan
endodontik. Metoda yang digunakan pada prosedur internal bleaching adalah
metode walking bleach.
Teknik External Bleaching digunakan pada kasus diskolorasi akibat faktor
ekstrinsik. Pada teknik ini dapat digunakan metoda in office bleaching atau home
bleaching. In office bleaching dilakukan dokter gigi dalam satu kali kunjungan
sedangkan metoda home bleaching dilakukan oleh pasien dengan menggunakan tray
khusus selama beberapa kali.
Memahami dan menguasai teknik bleaching akan membantu dokter gigi
dalam melakukan perawatan gigi dengan diskolorasi, sehingga dapat memberikan
terapi yang tepat dan memperoleh hasil yang memuaskan, dengan demikian dapat
memperbaiki penampilan dengan gigi yang lebih putih yang akan mengembalikan
kepercayaan diri pasien. Makalah ini membahas mengenai prosedur internal
bleaching dan eksternal bleaching meliputi etiologi, teknik, bahan-bahan yang
digunakan dan efek samping penggunaannya.
TELAAH PUSTAKA
INTERNAL BLEACHING
Internal bleaching hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi dengan
memasukkan agent bleaching ke dalam kamar pulpa gigi. Saluran akar gigi yang
sudah dirawat endodontik harus dilindungi dengan menggunakan bahan Glass
Ionomer atau RMGI untuk mencegah kebocoran bahan material. Agar dapat dicapai
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hasil yang memuaskan, internal bleaching dilakukan dalam beberapa kali
kunjungan.
SEJARAH INTERNAL BLEACHING
Bleaching sebagai suatu cara untuk mendapatkan penampilan/estetik yang
baik, bukanlah suatu hal yang baru.4 Awal 1848, digunakan chloride untuk
bleaching gigi non vital. Tahun 1864, Truman memperkenalkan chlorine dari
larutan calcium hydrochloride dan asam asetat (larutan Labarrque) dan dikenal
sebagai cairan chlorida. Pada tahun 1895, Garretson mempublikasikan laporan
pertamanya tentang bleaching gigi non vital dengan menggunakan chlorine. Awal
1900, pabrik memperkenalkan superoxol (30% H2O2), tahun 1950 Pearson
memasukkan larutan superoxol salama 2-3 hari di kamar pulpa. Akhir 1950 dan
awal 1960, pyrozon (eter peroksida) secara efektif digunakan untuk gigi non vital
dan tahun 1967, Nutting dan Poe melakukan teknik walking bleach dan lebih
memilih menggunakan superoxol dibanding pyrozon untuk keamanan dan
menggunakan natrium perborat untuk mencapai efek sinergis. Direkomendasikan
untuk menggunakan natrium peroxyborate monohydrate karena mengeluarkan
oksigen lebih banyak dibandingkan natrium perborat. Larutan ini diletakkan di
kamar pulpa selama 1 minggu.4
ETIOLOGI DISKOLORASI INTRINSIK
Diskolorasi intrinsik terjadi akibat adanya perubahan di dalam struktur dan
komposisi jaringan keras gigi.4 Etiologi diskolorasi intrinsik secara umum dibagi
menjadi:1,3,4
1. Diskolorasi alami atau didapat.
Diskolorasi terjadi karena:
a. Usia
Seiring dengan bertambahnya usia, perubahan warna mahkota gigi
terjadi secara fisiologis akibat aposisi dentin yang berlebih,
menipisnya enamel, dan perubahan-perubahan di dalam enamel.
Keretakan mahkota dapat menyebabkan timbulnya pewarnaan
akibat masuknya makanan dan minuman. Pada kasus yang ringan
dapat dilakukan external bleaching.
b. Nekrosis pulpa
Iritasi bakteri, mekanik dan kimia pada pulpa dapat mengakibatkan
pulpa menjadi nekrosis, dan melepaskan produk disintegrasi
jaringan. Senyawa bewarna ini dapat merembes masuk ke dalam
tubuli dentin sehingga menimbulkan pewarnaan pada dentin di
sekelilingnya. Pada kasus ini dapat dilakukan internal bleaching.
c. Hemorrhage intra pulpa
Terjadi akibat adanya cedera pada gigi yang menyebabkan
pembuluh darah di mahkota terputus, sehingga terjadi pendarahan
dan eritrosit menjadi lisis. Produk disintegrasi darah (FeS) masuk
ke tubuli dentin dan mewarnai dentin. Internal bleaching akan
memberikan hasil yang baik.
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d. Calcific metamorphosis
Merupakan dentin tersier yang terjadi akibat cedera pada gigi tetapi
pulpa masih vital. Internal bleaching dapat dilakukan apabila
teknik external bleaching tidak berhasil.
e. Obat-obatan yang dikonsumsi saat pembentukan gigi.
Fluor yang masuk secara berlebihan dapat meyebabkan kerusakan
matriks email dan menyebabkan hipoplasia sehingga gigi menjadi
berubah warna. External bleaching dapat dilakukan karena
perubahan warna hanya pada permukaan email yang porus.
Tetrasiklin dapat menyebabkan perubahan warna bilateral dan
biasanya mengenai beberapa gigi. Tetrasiklin akan mengikat
kalsium dan bergabung dengan kristal hidroksiapatit di dentin dan
email. Pemajanan sinar matahari akan menghasilkan produk
samping oksidasi tetrasiklin dan akan menambah perubahan warna
yang terjadi. Untuk menanggulangi pewarnaan gigi akibat
tetrasiklin, derajat 1 (warna kuning muda, coklat muda atau abuabu muda) dan derajat 2 (warna lebih gelap atau abu-abu) dapat
dilakukan external bleaching atau internal bleaching, derajat 3
(warna abu-abu tua atau biru) dapat dilakukan teknik veneering,
derajat 4 (warna sangat gelap) dapat dilakukan teknik veneering
dengan melakukan internal bleaching terlebih dahulu.
f. Penyakit sistemik
Penyakit sistemik seperti Erythroblastosis faetalis, Jaundice,
porphyria, amelogenesis imperfecta, hipoplasia enamel akibat
kekurangan vitamin A, C, D dan kalsium selama pembentukan gigi,
tidak dapat dilakukan internal bleaching saja, untuk itu perlu dibuat
suatu restorasi.
2. Diskolorasi Iatrogenik
Yaitu suatu perubahan warna yang disebabkan oleh berbagai bahan
kimia yang dipakai dalam perawatan gigi dan prosedur perawatan
endodontik yang tidak tepat. Diskolorasi terjadi karena:
a. Trauma selama ekstirpasi pulpa yang menyebabkan hemorrhage.
b. Kegagalan membuang seluruh tanduk pulpa. Tanduk pulpa harus
dibuang untuk mencegah terjadinya diskolorasi agar tidak ada
retensi sealer.
c. Restorasi logam, seperti amalgam, pin dan pasak logam, sulit untuk
dilakukan bleaching karena sering terjadi lagi.
d. Kebocoran restorasi seperti komposit, dapat menyebabkan gigi
berubah warna dan menjadi lebih abu-abu.
e. Bahan pengisi saluran akar, seperti zinc oxide eugenol dapat
menyebabkan gigi menjadi lebih gelap.
f. Obat-obat intrakanal, seperti bahan yang mengandung fenol dan
iodoform.
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INDIKASI INTERNAL BLEACHING
Internal Bleaching dapat dilakukan pada kasus: 2
1. Diskolorasi kamar pulpa.
2. Diskolorasi dentin.
3. Diskolorasi yang tidak dapat dihilangkan dengan teknik external bleaching.
4. Diskolorasi akibat tetrasiklin dari derajat yang sedang sampai berat.
KONTRA INDIKASI INTERNAL BLEACHING1,2
1. Diskolorasi enamel superfisial.
2. Enamel yang rusak.
3. Adanya karies.
4. Kehilangan struktur dentin yang banyak.
5. Komposit yang telah berubah warna.
6. Pada kasus dengan prognosis perawatan yang tidak bisa diprediksi.
TEKNIK INTERNAL BLEACHING
Metode yang paling sering digunakan untuk internal bleaching adalah
metode walking bleach dan termokatalitik. Metode walking bleach menggunakan
bahan natrium perborat yang dicampur dengan akuades atau H2O2, merupakan
metoda yang paling aman dan memerlukan waktu yang paling sedikit. Teknik
termokatalitik merupakan teknik pemutihan dengan meletakkan bahan oksidator di
dalam kamar pulpa dan kemudian dipanaskan. Panas dapat diperoleh dari lampu,
alat yang dipanaskan, atau alat pemanas yang dibuat khusus untuk memutihkan gigi.
Variasi dari teknik termokatalitik adalah penggunaan sinar ultra violet yang
diaplikasikan pada permukaan labial selama 2 menit, dan bahan oksidator
diletakkan di kamar pulpa dengan kapas. Teknik termokatalitik dan penggunaan
sinar ultra violet ini tidak lebih efektif dibanding teknik walking bleach.3
EFEK SAMPING
Efek samping internal bleaching sebagai berikut:1
1. Resorpsi akar eksternal
Resorpsi akar servikal eksternal terjadi pada penggunaan oksidator
berkonsentrasi tinggi (umumnya 30 – 35% H2O2) . Iritasi bahan kimia yang
berdifusi melalui tubuli dentin yang tidak terlindungi dan menyebabkan
kerusakan pada cementum dan menjadi nekrosis, timbul inflamasi pada
ligamen periodontal dan menyebabkan resorpsi akar. Kerusakan bertambah
jika digunakan panas ataupun adanya bakteri.
2. Chemical Burns
Terjadi bila digunakan bahan superoxol (H2O2 30%) yang sangat kaustik.
Dan menyebabkan chemical burns dan gusi mengelupas. Untuk itu jaringan
lunak perlu dilindungi dengan vaselin, orabase atau cocoa butter.
3. Penurunan kekuatan ikat dari komposit
Residu HsO2 akan menghambat polimerisasi komposit setelah bleaching
dan memengaruhi kekuatan ikat komposit terhadap email dan dentin. Untuk
itu perlu diberi katalis selama 3 menit.
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EXTERNAL BLEACHING
External bleaching hanya diindikasikan untuk kasus diskolorasi karena
pewarnaan gigi ringan, untuk kasus yang lebih berat dibutuhkan pembuatan crown
atau veneer.5
Terdapat 2 kategori sistem yang digunakan untuk prosedur external
bleaching dan kedua teknik ini akan memberikan hasil terbaik dan jauh lebih aman
jika dilakukan di bawah pengawasan dokter gigi.5,6
1. In Office Bleaching
Prosedur ini hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi. Di dalam melakukan
prosedur ini, gigi diisolasi dari bibir dan gingival, kemudian bahan
bleaching diaplikasikan. Alat khusus Curing light digunakan untuk
mengaktivasi gel selama proses pemutihan gigi berlangsung. In office
bleaching dapat memberikan hasil yang memuaskan hanya dalam satu kali
kunjungan.
2. Home Bleaching
Teknik ini dilakukan oleh pasien di rumah. Di dalam prosedur ini, tray
dibuat setelah dilakukan pencetakan gigi. Pasien diberikan tray dan kit
agent bleaching dan diinstruksikan untuk melakukan bleaching di rumah
selama 4 jam dalama waktu 4-6 minggu.
Hasil estetik yang diharapkan dari bleaching gigi bergantung kepada
konsentrasi bahan bleaching, kemampuan memengaruhi molekul chromospheres,
lama dan jumlah pengulangan kontak dengan molekul chromosphere.6
Bahan yang digunakan untuk teknik home bleaching mempunyai
konsentrasi hidrogen peroksida yang lebih rendah yaitu 10% - 20% dan perlu waktu
yang lebih lama agar efektif. Teknik In office bleaching menggunakan bahan
bleaching dengan konsentrasi yang jauh lebih tinggi yaitu 35% - 38% dengan hasil
estetik yang lebih cepat dan waktu kontak yang tidak lama.6
Aktivasi bahan bleaching dengan panas, lampu atau laser dapat berefek
terhadap pulpa karena peningkatan suhu intra pulpa melebihi nilai kritis 5.5°C. Ada
penelitian yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa hasil akhir bleaching
meningkat atau mengakselerasi dengan aktivasi tambahan. Sehingga aplikasi
prosedur bleaching yang diaktivasi harus dengan pertimbangan yang cermat .7
METODA GABUNGAN EXTERNAL BLEACHING DAN INTERNAL
BLEACHING
Saat ini banyak digunakan metoda gabungan internal bleaching dengan
external bleaching, dan memberikan hasil yang cepat serta memuaskan (Gambar 1).
Pada gambar di bawah dilakukan teknik In Office bleaching secara internal dan
eksternal bleaching menggunakan bahan Hidrogen peroksida 37%. Dalam 1 jam
terlihat hasil yang memuaskan.
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Gambar 1. Hasil Akhir Kombinasi External Bleaching dan Internal Bleaching
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

BAHAN (AGENT) BLEACHING
Bahan yang digunakan untuk bleaching bisa sebagai pengoksidasi
(oksidator) atau pereduksi (reduktor), dan sebagian besar dalam bentuk oksidator.
Bahan yang sering digunakan adalah hidrogen peroksida, natrium perborat dan
karbamid peroksida. Hidrogen peroksida dan karbamid peroksida sering digunakan
untuk external bleaching, sedangkan natrium perborat sebagian besar digunakan
untuk internal bleaching.3
Natrium perborat tersedia dalam bentuk monohidrat, trihidrat, tetrahidrat,
dan mengandung 95% perborat yang menghasilkan 10% oksigen. Natrium perborat
stabil dalam keadaan kering tetapi jika ada asam, air hangat, atau air maka berubah
menjadi natrium metaborat, hidrogen peroksida dan oksigen bentuk nasen.
Kandungan oksigen ini akan menentukan keefektivan suatu bahan. Bahan ini lebih
aman, mudah dikontrol, dan merupakan bahan pilihan untuk internal bleaching.2
MEKANISME BLEACHING
Mekanisme Bleaching gigi tidak jelas hingga saat ini, tetapi diketahui
bahwa radikal bebas yang dihasilkan H2O2 memberikan efek bleaching. H2O2 yang
berdifusi ke dalam email dan dentin akan menyebabkan reaksi oksidasi. Radikal
bebas yang dihasilkan akibat reaksi oksidasi ini akan menghancurkan ikatan ganda
molekul pigmen sehingga merubah konfigurasi, ukuran serta kandungan optik di
dalamnya, dan dipersepsikan sebagai warna yang lebih terang.1
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4.
5.
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Faktor yang memengaruhi perubahan warna : 2
Frekuensi pergantian larutan.
Lama bahan bleaching berkontak dengan gigi.
Viskositas bahan.
Kecepatan keluarnya oksigen.
Warna asli dan kondisi gigi.
Lokasi dan kedalaman diskolorasi.
Kecepatan degradasi bahan.

PEMBAHASAN
Diskolorasi intrinsik adalah suatu perubahan warna yang terjadi dengan
penyebab berasal dari dalam kamar pulpa, meliputi hemorrhage, nekrosis,
kalsifikasi dan diskolorasi iatrogenik akibat perawatan gigi.
Etiologi terjadinya diskolorasi gigi secara intrinsik dapat dibagi dalam dua
kategori yaitu karena perawatan saluran akar yang tidak sempurna (faktor
iatrogenik) dan adanya degenerasi pulpa (secara alami).
Menurut Zimmerli, Jeger dan Lussi, hemorrhage pulpa akibat trauma dan
ekstirpasi pulpa sering menyebabkan diskolorasi. Darah akan berpenetrasi ke dalam
tubuli dentin dan terjadi dekomposisi sehingga mengeluarkan produk degradasi
kromatogenik berupa hemosiderin, hemine, hematin dan hematoidin.8 Produk
degradasi ini menghasilkan Ferrum (Fe) yang akan berubah menjadi Ferri sulfida,
dan merupakan penyebab terjadinya diskolorasi9
Selain itu diskolorasi juga terjadi pada pulpa nekrosis, yang menyebabkan
degradasi protein dan menghasilkan produk kromatogenik. Bahan restorasi gigi
dapat juga menyebabkan terjadinya diskolorasi, akan tetapi diskolorasi karena
amalgam dan silver pins tidak dapat dihilangkan dengan internal bleaching. Bahan
pengisi saluran akar dan medikamen saluran akar yang tertinggal di kamar pulpa
dapat berinfiltrasi ke tubuli dentin sehingga dapat menimbulkan terjadinya
diskolorasi.8,9
Terdapat beberapa cara dalam menangani kasus diskolorasi gigi seperti
pembuatan restorasi berupa crown dan veneer. Prosedur bleaching merupakan
alternatif yang terbaik dalam menangani diskolorasi gigi karena lebih aman, murah
dan kurang invasif dibanding teknik lainnya.2,3
Pada kasus diskolorasi intrinsik, dapat dilakukan internal bleaching.
Internal bleaching adalah suatu tindakan konservasi untuk menanggulangi
diskolorasi, pada gigi yang sudah dirawat endodontik terlebih dahulu. Internal
bleaching merupakan suatu teknik yang sederhana, mudah dilakukan, cepat, dan
dapat diprediksi keberhasilannya. Dikatakan juga bahwa internal bleaching
merupakan suatu prosedur yang konservatif karena mempertahankan kontur
alamiah gigi, oklusi, bentuk dan fungsi gigi.9
Menurut Torabinejad (2009) teknik walking bleach paling aman, tidak
memerlukan waktu yang lama, sama efektif dengan teknik yang lainnya, dan teknik
ini sangat disarankan untuk digunakan dalam prosedur internal bleaching.3 Teknik
termokatalitik, karena menggunakan panas, sering menimbulkan komplikasi
resorpsi akar eksternal di servikal gigi. Sebaiknya penggunaan teknik ini dihindari.5
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Penggunaan laser diode tidak akan meningkatkan hasil bleaching jika
dibandingkan dengan aplikasi dengan lampu halogen, akan tetapi hasilnya tidak
lebih baik dibandingkan jika menggunakan teknik walking bleach.5
Abbot (2009) menganjurkan penggunaan campuran 35%H2O2 dan natrium
perborat pada teknik walking bleach agar diperoleh hasil yang maksimal.9 Prosedur
internal bleaching memerlukan beberapa kali kunjungan dan pergantian bahan
bleaching, bergantung pada derajat keparahan diskolorasi. Platino, Buono, Grande,
Pameijer dan Soma menganjurkan untuk mengganti bahan bleaching setiap 3 – 7
hari. Jika setelah 3 – 4 kali kunjungan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan,
maka dapat dilengkapi dengan melakukan eksternal bleaching.10
Dianjurkan untuk tidak langsung melakukan restorasi sesudah prosedur
internal bleaching selesai, karena adanya residual H2O2 yang dapat mempengaruhi
kekuatan ikat restorasi komposit. Hal ini sesuai dengan pendapat Abbot (2009) yang
mengatakan bahwa sebaiknya prosedur restorasi dilakukan sesudah 7 -10 hari pasca
internal bleaching.9
Harus waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan
komplikasi sehubungan dengan teknik bleaching. Perkembangan terbaru dari bahan
bleaching adalah penambahan bahan radikal scavengers seperti thiocarbamid atau
penggunaan natrium percarbonate untuk meminimalisir penetrasi H2O2 ke rongga
periodontal.5
External Bleaching dapat menyebabkan gigi menjadi sensitif, biasanya
dalam derajat ringan, tapi kadang-kadang bisa menyebabkan nyeri yang berat.
Untuk mengatasi efek nyeri akibat bleaching, perlu menghentikan penggunaan
bleaching dalam beberapa hari dan atau menggunakan pasta gigi desensitisasi.11
Teknik In office bleaching memerlukan waktu lebih kurang 1 jam, dengan
meletakkan bahan bleaching secara langsung pada permukaan labial gigi dengan
memproteksi bibir dan gusi sebelumnya.11
Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan agar prosedur bleaching lebih
aman yaitu: 1
1. Isolasi gigi secara efektif.
2. Lindungi mukosa mulut.
3. Pastikan pengisian saluran akar sudah adekuat.
4. Gunakan barier pelindung di saluran akar.
5. Hindari penggunaan etsa asam.
6. Hindari penggunaan oksidator yang kuat.
7. Hindari pemanasan.
8. Pemanggilan pasien secara berkala.
Rekurensi warna gigi pasca bleaching sangat tinggi, dan mekanismenya
belum terungkap secara jelas apakah disebabkan substansi yang sama atau oleh
pigmen dari rongga mulut. Dilaporkan bahwa biasanya rekurensi mulai terjadi 2
tahun pasca bleaching.5,6 Disarankan agar tindakan bleaching dilakukan secara
selektif dengan pertimbangan finasial dan juga kesehatan mulut pasien. Selain itu,
pasca bleaching disarankan kepada pasien untuk mengatur gaya hidup dan pola
makan agar hasil bleaching dapat bertahan lama.
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SIMPULAN
1. Bleaching dapat dilakukan untuk mengembalikan estetik gigi pada kasus
diskolorasi, lebih aman, lebih ekonomis, lebih efektif dan kurang invasif
dibanding metode lainnya.
2. Efek samping yang ditimbulkan akibat prosedur bleaching dapat dicegah
dengan penutupan servikal yang baik, menghindari penggunaan teknik
termokatalitik, penggunaan bahan pelindung gingival dan bibir, serta
menghindari pemakaian bahan bleaching berkonsentrasi tinggi.
3. Rekurensi dapat terjadi setelah 2 tahun pasca bleaching.
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ABSTRAK
Fraktur pada gigi anterior merupakan kasus yang sering ditemukan. Dan restorasi
resin komposit menjadi pilihan utama penatalaksanaan kasus fraktur email hingga
dentin. Perkembangan resin komposit sangat pesat dengan kandungan filler
berukuran nano akan meningkatkan sifat estetik komposit, hasil akhir lebih natural,
dan lebih tahan terhadap fraktur. Teknik layering menggunakan matriks palatal
pada kasus kelas IV adalah salah satu cara untuk mempersingkat waktu pengerjaan
kontur palatal dan lebar dimensi mesial-distal yang hilang. Pasien laki-laki usia 24
tahun datang dengan keluhan gigi depan kiri patah karena terjatuh. Terdapat fraktur
mahkota sepertiga insisal pada gigi 21 dengan tes vitalitas positif. Pemeriksaan
radiologis menunjukkan terlihat fraktur oblique mahkota dan tidak mengenai kamar
pulpa. Penatalaksanaan kasus : Dibentuk wax up pada model kerja untuk
mengembalikan kontur 2.1. Kemudian dicetak untuk membentuk matriks palatal.
Gigi 2.1 dipreparasi dan dibevel di labial. Gigi dietsa dan dibonding, selanjutnya
matriks palatal dipasang pada gigi 2.1. Komposit diaplikasikan dengan teknik
layering. Restorasi kelas IV komposit dengan teknik layering menggunakan matriks
palatal membantu mempercepat pengerjaan restorasi dengan hasil yang memuaskan.
Kata kunci : kelas IV komposit, teknik layering, matriks palatal
ABSTRACT
Anterior tooth fracture is a common case occurred in daily life. Treatment for
anterior enamel-dentin fracture are frequently performed with resin composite.
Technology advancement of resin composite enhances its usage on various cases.
Filler component in the composite has developed into nanometer sized which
promotes higher aesthetic value, natural final appearance, and high resistance
toward fracture. Recently there are some procedures in accomplishing an excellent
class IV.Layering technique with the aid of palatal matrix is one of many ways to
shorten working time on constructing missing mesial-distal dimension of the
enamel-dentin fracture. A 24-year old male came with his chief complaints was a
fractured anterior left tooth. Clinical examination showed one-third incisal fracture
on tooth 21 with vitality test were positive. Radiographic examination showed
crown fracture on one half and not extent to the pulp. An impression was first taken
to make a study model then a wax up is made, re-constructing the fractured part of
the tooth 2.1. Wax up then impressed with elastomer putty to make a palatal matrix.
Then tooth 2.1 was beveled on labial surface. Next was etch and bonding
procedure. Palatal matrix then applied on tooth 2.1 and restoration were made
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with layering technique. Layering technique with palatal matrix is beneficial in
performing direct class IV composite because it can reduce working time to obtain
a good final restoration
Keywords: Class IV Composite, layering technique, palatal matrix
PENDAHULUAN
Resin komposit adalah bahan yang umum digunakan sebagai bahan
restorasi dengan sifat adhesinya terhadap email dan dentin. Resin komposit telah
berkembang pesat dari sisi komposisi, handling, sifat fisik, dan indikasi
penggunaannya. Resin komposit memiliki kelebihan di antaranya mudah
dimanipulasi, dapat diselesaikan dalam satu kali kunjungan, mempunyai pilihan
warna yang banyak sehingga dapat mendukung hasil akhir restorasi yang natural
dan estetik. Selain itu restorasi komposit hanya memerlukan sedikit pengambilan
jaringan gigi sehat dibandingkan restorasi indirect. Konsep minimal invasive
dentistry dan bahan restorasi biomimetic memperluas penggunaan resin komposit
dalam penatalaksanaan kasus estetik dengan biaya yang relatif lebih rendah
daripada restorasi indirect.1,2
Teknik layering dalam manipulasi restorasi komposit adalah sebuah bentuk
seni. Salah satu tujuan teknik layering adalah untuk membuat kembali sifat optik
komponen gigi yang hilang dengan menggunakan opasitas dan translusensi yang
tepat pada setiap layer. Selain teknik manipulasi, teknik aplikasi komposit kini juga
semakin beragam yang bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu
pengerjaan. Teknik yang digunakan dalam laporan kasus ini adalah teknik layering
yang dilakukan dengan bantuan matriks palatal.1,3
LAPORAN KASUS
Seorang pasien laki-laki usia 24 tahun datang ke klinik Konservasi Gigi
FKG Unpad dengan keluhan gigi depan kiri patah karena terjatuh sekitar 5 bulan
sebelumnya. Sehabis terjatuh, gigi tersebut terasa linu dan sakit hanya saat makan
dan minum, yang panas maupun yang dingin. Sejak saat itu, pasien belum pernah
melakukan perawatan pada gigi tersebut. Pasien tidak pernah mengeluhkan sakit
berdenyut atau pun sakit spontan dan sekarang pasien ingin giginya ditambal.
Pemeriksaan keadaan umum, dan penyakit sistemik seperti
hipertensi,diabetes melitus,kelainan darah, alergi disangkal. Pemeriksaan ekstra
oral menunjukkan wajah simetris, bibir tidak ada kelainan, sendi temporomandibular kiri clicking, serta kelenjar limfe submandibularis kiri dan kanan tidak
teraba dan tidak sakit. Hasil pemeriksaan intra-oral menunjukkan oral hygiene
sedang. Terdapat missing teeth gigi 18, karies profunda di gigi 36, dan sisa akar gigi
46. Terdapat fraktur mahkota sepertiga insisal pada gigi 21. Tes vitalitas pulpa
menggunakan electronic pulp tester dan juga tes dingin menunjukkan respon
negatif. Pemeriksaan tes perkusi, tes tekan, tes palpasi, dan tes kegoyangan
menunjukkan hasil negatif.
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Gambar 1. Gambaran odontogram pasien

Gambar 2. Odontogram dan gambaran klinis preoperatif pasien.

Hasil pemeriksaan radiologis menunjukkan terlihat fraktur mahkota oblique
di sepertiga dan tidak mengenai kamar pulpa. Akar berjumlah satu, tidak terlihat
pelebaran membran periodontal, dan lamina dura terputus di ujung apikal. Pada
alveolar crest dan daerah periapikal tidak ditemukan kelainan ataupun gambaran
radiolusen.

Gambar 3. Gambaran radiografi gigi 2.1

Diagnosis gigi 21 adalah pulpitis reversible (AAE 2013) atau pulpitis awal
(kode ICD-DA K0400).
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Prognosis baik karena fraktur tidak mengenai kamar pulpa, pulpa vital,
struktur mahkota gigi sehat yang tersisa masih banyak, tidak ada lesi periapikal,
tidak ada riwayat sakit berdenyut spontan, keadaan umum pasien baik, dan pasien
kooperatif.
Pasien diberi penjelasan mengenai rencana perawatan yang akan dilakukan,
hasil yang akan dicapai, kemungkinan kegagalan dan komplikasi yang mungkin
terjadi selama dan paska perawatan. Pasien kemudian menandatangani informed
consent.
Dilakukan pencetakan rahang atas dan rahang bawah pasien menggunakan
bahan cetak alginat. Pasien kemudian dipulangkan dan cetakan pasien dicor
menggunakan gips batu.
Pada model dibuat wax up (Geo Snow White Modelling Wax Opaque,
Renfert, GmbH) di gigi 21 yang fraktur dengan merubah brntuk anatomis gigi asli
dan mengikuti gigi kontralateralnya yaitu gigi 11. Bentuk gigi 21 asli dengan
malposisi mesial out dan distal in dimodifikasi. Setelah wax up selesai, model kerja
dicetak menggunakan bahan elastomer putty sebatas gigi anterior. Cetakan
elastomer kemudian dipotong mengikuti tepi insisal untuk membentuk matriks
palatal (Gambar 3).

Gambar 4. Model studi yang telah dibuat wax up pada gigi 21 kemudian dicetak
menggunakan bahan elastomer untuk matriks palatal.

Pada kunjungan kedua, pasien datang dan segera dilakukan pemilihan warna
gigi asli menggunakan Vita Classical Shade Guide (Vita Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co). Pemilihan warna gigi asli ditentukan yaitu B2. Setelahnya dilakukan
prosedur profilaksis menggunakan brush dan pasta gigi pada geligi anterior. Lalu
rubber dam (Sanctuary Powder-free Latex Dental Dam, Malaysia) dipasang pada
rongga mulut pasien kemudian dilakukan preparasi. Tahapan preparasi yang
dilakukan dengan menggunakan bur diamond super fine untuk membuat bevel pada
bagian labial (Gambar 4).
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Gambar 5. Tahapan preparasi bevel labial

Setelah
preparasi
bevel
labial,
dilakukan
pemasangan
strip
poytetrafluorethylene (plumber’s tape) sebagai isolasi dan pelindung pada kedua
gigi sebelahnya. Prosedur kemudian dilakukan dengan pengetsaan asam
menggunakan asam fosforik 37% (DeTrey® Conditioner 36, Dentsply, Konstanz,
Germany) selama 15 detik, disemprot dengan semprot air, dibuang menggunakan
suction, kemudian dikeringkan menggunakan semprot udara dengan daya semprot
ringan. Hindari keadaan yang terlalu kering pada email yang telah dietsa. Lalu
dilakukan diaplikasikan bonding agent (Prime and Bond® One Universal Etch and
Rinse Adhesive, Dentsply, Konstanz, Germany) dibiarkan selama 20 detik, lalu
permukaan email dengan bonding agent disemprot udara dengan daya ringan.
Aktivasi light cure (SmartLite® Focus, Dentsply, Konstanz, Germany) selama 10
detik.

Gambar 6. Tahapan aplikasi etsa – bonding

Tahap berikutnya yaitu aplikasi komposit dengan teknik layering. Komposit
yang digunakan pada tata laksana kasus ini adalah kombinasi komposit Ceram.X
One® Enamel and Dentin (Dentsply, Konstanz, Germany) dan FiltekTM Z350 XT
(3M ESPE, St. Paul, MN, USA). Komposit Ceram.X One® memiliki sistem
konversi warna dari serial warna Vita Classical Shade Guide (Vita Zahnfabrik H.
Rauter GmbH & Co). Pemilihan warna sebelumnya yang menunjukkan warna B2
pada Vita Classical Shade Guide, kemudian dikonversikan menjadi warna dentin
D2 dan warna email E1.
Matriks palatal disesuaikan di dalam rongga mulut pasien. Setelah didapat
adaptasi matriks yang sudah baik, dilakukan aplikasi komposit Ceram.X One®
warna E1 pada matriks bagian palatal gigi 21 untuk membuat cangkang email.
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Matriks palatal dengan cangkang email tersebut dipasang pada gigi 21, margin
antara komposit dan gigi dirapikan menggunakan micro brush, kemudian diaktivasi
dengan light cure (SmartLite® Focus, Dentsply, Konstanz, Germany) selama 10
detik.

Gambar 7. Tahapan pembuatan cangkang email menggunakan matriks palatal, cangkang
email dibuat dengan selapis tipis komposit warna email

Rekonstruksi dentin dibuat menggunakan komposit warna D2 dan dibentuk
di bagian insisial menyerupai struktur mamelon. Di antara struktur serupa mamelon,
dilakukan aplikasi komposit warna translusen FiltekTM Z350 XT (3M ESPE, St.
Paul, MN, USA). Kemudian dilakukan aktivasi light cure (SmartLite® Focus,
Dentsply, Konstanz, Germany). Terakhir diaplikasikan komposit Ceram.X One ®
warna E1 menutupi seluruh permukaan labial. Komposit warna E1 diukir
sedemikian rupa dengan karakter mencerminkan gigi 11. Terakhir dilakukan
polimerisasi dengan light cure unit dari permukaan labial dan palatal (Gambar 7).

Gambar 8. Tahap pengerjaan layering komposit dentin warna D3 dengan reskonstruksi
struktur mamelon.

Setelah aplikasi komposit selesai, rubber dam dilepas. Dilakukan
pembersihan jaringan sekitar gigi. Bagian restorasi yang tajam dan kasar
dihaluskan. Margin gingiva dibersihkan dari sisa restorasi menggunakan blade No.
12. Restorasi kemudian dipoles dengan menggunakan Enhance® (Dentsply,
Konstanz, Germany), polishing disc Sof-lex (3M ESPE, St. Paul, MN, USA), dan
sikat Astrobrush (Ivoclar, Vivadent).
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Gambar 9. Foto pre-operatif dan post-operatif pasien.
Kontrol setelah restorasi tidak ada keluhan. Tes vitalitas hasilnya positif,
pemeriksaan objektif perkusi dan tekan negatif, restorasi terlihat baik dan pasien
merasa puas dengan hasil penambalannya.
PEMBAHASAN
Resin komposit berkembang dalam segala aspek seiring permintaan pasien
untuk restorasi estetik juga semakin meningkat. Resin komposit memiliki banyak
kelebihan untuk digunakan sehari-hari dalam praktik dokter gigi. Sekalipun unggul
dengan kelebihannya, kekurangan komposit juga perlu diperhatikan. Pengerjaan
resin komposit harus dilakukan dengan isolasi yang maksimal. Kekurangan dari
bahan komposit di antaranya dalam ketahanan fraktur, compressive strength, tidak
diindikasikan untuk daerah dengan beban kunyah besar, stabilitas warna kurang.
Kekurangan yang paling utama adalah terjadinya polymerization shrinkage. Untuk
menghindari hal tersebut, perlu eleksi kasus dan pengerjaan komposoit dilakukan
dalam kondisi ideal.1
Hasil akhir restorasi yang estetik didapat dari rekonstruksi sifat optik email
dan dentin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan teknik layering. Teknik layering
dilakukan dengan menirukan opasitas dan translusensi struktur gigi. Gambaran
histologis menunjukkan email memiliki chroma yang rendah, translusen,
ketebalanya beragam dari setiap bagian anatomi gigi dan signifikan dalam
memantulkan cahaya. Sementara dentin lebih padat, lebih opak, banyak menyerap
cahaya, dan chroma yang tinggi. Untuk menirukan sifat tersebut, dibutuhkan bahan
dengan sifat optik yang mirip yaitu resin komposit yang tersedia dalam warna email
dan dentin. Daerah pada bagian insisal terlihat batasan dentin dan email sebagai satu
daerah yang translusens dan dinamakan garis halo. Komposit dengan warna email
cenderung lebih translusen pasca light cure sementara warna gigi berasal dari warna
komposit dentin. 1,4,5
Matriks untuk membantu aplikasi resin komposit pada kavitas melibatkan
kontak proksimal sangat banyak jenisnya. Matriks dapat dibuat dengan bermacam
bahan dan teknik. Sebagai contoh matriks dapat dibuat menggunakan Mylar strip
yang bagian proksimalnya ditahan menggunakan wedges. Matriks dengan bahan
metal dapat digunakan pada penambalan gigi posterior. Teknik lain yang dapat
digunakan yaitu dengan bahan Polytetrafluoroethylene tape (PTFE tape). Bahan ini
dapat dikombinasikan dengan penggunaan matriks palatal. Matriks palatal
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didapatkan dari hasil wax up pada model kerja pasien. Wax up dibuat untuk
rekonstruksi bagian gigi yang fraktur sekaligus memperbaiki inklinasi gigi 21 yang
mesiolabioversi. Matriks palatal dibuat dengan bahan elastomer yang dicetakkan ke
model wax up, dibentuk sedemikian rupa, kemudian dipasang dan diadaptasikan ke
gigi pasien.6,7 Matriks palatal akan memudahkan dalam membuat kontur palatal dan
bagian mesial-distal mahkota yang fraktur.
Pada kasus ini, restorasi komposit direct dengan kombinasi teknik layering
dan bantuan matriks palatal dapat mempermudah aplikasi komposit, membantu
kontur mesial-distal, dan mempercepat waktu pengerjaan restorasi. Teknik ini dapat
membantu dokter gigi dalam mencapai hasil akhir restorasi yang natural dan estetik.
SIMPULAN
Restorasi komposit direct adalah pilihan perawatan yang konservatif,
mudah dilakukan manipulasinya, dapat diselesaikan dalam satu kali kunjungan,
biaya relatif murah dengan hasil akhir yang natural juga estetik. Keberhasilan
restorasi estetik gigi anterior dengan komposit direct dicapai dengan seleksi kasus
yang tepat, pemahaman mengenai bahan resin komposit, teknik isolasi yang
maksimal, dan teknik manipulasi komposit secara layering untuk menirukan sifat
optik email dan dentin. Pada kasus ini, dilakukan teknik layering dengan bantuan
matriks palatal untuk penatalaksanaan kasus kelas IV komposit memberikan hasil
akhir yang natural dan pasien merasa puas.
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REHABILITASI ESTETIK PADA EMPAT GIGI ANTERIOR RAHANG
ATAS DENGAN RESTORASI DIREK KOMPOSIT
Anna Muryani, Diani Prisinda
Staf Pengajar Departemen Konservasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Perkembangan terbaru resin komposit dan sistem bonding membuat restorasi direk
komposit adalah salah satu alternatif yang tepat bagi pasien dengan masalah
estetik. Karies gigi dan kerusakan yang luas pada bagian labial gigi, pewarnaan
gigi serta malposisi di gigi-gigi anterior merupakan salah satu penyebab masalah
estetik dan ketidakpercayaan diri pasien. Pasien dengan masalah estetik
membutuhkan penanganan yang cepat, estetik yang baik dan ekonomis. Tujuan dari
laporan kasus ini untuk menerangkan rehabilitasi estetik pada empat gigi anterior
rahang atas dengan restorasi direk komposit. Pasien pria berusia 25 tahun datang ke
klinik gigi dengan keluhan keempat gigi anterior rahang atasnya terdapat karies dan
kerusakan yang luas. Pemeriksaan vitalitas pulpa positif pada gigi 12,21,22 dan
negatif pada gigi 11 dengan pembengkakan pada bagian palatal. Penatalaksanaan
kasus pada pasien ini adalah gigi 11, 21, dan 22 dilakukan restorasi direk komposit.
Gigi 11 dilakukan perawatan saluran akar dilanjutkan pemasangan fiber reinforced
composite disertai restorasi direk komposit. Kelebihan restorasi direk komposit
yaitu prosedur sederhana, cepat, tidak membutuhkan kerja laboratorium, tidak
abrasif terhadap gigi lawan, preparasi minimal, ekonomis, dan dapat diperbaiki
dengan mudah. Resin komposit nano dipilih sebagai bahan restorasi karena
memiliki hasil yang sangat baik setelah dipoles, penanganannya mudah, bertahan
dalam waktu yang cukup lama.
Kata kunci : restorasi, direk, komposit, gigi anterior, estetik
ABSTRACT
The latest developments of composite resin and bonding systems have made direct
composite restorations one of the appropriate alternatives for patients with
aesthetic problem. Dental caries and extensive damage on the labial teeth,
staining of teeth and malposition in the anterior teeth are some causes of aesthetic
problems and low self-esteem the patient. Patients with aesthetic problem require
rapid, esthetic and economical handling. The purpose of this case report is to
explain the aesthetic rehabilitation on four maxillary anterior teeth with direct
composite restorations. A 25-year-old male patient came to the dental clinic with
complaints of caries and extensive damage on four upper anterior teeth.
Examination of the dental pulp revealed positive vitality on teeth 12, 21, 22 and
negative on tooth 11 with swelling in the palate. Case management for teeth 11,
21, and 22 is direct composite restorations. Root canal treatment will be performed
on tooth 11 followed by the installation of fiber reinforced composite with direct
composite restoration. The advantages of direct composite restorations are simple
and fast procedure, no laboratory work needed, not abrasive to the opposing tooth,
minimal preparation, economical, and can be repaired easily. Nano composite
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resin restoration is chosen as the material due to its very good result after
polishing, easy handling, excellent persistency in a long time.
Key words: restoration, direct, composite, anterior teeth, esthetic.
PENDAHULUAN
Perkembangan alat dan bahan material di bidang kedokteran gigi
memberikan kemajuan yang pesat di bidang restorasi gigi. Kebutuhan pasien akan
dibuatkan restorasi yang dapat mengembalikan warna alami gigi semakin
meningkat. Pertimbangan estetika merupakan hal yang penting dalam restorasi gigi
depan. Dokter gigi pada saat ini dapat melakukan dengan restorasi direk komposit
untuk memperbaiki warna dan bentuk gigi anterior. Restorasi komposit direk
komposit memiliki keuntungan yaitu preparasi minimal invasive , cepat serta
ekonomis.1-2
Perawatan gigi depan menggunakan restorasi direk komposit khususnya
veneer direk komposit merupakan tantangan sendiri bagi dokter gigi diantaranya
untuk membuat warna yang alami, penutupan daerah pewarnaan, menghilangkan
daerah karies sehingga dihasilkan restorasi yang alami mengembalikan bentuk,
fungsi dan penampilan gigi.2-3 Artikel ini berupa laporan kasus yang akan
membahas tentang rehabilitasi estetik pada empat gigi anterior rahang atas dengan
restorasi direk komposit
LAPORAN KASUS
Seorang pria usia 28 tahun datang ke RSGM dengan keluhan gigi-gigi depan
kanan atas berwarna kuning-kecoklatan dan ada warna tambalan dikeluhkan
berbeda dengan warna gigi aslinya. Gigi depan kanan atas tidak sakit, bengkak di
bagian langit-langit sejak 1 tahun.sebelumnya. Pasien ingin gigi ditambal kembali
agar warna gigi tidak kecoklatan dan mengharapkan gigi diperbaiki bentuknya.
Pemeriksaan obyektif keadaan gigi 11 pada bagian labio-insisal mesial
terdapat tambalan komposit, gigi 21 terdapat tambalan di mesial dan distal, gigi 22
terdapat karies di bagian mesial (Gambar 1). Hasil pemeriksaan pada gigi 11 tes dingin
(-), tes perkusi (+), tes tekan (+), tes palpasi (+) di bagian palatal, pembengkakan
(+) dengan konsistensi agak keras di bagian palatal dengan ukuran ± 8 x 7 mm,
tidak ada kegoyangan, test vitalitas menggunakan Electric Pulp Tester (EPT)
memberi hasil (-). Hasil pemeriksaan pada gigi 21 dan 22 tes dingin (-), tes perkusi (). Pasien mengharapkan giginya dirawat dan diperbaiki bentuknya. Keadaan
umum pasien: baik, tidak merokok, riwayat penyakit sistemik (-)
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a
Gambar 1. Karies dan tambalan tidak sewarna gigi pada gigi 11,21,22; a. bagian
labial, b.bagian palatianl
Hasil pemeriksaan radiografis gigi 11 bagian mahkota tampak gambaran
radiopak di bagian mesial dan distal yang meluas sampai ke pulpa (Gambar 2).
Saluran akar 11 terlihat tunggal, kurang mengerucut, ukuran sedang, dan lurus. Pada
ujung apikal gigi 11 tampak gambaran radiolusensi berbentuk lonjong yang secara
horizontal meluas kearah distal gigi 12 tanpa menyentuh akar, secara vertikal
meluas ke batas alas kavum nasi. Garis radioopak jelas dan tegas meliputi lesi dan
mencakup <1/3 apikal akar gigi 11 sampai mendekati bagian mesial akar gigi 12.
Membran periodontal menebal pada daerah lesi periapeks. Lamina dura terputus di
bagian ujung apikal. Hasil pemeriksaan radiografis gigi 21 bagian mahkota tampak
gambaran radioopak di bagian mesial dan distal sampai dentin, sedangkan pada gigi
22 terdapat gambaran radiolusen di bagian mesial (Gambar 2).

Gambar 2. Foto diagnosis gigi 11.

