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Dentinogenesis imperfecta adalah suatu kelainan struktur gigi yang mempengaruhi struktur 
kolagen dentin pada tahap histodiferensiasi perkembangan gigi. Kelainan ini dapat terjadi 
mengenai gigi sulung maupun gigi tetap. Dentinogenesis imperfecta dapat ditemui pada kasus 
osteogenesis imperfekta. Angka kejadian dentinogenesis imperfecta 1 per 8000 populasi. 
Kelainan ini dibagi dalam 3 jenis yang seluruhnya bersifat herediter, diturunkan secara 
autosomal dominan. Tanda-tanda klinis yang ditemukan: mukosa mulut terlihat normal, gigi 
berwarna abu-abu sampai kecoklatan, dapat ditemukan atrisi luas pada mahkota gigi, vertical 
dimensi berkurang, gangguan fungsi pengunyahan, bicara dan psikologis. Penanggulangan 
dentinogenesis imperfecta dapat dilakukan dengan cara merestorasi gigi. Bahan restorasi yang 
dapat digunakan yaitu resin komposit, mahkota stainless steel, mahkota celluloid strip, veneer, 
atau overdenture 
 
Kata kunci:  dentinogenesis imperfecta 
 
 

Pendahuluan 

 Kesadaran serta partisipasi  masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan pada 

umumnya, termasuk kesehatan gigi dan mulut, mengakibatkan meningkatnya jumlah anak-anak 

yang membutuhkan perawatan gigi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya status sosioekonomi 

masyarakat. Mereka telah banyak mendengar dan melihat tentang kemajuan teknologi di bidang 

kedokteran gigi yang berkembang cukup pesat, sehingga masyarakat yang mengerti dan mampu, 

akan memeriksakan keadaan gigi anaknya sedini mungkin.1 

 Pengetahuan tentang pentingnya fungsi gigi geligi serta akibat kelalaian pemeliharaannya 

memungkinkan meningkatnya tuntutan akan perawatan yang sebaik-baiknya. Orangtua 

menginginkan anaknya tampak normal, berpenampilan menarik, sehingga mereka membawa 

anaknya ke dokter gigi untuk memperbaiki estetik. 1 

 Dengan demikian dokter gigi harus mengetahui kelainan gigi, khususnya struktur  

dentinogenesis imperfecta, karena menyangkut estetik yang buruk dan gigi yang akan 

mengalami atrisi dengan cepat sehingga menyebabkan penderita merasa rendah diri. 

 Dentinogenesis imperfecta adalah suatu kelainan genetik yang mempengaruhi struktur 

gigi, akibat terjadi gangguan pada tahap histodiferensiasi pertumbuhan dan perkembangan gigi.2 



Secara umum mahkota gigi pada penderita dentinogenesis imperfecta biasanya mempunyai 

ukuran yang normal, namun adanya pengerutan pada bagian servikal gigi. Akar gigi terlihat 

ramping dan pendek. 2 

 Makalah singkat ini akan membahas tentang dentinogenesis imperfecta dan perawatan 

yang berhubungan dengannya.  Akibat kelainan/gangguan pembentukan gigi khususnya 

histodiferensiasi, sehingga gigi mudah rapuh.   

 

Telaah Pustaka 

 Dentinogenesis imperfecta merupakan penyakit yang sangat jarang terjadi. Angka 

kejadian di Amerika 1 dalam 8000 populasi. 2 Namun demikian bila kasus tersebut ditemukan 

maka estetik terlihat buruk, dan atrisi yang berjalan cepat. Jika tidak dirawat atrisi akan 

bertambah parah dan dapat mempengaruhi tinggi wajah, penampilan, serta mengganggu fungsi 

otot pengunyahan. 2 

 Dentinogenesis imperfecta adalah suatu kelainan genetik yang mempengaruhi struktur 

gigi, akibat terjadi gangguan pada tahap histodiferensiasi pertumbuhan dan perkembangan gigi.2 

