PERIODONTITIS BERKEMBANG
LAMBAT
● Merupakan tipe periodontitis yang paling sering diring ditemukan.
● Timbul akibat penjalaran proses inflamasi dari gingiva ke jaringan periodontal pendukung.
● Memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkembang, dan karenanya tipe periodontitis ini sering dinamakan sebagai periodontitis dewasa kronis
(chronic adult periodontitis) atau periodontitis inflamatori kronis (chronic inflammatory periodontitis).

Gambaran klinis
☼ Inflamasi gingiva
Adanya inflamasi gingiva yang ditimbulkan oleh
penumpukan plak ditandai oleh adanya:
1. Gingiva sedikit membengkak
2. Perubahan warna gingiva, dari merah pucat
sampai merah magenta
3. Hilangnya stippling
4. Tepi gingiva tumpul atau bergelung
5. Papila interdental menjadi datar atau terbentuk krater, pendarahan gingiva, baik spontan
maupun dengan ititasi ringan
6. Kadang-kadang disertai keluarnya pus dari
dalam saku. Pada beberapa kasus perubahan
inflamasi tersebut tidak jelas terlihat karena
inflamasi yang ringan telah berlangsung lama,
dan gingiva telah menebal dan fibrosis.

☼ Saku periodontal
Kedalaman dan tipe saku periodontal yang terbentuk adalah bervariasi.
Akibat pembentukan saku tersebut terjadi:
1. Kehilangan perlekatan
2. Kehilangan tulang, yang bisa horizontal atau
angular/vertikal.
Apabila saku periodontal tersumbat, pus dari
dalam saku terhambat drainasenya sehingga
terbentuklah abses periodontal.
☼ Mobiliti gigi
Mobiliti gigi sering terjadi pada stadium lanjut bilamana perusakan tulang sudah semakin banyak.

☼ Trauma karena oklusi
Akibat penghancuran struktur periodontal pendukung, bisa terjadi trauma karena oklusi.
Apabila telah disertai trauma karena oklusi,
insidens saku infraboni, kehilangan tulang
angular, dan pelebaran ruang ligamen periodontal adalah lebih tinggi, dan mobiliti gigi lebih
awal terjadinya serta lebih parah.
Lesi yang telah disertai oleh trauma karena
oklusi oleh sementara pakar diberi nama tersendiri sebagai periodontitis gabungan
(compound periodontitis).

Distribusi penyakit:
Biasanya generalisata, meskipun pada beberapa
sisi perusakannya lebih parah dari sisi lainnya.
Sisi-sisi dimana perusakan lebih parah biasanya
adalah sisi dengan kontrol plak yang tidak baik dan
pada sisi yang inaksesibel (sukar dicapai untuk
pembersihan maupun instrumentasi pada perawatan), seperti daerah furkasi dan gigi yang malposisi.
Namun demikian, tidak ada pola distribusi lesi
yang konsisten, kecuali bahwa lesinya biasanya
tidak terisoler pada satu atau dua sisi saja.

Secara klinis PBL sudah dapat didiagnosis berdasarkan :
● Temuan adanya perubahan inflamatori kronis
pada gingiva bebas, dan
● Keberadaan saku periodontal.
Apabila ada fasilitas radiografi, maka PBL didiagnosis apabila :
● Pada foto ronsen telah terlihat adanya kehilangan tulang. Temuan klinisnya bisa mirip
dengan temuan klinis pada penyakit yang
berkembang cepat, sehingga diagnosa banding didasarkan pada riwayat penyakit dan/
atau respon kasusnya terhadap perawatan.
Temuan klinisnya bisa mirip dengan temuan klinis
pada penyakit yang berkembang cepat, sehingga
diagnosa banding didasarkan pada riwayat penyakit
dan/atau respon kasusnya terhadap perawatan.

Simtom
◊ Biasanya tidak disertai nyeri sakit. Itulah sebabnya penyakit ini sering tidak disadari keberadaannya oleh penderita sebelum penyakitnya mencapai stadium lanjut.
◊ Namun demikian, beberapa simtom bisa menyertai penyakit ini:
1. Akar gigi yang tersingkap, yang bisa sensitif terhadap
panas dan/atau dingin meskipun karies tidak ada.
2. Kadang-kadang terasa adanya sisi dengan nyeri sakit
yang samar-samar dan terlokaliser, yang sewaktu-waktu
terasa memancar jauh kedalam tulang alveolar.
Keluhan akan bertambah apabila terjadi pula impaksi
makanan.
3. Keluhan nyeri pada gingiva
4. Nyeri sakit akut akibat pembentukan saku periodontal.
5. Simtom pulpa akibat karies akar.