Diagnosis klinis gigi 11 adalah nekrosis pulpa disertai lesi periapikal, dan
pulpitis reversibel gigi 21 dan 22. Rencana perawatan adalah perawatan saluran
akar gigi 11 (non-bedah) dengan fiber reinforced composite disertai restorasi direk
komposit , serta restorasi direk komposit pada gigi 21 dan 22.
Pada kunjungan pertama dilakukan Informed consent secara lisan dan
pasien di cetak dengan alginat rahang atas dan rahang bawah untuk dibuatkan
model studi untuk pembuatan mock-up. Pada kunjungan berikutnya model studi
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yang telah di mock up dan dicetak palatalnya dengan elastomer dipersiapkan,
pasien diterangkan bagaimana bentuk giginya nanti dan perawatannya kembali,
setelah pasien setuju menandantangani rencana perawatan selanjutnya di
informed consent kemudian pasien dipasang rubber dam. Tindakan selanjutnya
setelah pemasangan rubber dam adalah seluruh tambalan komposit serta karies gigi
11 di mahkota gigi bagian mesial dibuka dan sisa karies berwarna kecoklatan pada
dentin di bagian disto-labial dibersihkan, kemudian dilakukan perawatan saluran akar
(PSA) pada gigi 11. Bagian orifis gigi 11 ditutup dengan restorasi sementara di
atasnya dilapis dengan resin modified glass ionomer.
Tahap restorasi pada gigi 11, 21 dan 22 dimulai dengan tahap profilaksis,
penentuan warna gigi dilanjutkan dengan membuang seluruh tambalan dan karies di
gigi 21,22, kemudian dilakukan preparasi minimal pada ketiga gigi dengan bevel pada
cavo surface line angle. Preparasi untuk membuat homogen warna gigi dengan
membuat preparasi di bagian labial dimulai dengan memberi tanda kedalaman
preparasi email 0,5 mm pada servikal, proksimal dengan bor bertingkat tiga dan
bertemu di insisal, dengan bor bundar. Gigi bagian labial di dipreparasi dengan bor
fissure silindris. Email gigi pada sepertiga servikal dan sepertiga tengah dipreparasi
dengnan bor fissure dan sepertiga servikal dipreparasi dengan bor fine. Akhiran
preparasi restorasi komposit veneer berbentuk butt shoulder margin (heavy
chamfer) pada supra gingiva.
Bahan Etsa yaitu asam fosforik 37% diaplikasikan pada seluruh
permukaan gigi selama 10 detik kemudian bilas dengan air dan dikeringkan dalam
keadaan tetap lembab (moist), Gigi 12 dan 21 dilindungi polytetrafluoroethylene
(PTFE) tape. Bonding agent diaplikasikan, dibiarkan meresap selama 20 detik,
semprot dengan angin, sinar selama 20 detik. Elastomer untuk matriks palatal yang
telah dibuat pada mock up di letakkan di palatinal gigi 11,21 dan 22 sampai adaptasi
baik. Gigi 11 diaplikasikan resin komposit warna A2 enamel (Z350, 3M ESPE) di
bagian palatinal dengan bantuan matriks palatal elastomer setebal 2 mm
diaplikasikan dan di sinar dengan light cure terus sampai cukup ketebalan warna
enamel di palatinal, kemudian dilanjutkan dengan resin komposit warna A3 dentin
(Z350, 3M ESPE) diaplikasikan sampai pada permukaan labial bagian dentin, lalu
di sinar 20 detik, lalu pada bagian sepertiga insisal diaplikasikan resin komposit cair
(color modifier resin) warna abu-abu (Kerr Tint) 0,3 mm untuk membentuk efek
translusen, disinar 20 detik. Aplikasikan resin komposit warna A3 Email (3M
ESPE) pada seluruh permukaan labial gigi setebal 0,8 mm serta disinar 20 detik.
Aplikasi resin komposit dilakukan dengan teknik inkremental dan kemudian
selanjutnya dilakuan prosedur yang sama pada gigi 21 dan 22
Restorasi direk komposit diselesaikan dengan finishing bur. Bagian labial
dihaluskan dengan alat poles cakram (Softlex, 3M ESPE) dan sikat poles (Kerr)
Bagian interdental dihaluskan dengan polishing strip . Gigi diperiksa dalam keadaan
oklusi dan fungsi agar tidak terjadi kontak prematur, interdental diperiksa dengan
benang gigi agar tidak terjadi sangkutan, dan restorasi direk komposit telah selesai.
Pasien diintruksikan datang 2 minggu sesudahnya untuk dilanjutkan PSA
gigi 11. Pada kunjungan kesebelas kontrol, gigi 11 asimtomatis: tes perkusi (-), tes
tekan (-), pembengkakkan (-). Gambaran radiografis terlihat pengisian baik, padat
gambaran radiopak dari mahkota sampai ujung akar. Gambaran lesi tampak makin
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radiopak makin menyamai tulang sekitarnya, batas garis radiopak masih tampak
jelas. Gigi 11 dipasang fiber reinforced composite dan direstorasi dengan resin
komposit di bagian palatinal. Pasien kontrol kembali hasil restorasinya pada gigi 11,
21 dan 22, dilakukan perbaikan dan pemolesan ulang agar tercapai hasil estetik
yang maksimal. Pasien di observasi dan diinstruksikan untuk kontrol 1 bulan, 3
bulan, 6 bulan (Gambar 3)

Gambar 3. Foto pasien a. sebelum perawatan b. sesudah perawatan gigi 11, 21,22.
PEMBAHASAN
Tantangan terbesar yang dihadapi dokter gigi adalah mencapai
harmonisasi yang tepat dalam bentuk dan warna mahkota gigi khususnya pada gigi
anterior yang bertujuan mendapatkan restorasi gigi natural dan estetik. 4 Teknik, alat
dan bahan material restorasi berkembang saaat ini dapat mengembalikan bentuk,
warna dan fungsi dari gigi-gigi anterior. Dokter gigi harus memahami dengan jelas
keuntungan dan kerugian dari setiap teknik, alat dan bahan rehabilitasi gigi anterior,
karena sifat fisik serta karakteristik optik dan chromascopic dari setiap bahan.
Rencana perawatan dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan awal yang
cermat (Gambar 4).4-5
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Gambar 4. Gambar diagram tahapan penentuan rencana perawatan. 4

Bahan keramik mereproduksi struktur gigi alami paling baik, tetapi
memerlukan bantuan persepsi dan keterampilan para dental ceramist untuk
mencapai hasil yang baik. Kerugiannya restorasi indirek keramik adalah
membutuhkan lebih dari dua kali pertemuan, preparasi lebih invasif dan mahal.4-5
Keuntungan dan kerugiannya terlihat pada Gambar 5.4

Gambar 5. Tabel keuntungan dan kerugian dari restorasi indirek keramik. 5
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Restorasi komposit menjadi pilihan bahan restorasi pada gigi-gigi anterior,
karena hasil akhir sangat tergantung pada kemampuan artistik dokter gigi yang
komposit memiliki keuntungan cepat, preparasi minimal dan ekonomis.
Keuntungan dan kerugian restorasi direk komposit terdapat pada Gambar 6.4,6

Gambar 6. Tabel keuntungan dan kerugian dari restorasi indirek keramik. 4

Restorasi direk komposit pada gigi 11 dipilih karena preparasi gigi minimal,
cepat dan tidak memerlukan kerja laboratorium. Preparasi restorasi direk komposit
sangat minimal, dengan akhiran butt shoulder atau heavy chamfer di servikal dan
chamfer di bagian insisal (Gambar 7).5 Prosedur restorasi direk komposit yang
bertujuan untuk rehabilitasi estetik memerlukan sistem komposit yang menyediakan
shades guide enamel, dentin, bleach shades yang lengkap. Alat dan bahan di bidang
kedokteran gigi kini memiliki berbagai pilihan baru dalam sistem restorasi direct
resin komposit, yang secara bersamaan disertai dengan keraguan baru dalam
pemilihan material yang akan digunakan. Restorasi gigi harus memenuhi
persyaratan fungsional dan estetika, sehingga pengetahuan yang lengkap dari sifat
jaringan gigi dan hubungan bahan restoratif dengan fenomena fisik dan optik
cahaya sangat diperlukan.1-6
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Gambar 7. Skema preparasi retorasi direk komposit.4

Restorasi komposit terbagi menjadi dua yaitu yaitu restorasi indirek dan
direk. Restorasi indirek dibuat di luar mulut dan direkatkan dengan menggunakan
resin komposit yang mudah mengalir. Restorasi direk dibuat secara langsung,
biasanya terdiri dari satu atau beberapa lapisan dari komposit.4,7 Indikasi restorasi
direk khususnya veneer meliputi gigi yang mengalami perubahan warna yang tidak
bisa dihilangkan dengan proeses bleaching dan mikro abrasi serta gigi dengan defek
enamel yang meluas. Kontra indikasinya berupa bruksisme parah, tingkat karies
yang tinggi serta kebersihan mulut yang buruk.7,8 Pada pasien ini, tidak terdapat
bruksisme maupun kelainan gigitan berupa deep bite, kebersihan mulut sedang,
sehingga dapat dilakukan pembuatan restorasi direk komposit atau veneer secara
langsung.4,9-10
Bahan restorasi yang dipakai pada kasus ini adalah Filtex Z350 XT warna
A2 email, A3 dentin. Resin ini memberiksan hasil yang sangat baik pada saat
pemolesan , memberi kesan alami gigi, bertahan dalam jangka lama.7 Aplikasi resin
cair (color modifier) berwarna abu-abu untuk memberikan efek visual translusen
gigi. Lapisan diaplikasikan selapis demi selapis untuk membentuk anatomi ideal.
Kasus tertentu dengan warna kroma gigi yang berbeda dan bervariasi antara servikal
sampai insisal pemakaian komposit dapat dimodifikasi dengan membagi gigi
menjadi tiga bagian yaitu sepertiga servikal, sepertiga tengah dan sepertiga insisal
dengan warna kroma komposit yang berbeda (Gambar 7).7-8,11
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Gambar 8. Gambar pemilihan warna yang berbeda pada restorasi direk komposit. 4

SIMPULAN
Resin komposit nano dipilih sebagai bahan restorasi karena memiliki hasil
yang sangat baik setelah dipoles, penanganannya mudah, bertahan dalam waktu
yang cukup lama sehingga rehabilitasi estetik pada empat gigi anterior rahang atas
dengan restorasi direk komposit memperlihatkan hasil yang baik.
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PERIODONTALLY ACCELERATED OSTEOGENIC ORTHODONTIC
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ABSTRAK
Perawatan ortodonti secara tradisional pada pasien dewasa sering membutuhkan
waktu perawatan yang lama untuk mendapatkan kestabilan struktur jaringan
periodontal. Waktu yang lama dan/atau tekanan yang kuat pada ligamen periodontal
mungkin dapat menghasilkan perubahan histologi dari serabut ligamen, ankylosis
dan resorpsi pada akar. Operator yang melakukan perawatan ortodonti pada pasien
dewasa umumnya memilih untuk mengaplikasikan daya bioimekanikal yang ringan
untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan periodontal. Untuk mengatasi
berbagai keterbatasan ini, kombinasi perawatan ortodonti dengan perawatan bedah
telah diteliti oleh berbagai peneliti dapat memudahkan pergerakan gigi serta
memungkinkan penurunan resiko terjadinya kerusakan periodontal. Beberapa
penilitian menyarankan penggunaan teknik vertical corticotomy pada labial/lingual
disertai horizontal corticotomy pada daerah subapikal untuk mengkoreksi posisi gigi
melalui bony block movement. Pada perawatan crowding Angle kelas I , Wilcko et
al menjelaskan tentang tahapan prosedur “Periodontally Accelerated Osteogenic
Ortodontic”. Teknik pembedahan ini meliputi flap bukal dan lingual, pembedahan
corticotomy, bone grafting, dan perawatan fixed orthodontic. Penggunaan teknik
PAOO ini akan mengurangi waktu perawatan 30% sampai dengan 50% jika
dibandingkan dengan teknik konvensional, serta proses penyembuhan dapat cepat
terjadi dan disertai dengan kerusakan jaringan periodontal yang minimal.
Kata Kunci : Pergerakan Gigi, Terapi Ortodonti Konvensional,
Corticotomy,PAOO
ABSTRACT
Conventional orthodontic therapy in adult patients often need a long treatment time
to get periodontal tissue structure stability. Prolonged time and/or strong
compression of the periodontal ligament may produce histologic modification of the
fibers, as well as ligament ankylosis and roots resorption. Clinician who perform
orthodontic in adult patients generally prefer to apply light biomechanical forces to
avoid the risk of periodontal damage.To overcome this limitations, a combination of
the traditional orthodontic movement with bone surgery has been proposed by
several authors to simplify tooth movement and possibly reduce the risk of
periodontal damage. Several reports have suggested the use of labial/lingual
vertical corticotomy with sub-apical horizontal osteotomy to correct tooth positions
via bony block movement. For treatment of Angle Class I crowding, Wilcko et al
described a “Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodontics” (PAOO)
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procedure. This technique includes buccal and lingual flaps, corticotomy, bone
grafting, and fixed orthodontic treatment. The use of PAOO techniques will reduce
treatment time 30 % to 50 % when compared with conventional techniques , as well
as the healing process can occur rapidly and is accompanied by minimal damage to
periodontal tissues .
Key Word : Tooth Movement, Conventional Orthodontic Therapy,
Corticotomy,PAOO
PENDAHULUAN
Malposisi gigi merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kelainan
estetik maupun kelainan kontak oklusi pada banyak orang dewasa. Maloklusi dapat
disebabkan berbagai macam faktor; diantaranya genetik, kerusakan jaringan
periodontal yang makin meluas, migrasi gigi ke daerah gigi yang hilang, dan
perpindahan gigi yang diakibatkan karena trauma oklusi. Terapi yang umum untuk
mengatasi permasalahan malposisi gigi tersebut adalah dengan cara melakukan
perawatan ortodonti.1
Perawatan ortodonti secara tradisional pada pasien dewasa sering
membutuhkan waktu perawatan yang lama untuk mendapatkan kestabilan struktur
jaringan periodontal. Peningkatan daya secara ortodonti tidak akan mempercepat
pergerakan dari akar, hal ini disebabkan jaringan periodontal tidak dapat
“mengalahkan” kestabilan dari tulang alveolar tanpa terjadinya kerusakan dari
ligamen periodontal dan/atau resorpsi pada akar. 1
Kombinasi perawatan ortodonti dengan perawatan bedah telah diteliti oleh
berbagai penelitian dapat memudahkan pergerakan gigi serta memungkinkan
penurunan resiko terjadinya kerusakan periodontal. Wilcko et al tahun 2000
menjelaskan tentang tahapan prosedur “Periodontally Accelerated Osteogenic
Ortodontic”. Penggunaan teknik ini akan mengurangi waktu perawatan 30% sampai
dengan 50% jika dibandingkan dengan teknik konvensional. 1
TELAAH PUSTAKA
PERGERAKAN GIGI
Pergerakan gigi pada perawatan ortodonti konvensional dihasilkan melalui
tekanan terhadap ligamen periodontal, dimana tekanan tersebut akan menghasilkan
modifikasi histologis dan biomolekuler dari jaringan periodontal yang akan
mengaktifkan serangkaian proses resorpsi dan aposisi pada tulang alveolar (Gambar
1). Pergerakan secara ortodonti dipertimbangkankan sebagai “fenomena
periodontal”
dikarenakan
melibatkan
seluruh
jaringan
periodontal.
Mempertahankan integritas dari suatu jaringan periodontium umumnya sulit dicapai
dalam perawatan ortodonti, serta dihubungkan dengan durasi perawatan yang
panjang. Terapi ortodonti konvensional merupakan gold standard dalam merawat
malposisi gigi pada pasien dewasa, akan tetapi hal ini dapat menyebabkan
permasalahan apabila dikerjakan pada pasien yang memiliki biotype jaringan
periodontal yang tipis, dimana memungkinkan terjadinya kelainan dehisensi pada
akar dan/atau resesi gingiva. 1
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Gambar 1. Kombinasi proses resorpsi dan aposisi pada tulang alveolar pada pergerakan
ortodonti konvensional 6

PERCEPATAN PERGERAKAN GIGI DALAM TERAPI ORTODONTI
Ortodontis dari seluruh dunia telah mencari cara untuk mempercepat
pergerakan gigi sehingga meningkatkan efisiensi dari perawatan ortodontik. Suatu
konsep untuk mempersingkat waktu perawatan tanpa mengorbankan hasil
perawatan yang optimal, telah menjadi tujuan utama dari efisiensi perawatan
ortodonsi. Upaya ini meliputi administrasi lokal atau sistemik dari obat-obatan
seperti Prostaglandin, Vitamin D3 dan Osteocalcin, stimulasi fisik atau mekanis
seperti arus listrik langsung atau samarium-kobalt; dan melalui kombinasi
pembedahan periodontal seperti prosedur corticotomy.4 (Gambar 2)
Kombinasi perawatan ortodonti dengan teknik pembedahan periodontal
telah diteliti oleh berbagai penelitian dapat memudahkan pergerakan gigi serta
memungkinkan penurunan resiko terjadinya kerusakan periodontal.1 Terapi bedah
periodontal yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan teknik corticotomy,
yaitu teknik pembedahan tulang untuk mengambil sebagian tulang cortical dan
meninggalkan tulang bagian dalam serta pembuluh darah dalam keadaan utuh.3
Pembedahan pada tulang alveolar tersebut dilakukan untuk mengurangi mineralisasi
serta densitas pada tulang alveolar sehingga pergerakan gigi dapat berlangsung
dengan cepat. 1
Faktor lain yang mendukung keberhasilan dari kombinasi perawatan
ortodonti dengan teknik pembedahan periodontal adalah terjadinya Regional
Acceleration Phenomena (RAP) healing process pasca corticotomy dilakukan.
Fenomena ini merupakan proses fisiologis yang kompleks, dimana terjadi
percepatan dalam remodelling, serta penyembuhan pada jaringan keras dan lunak di
daerah corticotomy dilakukan. 1,2

Gambar 2. Skema pergerakan gigi paska dilakukannya prosedur corticotomy 9
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PAOO (PERIODONTALLY ACCELERATED OSTEOGENIC ORTODONTIC)
Penggunaan kombinasi perawatan ortodonti dengan teknik pembedahan
corticotomy pertama kali dilaporkan oleh Kole pada tahun 1959. Pada laporannya,
Kole melakukan prosedur vertical corticotomy pada sisi bukal dan lingual dan
horizontal osteotomy pada tulang kortikal dari gigi yang akan digerakkan.
Pergerakan gigi yang tejadi dikenal dengan istilah “bony block movement”. 2
Peneliti yang banyak menerbitkan laporan ilmiah mengenai kombinasi
perawatan ortodonti dengan teknik pembedahan adalah dua orang bersaudara
Dr.Thomas Wilcko, seorang periodontis dan Dr.William Wilcko, seorang
ortodontis. Mereka menjelaskan tentang tahapan prosedur “Periodontally
Accelerated Osteogenic Ortodontic”/PAOO atau dikenal juga dengan istilah
Wilckodontics. Teknik ini meliputi mucoperiosteal flap pada sisi bukal dan
palatal/lingual, diikuri prosedur corticotomy, bone, perforation, bone grafting, dan
perawatan fixed orthodontic. Penggunaan teknik ini akan mengurangi waktu
perawatan 30% sampai dengan 50% jika dibandingkan dengan teknik perawatan
ortodonti konvensional. 1,2
Laporan yang dipublikasikan semenjak tahun 2000 sampai dengan 2009
oleh Wilcko bersaudara menyatakan bahwa Teknik PAOO menunjukkan tingkat
keberhasilan yang tinggi dalam mempercepat proses pergerakan gigi. Mereka
menggabungkan prosedur corticotomy pada sisi labial dan lingual, dengan prosedur
bone grafting untuk mencegah resiko terjadinya dehisensi dan fenestrasi, sehingga
akan memperluas cakupan dari perawatan ortodonti.2 Wilcko bersaudara juga
melaporkan bahwa teknik PAOO akan memperlebar luas tulang alveolar,
memberikan kestablian pasca terapi dan mengurangi resiko terjadinya resorpsi pada
akar. 2,4
Prosedur bedah PAOO meliputi insisi sulkular dengan desain preservasi
papilla dan dilanjutkan dengan melakukan full thickness flap pada regio maksila
dan mandibula. Kemudian dilanjutkan dengan elevasi full thickness flap untuk
mengekspose jaringan tulang dibawahnya sehingga akan didapatkan akses terhadap
permukaan tulang. Prosedur vertical corticotomy dilakukan dengan menggunaka
bur 2-3 mm dibawah puncak tulang alveolar memanjang sampai dengan 2 mm
dibawah apeks gigi. Kemudian kedua potongan vertical corticotomy ini
disambungkan dengan horizontal corticotomy pada area apikal. Apabila tulang
alveolar memiliki ketebalan lebih dari 2 mm, lakukan tindakan perforasi pada
permukaan tulang kortikal hingga mencapai permukaan tulang radikular, hal ini
dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak suplai darah bagi material bone graft.
Tahapan selanjutnya adalah penempatan material bone graft pada daerah potongan
corticotomy, dilanjutkan dengan penutupan flap dengan jahitan interrupted tanpa
tekanan yang berlebih sel ama dua minggu.4 (Gambar 3 dan 4)
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Gambar 3. Prosedur vertical dan horizontal corticotomy disertai perforasi cortical
pada sisi labial dan lingual (kiri dan tengah) dan prosedur osteotomy pada kasus retraksi
premolar (kanan) 9

Gambar 4. Prosedur vertical corticotomy pada kasus crowding anterior (kiri) dan prosedur
bone graft pasca corticotomy (kanan)10

Tahapan corticotomy sendiri umumnya dilakukan dengan menggunakan
handpiece sera bur bundar Tungsten carbide dengan kedalaman pengambilan tulang
sebesar 1-2 mm, yang disertai dengan penggunaan saline sebagai larutan irigasi.
Pada tahun 2007, Vercelotti mulai mengenalkan penggunaan Piezosurgical Unit
untuk menggantikan bur dalam prosedur corticotomy.4
VARIASI TEKNIK PAOO
Selain teknik PAOO yang dikenalkan oleh Wilcko et al pada tahun 2000,
beberapa peneliti lain juga mengembangkan berbagai variasi teknik pembedahan
periodontal yang dikombinasi dengan perawatan ortodonsi. Vercelotti dan Podesta
pada tahun 2007 memperkenalkan variasi teknik PAOO dalam pembedahan
periodontal yang dikenal dengan istilah MTDLD (Monocortical Tooth Dislocaton
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and Ligamen Distraction). Teknik tersebut dapat dicapai dengan menggunakan alat
piezosurgical microsaw (Gambar 5) sehingga memunginkan dilakukannya verticalhorizontal corticotomy disekitar akar dengan akurasi yang tinggi, dan dilanjutkan
dengan pengaplikasian daya biomekanik pada gigi tersebut. Teknik ini
menghindarkan keterlibatan serabut ligamen periodontal yang biasanya terjadi pada
perawatan ortodontik konvensional, sehingga hal tersebut akan mencegah terjadinya
resorpsi pada tulang dan jaringan periodontal.1 (Gambar 6)

Gambar 5. Alat piezoesurgical Microsaw untuk melakukan prosedur corticotomy yang
diperkenalkan Vercelotti dan Podesta 1

Teknik Monocortical Tooth Dislocation (MTD) dapat dipertimbangkan
sebagai jenis pergerakan gigi yang baru dikarenakan pergerakan tersebut terjadi
tanpa adanya resorpsi dan aposisi pada jaringan periodontal. Tekanan terhadap
ligamen periodontal hanya terjadi secara terbatas pada fase pertama dari perawatan,
dimana juga akan melibatkan dislokasi dari akar dan tulang kortikal secara
bersamaan. Sebaliknya, Teknik Ligamen Distraction (LD) harus dipertimbangkan
sebagai “Luxation Manuver”, dimana akan menghasilkan perubahan dari ligamen
periodontal serta dilanjutkan dengan proses penyembuhan dari tulang.1

Gambar 6a (kiri). Prosedur corticotomy dilakukan disekitar akar gigi yang akan digerakkan .
Gambar 3b (kanan). Prosedur corticotomy horizontal dilakukan disekitar apex akar
menggunakan microsaw OT71
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Gambar 6c.(kiri) Bukal MTDLD movement (Monocortical Tooth Dislocation and Ligament
Distraction Technique) Gambar 3d (kanan) Setelah penyembuhan, tidak ada perubahan
ketebalan tulang kortikal pada sisi bukal, dan ketebalan tulang kortikal pada sisi palatal telah
bertambah.1

Selain teknik MTDLD yang dikembangkan oleh Vercelotti dan Podesta
pada tahun 2007, variasi lain dari teknik PAOO adalah teknik MIRO (Minimal
Invasive Rapid Ortodontic Procedure) yang diperkenalkan Montegro dan Aroyo
pada tahun 2013. Variasi PAOO ini dilakukan tanpa melakukan flap (flapless) pada
pembedahannya. Digital X-ray digunakan untuk mendapatkan surgical guide yang
akan memberikan akurasi pada prosedur corticotomy dengan alat piezoelectric saw.
Menurut penilitian ini, Teknik MIRO akan mengurangi berbagai resiko seperti tooth
devitalization, bone necrosis, dan root resorption karena tekniknya yang tidak
terlalu invasif seperti teknik PAOO.5 (Gambar 7)

Gambar 7. Berbagai tahapan Prosedur MIRO (Minimal Invasive Rapid Orthodontic) 5

PEMBAHASAN
Pergerakan gigi pada terapi ortodontik konvensional berlangsung melalui
resorpsi dan aposisi dari tulang alveolar. Meskipun pergerakan biomekanikal ini
efektif, tetapi apklikasinya terbatas pada kasus tertentu saja. Waktu yang lama dan
tekanan yang kuat pada ligamen periodontal mungkin dapat menghasilkan
perubahan histologi dari serabut ligament, ankylosis dan resorpsi pada akar.
Ortodontis yang merawat pasien dewasa pada umumnya memilih untuk
mengaplikasikan daya biomekanikal yang ringan untuk menghindari terjadinya
kerusakan jaringan periodontal. Tapi bagaimanapun juga, metode ini membutuhkan
periode waktu perawatan yang panjang.
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Teknik kombinasi PAOO dengan perawatan ortodontik konvensional
mempermudah perawatan ortodontik pada pasien dewasa dan memungkinan untuk
perawatan pada kasus pergerakan yang kompleks dengan waktu yang singkat.
Wilcko bersaudara juga melaporkan bahwa teknik PAOO akan memperlebar luas
tulang alveolar, memberikan kestablian pasca terapi dan juga mengurangi resiko
terjadinya resorpsi pada akar. 1,4 (Gambar 8 dan 9)

Gambar 8. Perluasan cakupan pergerakan gigi dengan menggunakan prosedur PAOO jika
dibandingkan dengan prosedur ortodonsi konvensional. 9

Gambar 9. Gambar kiri menunjukkan ketebalan tulang 5,6mm, Gambar tengah
memperlihatkan setelah dilakukan prosedur PAOO dengan bone graft terjadi penambahan
tulang disisi labial sebanyak 2,4 mm dan lingual sebanyak 3,6 mm. 9

Saat ini, tingkat presisi dari Teknik PAOO dengan menggunakan alat
piezosurgery microsaw telah memberikan rasa aman untuk dilakukannya
corticotomy pada daerah disekitar akar gigi. Corticotomy yang mikroinvasif
memiliki kriteria, yaitu; presisi/akurat, kontrol maksimal pada saat pembedahan,
pemotongan yang selektif dan memfasilitasi preservasi dari intergritas akar gigi.
Penggunaan Piezosurgery microsaw pada teknik PAOO memiliki tingkat presisi
yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan bor, sehingga proses
penyembuhan dapat cepat terjadi disertai dengan kerusakan yang minimal.1
Pengalaman terapi ortodontik konvensional dengan menggunakan
kombinasi teknik pembedahan PAOO pada pasien dewasa yang mengalami
maloklusi memberikan hasil yang memuaskan. Secara radiografi dan pemeriksaan
periodontal menunjukan bahwa teknik PAOO tidak banyak merusak jaringan
sekitarnya. Perawatan ortodontik dengan pembedahan mikro menunjukan hasil yang
dapat diandalkan, waktu yang cepat, dan teknik dengan rasa sakit yang ringan.
Dengan hal-hal tersebut maka penggunaan teknik ini dapat dilakuan untuk
perawatan ortodontik pada pasien dewasa.1
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Telah dilakukan sebuah studi pada tahun 2002 untuk membandingkan
jumlah resorpsi akar dari gigi insisivus yang digerakkan dengan teknik PAOO dan
terapi ortodontik konvensional. Kelompok gigi insisivus yang digerakkan dengan
teknik PAOO memiliki rata-rata resorpsi akar sebesar 0,23 mm sedangkan yang
digerakkan dengan teknik konvensional sebesar 0,52 mm.4
Penelitian yang dilakukan Hajj tahun 2010, juga memperlihatkan bahwa
teknik PAOO dapat mempersingkat perawatan pada kasus crowding anterior rahang
bawah. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perawatan ortondonti
tersebut dengan kombinasi PAOO adalah 6,1 bulan, sedangkan apabila dikerjakan
dengan terapi konvensional membutuhkan rata-rata waktu penyelesaian 18,7 bulan.6
(Gambar 8)

Gambar 10. Grafik Perbandingan percepatan pergerakan gigi antara kombinasi PAOO
dengan terapi ortodonti konvensional.8

Keberhasilan kombinasi perawatan ortodonsi dengan kombinasi PAOO
juga dilaporkan oleh penelitian lain. Pada kasus retraksi gigi caninus pasca
pencabutan premolar dan kasus intrusi gigi molar, teknik PAOO memberikan hasil
yang lebih cepat jika dibandingkan dengan terapi konvensional. Hajj pada tahun
2010 juga melaporkan dengan menggunakan teknik PAOO, kekhawatiran terjadinya
dehisensi pasca perawatan dapat dihindari karena penggunaan material bone graft
pada teknik PAOO.6
Terlepas dari berbagai laporan mengenai keberhasilan perawatan PAOO,
Wilcko menjelaskan kontraindikasi dimana terapi ini tidak bisa dilakukan, yaitu
pada pasien dengan kelainan periodontal dan endodontik, pada pasien yang sedang
dalam perawatan steroid, dan serta pasien yang mengkonsumsi obat-obatan yang
menggangu metabolisme tulang.6
SIMPULAN
Perawatan ortodonti secara tradisional pada pasien dewasa sering
membutuhkan waktu perawatan yang lama untuk mendapatkan kestabilan struktur
jaringan periodontal. Waktu yang lama dan/atau tekanan yang kuat pada ligamen
periodontal mungkin dapat menghasilkan perubahan histologi dari serabut ligamen,
ankylosis dan resorpsi pada akar. Operator yang melakukan perawatan ortodonti
pada pasien dewasa umumnya memilih untuk mengaplikasikan daya bioimekanikal
yang ringan untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan periodontal.
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Kombinasi perawatan ortodonti dengan perawatan bedah periodontal telah diteliti
oleh berbagai penelitian dapat mengatasi berbagai keterbatasan tersebut diatas, serta
memudahkan pergerakan gigi dan memungkinkan penurunan resiko terjadinya
kerusakan periodontal. Wilcko et al pada tahun 2000 menjelaskan tentang tahapan
prosedur “Periodontally Accelerated Osteogenic Ortodontic”. Teknik pembedahan
ini meliputi flap bukal dan lingual, pembedahan corticotomy, bone grafting, dan
perawatan fixed orthodontic. Penggunaan berbagai variasi teknik PAOO ini akan
mengurangi waktu perawatan 30% sampai dengan 50% jika dibandingkan dengan
teknik konvensional, serta proses penyembuhan dapat cepat terjadi dan disertai
dengan kerusakan jaringan periodontal yang minimal.
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ABSTRAK
Kanker pada gingiva merupakan kanker pada jaringan lunak disekitar gigi dan
tulang yang menyangga gigi. Kanker yang paling sering ditemukan pada gingiva
adalah karsinoma sel skuamosa. Sekitar 10% lesi pada gingiva adalah karsinoma sel
skuamosa, dan terlihat secara klinis sebagai area ulserasi, massa yang menonjol atau
berupa plak putih atau merah. Kanker pada gingiva sangat penting diperhatikan
karena lesinya menyerupai kondisi reaktif dan inflamasi yang umum pada
periodonsium. Keterlambatan dalam menegakkan diagnosis akan membuat
prognosis kanker menjadi buruk. Kanker pada gingiva sebenarnya sangat mungkin
dirawat dan disembuhkan apabila terdeteksi pada stadium awal, dan prognosisnya
menjadi baik. Gejala kanker pada gingiva ini yaitu luka atau lesi pada gingiva yang
tidak sembuh dalam 2 minggu; lesi dapat mudah berdarah; dapat berupa bengkak
yang sakit atau bahkan tidak sakit; kesulitan menelan, bicara atau mengunyah;
penebalan gingiva atau diskolorisari gingiva. Gejala awal ini mirip dengan lesi
inflamasi biasa pada gingiva sehingga sering kali diabaikan. Deteksi dini kanker
pada gingiva penting dilakukan karena kanker gingiva dapat disembuhkan bila
dideteksi pada stadium awal. Lesi pada stadium awal kanker pada gingiva sering
memiliki gejala yang hampir mirip dengan kondisi inflamasi biasa sehingga sering
diabaikan.
Kata kunci : deteksi dini, kanker, gingiva
ABSTRACT
Gingival cancer known as gum cancer is cancer of the soft tissue surrounding the
teeth and bones of the jaw that hold the teeth. Squamous cell carcinoma is the most
common malignant tumor in gingiva. Lesions of gingiva account for approximately
10% of the oral squamous cell carcinomas and may present clinically as an area of
ulceration, exophytic mass, or red/white speckled patches. Carcinoma of gingiva
constitutes an extremely important group of neoplasms as the lesion frequently
mimics the reactive and inflammatory conditions affecting the periodontium,
delaying the diagnosis and making the prognosis of the patient poorer. Gingival
cancer is very treatable and often curable if cought in the early stage. Gingival
cancer caught in the early stages has a good prognosis. Oral cancer (including
gingival cancer) is slower at spreading and growing than some other types of
cancer. Typical symptoms of gingival cancer include a sore or lesion on the gums,
especially if it does not heal within two weeks. This lesion can bleed easily, painful
or painless lump or mass on the gingiva, difficulty swallowing, and problem with
speaking or chewing. There may also be a tumor, thickening or discolored lump on
the gums. Other symptoms include unusual sensations on the gums, such us
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numbness or pain. Gingival cancer caught in the early stages has a good prognosis.
A diagnosis of gum cancer can be missed or delayed because some symptoms of
gum cancer are similar to symptom of other conditions.
Keywords : early detection, gingival, cancer
PENDAHULUAN
Kanker merupakan penyakit seluler yang ditandai dengan ciri adanya sifat
pertumbuhan yang tidak terkendali diikuti proses invasi ke jaringan dan penyebaran
atau metastasis ke bagian organ tubuh yang lain. Daerah rongga mulut merupakan
satu dari sepuluh lokasi tubuh yang paling sering terserang kanker. Kanker mulut
menempati peringkat ketiga sesudah kanker lambung dan leher rahim.1 Kanker
rongga mulut memiliki penyebab multifaktorial seperti mengkomsumsi tembakau,
alkohol, menyirih, faktor genetik, virus dan radiasi ionisasi (sinar X, sinar gamma,
bahan radioaktif, sinar ultraviolet), bahan kimia dan asap rokok.1,2
Keabnormalan dan kematian yang diakibatkan kanker rongga mulut masih
tinggi . hal ini salah satunya dikarenakan kurangnya deteksi dini dan identifikasi
pada kelompok risiko tinggi, serta kegagalan untuk mengontrol lesi primer dan
metastase nodus limfe servikal. Menurut Folson dkk3 80% dari semua kasus
kematian akibat kanker rongga mulut dapat dicegah dengan deteksi dini keganasan
dalam mulut.3
Kanker rongga mulut merupakan suatu pertumbuhan sel kanker pada
rongga mulut yang dapat mengenai rongga mulut, meliputi bibir dan mukosa bibir,
lidah, palatum, dasar mulut, mukosa pipi, dan gingiva.2 Meskipun gingiva bukan
merupakan lokasi paling sering ditemukannya kanker, namun kanker pada gingiva
sangat penting diperhatikan karena lesinya menyerupai kondisi reaktif dan inflamasi
yang umum pada periodonsium. Keterlambatan dalam menegakkan diagnosis akan
membuat prognosis kanker menjadi buruk. Kanker pada gingiva sebenarnya sangat
mungkin dirawat dan disembuhkan apabila terdeteksi pada stadium awal, dan
prognosisnya menjadi baik. Berdasarkan uraian di atas diperlukan langkah-langkah
yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dini lesi kanker khususnya di gingiva.
Diharapkan dengan ditemukannya lesi-lesi yang dicurigai sebagai proses keganasan
lebih awal, prognosis kanker gingiva akan lebih baik.
TELAAH PUSTAKA
Kanker merupakan istilah umum untuk semua jenis tumor ganas. Kata
tumor berasal dari bahasa latin yang berarti bengkak. Sel tumor pada tumor jinak
bersifat tumbuh lambat, sehingga tumor jinak pada umumnya tidak cepat
membesar. Kanker adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan differensiasi sel
yang tidak teratur dan kemampuan sel menyerang jaringan biologis lainnya baik
dengan invasi atau dengan metastasis.4
Kanker rongga mulut tahap dinidan lesi prekanker seringkali tidak kentara
dan asimtomatik. Oleh karena itu, sangat penting bagi klinisi untuk waspada,
terutama jika ditemukan faktor resiko seperti merokok dan ketergantungan alkohol.
Karsinoma sel skuamosa yang invasif seringkali didahului dengan adanya
perubahan premalignansi dari mukosa mulut yang dapat diidentifikasi secara klinis.
Lesi tersebut umunya berupa patch merah atau putih yang diketahui sebagai
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eritroplakia atau leukoplakia. Ketika berkembnag menjadi kanker, pasien biasanya
akan merasakan adanya ulkus yang tidak sembuh. Pada tahap selanjutnya gejala
perdarahan, kehilangan gigi, kesulitan menggunakan gigi tiruan, disfagia, disaritria,
odinofagia dan berkembangnya massa di leher.5
Menurut Lynch cit Hasibuan3 kanker rongga mulut tahap dini mumnya
tidak menimbulkan gejala, berdiameter kurang dari 2 cm, kebanyakan berwarna
merah dengan atau tanpa disertai komponen putih, licin, halus dan memperlihatkan
elevasi yang minimal. Seringkali awal dari keganasan ditandai oleh adanya ulkus.
Apabila terdapat ulkus yang tidak sembuh-sembuh dalam waktu 2 minggu, maka
keadaan ini sudah dapat dicurigai sebagai awal proses keganasan. Tanda-tanda lain
dari ulkus proses keganasan meliputi ulkus yang tidak sakit, lebih tinggi dari
sekitarnya dan indurasi (lebih keras), dasarnya dapat berbintil-bintil dan
mengelupas. Pertumbuhan karsinoma bentuk ulkus tersebut disebut sebagai
pertumbuhan endofitik. Selain itu karsinoma mulut juga terlihat sebagai
pertumbuhan yang eksofitik (lesi superfisial) yang dapat berbentuk bunga kol atau
papiler, mudah berdarah. Lesi eksofitik ini lebih mudah dikenali keberadaannya dan
memiliki prognosa lebih baik.3
Kanker pada gingiva umumnya berasal dari daerah dimana susur tembakau
ditempatkan pada orang-orang yang memiliki kebiasaan ini. Daerah yang terlibat
biasanya lebih sering pada gingiva mandibula daripada gingiva maksila. Lesi awal
kanker gingiva dapat terlihat sebagai ulser indolen, granuloma yang kecil atau
sebagai nodul. Sekilas lesi terlihat sama dengan lesi yang dihasilkan oleh trauma
kronis atau hiperplasia inflamatori. Lesi yang lebih lanjut berupa pertumbuhan
eksofitik atau pertumbuhan infiltratif yang lebih dalam. Pertumbuhan eksofitik
seperti bunga kol, mudah berdarah. Pertumbuhan infiltratif biasanya tumbuh invasif
pada tulang mandibula dan menimbulkan destruktif.3
Beberapa lesi awal kanker dan lesi prekanker yang dapat ditemukan di
gingiva yaitu karsinoma sel skuamosa, karsinoa verrukosa, leukoplakia, dan
eritroplakia. Karsinoma sel skuamosa adalah kanker yang paling sering ditemukan
pada gingiva. Sekitar 10% lesi pada gingiva adalah karsinoma sel skuamosa, dan
terlihat secara klinis sebagai area ulserasi, massa yang menonjol atau berupa plak
putih atau merah (gambar 1).

Gambar 1. Karsinoma sel skuamosa dengan verrucous erosive disertai pembengkakan
gingiva disekitar gigi molar maksila Palatinal7

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

354

Leukoplakia didefinisikan sebagai bercak putih atau plak, yang melekat erat
pada mukosa mulut dan tidak dapat dibedakan dengan lesi putih lainnya.
Leukoplakia dapat berkembang menjadi kanker tergantung beberapa faktor yaitu
progesifitas lesi, jenis kelamin penderita, ukuran lesi, dan tingkat terjadinya
displasia. Leukoplakia paling sering terjadi pada pria setengah baya dan lebih tua,
seiring dengan meningkatnya prevalensi usia. Sangat sedikit pria yang berusia di
bawah 30 tahun menderita leukoplakia, namun prevalensinya meningkat 8% pada
usia di atas 70 tahun.5,6
Lesi awal leukoplakia muncul sebagai plak abu-abu yang semakin lama
menjadi lebih tebal dan putih. Di gingiva lesi leukoplakia dapat berupa proliferatif
verrucous leukoplakia (Gambar 2).5

Gambar 2. Proliferatif verrucous leukoplakia di gingiva 5

Penemuan dini kanker merupakan faktor penting untuk terapi kuratif,
memperbaiki prognosa, kepentingan kosmetik, dan mengurangi kecacatan serta
dapat memperlama kelangsungan hidup pasien. Pada kenyataannya, hampir semua
penderita kanker ditemukan dalam stadium yang sudah lanjut.3
Faktor-faktor yang dapat menimbulkan keterlambatan ini antara lain
perkembangan kanker pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan keluhan,
kenyataan bahwa mereka yang sudah tua serta lemah tidak mau repot-repot datang
ke dokter, pendidikan masyarakat pada umumnya masih rendah, lokasi lesi yang
tidak langsung terlihat dan lesi dirawat sebagai lesi jinak. Faktor lain adalah dokter
gigi kurang teliti pada pemeriksaan rutin rongga mulut atau tidak mengetahui tandatanda awal keganasan dalam mulut atau ragu-ragu karena tidak memiliki
pengetahuan yang cukup mengenai gambaran klinis keganasan mulut sehingga
terlambat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.3
PEMBAHASAN
Deteksi dini kanker gingiva dapat dilakukan dengan melalui anamnesa,
pemeriksaan klinis dan diperkuat oleh pemeriksaan tambahan secara radiografi dan
laboratorium. Dalam paper ini akan dikemukakan langkah-langkah yang dapat
dilakukan untuk mendeteksi dini proses keganasan dalam mulut. Diharapkan
dengan ditemukannya lesi-lesi yang dicurigai sebagai proses keganasan lebih awal,
prognosis kanker gingiva akan lebih baik.
Beberapa prosedur klinis yang dapat dilakukan dokter gigi untuk
mendeteksi kanker rongga mulut meliputi:
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1.

Anamesis
Data yang dikumpulkan dalam anamnesis meliputi riwayat penyakit
sebelumnya, perawatan yang pernah diterima, kebiasaan dan tingkah laku
pasien yang berhubungan dengan kesehatan, dan gaya hidup, riwayat operasi,
riwayat rawat inap, medikasi yang pernah diterima, pola makanan yang
dikonsumsi, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol.8 Hasil anamesis yang
perlu digaris bawahi terkait dengan kecurigaan adanya kanker yaitu:8
a. Faktor risiko
Faktor risiko yang harus dicatat berhubungan dengan:
1) Konsumsi tembakau (kebiasaan merokok)
Konsumsi tembakau berhubungan langsung dengan morbiditas
kesehatan, termasuk perkembangan kanker di saluran pencernaan atas
dan berhubungan yang erat dengan perkembangan premalignat oral
dalam bentuk eritroplakia dan dikonsumbinasikan dengan konsumsi
alkohol.
2) Konsumsi alkohol
Perkembangan kanker mulut dan konsumsi alkohol saling
berhubungan terutama apabila ada penggunaan tembakau.
Permeabilitas pada mukosaoral yang dinduksi oleh etanol secara
invitro menunjukkan peningkatan derajat penetrasi zat-zat
karsinogenik yang disebabkan oleh tembakau pada mukosa. Alterasi
ini menunjukkan adanya peningkatan risiko kanker. Sebagai
tambahan, acetaldehid yang merupakan hasil metabolism dari
alkohol, bersifat karsinogen dan bisa mengahasilkan mikroflora yang
sistemik maupun oral.
3) Diet
Penelitian baru-baru ini dilakukan dengan menghubungkan efek
injeksi mikronutrien yang dikaitkan dengan efek antioksidan.
Komponen karotinoid alami seperti seleneium, folat, dan vitamin (
seperti A, C, E) dilaporkan memberi efek proteksi dari kanker.
4) Gaya hidup
Perilaku sehari-hari pasien berperan pada perkembangan risiko
terjadinya kanker oral dan faringeal terutama yang berhubungan
dengan pola ketergantungan alkohol dan tembakau. Sebagai
tambahan, kontribusi faktor etnik dan genetik harus diperhatikan
sebagai faktor modifikasi yang penting.
b.

Faktor yang berkaitan dengan riwayat kesehatan
1) Paparan sinar matahari
Anamnnesis harus mencakup pertanyaan tentang paparan sinar
matahari dan penggunaan tabir surya.
Operator harus
mempertimbangkan risiko perkembangan karsinoma sel squamous
pada bibir bawah yang disebabkan oleh paparan matahari.
2) Pengobatan dan operasi
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Determinasi pasien yang memiliki sejarah operasi, termasuk medikasi
yang pernah diterima pasien dan yang sedang dikonsumsi harus
dilakukan. Kemungkinan peningkatan risiko perkembangan kanker
pada pasien yang pernah menjalani tranplantasi organ dan terapi
imunosupresi jangka panjang dipertimbangkan. Risiko peningkatan
perkembangan kanker berhubungan dengan komplikasi pada
tranplantasi hepar dan imunosupresi 4,3 lebih besar dibandingkan
dengan populasi umum.
3) Perilaku seksual dan Human Papilloma Virus
Penelitian Gellision dkk8 mengidentifikasi adanya peningkatan risiko
terjadinya karsinoma sel squamosa risiko tinggi pada spesimen tonsil
lingual dan palatina yang terpapar virus 16 Human Papilloma.
Transmisi virus ini berhubungan dengan perilaku seksual yang
melibatkan kontak orogenital.
2. Pemeriksaan klinis
Menurut Horowitz9 metode standar pemeriksaan klinis untuk
mendeteksi kanker di rongga mulut yaitu:
a. Pemeriksaan ekstra oral
Pemeriksaan ekstra oral meliputi inspeksi wajah, leher dan kepala
perhatian ditujukan terutama pada pasien yang menghabiska banyak
waktu di bawah paparan sinar matahari. Catat adanya asimetris atau
lesi pada kulit seperti crust, fissuring, dan pembengkakan. Limfonodi
regional submandibular dan area leher harus dipalpasi secara bilateral
untuk mendeteksi adanya pembesaran limfonodi. Jika ditemukan
pembesaran, periksa mobilitas dan konsistensinya (gambar 3).

Gambar 3. Pemeriksaan kelenjar getah bening submandibula 9

b.

3.

Pemeriksaan intra oral (gingiva)
Pemeriksaan dilakukan baik pada gingival sebelah labial maupun
gingival sebelah lingual dimulai dari gingiva posterior maksila kanan
hingga kiri. Perlu diperhatikan penampakan klinis gingiva normal,
gingivitis, pembesaran gingiva karena obat-obatan dan inflamasi kronis
lain.

Prosedur Skrinning
Skrinning adalah prosedur untuk dapat menemukan kanker dalam stadium
dini, terutama sebelum menemukan gejala klinis. Prosedur klinis skrinning
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4.

dapat dilakukan secara masal (population based), skrining oportunistik (case
finding), dan skrining yang menargetkan kelompok beresiko tinggi. Skrining
massal secara spesifik mengundang populasi/massa agar datang untuk
melakukan skrining. Undangan biasanya dilakukan melalui surat pada
populasi target, biasanya berdasarkan daftar pasien praktik dokter umum.
Skrining oportunistik dilakukan dengan cara menawarkan pada pasien untuk
melakukan skrining kanker rongga mulut ketika mereka datang ke klinik
ataupun pelayanan kesehatan lainnya dengan alasan yang lain (keluhan yang
lain). Skrining jaringan lunak oral merupakan bagian dari pemeriksaan
general oral oleh dokter gigi umum dan merepresentasikan kesempatan untuk
mendeteksi lesi asimptomatik (baik itu kanker maupun prekanker). Adapun
skrining pada populasi berisiko tinggi ditargetkan pada mereka yang
memiliki risiko tinggi yakni secara umum mereka yang berusia diatas 40
tahun yang memiliki kebiasaan merokok dan minum alkohol (terutama lakilaki). Populasi ini dapat kita peroleh secara oportunistik pada saat mereka
datang ke pelayanan medis primer (baik itu dokter umum maupun dokter
gigi). Beberapa prosedur skrining kanker rongga mulut diantaranya
pemeriksaan dengan toluidine blue/vital staining, Chemiluminscence :
ViziLite, .Cytology (Oral CDx), Identafi 3000, Saliva sebagai alat diagnostik,
Photosensitizera, Spectroscopy and fluorescence, In vivo microscopy, dan
Optical coherence tomography. Metode yang paling sering digunakan yaitu
dengan toluidine blue. Tolonium klorida yang juga dikenal dengan nama
toluidine blue, TB, telah digunakan sebagai bahan untuk mendeteksi adanya
abnormalitas mukosa serviks dan rongga mulut. Tb adalah dye
metachromatic yang secara klinis dapat mewarnai sel maligna tapi tidak pada
normal mukosa. Prosedur penggunaan TB adalah pasien berkumur dengan
menggunakan TB, kemudian operator dapat mengecek area dengan stain
berwarna biru dalam rongga mulut pasien. Lesi maligna berwarna biru gelap,
lesi displastik lainnya memiliki warna biru yang berbeda tergantung tingkat
terjadinya displasia. Adanya stain biru pada rongga mulut pasien
diindikasikan untuk melakukan biopsi.6
Biopsi
Menurut Pedersen4 biopsi merupakan pengambilan spesime baik total
maupun sebagia untuk pemeriksaan mikroskopis dan diagnosis. Teknik
biopsy yang sering digunakan adalah dengan cara insisional, eksisional da
aspirasi. Biopsi insisional dipilih bila lesi permukaan lebih dari 1 cm. Biopsi
eksisional dilakukan pada lesi yang kecil. Aspirasi dilakukan dengan jarum
18 gauge dan hanya dilakukan apabila diduga terdapat cairan. Hasibuan3
menambahkan bahwa untuk mengidentifikasi kanker rongga mulut pada
tahap dini dikembangkan biopsy dengan menggunakan sikat (Oral CDx).
Penelitia Sciubba3 biopsi dengan menggunakan sikat merupakan alat deteksi
yang sepadan dengan biopsi memakai scalpel meskipun biopsi Oral CDx ini
bukanlah pengganti untuk biopsi menggunakan scalpel.
Lynch (1994 cit Hasibuan 2004)3 menambahkan bahwa pada karsinoma
sel skuamosa, hasil pemeriksaan mikroskopis menunjukkan adanya
abnormalitas seluler sampai ke jarigan ikat, ukuran sel yag berubah,
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peningkatan kecepatan mitosis, perubahan ukuran dan bentuk nukleus,
gangguan dalam proses maturasi dan hiperkromatin.
Menurut Bolden (1982 cit Hasibuan 2004)3 tanda-tanda yang harus
diwaspadai oleh dokter gigi terhadap kemungkinan adanya kanker mulut yang baru
mulai terjadi atau dalam tahap lanjut antara lain:
1. Bercak putih, bersisik, persisten.
2. Bintik pigmen yang tiba- tiba ukurannya membesar.
3. Ulser yang tidak sembuh-sembuh.
4. Gusi bengkak dan berdarah yang tidak dihubungkan dengan obat-obatan.
5. Asimetri wajah yang progresif.
6. Gigi yang tanggal secara tiba-tiba, tanpa adanya riwayat trauma pada rahang.
7. Parastesi, anestesi dan mati rasa di rongga mulut.
8. Trismus dan sakit sewaktu menggerakkan rahang.
9. Adanya gumpalan pada leher, wajah atau jaringan mulut.
10. Luka pencabutan yang tidak sembuh-sembuh.
Bila terdapat salah satu atau beberapa tanda-tanda di atas harus segera
dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendeteksi secara dini lesi kanker pada tahap
awal, yang hasilnya dapat mendukung gambaran klinis yang ada didalam rongga
mulut.
SIMPULAN
Deteksi dini kanker pada gingiva penting dilakukan karena kanker gingiva
dapat disembuhkan bila dideteksi pada stadium awal. Lesi pada stadium awal
kanker pada gingiva sering memiliki gejala yang hampir mirip dengan kondisi
inflamasi biasa sehingga sering diabaikan.
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ABSTRAK
Kandidiasis oral merupakan lesi mukosa mulut akibat infeksi jamur yang
dipengaruhi oleh modifikasi lingkungan lokal maupun sistemik. Deteksi lesi
mukosa mulut secara klinis memerlukan keterampilan dan ketelitian, sehingga jenis
lesi mulut seperti kandidiasis oral dapat dikenali sesuai kekhasannya. Dalam
makalah ini akan dibahas seorang pasien pria berusia 61 tahun yang mengeluhkan
mulut terasa perih dan panas hingga kesulitan makan dan minum. Kondisi sistemik
pasien kemudian didiagnosis sebagai diabetes mellitus tipe 2, tuberkulosis paru,
gastropati OAINS, dan dermatofitosis disertai riwayat rematik. Faktor usia lanjut
mempengaruhi proses degeneratif dan memungkinkan terjadinya paparan faktor
lingkungan lebih banyak sepanjang usianya sehingga berbagai komplikasi sistemik
dapat muncul. Diabetes mellitus menjadi penyakit sistemik akibat pola hidup yang
memudahkan terjadinya infeksi pada tubuh. Sistem imun tubuh dapat mengalami
penurunan akibat komplikasi dari berbagai penyakit sistemik. Kandidiasis oral
secara klinis menunjukkan ciri yang khas setelah dilakukan pengerokan akan
terlihat jaringan eritem di bawahnya, dan akan lebih jelas terlihat adanya hifa di
bawah mikroskop. Pengendalian faktor predisposisi dan pemberian terapi yang tepat
dapat menekan pertumbuhan jamur. Dokter gigi diharapkan dapat mengenal lesi
kandidiasis oral secara klinis terutama pada pasien yang memiliki faktor
predisposisi, sehingga perawatan yang diberikan lebih efektif.
Kata kunci : Deteksi lesi, kandidiasis oral, komplikasi sistemik
ABSTRACT
Oral candidiasis is an oral mucosal lesions due to fungal infections affected by
local and systemic environmental modifications. Detection of oral mucosal lesions
clinically requires skill and precision, so oral lesions such as oral candidiasis could
be identified by its peculiarity. This paper will discuss a 61-year-old male patient
who complained of sore mouth and burnt sensation that lead to difficulties in eating
and drinking. Systemic conditions of patient later diagnosed as type 2 diabetes
mellitus, pulmonary tuberculosis, NSAID gastropathy, and dermatophytosis with a
history of arthritis. As more people live longer and become elderly, degenerative
condition and systemic complication is more likely occurred due to environmental
exposure during their lifetime. Diabetes mellitus is a metabolic disorder due to
unhealthy lifestyle and predisposed genetically. This condition makes the body
vulnerable to infection. The immune system could be decreased due to
complications from a variety of systemic diseases. Oral candidiasis clinically
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demonstrated distinctive features after scraping that will show erythematous tissue
underneath, and will be clearly visible hyphae under a microscope. Predisposing
factor control and administration of appropriate therapy could suppress the growth
of fungi. Dentists are expected to know the clinical oral candidiasis lesions,
especially in patients with predisposing factors to ptovide a more affective care.
Keywords: Detection of lesions, oral candidiasis, systemic complications.
PENDAHULUAN
Bertambahnya usia pasien berati bertambah besar pula kemungkinan
adanya kondisi atau penyakit kronis yang akan berpengaruh terhadap kesehatan oral
dan mukosa. Pasien berusia lanjut biasanya telah memiliki gangguan sensoris dan
motorik yang dapat mengganggu gerak otot wajah, mastikasi, bicara, menelan, dan
kemampuan menjaga kebersihan mulut (Greenberg, 2008). Candida albicans
merupakan organisme fungi oportunistik di dalam rongga mulut yang dapat menjadi
pathogen bila lingkungannya mendukung. Beberapa kondisi lokal atau sistemik
yang biasa muncul pada pasien lanjut usia merupakan faktor predisposisi bagi
pertumbuhan Candida albicans (Laskaris, 2006).
Laporan ini membahas mengenai penegakkan diagnosis, faktor pemicu, dan
penatalaksanaan kasus kandidiasis oral pada seorang pria berusia 61 tahun yang
datang ke Poli Ilmu Penyakit Mulut RS Hasan Sadikin, Bandung.
LAPORAN KASUS
Pasien pria berusia 61 tahun datang dirujuk ke SMF Gigi dan Mulut, Subbagian Ilmu Penyakit Mulut Rumah Sakit Hasan Sadikin dari SMF Penyakit Dalam
karena pasien mengeluhkan mulut terasa panas dan perih sehingga sulit untuk
makan dan minum. Keluhan telah muncul bertahun-tahun dengan intensitas
berubah-ubah. Pasien sendiri dilarikan ke rumah sakit akibat buang air besar cair
sejak 2 minggu yang lalu yang semakin berat sejak satu hari sebelum masuk rumah
sakit. Buang air besar cair lebih dari 7 kali sehari, tidak ada darah dan lendir, warna
coklat hitam, keluhan disertai dengan mual dan muntah. Pasien mengeluhkan sesak
nafas. Hasil alloanamnesis menyebutkan penurunan berat badan drastis kurang lebih
2 tahun terakhir, batuk menahun, pasien jarang beraktivitas karena badan lemas, dan
nyeri sendi menahun. Pasien makan tidak teratur dan hanya bisa beberapa suap saja
satu kali makan. Biasanya pasien mengonsumsi obat rematik yang diberikan dokter
puskesmas untuk rematiknya namun 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, obat
tersebut habis dan pasien memutuskan untuk membeli jamu untuk mengobati
rematik di warung.
Pemeriksaan ekstra oral menunjukkan kelenjar getah bening di area servikal
teraba kenyal dan sakit, serta bibir kering dan eksfoliatif. Pemeriksaan intra oral
menunjukkan plak kuning kecoklatan dengan dasar eritema, sakit, dan kering pada
dorsum lidah. Terdapat plak kecoklatan multiple pada palatum durum serta plak
putih kekuningan seperti pseudomembran pada palatum molle. Plak kering
kecoklatan dikompres dengan kassa yang dicelupkan ke NaCl 0,9% dan pelan-pelan
dibersihkan. Pseudomembran pada lidah diswab untuk diperiksa apusan sekaligus
dibersihkan dari lidah. Tampat permukaan eritema di bawah lapisan
pseudomembran dan plak kering kecoklatan di sertai pendarahan di beberapa titik.
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Hasil pemeriksaan KOH di bawah mikroskop menunjukkan positif infeksi fungal.
Status gigi geligi menunjukkan gangren radix gigi 15-11, 21-26, 36-32, 46-47 dan
gigi 31-46 normal dengan atrisi. Terdapat plak dan kalkulus di sekitar gigi dan sisa
akar dengan gingiva eritema dan edema. Pasien didiagnosa kandidiasis oral,
cheilitis eksfoliatif, xerostomia, periodontitis apikalis kronis e.c. gangren radix gigi
15-11, 21-26, 36-32,dan 46-47 dan gingivitis marginaliis kronis generalisata. Pasien
diberikan instruksi kebersihan mulut dengan cara menggosokkan kassa yang
dicelupkan Chlorhexidine gluconate 0,2% ke seluruh permukaan gigi dan rongga
mulut 2-4 kali sehari, mengoleskan vaselin album ke bibir 3-4 kali sehari, berkumur
dengan Chlorhexidine gluconate 0,2% 3-4 kali sehari, dan berkumur dengan
nystatin 4 kali 2 dosis setiap kumur. Perawatan scaling dan ekstraksi radix ditunda
hingga kadar glikemik terkendali.
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Gambar 1. Tampilan klinis kunjungan pertama (Sumber: Dokumentasi IPM)
Dokter dari bagian Ilmu Penyakit Dalam telah melakukan pemeriksaan
laboratorium hematologi, kimia klinik, dan urin/feses (tabel 1). Pasien didiagnosa
gastropati, dehidrasi, DM tipe 2, tinea corporis, dan infeksi tuberculosis paru aktif.
Pasien diberi asupan makanan selama di rumah sakit dengan aturan 1500kkal/hari
dan protein 1,5 gram/Kg berat badan/hari untuk menjaga kadar glikemik. Dehidrasi
ditangani dengan pemberian cairan NaCl 0,9% IVM 2000cc/2x. fluconazole tablet
300 mg diberikan 1 kali sehari untuk mengobati tinea corporis. Pemberian obat anti
tuberculosis (OAT) kategori I diberikan untuk terapi TBC, natrium asetilsistein
sebagai mukolitik, dan vitamin B16 untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang Abnormal (Sumber : dokumentasi)
Pemeriksaan
HEMATOLOGI
Hematologi 8 Parameter :
Leukosit
Index Eritrosit :
MCH
IMUNOSEROLOGI
Anti HIV
KIMIA KLINIK
Ureum
Glukosa Darah Sewaktu
Natrium (Na)
Kalium (K)
URIN/FESES
Urin Rutin

Hasil

Nilai Rujukan

Satuan

15.900

4.400 – 11.300

/mm3

25,1

26 – 34

pg

Non Reaktif

Non Reaktif

64
279
128
5,9

15 – 50
<140
135 – 145
3,6 – 5,5
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Makroskopis Urin
Warna Urin
Kejernihan Urin
Kimia Urin
Berat Jenis Urin

Kuning tua
Agak keruh

Kuning
Jernih

>1.030

1.015 – 1.025

Pasien diperiksa kembali oleh dokter gigi tujuh hari setelah kunjungan
pertama dan didapat rasa sakit di mulut berkurang, pasien sudah dapat makan dan
minum, sakit menelan berkurang. Pemeriksaan ekstroral menunjukkan bibir tidak
lagi kering dan kelenjar getah bening servikal kiri masih teraba kenyal dan nyeri.
Pemeriksaan intraoral menunjukkan dorsum lidah mengalami perbaikan tidak ada
lagi plak kering kuning kecoklatan, tetapi masih terdapat sedikit plak putih dan
permukaan lidah masih eritema. Rasa nyeri pada lidah masih ada, tetapi jauh
berkurang dibandingkan pertemuan sebelumnya. Tidak ada lagi plak kecoklatan
pada palatum durum dan pseudomembran berwarna putih pada palatum lunak.
Terapi sebelumnya masih dilanjutkan hingga simptom hilang.

