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Endodontology Endodontology →→ GreekGreek

Pengetahuan ttg apaPengetahuan ttg apa
yg berada dlm gigiyg berada dlm gigi

Cabang ilmu kedokteran gigi yang berhubungan Cabang ilmu kedokteran gigi yang berhubungan Cabang ilmu kedokteran gigi yang berhubungan Cabang ilmu kedokteran gigi yang berhubungan 
dengan morfologi,dengan morfologi,
Fisiologi & patologiFisiologi & patologi

Jaringan pulpa & periapikal gigiJaringan pulpa & periapikal gigi

Mempelajari & menangani hal Mempelajari & menangani hal –– hal yg berhubungan degan pulpa hal yg berhubungan degan pulpa 
normal, etiologi, diagnosis, prevensi, perawatan penyakit pulpa dan normal, etiologi, diagnosis, prevensi, perawatan penyakit pulpa dan 
periapikal gigi (didasari pengetahuan dasar anatomi gigi, fisiologi, periapikal gigi (didasari pengetahuan dasar anatomi gigi, fisiologi, 
patologi, kariologi, dental material, radiologi, farmakologi, internal, patologi, kariologi, dental material, radiologi, farmakologi, internal, 

dll.dll.



Pengetahuan Epistemic di dalam Endodonti :Pengetahuan Epistemic di dalam Endodonti :

�� Biologi PulpaBiologi Pulpa
�� Mikrobiota Saluran AkarMikrobiota Saluran Akar
�� Bahan Bahan –– bahan pengisi saluran akarbahan pengisi saluran akar
�� Hasil klinik (Clinical out comes)Hasil klinik (Clinical out comes)�� Hasil klinik (Clinical out comes)Hasil klinik (Clinical out comes)

dari perawatan Endodontidari perawatan Endodonti



EMBRIOLOGI PULPAEMBRIOLOGI PULPA

�� BUD STAGEBUD STAGE

�� CUP STAGECUP STAGE�� CUP STAGECUP STAGE

�� BELL STAGEBELL STAGE





BIOLOGI PULPA DAN PERIAPIKALBIOLOGI PULPA DAN PERIAPIKAL

Pulpa gigi : jaringan ikat yg terletak di tengah gigi & Pulpa gigi : jaringan ikat yg terletak di tengah gigi & 
dikelilingi oleh dentin.dikelilingi oleh dentin.

Fungsi pulpa :Fungsi pulpa :
1. Induksi1. Induksi

Odontoblast Odontoblast →→ lapisan pertama predentin lapisan pertama predentin →→
diferensiasi Inner Enamel Epithelium (IEE) diferensiasi Inner Enamel Epithelium (IEE) →→
ameloblast ameloblast →→ formasi enamelformasi enamel

2. Formasi2. Formasi
Odontoblast Odontoblast →→ dentindentin



3. Nutrisi3. Nutrisi
Dentinal fluid didalam dentinal tubulus Dentinal fluid didalam dentinal tubulus →→
sumber nutrisisumber nutrisi

4. Pertahanan4. Pertahanan4. Pertahanan4. Pertahanan
Iritan Iritan →→ iritasi pulpa iritasi pulpa →→ lapisan irregular dentin lapisan irregular dentin 

→→ melindungi pulpamelindungi pulpa

5. Inervasi5. Inervasi
Menyampaikan stimuli dari dentinMenyampaikan stimuli dari dentin



ANATOMI PULPAANATOMI PULPA

Jaringan pulpa dikelilingi dentin dan Jaringan pulpa dikelilingi dentin dan 
berhubungan dgn periodontium melalui berhubungan dgn periodontium melalui 
foramen apikal dan asesori/lateral kanalforamen apikal dan asesori/lateral kanal

Bagian Bagian –– bagian dari pulpa :bagian dari pulpa :
�� Tanduk pulpaTanduk pulpa
�� Pulpa koronalPulpa koronal
�� Pulpa radikulerPulpa radikuler
�� Kamar pulpaKamar pulpa
�� Saluran akarSaluran akar



�� Foramen ApikalForamen Apikal
�� Lateral kanalLateral kanal
�� Ligamen PeriodontalLigamen Periodontal

Anatomi & ukuran pulpa berubah Anatomi & ukuran pulpa berubah –– ubah, ubah, 
dipengaruhi oleh umur, iritan dan erupsi dipengaruhi oleh umur, iritan dan erupsi 
pasifpasif



