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Adalah :  kesalahan pada restorasi dan protesa, yang bisa 
berperan dalam menyebabkan inflamasi gingiva dan perusakan 

jaringan periodontal. 

FF



Tepi tumpatan yg mengemper (overhanging) � turut

berperan dlm terjadinya inflamasi gingiva & perusakan

periodontal o.k :
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Lokasi tepi restorasi yg mengarah ke gingiva �

b’kaitan langsung dgn status kesehatan periodontal.

• Tepi restorasi yg letaknya subgingival � diikuti dgn

penumpukan plak yg banyak, gingivitis lebih parah,

saku lebih dalam.

• Tepi restorasi setentang dgn gingiva � menginduksi

kondisi yg lebih ringan keparahannya; sedangkan tepikondisi yg lebih ringan keparahannya; sedangkan tepi

restorasi yg terletak supragingival � kesehatan

periodonsiumnya sama dgn sisi kontrol yg tdk ada

restorasinya.



Meskipun restorasi dibuat dgn standard kualitas

tinggi, bila tepinya pd subgingival � akan ↑↑↑↑↑↑↑↑
penumpukan plak dan laju aliran cairan sulkular.

Adanya kekasaran pd daerah subgingiva akibat

penempatan tepi restorasi pd daerah subgingiva �

merupakan penyebab penumpukan plak dgn akibat

inflamasi.

Beberapa penyebab kekasaran tersebut ad.:

- garis atau guratan pd permukaan restorasi y terbuat

dari resin akrilik, porselen, atau emas, meskipun

telah dipoles

- larut dan disintegrasinya bahan semen, � sehingga

timbul celah antara preparasi dgn restorasi

- restorasi yg tdk pas pd bagian tepinya.



Restorasi yg 

mengemper (klinis)

Restorasi yg mengemper 

(radiografis)



� Mahkota tiruan & restorasi dgn kontur berlebih

(overcontoured)�mempermudah penumpukan plak

& mencegah mekanisme self-cleansing oleh pipi, bibir,

dan lidah.

� Pernah diduga � restorasi & mahkota tiruan dgn

kontur kurang (undercontoured) menyebabkan

KK ontur R estorasiontur R estorasiontur R estorasiontur R estorasi

kontur kurang (undercontoured) � menyebabkan

kurangnya proteksi thd tepi gingiva pd waktu

pengunyahan � tapi tidak terbukti.

� Kontak proksimal inadekuat / penempatannya tdk

benar + tdk dikembalikannya anatomi occlusal

marginal ridge & developmental groove � cenderung

menimbulkan impaksi makanan.

� Embrasur interproksimal inadekuat � akan

mempermudah penumpukan iritan.



Restorasi (Pontik) yg 

overkontur



� Restorasi yg tdk sesuai dgn pola oklusal � akan

menimbulkan disharmoni � bisa mencederai jaringan

periodontal pendukung.

OOklusik lusik lusik lusi

periodontal pendukung.

-Umumnya bahan restorasi tdk mencederai periodontal,

kecuali bahan akrilik self-curing.

-Yang penting � bahan restorasi harus dipoles

baik agar tidak mudah ditumpuki plak

BB ahan R estorasiahan R estorasiahan R estorasiahan R estorasi



� GTSL � mempermudah penumpukan plak bila

disainnya menutup gingiva.

� Gigi tiruan yg terus dipakai siang-malam �

menginduksi lebih banyak plak dibandingkan gigi

tiruan yg hanya digunakan siang hari saja.

DD esain  G TSLesain  G TSLesain  G TSLesain  G TSL

tiruan yg hanya digunakan siang hari saja.

� Kenyataan ini menunjukkan � pentingnya pemel.

o.h bagi pemakai gigi tiruan utk mencegah terjadinya

gangguan thd gigi yg ada dan periodonsiumnya.



Klamer pd GTSL yg 

menyebabkan gingivitis



� Penggunaan klem rubber dam, cincin untuk matriks,

dan disc yg tidak baik � bisa mencederai ggv dgn

akibat t’jadinya inflamasi.