Gambar 2. Tampilan klinis kunjungan ke-dua (sumber: dokumentasi IPM)

PEMBAHASAN
Oral kandidiasis adalah infeksi superfisial dari jamur Candida albicans di
lapisan luar epitelium yang memberikan gambaran plak berwarna putih, difus,
bergumpal atau seperti bludru. Candida albicans merupakan flora normal di kulit
dan mukokutan, tetapi dapat menjadi berkoloni dan menjadi pathogen bila muncul
fakor predisposisi lokal maupun sistemik. Faktor predisposisi oral kandidiasis

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

364

secara lokal adalah kebesihan rongga mulut yang buruk, xerostomia, kerusakan
mukosa, obat kumur, dan penggunaan antibiotik topikal jangka panjang Adapun
kandidiasis sering dikaitkan dengan penyakit sistemik seperti Human
Immunodeficiency Virus (HIV) dan Diabetes Mellitus (DM)1. Kandidiasis dapat
digolongkan berdasarkan durasi dan onset, tampilan klinis seperti warna, lokasi
kemunculan, dan keterkaitan dengan penyakit sistemik (tabel 2)2.
Tabel 2. Klasifikasi Kandidiasis2
Klasifikasi Kandidiasis
Akut
Pseudomembranus
Atrofik (eritematus)
Stomatitis antibiotika
Kronis
Atrofik
Akibat gigi tiruan
Angular cheilitis
Median rhomboid glositis
Hiperplastik
Kandida leukoplakia
Hyperplasia papilaris pada palatum (akibat gigi tiruan)
Median rhomboid glositis (nodular)
Multifokal
Mukokutaneus
Terkait sindrom
Sindrom kandidiasis endokrin bawaan
Myositis (terkait thymoma)
Terlokalisasi
Generalisata (Difus)
Terkait HIV

Pasien dengan oral kandidiasis dapat mengeluhkan sensasi terbakar pada
rongga mulut dan disfagia akibat inflamasi pada lapisan mukosa yg berkontak
dengan koloni jamur. Oral kandidiasis yang ditemukan pasien merupakan tipe akut
dengan gambaran pseudomembranous dan eritematus3 .Infeksi jamur pada pasien
bukan hanya ditemukan pada rongga mulut saja, tetapi juga pada bagian tubuh lain
dengan diagnosa tinea corporis, tinea cruris, dan tinea onikomikosis dengan
manifestasi bercak pada kulit dengan daerah penyembuhan pada tengah lesi.
Infeksi kandidiasis dapat menyebabkan terjadinya cheilitis eksfoliatif
terinfeksi Candida. Cheilitis eksfoliatif biasanya diawali dengan bibir normal atau
kemerahan yang secara progresif menebal karena pembetukan keratin yang berlebih
hingga bibir mengelupas atau muncul krusta4. Gambaran inilah yang terdapat pada
pasien. Pasien diberikan Vaseline album tube dioleskan pada bibir 3 kali sehari
untuk menjaga kelembaban bibir.
Penatalaksanaan infeksi jamur pada pasien dilakukan secara lokal untuk oral
dan sistemik. Pasien diberikan obat kumur Nistatyn digunakan empat kali sehari,
tablet minum fluconazole 1x300mg, serta sampo Ketokonazole 2% untuk
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digunakan saat mandi satu kali sehari di badan. Penatalaksanaan ini sesuai dengan
rekomendasi Regezi (2008).
Pada hari ke-7 gambaran pada rongga mulut menunjukkan perbaikan
meskipun masih menunjukkan tanda inflamasi sehingga instruksi kumur dengan
nystatin dan aplikasi chlorhexidine 0,2% pada bibir pasien masih dilanjutkan. Tidak
ada data mengenai kondisi ekstra oral pasien tetapi terapi anti-fungal dilanjutkan
dengan mengganti obatnya menjadi itrakonazole tablet 2x100mg dan mandi dengan
sampo ketoconazole 2%.
Fluconazole, ketoconazole, dan itrakonazole merupakan golongan azole
pada obat anti-fungal. Golongan azole bersifat bakteriostatik dengan mengganggu
permeabilitas membrane sel dari organisme fungal. Dosis pemberian azole untuk
infeksi fungal invasive adalah 400 mg per hari selama pasien dinyatakan dalam
keadaan immunosupresi (dalam hitungan minggu hingga bulan). Anti-fungal topikal
diberikan untuk lesi rongga mulut dengan suspensi Nystatyn empat kali sehari.
Pasien diinstruksikan untuk mendiamkan 2 takaran di dalam mulut selama mungkin
sebelum ditelan. Nystatin bekerja sebagai fungistatik atau fungisidal dengan
mengikat sterols pada membrane sel dan mengganggu osmosis dan difusi elektrolit
fungal. Pemberian anti fungal dapat dilanjutkan hingga gejala mereda5.
Munculnya infeksi jamur yang meluas disertai dengan kondisi fisik pasien
yang lemah menunjukkan adanya gangguan pada imunitas pasien. Perlu dilakukan
pemeriksaan lebih seksama dan menyeluruh terhadap kesehatan umum pasien yang
dapat berkaitan dengan sistem imunitas3. Penyakit sistemik yang diderita pasien
adalah DM, TB paru, dan gastropati OAINS. Paragraf berikutnya akan membahas
pengaruh kondisi sistemik tersebut terhadap kondisi infeksi jamur pasien.
DM tipe 2 merupakan diabetes yang terjadi karena menurunnya sensitivitas
atau meningkatnya resistensi insulin di sel target yang berlokasi di hati, otot
skeletal, dan jaringan adiposa2,3. DM tipe 2 terjadi akibat multifaktorial dengan
faktor predisposisi genetik yang kuat dan banyak faktor resiko seperti obesitas,
riwayat keluarga DM tipe 2, diabetes gestasional, usia tua, kadar kolesterol HDL
rendah dan kadar trigliserin tinggi6,7 (ADA, 2012).
Ada dua alasan mengapa pasien DM mudah terpapar infeksi :
penyimpangan fungsi leukosit polimorofonuklear dan kondisi hiperglikemia yang
baik untuk pertumbuhan agen infeksi8. Candida albicans merupakan flora normal
dalam rongga mulut, tetapi perubahan lingkungan rongga mulut dapat menyebabkan
jamur berproliferasi dan menyebabkan infeksi9. Salah satu komplikasi dari DM
adalah neuropathy10. Penurunan suplai nutrisi, oksigen, dan inflamasi pada
percabangan syaraf fasial dapat menyebabkan pembesaran kelenjar saliva yang
mengganggu produksi saliva sehingga terjadi penurunan laju aliran saliva hingga di
bawah 50% sehingga muncul manifestasi eritema mukosa oral dan penampakan
berlobus pada dorsum lidah dan terkadang disertai sensasi terbakar yang dikenal
dengan xerostomia3,10. Eritema mukosa oral ditemukan di pasien pada regio mukosa
labial atas dan bawah serta mukosa bukal kanan dan kiri. Kondisi xerostomia
mempermudah terjadinya karies, infeksi periodontal dan meningkatkan risiko
infeksi fungal. Pasien dengan xerostomia akan mengeluhkan kesulitan saat
berbicara, menelan, dan perasaan tidak nyaman di rongga mulut3. Xerostomia
diobati secara paliatif dan definitif dengan mengontrol faktor lokal dan sistemik
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predisposisinya. Pengobatan paliatif yang sesuai dengan kondisi pasien adalah
perbaikan kebersihan mulut, agen topikal spray substitusi saliva, banyak meminum
air putih, dan mengunyah permen karet bebas gula. Obat per oral yang dapat
diberikan adalah obat antagonis kolinergik seperti pilocarpine dan cevimeline 3.
Pasien US hanya diinstruksikan untuk menambah intake cairan dan disarankan
untuk melakukan perawatan gigi.
Kadar glikemik yang terkontrol akan mengurangi prevalensi terjadinya
berbagai komplikasi diabetes. Pasien diabetes tipe 2 biasanya diberikan obat per
oral yang dapat meningkatkan jumlah insulin, mengurangi resistensi insulin, atau
meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin3. Pada pasien US kadar glikemik
dijaga dengan mengatur asupan kalori per berat badan per hari dan meningkatkan
aktivitas. Pengaturan aktivitas fisik dan asupan nutrisi yang tepat akan
mengoptimalkan perawatan diabetes mellitus tipe 2. Asupan makanan sebainya
rendah lemak, tinggi serat, dan tidak melebihi kalori yang dibutuhkan per hari.
Pasien harus diberi motivasi untuk melakukan aktivitas minimal 150 menit per
minggu (ADA, 2012).
Infeksi Candida banyak terjadi pada pasien dengan imun lemah seperti
pada pasien dengan diabetes, luka bakar luas, hemodialisis, dan terapi antibiotik
spectrum luas dalam jangka panjang sama halnya dengan infeksi Tuberculosis.
Adapun infeksi fungal mudah terjadi pada pasien post-tuberkulosis. Candida
albicans sebagai flora normal pada tubuh dapat menjadi pathogen oportunistik
setelah pasien mengonsumsi antiobiotik yang diberikan selama perawatan
tuberculosis. Aspergilus yang tersebar di udara dapat menjadi pathogen pada pasien
yang telah sembuh dari tuberkulosis akibat berkolonisasi pada lobus paru yang
berkavitas11.
Obat anti-tuberkulosis (OAT) dibagi menjadi 3 rejimen; jenis obat utama
(lini 1), kombinasi dosis tetap, dan jenis obat tambahan (lini 2) 12. Pasien US
menerima OAT rejimen 1 yang terdiri dari rifampisin 600mg 3x/minggu, INH
300mg 3x/minggu, Pirazinamid 1500mg 2x/minggu, Streptomisin 1000mg/minggu ,
dan Etambutol 1500mg 3x/minggu dengan paduan 2 RHZE/4RH yaitu 2 bulan
mengonsumsi Rifampisin, INH, Piraziamid, dan Etambutol dilanjutkan 4 bulan
Rifampisin dan INH. Obat-obat tersebut memiliki efek bakterisidal terhadap
mycobacterium dengan mengganggu sintesis dinding sel dan menghambat sintesa
RNA12. Pasien sebaiknya dipantau selama pengobatan tuberculosis untuk mencegah
dan mendeteksi dini bila terjadi super infeksi.
SIMPULAN
Berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan klinis diketahui bahwa pasien
mengalami infeksi jamur dan bakteri dikarenakan imunosupresi diabetes mellitus.
Infeksi jamur yang terjadi pada pasien meliputi kandidiasis oral, tinea corporis,
tinea cruris, dan tinea onikomikosis. Lesi kandidiasis pada pasien memberikan
gambaran plak kuning kecoklatan dengan dasar eritem pada lidah dan palatum
durum sedangkan plak putih kekuningan, pseudomembran, pada palatum molle.
Infeksi jamur kandida merupakan infeksi multifaktor predisposisi yang salah
satunya immunosupresan, diabetes mellitus, xerostomia, penggunan antibiotik, dan
kebersihan rongga mulut yang buruk, yang mana semua hal ini dialami oleh pasien.
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Pasien juga mengalami dry mouth dan cheilitis eksfoliatif. Pada kasus ini, penyakit
diabetes mellitus menjadi penyakit sistemik utama yang menurunkan sistem
imunitas pasien sehingga selain pengobatan anti-fungal tetapi kadar glikemik darah
juga harus diatur agar pengobatan lebih optimal sedangkan tuberculosis menjadi
penyakit yang berisiko menyebabkan super infeksi sehingga harus dilakukan
pengawasan selama masa terapinya.
Pada saat kontrol pasien mengaku rasa sakit di mulut berkurang, pasien
sudah dapat makan dan minum, sakit menelan juga berkurang. Hal ini menunjukan
bahwa diagnosis dan perawatan yang dilakukan sudah tepat.
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ABSTRAK
Menopause merupakan proses fisiologis yang dialami setiap wanita pada dekade ke5 dengan berhentinya menstruasi secara permanen. Saat menopause wanita akan
mengalami penurunan produksi estrogen sehingga terjadi perubahan fisiologis yang
menyebabkan beberapa keluhan yang dialami wanita menopause yaitu peningkatan
kadar glukosa darah dan perubahan pengecapan yaitu rasa manis. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran nilai ambang kecap rasa manis
dan kadar glukosa darah pada wanita menopause. Metode penelitian ini adalah
deskriptif, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Subjek
penelitian adalah 45 wanita menopause yang telah memenuhi kriteria. Hasil
penelitian menunjukan bahwa nilai rata-rata ambang kecap rasa manis adalah 0,123
M dan nilai rata-rata kadar glukosa darah adalah 118 mg/dl. Simpulan dari
penelitian ini adalah terdapat peningkatan nilai ambang kecap rasa manis dan kadar
glukosa darah pada wanita menopause.
Kata Kunci: ambang kecap rasa manis, kadar glukosa darah, wanita menopause
ABSTRACT
Menopause is a physiologic process which usually occurs in the 5th decade of life
in women, and involves permanent cessation of menstruation. Menopausal women
will experience a decrease in the production of estrogen so that many physiological
take place and may cause many several problems such as increasing blood glucose
level and altered sweet taste threshold. The objective of study was to gather a data
regarding the value of sweet taste threshold and blood glucose level in menopausal
women. The study was conducted by descriptive method accompanied with
purposive sampling for taking the subjects. The subjects were 45 menopausal
women who cater the criteria. The result of this study showed that the average of
sweet taste threshold was 0,123 M and the average of blood glucose level was 118
mg/dl. The conclusion is that there are enhancement value of sweet taste threshold
and blood glucose level in menopausal women.
Keyword: sweet altered taste, blood glucose level, menopausal women
PENDAHULUAN
Menurut data dan informasi Departemen Kesehatan tahun 2014, hasil
estimasi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 252.124.458 jiwa
dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun sehingga setiap tahunnya
akan terjadi pertumbuhan penduduk sekitar 3,5 juta lebih yang terdiri atas jumlah
penduduk wanita sebesar 125.202.594 jiwa, termasuk 17,8 juta orang wanita berusia
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45-59 tahun, dan diperkirakan pada tahun 2020 jumlah wanita menopause tersebut
terus bertambah jumlahnya menjadi 19,4 juta jiwa. Menjelang usia 40 tahun, wanita
akan mulai mengalami fase perimenopause lalu mengalami fase transisi menopause
dan akhirnya mengalami fase postmenopause.1 Usia akhir kesuburan pada wanita
adalah pada usia 45-50 tahun. Pada usia ini siklus menstruasi berhenti dan hormon
estrogen wanita berkurang dengan cepat yang disebut menopause.2
Menopause adalah suatu proses yang akan dialami setiap wanita dapat
memberikan keluhan baik secara psikologis maupun fisiologis.3 Perubahan
fisiologis terjadi pada wanita menopause, terutama dikarenakan penurunan produksi
estrogen. Kekurangan estrogen menyebabkan beberapa keluhan yaitu gejala objektif
diantaranya osteoporosis, penyakit kardiovaskular penyakit kognitif, infeksi
urogenital, perubahan kulit dan rongga mulut yang menjadi kurang nyaman (oral
discomfort). Gejala subjektif wanita menopause diantaranya hot flushes,
berkeringat, dan dari ketidaknyamanan oral yaitu dry mouth, burning sensation, dan
perubahan pengecapan.
Perubahan hormonal yang terjadi pada wanita menopause menyebabkan
terjadinya perubahan fungsi saliva yaitu berkurangnya aliran saliva. Berkurangnya
aliran saliva dapat menaikan insidensi dari karies, mukositis oral, disfagia, infeksi
oral dan perubahan pengecapan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup
wanita.4,5
Menurut Guyton & Hall (1997), pengecapan adalah fungsi utama dari taste
buds yang berada di dalam rongga mulut yang memungkinkan manusia memilih
makanan sesuai dengan keinginannya.6 Organ yang sangat penting dalam
menentukan fungsi pengecapan adalah lidah.7
Gangguan pengecapan yang terjadi pada wanita menopause yaitu ambang
kecap rasa manis yang meningkat.8
Oleh sebab itu, penelitian ini akan
menggambarkan nilai ambang kecap rasa manis dan kadar glukosa darah wanita
menopause karena bila kadar glukosa darah pada wanita menopause meningkat
dapat menyebabkan penyakit lain seperti kolesterol dan penyakit kardiovaskular.
Pada wanita menopause terjadi perubahan metabolisme tubuh yaitu menurunnya
produksi hormon tiroksin dan insulin. Perubahan metabolisme tubuh ini
menyebabkan metabolisme glukosa juga berubah. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan informasi mengenai nilai ambang kecap rasa manis dan kadar
glukosa darah yang terjadi pada wanita menopause.
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif untuk memeroleh gambaran
nilai ambang kecap rasa manis dan kadar glukosa darah pada wanita menopause.
Populasi dalam penelitian ini adalah ibu Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK)
RT 11 RW 07 kelurahan Bintara, kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sampel
penelitian adalah 45 wanita menopause yang diperoleh dengan menggunakan
metode purposive sampling.
Kriteria populasi adalah sebagai berikut: . Wanita yang sudah menopause
berusia antara 45-59 tahun , tidak merokok , tidak mengonsumsi alkohol , tidak
mengonsumsi obat-obatan, seperti obat golongan β-bloker (propranolol, atenolol,
acebutolol, metropool) dan obat antikolinergik (atropin, skopolamin, benztropin,
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ipratopium, dimenhidramin, diphenhidramin), tidak mempunyai penyakit sistemik,
tidak memakai protesa atau alat ortodonti .
Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan pada naracoba yang telah
memenuhi kriteria dan bersedia menjadi naracoba. Selanjutnya pada naracoba
dilakukan pengukuran ambang kecap dan kadar glukosa darah.
Alat yang digunakan dalam penelitian adalah: timbangan analitik, gelas
ukur, corong, botol pipet, glucometer, kertas saring, kapas, lancet pen dan jarum,
stripe test glucometer.
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah: akuades, bubuk sukrosa berbagai
konsentrasi, alcohol 70%.
Pengukuran nilai ambang kecap sebagai berikut:
1.
Naracoba dijelaskan terlebih dahulu prosedur yang akan dilakukan selama
penelitian.
2.
Naracoba menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk menjadi sampel
penelitian dan mengisi data pribadi pada lembar penelitian.
3.
Naracoba tidak makan atau minum kecuali air putih dengan suhu kamar
kurang lebih 30 menit sebelum penelitian.
4.
Naracoba diinstruksikan berkumur-kumur dengan gelas kecil yang sudah
disediakan.
5.
Naracoba diminta duduk dan tidak diperkenankan melihat alat dan bahan
penelitian yang telah disusun.
6.
Naracoba diberi larutan sukrosa pertama dengan menggunakan pipet yang
dimulai dari konsentrasi terendah sampai konsentrasi yang tinggi. Nilai
ambang presepsi terdapat pada konsentrasi saat naracoba dapat merasakan
suatu rangsangan yang berbeda tetapi belum dapat merasakan dengan pasti
jenis rasa apa yang dirasakan. Operator melanjutkan memberi larutan sukrosa
yang lebih tinggi konsentrasinya hingga naracoba dapat mengidentifikasikan
dengan pasti jenis rasa yang dirasakan. Hasilnya dicatat sebagai nilai ambang
identifikasi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengukuran kadar glukosa darah sewaktu dilakukan sebagai berikut:
Pastikan alat glukometer sudah siap menerima sampel darah.
Masukkan strip test glukometer.
Berikan alkohol pada kapas dan usap pada salah satu ujung jari sebelum
mengambil sampel darah.
Masukkan jarum pada lancet pen dan sesuaikan ukuran panjang jarum
ukuran yang digunakan nomer 4.
Gunakan lancet pen untuk melukai ujung jari hingga darah keluar.
Letakkan darah pada strip test, glukometer akan membutuhkan waktu
beberapa saat.
Hasil akan keluar setelah 30 detik dan hasilnya dicatat..

HASIL

Penelitian telah dilakukan pada 45 orang wanita menopause dengan
menggunakan larutan sukrosa dengan konsentrasi dari 0,05 M sampai 0,2 M untuk
memeroleh nilai ambang kecap rasa manis,. Ambang yang digunakan adalah
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ambang identifikasi yaitu naracoba dapat menyebutkan dengan benar rasa manis.
Selain itu dilakukan pengukuran dengan menggunakan glukometer untuk
memeroleh nilai kadar glukosa darah sewaktu.
Pada data penelitian dilakukan uji normalitas menggunakan Saphiro-Wilk. sehingga
dari data tersebut dapat dilihat perbedaannya dengan nilai ambang normal yang
telah ditetapkan yaitu 0.1 M untuk nilai ambang kecap rasa manis dan <100 mg/dl
untuk nilai kadar glukosa darah sewaktu.9,10
Tabel 4.1 Hasil Pemeriksaan Ambang Kecap Rasa Manis pada Wanita Menopause
Rata-rata
Standar Deviasi
(Mean)
(Sd)
Ambang Kecap Rasa Manis
0.123
0.0363
(M)
Pada tabel 4.1 tercantum hasil ambang kecap manis pada wanita
menopause yang berusia antara 45-59 tahun berjumlah 45 orang wanita. Dari
jumlah sampel tersebut dapat diketahui nilai rata-rata ambang kecap rasa manis
sebesar 0.123/M dan standar deviasi sebesar 0.0.363.
Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan
Menopause
Kadar Glukosa Darah Sewaktu
(mg/dl)

Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Wanita
Rata-rata
(Mean)
118

Standar Deviasi
(Sd)
31.06884

Pada tabel 4.2 merupakan hasil nilai kadar glukosa darah sewaktu pada 45
sampel wanita menopause. Dari sampel tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata
kadar glukosa darah pada wanita menopause sebesar 118mg/dl dengan nilai standar
deviasi sebesar 31.06884
Tabel 4.3 Hasil Rata-rata Nilai Ambang Kecap Rasa Manis dan Kadar Glukosa
Darah Menurut Usia
Usia
(Tahun)
46-50
51-54
55-59

Rata-rata Ambang Kecap
Rasa Manis (M)
0.129
0.119
0.121

Rata-rata Glukosa Darah
Sewaktu (mg/dl
98.3
126.6
118.75

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pemeriksaan ambang kecap rasa manis dan
kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan tingkatan usia. Hasil penelitian ini dibagi
menjadi beberapa rentang tahun berdasarkan usia sampel penelitian berhenti
menopause. Nilai rata-rata ambang kecap tertinggi terdapat pada kisaran usia 46
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sampai 50 tahun, sedangkan nilai rata-rata kadar glukosa darah sewaktu tertinggi
terdapat pada kisaran usia 51-54 tahun.
Table 4.4 Hasil Pemeriksaan Nilai Ambang Kecap Rasa Manis dan Kadar Glukosa
Darah Menurut Lama Manopause
Lama Manopause
(Tahun)
1-4
5-8
9-12

Rata-rata Ambang Kecap
Rasa Manis (M)
0.12
0.125
0.128

Rata-rata Glukosa Darah
Sewaktu (mg/dl)
116
123.18
112

Tabel 4.4 menunjukan nilai rata-rata ambang kecap rasa manis dan kadar
glukosa darah pada 45 wanita menopause berdasarkan lama menopause dalam
hitungan tahun. Hasil penelitian dibagi menjadi beberapa rentang tahun berdasarkan
sudah berapa lama sampel penelitian berhenti menopause tanpa memperhatikan usia
sampel penelitian. Nilai rata-rata ambang kecap rasa manis semakin meningkat pada
setiap kisaran lama menopause dengan nilai rata-rata tertinggi pada kisaran 9
sampai 12 tahun menopause yaitu 0.128 mg/dl . Nilai rata-rata kadar glukosa darah
sewaktu sebesar 116 mg/dl pada kisaran 1 sampai 4 tahun. Nilai rata-rata kadar
glukosa darah sewaktu 123.18 mg/dl pada kisaran 5 sampai 8 tahun menopause,
serta pada kisaran lama menopause 9-12 tahun nilai rata-rata kadar glukosa darah
sewaktunya adalah 112 mg/dl.
PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang terlihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 yaitu nilai ratarata ambang kecap manis dan nilai rata-ratameningkat dari ambang normal yaitu 0.1
M dan nilai rata-rata kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause
meningkat dari kadar glukosa darah normal yaitu <100 mg/dl.9,10
Penurunan hormon estrogen merupakan etiologi dari perubahan ambang
kecap rasa manis dan kadar glukosa darah pada wanita menopause. Ambang kecap
rasa manis mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh kortisol. Kelenjar adrenal
menghasilkan kortisol yang dilepaskan pada aliran darah tepi. Pelepasan kortisol ke
aliran darah tepi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen. Kortisol berpengaruh pada
aktivitas saraf simpatis yang menginervasi sekeresi kelenjar saliva melalui reseptor
α dan βandrenergic untuk meningkatkan produksi saliva. Apabila hormon estrogen
menurun maka kadar kortisol yang akan dilepaskan berkurang yang berarti sekresi
saliva pun menurun . 5
Perubahan kualitas dan kuantitas dari saliva karena penurunan hormon
estrogen menyebabkan keluhan yang sering terjadi pada wanita menopause yaitu
ketidaknyamanan oral. Ketidaknyamanan oral meliputi mulut kering (dry mouth)
dan sensasi mulut terbakar (burning mouth sensation) yang juga berpengaruh
terhadap penurunan sensasi rasa kecap.11
Hormon estrogen juga memengaruhi kadar glukosa darah pada wanita
menopause. Pada wanita menopause yang memiliki kadar estrogen rendah dapat
merubah distribusi jaringan adiposa dan metabolisme lemak. Hal ini dilarenakan
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hormon estrogen memengaruhi reseptor β adrenergic dan α2 adrenergic yang
berfungsi untuk lipolisis pada sel lemak. Jika hormon estrogen turun menyebabkan
perubahan distribusi lemak, penurunan lemak pada subkutan, dan peningkatan
lemak pada abdominal sehingga terjadi penurunan produksi adiponectin.
Adiponectin merupakan suatu protein yang bermanfaat untuk meningkatkan
sensitivitas insulin. Apabila kadar adiponectin rendah maka terjadilah resistensi
insulin yang meningkatkan kadar glukosa darah.12
Perubahan hormonal yang dialami wanita menopause dapat menimbulkan
masalah yang lebih serius yaitu menurunnya produksi hormon insulin. Hal ini
menyebabkan terjadinya perubahan metabolisme tubuh, sehingga gula darah
menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan gula darah menstimulasi terjadinya
kenaikan berat badan, dan meningkatkan resiko akan diabetes juga penyakit
kardiovaskular. Hormon estrogen dapat menimbulkan ketidakseimbangan gula
darah, sedangkan hormon progesteron menormalisasi kadar gula darah dan
membantu mengubah lemak menjadi energi. Ketika ketidakseimbangan kadar gula
darah meningkat, lemak dalam tubuh pun meningkat Hal ini sudah dibuktikan
bahwa rata-rata kadar gula darah cenderung meningkat pada wanita menopause.
Fluktuasi hormonal yang sering terjadi pada periode perimenopause yang berperan
besar pada kadar gula darah. Namun, metabolisme glukosa pada suatu individu juga
dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.13
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ABSTRAK
Sejak munculnya virus HIV pada tahun 1980-an, beragam manifestasi oral telah
diteliti dan didokumentasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah dari berbagai bidang
kesehatan. Lesi oral yang jarang dikaitkan dengan HIV/AIDS tetapi cukup banyak
ditemukan adalah pigmentasi. Studi literatur ini mempresentasikan penelitian
mengenai pigmentasi oral pada pasien HIV/AIDS yang telah dilakukan di beragam
populasi sejak tahun 2006-2016 untuk memberikan pembaruan informasi mengenai
penyebab, gejala, dan penanganannya. Kata kunci hiv, oral, dan pigmentation
digunakan dalam 4 pusat data jurnal elektronik yaitu Ebscohost, NCBI,
Sciencedirect, dan Google Scholar. Dari 762 hasil yang ditemukan, hanya 28 yang
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa lesi
lebih banyak ditemukan pada populasi kulit berwarna, terjadi akibat terapi obat
HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy) yang menginduksi
melanogenesis, dan suspek patofisiologi lainnya akibat penumpukan metabolit obat.
Pigmentasi oral pada pasien HIV/AIDS dipengaruhi oleh lamanya pasien mengidap
HIV/AIDS dan lamanya pasien mendapat terapi HAART.
Kata Kunci: pigmentasi oral, HIV/AIDS, HAART.
ABSTRACT
Since the emergence of HIV virus on the early 1980’s, many oral manifestations of
HIV/AIDS have been found and well documented in scientific journals. Oral lesion
that is less commonly associated with HIV/AIDS yet has significant prevalence
globally is pigmentation. This study aims to present researches regarding oral
pigmentation in HIV/AIDS patient that was done from 2006-2016 to give insight
about etiology, symptoms, and treatment of the lesion. HIV, oral, and pigmentation
keywords were used in 4 health sciences journal databases including Ebscohost,
NCBI, Sciencedirect, and Google Scholar. 762 journals were found and refined with
inclusion and exclusion criteria. That resulted in 28 journals that were analyzed and
discussed in this study. Lesion are more common to be found in colored race,
mostly caused by HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy) that caused
melanogenesis, and another pathophysiology suspect is by the deposition of drug
metabolites in melanocyte. Oral pigmentation in HIV/AIDS patient is caused by the
duration of HIV infection a patient has and the length of HAART that a patient has
underwent.
Keyword: oral pigmentation, HIV/AIDS, HAART.
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PENDAHULUAN
Sejak munculnya virus HIV pada tahun 1980-an, beragam manifestasi oral
telah diteliti dan didokumentasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah dari berbagai bidang
kesehatan. Menurut Prabhu et al. lesi yang sering dikaitkan dengan virus HIV pada
pasien HIV/AIDS adalah kandidiasis, Kaposi’s sarkoma, dan penyakit periodontal.1
Kasus yang kurang umum dikaitkan dengan virus HIV pada pasien HIV/AIDS
adalah infeksi bakteri, stomatitis ulseratif, penyakit kelenjar saliva, dan pigmentasi
1
.
Pigmentasi oral pada pasien HIV/AIDS merupakan kasus yang jarang
terjadi dan lebih spesifik pada kelompok ras tertentu. Hal ini didukung dengan
penelitian mengenai pigmentasi oral pada pasien HIV/AIDS yang lebih banyak
dilakukan pada populasi orang India dan Afrika1,2,3,4,5. Meskipun demikian, dengan
prevalensi penderita HIV/AIDS di seluruh dunia yang berjumlah sekitar 38 juta
orang, penderita pigmentasi oral dapat mencapai angka 7 juta orang6. Penelitian
mengenai pigmentasi oral pada pasien HIV/AIDS sangat diperlukan untuk
menentukan penyebab dan penanganan yang tepat bagi pasien.
Penelitian terdahulu mengenai pigmentasi oral pada pasien HIV/AIDS
mengemukakan fakta bahwa lesi lebih banyak ditemukan pada populasi kulit
berwarna, terjadi akibat obat HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy) yang
menginduksi melanogenesis, dan suspek patofisiologi lainnya akibat penumpukan
metabolit obat1,6,7. Studi literatur ini mempresentasikan berbagai hasil penelitian
mengenai pigmentasi oral pada pasien HIV/AIDS yang telah dilakukan diberagam
populasi sejak tahun 2006-2016. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan
pembaruan informasi mengenai pigmentasi oral pada pasien HIV/AIDS yang terjadi
selama sepuluh tahun terakhir meliputi penyebab, gejala, dan penanganannya.
TELAAH PUSTAKA
Sebagian besar penelitian mengenai pigmentasi oral pada pasien HIV/AIDS
merupakan penelitian potong lintang (cross-sectional) yang meliputi pemeriksaan
intra-oral non-invasif. Penelitian yang memberikan nilai positif (ditemukan
pigmentasi oral pada subjek penelitian) lebih banyak ditemukan pada penelitian
yang dilakukan pada kelompok kulit berwarna. Kebanyakan penelitian yang
dilaporkan dilakukan di India dan Afrika.
Umadevi et al. melakukan penelitian pada 100 orang sampel yang
mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi HAART.8 Hasil penelitian menunjukkan
dua lesi utama yang terdapat pada rongga mulut subjek, yaitu kandidiasis dan
pigmentasi oral. Peneliti juga membedakan subjek penelitian berdasarkan jumlah
CD4 yang kurang atau lebih dari 200. Terdapat perbedaan dalam terjadinya
pigmentasi oral antara subjek HAART dan non HAART (8%, 24%; P < 0.05). Pada
subjek dengan jumlah CD4 lebih dari 200, terdapat lesi pigmentasi sebanyak 43.8%
pada kelompok HAART dan sebanyak 14.8% pada kelompok non HAART. Dapat
disimpulkan bahwa konsumsi HAART meningkatkan persentase terjadinya
pigmentasi oral pada subjek8.
Sud et al. meneliti 150 subjek dengan HIV-seropositif untuk mengetahui
lesi mukokutan yang diderita. Hasil penelitian menunjukkan manifestasi mukokutan
terlihat pada 96% dengan angka rata-rata 2.9 dari dermatosis dan rata-rata jumlah
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CD4 sebesar 196.33 sel/mm3.9 Angka rata-rata tertinggi dari dermatosis 3.29,
terlihat pada individu dengan imunosupresi yang parah. Semakin rendah CD4 maka
semakin banyak manifestasi oral yang terlihat. Pigmentasi oral ditemukan pada
29.33% subjek. Stratifikasi subjek didasarkan pada WHO immunological staging,
yang berdasarkan jumlah CD4, menunjukkan hubungan signifikan secara statistik
untuk pigmentasi oral dengan jumlah CD4. Nilai yang didapat pada penelitian ini
lebih tinggi dibandingkan tinjauan pustaka yang dilaporkan dalam jurnal yang
sama9.
Manne et al. melaporkan hasil penelitian pada 200 subjek HIV-seropositif
yang mendapat terapi ART. Subjek berusia 30-39 tahun.5 Nilai CD4 tidak
diperhitungkan tetapi hasil penelitian ditujukan untuk mengetahui manifestasi oral
berdasarkan jenis kelamin. Lesi oral terlihat pada 66% dari jumlah subjek. Dari
jumlah tersebut, pigmentasi ditemukan pada 36,7% laki-laki dan 33,9 %
perempuan. Jenis lesi oral yang berhubungan dengan infeksi HIV tidak terlalu
berbeda dengan literatur yang dilaporkan meskipun prevalensi yang didapat sedikit
berbeda5.
Patil et al. melakukan studi pada 100 subjek HIV-seropositive. Pada 100
subjek HIV seropositive, kelompok 1 (yang mengkonsumsi ART) terdiri dari 32
laki-laki (64%) dan 18 wanita (36%), sedagkan kelompok 2 (yang tidak
mengkonsumsi ART) terdiri dari 24 laki-laki (48%) dan 26 wanita (52%). Rata-rata
umur subjek pada kelompok 1 adalah 35.16 dibandingkan dengan kelompok 2 29.72
tahun. Prevalensi manifestasi oral 32% pada kelompok pertama dan pada kelompok
kedua adalah 56%. Rata-rata jumlah CD4 pada kelompok 1 adalah 303.68, dan
kelompok 2 adalah 258,82. Salah satu temuan oral yang paling umum pada
penelitian ini adalah peningkatan hiperpigmetasi oral (14%) pada subjek dengan
ART dibandingkan dengan subjek non-ART (10%)10.
Hegde et al. meneliti 125 subjek dengan perbandingan laki-laki dan
perempuan 65:60. Seluruh subjek telah diperiksa positif HIV dan berusia 20-40
tahun. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya lesi oral pada 71% subjek.
Hiperpigmentasi oral ditemukan pada 41 orang (32.8%). Berdasarkan nilai CD4,
hasilnya sebagai berikut: >500sel/mm3 4 orang, 351-500sel/mm3 8 orang, 200349sel/mm3 11 orang, <200sel/mm3 18 orang. P value pada penelitian ini adalah
0,001. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar jenis kelamin3.
Bodhadhe et al. melakukan penelitian pada 399 subjek dengan HIVseropositif. Lesi oral ditemukan pada 306 subjek dengan 78 diantaranya menderita
hiperpigmentasi melanin (19,5%). Rata-rata jumlah CD4 pada subjek sekitar
226sel/mm3 dengan kisaran 3-2038sel/mm3 (SD 224 sel/mm3). Lesi oral ditemukan
pada subjek dengan jumlah CD4 yang rendah (<200 sel/mm3) dan perbedaan ini
diakui signifikan secara statistik (P<0,002). Dapat dikatakan bahwa timbulnya lesi
oral pada subjek dalam penelitian ini berhubungan dengan jumlah CD4 dan
perkembangan infeksi HIV/AIDS4.
Gaurav et al. meneliti 103 subjek yang sebelumnya telah didiagnosis
dengan HIV-seropositif menemukan 80.6% diantaranya memiliki lesi oral yang
berkaitan dengan HIV/AIDS. Hiperpigmentasi melanin ditemukan pada 35.9%
subjek. Meskipun peneliti memisahkan pemeriksaan berdasarkan jenis kelamin,
tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik bagi kedua kelompok ini.
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Subjek juga diperiksa terkait HAART yang diterima. Data yang ditunjukkan
berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini subjek yang
tidak menerima HAART memiliki lesi pigmentasi yang lebih banyak dibandingkan
subjek yang menerima HAART11.
Salah satu penelitian yang dilakukan di Afrika dilaporkan oleh Monsel et
al. pada tahun 2008. Pada penelitian ini, semua subjek yang terinfeksi HIV pada
tiga pusat kesehatan kulit di Senegal dari 1 januari 2004 hingga 1 januari 2006 di
evaluasi secara retrospektif sehubungan dengan temuan dermatologis, nilai CD4
dan stadium HIV. Pada penelitian ini peneliti menemukan fitur spesifik pada kulit
hitam: melanonychia dan pigmentasi biru keunguan yang berpotensi memiliki
hubungan dengan imunosupresi akibat AIDS12.
Okoh et al. melakukan penelitian pada 107 orang subjek dengan status HIV
positif yang datang ke klinik HIV/AIDS (PEPFAR) dari University of Benin
Teaching Hospital, Kota Benin, Nigeria. Subjek diteliti untuk keberadaan lesi oral
diantara periode waktu Januari dan Maret 2011. Penentuan mengenai lesi oral yang
berkaitan dengan HIV dilakukan secara klinis dengan kriteria dari ECC/WHO,
1993. P values 0.05 dianggap signifikan. Rentang umur subjek 18 hingga 50 tahun
dengan rata-rata 36 ± 9.2 tahun. Kelompok umur 21 hingga 30 adalah yang paling
banyak terpengaruhi (n = 36, 33.6%). 61 subjek (57.0%) memperlihatkan lesi oral.
Pigmentasi melanotik (n = 11, 11.2%) adalah lesi oral yang ditemukan terbanyak
kedua pada subjek13.
Chandran et al. meneliti 200 subjek dengan HIV-seropositif pusat
pelayanan medis di Afrika Selatan. Data yang dikumpulkan termasuk diantaranya
umur, jenis kelamin, CD4+ T cell count, adanya riwayat peyakit sistemik,
pengobatan, adanya pigmentasi oral akibat HIV dan peyebarannya (lokalisasi atau
generalisasi), dan intensitasnya (gelap atau terang). Kebiasaan merokok atau
penggunaan snuff juga di catat. 134 (67%) pria dan wanita 66 (33%) (F:M= 2.03).
Rata-rata umur adalah 41,6 tahun. Secara keseluruhan median CD4+ T-cell count
adalah 159 sel/mm3 (jarak interkuartil 57 hingga 304). 37 (18,5%) melaporkan
adanya perkembangan hiperpigmentasi oral setelah di diagnosis HIV. Rata-rata
umur dari kelompok yang menderita pigmentasi oral setelah didiagnosis HIV adalah
42,5 tahun, terdiri dari 56,7% wanita (F:M = 1.31:1). Hasil penelitian menunjukkan
jumlah yang signifikan berdasarkan jenis kelamin tetapi tidak berdasarkan umur14.
Agwu et al. melaporkan penelitian yang dilakukan pada 605 subjek dengan
HIV/AIDS. 17% subjek memiliki pigmentasi intra oral. Seluruh subjek yang
ditemukan memiliki pigmentasi intra oral telah mendapat HAART, karena peneliti
mengeksklusi pigmentasi yang didapat dari lahir (fisiologis) dan telah ditemukan
sebelum didiagnosis HIV/AIDS. Peneliti tidak membedakan hasil yang ditemukan
pada subjek berdasarkan jenis kelamin maupun jumlah CD415.
PEMBAHASAN
Pasien HIV/AIDS memiliki riwayat yang progresif pada hiperpigmentasi
dari kulit, kuku, dan mukosamembran. Pigmentasinya sebagian besar berbentuk
melanosis difus. Mukosa bukal adalah lokasi yang paling sering terkena, tetapi
gingiva, palatum, dan lidah kemungkinan juga terlibat. Seperti semua melanosis
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difus, HIV yang berhubungan dengan pigmentasi secara mikroskopis ditandai oleh
pigmen melanin basilar, dengan inkontinensia ke dasar submukosa14.
Pigmentasi mukokutan difus atau multifokal telah sering dijelaskan dalam
pasien HIV-seropositif. Pigmentasi ini mungkin terkait dengan asupan berbagai
obat, termasuk obat antijamur dan antiretroviral atau sebagai akibat dari perusakan
adrenokortikal oleh infeksi organisme yang virulen. Namun, melanosis juga telah
diidentifikasi pada beberapa pasien, termasuk pasien yang baru didiagnosis, yang
tidak memiliki riwayat penyakit adrenokortikal atau asupan obat16.
Warna mukosa oral dapat ditentukan oleh jumlah dan jenis melanin yang
diproduksi, ukuran dan jumlah melanosom, jarak arborisasi dari prosesus
melanositik dendritik, dan kemajuan transfer melanosom dari prosesus melanositik
dendritik ke keratinosit di sekitarnya di dalam unit keratinosit-melanosit. Hal ini
membuat proses timbulnya pigmentasi oral menjadi kompleks dan mekanisme
spesifik yang menjalankannya pada infeksi HIV menjadi tidak diketahui.
Tampaknya pigmentasi oral terkait HIV merupakan akibat dari peningkatan
melanogenesis oleh melanosit pada lapisan sel basal di epitel tanpa peningkatan
jumlah melanosit. Namun, peningkatan jumlah melanin dapat diamati di epitel,
lamina propria, atau keduannya14,16.
Pada subjek dengan HIV-seropositif pigmentasi oral dapat juga diinduksi
oleh penggunaan obat-obatan yang digunakan untuk perawatan infeksi HIV dan
kondisi sistemik yang berkaitan dengan HIV. Faktanya, beberapa bukti
menunjukkan bahwa prevalensi pigmentasi oral lebih tinggi pada subjek dengan
HIV-seropositif yang mengkonsumsi HAART dibandingkan dengan subjek dengan
HIV-seropositif yang tidak mengkonsumsi HAART8,10,14.
Meskipun pada pigmentasi oral akibat HIV yang idiopatik pigmentasi
disebabkan oleh peningkatan produksi melanin tanpa disertai peningkatan jumlah
melanosit, tampaknya pigmentasi mukokutan yang diasosiasikan dengan ARV
seperti zidovudine dapat disebabkan baik oleh peningkatan melanogenesis di lamina
basalis dan suprabasalis maupun dari peningkatan melanogenesis dari jumlah
melanosit yang normal. Secara umum, luas dan intensitas dari pigmentasi
mukokutan yang diinduksi zidovudine lebih besar pada pasien kulit gelap. Telah
dilaporkan bahwa jika terjadi, Oral melanosit pigmentation (OMP) yang diinduksi
zidovudine muncul sekitar satu bulan setelah medikasi dimulai. Ketika pemakaian
zidovudine dihentikan, biasanya terjadi pengurangan hiperpigmentasi secara
bertahap14.
Jumlah CD4 merupakan salah satu marker yang banyak diamati dalam
berbagai penelitian yang telah disebutkan. Pembagian imunosupresi berdasarkan
jumlah CD4 adalah sebagai berikut: >500sel/mm3, 351-500sel/mm3, 200349sel/mm3, dan <200sel/mm3. Lesi pigmentasi oral paling banyak ditemukan pada
kelompok dengan jumlah CD4 <200sel/mm3. Hal ini diduga berkaitan dengan
imunosupresi yang memudahkan terjadinya inflamasi. Inflamasi mukosa yang telah
dijelaskan sebelumnya dapat meningkatkan pigmentasi melanin. Ada kemungkinan
bahwa upregulation dari IL-1, IL-6, dan TNF- 𝛼 yang berhubungan dengan infeksi
HIV memicu keratinosit dan melanosit untuk memproduksi hormon alpha
melanocyte stimulating (𝛼MSH) yang memiliki kapasitas untuk menstimulasi
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melanogenesis, sehingga meningkatkan produksi melanin, dan secara klinis
bermanifestasi menjadi pigmentasi oral akibat HIV14.
Tidak ada perbedaan yang signifikan yang dilaporkan mengenai timbulnya
lesi oral berdasarkan jenis kelamin, begitupun dengan kelompok usia. Lesi oral
ditemukan pada jumlah yang hampir sama baik pada pria maupun wanita dan
beragam kelompok umur. Sebagian besar penelitian yang dilakukan tidak dengan
spesifik meneliti masing-masing kelompok. Penelitian yang mencermati hal ini
melaporkan hasil yang tidak signifikan secara statistik (P>0.005). Pigmentasi oral
yang dilaporkan pada pasien usia lanjut lebih disebabkan karena lamanya diagnosis
HIV/AIDS sehingga nilai CD4 lebih rendah dan lamanya subjek mendapat
HAART. Dapat dikatakan bahwa kemunculan pigmentasi oral pada subjek
penelitian tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin maupun usia subjek3,5,10,13.
SIMPULAN
Pada subjek dengan HIV-seropositif pembeda antara kondisi fisiologis dan
pigmentasi oral akibat HIV bergantung pada riwayat yang dilaporkan sendiri yang
tidak selalu dapat dipercaya. Selain itu, karena Oral melanosit pigmentation (OMP)
sering asimtomatik dan lokasi di rongga mulut yang terkena tidak selalu dapat
terlihat oleh subjek, sebagian besar subjek bahkan tidak dapat menyatakan dengan
yakin apakah mereka memiliki OMP atau tidak, apalagi untuk menyebutkan apakah
OMP tersebut terjadi sebelum atau sesudah didiagnosis dengan HIV.
Tidak jarang infeksi HIV didiagnosis dan dimulai perawatannya pada fase
akhir dari penyakit tersebut. Sebagai konsekuensinya, banyak subjek yang
melaporkan dengan yakin bahwa OMP yang mereka miliki sudah ada sebelum
mereka didiagnosis dengan HIV, padahal faktanya mereka mungkin telah menjadi
HIV-seropositif ketika mereka pertama kali menyadari adanya OMP.
Meskipun hal yang paling baik adalah untuk mulai memberikan HAART
segera setelah diagnosis infeksi HIV, bisa dikatakan sulit untuk membedakan
pigmentasi oral akibat HIV yang diinduksi oleh HAART dan pigmentasi oral akibat
HIV yang idiopatik. Apakah hiperpigmentasi melanin oral memiliki tanda klinis dan
patologis yang signifikan pada subjek HIV-seropositive masih belum diketahui.
Perlu penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan hal ini, juga untuk mengetahui
apakah pigmentasi oral akibat HIV merupakan efek samping dari inflamasi terhadap
patogen oral.
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ABSTRAK
Eritema Multiforme (EM) merupakan penyakit inflamasi mukokutan akut yang
bersifat self-limiting dan bermanifestasi pada kulit, mukosa oral, dan mukosa
lainnya. Eritema multiforme yang disebabkan oleh infeksi Herpes Simplex Virus
(HSV) didiagnosis sebagai Herpes Associated Erytema Multiforme (HAEM). Pada
makalah ini dibahas kasus HAEM pada wanita berusia 41 tahun yang datang ke
bagian Ilmu Penyakit Mulut Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan keluhan bibir sakit
dan terasa perih sejak 2 tahun yang lalu, diobati dengan salep triamsinolon dan
sembuh tetapi kambuh lagi karena tercakar. Luka di bibir tidak sembuh lagi hingga
sekarang. Pemeriksaan klinis pada pasien menunjukkan adanya lesi erosif yang
dilapisi krusta berwarna merah kecoklatan, sloughing pada perbatasan bibir dan
mukosa labial, dan bibir kering. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil tes
IgG 24,2 dan tes IgE 321,5. Pasien didiagnosa HAEM. Terapi yang diberikan
kepada pasien berupa campuran pasta kortikosteroid topikal. Setelah pemberian
obat ini terlihat adanya perbaikan pada kondisi lesi di bibir pasien.
Kata Kunci: Herpes Associated Erytema Multiforme (HAEM), lesi, mukosa oral
ABSTRACT
Erythema multiforme is an acute mucocutaneous inflammation which is self limiting
and manifests on skin. oral mucosa, and others. Erythema multiforme caused by
Herpes Simpleks Virus infection diagnosed as Herpes Associated Erytema
Multiforme (HAEM). In this paper, we will reported a case of 41 year old female
patient who came to Department of Oral Medicine in Rumah Sakit Hasan Sadikin
with chief complaints of sore and pain lips since two years ago. Patient ever been
treated with triamsinolon ointment and healed but the lesion recurred since
scratched. Lesion on the lips did not until now. Clinical examination on patient
showed that there were erosive lesion covered by reddish brown crusta, sloughing
on the border between lips and labial mucosa, and dry lips. Patient was diagnosed
with HAEM. Therapy given to the patient was pasta mixture of corticosteroid
topical. Supportive examination showed IgG was 24,3 and IgE was 321,5. After the
administration of the ointment, condition on the patient has improved.
Keywords: Herpes Associated Erytema Multiforme (HAEM), lesion, oral mucosa
PENDAHULUAN
Eritema Multiforme (EM) merupakan penyakit inflamasi mukokutan akut
yang bersifat self-limiting dan bermanifestasi pada kulit, mukosa oral, dan mukosa
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lainnya seperti genitalia (1). Penyakit ini biasanya menyerang orang yang berusia
diantara 20-40 tahun dan 20% diantaranya terjadi pada anak-anak (2). Penyebab EM
masih belum jelas, namun beberapa faktor diyakini sebagai pemicu terjadinya EM
(3)
. Faktor pemicu terjadinya EM diantaranya infeksi virus terutama virus HSV,
obat-obatan, penyakit autoimun, dan bahan kimia (1).
Sebanyak 15-63% dari kasus EM merupakan infeksi sekunder dari infeksi
virus herpes simplek (HSV) (2). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa 6570% EM rekuren juga berhubungan dengan adanya infeksi HSV (1). Kasus EM yang
disebakan oleh infeksi HSV didiagnosa sebagai Herpes associated Erythema
Multiforme (HAEM) (4). Pada makalah ini akan dibahas kasus pasien, seorang
wanita berusia 41 tahun yang datang ke SMF Gigi dan Mulut bagian Penyakit
Mulut Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada tanggal Februari 2016 yang
secara klinis didiagnosa mengalami Herpes associated Erythema Multiforme
(HAEM).
LAPORAN KASUS
Seorang wanita berusia 41 tahun datang ke bagian Ilmu Penyakit Mulut
Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan keluhan bibir yang sakit dan perih diawali sejak
+/- 2 tahun yang lalu, diobati dengan salep triamsinolon dan sembuh tetapi kambuh
lagi karena tercakar oleh anak kecil dan sampai sekarang luka di bibir tidak
sembuh-sembuh. Riwayat pemberian salep triamsinolon tapi tidak ada perbaikan.
Saat ini pasien hanya mengoleskan madu dan minyak zaitun pada bibirnya. Keluhan
sariawan yang berpindah-pindah di dalam mulut juga dikeluhkan sejak +/- setahun
belakangan ini. Luka di bibir akan bertambah parah bila pasien makan gorengan.
Keluhan lesi di tubuh tidak ada.
Pada pemeriksaan klinis ditemukan lesi erosif, multipel, difus dilapisi
krusta berwarna merah kecoklatan pada bibir bawah, sloughing pada perbatasan
bibir dan mukosa labial, dan terasa sakit pada bibir bawah. (Gambar 1-5) Pada
pemeriksaan intraoral terdapat selaput putih pada dorsum lidah, lesi erosif yang
dilapisi selaput putih kekuningan yang multiple, difus dan terasa sakit pada mukosa
labial bawah, nodul berukuran 1.5 cm berwarna merah dengan lesi ulser di tengah
yang berwarna putih kekuningan dengan diameter 3 mm tipe ireguler pada dasar
mulut a/r frenulum lingualis, konsistensi nodul ini keras dan sakit. Selain itu,
terdapat plak dan kalkulus di seluruh region dan gangren radiks gigi 13, 15, 16, 17,
21,22,24,15, 26,27, 36, 37, 44, 45, 46, 47.
Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral dapat
ditegakkaan diagnosis pada pasien ini, yaitu Herpes Associated Eritema Multiforme
(HAEM). Pada kunjungan pertama ini, pasien diberikan terapi berupa OHI dan KIE
untuk membersihkan gigi dan lidah min 2x/hari, hindari makanan berminyak dan
panas, hentikan pemakaian madu dan minyak zaitun pada bibir, edukasi cara
pemakaian salep bibir. Pasien juga diberikan resep berupa pasta campuran yang
terdiri dari dexamethasone, avil, lanoline, Vaseline, unguentum; obat kumur
minosep; asam folat; dan vitamin B12. Pada kunjungan pertama pasien juga
diberikan surat rujuk untuk pemeriksaan laboratorium serology anti HSV 1 IgG.
Tiga hari kemudian pasien datang kembali dan mengaku keluhan sakit dan
perih pada bibir sudah berkurang dari sebelumnya, luka di bawah lidah masih terasa
sakit tetapi berkurang dari sebelumnya,(Gambar 6-9) obat yang diresepkan dipakai
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teratur oleh pasien, namum masih terdapat nodul berukuran 1 cm berwarna merah
dengan lesi ulser di tengah yang berwarna putih kekuningan dengan diameter 5 mm
tipe ireguler terasa sakit pada dasar mulut a/r frenulum lingualis, konsistensi nodul
ini keras dan sakit. Pada kunjungan ini pasien sudah melakukan pemeriksaan
serology anti HSV 1 IgG dan didapatkan hasil pada pasien, yaitu 24,2. Pada
kunjungan kedua, pasien diberikan salep triamsinolon untuk mengobati lesi ulser
pada dasar mulut. .
Setelah itu pasien juga dirujuk untuk melakukan tes darah lengkap dan tes
serologi IgE. Hasil lab hematologi 8 parameter dan semua dalam batas normal Hb:
13.6, Ht: 40, L: 5200, E: 4,74, Tr: 227.000, MC; 85,2, MCH: 28,7, MCMC: 33,7.
Hasil tesIgE menunjukkan nilai 321,5.
Kunjungan berikutnya sudah menunjukkan perbaikan yang bermakna, keluhan
pasien berkurang.(Gambar 10-13)