HISTOLOGI JARINGAN PULPAHISTOLOGI JARINGAN PULPA

Elemen pulpa seperti jaringan ikat fibrous yaitu sel Elemen pulpa seperti jaringan ikat fibrous yaitu sel ––
sel, jaringan sel, jaringan –– jaringan dan subtansi dasar. Perbedaan jaringan dan subtansi dasar. Perbedaan 
dengan jaringan ikat biasa adalah sifat fisiopatologisnya dengan jaringan ikat biasa adalah sifat fisiopatologisnya 
karena pulpa berada pada tempat tertutup.karena pulpa berada pada tempat tertutup.
Gambaran histologi bervariasi berdasarkan umur, Gambaran histologi bervariasi berdasarkan umur, 
aktifitas formasi dentin, lokasi dan species.aktifitas formasi dentin, lokasi dan species.

Gambaran histologis daerah pulpa Gambaran histologis daerah pulpa -- dentindentin
�� Mineralized dentinMineralized dentin
�� PredentinPredentin
�� Ujung syarafUjung syaraf



�� OdontoblastOdontoblast
�� Zona subodontoblast  (plexus syaraf Zona subodontoblast  (plexus syaraf 

dan kapiler)dan kapiler)
a. Cell free zone of Weila. Cell free zone of Weil
b. Cell b. Cell –– rich zonerich zoneb. Cell b. Cell –– rich zonerich zone
�� Pulp corePulp core













HISTOLOGI PULPAHISTOLOGI PULPA

MORFOLOGI JARINGAN PULPAMORFOLOGI JARINGAN PULPA
1. ZONA SENTRAL1. ZONA SENTRAL

2. ZONA KAYA SEL2. ZONA KAYA SEL

3. ZONA BEBAS SEL3. ZONA BEBAS SEL
(ZONA OF WEIL)(ZONA OF WEIL)

4. ZONA DENTINOBLASTIC4. ZONA DENTINOBLASTIC





STRUKTUR ELEMEN PULPASTRUKTUR ELEMEN PULPA

�� SEL SEL –– SEL PULPASEL PULPA
�� SUBTANSI INTERSELULERSUBTANSI INTERSELULER
�� CAIRAN INTERSELULERCAIRAN INTERSELULER
�� EXTRA SELULEREXTRA SELULER

-- SERABUT SERABUT –– SERABUTSERABUT
JARINGAN IKATJARINGAN IKAT

-- SUBTANSI DASARSUBTANSI DASAR







SEL SEL –– SEL JARINGAN PULPASEL JARINGAN PULPA

1.1. FibroblastFibroblast
2.2. Sel Sel –– sel pertahanansel pertahanan →→→→→→→→

-- HistiositHistiosit
-- MakrofagMakrofag-- MakrofagMakrofag
-- Sel Sel –– sel Dendrit sel Dendrit 

3.3. Polimorfonuklear leukositPolimorfonuklear leukosit
4.4. Limfosit dan sel plasmaLimfosit dan sel plasma
5.5. Sel mastSel mast
6.6. OdontoblastOdontoblast



KOMPONEN EKSTRASELULER JARINGAN PULPAKOMPONEN EKSTRASELULER JARINGAN PULPA

JARINGAN JARINGAN –– JARINGANJARINGAN
Jaringan yang ada sama dengan yang ada pd jar. ikat kecuali Jaringan yang ada sama dengan yang ada pd jar. ikat kecuali 

jarinan elastik.jarinan elastik.
Jaringan retikular (kolagen immature), jaringan kolagen matur Jaringan retikular (kolagen immature), jaringan kolagen matur 

(tipe I dan III)(tipe I dan III)(tipe I dan III)(tipe I dan III)
Struktur, silang & mineralisasi jaringan ini berbeda.Struktur, silang & mineralisasi jaringan ini berbeda.

Agregasi dari tropokolagen dapat membesar & membentuk Agregasi dari tropokolagen dapat membesar & membentuk 
bundel kolagenbundel kolagen



SUBTANSI DASAR (GROUND SUBSTANCE)SUBTANSI DASAR (GROUND SUBSTANCE)

Struktur SD pulpa sama dgn jar. ikat lainnya.Struktur SD pulpa sama dgn jar. ikat lainnya.
Asam hyaluronik, schondroitin sulfat, glyprotein, karbohidrat Asam hyaluronik, schondroitin sulfat, glyprotein, karbohidrat 

dan air.dan air.
SD adalah komponen terbanyak jar. Ikat pulpa.SD adalah komponen terbanyak jar. Ikat pulpa.