� Separasi gigi yg t’lalu memaksa � menimbulkan

cedera pd jar. periodontal pendukung.

PP rosedur K edokteran G igirosedur K edokteran G igirosedur K edokteran G igirosedur K edokteran G igi

cedera pd jar. periodontal pendukung.



Penggunaan matriks utk 

penambalan klas II dgn amalgam



Perawatan ortodonsi bisa berperan dalam menimbulkan penyakit atau kelainan pada
periodonsium dengan berbagai cara yaitu :

PPeraw atan O rtodonsieraw atan O rtodonsieraw atan O rtodonsieraw atan O rtodonsi



� Piranti ortodonsi � m’permudah penumpukan plak

RR etensi P laketensi P laketensi P laketensi P lak

� Piranti ortodonsi � m’permudah penumpukan plak

dental & debris makanan dgn akibat gingivitis, dan

memodifikasi ekosistem ggv.

� Dilaporkan bahwa setelah pemasangan cincin

ortodonsi � terjadi ↑↑↑↑↑↑↑↑ proporsi Prevotella

melaninogenica, Prevotella intermedia, dan

Actinomyces odontolyticus, dan pengurangan flora

anaerob/fakultatif di dalam sulkus gingiva.



� Pemasangan cincin ortodonsi yg dipaksakan terlalu

jauh ke subgingival � menyebabkan terpisahnya

ggv dari gigi � terjadi migrasi epitel penyatu ke

apikal � timbul resesi gingiva.

II ritasi dari C incin  O rtodonsiritasi dari C incin  O rtodonsiritasi dari C incin  O rtodonsiritasi dari C incin  O rtodonsi



� Tekanan ortodonsi normal � dpt diadaptasi

periodonsium berupa remodeling.

� Tekanan berlebihan � menimbulkan nekrose lig.

periodontal dan t. alveolar � bisa mengalami

perbaikan bila tekanan dikurangi.

TT ekanan dari P iranti O rtodonsiekanan dari P iranti O rtodonsiekanan dari P iranti O rtodonsiekanan dari P iranti O rtodonsi

perbaikan bila tekanan dikurangi.

� Bila kerusakan melibatkan lig. periodontal pd krista

t. alveolar � kerusakannya irreversibel.

� Tekanan ortodonsi berlebihan � menyebabkan

resorpsi pada apeks akar gigi.



Inflamasi gingiva pd 

pemakai ortodonti cekat



Inflamasi gingiva pd 

pemakai ortodonti cekat

Inflamasi hilang setelah 

pesawat dibuka



IIm paksi M akananm paksi M akananm paksi M akananm paksi M akanan

Adalah :  terdesaknya makanan secara paksa ke 
periodonsium oleh tekanan oklusal. 

Impaksi makanan bisa terjadi pada permukan interproksimal atau pada 
permukaan vestibular/oral. 

Kegagalan dalam mendeteksi dan menyingkirkan impaksi makanan bisa menjadi 
sumber gagalnya perawatan periodontal.



MMekanism eekanism eekanism eekanism e

Terdesaknya makanan � secara normal dihalangi o’

keutuhan & lokasi kontak proksimal, kontur marginal ridge &

developmental groove, dan kontur perm. vestibular & oral.
Hubungan kontak proksimal yg utuh & ketat � mencegah

t’desaknya makanan secara paksa ke interproksimal.
Lokasi kontak � penting dlm mencegah terjadinya impaksi

� Lokasi kontak proksimal yg optimal dalam arah serviko-

oklusal � adalah pada diameter mesiodistal terbesar gigi,

dekat ke krista marginal ridge.
• Dekatnya titik kontak ke dataran oklusal � mengurangi

kecenderungan t’jadinya impaksi makanan pd embrasur

oklusal yg lebih kecil.

• Tidak adanya kontak atau kontak proksimal yg tidak baik
� kondusif bagi terjadinya impaksi makanan.



Kontur permukaan oklusal yg dibentuk oleh marginal ridge

& developmental groove secara normal akan mendefleksikan

makanan menjauhi ruang interproksimal.
Bila gigi aus & permukaan oklusalnya datar � efek

mendesak dari tonjol (cusp) gigi antagonis ke ruang
interproksimal bertambah hebat � terjadinya impaksi .