Pada waktu histodiferensiasi, terjadi proses diferensiasi sel, proliferasi, pergeseran dan 

pematangan sebagai dental organ melalui tahap lonceng dan aposisi. Bagian perifer dari dental 

organ akan menjadi odontoblas, lapisan ini akan membentuk dentin. Gangguan diferensiasi sel-

sel formatif benih gigi akan menghasilkan struktur email dan dentin yang abnormal. Kegagalan 

odontoblas berdiferensiasi pada tahap ini akan menghasilkan struktur dentin abnormal, yang 

dikenal dengan dentinogenesis imperfecta 

 Klasifikasi dari dentinogenesis imperfecta adalah sebagai berikut: 2 

1. Shields tipe I dentinogenesis imperfecta yang terjadi bersamaan dengan osteogenesis 

imperfecta 

2. Shields tipe II dentinogenesis imperfecta yang terjadi tidak bersamaan  dengan 

osteogenesis imperfecta 

3. Shields tipe III dentinogenesis imperfecta yang terjadi pada populasi Brandywine di 

Maryland Selatan, Amerika. 

 



Patogenesis Dentinogenesis imperfecta 

 Dentinogenesis merupakan proses pembentukan dentin. dentinogenesis imperfecta adalah 

suatu kelainan genetik yang mempengaruhi struktur kolagen dentin selama embriogenesis 

terutama pada tahap diferensiasi jaringan dan formasi matriks orgamik. 3 Dentinogenesis 

imperfecta terjadi gangguan pada tahap histodiferensiasi perkembangan gigi. Selama tahap 

histodiferensiasi terjadi diferensiasi sel pada dental papilla menjadi odontoblas dan sel epitel  

email dalam menjadi ameloblas. Histodiferensiasi, terjadi proses diferensiasi sel, proliferasi, 

pergeseran dan pematangan sebagai dental organ melalui tahap lonceng dan aposisi. Bagian 

perifer dari dental organ akan menjadi odontoblas, lapisan ini akan membentuk dentin. 

Gangguan diferensiasi sel-sel formatif benih gigi akan menghasilkan struktur email dan dentin 

yang abnormal, salah satunya adalah dentinogenesis imperfecta. 4 

 

Akibat Dentinogenesis imperfecta 

 Dentinogenesis imperfecta dapat menimbulkan pewarnaan gigi, dan gigi sensitive akibat 

atrisi, berkurangnya tinggi gigitan, gangguan fungsi otot-otot pengunyahan, dan gangguan fungsi 

bicara yang kan mengganggu penampilan seseorang. Adanya atrisi yang ditimbulkan akibat 

rapuhnya struktur gigi, sehingga dentin akan mudah terbuka, dengan demikian gigi akan menjadi 

lebih sesitif yang mengganggu fungsi pengunyahan dan bicara. Berkurangnya tinggi gigitan 

dapat menyebabkan oklusi abmormal, selanjutnya akan mengganggu sendi temporomandibula. 5 

 

Gambaram klinis  

 Dentinogenesis imperfecta dapat terjadi pada gigi sulung maupun gigi permanen.Secara 

klinis dapat terlihat, mukosa mulut terlihat normal, gigi berwarna abu-abu agak transparan 

sampai agak kecoklatan Kemudian segera setelah gigi sulung erupsi lengkap, enamel relative 

mudah patah dari bagian insisal edge pada permukaan gigi anterior dan permukaan oklusal dari 

gigi posterior. Selanjutnya bagian dentin yang relative lunak akan mudah terkikis, sehingga 

tubuli dentin terbuka, hal ini dapat menimbulkan rasa ngilu. Selanjutnya pulpa mudah 

tereksponasi bahkan terjadi pulpa nekrosis. Kadang-kadang diikuti dengan kerusakan jaringan 

gingival. Dentinogenesis imperfecta biasanya mempunyai ukuran normal, namun pada 



permukaan servikal terlihat pengerutan, sehingga mahkota gigi terlihat  membulat. Pada 

pemeriksaan radiologis terlihat akar yang ramping dan pendek, kavum pulpa terlihat kecil atau 

hampir tidak terlihat, saluran akar kecil atau bahkan terlihat seperti garis tipis. Kondisi ini 

merupakan indikasi kerusakan/ gangguan jaringan mesodermal. Kadang-kadang ditemukan 

periapikal rasiolusen pada gigi sulung. Adakalanya akar patah bahkan multiple fracture dapat 

terjadi, yang biasanya pada pasien yang lebih tua. Apabila dibandingkan dengan gigi sulung 

maka pada gigi permanen biasanya relative lebih baik kondisinya. 2  

 