Etiologi
● Etiologi utama adalah plak dental.
Penumpukan plak yang lebih banyak ditemukan
pada sisi dimana perubahan klinisnya lebih parah.
● Kalkulus, baik supragingival maupun subgingival.
Dengan demikian PBL sangat terkait dengan
higiena oral yang buruk.
● Tidak berkaitan dengan cacat imunologis, karena
tidak ditemukan keabnormalan dari serum, netrofil,
atau monosit.

● Penyakit sistemik seperti diabetes, gangguan hormonal, atau cacat imunologis bisa mempengaruhi
respon pejamu terhadap plak, sehingga perkembangan periodontitis dipercepat, dan mempengaruhi keparahan serta perluasan perusakan jaringan yang diakibatkannya.
● Pasien dengan penyakit sistemik harus diperlakukan seolah-olah penyakit sedang dalam proses
beralih dari periodontitis yang berkembang lambat
menjadi penyakit periodontal yang berkembang
cepat.

Perkembangan penyakit
● Orang dewasa mempunyai kerentanan yang sama
terhadap PBL selama hidupnya. Penyakit ini bisa
timbul pada setiap saat, tetapi tanda awalnya bisa
sudah terdeteksi pada masa remaja.
● Berhubung karena laju perkembangannya yang
lambat, PBL menjadi siknifikan secara klinis pada
sekitar usia 35 tahun atau setelahnya.
Pada pasien yang tidak mendapat perawatan atau
perawatannya tidak tuntas, stadium lanjut tercapai
pada usia 40-an atau 50-an. Laju perkembangannya sangat bervariasi pada setiap individu.

● Laju perkembangan PBL pada sisi-sisi yang terlibat
di rongga mulut tidaklah sama.
Beberapa sisi yang terlibat bisa statis dalam selang
waktu yang panjang, sementara sisi lainnya bisa
berkembang lebih cepat.
Perkembangan lesi yang lebih cepat lebih sering
terjadi pada sisi interproksimal, atau daerah lain
yang berkaitan dengan penumpukan plak yang
lebih banyak dan inaksesibel bagi prosedur kontrol
plak (misalnya daerah furkasi, tepi tambalan/restorasi yang mengemper, sisi dengan malposisi gigi,
atau daerah dengan impaksi makanan).
● Pada sisi-sisi dimana tidak terjadi perusakan periodontal dianggap bahwa penjalaran penyakitnya
lambat dan tidak mengakibatkan kehilangan gigi.
Interval kunjungan berkala dalam rangka fase pemeliharaan umumnya didasarkan pada keyakinan
bahwa penyakit ini akan terus berkembang.

Gambaran radiografis
Perubahan yang tampak pada gambaran radiografis
lesi periodontitis berkembang lambat berlangsung
secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan
penyakitnya. Tahapan perubahan radiografis yang
terjadi adalah sebagai berikut :
Perubahan
1. Pada tahap awal
terlihat lamina dura
pada sisi mesial
distal krista septum
interdental menjadi
kabur dan terputus
kontinuitasnya

Penyebab perubahan
Penjalaran inflamasi dari gingiva ke
tulang, yang disertai pelebaran kanalkanal yang dilalui pembuluh darah dan
pengurangan jaringan terkalsifikasi
pada tepi septum interdental.

Perubahan
Daerah radiolusen berbentuk
baji pada sisi mesial dan distal krista septum interdental
dengan apeks mengarah ke
akar gigi.
Proyeksi daerah radiolusen
seperti jari yang meluas dari
krista septum interdental ke
dalam septum.

Pengurangan tinggi tulang.

Penyebab perubahan
Resorpsi tulang pada sisi lateral
septum interdental, yang disertai
penebalan ruang ligamen
periodontal.
Perluasan inflamasi lebih jauh ke
dalam tulang. Sel-sel dan cairan
inflamasi, proliferasi sel-sel jaringan ikat, dan peningkatan osteoklasis meningkatkan resorpsi tulang sepanjang tepi endosteal
dari sumsum tulang.
Proyeksi radiopag yang memisahkan ruang-ruang radiolusen pada
foto ronsen adalah pencerminan
dari trabekula tulang yang teresorpsi sebagian.
Perluasan inflamasi dan resorpsi
tulang alveolar.