Tonjol gigi yg mendesak makanan ke interproksimal �

dinamakan tonjol pendorong (plunger cusp) � timbuldinamakan tonjol pendorong (plunger cusp) � timbul

karena keausan gigi, atau karena perubahan posisi gigi

karena tidak digantinya gigi yang hilang.
Overbite anterior yg berlebihan � penyebab umum impaksi

makanan di regio anterior � makanan terdesak ke ggv pd

perm. vestibular atau oral gigi anterior maksila.



a. Bolus makanan yg terdorong 

akibat plunger cusp

b. Kontur perm. oklusal yg 

dibentuk oleh marginal ridge & 

developmental groove

sec.normal akan 

mendefleksikan makanan 

menjauhi ruang interproksimal

Inflamasi gingiva & 

pembentukan abses 

dihubungkan dgn impaksi 

makanan pd regio P2 dan 

M1 Mandibula 



Inflamasi & pembesaran gingiva 

pada regio anterior mandibula 

dihubungkan dgn over bite dan 

impaksi makanan

A. Hilangnya M3 menyebabkan 

pergeseran M2 ke distal

B. Bolus makanan akan 

didesak oleh tonjol gigi M1 

RB ke arah ruangan yg 

terbentuk akibat 

bergesernya M2  RA ke 

distal



Kehilangan tulang akibat 

impaksi makanan dlm 

jangka panjang

Gigi C yg labioversi dapat 

menyebabkan impaksi 

makanan



Hirschfeld � mengemukakan beberapa faktor yang

menjurus ke terjadinya impaksi makanan, yaitu:

(1) keausan oklusal yang tidak sama rata

(2) terbukanya titik kontak sebagai akibat hilangnya

dukungan proksimal atau karena ekstrusi

(3) abnormalitas morfologis kongenital, dan

(4) restorasi yang tidak baik konstruksinya.
Impaksi makanan � dpt t’jadi lateral � sumber tekanan ad.Impaksi makanan � dpt t’jadi lateral � sumber tekanan ad.

tek. lateral dari lidah, pipi, dan bibir � mudah terjadi bila

embrasur gingiva menjadi besar o.k kerusakan jaringan

akibat penyakit periodontal atau resesi.



TTidak D igantinya G igi Y ang H ilangidak D igantinya G igi Y ang H ilangidak D igantinya G igi Y ang H ilangidak D igantinya G igi Y ang H ilang

� Pencabutan gigi tanpa diganti gigi tiruan � menimbulkan 
perubahan pd periodonsium. 

� Bila gigi M1 RB dicabut � perubahan awal ad. drifting
(bergesernya) dan tilting (miring) gigi M2 & M3 RB,  dan 
ekstrusi M1 maksila. 

� Tonjol distal M2 RB meninggi dan bertindak sbg tonjol � Tonjol distal M2 RB meninggi dan bertindak sbg tonjol 
pendorong � mendesak makanan ke interproksimal 
diantara M1 RA yg ekstrusi dgn M2 RA. 

� Bila M3 RA (-), tonjol distal M2 RA akan bertindak sebagai 
baji yg memisahkan kontak  antara M1 dgn M2 maksila dan 
mendefleksikan M2 maksila ke distal � t’jadi impaksi 
makanan, inflamasi gingiva, dan kehilangan tulang pada 
daerah interproksimal  antara M1 dan M2 RA.

� Tilting gigi posterior � ↓↓↓↓↓↓↓↓ dimensi vertikal dan ↑↑↑↑↑↑↑↑ overbite
anterior. � posisi mandibula bergeser ke distal. � terjadi
impaksi & t’bentuk saku pada gigi anterior.



Hilangnya gigi anterior RB 

dihubungkan dgn 

penumpukan kalkulus 



MMaloklusi &  M alposisia loklusi &  M alposisia loklusi &  M alposisia loklusi &  M alposisi

� Gigi geligi yang letaknya tidak teratur � kontrol plak sukar 
/ tidak mungkin dilakukan.  