Gambaran Histologis 

 Struktur jaringan enamel dan dentin terlihat normal, dentinoenamel junction pun tidak 

tampak sebagai jaringan yang terganggu. Namun demikian ditemukan hubungan daerah fraktur 

pada permukaan enamel karena ada lekukan/scalloping yang kurang  pada dentinoenamel 

junction. Tubuli dentin terlihat berkurang jumlahnya, dan terlihat tidak beraturan dan bercabang-

cabang. 2 

 

Perawatan Dentinogenesis imperfecta 

 Tujuan  utama perawatan Dentinogenesis imperfecta adalah untuk memperbaiki 

penampilan, mengembalikan dimensi vertical pasien, mengembalikan fungsi pengunyahan, 

mencegah terjadi abrasi, mempertahankan kesehatan mulut, dan mengembalikan kepercayaan 

pada diri pasien. 

 Kelainan gigi yang terjadi pada dentinogenesis imperfecta dapat mengenai semua 

permukaan gigi, dari gigi anterior sampai posterior. Rencana perawatan yang tepat sangat 

menentukan keberhasilan perawatan. Terdapat bermacam-macam restorasi yang dapat 

digunakan dalam perawatan ini, seperti resin komposit untuk gigi anterior, mahkota stainless 

steel untuk gigi posterior, mahkota celluloid strip untuk gigi sulung dan gigi tetap muda anterior, 

veneer, dan overdenture untuk gigi dengan atrisi yang luas. 2 

 

 

 



Pembahasan 

 Dentinogenesis imperfecta didapat secara diturunkan melalui autosomal dominan. 

Penyakit autosomal diturunkan melalui sel somatik, bukan kromosom sex. Penurunan secara 

dominan ketika gen yang tidak normal dari salah satu ayah atau ibu yang lain normal. Gen yang 

tidak normal pada salah satu orangtuanya akan mendominasi gen normal. 

 Rencana perawatan yang tepat sangat menentukan keberhasilan perawatan. Terdapat 

bermacam-macam restorasi yang dapat digunakan dalam perawatan ini, seperti resin komposit 

untuk gigi anterior, mahkota stainless steel untuk gigi posterior, mahkota celluloid strip untuk 

gigi sulung dan gigi tetap muda anterior, veneer, dan overdenture untuk gigi dengan atrisi yang 

luas. Perawatan yang cukup penting mencakup pemeliharaan oral hygiene yang baik, dengan  

mempertahankan gigi yang ada, memperbaiki gigi sesuai keadaan yang diinginkan, mencegah 

kerusakan yang lebih parah. Dengan demikian dapat mempertahankan kesehatan gigi dan mulut 

untuk mendapatkan kesehatan tubuh secara umum. 

 

Kesimpulan 

 Dentinogenesis imperfecta adalah suatu kelainan struktur gigi yang mempengaruhi 

struktur kolagen dentin pada tahap histodiferensiasi perkembangan gigi. Kelainan ini dapat 

terjadi mengenai gigi sulung maupun gigi tetap. Angka kejadian dentinogenesis imperfecta 1 per 

8000 populasi. Kelainan ini dibagi dalam 3 jenis yang seluruhnya bersifat herediter, diturunkan 

secara autosomal dominan. Secara klinis mukosa mulut terlihat normal, gigi berwarna abu-abu 

sampai kecoklatan, dapat ditemukan atrisi luas pada mahkota gigi, vertical dimensi berkurang, 

gangguan fungsi pengunyahan, bicara dan gangguan psikologis. Penanggulangan dentinogenesis 

imperfecta dapat dilakukan dengan cara merestorasi gigi. Bahan restorasi yang dapat digunakan 

yaitu resin komposit, mahkota stainless steel, mahkota celluloid strip, veneer, atau overdenture 

untuk gigi dengan atrisi yang luas. Pemeliharaan oral hygiene yang baik, akan mencegah 

kerusakan yang lebih parah. Dengan demikian dapat mempertahankan kesehatan gigi dan mulut 

untuk menunjang kesehatan tubuh secara umum. 
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