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APEKSIFIKASI

• Perawatan gigi non vital dengan apeks terbuka, 
dan dinding saluran akar divergen.

• Dengan perawatan apeksifikasi diharapkan 
dapat menciptakan lingkungan di dalam saluran 
akar dan jaringan periapeks yang 
memungkinkan terbentuknya barier kalsifikasi memungkinkan terbentuknya barier kalsifikasi 
yang menutup apeks yang terbuka, atau 
penambahan panjang akar atau tidak sama 
sekali.

• Pada umumnya → hasil akhir → ujung akar 
berbentuk khas → blunder buss / tumpul.



APEXOGENESIS

• Perawatan gigi vital dalam masa 
pertumbuhan untuk mendapatkan 
pertumbuhan selanjutnya dan penutupan 
foramen apikal.foramen apikal.



APEKS TERBUKA

• Pada gigi – gigi dengan pulpa nekrosis sebelum 
pertumbuhan akarnya selesai → pembentukan dentin 
akan terhenti dan pertumbuhan akarnya akan terhenti 
pula.

• Akibatnya → saluran akar tetap lebar dan apeks terbuka, • Akibatnya → saluran akar tetap lebar dan apeks terbuka, 
kadang – kadang akar mungkin juga lebih pendek

• Dinding saluran akar dengan apeks terbuka lebih tipis 
daripada dinding saluran akar yang matang.

• Dinding saluran akar berbentuk divergen, sejajar atau 
sedikit konvergen → tergantung pada stadium 
pembentukan akarnya.







PENYEBAB APEKS TERBUKA

• Resorpsi berlebihan dari apeks gigi yang 
belum matang setelah perawatan 
ortodonti.

• Inflamasi periradikuler.• Inflamasi periradikuler.
• Sebagai bagian dari penyembuhan 

setelah trauma.



APEKSOGENESIS

INDIKASI KONTRA

Gigi dalam masa pertumbuhan 
dengan foramen apikalis belum 
sempurna tertutup

Avulsi, Replanted, Mobility tinggi

Pulpa korona rusak, tapi pulpa 
radikular sehat (vital)

Fraktur mahkota besar 
memerlukan retensi intra radikular

Korona baik dan dapat direstorasi Fraktur dekat margin gingiva

Karies tidak dapat diperbaiki



APEKSIFIKASI

INDIKASI KONTRA

Gigi dalam masa 
pertumbuhan dengan 
foramen apikalis belum 
sempurna tertutup

Fraktur vertikal dan banyak 
fraktur horizontal

Pulpa nekrose Ankylosis
(Replacement  Resorption)

Korona dapat direstorasi Akar gigi pendek sekali

Prognose : Baik
Komplikasi : kurang ; dinding 

dentin tipis



DIAGNOSIS dan RENCANA PERAWATAN

• MENEGAKKAN DIAGNOSA:
1. Pemeriksaan Subjektif

* Riwayat gigi
* Gejala / Keluhan

2. Pemeriksaan Objektif
* Pemeriksaan Visual* Pemeriksaan Visual
* Perkusi
* Tes Thermal

Test listrik → harus benar benar diinterpretasi karena 
test listrik pada gigi- gigi dengan apeks terbuka sering 
menimbulkan false negatif / positif

* Gambaran radiografi.



RENCANA PERAWATAN

• Pulpa Vital → Apexogenesis
• Pulpa Non Vital → Apeksifikasi

→*  Kasus Apexogenesis → harus ditangani   
segera setelah 
terjadi cedera traumatik.



Status pulpa : vital dan nekrotik

Vital :
– Jika karies dalam : pulpitis reversibel maka P C 

dengan Ca(OH)2.
– Sebaliknya vital tetapi gejala pulpa irreversibel maka 

pulpotomi dan Ca(OH)2 dipermukaaan pulpa diikuti 
dengan base dan restorasi yang kuat agar tidak 
pulpotomi dan Ca(OH)2 dipermukaaan pulpa diikuti 
dengan base dan restorasi yang kuat agar tidak 
bocor/leakage

Nekrotik :
– Ruang pulpa dan saluran akar segera dibersihkan 

dan Ca(OH)2  ditaruh pada apeks yang terbuka, 
observasi dan ganti Ca(OH)2, bila perlu hingga apeks 
tertutup.



TEKNIK PERAWATAN

Apeksogenesis:
• Shallow Pulpotomy.

– Hanya jaringan sakit diangkat (2-3 mm) 
meninggalkan perlukaan di permukaan.

– Letakkan seal (Ca-Hydroxide) diatas perlukaan.