Merupakan suspensi koloidalMerupakan suspensi koloidal
Fungsi : medium transportasi nutrien, O2 & disposal hasil Fungsi : medium transportasi nutrien, O2 & disposal hasil 

metabolit melalui sirkulasi limpatik dan venous.metabolit melalui sirkulasi limpatik dan venous.



VASKULARISASI PULPAVASKULARISASI PULPA

Pulpa gigi memiliki jaringan pembuluh darah yang unik Pulpa gigi memiliki jaringan pembuluh darah yang unik 
karena tertutup.karena tertutup.

AFFERENAFFEREN
Masuk ke saluran akar melalui apikal foramen & lateral kanal.Masuk ke saluran akar melalui apikal foramen & lateral kanal.Masuk ke saluran akar melalui apikal foramen & lateral kanal.Masuk ke saluran akar melalui apikal foramen & lateral kanal.
Yang masuk adalah arteriol, cabang dari arteri gigi, cabang Yang masuk adalah arteriol, cabang dari arteri gigi, cabang 
dari a. inferior alveolar, superior posterior alveolar, atau a. dari a. inferior alveolar, superior posterior alveolar, atau a. 

infraorbital, cabanng dari a. maksilari internal.infraorbital, cabanng dari a. maksilari internal.
Di dlm saluran akar, arteriol, menuju pulpa koronal dan Di dlm saluran akar, arteriol, menuju pulpa koronal dan 

bercabang (metaarteriol dan prekapilari) keseluruh pulpa.bercabang (metaarteriol dan prekapilari) keseluruh pulpa.



Paling banyak di lapisan subodontablastik.Paling banyak di lapisan subodontablastik.
Terdapat sistem ‘ shunting’ AV (ateriovenous) dan Terdapat sistem ‘ shunting’ AV (ateriovenous) dan 

venous venous –– venous anastomosis yang aktif pada venous anastomosis yang aktif pada 
waktu iritasi pulpa dan inflamasi.waktu iritasi pulpa dan inflamasi.

EFFERENEFFEREN
Sirkulasi pulpa diakhiri oleh venul yg sedikit lebih Sirkulasi pulpa diakhiri oleh venul yg sedikit lebih 

besar dari arteriol.besar dari arteriol.besar dari arteriol.besar dari arteriol.
Semakin dekat foramen apikal, venul menyatu dan Semakin dekat foramen apikal, venul menyatu dan 

mem besar.mem besar.
Keluar dari saluran akar, venul menyatu dengan Keluar dari saluran akar, venul menyatu dengan 

maxillary vein via pterygoid plexus atau lebih ke maxillary vein via pterygoid plexus atau lebih ke 
anterior, facial vein.anterior, facial vein.









SISTEM LIMPATIK PULPASISTEM LIMPATIK PULPA

Merupakan pembuluh darah yang berdinding Merupakan pembuluh darah yang berdinding 
tipis, kecil didalam jar. Ikat.tipis, kecil didalam jar. Ikat.

Terdiri dari saluran berlapis endotelium Terdiri dari saluran berlapis endotelium 
dengan dinding yg tidak kontinu & membran dengan dinding yg tidak kontinu & membran dengan dinding yg tidak kontinu & membran dengan dinding yg tidak kontinu & membran 

basis . Mirip dengan venul.basis . Mirip dengan venul.



INERVASI PULPAINERVASI PULPA

NEUROATOMINEUROATOMI

Jar. pulpa disarafi oleh divisi jaringan sensori ganglion Jar. pulpa disarafi oleh divisi jaringan sensori ganglion 
trigeminal dan percabangan autonomik (simpatetik) dari trigeminal dan percabangan autonomik (simpatetik) dari 
ganglion superior servikal.ganglion superior servikal.
Fungsi saraf sensori : mendeteksi stimuli & mengantarkan ke Fungsi saraf sensori : mendeteksi stimuli & mengantarkan ke 
CNS.CNS.CNS.CNS.
Fungsi sistem autonomik : mempertahankan keadaan internal Fungsi sistem autonomik : mempertahankan keadaan internal 
tetap konstan dan homeostasis.tetap konstan dan homeostasis.



Persyarafan  pulpal / dentinalPersyarafan  pulpal / dentinal

Saraf sensori berhubungan dengan divisi maxillary trigeminal, Saraf sensori berhubungan dengan divisi maxillary trigeminal, 
masuk melalui foramen apikal.masuk melalui foramen apikal.

