KEHILANGAN TULANG DAN POLA PERUSAKAN
TULANG
Kehilangan tulang dan cacat tulang yang diakibatkan
penyakit periodontal membahayakan bagi gigi, bahkan bisa menyebabkan hilangnya gigi.
Faktor-faktor yang memelihara tinggi tulang alveolar:
Tinggi tulang alveolar
Pembentukan tulang

Resorpsi tulang

 Pengaruh lokal
 Pengaruh sistemik

Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan:
◊ Faktor lokal yang menyebabkan inflamasi
=> menyebabkan pengurangan tinggi tulang
alveolar
◊ Faktor lokal yang menyebabkan trauma karena
oklusi
=> menyebabkan kehilangan tulang alveolar
lateral dari permukaan akar gigi
Secara sendiri-sendiri, atau secara bersama-sama
kedua faktor tersebut pada penyakit periodontal
menjadi:
▪ penyebab perusakan tulang
▪ penenentu keparahan dan pola perusakan
tulang

Level tulang yang tinggal adalah merupakan akibat
dari proses penyakit yang terjadi sebelumnya.
Sebaliknya perubahan pada jaringan lunak dinding
saku adalah merupakan akibat proses inflamasi
yang sedang berlangsung.
Oleh karena itu, keparahan kehilangan tulang tidak
selalu berkorelasi dengan:
* kedalaman saku
* keparahan ulserasi pada dinding saku
* keberadaan pus

Perusakan tulang disebabkan oleh penjalaran
inflamasi gingiva
Perusakan pada tulang alveolar yang diakibatkan penyakit periodontal merupakan keadaan yang membahayakan bagi gigi, yang akhirnya dapat menyebabkan hilangnya gigi.
Perusakan tulang pada penyakit periodontal bukan
proses nekrosis tulang, tetapi melibatkan aktivitas
sel-sel yang hidup sepanjang tulang alveolar yang
hidup (bukan nekrosis).
Nekrosis dan pus pada penyakit periodontal hanya
melibatkan dinding jaringan lunak saku periodontal,
dan bukan di sepanjang tepi tulang alveolar yang
mengalami resorbsi.

Sel yang berperan dalam proses resorpsi
tulang:
berperan menyingkir▪ osteoklas
kan bagian mineral
dari tulang
berperan dalam
▪ sel mononukleus
degradasi matriks
organik
Keduanya ditemukan pada permukaan tulang
alveolar yang mengalami resorpsi.

◊ Radius aksi perusakan :
▪ Untuk dapat menyebabkan resorpsi tulang, faktor-faktor lokal penyebab resorpsi tulang harus
berada dekat ke permukaan tulang.
▪ Plak bakteri dapat memicu resorpsi tulang apabila berada 1,5 - 2,5 mm dari tulang alveolar.
▪ Apabila plak bakteri berada > 2,5 mm dari tulang alveolar, efek peresorpsinya tidak berperan.
▪ Cacat angular interproksimal hanya bisa terjadi
apabila ruang interproksimalnya > 2,5 mm.
▪ Apabila ruang interproksimal lebih sempit, maka
septum interdental akan teresorpsi secara keseluruhan.
▪ Cacat besar yang > 2,5 mm dari permukaan gigi
(seperti yang terlihat pada periodontitis juvenil
lokalisata, periodontitis berkembang cepat, dan
sindroma Papillon-Lefevre) kemungkinan disebabkan oleh keberadaan bakteri yang invasi ke
jaringan periodonsium.

◊ Laju kehilangan tulang :
▪ Berkisar 0,2 mm/tahun pada permukaan vestibular, dan 0,3 mm/tahun pada permukaan interproksimal.
▪ Klasifikasi penderita periodontitis berdasarkan
laju kehilangan tulangnya:
≈ Pasien dengan perkembangan penyakit periodontal yang cepat => kehilangan perlekatan 0,1 -1,0
mm/tahun (8% pasien)
≈ Pasien dengan perkembangan penyakit periodontal yang sedang => kehilangan perlekatan 0,05 0,5 mm/tahun (81% pasien)
≈ Pasien dengan perkembangan penyakit periodontal yang minimal/tidak ada => kehilangan perlekatan 0,05 -0,09 mm/tahun (11% pasien)

▪ Kehilangan tulang berlangsung secara episodik,
berselang-seling periode tenang/inaktif dan
periode aktif.
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Ajen farmakologis dan resorpsi tulang
Beberapa ajen lokal yang secara in vitro bisa menginduksi resorpsi tulang berperan dalam proses penyakit periodontal.
Termasuk :
1. Prostaglandin dan prekursornya, yang dijumpai
pada inflamasi;
2. Osteoclast-activating factor (faktor pengaktif osteoklas), yang juga dijumpai pada inflamasi;
3. Endotoksin , misalnya yang diproduksi oleh
Bacteroides berpikmen hitam menstimulasi diresorpsinya tulang oleh osteoklas.