Kategori keparahan
Kategori

Kondisi

Periodontitis Kehilangan perlekatan 2 - 4 mm, keterlibatan furkasi minimal
minimal, dan mobiliti gigi ringan. Dijumpai adanya plak supraringan
gingival dan subgingival, bersama-sama dengan sejumlah kalkulus. Pendarahan pada probing biasa dijumpai. Pada radiografi terlihat kehilangan tulangnya masih minimal (biasanya
yang hilang ku- rang dari 20% dari total). Periodontitis taraf
ringan bisa melibatkan beberapa gigi yang terlokaliser, atau
menyeluruh pada banyak gigi di rongga mulut.
Periodontitis Kehilangan perlekatan 4 - 6 mm, lesi furkasi taraf awal sampai sedang, dan mobiliti gigi ringan sampai sedang. Pada rasedang
diografi terlihat kehilangan tulang horizontal sampai sejumlah
40% dari tinggi tulang seharusnya. Radiolusensi pada daerah
furkasi bisa terlihat pada foto ronsen. Pendarahan pada probing biasa dijumpai, dan bisa pula terlihat supurasi.
Periodontitis Kehilangan perlekatannya 7 mm atau lebih, lesi furkasi yang
nyata bahkan sering derajat III atau IV. Sering dijumpai moparah
biliti gigi yang parah. Pada foto ronsen terlihat kehilangan tulang telah melebihi 40% dari tinggi tulang, dan bisa dijumpai
cacat tulang angular. Ditemukan pula eksudat purulen bersama-sama dengan pendarahan pada probing.

PERIODONTITIS JUVENIL
☼ Bentuk periodontitis pada kanak-kanak mulai usia
sekitar 11 tahun (puber) sampai usia 19 tahun
(remaja) yang sehat tanpa penyakit sistemik.
☼ Terminologi dahulu:
◦ Diffuse atrophy of the alveolar bone (Gottlieb,1923)
◦ Deep cementopathia (Gottlieb, 1928)
◦ Periodontitis marginalis progressiva (Wannenmacher, 1938)
◦ Paradontosis (Thoma & Goldman, 1940)
◦ Periodontosis (Orban & Weinmann, 1942)
◦ Juvenile periodontitis (Chaput dkk.,1967 & Butler,1969)

Definisi periodontitis juvenil (Baer, 1971 ) :
“Penyakit periodonsium yang terjadi pada remaja
yang sehat dengan karakteristik kehilangan tulang
yang cepat pada lebih dari satu gigi permanen. .....
Jumlah perusakan yang terjadi tidak sebanding dengan jumlah iritan lokal yang ada."

Distribusi penyakit berdasarkan usia dan kelamin
● Paling sering pada usia antara puber sampai 20
tahun.
● Distribusi berdasarkan jenis kelamin masih kontroversil (baca Epidemiologi Deskriptif)

Distribusi lesi yang klasik adalah pada daerah molar
pertama dan insisivus, dengan perusakan yang paling ringan pada daerah kaninus dan premolar, dan
sering pola kehilangan tulangnya simetris bilateral

Distribusi lesi (Hormand dan Frandsen)
1. Melibatkan molar pertama dan/atau insisivus
(lokalisata)
2. Melibatkan molar pertama, insisivus, dan beberapa gigi lainnya (total kurang dari 14 gigi)
3. Melibatkan lebih dari 14 gigi (generalisata)

Alasan mengenai terlokalisernya perusakan periodontal pada gigi tertentu:
◊ Setelah mengkoloni daerah subgingiva gigi M1 dan
I, bakteri A.a. akan menghindar dari respon pejamu.
Setelah serangan awal ini, mekanisme pertahanan
yang adekuat akan distimulasi untuk memproduksi
antibodi teropsonisasi yang akan mefagositosa bakteri yang invasi dan menetraliser faktor-faktor destruktif. Dengan cara demikian, kolonisasi ke daerah
lain dapat dicegah.
◊ Berkembangnya bakteri antagonistis tarhadap A.a.
sehingga mengurangi perusakan yang diakibatkan
lesi dan mengurangi sisi yang dikolonisasi.

◊ Bakteri A.a. kehilangan kemampuannya memproduksi leukotoksin tanpa diketahui penyebabnya
sehingga perkembangan penyakit bisa terhambat
dan kolonisasi baru akan terhalang.
◊ Adanya gangguan pembentukan sementum pada
gigi molar dan/atau insisivus.