Terdiri dari : myelinated dan unmyelinated.Terdiri dari : myelinated dan unmyelinated.
Jenis yang paling banyak dipulpa adalah A (pulpa & dentin) Jenis yang paling banyak dipulpa adalah A (pulpa & dentin) 

dan C ( pulpa).dan C ( pulpa).
Saraf myelinated masuk ke saluran akar, bercabang & Saraf myelinated masuk ke saluran akar, bercabang & 

menjadi unmyelinated. Percabangan sangat banyak menjadi unmyelinated. Percabangan sangat banyak 
dibawah lapisan odontoblastik (plexus of Raschkow)dibawah lapisan odontoblastik (plexus of Raschkow)dibawah lapisan odontoblastik (plexus of Raschkow)dibawah lapisan odontoblastik (plexus of Raschkow)

Saraf simpatetik berasal dari C8, T1 dan T2 ke ganglion Saraf simpatetik berasal dari C8, T1 dan T2 ke ganglion 
superior servikal, masuk ke ventral roots saraf spinal, superior servikal, masuk ke ventral roots saraf spinal, 

sampai ke periodonsium dan pulpa..sampai ke periodonsium dan pulpa..
Aktivasi jar. saraf simpatetik menyebabkan perubahan aliran Aktivasi jar. saraf simpatetik menyebabkan perubahan aliran 

darah (vasokonstriktor).darah (vasokonstriktor).
Inervasi jar. Pulpa muda belum sempurna.Inervasi jar. Pulpa muda belum sempurna.



TipeTipe DiameterDiameter Conduction Conduction 
velocityvelocity

StimuliStimuli FungsiFungsi

AAββ 55--1212μμmm 3030--70m/s70m/s Udara,dingin,Udara,dingin,
panas,preparapanas,prepara--
si,probingsi,probing

Sentuhan,Sentuhan,
tekanantekanan

AAδδ 11--55µµmm 22--30m/s30m/s idemidem Sentuh,suhu,Sentuh,suhu,
sakitsakit
(cepat,tajam,(cepat,tajam,(cepat,tajam,(cepat,tajam,
dapat dapat 
dilokalisirdilokalisir

CC 0,40,4--11µµmm 0,50,5--1m/s1m/s Mediator Mediator 
inflamasi,inflamasi,
deformasi deformasi 
mekanis,mekanis,
panaspanas

Sakit(lambat,Sakit(lambat,
tidak tajam,tidak tajam,
berdenyut, berdenyut, 
tidak dapat tidak dapat 
dilokalisir)dilokalisir)















JALUR TRANSMISI SENSASI DARI PULPA KE CNSJALUR TRANSMISI SENSASI DARI PULPA KE CNS

Stimuli mekanis, kemis, termal dan elektrikal mengirimkan Stimuli mekanis, kemis, termal dan elektrikal mengirimkan 
impuls melalui cabang aferen jaringan saraf maxilari & impuls melalui cabang aferen jaringan saraf maxilari & 

mandibular.mandibular.
Impuls berjalan ke spinal tract dan nukleus spinal trigeminal Impuls berjalan ke spinal tract dan nukleus spinal trigeminal 

yang terus ke bagian bawah medulla oblongata. Nukleus yang terus ke bagian bawah medulla oblongata. Nukleus yang terus ke bagian bawah medulla oblongata. Nukleus yang terus ke bagian bawah medulla oblongata. Nukleus 
spinal trigeminal terdiri dari pars interpolaris dan pars spinal trigeminal terdiri dari pars interpolaris dan pars 

kaudalis. Pars kaudalis menerima sebagian besar impuls yg kaudalis. Pars kaudalis menerima sebagian besar impuls yg 
berasal dari pulpa (berasal dari pulpa (first first –– order neuronorder neuron).).

Sistem trigeminal Sistem trigeminal secondsecond-- order neuron order neuron bersal dari nuklues bersal dari nuklues 
spinal dan meleawati ventral trigeminothalamic tract dan spinal dan meleawati ventral trigeminothalamic tract dan 

berakhir di nukleus ventrosposteriorthalamik.berakhir di nukleus ventrosposteriorthalamik.
Pada Pada third third –– order neuron order neuron yg mengantar rasa sakit dan yg mengantar rasa sakit dan 

mengumpulkan impuls dari thalamus ke korteks serebral. mengumpulkan impuls dari thalamus ke korteks serebral. 
Disinilah rasa sakit diterima dan mekanisme reaksi dimulai.Disinilah rasa sakit diterima dan mekanisme reaksi dimulai.