Gambar 1: Wajah pasien

Gambar 2: Bibir Pasien

Gambar 3: bibir bawah Erosif (+), multipel, difus, dilapisi krusta berwarna
merah kecoklatan, sloughing pada perbatasan bibir dan mukosa labial
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Gambar 4: Dorsum lidah terdapat coated

Gambar 5: dasar mulut a/r frenulum lingualis nodul ukuran +/- 1,5 cm berwarna merah
dengan lesi ulser di tengah berwarna putih kekuningan ukuran +/- 3 mm, tepi ireguler,
konsistensi nodul keras, sakit (+)

Dokumentasi Kunjungan 2

Gambar 6: Wajah pasien

Gambar 7: Bibir bawah terdapat lesi erosif dilapisi selaput putih kekuningan, multipel, difus.
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Gambar 8: Lidah

Gambar 9: dasar mulut (a/r frenulum lingualis) terdapat nodul ukuran ±1 cm, konsistensi
keras, dengan lesi ulser di tengah berwarna putih kekuningan ukuran ±5 mm, tepi irregular,
sakit (+)

Dokumentasi Kunjungan 3

Gambar 10: Penampakan klinis pasien

Gambar 11: Bibir bawah terdapat erosif (-), erythema (+), difus, sakit (-) Bibir bawah bagian
kiri terdapat erythema (+), macula memanjang ukuran +/- 3 cm berwarna coklat kemerahan
ditutupi selaput, sakit (+), bibir sudah tidak kering dan perbaikan (+)
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Gambar 12: Lidah

Gambar 13: Dasar Mulut

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan klinis ditegakkaan suspek
diagnosis pada pasien ini, yaitu Herpes Associated Eritema Multiforme (HAEM).).
Erythema multiforme adalah reaksi hipersensitivitas mukokutan dengan etiologi
yang bervariasi. Salah satu dugaan penyebab EM adalah reaksi hipersensitivitas (3).
EM juga dianggap sebagai suatu penyakit imunologi dimana terjadi suatu reaksi
kompleks imun yang ditimbulkan sebagai akibat adanya respon imun pada antigen
tertentu seperti herpes simplex virus atau beberapa jenis obat tertentu (5). Erythema
multiforme minor umumnya dipicu oleh Herpes Simpleks virus (HSV) (tipe 1 dan
tipe 2) (1).
Pada kasus ini dibahas pasien wanita 41 tahun datang dengan keluhan bibir
bawah yang sakit dan perih, diawali sejak 2 tahun yang lalu. Bibir yang sakit
tersebut pernah diobati dengan salep triamsinolon dan sembuh tetapi muncul lagi
setelah mengalami trauma dan sampai sekarang luka di bibir tidak sembuh-sembuh.
Luka di bibir bertambah parah bila memakan gorengan. Pemeriksaan klinis pada
bibir pasien menunjukkan lesi erosif, multipel, difus dilapisi krusta berwarna merah
kecoklatan pada bibir bawah, sloughing pada perbatasan bibir dan mukosa labial
dan terasa sakit pada bibir bawah. Menurut Osterne (2009), tanda klinis dari HAEM
yaitu krusta hemorage berwarna merah kecoklatan pada bibir dan ulserasi pada
mukosa tidak berkeratinisasi. Lesi pada bibir terasa nyeri adalah gejala yang
palingsering terjadi dan menggangu aktivitas normal.
Pada pemeriksaan intraoral juga ditemukan nodul berukuran 1.5 cm
berwarna merah dengan lesi ulser di tengah yang berwarna putih kekuningan
dengan diameter 3 mm tipe ireguler pada dasar mulut a/r frenulum lingualis,
konsistensi nodul ini keras dan sakit. Gambaran klinis dari ulser yang dialami
pasien sesuai dengan ciri dari RAS minor yang dikemukakan oleh Field, et al.
(2003), yaitu memiliki dasar putih kekuningan dengan diameter kurang dari 1 cm.
Diagnosa RAS ini ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis pasien yang menyatakan
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bahwa selama satu tahun belakangan ini terdapat sariawan berpindah-pindah dalam
mulut.
Pasien dirujuk untuk melakukan pemeriksaan laboratorium serologi anti
HSV 1 IgG. Pemeriksaan serologi untuk mengidentifikasi HSV1 dan HSV 2 dan
untuk mendeteksi antibodi spesifik IgG dan IgM dapat memastikan adanya riwayat
infeksi HSV pada pasien (2). Pemeriksaan anti HSV 1 IgG dilakukan untuk
mengetahui adanya antibodi IgG terhadap Herpes Simplek Virus Tipe 1 untuk
mendiagnosa infeksi penyakit herpes simplek lampau atau yang sedang berjalan
dalam kurun waktu lebih dari 2 minggu. Pada pemeriksaan serologi anti HSV 1 IgG
didapatkan hasil pada pasien, yaitu 24,2. Dimana nilai normal di bawah 9 dan batas
ambang antara 9-11, sehingga nilai ini dianggap reaktif.
Pasien juga diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan serologi IgE.
Hasil tes ini menunjukkan nilai 321,5 dimana nilai IgE >242 menunjukkan adanya
antibodi dengan tingkat yang sangat tinggi. hasil pemeriksaan IgE meenujukan
adanya reaksi hipersensitifitas pada tubuh pasien. Menurut Regezi (2013) reaksi
hipersensitifitas merupakan salah satu penyebab terjadinya EM. Reaksi
hipersensitifitas pada tubuh yang diperantarai IgE dapat berupa angioedema,
urticarial, anafilaksis, rhinitis alergi. Nilai IgE yang tinggi juga dapat
mengindikasikan bahwa pasien sensitif terhadap makanan tertentu (6).
Pada pemeriksaan klinis tidak ditemukan adanya keterlibatan lesi di kulit
Reaksi hipersensitifitas yang diperantarai IgE pada kulit seperti urtikaria juga tidak
ditemukan pada pasien. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa terdapat 40% kasus
EM dengan lesi pada mukosa oral dan bibir tanpa keterlibatan lesi kulit (1). Sehingga
kondisi yang terjadi pada pasien bukanlah disebabkan oleh reaksi alergi.
Patogenensis eritema multiform yang dipicu oleh virus herpes simpleks
dihubungkan dengan reaksi hipersensitivitas lambat (4). Sel T memiliki peran
penting dalam menimbulkan reaksi hipersensitivitas yang terjadi pada herpes
associated erythema multiforme (HAEM). Sel T akan menjadi autoreaktif setelah
terpapar oleh trigger dari HSV (2). Antigen HSV menginduksi reaksi
hipersensitivitas melalui sel T perantara yang membentuk interferon-γ, terbentuknya
interferon-γ dengan sistem imun yang kuat menyebabkan semakin banyak sel T
yang dikirim pada area tersebut. Sel T sitotoksik, sel pembunuh alami, akan
menghancurkan sel epitel (1). Baik virus HSV-1 dan HSV-2 dapat menjadi trigger
lesi EM. Sebuah studi mengungkap bahwa lesi kutan pada 66,7% pasien HAEM
terinfeksi HSV-1, 27,8% terinfeksi HSV-2, dan 5,6% terinfeksi keduanya (2).
Pasien pernah diberikan salep klorfeson untuk mengobati lesi pada
bibirnya, namun tidak menunjukkan perbaikan pada kondisi pasien. Salep
klorfeson ini mengandung kloramfenikol dan prednisolon. Kloramfenikol
merupakan antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan juga bakteriosidal sedangkan
prednisolone merupakan obat golongan glukokortikoid yang digunakan sebagai
antiinflamasi atau immunosupresi.
Terapi yang diberikan kepada pasien berupa OHI dan KIE untuk
membersihkan gigi dan lidah min 2x/hari, hindari makanan berminyak dan panas,
hentikan pemakaian madu dan minyak zaitun pada bibir. Selain itu, pasien diberikan
resep campuran pasta yang terdiri dari dexamethasone, avil, lanoline, Vaseline,
unguentum. Salah satu perawatan yang dapat diberikan untuk pasien EM, yaitu
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pemberian kortikosteroid (1). Dexametason merupakan obat golongan kostikosteroid
yang memiliki aksi lebih lama jika dibandingkan dengan prednisolone.
Dexametasone juga memiliki efek antiinflamasi yang lebih kuat jika dibandingkan
dengan prednisolone. Beberapa pasta atau gel dapat digunakan untuk melapisi
permukaan ulser dan membentuk agen barrier proteksi untuk mencegah infeksi
sekunder dan iritasi mekanis (7).
Pasien juga diberikan obat kumur minosep; asam folat; dan vitamin B12.
Bahan antiseptik membantu untuk mengurangi kemungkinan infeksi sekunder dan
digunakan luas untuk perawatan simptomatik ulser sehingga dapat membantu
pasien dalam memelihara kebersihan mulutnya. Obat kumur chlorhexidine banyak
digunakan untuk terapi simptomatik pada ulser dan baik untuk menjaga kebersihan
rongga mulut pasien karena kesulitan membersihkan saat terkena ulser (1,7).
Pemberian asam folat dan vitamni B12 bertujuan untuk membantu penyembuhan
mukosa oral pasien, ekonimis dan efek samping yang sedikit. Asam folat (B9) dan
vitamin B12 esensial bagi pertumbuhan sel dan berperan sebagai koenzim dalam
sintesis sel baru, sehingga dapat mempercepat proses regenerasi sel (8).
Tiga hari kemudian pasien datang lagi untuk kontrol. Pada peemriksaan
klinis terlihat adanya perbaikan kondisi pada lesi di bibir. Pasien juga mengaku
keluhan sakit dan perih pada bibir sudah berkurang dari sebelumnya, luka di bawah
lidah masih terasa sakit tetapi berkurang dari sebelumnya, obat yang diresepkan
dipakai teratur oleh pasien, namun masih terdapat nodul berukuran 1 cm berwarna
merah dengan lesi ulser di tengah yang berwarna putih kekuningan dengan diameter
5 mm tipe ireguler terasa sakit pada dasar mulut a/r frenulum lingualis, konsistensi
nodul ini keras dan sakit.
Pasien diinstruksikan untuk meneruskan pemakaian salep racikan; obat
kumur minosep; asam folat; dan vitamin B12. Pada kunjungan ini pasien juga
diberikan salep triamsinolon untuk mengobati lesi ulser pada dasar mulut.
Triamsinolone acetonid 0,1% orabase tube dapat digunakan untuk mengobati SAR
secara efektif. Steroid memiliki dua modus aksi, yaitu efek antiinflamasi dan efek
blok. Efek antiinflamasi pada steroid mempengaruhi perkembangan ulser dan
mengurangi rasa tidak nyaman. Efek blok interaksi sel limfosit-T dengan sel epitel.
Karena konsentrasi kepekaan limfosit terjadi sebelum dan saat tahap awal ulser,
obat mencapai efek maksimum pada saat ini sehingga efektif untuk mengobati SAR
(7)
.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan klinis serta penunjang (tes
serologi IgG dan IgE) ditegakkan diagnosis Herpes Associated Erythema
Multiforme. Pasien mengalami perbaikan setelah mendapat perawatan diberikan
berupa OHI dan KIE; pemberian resep berupa pasta campuran yang terdiri dari
dexamethasone, avil, lanoline, vaseline, unguentum; obat kumur minosep; asam
folat dan vitamin B 12.

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

390

DAFTAR PUSTAKA
(1) Greenberg, M.S, Glick. M. Burket’s Oral medicine Diagnosis and Treatment
11th edition. Hamilton: BC Decker Inc. 2008.
(2) Kishore, et al.. Herpes Associated Erythema Multiforme-A Diagnostic
Dilemma. International Journal of Scientific Study 2013 vol. 1(2).
(3) Regezi, Joseph A., et al. Oral Pathology Clinical Pathology Correlation. 2003
(4) Osterne, et al. Management of Erythema Multiforme ssociated with Recurrent
Herpes Infection. A Case Report. J.C.D.75. 2009.
(5) Laskaris, George. 2006. Pocket Atlas of Oral Disease 2nd edition. New York:
Thieme. 2006.
(6) Scully, C. 2008. Oral Mucosal Diseases: Erythema Multiforme. J of Oral &
Max Sur 2008; 46:90-95
(7) Field A, Lesley L. Tyldesley’s Oral Medicine 5th edition. London: Oxford.
2003.
(8) Volkov, I, et al. Effectiveness of Vitamin B12 in Treating Recurrent Aphtous
Stomatitis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. 2008.

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

391

KETINGGIAN TULANG ALVEOLAR PENDERITA TUBERKULOSIS
MELALUI RADIOGRAFI PANORAMIK
Astrid Widhowaty S*, R Nurianingsih*, Lusi Epsilawati**
*Mahasiswa PPDG Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
*Mahasiswa PPDGS Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
**Staf Pengajar Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Padjadjaran
ABSTRAK
Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh
bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis berkaitandengan malnutrisi yang
berpengaruh terhadap defisiensi mikronutrien salah satunya vitamin D. Defisiensi
vitamin D dapat mempengaruhi pembentukan dan mineralisasi tulang termasuk di
antarnya tulang alveolar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketinggian
tylang alveolar pada penderita tuberkolosis melalui radiografi panoramik. Penelitian
ini merupakan penelitian deskripssi. Populasi dan sampel adalah semua radiografi
panoramik pasien penderita tuberkulosis. Penilaian dilakukan terhadap tulang
alveolar pada gigi premolar, molar dan caninus rahang bawah dan atas pada sisi
kanan dan kiri, dengan metode Prokximal RABL. Berdasarkan penelitian diperoleh
hasil ketingguan tulang alveolar rahang atas pada sisi kanan 15 mm dan kiri 14,6
mm, sedangkan ketinggian tulang yang seharusnya ada kanan 18 mm dan kiri 17,8
mm. Pada hasil terlihat terlihat bahwa terlihat penurunan berkisar 1-1,2 mm.
Berdsarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa ketinggian tulang alveolar pada
penderita tuberkulosis tidak terlihat perbedaan dengan dengan pasien non
tuberkulosis, dimana perbedaan dengan nilai awal hanya berkisarv 1-1,2 mm.
Katakunci : Ketinggian tulang alveolar, Tuberculosis
ABSTRACT
Tuberculosis is a contagious infectious disease caused by the bacterium
Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis associated with malnutrition,
micronutrient deficiencies that affect one vitamin D. Vitamin D deficiency may
affect the formation and bone mineralization including alveolar bone. This study
aimed to determine the height of the alveolar bone in patients with tuberculosis
through panoramic radiographs. This research is description. Population and
sample are all panoramic radiographs of patients with tuberculosis. Assessment
conducted on alveolar bone on the premolars, molars and canines lower and upper
jaw on the right side and the left, with the method Proximal RABL. Based on the
research results of the maxillary alveolar bone height on the right side of 15 mm
and left 14.6 mm, while the height of the bone that it should have the right of 18 mm
and 17.8 mm left. In the visible results seen that a decline in the range 1-1.2 mm.
Based on the results of the study did not look any difference between the height of
the alveolar bone tuberculosis and non-tuberculosis patients.
Keywords: Height of alveolar bone, Tuberculosis
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PENDAHULUAN
Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular pada saluran pernafasan
bawah yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sumber
penularan dari tuberkulosis pada umumnya adalah droplet yang berasal dari bersin,
batuk, atau percikan ludah penderita tuberkulosis1. Berdasarkan laporan WHO pada
tahun 2013, saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga terbanyak penderita
tuberkulosis di dunia setelah India dan Cina dengan jumlah sebesar 700 ribu kasus.
Dari lima provinsi di Indonesia dengan peringkat penderita tuberkulosis tertinggi,
Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah penderita
tuberkulosis terbanyak. Berdasarkan karakteristik penduduk, prevalensi tuberkulosis
cenderung meningkat dengan bertambahnya umur, pada pendidikan rendah dan
tidak bekerja2.
Tuberkulosis berkaitan dengan malnutrisi yang parah dibandingkan dengan
penyakit kronis lainnya. Malnutrisi tersebut berpengaruh terhadap terjadinya
defisiensi mikronutrien salah satunya adalah vitamin D3. Vitamin D berperan pada
fungsi makrofag, penyerapan kalsium dan untuk pembentukan tulang4. Defisiensi
vitamin D dapat mempengaruhi pembentukan dan mineralisasi tulang5, termasuk di
antaranya tulang alveolar 6.
Tulang alveolar merupakan bagian tulang pada maksila dan mandibula yang
membentuk dan mendukung soket gigi (alveoli). Ketinggian dan kepadatan tulang
alveolar diatur secara seimbang oleh faktor lokal dan faktor sistemik antara
pembentukan tulang dan resorpsi tulang. Apabila terjadi resorpsi maka
pembentukan ketinggian tulang, kepadatan, atau keduanya akan berkurang7. Salah
satu faktor lokal yang dapat menyebabkan resorpsi atau kehilangan tulang alveolar
adalah adanya inflamasi kronis di jaringan periodontal, sedangkan faktor sistemik
yang berperan yaitu salah satunya malnutrisi7,8.
Salah satu cara untuk mengetahui tingkat resorpsi tulang alveolar yaitu
dengan mengukur ketinggian tulang alveolar menggunakan metode proksimal
RABL (Radiographic Alveolar Bone Loss) melalui radiografi panoramik digital9.
BAHAN DAN METODE
Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif , dilakukan di RSGM
Unpad, Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh radiograf panoramik
penderita tuberkulosis yang datang ke rumah sakit degan jumlah sampel sebanyak
30 sampel dengan kreteria : 1) berusia 20 – 45 tahun, 2) dinyatakan menderita
tuberkulosis aktif, 3) memiliki minimal gigi caninus dan memiliki minimal satu
gigi untuk premolar atau molar. Adapun variabel yang diukur adalah tulang
alveolar.
Tulang alveolar yang dimaksud pada penelitian ini adalah jarak antara
puncak tulang alveolar sampai dengan batas foramen apikal gigi yang bersangkutan
dalam radiograf dan dihitung dalam ukuran millimeter (mm). Aspek ketinggian
tulang alveolar yang dinilai adalah tulang alveolar maksila dan mandibula pada gigi
caninus, premolar 1,2 dan molar 1,2. Teknik cara pengukuran dilakukan dengan
metode Proksimal RABL (Radiographic Alveolar Bone Loss) adalah suatu metode
yang digunakan untuk mengukur ketinggian tulang alveolar melalui radiograf,
diukur dalam satuan millimeter (mm).
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Gambar 1. Metode proksimal RABL (Radiographic Alveolar Bone Loss).
Keterangan: X= Sisa Tulang Alveolar yang Semestinya Ada
Y= Sisa Tulang Alveolar yang Ada
XY= Tulang yang Menghilang 9.

Adapun alur penelitian yang dilakukan adalah :
Mengurus Surat Izin
Penelitian

Mengumpulkan data
radiografi panoramik dari
penderita tuberkulosis yang
datang dengan keluhan
utama ingin dibersihkan
giginya

Hasil foto telah
terdigitalisasi secara
otomatis

Mencari rata-rata
ketinggian tulang alveolarl
yang ada di maksila dan
mandibula dengan
mengukur dari puncak
tulang yang ada hingga ke
foramen apikal

Mencari rata-rata
ketinggian tulang alveolar
yang seharusnya ada di
maksila dan mandibula
dengan mengukur dari CEJ
hingga foramen apikal
dikurangi 2 mm

Mengukur ketinggian
tulang alveolar penderita
tuberkulosis
menggunakan software
EzPax-Plus dengan
metode RABL

Mencari kehilangan tulang
alveolar dengan
menghitung selisih antara
tulang alveolar yang ada
dengan tulang alveolar yang
seharusnya ada

Mencari persentase
kehilangan tulang alveolar
(nilai RABL) dengan
membandingkan nilai
kehilangan tulang dan nilai
ketinggian tulang yang
seharusnya ada dikalikan
100%

Membuat tabel
sederhana berisi nilai
rata-rata ketinggian
tulang alveolar

Gambar 2. Diagram alur penelitian
Data penelitian yang terkumpul lalu di rata-ratakan untuk setiap areal baik
kiri maupun kanan dan dihitung dalam bentuk presentase.
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HASIL
Tabel 1. Hasil Pengukuran Rata-Rata Ketinggian Tulang Alveolar rahang atas dan
bawah

Sampel

Rata-Rata
Ketinggian
Tulang
Alveolar (CEJ–
Foramen
Apikal) (mm)

Rata-Rata
Ketinggian
Tulang
Alveolar yang
Seharusnya Ada
(mm)

Rata-Rata
Ketinggian
Tulang
Alveolar yang
Ada

Kehilangan
Tulang
Alveolar (mm)

Kanan

18,0

16,0

15,0

1,0

Kiri

17,8

15,8

14,6

1,2

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata ketinggian tulang
alveolar yang ada (diukur dari puncak tulang alveolar sampai ke foramen apikal)
sebelah kanan lebih tinggi 0,4 mm dibandingkan dengan sebelah kiri. Sedangkan
untuk rata-rata kehilangan tulang alveolar sebelah kiri lebih banyak 0,2 mm
dibandingkan dengan sebelah kanan.
Apabila dihitung berdasarkan presentase maka akan terlihat seperti tabel
dibawah ini:
Tabel 2. Persentase Hasil Pengukuran Kehilangan Ketinggian Tulang Alveolar
Sampel

Rata-Rata
Ketinggian Tulang
Alveolar yang
Seharusnya Ada
(mm)

Kehilangan Tulang
Alveolar (mm)

Persentase
Kehilangan Tulang
Alveolar (%)

Kanan

16

1,0

6,3%

Kiri

15.8

1,2

7,6%

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa pada sisi rahang kanan ketinggian tulang
alveolar yang seharusnya ada adalah 16 mm dengan kehilangan tulang alveolar
sebanyak 1 mm, sehingga persentase kehilangan tulang sebanyak 6,3%. Sementara
itu, pada sisi kiri ketinggian tulang alveolar yang seharusnya adalah 15,8 mm
dengan kehilangan tulang alveolar sebanyak 1,2 mm, sehingga persentase
kehilangan tulangnya sebanyak 7,6%.
Berdasar hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sisi kiri lebih
banyak kehilangan tulang atau lebih banyak mengalami resorpsi dibandingkan sisi
kanan.
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PEMBAHASAN
Hasil pengukuran ketinggian tulang alveolar penderita tuberkulosis melalui
radiografi panoramik digital pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata
kehilangan tulang alveolar di sisi sebelah kanan (1 mm) hampir sama dengan sisi
sebelah kiri (1,2 mm). Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang
menyebutkan bahwa kehilangan tulang alveolar sisi kanan lebih besar dibandingkan
dengan tulang alveolar sisi kiri (Galal, 2008).
Pada tabel 4.1 dan 4.2 terjadi kehilangan tulang alveolar pada sisi kanan dan
kiri masing-masing sebanyak 1 mm dan 1,2 mm dengan persentase kehilangan
diantara 6,3% s.d 7,6%. Berdasarkan Metode Proksimal RABL kehilangan tulang
di antara 0 – 30 % digolongkan ke dalam kehilangan tulang derajat 1 atau
kehilangan tulang alveolar ringan, apabila kehilangan tulang di antara 30 – 60%
digolongkan ke dalam kehilangan tulang derajat 2 atau kehilangan tulang sedang,
sedangkan apabila kehilangan tulang di antara 60 – 100% digolongkan ke dalam
kehilangan tulang derajat 3 atau kehilangan tulang berat (Hou et al, 2003). Dalam
penelitian ini kehilangan tulang berada di antara 0 – 30% yang berarti bahwa
kehilangan tulang alveolar yang yang terjadi pada penderita tuberkulosis termasuk
ke dalam kehilangan tulang alveolar ringan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh
Mavropoulos (2006) disebutkan bahwa tulang alveolar mengalami penurunan
ketinggian dan ketebalan, yang diakibatkan oleh menurunnya asupan nutrisi, tidak
sebanyak tulang di tubuh bagian lain, hal ini disebabkan karena oleh adanya
mechanical loading selama mastikasi. Berkurangnya masticatory loading dapat
menyebabkan berkurangnya BMD (Bone Mass Density), volume trabekula tulang,
serta ketebalan dan ketinggian puncak tulang alveolar.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu yang dilakukan oleh
Bhaskara dan Dhir, malnutrisi salah satunya dapat disebabkan oleh adanya penyakit
infeksi sistemik . Salah satu efek yang ditimbulkan defisiensi mikronutrien yaitu
vitamin D3. Defisiensi vitamin D ini berpengaruh terhadap pengaturan metabolisme
tulang seperti aktivitas osteoblas, osteoklas, dan osteosit pada tulang alveolar.
Gangguan yang terjadi pada metabolisme tulang tersebut berakibat pada penurunan
ketinggian dan ketebalan tulang.
Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi granulomatusa kronis yang
disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis6. Penderita tuberkulosis pada
umumnya mengalami status nutrisi yang rendah dikarenakan infeksi tuberkulosis
dapat menyebabkan terjadinya penurunan asupan dan malabsorpsi nutrien serta
perubahan metabolisme tubuh sehingga terjadi proses penurunan massa otot dan
lemak (wasting) sebagai manifestasi malabsorpsi energi protein (MEP) 11. Wasting
umumnya ditemui pada pasien tuberkulosis aktif sebagai hasil dari kombinasi
beberapa faktor, termasuk menurunnya nafsu makan dan asupan makanan,
peningkatan kehilangan dan perubahan metabolisme yang berkaitan dengan respon
inflamasi dan respon imun12. Malnutrisi energi protein (MEP) merupakan suatu
defisiensi energi dan protein akibat keadaan tertentu misalnya trauma dan infeksi
kronis11.
Defisiensi vitamin D ditemukan pada penderita tuberkulosis karena
terjadinya malabsorpsi, meningkatnya kebutuhan energi, terganggunya proses
metabolik dan berkurangnya asupan makanan karena penurunan nafsu makan 3.
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Selain itu, kerentanan terhadap tuberkulosis dan keparahan dari tuberkulosis aktif
juga dapat meningkatkan defisiensi vitamin D 13. Pada umumnya, manusia memiliki
dua cara untuk mendapatkan vitamin D. Vitamin D yang dapat dikonsumsi seperti
cholecalciferol (atau D3) yang terdapat dalam ikan, daging, dan makanan yang
mengandung vitamin D, dan dapat dibentuk saat dibawah sinar matahari, dengan
mengubah bentuk kolesterol menjadi provitamin D, kemudian mengaktifkannya di
hati dan ginjal 13.
Vitamin D memiliki peran dalam fungsi makrofag, yang merupakan faktor
penting dalam pertahanan inang terhadap tuberkulosis3. Selain itu, vitamin D juga
berperan dalam pembentukan tulang dan mempertahankan tingkat kalsium dalam
darah. Kekurangan vitamin D menyebabkan abnormalitas pada metabolisme
kalsium, fosfor, dan tulang. Kekurangan vitamin D menyebabkan penurunan
absorpsi kalsium dan fosfor dalam makanan sehingga berakibat pada peningkatan
hormon paratiroid (PTH) 14,15.
Defisiensi vitamin D yang ditemukan pada penderita tuberkulosis umunya
adalah defisiensi vitamin D3 yang berfungsi tidak hanya untuk imunitas tetapi juga
untuk tulang. Defisiensi vitamin D menyebabkan defek pada kalsifikasi dan
matriks tulang 12. Beberapa studi menunjukan keterkaitan antara densitas skeletal
dan densitas tulang rahang serta antara ketinggian puncak dan residual ridge
resorption, sebagaimana juga keterkaitan antara osteopenia dan periodontitis,
kegoyangan gigi, dan kehilangan gigi 16.
Tulang alveolar merupakan bagian dari maksila dan mandibula yang
mendukung gigi. Bentuk rahang dan morfologi tulang alveolar beragam pada setiap
individu serta ukuran, bentuk, dan ketebalan dari plat kortikal dan septa interdental
beragam di setiap bagian rahang yang sama17. Pada keadaan normal, puncak tulang
alveolar berada 1 – 2 mm di bawah cemento-enamel junction. Ketebalan dan kontur
tulang alveolar bergantung pada posisi gigi pada arkus dan hubungan terhadap gigi
lain18.
Tulang alveolar seperti tulang lainnya mengalami remodeling secara
konstan sebagai respon terhadap stress mekanis dan kebutuhan metabolik ion
kalsium dan fosfor. Pada keadaan normal, proses remodeling menjaga volume total
tulang dan kestabilan anatomis17. Pembentukan dan resorpsi tulang alveolar diatur
secara seimbang oleh faktor lokal (fungsional gigi dan perubahan sel tulang terkait
usia) dan faktor sistemik (PTH, calcitonin atau vitamin D3). Masalah timbul apabila
kedua proses ini tidak berjalan seimbang dan kehilangan tulang apabila kondisi
ketidak seimbangan terjadi 7.
Resorpsi tulang merupakan proses fisiologis yang merupakan inti
pemahaman dari banyak kunci patologis 14,15, 19,20. Hal-hal yang menyebabkan
terjadinya resorpsi tulang alveolar di antaranya adalah inflamasi gingival yang
meluas, trauma oklusi, dan kelainan sistemik17. Secara sistemik proses resorpsi dan
formasi tulang ini diatur oleh hormon seperti hormon paratiroid (PTH), Vitamin D3
dan kalsitonin, faktor lokal seperti prostaglandin E2 (PGE2), leukotrienes, dan
sitokin seperti IL-2, TNF α dan β, TGFβ, PDGF, IL-3, dan IL-6. 17
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena terdapat banyak faktor lokal
yang mungkin ikut mempengaruhi penurunan tulang alveolar seperti adanya
peradangan pada jaringan periodontal, trauma oklusi, gigi ekstruksi, atau adanya
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kebiasaan buruk seperti merokok. Penelitian ini juga memiliki kekurangan
dikarenakan kurang lengkapnya data pasien seperti mengenai lamanya pasien
terjangking tuberkulosis, data pemeriksaan keadaan rongga mulut pasien, keadaan
status gizi pasien, serta riwayat konsumsi obat-obatan dan suplemen pasien. Selain
itu, beberapa kendala dalam penelitian adalah sulitnya mencari sampel yang sesuai
dengan kriteria dan radiograf panoramik yang terkadang memberikan gambaran
yang kurang jelas di area apikal.
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan
bahwa ketinggian tulang alveolar pada penderita tuberkulosis mengalami
penurunan.
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DESKRIPSI KETINGGIAN TULANG KORTIKAL MANDIBULA PADA
PENDERITA TUBERKULOSIS MENGGUNAKAN PANORAMIK
RADIOGRAFI
Diandra Amalia Suyudi*, Ria Noerianingsih**, Lusi Epsilawati**
*
Mahasiswa PPDG Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
**Staf Pengajar Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Padjadjaran
ABSTRAK
Radiografi panoramik sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi sebagai
pemeriksaan penunjang dalam menegakkan diagnosa serta mengukur ketinggian
tulang kortical mandibula sebagai salah satu parameter dalam mengevaluasi kualitas
tulang juga merupakan bahan pertimbangan dalam rencana perawatan kedokteran
gigi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketinggian tulang kortikal mandibula
sebagai salah satu metode un tuk mengetahui kualitas tulang, pada penderita
tuberkulosis. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi. Populasi dan sampel
adalah semua radiografi panoramik pasien penderita tuberkulosis diambil dengan
teknik purposive sampling, dan terkumpul 30 sampel. Penilaian dilakukan terhadap
kortikal mandibula dengan menggunakan mentak indeks pada sisi kiri dan kanan.
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata ketinggian tulang
kortikal mandibula kiri dan kanan bernilai 2,76 mm, terdapat penurunan sebesar
0,19 mm atau 6,38 % dari ketinggian tulang rata-rata. Berdsarkan hasil penelitian
terlihat bahwa ketinggian tulang kortikal mandibula pada penderita tuberkulosis
tidak terdapat perbedaan dengan kondisi normal.
Katakunci : Ketinggian Tulang Kortikal, Tuberculosis, Mental Indeks
ABSTRACT
Digital panoramic radiography is often used in dentistry as a supporting
examination to establish the diagnosis as well as measuring the height of the
mandibular cortical bone as one of the parameters in evaluating the quality of bone
as a consideration for treatment plan in dentistry. Purpose of this study is to
measure the mandibular bone quality of tuberculosis patient of which is a chronic
systemic disease that is suspected to cause decreased bone quality, observed from
mandibular cortical bone height through digital panoramic radiography using
Mental Index (MI) technique. This research is descriptive and samples taken from a
population through purposive sampling techniques, in order to obtain 30 digital
panoramic radiography of tuberculosis patients which fulfill the sample criteria.
Result of this resecrh shows the average height of left dan right mandibular cortical
bone of tuberculosis patients is 2,76 mm. This study is that there is a decrease of
0,19 mm or 6,38 % between the height of the mandibular cortical bone of
tuberculosis patients and average cortical bone height of normal patients.
Keywords : cortical bone height, tuberculosis, mental index
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PENDAHULUAN
Dokter gigi merupakan salah satu tenaga kesehatan yang dalam lingkup
kerjanya memiliki resiko terpapar penyakit menular. Tuberkulosis adalah suatu
penyakit granulomatosa kronis yang menular disebabkan oleh Mycobacterium
tuberculosis. Penyakit ini biasanya mempengaruhi paru-paru, namun dapat
mempengaruhi organ dan jaringan lain di dalam tubuh1. Patogenesis dari penyakit
tuberkulosis ini melibatkan terhirupnya Mycobacterium tuberculosis dalam bentuk
microdroplet yang berukuran 1-5 mikron ke dalam sistem pernafasan manusia2.
Tuberkulosis tersebar di banyak negara berkembang dan insidensi tertingginya
adalah di Asia Tenggara, sub-Sahara Afrika, dan Eropa Timur. Terdapat 8,5 juta
kasus tuberkulosis yang dilaporkan terjadi pada tahun 2001 dan 95% diantaranya
terjadi di negara berkembang di Asia3. Menurut WHO, Indonesia berada pada
urutan kelima negara dengan beban tuberkulosis tertinggi di dunia4. Diagnosis
penyakit tuberkulosis tidak hanya dapat ditegakkan berdasarkan anamnesa dan
pemeriksaan laboratorium, namun juga dapat ditinjau dari berbagai aspek lain
seperti penilaian kualitas tulang melalui pencitraan radiografi. Berbagai kondisi,
termasuk gangguan homeostasis mineral, gangguan dalam remodelling tulang,
gangguan kolagen, efek samping dari penggunaan obat-obatan, dan penyakit
sistemik kronis seperti tuberkulosis dapat mempengaruhi kualitas tulang 5.
Ditinjau dari aspek morfologi tulang, tulang kortikal atau yang biasa disebut
dengan tulang kompak dapat dijadikan salah satu tolok ukur dalam pengukuran
kualitas tulang mandibula, Tulang kortikal terdapat pada daerah margo mandibula
dan terlihat sebagai gambaran radioopak disepanjang linggir margo mandibula.
Evaluasi kualitas tulang mandibula penderita tuberkulosis berdasarkan gambaran
ketinggian tulang kortikal mandibula dapat diperoleh dengan menggunakan
radiografi panoramik6.
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah deskriptif 7. Metode
penelitian yang dilakukan adalah dengan mengukur kualitas tulang mandibula dari
ketinggian tulang kortikal mandibula melalui radiografi panoramik digital pada
pemderita tuberkulosis. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek
yang akan diteliti8. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data radiografi
panoramik penderita tuberkulosis yang datang ke Instalasi Radiologi Rumah Sakit
Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran. Sampel adalah tulang kortikal mandibula
pada sisi kiri damn kanan. Data penelitian yang terkumpul berjumlah 30 radiografi
panoramik penderita tuberkulosis dimana perbedaan gender diabaikan dan berusia
diantara 20-50 tahun, sehingga terkumpul 60 area tulang kortikal mandibula yang
akan diukur.
sehingga diperoleh 30 buah data radiografi panoramik digital
penderita tuberkulosis.
Tulang kortikal mandibula adalah jarak batas terluar dari tulang margo
mandibular yang terlihat dalam radiograf sampai batas radioopak kearah atas tulang.
Teknik pengukuran yang dipilih adalah mental indeks dengan satuan millimeter.
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Gambar 1. Kanan : terlihat cara bagaimana teknis pengukuran tulang kortikal mandibula
dengan teknis mental indeks, Kiri : terlihat gambaran tulang kortikal mandibula secara
radiografi 8.