Gambaran klinis
Stadium awal :
● Adanya saku periodontal yang dalam.
● Inflamasi hampir tidak terlihat.
● Plak hanya sedikit, dan jarang yang mineralisasi
menjadi kalkulus.
● Adanya mobiliti pada gigi M1 dan I.

● Migrasi patologis insisivus maksila dalam arah
distolabial, disertai pembentukan diastema diantara insisivus tersebut.

Stadium lanjut :
● Sensitif terhadap stimulus termal dan taktil pada
akar gigi yang tersingkap
● Nyeri sakit samar-samar dan memancar jauh
kedalam tulang pada waktu mengunyah
● Adanya abses periodontal
● Pembesaran nodus limfe regional.

Temuan radiografis
● Kehilangan tulang vertikal sekeliling molar pertama
dan insisivus
● Gambaran radiografis yang klasik :
▪ Kehilangan tulang berbentuk busur yang meluas
dari permukaan distal premolar kedua ke permukaan mesial molar kedua

Perjalanan penyakit
◊ Laju kecepatan kehilangan tulang pada periodontitis juvenil adalah 3 - 4 kali lebih cepat dibandingkan periodontitis berkembang lambat
◊ Resorpsi tulang akan berlanjut terus sampai dilakukan perawatan, terlepas sendiri, atau dicabut
Imunologi
◊ Pada penderita periodontitis juvenil terjadi cacat
fungsional (khemotaksis, memfagositosa dan
mencerna mikroorganisme) pada LPN dan/atau
monosit
◊ Cacat tersebut kemungkinan diinduksi oleh bakteri
A. actinomycetemcomitans, Capnocytophaga
sputigena, Mycoplasma, dan spirokheta yang invasi

Mekanisme perusakan oleh mikroorganisme pada
periodontitis juvenil (Lindhe & Slot) :
1. A. actinomycetemcomitans memproduksi substansi
lekotoksin yang dapat membunuh LPN dan monosit,
yang akan mengurangi kemampuan pasien melawan
bakteri yang invasi atau produknya.
2. Beberapa bakteri gram negatif berkemampuan
menginduksi penghambatan khemotaksis LPN.
3. Endotoksin dari A. actinomycetemcomitansmenginduksi reaksi Schwartzman , toksisitas makrofag,
agregasi platelet, aktivasi komplemen, dan resorpsi
tulang.

4. A. actinomycetemcomitans, Capnocytophaga, dan
Bacteroides dapat memproduksi ensim proteolisis
yang dapat menghancurkan kolagen, mengaktifkan
sistem komplemen, atau degradasi imunoglobulin.
5. A. actinomycetemcomitans dan Capnocytophaga
dapat memproduksi faktor penghambat fibroblas
yang melemahkan mekanisme pertahanan (misanya sitotoksisitas fibroblas).
6. Aktivasi limfosit-B poliklonal oleh bakteri periodontal bisa menyebabkan pembentukan antibodi
yang tidak berkaitan dengan ajen pengaktivasi.

PERIODONTITIS PRA-PUBERTAS
● Periodontitis yang timbulnya sebelum usia 11 tahun
pada masa gigi geligi susu atau masa gigi geligi bercampur, dan biasanya menetap setelah masa puber
● Termasuk periodontitis bermula dini (early onset),
yang biasanya berkaitan dengan penyakit sistemik.
● Periodontitis prepubertas dibedakan atas :
▪ Periodontitis prapubertas yang berkaitan
dengan penyakit sistemik
▪ Periodontitis prapubertas bentuk lokalisata.

Periodontitis prapubertas berkaitan dengan
penyakit sistemik.◊ Terjadi pada penyakit-penyakit sistemik seperti
sindroma Papillon-Lefevre, sindroma Down,
neutropenia, sindroma Chediak-Higashi, hipoposfatasia, leukemia akut dan subakut, dan defisiensi
adhesi lekosit (leucocyte adhesion deficiency / LAD).

Periodontitis prapubertas lokalisata.◊ Bentuk periodontitis ini melibatkan hanya beberapa
gigi dan ditandai dengan inflamasi yang ringan dan
kehilangan tulang yang lebih lambat.
◊ Dijumpai pula cacat ringan pada netrofil atau
monosit, tetapi tidak kedua-duanya.