� Resesi gingiva � bisa terjadi pd gigi labioversi. 
� Disharmoni oklusal akibat maloklusi � dapat mencederai 

periodonsium . 
� Overbite anterior berlebihan � menyebabkan iritasi ggv � Overbite anterior berlebihan � menyebabkan iritasi ggv 

pada rahang antagonis. 
� Open bite bisa menjurus ke perubahan periodontal yang 

disebabkan penumpukan plak dan hilangnya fungsi. 



Open bite anterior serta 

penumpukan debris makanan dan 

plak  menyebabkan gingivitis 

kronis 



KK ebiasaan B urukebiasaan B urukebiasaan B urukebiasaan B uruk

� Kebiasaan buruk � merupakan faktor yg terlibat dlm 
terjadi & b’kembangnya penyakit periodontal. 

� Keberadaan kebiasaan yg tdk diduga sebelumnya terungkap 
pd pasien yang tidak memberi respon yang baik terhadap 
perawatan periodontal. 

� Beberapa diantara kebiasaan buruk tersebut  a.l  :� Beberapa diantara kebiasaan buruk tersebut  a.l  :



� Bernafas dari mulut � menyebabkan g’tis

� Dampaknya : dehidrasi permukaan

� Beberapa kesimpulan mengenai hubungan antara

bernafas dari mulut dgn gingivitis :

(1) bernafas dari mulut tdk mempengaruhi prevalensi

BB ernafas dari M uluternafas dari M uluternafas dari M uluternafas dari M ulut

(1) bernafas dari mulut tdk mempengaruhi prevalensi

& perluasan g’tis kec. pd pasien dgn kalkulus

(2) g’tis pd orang yg bernafas dari mulut � lebih

parah dari orang yg bernafas normal meskipun

skor plaknya sama

(3) tdk ada hubungan antara bernafas dari mulut dgn

prevalensi gingivitis kec. sedikit peningkatan

prevalensi

(4) gigi crowded disertai g’tis � hanya terjadi pada

orang yang bernafas dari mulut.



Kebiasaan bernafas dari 

mulut 

Hiperplasaia ggv yg 

dihubungkan dgn kebiasaan 

bernafas dari mulut 



� Dilakukan dgn cara menekankan lidahnya kuat-kuat ke

gigi terutama gigi anterior secara tetap.

� Pd waktu mengunyah dimana seharusnya bagian

dorsal lidah menekan ke palatum dan ujung lidah

MMendorongendorongendorongendorong----dorongkan L idahdorongkan L idahdorongkan L idahdorongkan L idah

dorsal lidah menekan ke palatum dan ujung lidah

berada di belakang gigi-gigi maksila, lidahnya justru

ditekankan ke gigi anterior.

� Kebiasaan ini menimbulkan tek. lateral berlebihan �

mencederai periodonsium juga mnyebabkan berserak

& miringnya gigi anterior + gigitan terbuka (open bite)

pada daerah anterior, posterior, atau premolar.



Kebiasaan mendorong-

dorongkan lidah 

menyebabkan tilting dan 

bergesernya gigi anterior RA

Hipooklusi dari gigi C, I2 dan  

P RA akibat kebiasaan 

mendorong-dorongkan lidah



� Termasuk merokok atau mengunyah tembakau.

� Berperannya merokok sbg faktor etiologi bisa o.k :

(1) mempermudah penumpukan kalkulus � o.k stein

tembakau yg kasar sehingga mudah ditumpuki

plak � terkalsifikasi menjadi kalkulus

↓↓↓↓↓↓↓↓

PP engunaan Tem bakauengunaan Tem bakauengunaan Tem bakauengunaan Tem bakau

plak terkalsifikasi menjadi kalkulus

(2) asap rokok � ↓↓↓↓↓↓↓↓ kemampuan khemotaksis dan

fagositosis netrofil

(3) kandungan nikotin rokok � ↓↓ kemampuan

fagositosis, menekan proliferasi osteoblas, dan

mengurangi aliran darah ke gingiva.