Pembentukan tulang pada penyakit periodontal
Pembentukan tulang terjadi pada daerah yang berbatasan langsung dengan sisi dimana sedang berlangsung resorpsi tulang yang aktif bisa.
Demikian juga sepanjang permukaan trabekula dekat daerah yang terinflamasi berlangsung pembentukan tulang guna memperkuat tulang yang masih
ada
buttressing bone formation.
Penyakit periodontal bukanlah semata-mata proses
destruktif, tetapi sebagai akibat lebih dominannya
resorpsi tulang dari pembentukan tulang.

Pembentukan tulang baru yang berlangsung pada
waktu berlangsungnya penyakit tidak saja menghambat kehilangan tulang, tetapi juga mengganti
sebagian tulang yang dirusak oleh inflamasi.
Adanya pembentukan tulang pada penyakit periodontal yang aktif mempengaruhi hasil perawatan
periodontal.
Tujuan utama perawatan periodontal adalah untuk
menyingkirkan inflamasi, yang dengan sendirinya
akan menyingkirkan pemicu resorpsi tulang.
Dengan tersingkirnya pemicu resorpsi tulang proses konstruktif/reparatif menjadi dominan dibandingkan proses destruktif.

Perusakan tulang disebabkan trauma karena oklusi
Trauma karena oklusi dapat menyebabkan kehilangan
tulang tanpa atau dengan keberadaan inflamasi.
◊ Trauma tanpa inflamasi :
Perubahan yang disebabkan trauma karena oklusi
tanpa adanya inflamasi bervariasi:
mulai dari meningkatnya kompresi/himpitan dan
tarikan (tension) pada ligamen periodontal dan peningkatan osteoklasis tulang alveolar, sampai ke
nekrosis ligamen periodontal dan resorpsi tulang
dan substansi gigi.
Perubahan tersebut adalah reversibel, artinya dapat
mengalami perbaikan apabila tekanan yang berlebihan dihilangkan.

Trauma karena oklusi yang menetap mengakibatkan
pelebaran berbentuk cerobong asap (membesar kearah atas) pada bagian ligamen periodontal yang dekat ke krista tulang alveolar, disertai resorpsi tulang
alveolar yang berbatasan.
Perubahan yang dapat menyebabkan krista tulang alveolar berbentuk angular, adalah merupakan adaptasi
dari jaringan periodontal yang bertujuan menyiapkan
bantalan bagi tekanan oklusal yang meningkat.
Namun sebaliknya, perubahan pada bentuk tulang
yang terjadi justeru memperlemah dukungan gigi dan
menyebabkan timbulnya mobilitas /kegoyangan gigi.
◊ Trauma berkombinasi dengan inflamasi :
Trauma karena oklusi bila berkombinasi dengan inflamasi memperparah perusakan tulang yang disebabkan inflamasi dan menyebabkan pola tulang
yang angular.

Faktor2 yang menentukan morfologi tulang
alveolar pada penyakit periodontal
1. Variasi normal tulang alveolar
2. Eksostosis
3. Trauma karena oklusi
4. Pembentukan buttressing bone formation (tulang
penopang)
5. Impaksi makanan
6. Periodontitis juvenil

● Variasi normal tulang alveolar
Morfologi normal yang mempengaruhi pola perusakan tulang pada penyakit periodontal:
▪ Tebal, lebar, dan angulasi krista dari septum
interdental
▪ Tebal plat alveolar vestibular
▪ Keberadaan fenestrasi dan/atau dehisensi
▪ Pertambahan tebal tepi tulang alveolar untuk
mengakomodasi kebutuhan fungsional
▪ Susunan gigi geligi.
Contoh: cacat tulang angular tidak mungkin terbentuk bila plat alveolar vestibular dan
oral tipis serta tidak memiliki/sedikit tulang kanselous antara kedua lapisan
kortikal, karena keseluruhan krista plat
tulang akan dirusak dan tinggi tulang
berkurang secara horizontal.