☼ Sindroma Papillon-Lefevre.▪ Ciri khasnya berupa lesi hiperkeratosis pada kulit,
perusakan periodonsium yang hebat, dan pada beberapa kasus kalsifikasi dura.
Lesi kulit terdiri dari hiperkeratosis, ichthyosis pada
telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan siku.
▪ Pada periodonsium terjadi perubahan inflamatori
dini yang menjurus ke kehilangan tulang dan terlepasnya gigi.
▪ Flora bakterinya mirip dengan flora bakteri pada
periodontitis berkembang lambat.
▪ Tidak ada perubahan pada limfosit darah perifer,
dan netrofil polimorfonukleus.

☼ Sindroma Down (mongolism, trisomy 21).▪ Penyakit kongenital yang disebabkan oleh ketidak
normalan kromosom, ditandai dengan defisiensi
mental dan hambatan dalam pertumbuhan.
▪ Prevalensi penyakit periodontal pada sindroma ini
tinggi (terjadi pada hampir 100% pasien berusia
<30 tahun).
▪ Keparahan perusakan periodontal melampaui perusakan yang seharusnya disebabkan oleh iritan lokal.
▪ Lesi periodontalnya ditandai dengan pembentukan
saku periodontal yang dalam berkaitan, meskipun
penumpukan plak dan keparahan gingivitis sedang.
▪ Distribusi lesi biasanya menyeluruh (generalisata),
meskipun ada kecenderunagn lebih parah pada
daerah anterior mandibula.
▪ Sering dijumpai lesi nekrosis akut.

▪ Dua faktor yang diduga menjadi penyebab tingginya
prevalensi dan bertambahnya keparahan perusakan
periodontal berkaitan dengan sindroma Down :
1. Menurunnya perlawanan terhadap infeksi karena
sirkulasi yang kurang baik, terutama pada daerah
terminal dari vaskularisasi, seperti pada gingiva
2. Cacat dalam hal pematangan sel-T dan khemotaksis lekosit polimorfonukleus.

☼ Neutropenia.Pada anak-anak penderita neutropenia terjadi lesi
periodontal destruktif yang menyeluruh.
☼ Sindroma Chediak-Higashi .▪ Pada sindroma yang jarang ditemukan ini netrofil
penderita mengalami cacat struktural dengan terbentuknya granul raksasa yang dinamakan megabodies.
▪ Cacat fungsional pada netrofil mencakup lemahnya
khemotaksis, degranulasi, dan aktivitas antimikrobanya.
▪ Manifestasi oral mencakup periodontitis yang
parah dan berkembang cepat.

☼ Hipoposfatasia .▪ Merupakan penyakit skeletal yang jarang, ditandai
dengan riketsia (rickets), pembentukan tulang
cranial yang tidak sempurna, kraneostenosis, dan
tanggalnya gigi desidui secara prematur, terutama
gigi insisivus.
▪ Level posfatase alkalin dalam serum penderita rendah, dan ditemukan adanya posfoetanolamin dalam serum dan urin.
▪ Gigi tanggal tanpa adanya tanda-tanda inflamasi
gingiva dan menurunnya pembentukan sementum.
▪ Pada pasien dengan kelainan abnormalitas tulang
yang minimal, kehilangan gigi desidui yang prematur bisa merupakan satu-satunya simtom hipoposfatasia.
▪ Pada remaja lesinya mirip periodontitis juvenil.

☼ Leukemia akut dan subakut .▪ Perubahan periodontal yang parah penyakit dijumini pada anak-anak yang menderita leukemia akut
dan subakut.
☼ Defisiensi adhesi lekosit .▪ Kasus ini adalah jarang, dan timbul pada masa atau
segera setelah erupsinya gigi desidui.
▪ Pada periodonsium terlihat inflamasi yang sangat
parah disertai proliferasi jaringan gingiva dan perusakan tulang yang cepat.
▪ Cacat yang menyolok pada netrofil dan monosit
darah perifer serta tidak adanya netrofil pada jaringan gingiva bisa dijumpai.
▪ Semua gigi desidui terlibat, tetapi gigi permanen
bisa tidak terlibat.