FISIOLOGI VASKULARISASI PULPAFISIOLOGI VASKULARISASI PULPA

Pulpa normalPulpa normal

Dibandingkan dengan jaringan oral lainnya, aliran darah Dibandingkan dengan jaringan oral lainnya, aliran darah 
pulpa (blood flow) adalah yg tercepat.pulpa (blood flow) adalah yg tercepat.

Aliran darah kapiler dibagian koronal 2x radikular.Aliran darah kapiler dibagian koronal 2x radikular.
Regulasi diatur faktor lokal & jar. Saraf simpatetik.Regulasi diatur faktor lokal & jar. Saraf simpatetik.

Otot polos pada pembuluh darah mengandung jaringan Otot polos pada pembuluh darah mengandung jaringan Otot polos pada pembuluh darah mengandung jaringan Otot polos pada pembuluh darah mengandung jaringan 
reseptor   dan    adrenergik, sehingga bisa mengalami reseptor   dan    adrenergik, sehingga bisa mengalami 

vasokonstriksi oleh stimuli simpatetik atau jenis vasokonstriksi oleh stimuli simpatetik atau jenis 
vasokonstriktor.vasokonstriktor.

Tekanan pulpa : 6 mmHg.Tekanan pulpa : 6 mmHg.



Pulpa berpenyakitPulpa berpenyakit

Iritasi dan injuri pada pulpa menyebabkan inflamasi lokal, Iritasi dan injuri pada pulpa menyebabkan inflamasi lokal, 
aktivitas vaskular aktivitas vaskular ↓↓, vasodilatasi, premeabilitas , vasodilatasi, premeabilitas ↑↑..

Tekanan jaringan diatas tekanan venul, aliran darah menjadi Tekanan jaringan diatas tekanan venul, aliran darah menjadi 
stasis stasis →→ agregasi sel darah merah, CO2 agregasi sel darah merah, CO2 ↑↑, akumulasi & , akumulasi & 

penurunan pH pada jaringan.penurunan pH pada jaringan.
Semuanya menyebabkan semakin banyak sel / jaringan yang Semuanya menyebabkan semakin banyak sel / jaringan yang 

rusak.rusak.
Perubahan pada pulpa & tekanan Perubahan pada pulpa & tekanan ↑↑ merupakan fenomena merupakan fenomena 

lokal & menyebar perlahan lokal & menyebar perlahan –– lahan sehinnga akhirnya lahan sehinnga akhirnya lokal & menyebar perlahan lokal & menyebar perlahan –– lahan sehinnga akhirnya lahan sehinnga akhirnya 
mengenai seluruh pulpa.mengenai seluruh pulpa.

Kemampuan pulpa untuk kembali membaik sangat baik, yaitu Kemampuan pulpa untuk kembali membaik sangat baik, yaitu 
dengan membuka anastomosis aterivenous dan dengan membuka anastomosis aterivenous dan 

mengembalikan makromolekul jaringan. Kedalam venul. mengembalikan makromolekul jaringan. Kedalam venul. 
Osmolariti menjadi Osmolariti menjadi ↓↓, tekanan jaringan , tekanan jaringan ↓↓. Aliran darah ke . Aliran darah ke 

pulpa menjadi normal kembali.pulpa menjadi normal kembali.
Apabila injuri terlalu besar, vaskularisasi tidak mampu Apabila injuri terlalu besar, vaskularisasi tidak mampu 
mengkompensasi keadaan, kerusakan jaringan terjadi mengkompensasi keadaan, kerusakan jaringan terjadi 

yang akhirnya menjadi nekrosis.yang akhirnya menjadi nekrosis.



Pengaruh temperatur pada pulpaPengaruh temperatur pada pulpa

Aplikasi panas ke permukaan gigi akan Aplikasi panas ke permukaan gigi akan ↑↑
aliran darah.aliran darah.

Aplikasi dingin menyebabkan hal yang Aplikasi dingin menyebabkan hal yang 
berlawanan.berlawanan.

Pada pulpa yang inflamasi, aplikasi panas & Pada pulpa yang inflamasi, aplikasi panas & Pada pulpa yang inflamasi, aplikasi panas & Pada pulpa yang inflamasi, aplikasi panas & 
dingin dingin  → → rasa sakit yang meningkat atau rasa sakit yang meningkat atau 

berkepanjangan.berkepanjangan.