Adapun alur penelitian disusun seperti diagram dibawah ini:

Data hasil pengukuran kemudian dikumpulkan dan dibuat analisis statistik
sederhana berupa tabel, diagram, dan grafik rata-rata ketinggian tulang kortikal
mandibula penderita tuberkulosis kiri dan kanan, serta rata-rata nilai penurunan
ketinggian tulang kortikal mandibula kiri dan kanan dalam satuan milimeter (mm)
dan persen (%).
HASIL
Tabel 1. Rata-rata Ketinggian Tulang Kortikal Mandibula Kiri
Kategori Usia

Ketinggian Tulang Kortikal Mandibula Kiri Penderita Tuberkulosis (mm)

20 - 25

2,96

26 - 35

2,90

36 - 45

2,75

46 - 50

2,52

Rata-rata

2,78
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Pada tabel 1 terlihat bahwa nilai rata-rata ketinggian tulang kortikal
mandibula berdasarkan usia yaitu usia remaja akhir (20-25 tahun) adalah 2,96 mm,
usia dewasa awal (26-35 tahun) adalah 2,90 mm, usia dewasa akhir (36-45 tahun)
adalah 2,75 mm , dan usia lansia awal (46-50 tahun) adalah 2,52 mm. Nilai
ketinggian tulang kortikal mandibula tertinggi terdapat pada kategori usia remaja
akhir (20-25 tahun), sedangkan nilai ketinggian tulang kortikal mandibula terendah
pada usia lansia awal (46-50 tahun).
Tabel 2. Nilai rata-rata ketinggian tulang kortikal mandibula kanan berdasarkan
kelompok usia
Kategori Usia
20 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 50
Rata-rata

Ketinggian Tulang Kortikal Mandibula Kanan Penderita
Tuberkulosis (mm)
2,96
2,86
2,70
2,48
2,75

Nilai ketinggian tulang kortikal mandibula kanan berdasarkan usia terlihat
bahwa remaja akhir (20-25 tahun) adalah 2,96 mm, usia dewasa awal (26-35 tahun)
adalah 2,86 mm, usia dewasa akhir (36-45 tahun) adalah 2,70 mm, dan usia lansia
awal (46-50 tahun) adalah 2,52 mm. Berdasarkan data terlihat bahwa usia remaja
akhir (20-25 tahun) merupakan nilai tertinggi sedangkan terrendah untuk Dari
keempat data tersebut diperoleh rata-rata ketinggian tyulang kortikal kanan adalah
2,75 mm.
Tabel 3. Penurunan Ketinggian Tulang Kortikal Mandibula Kiri dan Kanan

Pada grafik diatas terlihat bahwa penurunan ketinggian tulang kortikal
mandibula lebih dominan terjadi pada sisi kiri dari pada sisi kanan sejalan dengan
bertambahnya usia.
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PEMBAHASAN
Tuberkulosis merupakan penyakit sistemik kronis yang disebabkan oleh
Mycobacterium tuberculosis. Perjalanan penyakit ini dimulai dari fase infeksi inisial
di paru-paru dan penyebaran bakteri melalui sistem peredarah darah atau sistem
limfatik sampai ke tulang9. Reaksi inflamasi akibat infeksi tuberkulosis pada tulang
diikuti oleh pembentukan jaringan granulasi yang menyebabkan terkikisnya
jaringan tulang secara perlahan dan berdampak terhadap metabolisme tulang berupa
perubahan struktur akibat formasi dan resorbsi matriks tulang. Keadaan homeostasis
mineral juga akan terganggu sehingga tingkat kalsium yang cukup dalam tulang
tidak dapat terpenuhi10. Keadaan kalsium yang tidak adekuat dalam tubuh salah
satunya disebabkan oleh defisiensi vitamin D yang seringkali terjadi pada kondisi
malnutrisi pasien tuberkulosis. Vitamin D sangat dibutuhkan agar absorpsi kalsium
dalam tubuh maksimal swehingga tanpa vitamin D, tubuh hanya mampu menyerap
10-15 persen kalsium dalam makanan11. Vitamin D juga dibutuhkan dalam proses
remodeling tulang, sehingga disaat pasien penderita tuberkulosis kekurangan
vitamin D, proses remodeling tulang akan terganggu sehingga tingkat
demineralisasi tulang akan meningkat.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian diatas karena ditemukan adanya
penurunan ketinggian tulang kortikal mandibula penderita tuberkulosis dilihat
melalui radiografi panoramik digital. Menurut penelitian terdahulu dikatakan bahwa
ketinggian tulang kortikal normal sebesar 2,8 - 3 mm serta terdapat perbedaan setiap
kelompok usia. Ketinggian tulang pada setiap kelompok usia mengalami penurunan
seiring dengan bertambahnya usia, penurunan ketinggian tulang kortikal mandibula
paling sedikit terjadi pada kelompok usia remaja akhir (20-25 tahun) sebesar 0,04
mm atau 1,33 % pada sisi kiri dan kanan. Nilai penurunan ketinggian tulang kortikal
mandibuka terbesar terjadi pada kelompok usia lansia awal (46-50 tahun), dimana
penurunan ketinggian tulang kortikal mandibula menvapai 0,34 mm atau 11,88 %
pada sisi kiri dan 0,38 mm atau 13,28 % pada sisi kanan.
Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa terdapat korelasi antara
tulang dengan usia. Tulang merupakan jaringan yang selalu mengalami proses
remodeling tulang. Pada usia muda menjelang 20 tahun proses pembentukan tulang
oleh osteoblast sangat aktif, jauh melampaui proses resorpsi tulang oleh osteoklas.
Massa tulang mencapai puncaknya pada usia 30 tahun dimana nilai massa tulang
ditentukan oleh faktor lain seperti genetik, nutrisi, aktivitas fisik, dan penyakit
sistemik. Setelah melampaui usia tersebut, terjadi penurunan massa tulang sekitar
±1 % per tahun serta terjadi penurunan fungsi osteoblas dalam membentuk tulang,
sedangkan fungsi osteoklas menjadi lebih aktif sehingga penggantian tulang
berlangsung sangat cepat (high turnover). Bukan hanya keseimbangan remodeling
tulang yang terganggu, tetapi absorpsi kalsium ikut menurun seiring dengan
bertambahnya usia sehingga akan melemahkan jaringan tulang. Ditambah dengan
adanya faktor penyakit sistemik yaitu tuberkulosis, nilai penurunan kualitas tulang
akan berlangsung lebih signifikan 12,13 .
Radiografi panoramik dapat digunakan untuk melihat dan mendeteksi
manifestasi penyakit sistemik pada rongga dan membantu mengevaluasi kualitas
tulang dengan berbagai teknik pengukuran14. Teknik pengukuran yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Mental Index untuk mengukur nilai ketinggian tulang
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kortikal mandibula di bawah foramen mentale. Mental Index merupakan indeks
paling akurat dan efektif dalam mendeteksi adanya penurunan kualitas tulang8.
Dalam penelitian ini jumlah sampel masih minimal sehingga tidak dapat
dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin yang kemungkinan sangat berpengaruh
pada hasil penelitian. Peran hormon dalam kualitas tulang cukup besar, terutama
pada wanita yang telah mengalami menopause sehingga kekurangan hormon
estrogen yang mempengaruhi siklus remodeling tulang karena tingkat resorpsi
tulang menjadi lebih tinggi daripada formasi tulang, dan mengakibatkan
berkurangnya massa tulang.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
terdapat penurunan dari ketinggian tulang kortikal mandibula penderita tuberkulosis
terutama pada sisi kiri, sedangkan apabila ditinjau dari kelompok usia terlihat
bahwa kelompok usia remaja memiliki nilai tinggi tulang paling tinggi sedangkan
lansia paling tendah.
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ABSTRAK
Osteomielitis pada rahang merupakan penyakit inflamasi yang menyerang rahang
dan penyakit ini sangat umum baik di rumah sakit dan klinik gigi. Perbedaan
terminologi, klasifikasi dan gambaran radiografi, terkadang menimbulkan kesulitan
bagi para praktisi, untuk mengerti dan menentukan diagnosa dan hal ini pula sering
menimbulkan salah interpertasi. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk
menyusun
dan menginformasikan tentang persamaan dan perbedaan dari
terminologi, klasifikasi dan gambaran radiografi pada osteomielitis pada rahang.
Penulisan artikel ini menggunakan adalah kajian studi pustaka, dimana didalamnya
akan ditulis mengenai tinjauan ulang mengenai beberapa terminologi, klasifikasi
serta gambaran radiografi dari osteomielitis pada rahang. Osteomyelitis pada rahang
merupakan penyakit inflamasi yang disebabkan oleh bakteri atau virus yang
menyerang rahang. Etiologi pada kelainan ini dapat berasal dari berbagai Path
Way. Secara terminologi, beberapa ahli menyebut satu jenis osteomielitis menjadi
berbagai macam kata contohnya osteomielitis supurative yang ternyata memiliki
ciri yang serupa dengan osteomielitis kronis begitu pula dengan beberapa
terminologi lainnya. Bila ditinjau dari kalisifikasinya, Zurich klasifikasi merupakan
klasifikasi termudah. Klasifikasi ini disusun berdasarkan kodisi klinis, gambaran
radiografi waktu dan bakteri yang penyebab. Peninjauan terhadap terminologi,
klasifikasi dan gambaran radiografi radiografi dari osteomielitis ternyata klasifikasi
dari zurich merupakan klasifikasi yang paling mudah.
Kata kunci: Osteomielitis, Terminologi dari osteomielitis, Zurich klasifikasi
ABSTRACT
Osteomyelitis of the jaw is an inflammatory disease that can attacks the jaw bisade
tahat is very common in hospitals and dental clinics. Differences in terminology,
classification and radiographically, sometimes caused difficulties for practitioners,
to understand and diagnose and it is also often lead to wrong interpretations. The
purpose of writing this article is to prepare and inform about the similarities and
differences of terminology, classification and radiographically at osteomyelitis of
the jaw. Method : This srticle is used the study of literature method, which it will be
written on our review of some of the terminology, classification and radiographs of
osteomyelitis of the jaw. Osteomyelitis of the jaw is an inflammatory disease caused
by bacteria or a virus that attacks the jaw. The etiology of this matter it’s may come
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from a variety of Path Way. For terminology, some experts talk taht the one type of
osteomyelitis into a variety of words for example osteomyelitis superlatives who
appears to have characteristics similar to chronic osteomyelitis. Zurich
classification is the easiest classification, it;s try to made the carecteristyc fron this
all. This classification is based clinical evidence, radiographic time and bacteria
that cause. Zurich classification it’s the easear for view, classification and
radiographic of osteomyelitis.
Keywords: Osteomyelitis, Terminology of osteomyelitis, Zurich classification
PENDAHULUAN
Kata Osteomielitis berasal dari Yunani kuno yaitu osteon yang berarti
tulang dan muelinos yang berarti Sumsum, sehingga osteomielitis dapat diartikan
sebagai infeksi pada bagian medula tulang. 1,2 Osteomyelitis dapat juga
didefinisikan sebagai inflamasi pada tulang, yang dimulai yang mencapai daerah
rongga medula tulang dan melibatkan sistem haversian dan meluas hingga
periosteum 3,4. Osteomielitis adalah juga dapat diartikan sebagai suatu peradangan
pada tulang yang disebabkan oleh organisme menginfeksi. Tulang biasanya tahan
terhadap bakteri, kondisi seperti trauma, operasi, kehadiran benda asing, atau
pemasangan protesa juga dapat menjadi sumber penyebaran bakteri secara
hematogen. Terapai biasanya dilakukan dengan antibiotik dimana identifikasi
bakteri sangat berperan5.
Osteomielitis dapat diklasifikasikan sebagai akut, subakut atau kronis,
tergantung pada presentasi klinis. Penjelasan dari beberapa literature tentang
penyakit ini sangat beragam dan luas demikian pula dengan terminologinnya.
Terminolagi dan sistem klasifikasi yang sering digunakan biasanya berdasarkan
pada berbagai gambaran klinis seperti kondisi patologis-anatomis, gambaran
radiologi, etiologi dan patogenesis. Kebingungan seringkali terjadi akibat hal ini.
Tujuan dari penulisan ini adalah membuat ikhtisar dari istilah yang paling umum
serta sistem klasifikasi dalam osteomyelitis yang dapat digunakan, sehingga dapat
dijadikan sebagai sumber literatur bagi para praktisi pada umumnya dan radiolog
pada khususnya.
TELAAH PUSTAKA
KLASIFIKASI DAN TERMINOLOGI
Klasifikasi untuk penyakit ini pertama kali ditujukan pada tulang panjang
yang diperkenalkan oleh Medoff dan Waldvogel et al pada tahun 1970, yang
membaginya dalam 3 kategori yaitu berdasarkan penyebaran hematogen, penyakit
menular dan insufisiensi vaskular. Pada dasarnya klasifikasi ini dibagi berdasarkan
etiologi dan patogenesis infeksi. Klasifikasi ini cukup sulit karena tidak semua
kelainan memperlihatkan hal gejala yang
spesifik. Klasifikasi selanjutnya
diperkenalkan pada yaitu pada tahun 1985 dari Cieny et al dan Mader dan Calhoun
tahun 2000. Klasifikasi kali ini berdasarkan pada anatomi infeksi tulang dan
fisiologi dari hors, klasifikasi ini dianggap tidak praktis ketika berhadapan dengan
osteomielitis pada rahang6.
Osteomyelitis pada rahang berbeda dengan pada tulang panjang terutama
pada beberapa aspek penting seperti bentuk dan struktur tulang yang berbeda. Hal
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ini lah embuatnya klasifikasi pada tulang panjang terkadang menjadi berbeda
dengan tulang rahang. Sistem imunologi
dan aspek mikrobiologi sangat
menentukan faktor penyebab utama dan hal ini menentukan etiologi dan
patogenesis penyakit ini. Oleh karena itu, klasifikasi lebih banyal dibuat untuk
infeksi tulang pada tulang panjang, oleh karena itu, klasifikasi untuk tulang rahang
jarang dibahas. Klasifikasi yang diusulkan berdasarkan keadaan klinis, patologisanatomis, gambaran radiologi, etiologi, dan patogenesis. Campuran pada sistem
klasifikasi, dalam banyak kasus, menyebabkan kebingungan dan oleh karenanya
sering timbul kesalahan pada saat menentukan diagnosa banding.
Para ahli membagi osteomielitis menjadi :
1. Hjorting-Hansen Classification based on clinical picture and radiology7
1) Acute/subacute osteomyelitis
2) Secondary chronic osteomyelitis
3) Primary chronic osteomyelitis
2. Panders AK, Hadders HN. Classification based on clinical picture 8
1) Acute osteomyelitis
2) Secondary chronic osteomyelitis
3) Primary chronic osteomyelitis
4) Special forms
3. Marx R. Chronic Classification based on clinical picture and radiology,
etiology, pathophysiology9
1) Acute osteomyelitis
a. Associated with hematogenous spread
b. Associated with intrinsic bone pathology or peripheral vascular
disease
c. Associated with odontogenic and nonodontogenic local processes
2) Chronic osteomyelitis
a. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis of children
b. Garre's osteomyelitis
3) Chronic suppurative osteomyelitis
a) Foreign body related
b) Systemic disease related
c) Related to persistent or resistant organisms
4) True chronic diffuse sclerosing osteomyelitis
4. Hudson JW, Classification based on clinical picture and radiology 10
1) Acute forms of osteomyelitis (suppurative or nonsuppurative)
a) Contagious focus : Trauma, Surgery , Odontogenic Infection
b) Progressive : Burns , Sinusitis , Vascular insufficiency,
c) Hematogenous (metastatic)
2) Chronic forms of osteomyelitis
a) Recurrent multifocal
b) Garre's : osteogenic (activity < age 25 years)
c) Suppurative or nonsuppurative : Unique proliferative
subperiosteal reaction, Inadequately treated forms, Systemically
compromised forms, Refractory forms (chronic recurrent
multifocal osteomyelitis)
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d) Diffuse sclerosing : Fastidious microorganisms , Compromised
host/pathogen interface
5. Topazian RG. Classification based on clinical picture,radiology, etiology
(specific forms such as syphilitic, tuberculous, brucellar, viral, chemical,
Escherichia coli and Salmonella osteomyelitis are not integrated in
classification) 11
1) Suppurative osteomyelitis
a) Acute suppurative osteomyelitis
b) Chronic suppurative osteomyelitis
Primary chronic suppurative osteomyelitis
Secondary chronic suppurative osteomyelitis: Infantile
osteomyelitis
2) Nonsuppurative osteomyelitis
a) Chronic sclerosing osteomyelitis
Focal sclerosing osteomyelitis
Diffuse sclerosing osteomyelitis
Garre's sclerosing osteomyelitis
3) Actinomycotic osteomyelitis : Radiation osteomyelitis and necrosis
6. Bernier S et alClassification based on clinical picture and radiology12
1) Suppurative osteomyelitis
2) Acute suppurative osteomyelitis
3) Chronic suppurative osteomyelitis: Nonsuppurative osteomyelitis
4) Chronic focal sclerosing osteomyelitis
5) Chronic diffuse sclerosing osteomyelitis
6) Garre's chronic sclerosing osteomyelitis (proliferative osteomyelitis)
7. Zurich Classification: Baltensperger M, et. Al13
1) Acute Osteomyelitis (AO)
2) Secondary Chronic Osteomyelitis (SCO)
3) Primary Chronic Osteomyelitis (PCO)
DISKUSI
Dari sekian banyak klasifikasi pendekatan yang dilakukan oleh Zurich
terhadap klasifikasi cukup mendekati. Zurick membuat klasifikasi berdasarkan
berbagai kreteria seperti tergambar pada diagram dibawah ini13 :

Diagram 1. Klasifikasi osteomielitis dari Zurich berasal dari gambaran rahang mulai dari
kondisi kronis sekunder yang merupakan osteomielitis akut yang memiliki gejala
berkepanjangan, meskipun keduanya memiliki gambaran yang hampir bersamaan 3.
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Diagram 2. Definisi akut dan kronis sekunder bergantung pada kondisi dari tulang rahang 3.

Seperti disebutkan sebelumnya, ada beberapa etiologi faktor, seperti cedera
traumatis, radiasi, dan tertentu zat kimia, antara lain, yang mungkin menyebabkan
peradangan di ruang medullar tulang. Namun, akut dan sekunder osteomyelitis
kronis, sebagai istilah ini umumnya digunakan dalam medis dan literatur gigi dan
dalam buku ini, merupakan yang benar infeksi tulang yang disebabkan oleh
mikroorganisme piogenik3,14. Rongga mulut merupakan kumpulan sejumlah besar
bakteri,diantaranya dapat diidentifikasi sebagai patogen menyebabkan infeksi
tulang rahang. Mengenai frekuensi tinggi dan kadang-kadang beratnya odontogenik
infeksi dalam praktik bedah gigi dan mulut sehari-hari, dan hubungan intim akar
gigi apeks dengan rongga medullar dari tulang rahang, adalah luar biasa bahwa
kasus osteomyelitis tidak lebih sering diamati3. Disamping itu pula beberapa
penyalit sistemik juga dapt menyebabkan terpicunya kondisi infeksi. Beberapa
penyakit sistemik itu adalah Diabetes mellitus, Autoimmune disorders, AIDS,
Agranulocytosis, Anemia (especially sickle cell), Leukemia, Syphilis, Malnutrition,
Chemotherapy, Corticosteroid and other immunosuppressive therapy, Alcohol and
tobacco, Drug abuse, Prior major surgery Herpes simplex virus (Zoster) dan
cytomegalovirus infection3.
Kondisi lokal dan sistemik dapat berhubungan dengan osteomielitis.
Menurut kriteria klasifikasi sebelumnya, osteomyelitis kronis, akut dan sekunder
berdasarkan etiologi berdsarkan patogenesis penyakit . Osteomyelitis akut dan
sekunder disebabkan oleh infeksi menular dan penyebaran secara hematogen
terlebih pada bayi dan anak-anak16,15 Osteomielitis rahang yang disebabkan oleh
hematogen dimana penyebarannya melalui gigiberlubang. Osteomielitis akut dapat
terjadi pada bayi berusia beberapa minggu biasanya infelsi berasal periostitis setelah
ulserasi gingiva, furunkel, dan laserasi wajah dan mulut. Prevalensi kejadian lebih
banyak terjadi di rahang baewah karena rahang atas memiliki suplai darah lebih
luas daripada di rahang bawah. Lapisan tulang kortikal yang tipis dan sedikitnya
medula membatasi perluasan infeksi di rahang atas 16.
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Gambar 1. Sebuah OPG dari osteomyelitis kronis sekunder : kasus menunjukkan osteolisis
di corpus mandibula sekitar wilayah alveolar gigi pertama molar3.

Gambar 2. Menunjukkan gambaran dari osteomielitis akut, terlihat gambaran destruksi
tulang yang snagat luas mulai dari anterior kanan hingga ke ramus mandibula 3.

Terdapat tiga buah klasifikasi oleh Zurich. Osteomietilis akut, kronis dan
primer. Pada Osteomielitis akut , Zurich memberikan gambaran osteomielitis akut
berupa gambaran kerusakan yang luas berbagai besar, tergantung pada intensitas
penyakit dan besarnya ketidakseimbangan antara host dan mikrobiologi. Tiga jenis
utama dari program klinis osteomielitis akut yang dapat dibedakan: a)supuratif akut,
b) supuratif subakut dan c) supuratif 3.
Gejala klinis dari ketiganya menunjukkan tanda-tanda peradangan. Rasa
nyeri yang terus menerus, sebagiuan besar dirasakan jauh didalam tulang,
pembengkakan dan abses. Para pasien mengalami malaise umum disebabkan oleh
demam intermiten tinggi dengan suhu mencapai hingga 39-40 ° C, sering sering
disertai dengan limfadenopati regional. Dalam beberapa kasus paresthesia atau
anestesi bibir bawah digambarkan (Gejala Vincent), menunjukkan keterlibatan
rendah saraf alveolar. Nanah bisa memancarkan di sekitar sulkus gingiva, melalui
mukosa dan, mungkin kulit, fistula. Bau mulut berbau busuk yang disebabkan oleh
bakteri anaerob piogenik. Gigi di terpengaruh menunjukkan mobilitas . Infeksi
rahang dimana infeksi sudah masuk hingga medula dalam beberapa hari itulsh yang
dikatakan sebagai osteomilitis akut16.
Selanjutnya adalah osteomielitis khronis dan sekunder osteomielitis.
Sebagai lanjutan dari osteomielitis akut, gambaran klinis osteomyelitis kronis
sekunder menunjukkan berbagai besar, tergantung pada intensitas penyakit dan
besarnya ketidakseimbangan antara host dan mikrobiologi dan waktu . Kondisi ini
ditandai dengan adanya nanah dan multi fistel. Kebanyakan gejala, seperti nyeri
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dan pembengkakan sudah mulai berkurang. Tahap digantikan oleh rasa sakit lebih
samar, pembengkakan disebabkan oleh pembentukan abses yang mereda oleh
reaksi periosteal13.

Gambar 3. Gambaran osteomielitis kronis dengan gambaran moth eaten
appearance yang khas3

Kondisi ini mungkin dimulai pada saat penyakit bersifat sedikit dan agak
tidak spesifik. Pada kasus Ini secara klinis kurang bernanah, fistula, dan tahap
progresif berkurang. Selanjutnya, secara radiologi terlihat gambaran sclerosis yang
menyebar dengan sedikit osteolisis, sebagian besar dari ini dikatakan sebagai difus
sclerosing osteomyelitis (DSO) termasuk dalam kategori ini. Untuk membedakan
kasus ini dengan osteomielitis kronis biasa sangat sulit, karenanya sangat penting
untuk dilakukan peninjauan dari seluruh path way Penyakit dan mungkin dapat
dilakukan pencitraan secara berilang kali13.

Gambar 4. OPG pada awal gambaran terlihat osteolisis tulang berasal dari patologi apikal
pada kedua sisi serta di wilayah molar di sebelah kanan3.

Gambar 5. Gambaran osteomielitis kronis terlihat sequestrum & osteolysis disertai
hilangnya mandibula canal3.
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Gambar 6. Pasien dengan osteomyelitis kronis sekunder. Pada fase awal nanah dan
pembentukan fistula dengan drainase bedah lokal dan terapi antibiotik, proses maju dengan
gejala klinis kecil dan menunjukkan difus disertai pola sclerosing dari korpus mandibula kiri
dan kanan dan daerah symphyseal3.

Kalsifikasi terakhir adalah Osteomielitis Primary. Definisi Akut dan
sekunder osteomyelitis kronis rahang, sebagai penyakit yang sama akan tetapi
memiliki tahap yang berbeda, berbagi etiologi yang samayaitu bakteri dan jamur.
Osteomyelitis sering diringkas dengan istilah supuratif osteomyelitis karena
menunjukkan infeksi bakteri yang sama. Zurich mengklasikasiannya osteomyelitis
kronis primer, dikarenakan periodik onset intensitas hanya berjalan beberapa hari
atau minggu13.

Gambar 7. Pasien dengan karsinoma sel skuamosa rahang kiri bawah dengan kronis
sekunder ditanyakan osteomyelitis pasca pencabutan gigi M2 arahang bawah kiri. Terdapat
fistel, namun yang mencurigakan untuk kronis sekunder. Penderita juga menderita
squamous cell karsinoma 13.

SIMPULAN
Pada rahang, osteomielitis cukup bervariasi akan tetrapi zurich telah
membuatnya menjadi ringkas yaitu osteomielitis akuit, kronis dan primer, akan
tetapi kita tidak boleh melupakan klasifikasi lainnya yang mungkin saja mendekati
dan memiliki gejala yang sama untuk menentukkan diagnosa banding dan
memetukan perawatan.
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ABSTRAK
Tuberkulosis adalah penyakit sistemik kronis yang memiliki dampak sistemik yang
mempengaruhi kualitas tulang karena berpengaruh pada proses metobolisme
kalsium. Radiograf panoramik dapat digunakan untuk mengetahui kualitas tulang
mandibula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi pola trabekula
mandibula penderita tuberkulosis menggunakan panoramik radiografi. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi dengan pendekatan cros
sectional dengan metode pengambilan sampel secara consecutive sampling
sehingga didapat 30 data arsip radiograf panoramik penderita tuberculosis dengan
usia 25-40 tahun. Analisa trabekula dilakukan dengan menggunakan ImageJ dengan
Region of Interest (ROI), 50 x 50 pixel di foramen mentale. Hasil penelitian
menunjukkan perbedaan nilai dari tulang tabekula mandibula penderita tuberkulosis
dengan non tuberkulosis yaitu sebesar 17 % pada tuberkulosis dan non tuberkulosis
sebesar 25,8 %, dengan perbedaan persentase tulang trabekula sebesar 8,8 %.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa terjadi penurunnan persentase trabekula
pada penderita tuberkulosis dibandingkan dengan non tuberkulosis.
Katakunci : Pola Trabekula, Tuberculosis, radiografi panoramik
ABSTRACT
Tuberculosis is an infectious chronic disease that influence the quality of bones
systematically. Panaromic radiograph can be used to identify the mandibular
quality. The purpose of this research is to identify the quality of bones from
trabecular mandibular pattern using panaromic radiograph. The method used is
descriptive with consecutive sampling method About 30 datas are obtained
panaromic radiograph archieve from tubercolosis patient age 25-40 years old.
Trabecular analysis is done using software imageJ with region of interest (ROI)
50x50 pixel in foramen mentale. The result of this research shows the different
values from trabecular bones of tuberculosis patient and non tuberculosis patient as
big as 8.173% on right region and 9.447% on left region. Right region and left
region have a difference percentage of trabecular bones of 1.274%. The different
percentage of marrow on tuberculosis patient and non tuberculosis patient is
8.164% on right region, and 9.436% on left region. Right regin and left region have
a different percentage of 1.2724%. Decreased of trabecular bones in tuberculosis
patient and non tuberculosis patient.
Keywords: Trabecular pattern, tuberculosis, radiography panoramic
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PENDAHULUAN
Tuberkulosis merupakan penyakit sistemik kronis menular yang disebabkan
oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasa menyerang paru-paru,
tetapi dalam satu per tiga kasus dapat menyerang organ atau jaringan lainnya,
seperti kelenjar getah bening, tulang, sendi dan lain-lain. Penularan ini bergantung
pada jumlah droplet yang ditransmisikan, serta virulensi dari Mycobacterium
tuberculosis 1. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO),
diperkirakan pada tahun 2014 terdapat kurang lebih 9,6 juta kasus baru tuberkulosis,
dimana 58% kasus terjadi di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Prevalensi
tuberkulosis di Indonesia menempati urutan ketiga di dunia setelah India dan China
dengan jumlah kasus mendekati 1,6 juta kasus dan diperkirakan sebesar 224 kasus
per 100.000 penduduk dengan angka kematian 27 per 100.000 penduduk 2. Penyakit
tuberkulosis merupakan salah satu penyakit sistemik yang berdampak pada sistem
yang ada didalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan adanya penurunan kepadatan
tulang secara sistemik.
Kepadatan tulang dikaitkan dengan jaringan tulang dan dapat didefinisikan
sebagai sejumlah jaringan tulang dan volume. Volume tulang rahang manusia
sebagian besar terdiri dari tulang trabekula sehingga kepadatan trabekula dapat
mewakili densitas tulang secara keseluruhan 3. Dalam praktik dokter gigi, radiografi
panoramik banyak digunakan sebagai pemeriksaan penunjang untuk menegakkan
diagnosa suatu penyakit. Hal ini dimanfaatkan oleh para peneliti untuk mengetahui
tingkat penurunan trabekula tulang di mandibula. Hasil penelitian menyatakan
bahwa radiografi panoramik dapat menilai kepadatan tulang secara makrostruktur
dan mikrostruktur. Makrostuktur dapat dinilai dengan melihat tulang kortikal dan
tulang alveolar, sedangkan mikrostruktur yang dapat dievaluasi melalui trabekula 4.
Penelitian terhadap pola trabekula sudah banyak dilakukan terhadap pasien
dengan riwayat kelainan sistemik, terutama dengan menggunakan radiografi
panoramik. Kepadatan trabekula dilihat berdasarkan keberadaan dan ketebalan
jaringan keras berupa jaring-jaring tulang yang membatasi rongga sumsum atau
sering disebut jaring-jaring trabekula 3. Tulang trabekula memiliki tingkat
metabolisme relatif lebih tinggi hingga 5-8 kali dibanding dengan tulang kortikal,
sehingga tulang trabekula menjadi rapuh dan mudah patah. Namun, tulang trabekula
menyediakan dukungan maksminum dengan jumlah materi yang minimum. Pola
trabekula ini diharapkan dapat membantu melihat apakah terjadi penurunan kualitas
tulang trabekula pada penderita tuberkulosis secara sistemik di foramen mentale5.
Hasil radiografi menunjukkan adanya kerusakan pada gambaran trabekula
yang nampak kabur dengan radiolusen yang tidak merata. Secara bertahap tulang
digantikan dengan jarinan lunak granulasi tuberkulosis. Jaringan granulasi inilah
yang nantinya akan menyebabkan adanya demineralisasi tulang 6. Kualitas tulang
trabekula mandibula dapat dilihat salah satunya berdasarkan faktor densitas yang
menyusun kepadatan tulang.
Pola trabekula tulang mandibula dapat dihubungkan dengan kondisi tulang
pada bagian kerangka yang lain di dalam tubuh pada tingkat mikrostruktur 7. Tulang
trabekula mandibula secara mikrostruktur mempunyai tingkat metabolisme hingga
5-8 kali lebih besar dari tulang kortikal. Tulang trabekula merupakan bagian dari
tulang spongiosa (kanselosa), yaitu tulang tipis yang bercabang-cabang membentuk
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jejaring di dalam rongga sumsum, tersusun seperti rangkaian bangunan menyerupai
sarang tawon yang merupakan arsitektur tulang, jaringan rumit dan elastis yang
mempunyai kemampuan tension dan kompresi untuk menahan dan menyalurkan
beban tulang8. Perubahan pola trabekula ini tidak merata, hanya pada bagian
tertentu seperti regio mental 9. Analisis morfometri menggunakan Software imageJ
dapat digunakan untuk menghitung luas trabekula yang dapat menjadi salah satu
parameter dalam menentukan kualitas tulang 10.
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan secara crosssectional 11. Populasi dalam penelitian adalah seluruh data
radiograf panoramik penderita tuberkulosis di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Gigi
dan Mulut Universitas Padjadjaran, Bandung dengan usia penderita 25-40 tahun.
Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah consecutive sampling, yaitu suatu
metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu pada suartu interval waktu
yang ditetapkan atau jumlah sampel atau pasien sampai jumlah subjek yang
diperlukan terpenuhi 12.
Sampel yang terpilih adalah 30 buah radiografi panoramik penderita
tuberkulosis di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas
Padjajaran. Teknik penelitian dilakukan pemeriksaan dengan cara menilai luas area
trabekula adalah jumlah persentase trabekula pada suatu ROI dengan menghitung
panjang x lebar, dengan Area Region of Interest (ROI) adalah pada daerah mentale
dengan ukuran panjang 50 pixel dan lebar 50 pixel. Soft wear yang digunakan
adalah imageJ. Pertaman radiograf panoramik dicrop dengan ukuran 50 x 50 pixel
pada daerah dibawah foramen bagian kanan dan bagian kiri, lalu di lakukan crop
dan di proses. Setelah diproses dan mendapatkan outline dari bentuk partikelnya,
kemudian klik analyze lalu pilih analyze particle dan kemudian akan keluar hasil
nilai persentase trabekula dan sumsum tulang pada daerah foramen mentale.

Gambar1. Kanan potongan crop dari area 50x50, kiri setelah
dilakukan partikel analisis (RSGM Data)
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Gambar 2. Terlihat gambar kotak dibawah foremen mentale yang menunjukkan areal
pemeriksaan (RSGM Data)

Setelah pemeriksaan terhadap pasien tuberculosis selesai dilakukan , maka
dilakukan pemeriksaan terhadap pasien non tuberculosis sebanyak 5 radiograf
sebagai kontrol pembanding.
HASIL
Tabel 1. Hasil Nilai Rata-rata Trabekula di ROI Daerah Mentale Mandibula
Penderita Tuberkulosis
Trabekula (%)
Rata-rata

ROI Kiri

ROI Kanan

16.89

17.11

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil nilai rata-rata persentase kepadatan
trabekula mandibula penderita tuberkulosis pada regio kanan dan regio kiri. Regio
kiri mandibula pada penderita tuberkulosis menunjukkan nilai rata- rata trabekula
adalah 17.11%. Regio kanan mandibula pada penderita tuberkulosis menunjukkan
nilai rata-rata trabekula adalah 16.89%.
Tabel 2. Hasil Nilai Rata-rata Trabekula di ROI Daerah Mentale Mandibula Pasien
Non Tuberkulosis
Trabekula (%)
Rata-rata

ROI Kiri

ROI Kanan

26.336

25.283

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil nilai rata-rata persentase kepadatan
trabekula mandibula penderita tuberkulosis pada regio kanan dan regio kiri. Regio
kiri mandibula pada penderita tuberkulosis menunjukkan nilai rata- rata trabekula
adalah 26.336%. Regio kanan mandibula pada penderita tuberkulosis menunjukkan
nilai rata-rata trabekula adalah 25.283%.
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Tabel 3. Hasil Nilai Perbandingan Rata-rata Trabekula di ROI Daerah Mentale
Penderita Tuberkulosis dengan Penderita Non Tuberkulosis
Trabekula (%)
Tuberkulosis

Non Tuberkulosis

Regio kiri

16.89

26.336

Regio kanan

17.11

25.283

Rata-rata

17

25.8095

Dari hasil nilai rata-rata persentase trabekula untuk penderita tuberkulosis
dan penderita non tuberkulosis, menunjukkan adanya perbedaan nilai rata-rata
keduanya. Perbandingan dari perbedaan kedua nilai rata-rata tersebut ditabulasikan
pada tabel 4
Tabel 4. Nilai Selisih Rata-rata Trabekula di ROI Daerah Mentale Pada Penderita
Tuberkulosis dengan Penderita Non Tuberkulosis
Tuberkulosis
Tuberkulosis
Selisih (%)
Rata-rata
Trabekula(%)

17

25.8095

8.8095

Berdasarkan tabel 4, nilai rata-rata persentase trabekula mandibula pada
penderita tuberkulosis sebesar 17% dan pada penderita non tuberkulosis 25.8095%.
Dari kedua nilai tersebut, didapatkan nilai selisih rata-rata persentase trabekula pada
penderita tuberkulosis dengan penderita non tuberkulosis sebesar 8.8095%.
PEMBAHASAN
Tuberkulosis merupakan infeksi kronis granulomatosa yang disebabkan
oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tuberkulosis merupakan
penyakit sistemik yang dapat menginfeksi secara primer pada organ paru-paru dan
dapat juga menginfeksi sekunder pada organ tulang. Tuberkulosis dapat menyebar
ke beberapa organ yang mempunyai vaskularisasi baik, seperti pada organ tulang.
Adanya penyebaran hematogen bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke
dalam sirkulasi darah dan menyebar ke seluruh tubuh, hal ini lah yang
menyebabkan tuberkulosis termasuk sebagai penyakit sistemik1. Penyebaran bakteri
Mycobacterium tuberculosis secara hematogen akan menyebabkan terbentuknya
tuberkel pada sumsum tulang serta menimbulkan infeksi sekunder pada trabekula.
Adanya jaringan granulasi akan menyebabkan demineralisasi tulang. Demineralisasi
tulang ini dikaitkan juga dengan vitamin D yang dibutuhkan dalam pengaturan
kalsium dalam peran mineralisasi tulang. Tulang merupakan jaringan aktif yang
secara terus menerus akan mengalami proses remodeling tulang, yaitu pembentukan
(formasi) dan penyerapan (resopsi) tulang. Proses ini bergantung dari aktivitas
osteoklas, osteoblas dan osteosit. Pada proses normal, formasi dan resorpsi saling
berkaitan sehingga jumlah tulang yang hancur sama dengan yang dibentuknya.
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Keseimbangan ini diatur salah satunya diatur oleh vitamin D. Penderita
tuberkulosis mengalami defisiensi vitamin D dimana proses ini terhadap tubuh
menyebabkan berkurangnya penyerapan dari kalsium, sehingga menyebabkan
tulang menjadi lebih mudah patah dan lemah juga yang menyebabkan gangguan
pada remodeling tulang 13. Defisiensi vitamin D mempengaruhi juga dari kualitas
tulang mandibula. Tingkat demineralisasi tulang dapat diukur dengan cara melihat
nilai perentase tulang trabekula 14.
Pada pasien tuberkulosis ditemukan destruksi tulang tanpa adanya sequestra
dan adanya pembentukan tulang baru yang minimal dan dapat dikarakterisasikan
sebagai tuberkulosis osteomyelitis pada tahap yang aktif. Pada penelitian
sebelumnya dikatakan bahwa bahwa tuberkulosis pada Temporomandibuar joints
menyebabkan adnanya lesi yang terkalsifikasi pada kepala kiri kondilus, begitu juga
peneliti lain mengatakan bahwa tuberkulosis menunjukkan radiolusen difus pada
ramus mandibula dengan adanya kortikasi pada sebagian superior dan anterior dari
kondilus. Adanya perluasan dari destruksi menimbulkan kecurigaan bahwa lesi
yang lebih besar dapat juga ditemukan pada ramus, seperti halnya juga, tuberkulosis
dapat menyebabkan destrruksi tulang secara lambat pada intervertebral disk 15,16.
Analisa trabekula merupakan salah satu indikator dalam menentukan
kualitas tulang melalui radiograf panoramik. Trabekula mempunyai metabolisme
yang paling tinggi dan dapat terjadi sampai 5-8 kali dibandingkan dengan tulang
kortikal. Radiograf panoramik dapat digunakan untuk menentukan kualitas tulang
mandibula, yang dapat juga dihubungkan dengan bone mass density (BMD) pada
vertebrae. Studi korelasi antara parameter tekstur trabekula mandibula dengan nilai
densitas massa tulang menggunakan radiograf digital pada regio anterior
menunjukkan adanya korelasi antara kedua variabel tersebut. Gambaran radiograf
trabekula pada penderita tuberkulosis juga menunjukkan adanya gambaran
radiolusen yang irregular 17.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya
perbedaan antara nilai rata-rata persentase trabekula mandibula pada penderita
tuberkulosis dengan penderita non tuberkulosis (Tabel 4). Berdasarkan tabel 4 nilai
rata-rata persentase trabekula mandibula pada penderita tuberkulosis sebesar 17%
dan pada penderita non tuberkulosis 25.8095%. Dari kedua nilai tersebut,
didapatkan nilai selisih rata-rata persentase trabekula pada penderita tuberkulosis
dengan penderita non tuberkulosis sebesar 8.8095%. Perbedaan dari hasil nilai ratarata trabekula pada penderita tuberkulosis dengan penderita non tuberkulosis terjadi
karena peneyebaran bakteri Mycobacterium tuberculosis yang secara hematogen.
Hal ini sesuai dengan peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa tuberkulosis
dapat menyebabkan nekrosis tulang dan destruksi tulang. Penelitian berdasarkan
trabekula juga terbukti pada binatang percobaan berdasarkan analisa pola trabekula
dan dapat mendeteksi perubahan adanya kualitas tulang sebesar 94% sedangkan
berdasarkan kortikal hanya sebesar 64% 15.
Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang pernah
dilakukan pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa perubahan pada struktur
trabekula yang dideteksi dari radiograf dental 4. Software ImageJ merupakan
software yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui adanya penurunan
persentase trabekula tulang penderita tuberkulosis. Hasil dari software ImageJ ini
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memperlihatkan persentase trabekula dari setiap data radiograf panoramik. Adanya
perubahan pada densitas dari radiograf yang dapat membantu dalam menentukan
rencana perawatan dan pencegahan komplikasi yang akan merugikan pasien 4.
Seperti pada penyakit sistemik lainnya, ditemukan juga bahwa pada penderita
osteoporosis dan diabetes melitus tipe 2 mengalami penurunan kepadatan trabekula
tulang mandibula. Kondisi pada penyakit sistemik pada tulang dapat diindikasikan
melalui pola trabekula pada tulang rahang 18.
SIMPULAN
Adanya penurunan persentase jumlah trabekula tulang mandibula pada
pasien penderita tuberkulosis di daerah foramen mentale.
DAFTAR PUSTAKA
1. Kumar V, et al. 2007. Buku Ajar Patologi. 7th ed. Jakarta : Penerbit Buku
Kedokteran
EGC. 516-522.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Jakarta.
3. Houghton Mifflin Compsny. 2010. The American Heritage Medical
Dictionary. Available at: http://medical.yourdictionary.com/bone-density
(diakses Oktober 2015).
4. Watanabe et all.2004.Quantitative analysis of bone trabecular structural change
using X-ray bone morphometric analysis: a correlation between structural
change and structural parameters. Oral Radiology Journal, Volume 20, pp 49–
56
5. Rensburg, B. 1995. Oral Biology. Jerman : Quintessence Publishing Co, Inc.
6. Saurabh et all, 2014, Osteomyelitis of the mandible: A rare case report, 2014,
Indian Academi Journal of oral and radiology, Volume : 26, P. 439-441
7. Licks, R., Licks, V., Ourique, F., Bittencourt, H.R., and Fontanella, V., 2010.
“Development of a prediction tool for low bone mass based on clinical data
and periapical radiography”. Dentomaxillofacial Radiology 39: 224-230.
8. Van Resburg, and Jansen BG. 1995. Oral Biology. Berlin: Quinstessence
Publishing Co, Inc. 58-60,87-88,393-395.
9. White, SC, Pharoah. 2009. Oral Radiology: Principles and Interpretation. 6th
Ed. Missouri: Mosby. 109-110,175.
10. Amer Eshak Maha, Min-Suk Heo, Sharon L Brooks, Erika Benavides, 2012.
Anatomical variations of trabecular bone structure in intra oral radiographs
using fractal and particlea count analyses. Imaging Scine in Dentistry.2012 :
42: 5-12.
11. Notoatmodjo,S. 2007. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
141.
12. Sastroasmoro, S. 2007. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis. Jakarta:
Sagung seto.
13. Seibel, 2005, Biochemical Markers of Bone Turnover Part I: Biochemistry and
Variability, Clin Biochem Rev Journal. Vol.26. Pp: 97–122.
14. Mousa, H. A. 2007. Bones and Joints Tuberculosis. Bahrain Medical Bulletin,
Vol.
29, No.1, March 2007.

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

421

15. Sourab el all, 2012. Tuberculous osteomyelitis of mandibular condyle: a
diagnostic dilemma. Head and neck Journal, 41: 169–174
16. Freny K el all, 2012. Osteomyelitis affecting mandible in tuberculosis patients.
J Clin Exp Dent. Vol 4. Pp:72-76.
17. Lestari, S., G.B. Suparta, and N. Kertia, 2012, The Correlation between
Texture Parameter of Mandible Trabecullar Bone with The Bone Mass Density
Value, Proc. Of IEEE, The 7th ICBEMA 2012, Serpong (BSD City),
November 9th-10th, 2012.
18. Unnanuntanaet all. 2010.
Diseases Affecting Bone Quality: Beyond
Osteoporosis. Clincal Orthopaedics Relation Reserch Journal. Vol .469. Pp :
2194–2206.

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

422

EVALUASI KEBERHASILAN PERAWATAN MAHKOTA PASAK
SECARA RADIOGRAFI PERIAPIKAL
*Deddy Firman, **Ria Noerianingsih Firman
*Staf Pengajar Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran
** Staf Pengajar Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Mahkota dengan bentuk pendek dapat terjadi oleh karena kehilangan luas struktur
mahkota, yang dapat mengakibatkan gigi tersebut tidak mendukung suatu restorasi.
Hal ini sebaiknya diberikan perawatan sistem pasak dan inti. Pasak merupakan
material yang dimasukkan ke dalam saluran akar, oleh karena gigi tersebut
membutuhkan retensi tambahan, dan diharapkan dapat menahan inti dan restorasi
mahkota. Tujuan penulisan ini adalah agar para dokter gigi dapat melakukan
perawatan pembuatan mahkota pasak dan inti secara optimal dengan ditunjang oleh
pemeriksaan secara radiografi periapikal. Perawatan mahkota pasak sebelumnya
harus dilakukan perawatan endodontik dan beberapa faktor yang harus diobservasi
antara lain: apical seal yang baik, tidak terdapat exudat, tidak ada sensitifitas
terhadap tekanan dan pada apical, tidak ada fistula atau inflamasi yang sedang
berlangsung. Simpulan dari penulisan ini yaitu pengisian saluran akar pada
perawatan endodontik yang belum sempurna harus dilakukan pengulangan sampai
optimal, dan apabila masih ragu, maka dapat dilakukan observasi dengan
melakukan pemeriksaan radiografi periapikal sebelum dan setelah dilakukan
dilakukan perawatan mahkota pasak.
Kata kunci : evaluasi, mahkota pasak-inti, radiografi periapikal
ABSTRACT
Crown with a short form can occur due to extensive loss of the crown structure,
which may result in the tooth does not support a restoration. It should be given the
post and core system maintenance. The post / pasak is a material that is entered into
the root canal, because the tooth requires additional retention, and is expected to
hold the core and crown restorations.The purpose of this paper is that the dentist
can perform maintenance post and core crowns optimally, supported by periapical
radiographic examination. Care must be made prior post crown and endodontic
treatment several factors that should be observed, among others: the apical seal is
good, there are no exudates, no sensitivity to pressure and the apical, no fistula or
inflammatory ongoing. The conclusions of this paper is filling root canals in
endodontic treatment rudimentary must be repeated until the optimal, and if still in
doubt, it can be observed by examining periapical radiographs before and after the
treatment
is
done
post
crown.
Keywords: evaluation, post and core crown, periapical radiographs
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PENDAHULUAN
Suatu gigi apabila mempunyai mahkota dengan bentuk pendek, karena
kehilangan struktur mahkota yang luas dapat mengakibatkan gigi tersebut tidak
dapat mendukung suatu restorasi , sehingga akan lebih baik diberikan perawatan
sistem pasak dan inti. Pasak merupakan material yang dimasukkan ke dalam saluran
akar, oleh karena gigi tersebut membutuhkan retensi tambahan agar dapat menahan
inti dan restorasi mahkota.1
Beberapa macam tipe pasak dan inti yang tersedia, yaitu prefabricated
metal, fiber carbon, keramik dan fiberglass. Pasak dengan bahan keramik dan fiber
glass memiliki nilai estetik yang baik dibandingkan dengan yang lain.2 Pasak
dengan alloy logam sering digunakan pada pasak logam cor disebut alloy emas,
base metal alloy dan alloy Ni Cr. Pasak dengan bahan alloy emas lebih sering
dipilih oleh klinisi sebagai restorasi setelah perawatan endodontik, karena tingkat
kekerasan alloy logam lain dapat menyebabkan fraktur akar.3 Sedangkan pasak jenis
fiber mengandung fiber karbon atau quartz fiber dengan memiliki elastisitas,
sehingga fiber memungkinkan lebih lentur terhadap akar saat berada di dalam
saluran akar dibawah tekanan. Selain itu, jenis ini memiliki kemudahan dalam
manipulasi, bersifat mekanis dan estetika serta mudah dikeluarkan dari saluran
akar.2,3
Sebelumnya perawatan mahkota pasak harus dilakukan perawatan
endodontik, dan sebelumnya harus dilihat antara lain: apical seal yang baik, tidak
terdapat eksudat, tidak ada sensitifitas terhadap tekanan dan pada apikal, tidak ada
fistula atau inflamasi yang sedang berlangsung. Berdasarkan hal ini, maka
diperlukan suatu pemeriksaan secara radiografis pada gigi tersebut. Pengisian pada
perawatan endodontik yang belum sempurna harus dilakukan pengulangan,
sehingga optimal dan apabila masih ragu, maka dapat dilakukan observasi beberapa
bulan sebelum dilakukan perawatan mahkota pasak.1,3 Observasi yang diperlukan
yaitu melakukan pemeriksaan radiografi yang diperlukan dengan periapikal
radiografi, serta harus diperhatikan antara lain: panjang dan jumlah saluran akar
yang akan dilakukan pembuatan pasak, keberhasilan suatu perawatan saluran akar
sebelumnya serta struktur tulang yang mengelilingi gigi yang akan dirawat 1
TELAAH PUSTAKA
Terdapat beberapa indikasi dan kontra indikasi untuk suatu perawatan
dengan restorasi pasak dan inti. Indikasinya yaitu sebagai berikut: 2 gigi pendek atau
dengan kehilangan mahkota yang luas, mahkota yang rentan fraktur pada daerah
servikal, gigi berubah warna dan kehilangan dua permukaan proksimal, tidak
terdapat inflamasi aktif, tidak sensitife saat test perkusi serta dukungan yang baik
sekitar akar. Sedangkan kontra indikasinya yaitu: karies permukaan akar yang dapat
menyebabkan akar lebih rentan fraktur, periodontitis apikalis, penyakit periodontal
akut, dukungan tulang alveolar yang tidak adekuat, fraktur dan perforasi pulpa,
panjang mahkota melebihi panjang akar yang tersisa, kegagalan perawatan
endodontik dan tidak terdapatnya ruang untuk restorasi.3
Perawatan endodontik dinilai dahulu keberhasilannya, kemudian
dilanjutkan dengan pembuatan sistem pasak, sehingga membutuhkan pertimbangan
desain khusus yaitu ferrule effect yang merupakan stabilisasi suatu mahkota dan
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dapat dipengaruhi oleh desain preparasi pada gigi tersebut. Mempertahankan
struktur gigi selama preparasi sangat penting diperhatikan untuk mencegah
terjadinya tekanan berlebih pada CEJ dan memberikan ketahanan terhadap fraktur
gigi.2,4 Preparasi yang diperlukan saat perawatan pembuatan mahkota pasak dan inti
yaitu preparasi saluran akar dan preparasi jaringan mahkota.4
Prosedur preparasi gigi yang telah dilakukan perawatan endodontik ini
dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu: pembuangan bahan pengisi saluran akar,
pembesaran saluran akar dan preparasi struktur mahkota gigi. Selanjutnya dapat
dilakukan pembuatan pasak dengan pilihan dua metode, yaiutu metode indirect
yaitu suatu cetakan dari post space, gigi sekitar dan gingival diambil menggunakan
suatu bahan cetak elastomeric dan dapat menggunakan kawat untuk membantu
mencegah terjadinya distorsi pada bahan cetak (Gambar 1). Sedangkan metode
direct, merupakan suatu pola berbahan resin digunakan untuk mencetak langsung
post space, sehingga didapatkan dimensi dari post space yang sesungguhnya. 3,5
(Gambar 2)

Gambar 1. Prosedur Metode Indirect 3
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Gambar 2. Prosedur Metode Direct 3

Pasak dan inti yang telah dibuat pola lilin harus memiliki kelonggaran di
dalam saluran akar, serta logam dan alloy yang dipakai harus memiliki sifat fisik
sesuai, yaitu modulus elastisitas tinggi, sehingga sesuai jika dipakai sebagai bahan
pasak. Apabila terdapat ruang kosong di dalam post space yang tampak dari hasil
pemeriksaan periapikal radiografi, dengan gambaran radiolusen di tengah antara
sepertiga apikal dan batas akhir pasak dalam saluran akar. (Gambar 3) Hal ini dapat
menyebabkan inflamasi periodontal yang menyebar melalui kanalis lateral. Luting
agent dapat digunakan untuk mengisi ruang kosong tersebut. 3

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

426

Gambar 3. Inflamasi pada Ruangan Kosong 5
Prinsip preparasi yang harus dilakukan saat pembuatan mahkota pasak yaitu
preparasi saluran akar: pada pembuatan pasak (post space) ini yang harus dilakukan
adalah pembuangan struktur jaringan saluran akar seminimal mungkin, karena
apabila berlebihan dapat mengakibatkan perforasi akar dan melemahkan struktur
akar, dan pada akhirnya terjadi fraktur atau patahnya akar saat pasak diinsersikan
kedalam saluran akar. Ketebalan dinding pada saluran akar tersisa merupakan
resistensi saluran akar terhadap fraktur yang terjadi.3 (Gambar 4)