PERIODONTITIS BERKEMBANG CEPAT
PBC yang dikemukakan dibawah ini adalah PBC yang
timbul pada usia dewasa.
Gambaran klinis
▪ Bisa ditemukan dua bentuk respons jaringan gingiva:
1. Jaringan gingiva terinflamasi akut yang parah,
◦ Gingiva proliferasi, ulserasi, dan berwarna merah
terang.
◦ Pendarahan gingiva, secara spontan atau dengan
stimulasi ringan.
◦ Adanya supurasi.
Respon seperti ini dianggap terjadi pada tahap
destruktif/aktif

2. Jaringan gingiva bebas dari inflamasi,
◦ Gingiva berwarna merah jambu
◦ Stippling bisa ada bisa juga hilang
◦ Meskipun secara klinis lesinya terlihat ringan,
dijumpai adanya saku periodontal yang dalam.
Respons jaringan yang demikian mencerminkan
periode tenang/tahap inaktif.

Distribusi lesi
◊ Lebih menyeluruh (generalisata), dimana semua
atau sebagian besar gigi terlibat lesi tanpa pola
distribusi yang khas.
Perkembangan penyakit
◊ Perkembangan penyakit PBC berlangsung dalam
episode, yaitu episode aktif dimana berlangsung
perusakan yang hebat, diikuti episode tenang yang
lamanya bervariasi (minggu, bulan bahkan tahun).
◊ Kemungkinan berlangsungnya perusakan periodontal yang cepat membedakan tipe periodontitis ini
dengan PBL yang secara klinis hampir mirip.

◊ Tipe periodontitis ini timbul antara usia belasan
tahun sampai usia 30 tahun. Pada usia 30 - 35 tahun, pada kasus PBC akan ditemukan kehilangan
tulang yang banyak.
◊ Respon kasus PBC terhadap perawatan periodontal :
1. Ada yang dapat berhenti secara spontan atau
setelah perawatan periodontal konvensional
2. Ada yang bisa berlanjut terus sehingga pasien
kehilangan gigi-geliginya meskipun telah dilakukan perawatan periodontal secara konvensional.
Tipe ini dikategorikan sebagai periodontitis
refraktori.

PERIODONTITIS ULSERATIF NEKROSIS
Dibedakan atas 2 tipe berdasarkan kaitannya dengan
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome).

Periodontitis ulseratif nekrosis tipe non-aids
● Tipe ini timbul setelah episode GUNA yang berulangulang dalam jangka panjang.
● Ditandai dari adanya krater tulang interdental yang
dalam, tanpa saku periodontal karena epitel penyatu
telah nekrose akibat GUNA.
● Lesi superfisial yang didiagnosis sebagai GUNA bisa
dijumpai, meskipun sering ciri klinis dan simtomnya
sudah mengarah ke lesi pada stadium kronis.
● Lesi PUN bisa berlanjut ke kehilangan tulang dan
mobilitas gigi yang parah, dan akhirnya kehilangan
gigi.

Periodontitis ulseratif nekrosis berkaitan
dengan aids
● Lesi gingiva dan periodontal sering ditemukan pada
penderita AIDS.
Lesi gingiva dan periodontal pada pasien HIV-positif
mirip dengan lesi yang dijumpai pada PUN tipe
non-AIDS.
● Pada PUN yang berkaitan dengan AIDS sering ditemukan komplikasi yang sangat jarang ditemukan
pada PUN tipe non-AIDS, seperti :
◦ daerah nekrose jaringan lunak yang lebar sampai
tulang dibawahnya tersingkap,
◦ adanya sekuester frakmen tulang, yang kadangkadang meluas sampai ke daerah vestibulum
dan/atau palatum.

PERIODONTITIS REFRAKTORI
● Periodontitis refraktori adalah kasus-kasus yang
dengan alasan tidak jelas tidak memberikan respon terhadap perawatan dan/atau kambuh tak
lama setelah dilakukannya perawatan periodontal
secara adekuat.
● Harus dibedakan dari penyakit yang kambuh.
Pada keadaan kambuhnya penyakit telah terjadi
penyembuhan pasca perawatan periodontal, namun kemudian penyakit kambuh kembali sebagai
akibat terbentuknya kembali faktor-faktor iritan
penyebab inflamasi seperti plak, kalkulus dll.

● Diagnosis periodontitis refraktori tidak dapat ditegakkan dari temuan klinis dan keparahan penyakit
yang teruingkap pada pemeriksaan sebelum dilakukannya perawatan.
● Setelah dilakukannya perawatan, tidak tampak adanya perbedaan dalam hal jumlah plak antara sisi
yang mengalami perolehan perlekatan dengan sisi
yang mengalami kehilangan perlekatan, tetapi pada
sisi dengan kehilangan perlekatan terjadi pendarahan pada probing dan supurasi.
● Untuk kasus-kasus ini belum ditemukan cara
perawatan yang tepat.