● Eksostosis
● Trauma karena oklusi
Trauma karena oklusi dapat menyebabkan:
◦ penebalan tepi servikal tulang alveolar
◦ perubahan morfologi tulang, misalnya:
- cacat angular
- pembentukan tulang penopang.
● Pembentukan tulang penopang
Untuk memperkuat trabekula yang melemah
akibat resorpsi terjadi pembentukan tulang
penopang, yang lokasinya pada:
◦ di dalam rahang => central buttressing bone
formation
◦ pada permukaan eksternal => peripheral
buttressing bone formation => terjadinya
lipping (kontur tulang yang membengkak)

● Impaksi makanan
Cacat tulang interdental sering terjadi pada sisi
dimana kontak proksimal abnormal atau tidak ada
karena iritasi dari impaksi makanan.
Pada beberapa kasus, hubungan kontak proksimal
yang tidak baik bisa diakibatkan perubahan posisi
gigi karena perusakan tulang yang banyak sebelumnya. Pada kasus yang demikian, impaksi makanan merupakan faktor pengkomplikasi dan bukan faktor penyebab cacat tulang.
● Periodontitis juvenil
Pada kasus periodontitis juvenil ditemukan pola
destruksi tulang vertikal atau angular sekeliling
gigi molar pertama, namun penyebab pasti dari
terlokalisernya destruksi tadi belum diketahui.

Pola kerusakan tulang pada penyakit periodontal
Pemahaman tentang keberadaan dan patogenesis
perubahan morfologis tulang alveolar diperlukan
agar dapat :
* menegakkan diagnosis secara tepat
* melakukan perawatan secara efektif
Pola kerusakan tulang tersebut adalah:
◊ Kehilangan tulang horizontal
Paling banyak terjadi; tinggi tulang berkurang, tapi tepi tulang vertikal ke gigi
◊ Cacat tulang :
▪ Cacat tulang vertikal/angular
▪ Krater tulang
▪ Kontur tulang bulbous
▪ Arsitektur terbalik
▪ Lesi furkasi

◊ Cacat tulang

Beberapa tipe cacat tulang bisa terjadi
akibat penyakit periodontal.
Keberadaannya:
▪ Diduga dari gambaran radiografinya
▪ Dipastikan keberadaan dan dimensinya
dengan cara:
- probing
- pembukaan lesi pada saat pembedahan

Cacat tulang vertikal / angular.Cacat tulang yang terjadi dalam arah miring/oblik,
menimbulkan daerah seperti sumur pada tulang sekeliling akar gigi dengan dasar dari cacat berada
apikal dari tulang sekitarnya.
Cacat tulang angular lebih sering (tidak selamanya)
menyertai saku infraboni, sebaliknya pada saku infraboni cacat tulangnya selalu berupa cacat tulang
vertikal/angular.
Cacat angular dengan kedalaman yang
berbeda.
Cacat angular pada sisi mesial gigi molar
pertama; pada gigi tersebut terlihat juga
lesi furkasi.

Cacat angular diklasifikasikan berdasarkan jumlah
dinding cacat tulangnya atas :
* Cacat tulang berdinding satu (hemisepta)
* Cacat tulang berdinding dua
* Cacat tulang berdinding tiga (cacat intraboni)
* Cacat tulang berdinding kombinasi : jumlah dincacat pada bagian apikal lebih banyak.

Lokasi cacat tulang angular:
◦ septum interdental
◦ plat vestibular atau oral
Insidensnya meningkat sejalan dengan pertambahan
usia dan hampir 60% cacat angular pada daerah
interdental adalah berupa cacat tunggal.
Cacat vertikal yang paling sering terdeteksi pada foto
ronsen adalah cacat vertikal pada permukaan distal
gigi molar.
Cacat vertikal berdinding tiga paling sering terjadi
pada permukaan mesial gigi M2 & M3 RA dan RB.