• Pulpotomi Konvensional.
1.Anestesi lokal
2. Isolasi dengan rubber dam dan bersihkan 2. Isolasi dengan rubber dam dan bersihkan 

(desinfeksi).
3.Pembukaan kavitas dengan bur kecepatan tinggi 

dengan semprotan air.
4.Kotoran diambil arah koronal : pemotongan jaringan 

sakit koronal pada daerah servikal dengan sendok 
excavator tajam atau bur bulat besar steril (#6 atau 
#8) atau kecepatan tinggi bur diamond bulat.

5.Pendarahan pulpa terpotong dihentikan dengan 
larutan anastesi lokal atau saline dengan kapas bulat 
steril.



6. Ca-Hydroxide powder dicampur air steril atau 
larutan anastesi lokal sampai konsistensi cukup 
tebal. Pasta tersebut diletakkan pada permukaan 
luka dengan ketebalan 1-2 mm. 

7. Selapis Zn-Oxyd Eugenol semen diletakkan diatas 
Ca-Hydroxide untuk 2 alasan :
- Agar terhindar dari kebocoran (Leakage)
- Dasar, basis yang kaku, agar restorasi akhir dapat - Dasar, basis yang kaku, agar restorasi akhir dapat 
ditempatkan

8. Tumpatan permanen, komposit resin sistem etch 
agar terhindar dari kebocoran 

Recalls : Kontrol
Kontrol dilakukan periodik (interval 3-6 bulan) untuk 
melihat perkembangan apikal sampai menutup, 
biasanya selesai 2-3 tahun, kontrol terakhir setelah 
4 tahun.



PERAWATAN APEKSOGENESIS



APEKSIFIKASI

Adalah induksi dari barrier calcified pada open apeks.
• Teknik

Dibagi 3 fase, akses , instrumentasi dan peletakan Ca(OH)2 
1. Pembukaan akses ditentukan oleh ukuran dan bentuk ruang 

pulpa.
Pulpa yang immatur mempunyai  tanduk pulpa yang besar jauh 
ke insisal dan oklusal aspek maka pembukaan (akses) harus 
besar, untuk membuang jaringan nekrotik.

2. Bersihkan semua massa jaringan nekrotik.2. Bersihkan semua massa jaringan nekrotik.
3. Tentukan panjang kerja dengan R f hingga apeks 
4. Instrumen tertentu, file tipe K dengan gerakan putar mulai 

dengan file besar #80 keatas , # 140 bila perlu..
File headstrom tidak dianjurkan pada pembukaan akses karena 
dapat perforasi pada dinding dentin apikal yang tipis dan lemah.
Tujuan instrumen, cleansing dan enlargement dari sistem S.A. 
membersihkan jaringan pulpa nekrotik dan infeksi dentin.

5. Peletakan Ca(OH)2 
.



HISTOLOGI

• Terbentuk barrier bridge of calcified tissue
• Pembentukan akar (bertambah panjang akar) 

dapat diharapkan dari Herwing’s Root Sheat.
(Bila tidak ada infeksi yang benar)

• Terbentuknya jaringan ikat yang membentuk • Terbentuknya jaringan ikat yang membentuk 
barrier didaerah apeks.

• Posisi barrier dipengaruhi oleh tingkat kontak 
Ca(OH)2.

• Barrier berkarakter lapisan sangat poreus 
dibandingkan sementum atau jaringan kalsifikasi 
lain.



PERAWATAN APEKSIFIKASI







KASUS BERHASIL

APEKSOGENESIS APEKSIFIKASI

Tidak ada tanda – tanda / gejala 
penyakit pulpa atau periapikal

Tidak ada tanda – tanda / gejala 
penyakit pulpa atau periapikalpenyakit pulpa atau periapikal penyakit pulpa atau periapikal

Pembentukan dentin Pembentukan barrier kalsifikasi 
disekitar apeks dan terlihat 
dirontgen photo, bisa juga terasa 
dengan gerakan taktil

Bridge of calsification dibawah Ca-
Hydroxyl (bisa tidak terlihat di 
rontgen photo)

Akar tumpul dan lebih pendek dari 
akar normal









KASUS GAGAL

APEKSOGENESIS APEKSIFIKASI

1. Ada kontaminasi bakteri
2. Tidak ada penutupan apikal2. Tidak ada penutupan apikal
3. Gejala sakit, sensitif terhadap tekanan
4. Tanda – tanda sal. Sinus, bengkak, kerusakan 

probing, radiolusen periapikal.
5. Diikuti hilangnya Ca-Hydroxide dari ruangan 

saluran.
6. Pertumbuhan jaringan granuloma lebih ke 

bawah, sehingga file yang lebih pendek saja 
menyebabkan pendarahan.