Gambar 4. Enam Kunci Keberhasilan Preparasi Akar 3

Preparasi jaringan mahkota dilakukan pada gigi yang telah dirawat
endodontik, maka tidak memiliki jaringan mahkota tersisa, karena akibat karies
luas, restorasi sebelum perawatan yang telah dilakukan dan mungkin saat preparasi
pada perawatan saluran akar tersebut. Preparasi harus mempertimbangkan
menyelamatkan struktur mahkota gigi, sehingga diharapkan dapat mengurangi
terpusatnya tekanan yang terkonsentrasi pada margin gingival (Gambar 5).
Keutuhan dari struktur gigi dapat terjaga, sehingga terhindar dari fraktur dengan
bantuan ferulle.3. (Gambar 6) Ferulle adalah bagian gigi di daerah melingkari
servikal gigi sebagai bagian dari preparasi pasak-inti, dapat melindungi/memperkuat
struktur gigi, mencegah fraktur, meningkatkan retensi dan ketahanan terhadap gaya
lateral atau meringankan gaya oklusal. 5
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Gambar 5. Macam Margin berdasar tipe mahkota 5

Gambar 6. Preparasi dengan Shoulder dan Ferrule 5

PEMBAHASAN
Prosedur preparasi gigi untuk pembuatan pasak terbagi dalam tiga tahap,
yaitu pembuangan bahan pengisi saluran akar sampai keadalaman tertentu,
pembesaran saluran akar dan preparasi struktur mahkota gigi. Pembuangan bahan
pengisi saluran akar menggunakan endodontik plugger dengan ujungnya di
panaskan dan instrument putar. (Gambar 7) Sebelum guttap perca dibuang,
sebaiknya dilakukan pengukuran panjang akar dengan cara menganalisa data
pemeriksaan klinis dan radiografi yang telah dilakukan. Ruangan tersisa yang
disebut post space di gunakan untuk meletakkan pasak. Panjang pasak dianjurkan
2/3 panjang akar atau kurang dari panjang mahkota akar, sehingga diharapkan pasak
punya retensi cukup. Selain itu, meninggalkan bahan pengisi yang cukup, sekitar 5
mm pada daerah apikal akar dapat mempertahankan apical seal.3 (Gambar 8)
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Gambar 7. Silikon Stopper3

Pelebaran saluran akar dilakukan dengan cara saluran akar di preparasi dan
dilebarkan dengan kedalaman yang telah ditentukan secara horizontal. Hal ini
berfungsi menghilangkan daerah gerong dan mempersiapkan saluran akar supaya
pasak mudah masuk dan dapat diperiksa dengan menggunakan probe periodontal
untuk menilai kontur internal dari saluran akar. Selain itu pelebaran preparasi
bermanfaat struktur gigi tetap utuh, mengurangi perforasi serta tidak mudah
fraktur.3 Lebar preparasi pasak dianjurkan tidak lebih besar dari sepertiga dari lebar
akar, sehingga minimal lapisan dentin 1 mm tersisa untuk menahan tekanan agar
tidak terjadi fraktur.3,4

Gambar 8, Preparasi dan Pembuatan Post Space dan Apical Seal pada Pasak 4

Preparasi struktur mahkota dilakukan setelah pasak atau post space selesai
disiapkan, maka sisa jaringan mahkota dikurangi, dan tergantung dari pemilihan
mahkota yang akan di restorasi. Margin pada mahkota tegak lurus dengan arah
pasak serta apabila secara horizontal tampak lebarnya seperenam dari lebar
penampang akar. 3 (Gambar 9)
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Gambar 9. Penampang preparasi Saluran Akar
dari Oklusal
Ket : Akhiran preparasi ( shoulder) = 1/6 bgn
Penampang seat = 1/6 bgn
Saluran akar total = 1/3 bgn

Setelah dilakukan persiapan tersebut, dapat dilakukan pembuatan pasak
dengan pilihan metode direct yaitu dengan bahan resin yang bersifat
autopolymerized atau thermoplastic dan indikasinya untuk pengerjaan pasak
tunggal dengan akses yang baik, atau dengan metode indirect yang lebih cocok
untuk pasak dengan saluran akar ganda atau dengan akses yang lebih rumit.
Pembuatan pasak ini mempunyai beberapa resiko dan komplikasi, diantaranya yaitu
timbul rasa nyeri, pembengkakan saat hari pertama setelah sementasi dan gejala
gejala tersebut dapat hilang dalam beberapa hari.5
Komplikasi yang dapat terjadi sebagai berikut4: Kegagalan Endodontik: hal
ini sangat penting saat pembuatan pasak, dan oleh karena pasak di tempatkan di
dalam saluran akar, maka gigi tersebut harus dilakukan perawatan endo. Beberapa
kegagalan yang terjadi yaitu secara umum dalam perawatan endo dan terjadi
microleakage dari mikroba akibat tidak adanya apical seal. Fraktur akar : dapat
terjadi karena kesalahan dalam pemilihan jenis pasak, yang dapat menyebabkan
beban yang diterima tidak tersebar secara utuh ke seluruh bagian akar atau jaringan
penyokong pendukung pasak yang tidak cukup memenuhi syarat sebagai suatu
pendukung pasak. Detachment dari pasak : hal ini dapat terjadi, karena tidak
memperhatikan rasio ukuran pasak dan panjang kerja. Panjang pasak tidak kurang
dari tinggi mahkota asli. Terakhir adalah Fraktur Pasak : jarang terjadi, hal ini dapat
disebabkan karena pemilihan pasak yang terlalu tipis atau terlalu pendek, da apabila
pasak fraktur, sebaiknya dibuat ulang lebih baik.
Secara umum dalam pembuatan mahkota pasak harus dilakukan evaluasi
beberapa hal sebagai berikut, yaitu observasi dengan melakukan pemeriksaan
periapikal radiografi, dan yang harus diperhatikan antara lain: panjang dan jumlah
saluran akar yang akan dilakukan pembuatan pasak, keberhasilan suatu perawatan
saluran akar sebelumnya serta struktur tulang yang mengelilingi gigi yang akan
dirawat.1 Perawatan mahkota pasak sebelumnya harus dilakukan perawatan
endodontik dan beberapa faktor yang harus diobservasi antara lain: apical seal yang
baik, tidak terdapat exudat, tidak ada sensitifitas terhadap tekanan dan pada apical,
tidak ada fistula atau inflamasi yang sedang berlangsung.3,4
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Pemeriksaan periapikal radiografi dapat melihat keadaan satu sampai tiga
gigi dan daerah sekeliling periapikal gigi tersebut. dalam satu radiograph. Periapikal
radiografi dapat dilakukan dengan teknik bisektris atau parallel, tergantung pada
kesiapan dan keadaan kondisi pasien yang akan dibuat mahkota pasak. Kesiapan
tersebut antara lain, pasien harus kooperatif, sehingga selama proses paparan, pasien
tenang dan tidak bergerak yang dapat mengakibatkan gambaran buram. Teknik
yang dilakukan baik bisektris maupun parallel harus tepat, sehingga gigi yang di
observasi tersebut terlihat jelas dan tidak terjadi distorsi pada ukuran gigi
sebenarnya. Syarat suatu radiograph yang ideal yaitu densitas dan kontras harus
baik, detail gigi dan jaringan sekitar tercakup dan jelas serta distorsi yang terjadi
pada ukuran gigi seminimal mungkin.5 Diharapkan paparan dapat dilakukan hanya
satu kali mengingat radiasi yang diterima dapat merugikan pasien.
Kegagalan pemasangan pasak dapat terhindar, apabila sebelum dilakukan
insersi pasak ke dalam saluran akar, sebaiknya lakukan dahulu pemeriksaan dengan
periapikal radiografi umtuk melihat apakah panjang pasak sesuai dengan ruangan
yang tersedia. Ruangan tersebut dapat terjadi antara ujung pasak arah apikal dengan
batas atas bahan pengisi di saluran akar. Hal ini dapat menyebabkan terjadi
akumulasi bakteri dan pada akhirnya dapat menimbulkan beberapa masalah dan
pada radiograph didaerah periapikal gigi tersebut tampak gambaran radiolusen
diffuse. 6,7
Selanjutnya, fraktur akar dapat terjadi karena kesalahan dalam pemilihan
jenis pasak dan memberikan pada radiograph periapikal memberikan gambaran
garis radiolusen melintang pada akar gigi tersebut. Sedangkan terjadinya
Detachment pasak, oleh karena tidak memperhatikan rasio ukuran pasak dan
panjang kerja. Panjang pasak harus tidak kurang dari tinggi mahkota asli. Hal ini
akan terlihat dan dapat di ukur dengan radiograph periapikal, serta terjadinya fraktur
pada pasak secara umum jarang, dan apabila terjadi hal ini disebabkan karena
pemilihan pasak yang terlalu tipis atau terlalu pendek.7
SIMPULAN
Pengisian saluran akar pada perawatan endodontik yang belum sempurna
harus dilakukan pengulangan sampai didapatkan hasil yang optimal, dan apabila
ragu pada hasil yang akan didapat, maka dapat dilakukan observasi dengan
melakukan pemeriksaan radiografi periapikal sebelum dan setelah dilakukan
dilakukan perawatan mahkota pasak.
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ABSTRAK
Karies merupakan permasalahan di rongga mulut yang banyak menyerang anak-anak
prasekolah. Faktor penyebab karies terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Salah
satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya karies pada gigi anak adalah
tingkat pendidikan ibu. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat
pendidikan ibu dengan pengalaman karies anak. Penelitian dilakukan pada total 81
responden dengan cara pemeriksaan Indeks def-t kepada responden anak, pembagian
kuesioner kepada ibu dari responden, dan penghitungan kedua variabel dengan uji
korelasi Rank Spearman. Penelitian dilakukan dengan purposive sampling, dengan
populasi seluruh anak TK A dan ibunya yang bersekolah di Taman Kanak-Kanak yang
berada di Kecamatan Sukasari, sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang
dipilih secara purposive sampling. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa TK
A di TK Al-Azhar, TK Kartika Siliwangi, dan TK Labschool UPI. Hasil penelitian
menunjukkan rata-rata nilai Indeks def-t siswa TK A di Kecamatan Sukasari adalah 4,6
dan termasuk kedalam kategori pengalaman karies tinggi. Hasil uji statistik
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan
pengalaman karies anak (p<0,001), dengan korelasi yang rendah (ρ=-0385). Simpulan
hasil penelitian adalah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan
pengalaman karies anak pada siswa TK A di Kecamatan Sukasari.
Kata kunci: Pendidikan Ibu, Pengalaman Karies, Anak Prasekolah
ABSTRACT
Caries is one of the oral health problem that attacked most of preschool children. There
are several internal and external factors that caused caries. One of the external factors
that could cause caries is maternal education level. To assess the association between
maternal education level and caries experience in preschool children.This was a
descriptive study with a cross-sectional study design that used total sampling method.
Subject that were examined were all of the children in TK A in TK Al-Azhar, TK Kartika
Siliwangi, and TK Labschool UPI in Kecamatan Sukasari. The study was conducted in
81 children in total, and was assessed by using the deft index and the questionnaires
that were given to the mothers.The result of this study showed that the caries experience
of children in Kecamatan Sukasari was high, with the mean of index deft 4,6. There was
an association between maternal education level and caries experience (p<0,001), with
a low correlation (ρ=-0385). The conclusion of this study was there was an association
between maternal education level and caries experience of preschool children in TK A
Kecamatan Sukasari.
Keywords: Maternal Education, Caries Experience, Preschool Children
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PENDAHULUAN
Kesehatan manusia dapat diciptakan dengan suatu keharmonisan dari
berbagai faktor yang terkait. H.L. Blum telah menjelaskan bahwa ada empat faktor
utama yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia, yaitu faktor perilaku, faktor
pelayanan kesehatan, faktor genetik, dan faktor lingkungan.1 Salah satu faktor
lingkungan yang dimaksud adalah keluarga.
Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dihadapi oleh seorang
individu. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat juga memegang peranan
penting dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Keluarga yang terdiri dari
orang tua merupakan pihak pertama dan utama dalam menciptakan lingkungan
untuk tumbuh-kembang anaknya.2
Seperti yang kita ketahui anak usia dini masih sangat bergantung pada
orang tua dalam menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Pembentukan
kebiasaan memelihara kesehatan gigi dan mulut pada anak sangat perlu dilakukan
terutama sejak usia prasekolah (1-6 tahun),3 karena usia prasekolah merupakan
masa yang sangat penting dan masa dimana anak dapat membina kepribadian
mereka. Selain itu, karena anak-anak masih menginjak usia prasekolah, mereka
belum mendapatkan pendidikan lain selain dari orang tuanya.
Pada peran serta orang tua umumnya, setiap ibu lebih dekat dengan
anaknya, karena mayoritas para ibu tidak bekerja dan lebih banyak menghabiskan
waktu bersama anaknya. Menurut Arifin seorang ibu memiliki kedekatan dan peran
yang lebih besar dalam memelihara kesehatan anak, khususnya tentang gigi dan
mulut,4 dan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak prasekolah sangat
tergantung dengan pengetahuan yang diberikan oleh ibu dari anak-anak tersebut.5
Belum lagi, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sejak dini memang sangat
berpengaruh terhadap seberapa tinggi risiko karies gigi yang akan didapatkan oleh
seorang anak.
Istilah karies gigi digunakan untuk mendeskripsikan kondisi dari larutnya
struktur kimia yang terdapat pada permukaan gigi, disebabkan oleh proses
metabolisme yang dilakukan oleh bakteri yang terdapat pada plak gigi. Karies dapat
menyebabkan terjadinya defek pada enamel, dentin, dan sementum.6 Banyak faktorfaktor yang dapat menyebabkan munculnya karies gigi. Salah satunya adalah
kebiasaan merawat gigi yang dapat diajarkan oleh setiap ibu kepada anaknya.
Namun, banyaknya pengetahuan yang diberikan ibu kepada anaknya bergantung
pada pengetahuan dan pendidikan ibu itu sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan
seorang ibu dan kurangnya informasi yang seorang ibu miliki dapat menjadi
pengaruh besar dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut anak.7
American Association of Public Health Dentistry pada tahun 2013 pernah
melakukan sebuah penelitian yang mengemukakan sebuah hasil bahwa semakin
tinggi tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, semakin berkurang tingkat karies
gigi pada anak prasekolah.8 Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk
membuat penelitian untuk mengetahui apakah hasil penelitian tersebut juga berlaku
di Indonesia.
Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) pernah menyebutkan bahwa
sedikitnya 89% penderita karies gigi adalah anak-anak usia dibawah 12 tahun dan
menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional tahun 2013, proporsi
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penduduk yang memiliki masalah gigi dan mulut, terutama karies, menurut
kelompok umur 1-4 tahun (prasekolah) adalah 10,4% dari seluruh penduduk
Indonesia.9,10
Provinsi Jawa Barat, salah satu provinsi di Indonesia, memiliki rata-rata
Indeks DMFT yang mengalami peningkatan dari 4,03 pada tahun 2007, menjadi 4,1
pada tahun 2013. Provinsi Jawa Barat juga memiliki prevalensi penduduk kelompok
umur 1-4 tahun yang bermasalah gigi dan mulut lebih tinggi dibandingkan
prevalensi penduduk Indonesia dengan kelompok umur yang sama, yaitu 12,1%.
Selain itu, presentase penduduk kelompok umur 1-4 tahun yang menerima
perawatan dan pengobatan gigi adalah 96,6%.11
Penulis memilih Kota Bandung yang merupakan ibukota Provinsi Jawa
Barat sebagai lokasi penelitian, karena penulis ingin mengetahui kondisi yang
terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung, sebagai ibukota provinsi, dapat
diasumsikan menjadi kota yang paling maju diantara kota dan kabupaten lainnya
yang terdapat pada Provinsi Jawa Barat. Namun ternyata, Kota Bandung memiliki
rata-rata Indeks DMFT yang sama dengan rata-rata Indeks DMFT Provinsi Jawa
Barat yaitu 4,1.12
Salah satu kecamatan di kota Bandung, kecamatan Sukasari, memiliki dua
puluh taman kanak-kanak yang tersebar pada empat kelurahan. Kedua puluh taman
kanak-kanak tersebut memiliki jangkauan kelas ekonomi yang berbeda-beda.
Tingkat pendidikan ibu dari anak-anak yang mengikuti taman kanak-kanak tersebut
pun berbeda-beda. Selain itu kecamatan Sukasari juga merupakan lingkungan
tempat tinggal penulis, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang
hubungan tingkat pendidikan ibu dengan pengalaman karies anak pada siswa TK A
dengan tujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu dengan
pengalaman karies anak pada siswa TK A di Kecamatan Sukasari.
Penulis juga tertarik melakukan penelitian ini karena bertujuan untuk
membantu agar tercapainya salah satu target yang telah dicanangkan oleh World
Health Organization (WHO), “Global Goals for Oral Health 2020”, yaitu
meningkatkan jumlah anak dengan usia 6 tahun yang bebas karies,13 sehingga ketika
anak-anak TK A telah menginjak usia 6 tahun dan memiliki gigi permanen, anakanak tersebut telah bebas dari karies.
BAHAN DAN METODE
Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan jenis
studi korelasional dengan melihat derajat hubungan antara kedua variabel; tingkat
pendidikan ibu dengan tingkat karies anak pada siswa TK A. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan mengambil masingmasing satu TK dengan jumlah siswa terbanyak dari setiap kelurahan yang ada di
Kecamatan Sukasari.
Penelitian dilakukan 81 anak dengan cara melakukan pemeriksaan klinis
pada gigi anak dan mencatat pengalaman karies pada Indeks def-t, meminta ibu dari
anak yang diteliti untuk mengisi kuesioner yang telah dilakukan uji validitas dan
reliabilitas, lalu dilakukan penghitungan dan menganalisis hubungan kedua variabel
menggunakan uji Rank Spearman.
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Alat dan bahan penelitian yang penulis gunakan adalah informasi penelitian,
Informed Consent, formulir pemeriksaan Indeks def-t, instrumen dasar, CPI Probe,
Alkohol dan savlon, masker dan handschoon, senter, tissue, polybib, dan alat tulis.
HASIL
Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Pengalaman Karies
Pengalaman Karies
Tingkat
Sangat
Sangat
Pendidikan
Rendah
Sedang
Tinggi
Total
Rendah
Tinggi
Ibu
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n %
1 12, 1
Menengah
0
0
2 2,5 1 1,2
0 0
16
0
3
3
28,
1 16,
1 17, 6
Tinggi
23
8 9,9
10 12,4
84
4
3
0
4
3
8
28, 1 12, 1 17,
2 29, 8 10
Total
23
10 12,4
4
0
4
4
2
4
6
1
0
Koefisien Korelasi (ρ) = -0,385
Sig. = 0,0
α = 0,05
Tabel diatas menunjukkan pengalaman karies yang dimiliki tiap responden
berdasarkan tingkat pendidikan dari ibu responden. Tabel diatas menunjukkan
bahwa mayoritas responden dengan ibu bertingkat pendidikan menengah memiliki
pengalaman karies yang sangat tinggi, dengan presentase 12,3%, dimana total
presentase keseluruhan responden dengan ibu bertingkat pendidikan menengah
adalah 16%. Hal ini tampak kontras dengan responden dengan ibu bertingkat
pendidikan tinggi yang mayoritas memiliki pengalaman karies yang sangat rendah,
dengan presentase terbesar yaitu 28,4% dari total seluruh responden dengan ibu
bertingkat pendidikan tinggi yang memiliki presentase sebesar 84%.
Tabel ini menunjukkan hasil penghitungan yang dilakukan untuk mengetahui
apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan pengalaman karies
anak. Rumus statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
antara kedua variabel ini adalah rumus Rank Spearman. Penghitungan
menggunakan rumus statistik tersebut menghasilkan nilai P (sig.) adalah 0,0 dengan
derajat kepercayaan (α) 0,05. Koefisien korelasi rho (ρ) yang didapatkan dari hasil
penghitungan tersebut adalah -0,385.
Hasil Penghitungan Variabel Pengganggu
Var. Pengganggu
x
%
Kategori
Pengetahuan
12,3
88%
Baik
Sikap
19
77%
Baik
Tindakan
7,4
74%
Cukup
Pendapatan
> UMK
85%
Tinggi
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Tabel diatas menunjukkan bahwa pengetahuan ibu responden terhadap
kebersihan gigi dan mulut anak sudah baik dengan rata-rata nilai 12,3 dari 14,
dengan presentase 88%, begitu juga dengan sikap ibu responden terhadap
kebersihan gigi dan mulut anak yang baik juga dengan rata-rata nilai 19 dari 25
dengan presentase 77%. Sedangkan untuk tindakan ibu terhadap kebersihan gigi dan
mulut anak, didapatkan rata-rata nilai 7,4 dari 10, dengan presentase sebesar 74%,
yang berarti termasuk kedalam kategori cukup. Untuk pendapatan ibu, 85% ibu
responden sudah memiliki pendapatan di atas Upah Minimum Kota (UMK) Kota
Bandung.
PEMBAHASAN
Pengujian hubungan tingkat pendidikan ibu dengan pengalaman karies anak
pada siswa TK A di Kecamatan Sukasari menggunakan teknik uji statistik Rank
Spearman. Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan uji statistik tersebut
didapatkan hasil berupa nilai P (sig.) adalah 0,0 dengan derajat kepercayaan (α)
0,05, dimana jika nilai P (sig.) lebih kecil dibandingkan dengan α maka H0 ditolak
dan H1 diterima.14 Hal ini berarti, terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu
dengan pengalaman karies anak pada siswa TK A di Kecamatan Sukasari. Hasil
penghitungan dengan rumus Rank Spearman juga menghasilkan koefisien korelasi
yang biasa disebut rho (ρ) senilai -0,385. Tanda negatif (-) artinya arah hubungan
berkebalikan, yaitu apabila variabel X rendah maka variabel Y tinggi 15 dan rho
senilai 0,385 berarti termasuk kategori korelasi rendah.17 Hal ini berarti, terdapat
hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan pengalaman karies anak, semakin
rendah tingkat pendidikan ibu semakin tinggi pengalaman karies anak, walaupun
korelasinya rendah.
Adanya hubungan ini dikarenakan terdapat beberapa faktor eksternal yang
mempengaruhi penyebaran karies gigi seperti usia, jenis kelamin, tingkat-sosisal
ekonomi, keturunan, ras, dan kondisi geografis.6,16 Faktor yang berperan dalam
perilaku orang tua pada kesehatan gigi anak adalah tingkat sosial ekonomi
keluarga,17 dimana tingkat pendidikan ibu merupakan salah satu unsur yang terdapat
pada tingkat sosial ekonomi seseorang.18 Orang tua, terutama ibu, yang memiliki
tingkat pendidikan tinggi, dapat diasumsikan memiliki pengetahuan tentang
perawatan gigi anak yang juga tinggi, sehingga orang tua cenderung akan
mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anaknya.19
Praktik yang biasa dicontohkan oleh seorang ibu kepada anaknya diketahui
berhubungan dengan Early Childhood Caries.20 Maka dari itu, dapat diasumsikan
bahwa semakin tinggi pendidikan ibu, semakin rendah pengalaman karies anak,
begitu juga sebaliknya.8 Beberapa hasil penelitian lain pun menyatakan adanya
hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu, secara spesifik, dengan
kesehatan gigi dan mulut anak, terutama karies gigi.21 Penelitian lain juga
menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan ibu dengan karies anak dengan
arah hubungan yang berkebalikan, dimana semakin rendah variabel X, semakin
tinggi variabel Y, begitu juga sebaliknya.22,23,24,25,26,27,28 Hal ini berarti, pada
penelitian ini juga berlaku hal yang sama, sesuai hasil penelitian yang telah
dilakukan, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, semakin rendah
pengalaman karies anak, begitu juga sebaliknya.
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Rendah atau kuatnya korelasi yang terdapat pada sebuah hubungan
bergantung pada banyak faktor. Pada penelitian ini, korelasi rendah karena terdapat
beberapa variabel pengganggu. Variabel pengganggu yang berpengaruh dalam
rendah atau kuatnya korelasi hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan karies
anak adalah pengetahuan, sikap, tindakan, dan juga kelas sosial ekonomi ibu.29
Selain itu, juga terdapat beberapa interaksi yang tidak dapat dijelaskan antara
variabel-variabel pengganggu dengan faktor risiko karies yang determinan, seperti
pendidikan ibu dan pendapatan keluarga.
Peneliti mengukur variabel-variabel pengganggu tersebut dengan
menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada ibu responden pada saat penelitian
klinis berlangsung. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai pengetahuan, sikap, dan
tindakan para ibu, serta pertanyaan tentang pendapatan ibu dengan Upah Minimum
Kota sebagai tolak ukurnya, apakah dibawah UMK, setara UMK, ataupun diatas
UMK. UMK Kota Bandung adalah Rp2.626.940,00.
Penilaian setiap domain sebagai kategori baik untuk jawaban >75% benar,
cukup untuk jawaban 60-75% benar, dan kurang untuk jawaban <60% benar.30
Pengetahuan dan sikap ibu terhadap kesehatan gigi dan mulut anak pada penelitian
ini sudah termasuk kedalam kategori baik, tetapi tindakan ibu terhadap kesehatan
gigi dan mulut anak masih termasuk kedalam kategori cukup. Mayoritas ibu
responden menghasilkan hasil yang baik pada variabel pengetahuan dan sikap, baik
pada ibu berpendidikan menengah maupun tinggi. Namun, pada variabel tindakan,
mayoritas ibu responden menunjukkan kategori yang cukup. Hal inilah yang
menyebabkan korelasi koefisien pada penelitian ini termasuk kedalam korelasi yang
rendah, karena walaupun ada beberapa ibu dengan tingkat pendidikan menengah,
ternyata pengetahuan dan sikap ibu sudah baik, tetapi tidak terlalu ada tindakan
yang baik dalam mempraktikkan kebiasaan merawat kesehatan gigi dan mulut
kepada anaknya. Begitu juga dengan ibu dengan tingkat pendidikan tinggi yang
telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap kesehatan gigi dan mulut
anak, tindakan yang dilakukan sang ibu dalam mempraktikkan kebiasaan merawat
kesehatan gigi dan mulut masih belum dapat dikategorikan sebagai baik.
Variabel pengganggu dengan domain pendapatan menunjukkan bahwa
mayoritas ibu memiliki pendapatan diatas UMK. Namun, walaupun mayoritas ibu
sudah memiliki pendapatan diatas UMK dan memiliki pengetahuan dan sikap yang
baik terhadap kesehatan gigi dan mulut anak, kesehatan gigi dan mulut anak masih
dapat tidak terjaga karena tindakan ibu dalam mempraktikkan kebiasaan merawat
kesehatan gigi dan mulut masih tidak bisa digolongkan baik. Pengetahuan, sikap,
dan tindakan ibu terhadap kesehatan gigi dan mulut anak, serta pendapatan ibulah
yang menyebabkan korelasi yang terdapat pada hubungan antara tingkat pendidikan
ibu dengan pengalaman karies anak pada penelitian ini rendah.
SIMPULAN
Hasil simpulan penelitian yaitu terdapat hubungan antara tingkat pendidikan
ibu dengan pengalaman karies anak pada siswa TK A di Kecamatan Sukasari
dengan korelasi rendah karena dipengaruhi oleh beberapa variabel pengganggu.
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ABSTRAK
Pelayanan kesehatan merupakan bentuk pelayanan yang sangat erat kaitannya
dengan masyarakat dan berkaitan dengan kepuasan yang dirasakan oleh pasien.
Pemerintah memiliki program pelayanan jaminan kesehatan dalam bentuk jaminan
kesehatan nasional. Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer dalam
menjalankan jaminan kesehatan nasional harus memperhatikan mutu pelayanan,
karena indikator dari suatu pelayanan kesehatan adalah kepuasan pasien. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan
nasional bukan penerima bantuan iuran di pelayanan primer poli gigi puskesmas
Puter dan puskesmas Banjaran Nambo. Metode penelitian adalah deskriptif dengan
teknik purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 300 orang. Data diperoleh dari
penyebaran kuesioner pada pasien jaminan kesehatan nasional bukan penerima
bantuan iuran yang datang ke poli gigi dan sudah mendapatkan pelayanan
kesehatan gigi dan mulut. Hasil penelitian secara deskriptif menunjukan bahwa
kepuasan pasien dalam nilai interval konversi IKM di puskesmas Puter adalah 73,85
dan di puskesmas Banjaran Nambo adalah 73,24.Hasil penelitian adalah mengenai
kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan nasional bukan penerima bantuan iuran
di pelayanan primer poli gigi puskesmas Puter dan Puskesmas Banjaran Nambo
menunjukkan mutu pelayanan kategori B atau kinerja unit pelayanan puskesmas
tersebut baik.
Kata kunci: Kepuasan Pasien, JKN, Bukan Penerima Bantuan Iuran
ABSTRACT
Health care is service that closely relate to the society and patient’s satisfaction.
Puskesmas as primary health care in national health insurance must consider to
service quality, because the indicator of health service is the patient’s satisfaction.
The purpose of this study is to determine the patient’s satisfaction of non – premium
assistance recepients of national health insurance program members in primary
dental care of puskesmas Puter and Banjaran Nambo.The research method is
descriptive with purposive sampling technique. The amount of total sampling are
300 respondents. Datas were collected from questionnaires to non – premium
assistance recepients of national health insurance program members that came to
the puskesmas Puter and Banjaran Nambo and already got dental and oral health
services. The results descriptively showed that the patient’s satisfaction in the
conversion of interval score in puskesmas Puter is 73.85 and in puskesmas
Banjaran Nambo is 73.24. The conclusion of this research is the description of
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patient’s satisfaction of non – premium assistance recepients of national health
insurance program members in primary dental care of puskesmas Puter and
Banjaran Nambo showed a B category in the service quality or in the other words,
performance of the service unit of both puskesmas are good.
Keywords: Patient satisfaction, JKN, Non – Premium Assistance Recepients
PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan merupakan bentuk pelayanan yang sangat erat
kaitannya dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan semua orang memiliki hak yang
sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang
nomor 36 tahun 2009 disebutkan bahwa masyarakat atau dalam hal ini pasien
memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan termasuk perawatan. Undang
undang tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas
ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh
masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.1
Pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar profesi yang baik dengan
pemanfaatan sumber daya secara wajar, efektif dan efisien dalam keterbatasan
pemerintah dan masyarakat, serta diselanggarakan secara aman dan memuaskan
pelanggan sesuai dengan norma dan etika yang baik.2
Penelitian yang dilakukan di UPT Puskesmas Gandrungmangu I Kabupaten
Cilacap tentang hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat
jalan, menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara mutu
pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien di UPT Puskesmas Gandrungmanu I
tahun 2010 diterima.3 Hasil penelitian tersebut,menyatakan bahwa pelayanan
kesehatan yang diberikan sangat berkaitan dengan kepuasan yang dirasakan oleh
pasien.
Pelayanan kesehatan yang bermutu mampu memuaskan setiap pemakai jasa
pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta
penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang telah
ditetapkan.4 Adam Smith mengatakan bahwa, manusia sebagai makhluk ekonomi
memiliki hasrat untuk mencapai suatu kepuasan. Kepuasan akan diperjuangkan oleh
seorang individu agar hal yang diharapkan tercapai. Pengetahuan masyarakat dalam
berbagai hal yang semakin meningkat setiap saat, akan berdampak terhadap
semakin tingginya tuntutan terhadap pelayanan, salah satunya adalah pelayanan di
bidang kesehatan. Masyarakat akan berharap lebih terhadap pelayanan yang didapat
baik itu pelayanan di rumah sakit, praktik perorangan maupun fasilitas kesehatan
yang lain.
Undang undang mengamanatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki
hak untuk hidup sehat, pemerintah dalam hal ini telah memiliki program pelayanan
jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bentuk jaminan
kesehatan nasional (JKN) melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial
kesehatan (BPJS). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa
operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014, dan salah satu
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hal yang penting adalah target kepuasan masyarakat yang ditetapkan oleh
pemerintah yakni paling sedikit 75% peserta puas dengan pelayanan BPJS
kesehatan. Pasien jaminan kesehatan nasional sendiri terbagi menjadi dua, yakni
pasien penerima bantuan iuran (PBI) dan pasien bukan penerima bantuan iuran
(Non PBI). Para peserta PBI, iuran bulanan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan
peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran diwajibkan membayar iuran atau dapat
dipotong dari gaji peserta. Apabila telah memenuhi iuran yang telah ditetapkan,
diharapkan BPJS dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta secara
optimal.5
Pelayanan kesehatan dibawah BPJS telah beroperasi dan salah satu
pelayanan kesehatan dibawahnya adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Dalam KEPMENKES RI No.128 tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi puskesmas
adalah sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat primer ditingkat pertama
di wilayahnya. Hal ini berarti bahwa puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan
primer wajib menjalankan pelayanan kesehatan yang komprehensif.6 Puskesmas
sebagai pelayanan kesehatan primer harus tetap memperhatikan mutu pelayanan
sehingga pasien nantinya akan puas dengan pelayanan yang telah diberikan, karena
indikator dari suatu pelayanan kesehatan adalah kepuasan pasien. Maka dari itu,
perlu dilakukan penilaian terhadap pelayanan kesehatan puskesmas sebagai
pelayanan kesehatan primer dari BPJS Kesehatan agar dapat dilihat apakah
pelayanan kesehatan yang didapatkan telah sesuai dengan pelayanan yang
seharusnya diberikan.
Puskesmas Puter dan Puskesmas Banjaran Nambo merupakan salah satu
dari 5 puskesmas besar dengan tempat perawatan di masing masing wilayah kota
dan kabupaten Bandung dan banyak dituju masyarakat disekitar wilayah tersebut.
Peserta jaminan kesehatan nasional non-PBI dikedua puskesmas tersebut lebih
banyak dibandingkan peserta PBI. Puskesmas Puter sendiri terletak di kawasan
urban kota Bandung sedangkan Puskesmas DTP Banjaran terletak di kawasan rural
Kabupaten Bandung. Penduduk di kawasan urban dan rural memiliki ciri dan
karakteristik yang berbeda, mulai dari lingkungan umum dan orientasi terhadap
alam, mata pencaharian, ukuran komunitas, kepadatan penduduk, homogenitas dan
heterogenitas, diferensiasi sosial dan pelapisan sosial.7 Perbedaan karakter dan
tempat harus tetap memperhatikan mutu pelayanan yang diberikan sehingga
kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan tidak jauh berbeda.
Uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai
kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan nasional bukan penerima bantuan iuran
di pelayanan primer poli gigi puskesmas Puter dan puskesmas Banjaran Nambo.
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian yang dilakukan termasuk kedalam jenis deskriptif dengan
mendapatkan data dari penyebaran kuesioner pada pasien jaminan kesehatan
nasional bukan penerima bantuan iuran yang datang ke poli gigi puskesmas Puter
dan puskesmas Banjaran Nambo dan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan gigi
dan mulut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien dokter gigi di
Puskesmas Puter Kota Bandung dan Puskesmas Banjaran Nambo Kabupaten
Bandung.
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Non
Random (Non Probability) Sampling dengan teknik Purposive sampling, yaitu
teknik yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti
sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.8
Jumlah sampel yang harus diambil berdasarkan KepmenPAN No:
KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah sebanyak 150 orang untuk masing-masing
Puskesmas.9 Kepuasan pasien diukur dengan kuesioner IKM yang ditetapkan dalam
Keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian
dikembangkan menjadi 14 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran
Indeks kepuasan masyarakat.9
Hasil kuesioner dihitung berdasarkan nilai persepsi, yakni dari yang sangat baik
sampai dengan tidak baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung
dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan.
Dalam perhitungan IKM terdapat 14 unsur atau indikator yang dikaji. Setiap unsur
pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡
1
=
= 0,071
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟
14

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, dilakukan penghitungan nilai ratarata per unsur. Kemudian nilai rata rata tersebut dikalikan dengan bobot nilai
tertimbang. Hasil dari perhitungan rata rata nilai perunsur dikalikan bobot nilai
tertimbang dijumlahkan dan didapatkan nilai indeks unit pelayanan. Untuk
mempermudah hasil penilaian dikalikan dengan nilai dasar, dan hasil dari nilai
tersebut dapat menjadi acuan nilai indeks pelayanan, mutu pelayanan dan juga
kinerja pelayanan.9
Alat dan bahan penelitian yang penulis gunakan adalah informasi
penelitian, Informed Consent, kertas kuesioner, papan dada,dan alat tulis.
HASIL

Penelitian dilaksanakan di Poli Gigi Puskesmas Puter dan Puskesmas
Banjaran Nambo. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2016 dan didapatkan
subjek penelitian yaitu sebanyak 300 responden, dengan jumlah responden laki–
laki sebanyak 100 orang dan jumlah responden perempuan sebanyak 200 orang.
Pengambilan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner.
Penilaian Pasien Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Poli Gigi
Puskesmas Puter dan Puskesmas Banjaran Nambo
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Puskesmas Puter
No

Unsur Pelayanan

Puskesmas Banjaran
Nambo

Nilai Unsur
Pelayanan

Nilai
Indeks

Nilai Unsur
Pelayanan

Nilai
Indeks

1

Prosedur Pelayanan

2.92

0.21

2.98

0.21

2

Persyaratan Pelayanan

2.97

0.21

2.99

0.21

3

Kejelasan Petugas Pelayanan

2.99

0.21

2.98

0.21

4
5

Kedisiplinan Petugas Pelayanan
Tanggung Jawab Petugas Pelayanan

2.97
3.05

0.21
0.22

2.91
2.98

0.21
0.21

6

Kemampuan Petugas Pelayanan

3.01

0.21

2.99

0.21

7

Kecepatan Pelayanan

2.83

0.20

2.83

0.20

8
9

Keadilan Mendapat Pelayanan

2.97

0.21

2.93

0.21

3.07

0.22

2.99

0.21

2.98

0.21

2.95

0.21

10

Kesopanan dan Keramahan Petugas
Pelayanan
Pemahaman Terhadap Pelanggan

11

Kepercayaan Terhadap Petugas

3.06

0.22

3.07

0.22

12

Kepastian Jadwal Pelayanan

2.85

0.20

2.87

0.20

13

Kenyamanan Lingkungan

2.91

0.21

2.81

0.20

3.02

0.21

2.99

0.21

14

Keamanan Pelayaan
Jumlah Nilai Indeks
IKM Unit Pelayanan

2.95
2.95 x 25

73.85

2.92
2.92 x 25

73.24

Mutu Pelayanan

B

B

Kinerja Unit Pelayanan

Baik

Baik

Hasil Pelayanan terhadap 14 unsur Indeks Kepuasan Maasyarakat (IKM) di
Poli Gigi Puskesmas Puter menunjukkan nilai interval konversi IKM adalah 73,85.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan berkategori B
atau kinerja unit pelayanan yang ada di Poli Gigi Puskesmas tersebut baik. Unsur
dengan nilai tertinggi yaitu kesopanan dan keramahan petugas pelayanan
mendapatkan nilai 3,07, sedangkan unsur dengan nilai terendah yaitu kecepatan
pelayanan mendapatkan nilai 2,83.
Hasil Pelayanan terhadap 14 unsur Indeks Kepuasan Maasyarakat (IKM) di
Poli Gigi Puskesmas Banjaran Nambo menunjukkan nilai interval konversi IKM
adalah 73,24. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan
berkategori B atau kinerja unit pelayanan yang ada di Poli Gigi Puskesmas tersebut
baik. Unsur dengan nilai tertinggi yaitu kepastian jadwal pelayanan mendapatkan
nilai 3,07, sedangkan unsur dengan nilai terendah yaitu kenyamanan lingkungan
mendapatkan nilai 2,81.
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PEMBAHASAN
Kepuasan pasien, merupakan sebuah indikator kritis dari kualitas pelayanan
kesehatan, yang menggambarkan reaksi penerima pelayanan kesehatan atas
berbagai aspek pengalaman pelayanan yang diterimanya.10 Pelayanan kesehatan
yang bermutu mampu memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan sesuai dengan
tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan kode
etik dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.4
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien peserta jaminan
kesehatan nasional bukan penerima bantuan iuran mencakup banyak hal, antara
lain: kemudahan prosedur pelayanan, kesesuaian persyaratan pelayanan, kejelasan
petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas
pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan petugas
pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, pemahaman petugas
terhadap kebutuhan pelanggan, kepercayaan pelanggan terhadap petugas, kepastian
jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan lingkungan. Variabel
kepuasan pasien memiliki teori kepuasan lain yaitu menurut Gunarsa dan Singgih
(1995) meliputi karakteristik pasien yaitu meliputi karakteristik pasien: umur,
pendidikan, pekerjaan, etnis, sosio-ekonomi, dan diagnosis penyakit. Dalam
penelitian ini, karakteristik pasien bervariasi mulai dari jenis kelamin, umur,
pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.11
Nilai unsur prosedur pelayanan di poli gigi puskesmas Puter adalah 2,92,
dan termasuk dalam kriteria baik. Sedangkan unsur prosedur pelayanan di poli gigi
puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,98, dan termasuk dalam kriteria baik.
Prosedur pelayanan sesuai dengan salah satu konstruksi multi dimensi dari mutu
pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml et al (1990) yaitu access atau
kemudahan, dimana kemudahan prosedur turut meningkatkan kepuasan pasien.12
Prosedur pelayanan kedua puskesmas tersebut di mulai dari pintu pendaftaran dan
mendapatkan nomor antrian sebelum mendapat perawatan, dan setelah
mendapatkan perawatan dapat mengambil obat di apotek, prosedur pada kedua
puskesmas tersebut dianggap mudah oleh pasien.
Nilai unsur persyaratan pelayanan di poli gigi puskesmas Puter adalah 2,97,
dan termasuk dalam kriteria baik. Sedangkan unsur persyaratan pelayanan di poli
gigi puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,99, dan termasuk dalam kriteria baik. Hal
tersebut menunjukkan bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan
untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.9 Berdasarkan
hasil pengamatan penulis pada pasien di poli gigi Puskesmas tersebut, prosedur
pelayanan dan persyaratan pelayanan di kedua Puskesmas dinilai mudah dan sesuai
oleh pasien, baik pasien lama maupun baru.
Unsur kejelasan petugas pelayanan di poli gigi puskesmas puter
mendapatkan nilai 2,99, dengan kriteria baik. Sedangkan unsur kejelasan petugas di
poli gigi puskesmas Banjaran Nambo mendapat nilai 2,98, dengan kriteria baik.
Keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan dapat dilihat dari
nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawab petugas.9 Berdasarkan hasil
pengamatan yang dilakukan penulis, nama, jabatan, kewenangan serta tanggung
jawab petugas yang melayani pasien masih kurang tampak dan dimengerti oleh
pasien. Masih terdapat beberapa pasien yang tidak mengetahui kejelasan petugas.

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

446

Hal ini terlihat dari masih banyaknya petugas yang tidak memakai tanda pengenal
dan hal tersebut dapat mengurangi penilaian pasien terhadap kepuasan pelayanan.
Nilai dari unsur kedisiplinan petugas pelayanan di poli gigi puskesmas
puter adalah 2,97, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur kedisiplinan petugas
pelayanan di poli gigi puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,91, dengan kriteria
baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Vincent tentang keterlibatan
semua orang, dimana semua personil yang berada di dalam institusi secara bersamasama, menjalankan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.13 Hal tersebut
sesuai dengan yang dilakukan di kedua puskesmas, sehingga penilaian dari
responden baik.
Nilai dari unsur tanggung jawab petugas pelayanan di poli gigi puskesmas
puter adalah 3,05, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur tanggung jawab
petugas pelayanan di poli gigi puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,98, dengan
kriteria baik. Unsur tanggung jawab ini termasuk kedalam dimensi mutu pelayanan
responsiveness (daya tanggap), dimana dilihat kemampuan petugas kesehatan
menolong pelanggan dan kesiapannya melayani sesuai hal tersebut juga sesuai
dengan yang dikemukakan Vincent Gaspersz, yaitu petugas menjamin ketersediaan
sumber daya serta informasi yang dibutuhkan untuk membantu operasional dan
pemantauan proses.13 Hal tersebut sesuai dengan yang diterapkan di kedua
puskesmas, sehingga penilaian dari responden baik.
Nilai dari unsur kemampuan petugas pelayanan di poli gigi puskesmas
puter adalah 3,01, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur kemampuan petugas
pelayanan di poli gigi puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,99, dengan kriteria
baik. Unsur ini termasuk kedalam dimensi mutu pelayanan Assurance atau
kepastian dimana dimensi mutu pelayanan ini mencakup pengetahuan dan keramahtamahan para karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan
dan keyakinan.12 Kemampuan dokter dalam menegakkan diagnosa selama
memberikan pengobatan, menanggapi keluhan pasien dengan cepat dan
memberikan pelayanan ketika pasien membutuhkan masih kurang dianggap penting
oleh pasien. Hal tersebut dikarenakan kebiasan masyarakat yang lebih menghargai
hasil akhir, yaitu kesembuhan.14 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa
kemampuan petugas di kedua puskesmas sudah mampu, sehingga penilaian dari
responden baik.
Nilai dari unsur kecepatan pelayanan di poli gigi puskesmas puter adalah
2,83, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur kecepatan pelayanan di poli gigi
puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,83, dengan kriteria baik. Seperti yang
dinyatakan oleh Parasuraman et al bahwa kemauan petugas untuk membantu
pasien serta menyediakan jasa / pelayanan dengan cepat dan tepat, dikaitkan dengan
kepuasan pelanggan.12 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai kepuasan akan
kecepatan pelayanan semakin menurun pada siang hari. Hal ini dikarenakan pasien
sudah cukup lama menunggu, walaupun hal tersebut adalah normal karena
perawatan dilakukan sesuai dengan nomor antrian.
Nilai dari unsur keadilan petugas pelayanan di poli gigi puskesmas puter
adalah 2,97, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur keadilan petugas pelayanan
di poli gigi puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,93, dengan kriteria baik. Unsur ini
termasuk kedalam dimensi mutu pelayanan empaty, dimana hal tersebut berkaitan
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dengan cara petugas memberikan perhatian penuh kepada konsumen yang meliputi
perhatian kepada konsumen, perhatian staf secara pribadi kepada konsumen dan
perhatian terhadap kepentingan konsumen.12 Hal tersebut sesuai dengan yang
dilakukan oleh kedua puskesmas, sehingga penilaian dari responden baik.
Nilai dari unsur kesopanan dan keramahan petugas pelayanan di poli gigi
puskesmas puter adalah 3,07, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur kesopanan
dan keramahan petugas pelayanan di poli gigi puskesmas Banjaran Nambo adalah
2,99, dengan kriteria baik. Menurut Gronroos, kriteria sikap dan perilaku petugas
akan berhubungan dengan proses pelayanan. Pengguna pelayanan kesehatan akan
merasakan apakah dokter dan petugas medis lain sudah memberikan pelayanan
sesuai prosedur. Kondisi ini diperlihatkan oleh sikap dan perilaku positif petugas
yang akan membantu pengguna pelayanan kesehatan mengatasi keluhan
penyakitnya.15 Kesopanan dan keramahan petugas dikedua puskesmas tersebut telah
diterapkan, sehingga penilaian dari responden baik.
Nilai dari unsur pemahaman terhadap pelanggan di poli gigi puskesmas
puter adalah 2,98, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur pemahaman terhadap
pelanggan di poli gigi puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,95, dengan kriteria
baik. Unsur ini termasuk kedalam dimensi mutu pelayanan empaty, dimana hal
tersebut berkaitan dengan pemahaman akan kebutuhan konsumen serta perhatian
terhadap kepentingan konsumen.12 Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan kedua
puskesmas, sehingga penilaian dari responden baik.
Nilai dari unsur kepercayaan terhadap petugas di poli gigi puskesmas puter
adalah 3,06, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur kepercayaan terhadap
petugas di poli gigi puskesmas Banjaran Nambo adalah 3,07, dengan kriteria baik.
Hal ini sesuai dengan salah satu dimensi mutu pelayanan yaitu Assurance. Kriteria
ini berhubungan dengan pengetahuan, kesopanan, dan sifat petugas yang dapat
dipercaya oleh pelanggan. Pemenuhan terhadap kriteria pelayanan ini akan
mengakibatkan pengguna jasa merasa terbebas dari risiko.12 Dari hasil pengamatan
diketahui bahwa, pasien percaya terhadap petugas pelayanan, karena kepercayaan
itulah yang membuat mereka datang untuk berobat ke kedua puskesmas tersebut.
Nilai dari unsur kepastian jadwal pelayanan pelayanan di poli gigi
puskesmas puter adalah 2,85, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur kepastian
jadwal pelayanan di poli gigi puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,87, dengan
kriteria baik. Dari kelima dimensi kualitas jasa, reliability dinilai paling penting
oleh para pelanggan berbagai industri jasa. Hal ini karena berkaitan dengan
kemampuan petugas untuk memberikan kepastian jadwal pelayanan kesehatan
dengan tepat waktu dan akurat sesuai dengan yang ditawarkan. Karena sifat produk
jasa yang nonstandardized output, dan produknya juga sangat tergantung dari
aktivitas manusia sehingga akan sulit mengharapkan output yang konsisten. Apalagi
jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan.15
Nilai dari unsur kenyamanan lingkungan di poli gigi puskesmas puter
adalah 2,91, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur kenyamanan lingkungan di
poli gigi puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,81, dengan kriteria baik. Menurut
Lori DiPrete Brown er. Al, kenyamanan berkaitan dengan pelayanan kesehatan
yang tak berhubungan langsung dengan efektifitas klinis, tapi dapat mempengaruhi
kepuasan pasien dan bersedianya untuk kembali ke fasilitas kesehatan untuk
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memperoleh pelayanan berikutnya.2 Dari hasil pengamatan penulis, kenyamanan
responden di puskesmas Puter sudah cukup baik, namun di Puskesmas Banjaran
Nambo masih ada beberapa pasien yang mengeluhkan tentang kenyamanan seperti
atap ruang tunggu yang berlubang, dan lantai dibeberapa teempat yang masih kotor.
Nilai dari unsur keamanan pelayanan di poli gigi puskesmas puter adalah
3,02, dengan kriteria baik, sedangkan nilai unsur keamanan pelayanan di poli gigi
puskesmas Banjaran Nambo adalah 2,99, dengan kriteria baik. Keamanan (safety)
merupakan salah satu dimensi mutu pelayanan yang dikemukakan Lori DiPrete
Brown er. al dalam QA Methodology Refirement Series, disebutkan bahwa
mengurangi risiko cedera, infeksi, efek samping, atau bahaya lain yang berkaitan
dengan pelayanan. Apapun yang dilakukan dalam pelayanan baik di puskesmas,
rumah sakit, atau tempat pelayanan lainnya harus aman dari bahaya yang mungkin
timbul.2 Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan dikedua puskesmas, sehingga
penilaian dari responden baik.
Dalam segi kualitas pelayanan, tentu saja puskesmas sudah berusaha
memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan secara medis dan administrasi. Hal
ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepuasan pasien
peserta jaminan kesehatan nasional bukan penerima bantuan iuran di poli gigi
puskesmas Puter dan puskesmas Banjaran Nambo menunjukkan mutu pelayanan
kategori B atau kinerja unit pelayanan puskesmas tersebut baik. Walaupun dari
kedua nilai indeks kepuasan masyarakat masih sedikit dibawah target pemerintah
yaitu 75%, yakni pada puskesmas Puter 73,85 dan pada puskesmas Banjaran
Nambo 73,24, hal tersebut dikarenakan masih banyak unsur pelayanan yang
mendapatkan nilai dibawah 3,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar
pasien puas dengan pelayanan yang telah diberikan. Meskipun dalam beberapa hal
masih terdapat beberapa kekurangan, terlihat dari unsur dengan nilai terendah di
puskesmas Puter adalah unsur kecepatan pelayanan dengan nilai 2,83. Sedangkan
unsur dengan nilai terendah di puskesmas Banjaran Nambo yaitu kenyamanan
lingkungan mendapatkan nilai 2,81. Dari hal tersebut perlu dilakukan tindak lanjut
untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam unsur kecepatan pelayanan
di puskesmas Puter dan kenyamanan lingkungan di puskesmas Banjaran Nambo
serta unsur-unsur yang lain agar kualitas pelayanan yang diberikan menjadi lebih
baik.
SIMPULAN
Kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan nasional bukan penerima bantuan iuran
di pelayanan primer poli gigi puskesmas Puter dan puskesmas Banjaran Nambo
memiliki mutu pelayanan B yang termasuk kategori baik.
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ABSTRAK
Karies merupakan kasus yang berkelanjutan secara signifikan pada populasi di
dunia dan perawatannya sering menimbulkan keluhan sakit. Pembuangan jaringan
karies dengan cara konvensional menggunakan bor memiliki kerugian seperti
persepsi pasien mengenai pengeboran merupakan hal yang tidak menyenangkan,
sering membutuhkan anestesi lokal, dapat menyebabkan kerusakan efek termal,
menyebabkan tekanan pada pulpa, dan menyebabkan pembuangan jaringan dentin
sehat sehingga menyebabkan pembuangan jaringan gigi yang berlebihan. Oleh
karena itu diperlukan sebuah prosedur atau bahan yang dapat memfasilitasi
perawatan karies yang dapat mengurangi efek merugikan. Memberikan informasi
mengenai teknik preparasi yang dapat menjadi alternatif perawatan gigi selain
penggunaan bor biasa secara konvensional. Beberapa metode yang merupakan
alternatif pembuangan jaringan karies yang sedang dikembangkan seperti
chemomechanical caries removal (CMCR), air abrasion dan atraumatic restorative
treatment (ART). Pemilihan metode pembuangan jaringan karies sesuai indikasi
sehingga didapatkan hasil yang maksimal dalam setiap perawatan kepada pasien.
Kata kunci : Chemomechanical caries removal (CMCR), air abrasion dan
atraumatic restorative treatment (ART).
ABSTRACT
Caries is ongoing cases significantly in population in the world and its treatment
often cause pains. Remval of carious lession by using conventional drills have
disadvantages such as the patient's perception of drilling is unpleasant, often
requires a local anesthetic, can cause damage to the thermal effect, causing
pressure on the pulp, and resulted in the removal health dentin tissue thus causing
removal excessive on tooth tissue. In that condition, We need a procedure or a
material that can facilitate treatment of caries in order to reduce the adverse
effects. Provide information on the preparation techniques that can be an
alternative to dental care in addition to the use of ordinary conventional drill. Some
alternative removal methods are being developed caries network as
chemomechanical caries removal (CMCR), air abrasion and atraumatic restorative
treatment (ART). Selection of treatment methods play an important role in
determining the success of the treatment to obtain maximum results in each
treatment to the patient. Mechanical CMCR, air abrasion, and ART can be the best
alternative dental care in addition to the use of conventional drill.
Keywords : Chemomechanical caries removal (CMCR), air abrasion dan
atraumatic restorative treatment (ART).
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PENDAHULUAN
Karies merupakan kasus yang banyak terjadi pada populasi di dunia dan
perawatannya sering menimbulkan keluhan sakit. Pembuangan jaringan karies
dengan cara konvensional menggunakan bor memiliki kerugian seperti persepsi
pasien mengenai pengeboran merupakan hal yang tidak menyenangkan, sering
membutuhkan anestesi lokal, dapat menyebabkan kerusakan efek termal,
menyebabkan tekanan pada pulpa, dan menyebabkan pembuangan jaringan lunak
akan tetapi jaringan dentin sehat sehingga menyebabkan pembuangan jaringan gigi
yang berlebihan. Oleh karena itu diperlukan sebuah prosedur atau bahan yang dapat
memfasilitasi perawatan karies yang dapat mengurangi efek merugikan.1
Beberapa metode seperti chemomechanical caries removal (CMCR), air
abrasion dan atraumatic restorative treatment (ART) merupakan alternatif
pembuangan jaringan karies.1
Tujuan penulisan makalah yaitu untuk memberikan informasi mengenai teknik
preparasi yang dapat menjadi alternatif perawatan gigi selain penggunaan bor biasa
secara konvensional.
TELAAH PUSTAKA
METODE CMCR (CHEMO-MECHANICAL CARIES REMOVAL)
Metode chemo-mechanical caries removal merupakan metode untuk
pembuangan karies yang dikembangkan untuk mengatasi kekurangan metode
sebelumnya. Metode ini tidak hanya lebih nyaman untuk pasien akan tetapi juga
dapat mempertahankan jaringan sehat.1
Menurut Banerjee et al, metode chemo-mechanical merupakan metode
alternatif yang efektif untuk pembuangan karies karena memiliki karakteristik
atraumatik, bakterisid, dan bakteriostatik. Bahan aktif pada metode CMCR dapat
melunakkan kolagen yang terdegradasi pada lesi karies tanpa menyebabkan rasa
sakit atau efek yang tidak diinginkan terhadap jaringan sehat sekitarnya.1
Indikasi CMCR yaitu : karies yang dalam seperti media dan profunda,
karies servikal, bukal serta karies akar. Kontraindikasi CMCR yaitu pada lesi karies
yang tidak dalam (pit dan fissure) dan membutuhkan rotary instrument untuk
membuang jaringan karies.1
Saat terjadi proses karies, asam diproduksi oleh bakteri yang ada di dalam
plak dengan cara fermentasi anaerob dari karbohidrat sehingga terjadi pelarutan
mineral pada email. Asam kemudian berpenetrasi ke dalam tubulus dentin dan
bakteri menginvasi jaringan sekitarnya sehingga terjadi penurunan pH, penyebaran
asam yang lebih luas, dan demineralisasi.5
Saat matriks terdemineralisasi, jaringan kolagen dan komponen matriks lain
menjadi rentan terhadap degradasi matriks dimana sebagian besar disebabkan oleh
bakteri protease dan hydrolase. Pada tahap ini terjadi dua zona yang dapat
dibedakan dari lesinya; (i) inner layer yang terdemineralisasi sebagian dan dapat
remineralisasi kembali karena fibril kolagen masih intak, (ii) outer layer, fibril
kolagen di dalam lapisan ini sebagian terdegradasi dan tidak dapat remineralisasi
kembali. Teknik preparasi CMCR dapat menghancurkan sel yang telah mati dan
menyebabkan degradasi kolagen (Gambar 1) yang lebih luas dengan memecah
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rantai polipeptida pada triple helix, men-hidrolisasi cross linkage berkontribusi
terhadap degradasi dan eliminasi bentuk “mantle” fibrin pada proses karies.1,5