Krater tulang.Cekungan pada krista tulang interdental yang diapit oleh dinding vestibular dan dinding oral.
Frekuensi krater tulang adalah 32,5% dari seluruh cacat tulang atau 62% dari cacat tulang di
mandibula.
Lebih sering dijumpai di regio posterior (± 2 kali
lebih sering dibandingkan di regio anterior).
Tinggi krista sebelah vestibular dan oral dari krater
tulang pada 85% kasus adalah sama tingginya.
Pada 15% kasus sisanya,
tinggi krista pada salah satu
sisi lebih tinggi dari pada sisi
lainnya

Beberapa alasan mengenai tingginya frekuensi krater
interdental:
1. Daerah interdental adalah tempat penumpukan
plak yang sulit untuk dibersihkan.
2. Bentuk septum interdental dalam arah vestibularoral pada molar mandibula yang normalnya datar
atau cekung mempermudah pembentukan krater.
3. Pembuluh darah dari gingiva yang berjalan menuju ke bagian tengah krista memberi kemungkinan bagi penjalaran inflamasi.

Kontur tulang bulbous.Merupakan pembesaran tulang yang disebabkan :
▪ eksostosis
▪ adaptasi terhadap fungsi oklusal yang meningkat
▪ pembentukan tulang penopang
Cacat ini lebih sering ditemukan pada maksila
dibandingkan pada mandibula.

Arsitektur terbalik.Terjadi oleh karena kehilangan tulang interdental,
termasuk plat tulang sebelah vestibular dan oral,
tidak disertai kehilangan tulang yang setara pada
tulang radikular (tulang yang berada setentang
akar gigi).
Sebagai akibatnya, kontur tepi tulang menjadi
terbalik dari kontur tepi tulang yang normal,
dimana tepi tulang radikular berada lebih koronal dibandingkan dengan tepi tulang interdental.

Lesi furkasi (keterlibatan furkasi).Keadaan dimana daerah bifurkasi/trifurkasi terlbat
penyakit periodontal.
Gigi yang paling sering terlibat adalah M1 RB, sebaliknya gigi yang paling jarang terlibat adalah P RA.
Jumlah lesi furkasi meningkat sejalan dengan bertambahnya usia.
Lesi furkasi

visibel
tertutup oleh dinding saku

Cara memeriksa perluasannya
eksplorasi dgn
probe sambil menyemprotkan udara ke lesi
untuk mendapatkan visibilitas

Klasifikasi lesi furkasi :
Berdasarkan jumlah perusakan jaringannya diklasifikasikan atas:
* Derajat I : kehilangan tulang baru taraf awal
* Derajat II : tulang interradikular telah hilang
sebagian
* Derajat III : kehilangan tulang interradikular
yang banyak, dan bila daerah furkasi diprobing dari sisi vestibular
sudah bisa mencapai ke sisi oral
atau sebaliknya
* Derajat IV : seperti derajat III, hanya saja daerah furkasi sudah tersingkap

Pola perusakan tulang pada lesi furkasi adalah bervariasi antar kasus maupun antar derajat keparahan.
Kehilangan tulang sekeliling setiap akar dari gigi yang
terlibat bisa horizontal atau angular, dan sering sekali
pada daerah interradikular terbentuk krater tulang.
Lesi furkasi adalah tahapan perkembangan penyakit
periodontal dengan etiologi yang sama dengan penyakit periodontal.
Lebih parahnya lesi pada kasus lesi furkasi adalah disebabkan karena sukarnya, bahkan tidak mungkinnya.
melakukan kontrol plak pada daerah furkasi yang terlibat penyakit.

Ada beberapa faktor yang spesifik yang diduga berperan sebagai faktor etiologi lesi furkasi :
● Oklusi yang traumatik
Diduga berperan sebagai faktor pendorong bila lesi furkasinya disertai cacat tulang krater atau angular, terutama
bila perusakan tulangnya terlokaliser pada salah satu akar
saja.
● Proyeksi enamel (enamel projections).
Frekuensi anomali ini adalah sekitar 13% dari gigi berakar
banyak. Dekatnya daerah furkasi ke batas sementumenamel terjadi pada sekitar 75% kasus dengan lesi furkasi.
● Kanal aksesori (accessory canals).
Kanal aksesori memungkinkan penjalaran inflamasi dari
pulpa ke daerah furkasi. Keterlibatan faktor ini perlu diperhitungkan apabila pada kasus lesi furkasi tinggi tulang mesial dan distal dari gigi yang terlibat masih normal. Frekuensi kanal aksesori yang menghubungkan dasar ruang
pulpa dengan daerah furkasi adalah 36% (M1 RA), 12%
(M2 RA), 32% (M1 RB), dan 24% (M2 RB).