� Dampak dari kebiasaan mengunyah tembakau:

(1) mengurangi aliran darah ke gingiva

(2) me’halangi sekresi mediator inflamasi o’ monosit.



Stein tembakau akibat 

kebiasaan merokok

Stein tembakau akibat 

kebiasaan menyirih 



� Penyikatan t’lalu agresif + pasta gigi yang terlalu

abrasif � mencederai gingiva sec. langsung.

� Pd ggv : terkelupasnya epitel gingiva, pembentukan

vesikel, atau eritema difus.

TT raum a S ikat G igi &  A lat P em bersih  L ainnyaraum a S ikat G igi &  A lat P em bersih  L ainnyaraum a S ikat G igi &  A lat P em bersih  L ainnyaraum a S ikat G igi &  A lat P em bersih  L ainnya

vesikel, atau eritema difus.

� Trauma sikat gigi kronis ad. resesi gingiva disertai

tersingkapnya akar gigi, dan biasanya tepi gingiva

sedikit menggembung.

� Pemakaian tusuk gigi berlebihan � menyebabkan

terbukanya ruang interproksimal yang akan menjurus

ke penumpukan debris dan perubahan inflamatoris.



Permukaan yg erosi dan 

hiperkeratosis dihubungkan 

dgn trauma sikat gigi

Trauma sikat gigi 

menyebabkan resesi ggv yg 

parah



� Yang termasuk kebiasaan neurosis :

- menggigit-gigit bibir, pipi � menyebabkan

penempatan mandibula yg ekstrafungsional

- menggigit-gigit tusuk gigi, kuku, atau pensil/ballpoint.

- Kebiasaan mendorong-dorongkan lidah

NNeurosiseurosiseurosiseurosis

- Kebiasaan mendorong-dorongkan lidah



� Kebiasaan ini (occupational habits) � berkaitan dgn

pekerjaan sehari-hari, diantaranya :

- memegang paku dengan menggigitnya yang

dilakukan oleh tukang sepatu, tukang kayu, tukang

perabot;

KK ebiasaan B erkaitan dgn  O kupasiebiasaan B erkaitan dgn  O kupasiebiasaan B erkaitan dgn  O kupasiebiasaan B erkaitan dgn  O kupasi

perabot;

- memutus benang dengan gigi pada tukang jahit;

- tekanan dari alat musik tiup tertentu (misalnya

klarinet) pada pemain musik.



Permukaan yg khas pd 

bagian insisal dihubungkan 

dgn okupasi



� Obat kumur yg terlalu keras efeknya, tablet aspirin

yg diletakkan pd kavitas gigi yg sedang berdenyut,

obat-obatan dgn efek membakar, dan kontak dgn

bahan kimia mis. fenol, AgNo3 � menimbulkan

inflamasi akut dengan ulserasi pada gingiva.

II ritasi B ahan K im iaritasi B ahan K im iaritasi B ahan K im iaritasi B ahan K im ia

inflamasi akut dengan ulserasi pada gingiva.



Iritasi khemis akibat 

pemakaian obat kumur yg 

berlebihan menyebabkan 

nekrosis pd mukosa

Nekrosis pd mukosa akibat 

penggunaan tablet aspirin 

yg diletakkan pd gigi dan 

mukosa utk menghilangkan 

sakit gigi



� Dijumpai pd penderita kanker r. mulut atau disekitar

kepala & leher dgn perawatan radiasi.

� T’jadi pembentukan eritema & deskuamasi mukosa

termasuk gingiva.

� Bila radiasinya lama � bisa t’jadi atrofi epitel, jar.

RR adiasiadiasiadiasiadiasi

� Bila radiasinya lama � bisa t’jadi atrofi epitel, jar.

ikat fibrous dgn pemb. darah berkurang jumlahnya.

� Pada t. alveolar � terjadi degenerasi & berkurangnya

osteoklas dan osteoblas. � tulang menjadi tempat

masuknya infeksi � osteoradionekrosis.

� T’jadi atrofi kelenjar saliva � xerostomia dengan

akibat perubahan flora oral yang menjurus ke

pembentukan karies
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