Gambar 1. Struktur Kolagen Yang Terdegradasi Oleh CMCR5

Pada pemeriksaan dengan menggunakan Electron probe micro-analysis
(Gambar 2) pada permukaan dentin setelah pembuangan karies menggunakan
metode CMCR menunjukkan bahwa dentin termineralisasi dan permukaannya
irreguler. Pada gambaran histologis terdapat kontaminasi bakteri pada beberapa
daerah tubulus dentin akan tetapi jumlah bakteri tersebut masih lebih rendah
dibandingkan jumlah bakteri setelah preparasi kavitas secara mekanis.5

Gambar 2. Scanning electron micrograph permukaan dentin setelah aplikasi CMCR. P:
patent dentinal tubules; O: occluded dentinal tubules; DS: dentine scales.5

PAPAIN
Papain merupakan enzim proteolitik yang memiliki efek bakterisid,
bakteriostatik dan antiinflamasi. Papain menyerupai pepsin pada manusia yang
bertindak sebagai agen antiinflamasi dan tidak menyebabkan kerusakan jaringan
serta berperan dalam proses sikatrik. Papain berasal dari lateks daun dan buah
pepaya hijau, seperti Carica papaya yang ditanam di daerah tropis (Brazil, India,
Afrika Selatan, dan Hawai) dan banyak digunakan dalam industri makanan,
minuman, dan farmasi. Saat ini papain sudah memiliki produk yang dijual secara
komersil (Gambar 1), akan tetapi penjualannya masih tidak terlalu luas.1
Flindt menunjukkan fungsi papain hanya berefek pada jaringan terinfeksi
karena pada jaringan ini terjadi penurunan plasmatic anti protease atau α1-antitrypsin. α1-anti-trypsin memiliki efek kerja lokal pada jaringan sekitar dan
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menghambat proses penghancuran protein. α1-anti-trypsin ada pada jaringan
terinfeksi sehingga papain dapat memecah molekul kolagen yang terdegradasi.1

Gambar 3. Papacarie11
AIR ABRASION
Air abrasion bekerja menggunakan prinsip energi kinetik dalam
mengurangi struktur gigi yaitu dengan mekanisme tekanan udara kering dan bersih
yang mengandung pertikel-partikel abrasif terhadap permukaan email gigi. Air
abrasion sering disebut sebagai microscopic sandblaster karena cara kerja yang
sama dengan teknik sandblasting untuk pembersihan graffiti di tembok.2
Metode air abrasion terkenal pada tahun 40-an hingga pertengahan tahun
1950 ketika bor high speed air turbine dikembangkan. Air abrasion diperkenalkan
kembali kepada ilmu kedokteran gigi pada tahun 1990-an oleh Dr. Kutsch yang
telah mengembangkan dan membuat hak paten atas teknik air abrasion.2
Partikel abrasif yang digunakan adalah aluminum oksida murni yang
merupakan substansi biokompatibel. Aluminum oksida juga digunakan pada
beberapa pasta pemutih gigi. Jumlah partikel aluminum oksida yang digunakan
sedikit karena adanya kecepatan dan tekanan udara (prinsip energi kinetik) terhadap
permukaan gigi.2
Air abrasion menggunakan mesin dan alat-alat khusus, salah satunya adalah
Kreativ’s Mach 5 yang mempunyai ukuran diameter nozzle dari 0,011” hingga
0,036” dengan sudut 450 dan 900. Keberhasilan metode air abrasion dipengaruhi
oleh ukuran, jenis dan kekerasan partikel-partikel abrasif, tekanan udara, tekanan
aliran air, diameter nozzle, sudut tip dan substansi permukaan gigi.3
Unit air abrasion (Gambar 4) meliputi mesin, indikator dan handle.
Beberapa model telah ditambahkan fitur dan aksesoris, seperti kompresor tambahan,
sistem evakuasi dan light cure dengan intensitas tinggi. Secara komersial berbagai
sistem air abrasion yaitu PrepMaster, EtchMaster (Groman Inc), Airbrator (North
Bay / Bioscince, LLC), PrepStart dan PrepAir (Danville Engineering), CrystalMark
(CrystalMark Inc.) KCP 100. Semua sistem ini pada prinsip yang sama yaitu
teknologi air abrasion, sementara RONDOflex plus (KaVo), aIR-FlowPrep K1
bekerja dengan semprotan air (Hegde).12 Kontrol operator dapat berupa prinsip
mekanis atau digital 1,2. berdasarkan rumus dari energi kinetik EMV mis, E = 1/2
mv2, M = Massa, dan V = Velocity. Persamaan ini menggarisbawahi fakta bahwa
kemampuan pemotongan air abrasion dikaitkan dengan energi dari massa dalam
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gerakan seperti metode mekanis konvensional pada friksi sehingga dapat
menyebabkan kerusakan sejumlah kecil jaringan pendukung gigi.12
Aluminium oksida abrasif biasanya digunakan untuk memotong struktur
gigi yang tajam dan partikel yang tidak teratur. Campuran partikel abrasif yang
lembut seperti polycarbonate resin alumina-hidroksiapatit juga dapat digunakan
untuk menghilangkan dentin karies karena mampu untuk membuang hanya jaringan
setara kekerasannya, meninggalkan jaringan sehat. Efek abrasif partikel aluminium
tergantung pada beberapa variabel, seperti tekanan (40-160psi), ukuran tip (0,015 "0,027" diameter), sudut tip (400-1200), jarak tip (> 2mm dari target), waktu diam ,
dan ukuran partikel (27-50mm).12
Air abrasion untuk preparasi kavitas menggunakan aliran partikel
aluminium oksida, nitrogen terkompresi atau karbon dioksida. Partikel abrasif
mengenai struktur gigi pada kecepatan tinggi untuk membuang sejumlah kecil
struktur gigi, dan diameter nozzle yang lebih kecil dapat digunakan untuk daerah
yang sulit diakses. Untuk persiapan tip hand piece air abrasion harus ditempatkan
pada sudut antara 4000-1200 pada jarak kurang dari 2mm dari daerah target
menggunakan tekanan 100 psi untuk memotong dan 80 psi untuk etsa permukaan.12

Gambar 4. Mesin Air Abrasion12

Gerald R Ross menjelaskan bahwa teknik air abrasion terutama digunakan
untuk merawat dan membuat preparasi kavitas-kavitas kecil yang akan diisi oleh
bahan restorasi glass ionomer atau komposit. Teknik air abrasion hanya dapat
dilakukan pada kavitas yang menggunakan pengisi bukan logam karena preparasi
yang dibuat tidak bersudut dan lebih membulat, sehingga tidak akan kuat menahan
bahan logam yang memerlukan dinding kavitas yang kokoh. Prosedur air abrasion
dapat dilakukan sebagai alternatif perawatan atau merupakan kombinasi perawatan
dengan metode konvensional dengan menggunakan bor. Prosedur air abrasion
dapat digunakan untuk tujuan utama yaitu untuk menghilangkan karies dan stain
pada gigi sehingga dapat diaplikasikan sealant. Teknik ini merupakan alternatif
terbaik pada pasien anak yang takut akan jarum, suara, dan getaran bor.2
Secara umum, air abrasion dapat digunakan pada semua pasien, kecuali
pada pasien dengan penyakit saluran pernafasan, seperti penyakit paru kronis dan
alergi akut terhadap debu. Teknik air abrasion tidak dapat digunakan sebagai
alternatif untuk semua restorasi gigi, terutama restorasi yang membutuhkan kavitas
besar seperti crown and bridge dan restorasi saluran akar.2
Gerald R. Ross menerangkan bahwa terdapat beberapa keuntungan dari teknik
air abrasion, yaitu tidak menimbulkan rasa sakit, nyeri dan linu sehingga tidak
memerlukan anestesi. Prosedur air abrasion tidak menghasilkan getaran, gesekan
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dan panas seperti pada metode konvensional dengan bor sehingga proses restorasi
dapat berjalan dengan nyaman. Teknik air abrasion menghilangkan jaringan email
sesedikit mungkin dan merupakan prosedur yang selektif karena hanya
menghilangkan struktur gigi yang rusak. Teknik air abrasion tidak dapat
mengurangi fraktur-fraktur mikroskopik yang dapat terjadi bila menggunakan
metode bor biasa, waktu kerja lebih cepat, serta tidak membahayakan jaringan lunak
sekitar gigi.3
Kerugian teknik air abrasion adalah prosedurnya menyebabkan banyak
partikel abrasif yang tersisa di dalam rongga mulut. Partikel-partikel abrasif ini
tidak berbahaya dan dapat dihilangkan dengan aliran air, penggunaan rubber dam
dan vacuum spray selama pelaksanaan prosedur. Pasien dan operator harus
menggunakan kacamata. Teknik air abrasion dapat meyulitkan operator dalam
mengontrol pembuatan kavitas karena tidak menimbulkan sensasi, kecuali sensasi
dingin saat prosedur dilakukan. Debu hasil preparasi dapat menyulitkan pandangan
kerja operator dan sering menempel pada kaca mulut. Debu dapat terhirup baik oleh
pasien maupun oleh operator. Teknik air abrasion tidak dapat membuat kavitas
dengan dinding yang tegas dan margin yang detail seperti pada metode
konvensional dengan menggunakan bor.3
ATRAUMATIC RESTORATIVE TREATMENT (ART)
Atraumatic Restorative Treatment merupakan perawatan alternatif pada
karies gigi yang merupakan pembuangan jaringan terdemineralisasi pada lapisan
luar dentin dengan hanya dengan hand instrument. ART mempertahankan struktur
gigi, meminimalisir trauma, dan telah terbukti mengurangi rasa sakit karena
meminimalisir pembentukan kavitas yang besar.6
Indikasi ART yaitu : karies yang melibatkan dentin, anak atau pasien yang
baru pertama kali ke dokter gigi, pasien dengan riwayat takut dan ansietas yang
ekstrim mengenai perawatan gigi, kavitas yang dapat di akses dengan hand
instrument, pasien mentally dan physically handicapped, pasien yang dirawat di
rumah hingga dewasa, dan pasien anak dengan early childhood caries.8
Kontraindikasi ART yaitu : terdapat abses atau fistula, pulpa terekspos,
terdapat keluhan sakit gigi dengan waktu yang lama, akses kavitas yang tidak dapat
dicapai dengan hand instrument, karies pada permukaan proksimal.8
Keuntungan ART meliputi : minimal prosedur invasif, tidak ada rasa sakit
dan dapat diterima oleh anak-anak, tidak membutuhkan anestesi, mengurangi rasa
sakit, mengurangi resiko dari perawatan endodontik dan ekstraksi, meminimalisir
rasa takut pada pasien anak dan dewasa dengan ansietas tinggi, dapat dilakukan
tanpa rotary instrument dan dapat dilakukan dalam berbagai kondisi,
penggunaannya lebih mudah dan tidak mahal karena dilakukan dengan hand
instrument dibandingkan dengan rotary instrument, penyembuhan yang lebih baik,
mengurangi resiko penularan infeksi melalui instrumen, mengurangi resiko karies
sekunder, prosedur yang mudah dilakukan, tidak memerlukan follow up perawatan,
aman untuk jaringan sekitar gigi karena menggunakan bahan restorasi glass
ionomer, dapat dilakukan untuk pasien dengan permanent atau temporary physical
disabilities.7,8,9
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Kerugian ART yaitu : resiko infeksi jika karies tidak terbuang dengan
sempurna, akses yang terbatas pada beberapa kavitas, resiko terjadi residual karies,
memiliki ketahanan yang lebih rendah, tidak sepenuhnya atraumatik.7
PEMBAHASAN
Metode CMCR ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat dilakukan
pada pasien anak dengan kecemasan yang tinggi, menghindari iritasi pulpa dan rasa
tidak nyaman pada pasien, dapat dilakukan tanpa anestesi lokal dan bur sehingga
dapat menghindari persepsi nyeri, kecemasan, lebih nyaman bagi pasien, dan lebih
aman terhadap operator pada pasien dengan penyakit menular seperti TBC, Herpes.4
Perbedaan antara teknik CMCR dan metode preparasi konvensional yaitu
pembuangan karies pada metode CMCR terbatas pada jaringan terinfeksi dengan
menggunakan ujung instrumen pada sisi yang tumpul dan mempertahankan jaringan
atau struktur gigi yang sehat. Pembuangan jaringan karies
pada metode
konvensional dengan instrumen pada sisi yang tajam dapat mengambil jaringan
sehat lebih banyak. Penggunaan ekskavator dengan ujung yang berbentuk bundar
tanpa metode CMCR hanya dapat mengambil sedikit jaringan terinfeksi, sehingga
masih menyisakan banyak jaringan yang terinfeksi. Follow up pada restorasi teknik
CMCR yaitu dengan bahan tambal resin komposit atau glass ionomer karena dapat
berikatan lebih baik dibandingkan bahan tambal amalgam.5 Menurut Ganesh dan
Parikh11, penggunaan Papacarie (CMCR) dengan menggunakan sisi ekskavator
yang tumpul efektif pada pasien hiperansietas dan mempertahankan struktur gigi
sehat.
Teknik air abrasion hanya membuang jaringan karies gigi dan
mempertahankan jaringan sehat, tidak ada panas, tekanan, getaran dan bau sangat
berkurang. Dalam sistem ini, proses pemotongan terjadi dengan cara energi kinetik
dan akibatnya tidak ada odontoblas terambil secara berlebihan sebagaimana terjadi
dengan kecepatan tinggi handpieces rotary yang mungkin mengakibatkan rasa
sakit. Karakteristik alat ini memungkinkan pembuangan 80% dari semua kavitas
yang dalam tanpa perlu anestesi lokal untuk orang dewasa dan terutama anakanak.13 Teknik air abrasion merupakan metode preparasi minimal invasive sehingga
mempertahankan jaringan sehat lebih banyak.15
Perbedaan teknik air abrasion dengan metode bor biasa adalah sebagai
berikut : teknik air abrasion mengeluarkan suara lebih tenang, pekerjaan perawatan
lebih cepat, teknik air abrasion dapat digunakan untuk mengeksplorasi karies dan
stain pada karies kecil sehingga perawatan dapat dilakukan sedini mungkin,
perawatan beberapa kavitas dalam satu waktu kunjungan, teknik air abrasion dapat
dilakukan sebagai teknik alternatif atau sebagai perintis preparasi kavitas yang
dilanjutkan dengan metode bor biasa. Preparasi air abrasion menghasilkan bentuk
bundar pada tekstur permukaan preparasi sehingga tidak tidak menjadi indikasi
untuk preparasi amalgam, logam dan porselen karena preparasi menghasilkan
bentuk permukaan preparasi rata, sudut yang tajam, dan tegak lurus dengan dinding
preparasi seperti preparasi untuk amalgam, logam dan porselen. Menurut Anyunes
et al13, Air Abrasion merupakan teknik yang efektif dalam pembuangan jaringan
karies dan menjadi rekomendasi pada pasien anak.
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Pembuangan jaringan karies pada teknik ART menggunakan ekskavator
pada sisi yang tajam, sehingga menyebabkan jaringan sehat terambil. Teknik
CMCR menggunakan ekskavator pada sisi yang tumpul, sehingga hanya terambil
jaringan nekrotik. Pengambilan jaringan pada teknik ART dapat menggunakan
hatchet sehingga menghasilkan email yang terdukung oleh dentin sehat, sedangkan
pada teknik CMCR ada kemungkinan email yang tidak didukung dentin sehat.
Menurut Roger dan Hak-kong10, penggunaan ART pada pasien dengan bahan
restorasi GIC masih menunjukkan masalah klinis, seperti kebocoran restorasi, dan
fraktur pada restorasi. ART telah menunjukkan hasil perawatan yang baik pada
pasien anak dan daya tahan restorasi yang baik setelah 24 bulan.
SIMPULAN
Pemilihan metode pembuangan jaringan karies sesuai indikasi sehingga
didapatkan hasil yang maksimal dalam setiap perawatan kepada pasien.
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SKELETAL DENGAN MENGGUNAKAN RADIOGRAFI SEFALOMETRI
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ABSTRAK
Sudut kondilus adalah sudut yang tercipta dari posisi kondilus terhadap eminensia
artikularis. Perbedaan sudut kondilus salah satunya dapat diakibatkan oleh
maloklusi skeletal akibat perubahan morfologi atau posisi pada kondilus maupun
pada anatomi dentokraniofasial . Pemeriksaan radiografi diperlukan dalam
menentukan maloklusi skeletal dan dalam pengukuran sudut kondilus. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbedaan sudut kondilus menggunakan radiograf
sefalometri digital di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran
berdasarkan maloklusi skeletal kelas I dan kelas II. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif analitik dengan pengambilan data dari radiograf sefalometri
digital di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran
periode 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata sudut kondilus
pada pasien maloklusi kelas I skeletal sebesar 33,433°, sedangkan pada pasien
maloklusi kelas II skeletal sebesar 29,533°. Simpulan penelitian ini adalah secara
deskriptif terdapat perbedaan sudut kondilus yang signifikan pada pasien maloklusi
kelas I dan kelas II skeletal, yaitu rata-rata sudut kelas I lebih mendekati rata-rata
sudut normal orang Indonesia.
Kata kunci : Sudut kondilus, maloklusi, sefalometri
ABSTRACT
Condylar angle is the angle created by the position of the condyle against the
articular eminence. Condylar angle difference can be caused by skeletal
malocclusion due to changes in the morphology or position of the condyle and the
anatomy of dentocraniofacial. Radiographic examination is necessary to determine
skeletal malocclusion and for measurement of the condylar angle. This study aims
to determine the angular difference in the condylar using digital cephalometric
radiograph in RSGM Unpad based on class I and class II skeletal malocclusion.
This research used descriptive analytic method with collecting data from digital
cephalometric radiographs in Radiology RSGM Unpad period of 2013-2014. The
results showed that the mean angle of the condylar in patients with class I skeletal
malocclusion at 33.433 °, while in patients with class II skeletal malocclusion at
29.533 °. The conclusions of this research descriptively are there is a significant
difference in condylar angle on patients with class I and class II skeletal
malocclusion, which is mean angle of the class I is closer to the mean angle of
normal Indonesian people.
Keywords : Condylar angle, malocclusion, cephalometric
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PENDAHULUAN
Sudut kondilus, disebut juga sebagai Angle of Condylar Guidance1, penting
dalam menjaga fungsi dari sendi temporomandibula2, karena sudut kondilus
menentukan jalur pergerakan dan derajat rotasi dari kondilus3,4. Pada saat berbicara,
mastikasi atau melakukan aktifitas fungsional lainnya, sudut kondilus berperan
dalam menentukan pergerakan kondilus pada eminensia artikularis saat mandibula
bergerak ke arah lateral maupun protrusif.
Perbedaan sudut kondilus dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya
seperti maloklusi, kehilangan gigi posterior lebih dari 5 gigi, overhang restorasi,
lalu trauma baik makro trauma atau pun mikro trauma, stress emosional seperti
depresi dan gelisah, dan aktivitas parafungsional seperti mengunyah satu sisi,
grinding, atau clenching5. Weinberg menemukan bahwa 90% pasien dengan
temporomandibular disorder mengalami perubahan posisi pada kondilus6.
Mandibula dan temporomandibular joint berbeda pada orang dengan
beragam morfologi dentofasial, seperti pada orang dengan maloklusi skeletal7.
Prevalensi maloklusi di Indonesia adalah sebesar 80% dan maloklusi merupakan
masalah kesehatan gigi dan mulut terbesar ketiga setelah karies dan penyakit
periodontal8. Maloklusi menjadi salah satu penyebab adanya perubahan pada sudut
kondilus. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penyebaran tekanan
pada kondilus saat mastikasi9. Pasien dengan maloklusi, pada setiap pergerakan
rahang yang terjadi dapat menyebabkan stress pada otot dan saraf yang berada di
sekitar temporomandibular joint. Stress pada otot dan saraf tersebut menyebabkan
adanya perubahan pada diskus sehingga terjadi perubahan pada kondilus baik dari
posisi maupun morfologi. Perubahan posisi kondilus tersebut dapat merubah sudut
kondilus menjadi curam yang menyebabkan gigi kontak prematur saat rahang
melakukan relasi sentrik maupun eksentrik. Pada orang Indonesia dengan sendi
temporomandibular yang normal dan sehat, sudut kondilus berada pada 32º±3º.
Perubahan sudut inklinasi kondilus ini dapat menyebabkan bunyi sendi yang
diakibatkan dari bergesernya diskus artikularis ke anterior, rasa sakit daerah
temporomandibular joint, keterbatasan pergerakan mandibula dan terganggunya
aktivitas fungsional. Jika tidak ditangani, perubahan sudut kondilus ini
menyebabkan tidak tercapainya stabilitas posisi kondilus yang menjadi pemicu
terjadinya temporomandibular disorder yang lebih parah.
Pencitraan radiograf dapat membantu dan memberikan data yang optimal
pada sudut kondilus1. Berbagai macam teknik radiograf dapat menampilkan
gambaran sudut kondilus seperti panoramik, sefalometri dan CBCT. Peneliti
memilih menggunakan teknik radiografi sefalometri karena memberikan tampilan
struktur anatomi dari temporomandibular joint dari aspek lateral sehingga terlihat
hubungan antara kondilus dengan eminensia artikularis, dimana kedua aspek
tersebut penting dalam penelitian ini, selain itu radiografi sefalometri lateral banyak
digunakan dalam penelitian untuk menganalisa perubahan dimensi vertikal dan
sagital terhadap maksila dan mandibula10.
Penelitian mengenai sudut kondilus pada pasien maloklusi kelas I dan kelas
II skeletal ini penting dilakukan karena dokter gigi perlu mengetahui komponen
fungsional dari wajah dengan bagian lain karena maloklusi merupakan interaksi
antara posisi rahang dan posisi gigi yang mempunyai efek langsung terhadap
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hubungan rahang. Selain itu, maloklusi merupakan salah satu faktor terjadinya
temporomandibular disorder. Sudut kondilus juga memiliki peran penting untuk
menentukan dataran oklusal dalam pembuatan gigi tiruan lengkap11.Penelitian
mengenai perbedaan sudut kondilus pada pasien maloklusi kelas I dan kelas II
skeletal ditinjau dari radiograf sefalometri dilakukan di Instalasi Radiologi RSGM
Unpad tahun 2013-2014.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran perbedaan
sudut kondilus pada pasien maloklusi kelas I dan kelas II skeletal ditinjau dari
radiograf sefalometri di Instalasi Radiologi Kedokteran Gigi RSGM Unpad tahun
2013-2014.
BAHAN DAN METODE
Alat dan bahan dalam penelitian ini adalah : Arsip foto radiografi
sefalometri lateral, komputer, software EZ-Pax, alat tulis. Rangkaian tahapan
penelitian yang dilakukan adalah pemilihan foto radiografi sefalometri tahun 20132014 yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Setelah itu operator memisahkan
foto radiografi pasien dengan maloklusi skeletal kelas I dan II menggunakan
analisis Steiner dan Wits.

SNA merupakan pengukuran pertama yang dilakukan dalam analisis
Steiner. SNA menunjukkan posisi anteroposterior pada hubungan maksila
terhadap basis kranial dengan nilai normal SNA 82°±2° (80°-84°). Bila SNA
di atas nilai normal menunjukkan maksila mengalami prognasi dan bila SNA
di bawah nilai normal menunjukkan maksila mengalami retrognati.
SNB menunjukkan relasi anteroposterior mandibula terhadap basis
kranial dengan nilai normal SNB 80° ±2° (78° - 82° ). Bila SNB di atas nilai
normal menunjukkan mandibula mengalami prognasi dan bila SNB di bawah
nilai normal mandibula mandibula retrognati,
ANB menunjukkan relasi anteroposterior langsung dari maksila dan
mandibula. Nilai ANB dapat diperoleh melalui pengukuran dan juga
pengurangan antara sudut SNA dan SNB.Nilai normal ANB yaitu 2° ±2°
(0°-4°). Bila ANB bernilai positif menunjukkan posisi maksila lebih ke
depan dari mandibular yang menunjukkan profil cembung. Sedangkan bila
nilai ANB negatif menunjukkan posisi maksila lebih ke belakang dari
mandibular yang menunjukkan profil cekung13.
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Pengukuran SNA, SNB dan ANB43

Setelah melakukan analisis Steiner, operator mengukur relasi
anteroposterior dari maksila dan mandibular dengan analisis Wits. Analisis ini
digunakan pada saat sudut ANB diragukan akibat faktor posisi nasion atau adanya
rotasi pada rahang. Pengukuran ini dilakukan dengan menarik garik tegak lurus dari
titik A dan titik B. Perbedaan jarak antara kedua titik tersebut menunjukkan relasi
anteroposterior dari maksila dan mandibular. Jarak normal antara kedua titik ini
yaitu 0 – 4mm dengan titik AO berada di depan titik BO. Jika titik AO berada lebih
depan dari titik BO dan berjarak lebih dari 4mm, hal ini menunjukkan maloklusi
skeletal kelas II, sedangkan pada maloklusi kelas III titik BO berada di depan titik
AO12.

Pengukuran Analisis Wits

Setelah mengukur dan memisahkan foto radiografi pasien dengan maloklusi
skeletal kelas I dan kelas II, operator mengukur sudut kondilus pasien dengan cara
membuat perpotongan garis A (garis yang ditarik dari titik tertinggi kepala kondilus
ke titik terbawah eminensia artikularis) dengan garis B (Frankfurt horizontal plane:
bidang lurus yang tercipta dari porion yaitu batas superior dari meatus akustikus
eksternal dengan orbitale yaitu batas superior pada orbital rim paling inferior).
Dikarenakan sefalometri ini merupakan gambar dua dimensi sehingga tidak
memungkinkan untuk membentuk sebuah bidang, maka FHP digantikan oleh “true
meridian 0º” atau garis meridian nol derajat.
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Pengukuran Sudut Kondilus

Jika hasil pengukuran linier (x) < 32º-3º atau (x) > 32º+3º maka telah terjadi
perubahan sudut kondilus, dan jika hasil pengukuran 32º-3º < (x) < 32º+3º , maka
sudut kondilus berada dalam posisi yang normal. Nilai sudut kondilus yang
diperoleh dicatat pada tabel selanjutnya dilakukan pengolahan data secara statistik.
HASIL

Penelitian dilakukan terhadap 30 foto radiografi sefalometri dengan
maloklusi skeletal kelas I dan 30 foto radiografi sefalometri dengan maloklusi
skeletal kelas II. Nilai rata-rata sudut kondilus pada maloklusi skeletal kelas I
didapat 33,433± 1,906 dan rata-rata sudut kondilus pada maloklusi skeletal kelas II
didapat 29,533±1,961. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang
bermakna sudut kondilus maloklusi kelas I dan kelas II skeletal, maka dilakukan
pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:
H0
: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari sudut kondilus pada pasien
maloklusi kelas I dan kelas II skeletal ditinjau dari radiograf sefalometri
lateral digital di Instalasi Radiologi RSGM UNPAD.
H1
: Terdapat perbedaan yang signifikan dari sudut kondilus pada pasien
maloklusi kelas I dan kelas II skeletal ditinjau dari radiograf sefalometri
lateral digital di Instalasi Radiologi RSGM UNPAD.
Taraf signifikansi dengan (α) sebesar 0,05, dengan kriteria pengujian sebagai
berikut: - tolak H0 jika t-hitung > t-tabel,
- terima H0 jika t-hitung < t-tabel.
Hasil pengujian statistik di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel Perbandingan Sudut Kondilus Kelas I dan Kelas II
Kelompok
Hasil
Penelitian
Sudut
Kondilus
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Maloklusi
Kelas I
Skeletal
Mean
SD

Maloklusi
Kelas II
Skeletal
Mean
SD

33,433

29,533

1,906

1,961
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Tabel di atas menjelaskan perbandingan sudut kondilus kelas I dan kelas II
skeletal ditinjau dari radiograf sefalometri. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai thitung yag diperoleh sebesar 7,812. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel
pada tabel distribusi t. Dengan α = 5%, df = 58, diperoleh nilai t-tabel ± 2,002. Dari
nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh (7,812), berada diluar
nilai t-tabel (-2,002 dan 2,002), sesuai dengan kriteria pengujian hipoteisis bahwa
H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang bermakna sudut
kondilus maloklusi kelas I dan kelas II skeletal ditinjau dari radiograf sefalometri di
Instalasi Radiologi RSGM UNPAD. (p-value < 0,05).
Tabel Rata-Rata Sudut Kondilus Berdasarkan Usia Pada Masing-Masing Kelompok

Usia
Group I
(< 20 tahun)
Group II
(21 - 30 tahun)
Group III
(> 30 tahun)

f

Kelompok
Maloklusi Kelas
Maloklusi Kelas
f
I Skeletal
II Skeletal

4

35°

15

29,86°

26

32,88°

12

29,54°

-

-

3

28°

Tabel dan gambar di atas menunjukkan rata-rata sudut kondilus berdasarkan
usia pada masing-masing kelompok. Dari tabel tersebut didapat hasil bahwa
terdapat penurunan besar sudut kondilus berawal dari group I sampai group II untuk
kelompok uji maloklusi kelas I skeletal dan dari group I sampai group III untuk
kelompok uji maloklusi kelas II skeletal.
PEMBAHASAN
Sudut kondilus bervariasi pada setiap orang. Menurut Soelarko, besar ratarata sudut kondilus orang Indonesia sebesar 32° yang diperoleh dari pengukuran
sefalometri pada 300 tengkorak. Ras Deutero-Malay memiliki rata-rata sudut
kondilus sebesar 38°±8,5°, sedangkan ras Kaukasoid 33°13,14,15,16,17,18. Pengukuran
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yang sama dilakukan pada populasi orang Kenya, dengan hasil rata-rata
22,55°±5,43°, sama dengan rata-rata pada populasi orang Brazil. Perbedaan sudut
ini disebabkan oleh keadaan anatomi yang berbeda pada setiap individu19.
Nilai rata-rata besar sudut kondilus pada pasien maloklusi skeletal kelas I
dan kelas II menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik. Hal ini
kemungkinan disebabkan karena Sampel maloklusi kelas I pada penelitian ini
memiliki sudut SNA, SNB, ANB dalam batas normal, sehingga sudut kondilus pada
pasien maloklusi kelas I mendekati rata-rata sudut kondilus normal pada orang
Indonesia. Keadaan ini diakibatkan tercapainya hubungan yang baik antara gigi
geligi, otot dan sendi temporomandibular sehingga tercapainya efisiensi mastikasi
yang baik20.
Variabel oklusal memengaruhi fungsi otot pengunyahan yang alami. Pasien
dengan overjet yang tinggi memfasilitasi kerusakan sendi yang dapat merubah
morfologi dari sendi temporomandibula, yang berhubungan dengan tekanan
biomekanik pada saat melakukan aktivitas oklusi5. Kondisi ini dapat diakibatkan
karena kurangnya stabilitas oklusi sehubungan dengan maloklusi tersebut.
Maloklusi skeletal memengaruhi pertumbuhan kartilago kondilus dan morfologi
rahang bawah21.
Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan Arnett, 2004, pada individu
dengan maloklusi skeletal kelas II ditemukan kondilus dengan ukuran yang lebih
kecil yang menyebabkan adanya perubahan oklusal, karena kondilus, fossa dan
kapsul dalam keadaan longgar22. Keadaan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya
yang dilakukan bahwa beberapa dari tipe maloklusi berhubungan dengan terjadinya
perubahan sudut kondilus salah satunya maloklusi kelas II23,24, sehingga terdapat
perbedaan yang bermakna terhadap sudut kondilus pada maloklusi kelas I dan kelas
II.
Terdapat penurunan rata-rata sudut kondilus berdasarkan usia pada group I,
II dan III. Hal ini terjadi karena adanya remodeling dari kondilus sebagai proses
fisiologis untuk beradaptasi dengan perubahan fisik pada gigi yang berhubungan
dengan aktivitas oklusi. Keadaan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya
yang diukur melalui radiograf sefalometri, dengan rentang usia 20-50 tahun didapat
penurunan rata-rata sudut kondilus yang diakibatkan adanya flattening pada
kondilus, erosi pada area kondilus dan pertumbuhan tulang (osteophyte)20. Pada
group II dengan rentang usia 21-30 tahun didapat rata-rata sudut kondilus 32,88°,
mendekati rata-rata sudut kondilus orang Indonesia. Keadaan ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Katsavrias, 2002 bahwa inklinasi kondilus tercapai
90% pada usia 20 tahun dan inklinasi penuh dicapai pada usia 30 tahun3.
SIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna dari
sudut kondilus pada pasien maloklusi skeletal kelas I dan kelas II ditinjau dari
radiograf sefalometri di Instalasi Radiologi RSGM UNPAD.
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DESKRIPSI POSISI IMPAKSI GIGI MOLAR KETIGA TERHADAP
KANALIS MANDIBULA MELALUI RADIOGRAF PANORAMIK DIGITAL
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*
Mahasiswa PPDG Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran
**
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ABSTRAK
Adanya hubungan dekat antara akar gigi molar ketiga mandibula yang mengalami
impaksi dengan kanalis mandibula dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan
Nervus Alveolar Inferior. Teknik radiograf panoramik adalah teknik yang paling
sering digunakan untuk menilai kedua struktur tersebut. Tujuan penelitian ini untuk
memperoleh deskripsi posisi impaksi gigi molar ketiga terhadap kanalis mandibula
melalui radiograf panoramik digital. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi
penelitian adalah arsip radiograf panoramik digital pasien umur 21 tahun atau lebih
RSGM Unpad bulan Juli-Desember 2014. Teknik sampling yang digunakan adalah
purposive sampling dan didapat sampel sebanyak 185 radiograf. Hasil penelitian
adalah 7.35% menunjukkan posisi A, 5.15% menunjukkan posisi B, 1.10%
menunjukkan posisi C, 3.31% menunjukkan posisi D, 11.03% menunjukkan posisi
E, 5.88% menunjukkan posisi F, dan 13.24% menunjukkan posisi G. Simpulan
penelitian adalah posisi impaksi gigi molar ketiga terhadap kanalis mandibula yang
paling banyak terjadi yaitu posisi G atau terputusnya garis radioopak kanalis
mandibula.
Kata kunci: Posisi Impaksi, Molar Ketiga Mandibula, Kanalis Mandibula,
Radiograf Panoramik Digital
ABSTRACT
A close relationship between the third molar and mandibular canal increase the
risk of this complication from happening. Panoramic radiograph is the most
common technique used to assess both structures. Rood and Shehab identified seven
radiographic signs which indicate a close relationship between both structures. The
purpose of this study is to obtain description of position of impacted mandibular
third molar to the mandibular canal using digital panoramic radiograph.The
research method used is descriptive. Population in this research is digital
panoramic radiograph from RSGM Unpad patients from July-December 2014. The
sampling technique used is purposive sampling, obtained 185 radiographs.The
result shows that the most seen position is interruption of the white lines of canal
with 13.24% and the least seen position is narrowing of the root with
1.10%.Conclusion of this research is the most seen position of impacted mandibular
third molar to the mandibular canal is interruption of the white lines of canal.
Keywords: Impacted Mandibular Third Molar, Mandibular Canal, Digital
Panoramic Radiographs
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PENDAHULUAN
Gigi impaksi merupakan kegagalan gigi erupsi sepenuhnya dalam jangka
waktu yang diharapkan. Dapat ditemukan gigi impaksi tidak mempunyai gejala
(asimtomatik) atau dengan gejala (simtomatik). Ketika gigi impaksi menyebabkan
nyeri atau menjadi fokal infeksi, maka gigi tersebut diindikasikan untuk
diekstraksi1.
Operasi pengangkatan gigi molar ketiga mandibula adalah prosedur umum
dalam praktik kedokteran gigi klinis. Salah satu komplikasi pasca operasi yang
mungkin terjadi adalah kerusakan Nervus Alveolar Inferior2 dan diketahui faktor
risiko terjadinya komplikasi ini adalah adanya hubungan dekat antara akar dari gigi
molar ketiga dengan kanalis mandibula3.
Nervus Alveolar Inferior berjalan dalam kanalis mandibula dan mempersarafi
gigi rahang bawah. Kerusakan Nervus Alveolar Inferior menyebabkan gangguan
sensoris sementara atau permanen yang dapat berupa parestesia, hipoestesia dan
disestesia pada gigi rahang bawah, kulit bibir bawah dan dagu. Gangguan ini dapat
mengganggu bicara dan mastikasi dan mempengaruhi kualitas hidup pasien.
Komplikasi ini dapat diantisipasi sebelum operasi dengan menggunakan
radiograf, yang dapat membantu operator dalam menentukan diagnosa dan
penatalaksanaan untuk mencegah atau menginformasikan kepada pasien
kemungkinan terjadinya komplikasi tersebut4. Evaluasi topografi yang tepat dari
kanalis mandibula dan molar sekitarnya dianggap penting selama perencanaan praoperatif2 dan evaluasi tersebut tidak dapat dilihat secara klinis.
Teknik radiografi panoramik merupakan teknik paling sering digunakan
untuk menilai hubungan antara kedua struktur tersebut. Radiograf panoramik dapat
memberikan gambaran mengenai hubungan gigi molar ketiga dengan kanalis
mandibula5. Diagnosis radiologi pra-operasi dapat memberikan lokasi kanalis
mandibula dan dengan demikian mencegah komplikasi selama prosedur bedah6.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui deskripsi posisi impaksi gigi
molar ketiga terhadap kanalis mandibula melalui radiograf panoramik digital.
BAHAN DAN METODE
Data penelitian diambil dari arsip radiograf panoramik digital pasien berusia
lebih atau sama dengan 21 tahun yang mengalami impaksi molar ketiga mandibula
di Instalasi Radiologi Kedokteran Gigi RSGM Unpad mulai dari bulan Juli hingga
Desember tahun 2014.
Posisi impaksi gigi molar ketiga terhadap kanalis mandibula adalah posisi
gigi molar ketiga terhadap kanalis (garis radiolusen dibatasi garis radioopak tipis)
sesuai 7 gambaran indikator hubungan dekat antara molar ketiga dan kanalis
mandibula menurut Rood dan Shehab.
1. Radiolusensi akar: peningkatan gambaran radiolusen pada akar dimana akar
berkontak atau dilewati kanalis.
2. Defleksi akar: terdapat perubahan bentuk akar atau ujung akardimana akar
dilewati kanalis.
3. Penyempitan akar: terdapat penyempitan pada akar dimana akar dilewati
kanalis.
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4.
5.
6.
7.

Apeks akar bifid: apeks gigi bifid dan bertambah radiolusen dimana akar
dilewati kanalis.
Penyimpangan kanalis: terdapat perubahan arah kanalis dimana kanalis
berkontak dengan akar.
Penyempitan akar: terdapat penyempitan kanalis dimana kanalis berkontak
dengan akar.
Gangguan pada garis radioopak kanalis: terdapat bagian dari akar atau gigi
pada kanal sehingga garis radioopak kanalis terganggu.

Gambar 1 Indikator Hubungan Dekat Antara Molar Ketiga Mandibula dan Kanalis
Mandibula7.
A. Radiolusensi Akar, B. Defleksi Akar, C. Penyempitan Akar, D. Apeks Akar Bifid, E.
Penyimpangan Kanalis, F. Penyempitan Kanalis, G. Gangguan Pada Garis Radioopak
Kanalis.

Data diamati dan dikelompokkan menurut radiograf Rood dan Shehab
dengan menggunakan metode interobserver tiga orang, kemudian dicatat dan
disajikan dalam bentuk tabel.
HASIL
Tabel 1

Persentase Impaksi Gigi Molar Ketiga Mandibula Pasien Dilihat dari
Radiograf Panoramik di Instalasi Radiologi Kedokteran Gigi RSGM
Unpad bulan Juli-Desember 2014
Jumlah Radiograf Panoramik

Jumlah Kasus Impaksi

Persentase

1255

342

27.25%
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Persentase Impaksi Gigi Molar Ketiga Mandibula Pasien Dilihat dari
Radiograf Panoramik di Instalasi Radiologi Kedokteran Gigi RSGM
Unpad bulan Juli-Desember 2014

Grafik 1

27.25
%

Tabel 2

Jumlah
Kasus
Impaksi

Distribusi Radiograf Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-Laki

Perempuan

Total

Total

86

99

185

%

46.49%

53.51%

100.00%

Grafik 2

Distribusi Radiograf Berdasarkan Jenis Kelamin

100.00%
50.00%

46.49%

53.51%

Laki-laki

Perempuan

0.00%

Distribusi Radiograf Berdasarkan Gambaran Molar Ketiga terhadap Kanalis
Mandibula

Tabel 3

Posisi

Regio 3

Regio 4

Total

%

A

14

6

20

7.35%

B

8

6

14

5.15%

C

1

2

3

1.10%

D

3

6

9

3.31%

E

22

8

30

11.03%

F

11

5

16

5.88%

G

14

22

36

13.24%

73
55
128
47.06%
Total
Keterangan:
A. Radiolusensi akar, B. Defleksi akar, C. Penyempitan akar, D. Apeks
akar bifid E. Penyimpangan kanalis, F. Penyempitan kanalis, G. Gangguan pada garis
radioopak kanalis
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Grafik 3

Distribusi Radiograf Berdasarkan Gambaran Molar Ketiga terhadap Kanalis
Mandibula
15.00%

13.24%
11.03%

10.00%

7.35%
5.88%

5.15%
5.00%

3.31%
1.10%

0.00%
A

B

C

D

E

F

G

Keterangan:
A. Radiolusensi akar, B. Defleksi akar, C. Penyempitan akar,
D. Apeks akar bifid E. Penyimpangan kanalis, F. Penyempitan kanalis,
G. Gangguan pada garis radioopak kanalis

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 1255 radiograf panoramik yang tersimpan
pada Instalasi Radiologi Kedokteran Gigi dari bulan Juli hingga Desember 2014,
ditemukan pasien dengan kasus impaksi gigi molar ketiga mandibula sebanyak 342
orang (27,25%). Tabel 2 menunjukkan perbandingan pasien laki-laki dan
peremputan yang mengalami impaksi gigi molar mandibula, yaitu 86 orang lakilaki (46.49%) dan 99 orang perempuan (53.51%).
Tabel 4.3 dari 272 gigi, terdapat 128 gigi molar ketiga yang memiliki
gambaran menurut Rood dan Shehab (1990). Dari kedua regio, terdapat 20 gigi
(7.35%) dengan posisi A, 14 gigi (5.15%) dengan posisi B, 3 gigi (1.10%) dengan
posisi C, 9 gigi (3.31%) dengan posisi D atau, 30 gigi (11.03%) dengan posisi E, 16
gigi (5.88%) dengan posisi F dan 36 gigi (13.24%) dengan posisi G. Gambaran
yang paling banyak dijumpai adalah gangguan garis radioopak kanal dan yang
paling sedikit adalah penyempitan akar.
PEMBAHASAN
Gigi impaksi adalah gigi gagal erupsi ke dalam lengkung gigi pada waktu
yang diharapkan akibat terhalang oleh jaringan keras baik gigi maupun tulang
didekatnya. Gigi molar ketiga mandibula merupakan gigi paling sering mengalami
impaksi. Beberapa teori telah dikemukakan sebagai etiologi impaksi gigi molar
ketiga mandibula, yaitu penyebab paling umum adalah kurangnya ruang pada
lengkung rahang dibanding dengan lengkung gigi, dimana panjang lengkung rahang
lebih sedikit daripada panjang mesiodistal gigi8. Beberapa faktor lainnya yang
berkontribusi dalam menyebabkan impaksi adalah pertumbuhan ramus mandibula,
faktor genetik atau herediter, serta posisi benih gigi9.
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Hasil perhitungan persentase impaksi gigi molar ketiga mandibula di RSGM
Unpad masih berada pada rentang nilai persentase impaksi gigi molar ketiga
mandibula seperti pada umumnya yaitu 16.7-68.6%10. Diketahui insidensi 9.5-68%
pada populasi yang berbeda11. Perbedaan insidensi impaksi pada populasi berbeda
kemungkinan terjadi karena faktor genetik serta pola pertumbuhan rahang dan
ukuran gigi yang berbeda antara populasi dan ras12. Selain itu, nutrisi dapat
menyebabkan perbedaan persentase impaksi. Pemenuhan nutrisi merupakan satu
faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan, kalsifikasi dan erupsi gigi.
Kekurangan nutrisi dapat mempengaruhi ukuran, proporsi tubuh serta kualitas
beberapa jaringan, termasuk gigi dan tulang. Secara tidak langsung, kekurangan
nutrisi dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan rahang dan erupsi gigi13.
Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa impaksi gigi molar ketiga
mandibula lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Perbedaan
kejadian impaksi antara perempuan dan laki-laki terjadi akibat perbedaan
pertumbuhan. Perempuan biasanya telah berhenti bertumbuh ketika gigi molar
ketiga baru mulai erupsi, sedangkan pada laki – laki, pertumbuhan rahang terus
berlanjut ketika gigi molar sedang erupsi sehingga dapat terbentuk ruang untuk gigi
molar ketiga tumbuh14.
Posisi G merupakan gambaran yang paling banyak ditemukan pada
penelitian, yaitu 36 gigi (13,24%). Garis radioopak kanal terbentuk oleh lapisan
tulang kortikal yang melapisi kanal. Terjadinya gangguan atau terputusnya garis
radioopak kanalis dapat disebabkan karena hilangnya lapisan kortikal tersebut
akibat perforasi gigi pada kanal15. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian oleh
Huang, et al. (2015) dimana paling sering dijumpai adalah posisi G (43.6%). Tetapi,
hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian oleh Rood dan Shehab, dimana pada
penelitian tersebut, gambaran yang paling sering dijumpai adalah radiolusensi akar
atau posisi A. Gambaran yang paling sedikit dijumpai pada penelitian adalah posisi
C, yaitu 3 gigi (1.10%). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Rood dan Shehab (0.125%). Namun, hasil penelitian tidak sesuai dengan
beberapa penelitian sebelumnya, dimana gambaran yang paling sedikit dijumpai
adalah posisi B5 dan posisi D16.
Perbedaan hasil penelitian tersebut kemungkinan dapat disebabkan karena
variasi dan perbedaan struktur anatomis, seperti perbedaan tinggi korpus mandibula
yang mempengaruhi letak kanalis mandibula terhadap gigi molar ketiga, variasi
posisi kanalis mandibula dan variasi posisi serta morfologi akar gigi molar ketiga.
Faktor lain yang dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian adalah perbedaan
pola pertumbuhan pada setiap orang dan faktor genetik.
Selain 7 indikator menurut Rood dan Shehab, ditemukan juga gambaran
lainnya yang sering ditemukan saat penelitian antara lain gambaran superimpose
gigi dengan kanal dan akar gigi yang menyentuh kanal. Gambaran superimpose
terjadi karena posisi gigi molar ketiga berada lebih ke buccal atau lingual daripada
kanalis mandibula, dan pada gambaran superimpose, tidak terjadi perforasi gigi
pada kanal15. Pada studi oleh Koong, et al. (2006), kedua gambaran digunakan
sebagai indikator hubungan dekat antara gigi molar ketiga dan kanalis mandibula
ketika tidak tampak 7 indikator pada radiograf. Koong juga menyatakan bahwa
kedua gambaran dilaporkan tampak pada 40-80% radiograf impaksi gigi molar

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

473

ketiga. Tidak banyak peneliti yang memasukkan kedua gambaran pada indikator
hubungan dekat antara gigi molar ketiga dengan kanalis mandibula. Hal ini
kemungkinan disebabkan karena radiograf panoramik hanya menyediakan tampilan
dua dimensi, sehingga tidak terlihat hubungan buccolingual antara gigi dengan
kanalis serta tidak diketahui kedekatan antara kedua struktur secara kuantitatif.
Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Radiografi panoramik digital dapat memberikan informasi mengenai status
gigi impaksi dan berguna dalam menilai posisi dan kedekatan gigi molar ketiga
yang mengalami impaksi dengan kanalis mandibula. Namun, dalam menilai status
gigi impaksi, harus diperhitungkan perbedaan persepsi tiap orang. Menurut studi
oleh Muglali, et al., (2014), terdapat perbedaan pendapat antara dokter pada tingkat
pengalaman dalam menilai proksimitas antara gigi molar ketiga dengan kanalis
mandibula menggunakan indikator Rood dan Shehab. Radiograf panoramik dapat
membantu menilai kedekatan gigi molar ketiga dengan kanalis mandibula walaupun
masih terbatas detail yang ditampilkan pada radiograf, terutama bila radiograf tidak
mempunyai resolusi tinggi. Radiograf panoramik hanya memberikan gambaran dua
dimensi, sehingga tidak diketahui secara tepat hubungan anatomis antara gigi molar
ketiga dan kanalis mandibula.
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di Instalasi
Radiologi Kedokteran Gigi RSGM Unpad bulan Juli-Desember 2014, posisi
impaksi gigi molar ketiga mandibula terhadap kanalis mandibula berdasarkan
radiograf panoramik mayoritas adalah posisi G atau gangguan pada garis radioopak
kanalis, dimana akar menembus lapisan kortikal kanalis mandibula.
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ABSTRAK
Sinus maksilaris adalah sinus paranasal pertama yang berkembang dan ukuran sinus
akan semakin membesar sesuai pertumbuhan usia. Sinus maksilaris dapat diukur dengan
radiograf panoramik dan tampak sebagai daerah radiolusen. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui gambaran ukuran sinus maksilaris berdasarkan jenis kelamin dan usia
menggunakan radiograf panoramik. Metode penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini
dilakukan pada populasi yang memenuhi kriteria inklusi. Metode pengambilan sampel
yang digunakan adalah teknik stratified random sampling, yang dibagi menjadi 5
kelompok usia, laki-laki dan perempuan, berjumlah 210 buah arsip radiograf
panoramik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambahan rata-rata ukuran sinus
maksilaris adalah 10.92 mm untuk laki-laki dan 9.31 mm untuk perempuan per
kelompok usia. Sinus maksilaris laki-laki lebih besar dibanding perempuan sebesar 4 %
untuk sinus maksilaris kanan dan 3.2 % untuk sinus maksilaris kiri. Sinus maksilaris
kanan rata-rata lebih besar 1.53 % dibanding sinus maksilaris kiri pada laki-laki,
sedangkan pada perempuan 0.7 %. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa secara deskriptif rata-rata ukuran sinus maksilaris ada kecenderungan semakin
bertambah seiring dengan meningkatnya usia seseorang, sinus maksilaris laki-laki ada
kecenderungan lebih besar dibanding perempuan dan sinus maksilaris kanan ada
kecenderungan lebih besar dibanding sinus maksilaris kiri.
Kata kunci: sinus maksilaris, jenis kelamin, usia, radiograf panoramic
ABSTRACT
Sinus maxillaris is the first paranasal sinus development, which will grow in size along
with the growth of someone age. Sinus maxillaris is measureable by panoramic
radiograph and will be seen as radiolucent area. The purpose of this research is to find
an understanding of sinus maxillaris’s general size based on age and sex by using of
panoramic radiograph. Research method is descriptive explanation to the sample of
population which meet the demand of inclusion criteria. This research examine 210
panoramic radiograph archives which divided to 2 groups of sex and 5 groups of age
using stratified random sampling technique as sample retrieval method. The result
shows that the average growth rate of sinus maxillaris is 10,92 mm on male and 9.31
mm on female for each group of age. The size of male right sinus maxilllaris is 4%
bigger than female, and male left sinus maxilllaris is 3% bigger than female. The right
side of sinus maxillaris is bigger than the left side of it, with the difference of 1.53% on
male and 0.7% on female. In conclusion, descriptively average size of sinus maxillaris
tends to go up with the growth of someone age, men’s maxillary sinus tend to be larger
than women, and right maxillary sinus tends to be larger than the left maxillary sinus.
Keyword: Sinus maxillaris, sex, age, panoramic radiograph.
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PENDAHULUAN
Penentuan jenis kelamin adalah tahap penting dalam identifikasi forensik.
Sisa kerangka dapat digunakan untuk menentukan jenis kelamin seseorang dalam
identifikasi jenazah. Tengkorak, pelvis dan femora adalah bagian yang paling
berguna untuk menentukan jenis kelamin. Sinus maksilaris dapat digunakan untuk
identifikasi walaupun tengkorak dan tulang lainnya telah rusak. Lebar, tinggi, dan
kedalaman sinus maksilaris dapat digunakan untuk menentukan jenis kelamin ketika
sebagian kerangka sudah tidak ada [8].
Ketidaksesuaian antara pertumbuhan ukuran sinus maksilaris dengan usia
kronologis dapat mengindikasikan adanya gangguan tumbuh kembang seseorang
[9]. Berdasarkan penelitian Mardiana (2010), diketahui bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan pada ukuran sinus maksilaris antar kelompok usia. Mardiana juga
menunjukkan bahwa semakin meningkat usia seseorang terdapat kenaikan ukuran
sinus maksilaris [5].
Menurut Masri, et al. (2013), sinus maksilaris mengalami pertambahan luas
dan volume sejak lahir hingga usia 30 tahun. Masri, et al. melakukan penelitian
menggunakan CT scan dan memperoleh hasil bahwa lebar dan tinggi sinus
maksilaris laki-laki lebih besar dibanding perempuan pada kategori usia 7-12 dan
21-30 tahun. Ukuran volume sinus maksilaris laki-laki juga lebih besar dibanding
perempuan pada kategori usia 7-12 dan 21-30 tahun. Berdasarkan hasil penelitian
Masri, et al. (2013) juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada
ukuran rata-rata volume sinus maksilaris kanan dan kiri pada laki-laki dan
perempuan [6].
Berdasarkan penelitian lain di Korea Selatan dengan menggunakan 3dimensional reconstruction of computed tomography, didapatkan hasil bahwa
terdapat perbedaan ukuran volume sinus maksilaris yang signifikan berdasarkan
usia dan jenis kelamin. Pertumbuhan sinus maksilaris pada laki-laki berlanjut
hingga dekade ketiga dan pada perempuan berlanjut hingga dekade kedua [4].
Radiografi panoramik adalah teknik yang banyak digunakan dalam
berbagai jenis perawatan kedokteran gigi. Beberapa atau semua bagian dari sinus
dapat dapat terlihat pada gambaran radiografi, termasuk panoramik [10]. Radiograf
panoramik merupakan jenis radiograf yang paling banyak digunakan dalam
kedokteran gigi sehingga dipilih untuk penelitian ini.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui gambaran
ukuran sinus maksilaris berdasarkan usia pada radiograf panoramik, dan
mengetahui gambaran ukuran sinus maksilaris berdasarkan jenis kelamin pada
radiograf panoramic, serta mengetahui gambaran ukuran sinus maksilaris kanan dan
kiri pada radiograf panoramik.
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif. Kriteria populasi dalam penelitian ini adalah data sekunder
dari arsip radiograf panoramik pasien di Instalasi Radiologi RSGM Unpad mulai
Oktober 2014 sampai dengan September 2015 sejumlah 452 buah data radiograf
panoramik, masing-masing 102 buah data laki-laki dan 350 buah data perempuan,
mencakup :
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1)
2)
3)

Gambaran sinus maksilaris normal pada radiograf panoramik.
Gambaran batas sinus maksilaris terlihat jelas pada radiograf panoramik.
Usia 5-30 tahun.
Jumlah populasi dibagi menjadi lima kelompok usia, yaitu 5-9 tahun, 1014 tahun, 15-18 tahun, 19-24 tahun, dan 25-30 tahun [1]
Penetapan sampel dilakukan menggunakan teknik stratified random
sampling. Penelitian ini menggunakan definisi operasional dimana ukuran sinus
maksilaris pada penelitian ini adalah ukuran keliling sinus maksilaris dari arah
frontal menggunakan radiograf panoramik. Ukuran keliling sinus maksilaris
didapatkan dengan menelusuri batas radiopak paling luar pada sinus maksilaris.
Penelusuran dilakukan dengan menarik garis yang mengikuti bentuk sinus dan
didapat ukuran keliling sinus dalam satuan milimeter.
1) Batas sinus maksilaris adalah gambaran radiopak yang terdiri dari batas
posterior, anterior, superior, dan inferior.
(1)
Batas posterior adalah garis yang meluas di atas gigi molar dan
tuberositas maksila.
(2)
Batas anterior adalah garis yang memanjang di atas gigi premolar
dan berbatasan dengan kavitas nasal.
(3)
Batas superior adalah garis yang membentuk dasar orbita.
(4)
Batas inferior adalah garis yang memanjang di prosesus alveolaris
maksila.
Penelitian ini menggunakan program EzPax-plus dan langkah kerja
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pilih salah satu data sampel, pilih menu Measure kemudian klik submenu
Continous Distance untuk mengukur ukuran keliling sinus maksilaris secara
berkelanjutan.
2. Tetapkan titik awal, kemudian tarik garis mengikuti bentuk sinus. Garis tersebut
harus berakhir di titik awal sehingga didapat total panjang garis.
3. Lakukan hal yang sama pada sinus maksilaris lawannya.
Dinding Superior

Dinding Anterior

Dinding Posterior

Dinding Inferior

Gambar 1. Cara Pengukuran Keliling Sinus Maksilaris
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4. Simpan data gambar dengan memilih menu File lalu pilih Screen save as.
5. Catat hasil pengukuran pada tabel.
6. Pengolahan data.
HASIL

Penelitian dilakukan terhadap 210 buah arsip radiograf yang memenuhi
kriteria inklusi dengan karakteristik sebagai berikut :
Tabel 1 Karakteristik Sampel
Kelompok Usia
Laki-laki
Perempuan
5-9
9
14
10-14
7
16
15-18
2
19
19-24
17
77
25-30
9
40
44
166
Jumlah
Pengukuran keliling sinus maksilaris dilakukan pada sampel dan didapatkan
hasil sebagai berikut:
Tabel 2 Rata-rata Ukuran Keliling Sinus Maksilaris Kanan dan Kiri pada Laki- laki
dan Perempuan
Usia
5–9
10 – 14
15 – 18
19 – 24
25 – 30

Rata-rata Ukuran Keliling Sinus Maksilaris Laki laki dan Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Kanan
Kiri
Kanan
Kiri
99,42
98,16
99,21
101,02
122,21
118,60
122,03
122,03
142,65
141,80
132,39
128,12
143,11
140,64
134,22
133,00
143,27
141,67
137,77
136,87

Rata-rata Ukuran Keliling Sinus Maksilaris
Kanan dan Kiri pada Laki laki dan Perempuan
160
140
120
100
80
5-9 tahun

10-14 tahun

15-18 tahun

19-24 tahun

Laki-laki Kanan

Laki-laki Kiri

Perempuan Kanan

Perempuan Kiri

25-30 tahun

Gambar 2 Rata-rata Ukuran Keliling Sinus Maksilaris Kanan dan Kiri pada Laki– laki dan
Perempuan
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Hasil penelitian pada tabel dan Gambar 2 menggambarkan data rata-rata
ukuran keliling sinus maksilaris kanan dan kiri pada laki-laki dan perempuan pada
radiograf panoramik. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa rata- rata ukuran
sinus maksilaris pada setiap kelompok usia mempunyai ukuran yang berbeda.
Pertambahan rata-rata ukuran sinus maksilaris per kelompok usia adalah 10.92 mm
untuk laki-laki dan 9.31 mm untuk perempuan.
Tabel 3 Data Pertambahan Terbesar dan Terkecil Ukuran Sinus Maksilaris
Laki-laki
Kanan
Terbesar
Terkecil
5-9
tahun

19-24
tahun

Perempuan
Kiri

Terbesar

Terkecil

10-24
tahun

19-24
tahun

Kanan
Terbesar
Terkecil
5-9
tahun

15-18
tahun

Terbesar

Kiri
Terkecil

5-9
tahun

19-24
tahun

Rata-rata pertambahan ukuran sinus maksilaris kanan pada laki-laki adalah
10.96 mm per kelompok usia. Pertambahan paling besar ukuran sinus maksilaris
kanan laki-laki terjadi pada kelompok usia 5-9 tahun yaitu sebesar 22.79 mm atau
51.97 % dari total pertambahan ukuran per kelompok usia dan terkecil pada
kelompok usia 19-24 tahun yaitu sebesar 0.16 mm atau 0.36 %. Rata-rata
pertambahan ukuran sinus maksilaris kiri pada laki-laki adalah 10.88 mm per
kelompok usia. Pertambahan ukuran sinus maksilaris kiri laki-laki yang paling besar
terjadi pada kelompok usia 10-14 tahun yaitu sebesar 23.20 mm atau 53.22 % dari
total pertambahan ukuran per kelompok usia dan terkecil pada kelompok usia 19-24
tahun yaitu sebesar 1.03 mm atau 2.37 %.
Rata-rata pertambahan ukuran sinus maksilaris kanan pada perempuan adalah
9.64 mm per kelompok usia. Pertambahan ukuran sinus maksilaris kanan
perempuan yang paling besar terjadi pada kelompok usia 5-9 tahun yaitu sebesar
22.82 mm atau 59.18 % dari total pertambahan ukuran per kelompok usia dan
terkecil pada kelompok usia 15-18 tahun yaitu sebesar 1.83 mm atau 4.75 %. Ratarata pertambahan ukuran sinus maksilaris kiri pada perempuan adalah 8.98 mm per
kelompok usia. Pertambahan ukuran sinus maksilaris kiri perempuan yang paling
besar terjadi pada kelompok usia 5-9 tahun yaitu sebesar 21.08 mm atau 58.69 %
dari total pertambahan ukuran per kelompok usia dan terkecil pada kelompok usia
19-24 tahun yaitu sebesar 3.87 mm atau 10.77 %.
Tabel 4 Data Rata-rata Ukuran Sinus Maksilaris Kanan dan Kiri pada Laki-laki dan
Perempuan
Laki-laki
Kanan
130.13 mm

Kiri
128.17 mm

Perempuan
Kanan
125.12 mm

Kiri
124.21 mm

Berdasarkan data hasil penelitian terlihat bahwa sinus maksilaris antara
laki-laki dan perempuan mempunyai ukuran yang berbeda. Rata-rata ukuran sinus
maksilaris laki-laki adalah 130,13 mm untuk bagian kanan dan 128.17 mm untuk
bagian kiri. Rata-rata ukuran sinus maksilaris perempuan adalah 125.12 mm untuk
bagian kanan dan 124.21 mm untuk bagian kiri. Rata-rata ukuran sinus maksilaris
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kanan pada laki-laki lebih besar dibanding perempuan sebesar 4 %. Rata-rata
ukuran sinus maksilaris kiri pada laki-laki lebih besar dibanding perempuan sebesar
3.2 %. Perbedaan ukuran sinus maksilaris paling besar antara laki-laki dan
perempuan terdapat pada kelompok usia 15-18 tahun yaitu 7.74 % untuk sinus
maksilaris kanan dan 10.68 % untuk sinus maksilaris kiri.
Berdasarkan data hasil penelitian terlihat bahwa rata-rata ukuran sinus
maksilaris antara kanan dan kiri pada laki-laki dan perempuan mempunyai ukuran
yang berbeda. Rata-rata ukuran sinus maksilaris kanan pada laki-laki lebih besar
dibanding kiri pada semua kelompok usia sebesar 1.53 %. Rata-rata ukuran sinus
maksilaris kanan pada perempuan lebih besar dibanding kiri sebesar 0.70 %.
PEMBAHASAN
Hasil penelitian pada gambar 2 menunjukkan bahwa ukuran sinus
maksilaris semakin bertambah seiring dengan meningkatnya umur seseorang. Sinus
maksilaris memiliki ukuran yang sangat kecil saat lahir [10]. Pertumbuhan berlanjut
dengan cepat sampai usia tiga tahun dan kemudian melambat. Pertumbuhan sinus
akan kembali cepat pada usia tujuh tahun dan berlanjut hingga 4-5 tahun
mendatang. Pneumatisasi sudah meluas ke dinding orbita lateral dan ke inferior
sehingga dasar sinus terletak setinggi dasar hidung pada usia 12 tahun [7]. Menurut
Masri, et al. (2013), sinus maksilaris mengalami pertambahan luas dan volume
sejak lahir hingga usia 30 tahun [6]. Pertumbuhan sinus maksilaris pada perempuan
berlanjut hingga dekade kedua dan laki-laki berlanjut hingga dekade ketiga [4].
Pertambahan rata-rata ukuran sinus maksilaris per kelompok usia adalah
10.92 mm untuk laki-laki dan 9.31 mm untuk perempuan. Pertambahan rata-rata
ukuran sinus maksilaris kanan pada laki-laki serta sinus maskilaris kanan dan kiri
pada perempuan paling besar terjadi pada kelompok usia 5-9 tahun. Hasil penelitian
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2010) menggunakan
radiograf sefalometri dimana kelompok usia 5-9 tahun memiliki pertambahan ratarata ukuran sinus maksilaris yang lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya
[5].
Penelitian Park, et al. (2010) menyatakan bahwa sinus maksilaris
mengalami percepatan pertumbuhan tahap kedua kehidupan pada usia 7-12 tahun.
Pendapat lain juga menyatakan bahwa pertumbuhan sinus akan mengalami
percepatan pada usia tujuh tahun dan berlanjut hingga 4-5 tahun mendatang
(Pederson, 1996). Selama pre-remaja usia 7–12 tahun, ukuran dan volume sinus
maksilaris dua kali lebih besar dibanding kelompok usia 0-6 tahun. Hal ini
mengindikasikan terjadi percepatan pertumbuhan dan dapat dipengaruhi juga oleh
adanya pneumatisasi kedua sehubungan dengan periode pertumbuhan sinus
maksilaris yang cepat [6].
Hasil penelitian ini menunkjukan bahwa pertambahan ukuran sinus
maksilaris kiri pada laki-laki yang paling besar terjadi pada kelompok usia 10-14
tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa pada usia 10-14 tahun,
anak sedang mengalami masa pubertas dengan pertumbuhan tulang yang berjalan
sangat cepat [5]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertambahan rata-rata
ukuran sinus maksilaris kanan pada perempuan paling kecil terjadi pada kelompok
usia 15-18 tahun. Hasil ini memiliki kesamaan dengan teori yang menyatakan
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bahwa sinus maksilaris meluas selama masa kanak-kanak, mencapai ukuran dewasa
pada usia 15 hingga 18 tahun [10].
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertambahan rata-rata ukuran sinus
maksilaris kiri pada perempuan yang paling kecil terjadi pada kelompok usia 19-24
tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Jun, et al. (2005) bahwa pertumbuhan sinus maksilaris pada
perempuan berlanjut hingga dekade kedua (11-20 tahun). Hal ini sesuai dengan
penelitian ini, sehingga pada perempuan kelompok usia 19-24 tahun menunjukkan
pertambahan rata-rata ukuran sinus maksilaris yang paling kecil atau tidak
signifikan dibanding kelompok usia lainnya karena telah mencapai periode
pertumbuhan maksimum yaitu dekade kedua (11-20 tahun) [4].
Pertambahan rata-rata ukuran sinus maksilaris kanan dan kiri pada laki-laki
yang paling kecil terjadi pada kelompok usia 19-24 tahun. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Jun, et al. (2005) bahwa pertumbuhan sinus
maksilaris pada laki-laki berlanjut hingga dekade ketiga (21-30 tahun), sehingga
rata-rata ukuran sinus maksilaris pada kelompok usia 19-24 tahun menunjukkan
pertambahan yang paling kecil [4].
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran sinus maksilaris pada lakilaki dan perempuan mempunyai ukuran yang berbeda, dimana sinus maksilaris lakilaki lebih besar dibanding perempuan sebesar 4 % untuk sinus maksilaris kanan dan
3.2 % untuk sinus maksilaris kiri. Hasil ini memiliki kesamaan dengan hasil
penelitian Fernandes (2004) di Eropa dan Ikeda (1998) di Jepang yang
menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai volume sinus maksilaris yag lebih besar
dibanding perempuan [2][3].
Perbedaan ukuran sinus maksilaris paling besar antara laki-laki dan
perempuan dalam penelitian ini terdapat pada kelompok usia 15-18 tahun yaitu 7.74
% untuk sinus maksilaris kanan dan 10.68 % untuk sinus maksilaris kiri.
Berdasarkan Enlow, laki-laki membutuhkan saluran pernapasan yang lebih besar
untuk mendukung organ tubuh dan otot yang lebih besar yang dimulai dari hidung
dan nasofaring. Perubahan fisiologi pada ukuran dan bentuk kavitas nasal adalah
hasil dari kebutuhan pernapasan, sehingga sinus maksilaris pada laki-laki juga
mengalami pertambahan ukuran karena sinus maksilaris menempati rongga didalam
kompleks nasomaksilaris [6].
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinus maksilaris kanan dan kiri
pada laki-laki dan perempuan mempunyai rata-rata ukuran yang berbeda, yaitu
sinus maksilaris kanan lebih besar dibanding sinus maksilaris kiri sebesar 1.53 %
pada laki-laki dan 0.7 % pada perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Masri (2013) bahwa terdapat perbedaan pada rata-rata volume sinus maksilaris
kanan dan kiri pada laki-laki dan perempuan [6].
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara
deskriptif rata-rata ukuran sinus maksilaris ada kecenderungan semakin bertambah
seiring dengan meningkatnya usia seseorang. Sinus maksilaris laki-laki ada
kecenderungan lebih besar dibanding perempuan. Sinus maksilaris kanan ada
kecenderungan lebih besar dibanding sinus maksilaris kiri.
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Universitas Padjadjaran
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ABSTRAK
Densitas pada tulang alveolar Manusia Pawon dapat menggambarkan rekaman
hidup atau perilaku pada masa lalu seperti pola makan dan budaya. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran densitas tulang alveolar kerangka
Manusia Pawon menggunakan radiograf CBCT 3D.Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif dan sampelnya berupa data sekunder tiga maksila dan
tiga mandibula Manusia Pawon. Penelitian ini dilakukan menggunakan software Ez
Implant, kemudian hasil penelitian tersebut dicatat, dikumpulkan, dan disajikan
dalam bentuk tabel. Hasil penelitian rata-rata densitas maksila tulang alveolar
Manusia Pawon sebesar 618 HU, sedangkan rata-rata densitas tulang alveolar
mandibula sebesar 708 HU, dan rata-rata regio nilai densitas tertinggi pada regio
posterior kiri mandibula sebesar 713 HU. Simpulan penelitian ini menunjukkan
bahwa secara deskriptif nilai densitas tulang alveolar rahang bawah cenderung lebih
tinggi dari nilai densitas tulang alveolar rahang atas dan regio posterior kiri rahang
bawah merupakan regio densitas tertinggi dari Manusia Pawon .
Kata kunci : Densitas, tulang alveolar, manusia Pawon, radiografi CBCT 3D
ABSTRACT
Density of alveolar bone in Pawon Man can illustrated recording of life or behavior
in the past as diet and culture. The aim of the study was to determine the density of
alveolar bone of Pawon man using radiograph CBCT 3D.This research’s method
was descriptive and samples were obtained from secondary datas of three
maxillaries and three mandibulars of Pawon Man. This research was conducted
using software Ez Implant, then the results were recorded, collected, and presented
in tabular form.The result showed that the average density of alveolar bone in
maxillary anterior was 709 HU and in maxillary posterior was 622 HU and the
average density of alveolar bone in maxilla was 618 HU, while the average density
of alveolar bone in mandibular anterior was 601 HU and mandibular posterior was
711 HU with total average density of alveolar bone in mandibular was 708 HU, and
the region with the highest average density was left posterior region of mandible
with 713 HU. In conclusions, descriptively, the density of alveolar bone in mandible
tended to be higher than in maxilla and the left posterior region of mandible has
the highest value density of Pawon Man.
Keywords : Density, alveolar bone, Pawon man, radiograph CBCT 3D
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PENDAHULUAN
Gua Pawon merupakan Gua yang ditemukan di kawasan bukit gamping
(karst) Gunung Masigit, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten
Bandung.1 Eksavasi Gua Pawon dilakukan tahun 2003, 2004 dan 2013. Hasil proses
penggalian yang telah dilakukan tersebut, ditemukan salah satunya tiga maksila
(rahang atas) dan tiga mandibula (rahang bawah) dari kerangka manusia Gua
Pawon. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran membandingkan gigi
geraham manusia Pawon yang ditemukan dengan manusia sunda modern dan juga
melihat resorbsi tulang rahangnya.2
Resorbsi pada tulang rahang tersebut tentunya berkaitan dengan densitas
tulang. Densitas tulang didefinisikan sebagai massa per unit volume,3 sedangkan
tulang merupakan suatu organ yang dapat berubah akibat beberapa faktor, meliputi
hormon, vitamin, dan pengaruh mekanis. Perkembangan selanjutnya, penelitian
terhadap maksila dan mandibula kerangka Manusia Pawon belum memperoleh
deskripsi yang jelas mengenai analisa ketebalan, struktur dan densitas pada tulang
alveolar Manusia Pawon.
Tulang alveolar terdiri dari tulang trabekula atau yang disebut dengan tulang
cancellous atau tulang spongiosa yang merupakan bagian pendukung tulang
alveolar dengan struktur seperti spons dan berongga-rongga. Tulang trabekula
terletak diantara lapisan tulang kortikal di kedua rahang.4 Tulang alveolar
merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan rekaman hidup atau
perilaku pada masa lalu yang terkait dengan berbagai hal seperti budaya, pola
makan, gaya hidup, dan lingkungan. Selain itu, dalam penelitian Mavropoulos
terdapat hubungan antara pola makan dan daya kunyah terhadap struktur dari tulang
alveolar.5
Gambaran densitas tulang alveolar dapat dilakukan menggunakan berbagai
macam teknik radiografi, salah satu diantaranya menggunakan radiograf Cone
Beam Computed Tomography 3D (CBCT 3D). CBCT 3D ini dapat
menginterpretasikan berbagai macam kondisi yang di antaranya antara lain
pengukuran jarak dan luas suatu area, densitas, pengukuran jarak dari suatu irisan
ke irisan lainnya, gambaran tekstur permukaan, gambaran pola struktur 3 dimensi
dan pengukuran volume dari objek yang ditampilkan.6 Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui gambaran densitas tulang alveolar kerangka Manusia Pawon
menggunakan radiograf CBCT 3D.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif yaitu dengan
mendeskripsikan hasil gambaran densitas tulang alveolar kerangka Manusia Pawon
menggunakan radiograf CBCT 3D.
Populasi penelitian ini diperoleh dari 6 arsip gambaran radiograf CBCT 3D
Manusia Pawon, dengan kode Pawon 1 sebanyak 1 arsip rahang atas dan 1 arsip
rahang bawah, Pawon 2 sebanyak 1 arsip rahang atas dan 1 arsip rahang bawah,
Pawon 4 sebanyak 1 arsip rahang bawah dan Pawon 5 sebanyak 1 arsip rahang atas.
Sampel dikumpulkan dengan teknik purposive sampling.
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Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Komputer
Digunakan untuk membuka dan menjalankan aplikasi EZ-Implant.
2. CD
Digunakan untuk menyimpan aplikasi EZ-Implant.
3. Software EZ-Implant
Digunakan untuk mengolah dan memperoleh data sekunder CBCT 3D.
4. Alat tulis
Digunakan untuk mencatat hasil penelitian.
Prosedur penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Mengajukan surat izin penelitian ke bagian Radiologi Fakultas Kedokteran
Gigi Universitas Padjadjaran dan Balai Arkeolog Bandung.
2. Mengumpulkan data berupa gambaran radiofgrafi CBCT 3D maksila dan
mandibula kerangka manusia Pawon .
3. Melakukan pengambilan sampel, menyeleksi arsip sesuai kriteria.
4. Data arsip gambaran CBCT 3D dibuka menggunakan program EZ-Implant.
5. Sejajarkan setiap bagian (sagital dan coronal) dengan sumbu panjang gigi.
6. Melakukan pengukuran pada setiap trabekula antar gigi.
7. Geserkan Central Axis Pointer ke arah tulang alveolar diantara dua gigi
8. Lihat aspek coronal.
9. Lakukan pengukuran densitas menggunakan fitur Profile dengan panjang
pengukuran 5 mm.
10. Lakukan pengukuran pada seluruh tulang alveolar antar gigi.
11. Lakukan hal yang sama pada aspek sagittal.
12. Setelah mendapatkan nilai densitas, kemudian dicatat pada tabel dan diukur
nilai rata-ratanya.
13. Evaluasi data.
HASIL
Temuan sisa makanan hasil ekskavasi yang dilakukan oleh tim peneliti dari
balai Arkeologi Bandung tahun 2003-2013 diantaranya terdiri dari kelompok
moluska air tawar, mamalia, reptilia, dan avesta.2 Tidak ditemukannya wadah untuk
menyimpan makanan sehingga diduga kuat manusia pawon memiliki kebiasaan
langsung mengkonsumsi hewan buruanya, hal ini juga dapat ditunjang dengan
berbagai tinggalan artefaktual lainnya yang terkait dengan aktivitas perburuan yang
mereka lakukan di masa lalu.
Hasil dari pengukuran yang dilakukan pada Manusia Pawon menunjukan
nilai densitas Manusia Pawon 1 sebesar 676 HU, Pawon 2 sebesar 655 HU, Pawon
4 sebesar 716 HU dan pawon 5 sebesar 603 HU. Hasil dari pengukuran lainya pada
densitas tulang trabekula maksila dan mandibula Manusia Pawon tersebut
menunjukkan bahwa rata-rata densitas tulang trabekula mandibula lebih besar dari
pada tulang trabekula maksila dengan nilai densitas mandibula sebesar 708 HU dan
maksila sebesar 628 HU.
Hasil dari pengukuran maksila Manusia Pawon menunjukkan bahwa densitas
tulang trabekula yang paling tinggi untuk maksila Manusia Pawon terletak pada
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regio posterior sebelah kiri (regio antar gigi 26-27) dengan nilai densitas sebesar
822 HU, sedangkan densitas tulang trabekula mandibula Manusia Pawon yang
paling tinggi terletak pada regio kiri posterior (regio antar gigi 34-35) dengan nilai
densitas sebesar 839 HU.
Hasil penelitian terhadap enam gambaran radiografi rahang Manusia Pawon
menunjukkan data sebagai berikut:
Tabel 1. Rata-rata Densitas Tulang Trabekula Maksila dan Mandibula
Manusia Pawon
No

Sampel

1

Rata-rata Aspek per Rahang
C

S

Rata-Rata

Pawon1 Maksila

645

793

719

2

Pawon2 Maksila

516

552

534

3

Pawon5 Maksila

640

567

603

Rata-rata Aspek Keseluruhan
Rata-rata Densitas Tulang Trabekula Maksila (HU)

618

No

Sampel

1

Pawon1 Mandibula

Rata-rata Aspek per Rahang
C
S
Rata-Rata
631
635
633

2

Pawon2 Mandibua

769

785

777

3

Pawon4 Mandibula

746

686

716

Rata-rata Aspek Keseluruhan
Rata-rata Densitas Tulang Trabekula Mandibula (HU)

708

Keterangan : C = Aspek Coronal
S = Aspek Sagittal
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tulang trabekula maksila
Manusia Pawon memiliki rata-rata densitas sebesar 618 HU, sedangkan untuk
tulang tabekula mandibula Manusia Pawon memiliki rata-rata densitas sebesar 710
HU.
Tabel 2. Rata-rata Densitas Tulang Trabekula Maksila dan Mandibula
Berdasarkan Regio Manusia Pawon
Anterior
Posterior
Kiri
Kanan
Rata-Rata

Maksila
709 HU
622 HU
660 HU
636 HU
618 HU

Mandibula
601 HU
711 HU
714 HU
667 HU
708 HU

Tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata densitas tulang trabekula mandibula
Manusia Pawon lebih besar dibandingkan dengan maksila.
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PEMBAHASAN
Manusia Pawon memiliki rahang sebagian besar dengan densitas yang
tinggi. Dapat dugaan Manusia Pawon sering memakan makanan yang keras dan
bertekstur kasar disebabkan pengolahan makanan yang masih sangat sederhana dan
bahkan tidak diolah namun hasil buruan tersebut langsung di konsumsi sehingga
mempengaruhi pada densitas tulang rahangnya.
Temuan sisa makanan hasil ekskavasi yang dilakukan oleh tim peneliti dari
balai Arkeologi Bandung tahun 2003-2013 diantaranya terdiri dari kelompok
moluska air tawar, mamalia, reptilia, dan avesta.2 Tidak ditemukannya wadah untuk
menyimpan makanan sehingga diduga kuat manusia pawon memiliki kebiasaan
langsung mengkonsumsi hewan buruanya, hal ini juga dapat ditunjang dengan
berbagai tinggalan artefaktual lainnya yang terkait dengan aktivitas perburuan yang
mereka lakukan di masa lalu.
Hasil dari pengukuran yang dilakukan pada Manusia Pawon menunjukan
nilai densitas Manusia Pawon 1 sebesar 676 HU, Pawon 2 sebesar 655 HU, Pawon
4 sebesar 716 HU dan pawon 5 sebesar 603 HU. Hasil dari pengukuran lainya pada
densitas tulang trabekula maksila dan mandibula Manusia Pawon tersebut
menunjukkan bahwa rata-rata densitas tulang trabekula mandibula lebih besar dari
pada tulang trabekula maksila dengan nilai densitas mandibula sebesar 708 HU dan
maksila sebesar 618 HU. Data penelitian ini menunjukkan bahwasanya mandibula
Manusia Pawon diduga memiliki beban kunyah yang lebih besar dibandingkan
dengan maksilanya, sesuai dengan posisi maksila yang merupakan bagian dari
tulang tengkorak sedangkan tulang mandibula merupakan tulang yang tumbuh
sendiri tanpa ada hubungnya dengan tulang tengkorak dan merupakan tulang satusatunya yang bergerak.
Hasil dari pengukuran maksila Manusia Pawon menunjukkan bahwa densitas
tulang trabekula yang paling tinggiuntuk maksila Manusia Pawon terletak pada
regio posterior sebelah kiri (regio antar gigi 26-27) dengan nilai densitas sebesar
822 HU, sedangkan densitas tulang trabekula mandibula Manusia Pawonyang
paling tinggi terletak pada regio kiri posterior (regio antar gigi 34-35) dengan nilai
densitas sebesar 839 HU. Data penelitian ini menunjukkan bahwasanya beban
kunyah dan kekerasan tekstur makanan yang di alami oleh Manusia Pawon
merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
struktur rahangnya, sehingga hasil penelitian menunjukan bahwa Manusia Pawon
diduga lebih terbiasa menggunakan gigi regio posterior sebelah kiri untuk
mengunyah makanan.
SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara deskriptif densitas tulang alveolar
rahang bawah cenderung lebih tinggi dari densitas rahang atas dan regio kiri
posterior rahang bawah merupakan regio densitas tertinggi pada Manusia pawon.
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DEPIGMENTASI GINGIVA PADA PASIEN SMOKER’S MELANOSIS
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*Mahasiswa PPDGS Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Padjadjaran
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ABSTRAK
Dalam kedokteran gigi, estetik merupakan suatu hal yang sangat penting. Walaupun
pigmentasi melanin pada gusi tidak menyebabkan masalah medis, tapi para klinisi
melihatnya sebagai suatu tantangan dalam mencapai estetika gusi. Keharmonisan
senyum bukan hanya ditentukan dari bentuk, posisi, dan warna dari gigi tetapi juga
pada jaringan gusinya. Kesehatan gusi dan penampilannya merupakan bagian
penting dalam menghasilkan senyum yang menarik. Pigmentasi melanin dihasilkan
dari produksi melanin oleh melanosit pada lapisan basal dari epitel. Salah satu
penyebab yang paling sering dari pigmentasi pada rongga mulut adalah smoker’s
melanosis, yaitu suatu kondisi yang menstimulasi melanosit yang disebabkan oleh
asap rokok. Teknik gingivo abrasi dengan cara scraping menggunakan scalpel,
dapat digunakan sebagai metode depigmentasi gusi. Metode ini mudah dikerjakan,
sederhana, dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Pada laporan
kasus ini pasien dengan smoker’s melanosis pada gusi rahang atas dan bawah yang
dirawat dengan teknik gingivo abrasi, hasilnya warna gusi pasien menjadi merah
muda dan tidak ada pigmentasi kembali. Smoker’s melanosis dapat dirawat dengan
metode depigmentasi gusi dengan teknik gingivo abrasi.
Kata kunci: smoker’s melanosis, depigmentasi gusi, teknik gingivo abrasi
ABSTRACT
In dentistry, aesthetic has a special place. Although gingival melanin
pigmentation does not present a medical problem, clinicians are often faced with a
challenge of achieving gingival esthetics. The harmony of the smile is determined
not only by the shape, position, and color of the teeth but also by the gingival tissue.
Gingival health and appearance are essential components of an attractive smile.
Gingival pigmentation results from melanin produce by melanocytes present in the
basal layer of the oral epithelium. One of the most common causes of oral
pigmentation is smoker melanosis, a condition associated with the melanocyte
stimulation caused by cigarette smoke. Gingivo abrasion technique with scraping
using scalpel can be used as a method gingival depigmentation, the technique is
relatively simple and requires minimum time. This case report about patient with
smoker’s melanosis maxillary and mandible treated by gingivo abrasi technique,
the results color of gingival was pink color and none recurrence of the
pigmentation.Smoker’s melanosis can be treated by gingival depigmentation
method with gingivo abrasion technique.
Keywords: smoker’s melanosis, gingival depigmentation,gingivo abrasion
technique
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PENDAHULUAN
Gingiva adalah mukosa yang melekat pada periosteum tulang rahang.
Gingiva yang sehat memiliki gambaran klinis berwarna murah muda atau salmon
pink, konsistensi kenyal, melekat erat pada tulang di bawahnya dan terdapat
stippling pada gingiva cekat. Warna gingiva bervariasi tergantung dari jumlah
pigmen melanin pada epithelium, derajat keratinisasi epithelium, vaskularisasi serta
sifat fibrosa dari jaringan ikat di bawahnya. Melanin adalah pigmen dasar yang
memberi warna pada gingiva. Melanin merupakan pigmen non-hemoglobin yang
berasal dari melanosit, yang merupakan sel-sel dendrit dari lapisan neuroektodermal
yang terletak pada lapisan basal dan spinosum epitel gingiva. 1,2
Pigmentasi mulut adalah perubahan warna pada gingiva atau mukosa mulut
yang berhubungan dengan faktor eksogenous dan endogenous. Etiologi dari
pigmentasi antara lain obat-obatan, genetik, logam berat, gangguan endokrin,
syndrome Albright, syndrome Peutz-Jeghers dan peradangan. Merokok dapat
menstimulasi pigmentasi melanin dan intensitas dari pigmentasi berhubungan
dengan durasi merokok serta jumlah rokok yang dikonsumsi.2
Pigmentasi biasanya terjadi pada gingiva labial, lebih sering terjadi pada
laki-laki dibanding pada perempuan. Pigmentasi dapat terjadi pada semua ras dan
berbagai umur. Bila terjadi gangguan pada pigmentasi maka dapat menimbulkan
hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi melanin dari gingiva tidak menimbulkan masalah
medis namun pada pasien yang mempunyai gingiva yang berwarna hitam dapat
menimbulkan estetik yang tidak baik dan menimbulkan rasa tidak percaya diri.2
Gingiva depigmentasi adalah prosedur bedah plastik periodontal dimana
hiperpigmentasi gingiva dihilangkan atau dikurangi dengan berbagai macam teknik
untuk meningkatkan estetika seperti bahan kimia fenol 90%, abrasi dengan bor
diamond, gingivektomi, autograft jaringan lunak, partial thickness flap, cryosurgery,
dan laser.1,3
Menghilangkan pigmentasi melanin pada gingiva, harus dilakukan secara
hati-hati karena apabila dilakukan tidak tepat maka dapat menyebabkan resesi
gingiva, kerusakan periosteum serta proses penyembuhan akan terganggu.
Prosedur depigmentasi dengan teknik bedah sederhana, mudah dilakukan,
tidak invasif,serta biaya yang efektif. Proses penyembuhan teknik gingivo abrasi
dengan cara scraping menggunakan pisau bedah (scalpel) lebih cepat dibandingkan
dengan kauter dan laser. Tapi operasi bedah menyebabkan perdarahan selama dan
setelah operasi sehingga diperlukan penggunaan pack periodontal selama 7-10 hari
untuk menutupi daerah operasi.3,4,5
LAPORAN KASUS
Seorang pasien laki-laki usia 26 tahun datang ke klinik periodonsia Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran dengan keluhan warna gusi yang
kecoklatan dan hitam yang mengganggu penampilan. Pasien adalah perokok aktif
satu bungkus per hari selama 5 tahun dan warna kulit kecoklatan.
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Gambar 1. Hiperpigmentasi gingiva yang disebabkan asap rokok.

Hasil pemeriksaan klinis terdapat hiperpigmentasi gingiva di regio gigi I2
sampai gigi P2, pigmentasi menyebar, simetris kanan dan kiri rahang atas dan
bawah. Pada sisi kanan terlihat lebih tebal dibandingkan sisi kiri, karena pasien jika
merokok lebih sering menghisap rokoknya pada sisi kanan. Tidak ada poket dan
kegoyangan gigi, hasil pemeriksaan radiologis tidak terdapat kerusakan tulang
alveolar. Berdasarkan pemeriksaan klinis dan radiologis diagnosa klinisnya adalah
gingivitis marginalis kronis generalisata disertai smoker’s melanosis. Berdasarkan
atas keluhan pasien dan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka diputuskan untuk
menghilangkan pigmentasi melanin (depigmentasi). Menghilangkan pigmentasi
dengan teknik gingivo abrasi dengan cara scraping menggunakan pisau bedah
(scalpel). Prosedur bedah dilakukan dua tahap, diawali rahang atas dua minggu
kemudian rahang bawah.
Perawatan pendahuluan skeling dan intruksi kebersihan mulut dilakukan
sebelum prosedur bedah. Pemeriksaan darah meliputi Hb, leukosit, eritrosit,
trombosit, waktu perdarahan, waktu pembekuan, glukosa puasa, glukosa 2 jam pp
dalam batas normal
Prosedur Bedah
Tindakan aseptik ekstra oral dan intra oral dengan betadine solution 10%,
kemudian penutupan wajah dengan duk steril kecuali daerah operasi. Anestesi lokal
infiltrasi pada regio gigi 15-25, menghilangkan epitel yang mengalami
hiperpigmentasi dengan teknik scraping menggunakan scalpel no. 15 dengan
mengambil selapis tipis epithelium berpigmen sedalam jaringan ikat dengan
gerakan arah horizontal, gunanya untuk mendapatkan kontur fisiologis gingiva
(Gambar 2). Selama prosedur lakukan irigasi dengan larutan saline di permukaan
yang terbuka dan setelah semua daerah pigmentasi dibersihkan lalu bilas dengan
larutan saline. Perdarahan diatasi dengan penekanan tampon yang telah dibasahi

Prosiding DIES 57 FKG UNPAD

492

dengan adrenalin. Pemasangan pack periodontal pada regio operasi 15-25 (Gambar
3).
Pasien diinstruksikan untuk menghindari makanan yang merangsang seperti
makanan yang asam, pedas, dan keras, jangan berkumur terlalu keras. Pemberian
obat antibiotik dan analgesik, pasien kontrol 1 minggu setelah operasi.
Pada kontrol 1 minggu setelah bedah, tidak ada keluhan rasa sakit, pack
periodontal masih terpasang. Dilakukan pembukaan pack periodontal, warna gusi
merah muda. Dua minggu kemudian dilakukan operasi bedah pada rahang bawah
dengan teknik yang sama (Gambar 3). Setelah 4 minggu prosedur depigmentasi
warna gusi merah muda, tidak terjadi pewarnaan kembali atau repigmentasi gusi
(Gambar 4).

Gambar 2. Menghilangkan pigmentasi

Gambar 3. Pemasangan pack periodontal
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Gambar 4. Kontrol setelah 1 bulan

PEMBAHASAN
Istilah smoker’s melanosis digambarkan oleh Hedin, et al. pada tahun 1977
untuk menandai jinak terbatas pada pigmentasi melanin gingiva pada perokok
tembakau. Melalui stimulasi dengan amina polisiklik, merokok menyebabkan
aktivasi melanosit untuk menghasilkan melanin. Manifestasi dari pigmentasi ini
dianggap normal dan umumnya tidak ada perawatan yang dianjurkan kecuali untuk
tujuan estetika. Menghentikan kebiasaan merokok telah dilaporkan dapat
menghilangkan pigmentasi.6,7 Menghilangkan pigmentasi melanin dapat dilakukan
dengan berbagai cara, dengan prosedur bedah maupun non bedah. Beberapa
prosedur menghilangkan pigmentasi memerlukan peralatan yang rumit dan tidak
umum tersedia ditempat praktek. Pada laporan kasus ini, metode depimentasi
simple dan efektif dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, yaitu scalpel no.
15. Prosedur depigmentasi sebaiknya dilakukan setelah memperbaiki kesehatan
jaringan periodontal. Ketebalan gusi membantu untuk menetapkan seberapa dalam
ketebalan epithelium yang dapat diambil pada saat dilakukan pembedahan.3,5
Hasil perawatan memuaskan dan pada 4 minggu setelah perawatan tidak
terlihat adanya pewarnaan kembali atau repigmentasi gusi. Timbulnya pewarnaan
kembali setelah perawatan dapat terjadi, jika pasien tidak menghentikan kebiasaan
merokoknya.
SIMPULAN
Warna gingiva memainkan peran penting dalam estetika. Warna gelap
pigmentasi dan perubahan warna dari jaringan gingiva dapat disebabkan oleh
berbagai faktor lokal dan sistemik. Menghilangkan pewarnaan melanin dapat
dilakukan dengan bedah maupun non bedah. Saat ini telah banyak berkembang
metode yang dapat dipergunakan untuk bedah depigmentasi dan kita sebagai klinisi
dituntut untuk lebih cermat dalam penatalaksanaan pasien dan memilih metode
yang terbaik untuk digunakan. Pemilihan teknik harus didasarkan keahlian klinis
dan keterjangkauan pasien. Teknik gingivo abrasi dengan cara scraping
menggunakan pisau bedah (scalpel) dapat menjadi alternatif pilihan perawatan
hiperpigmentasi gingiva yang dapat dilakukan di tempat praktek.
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