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PENDAHULUAN 

Tulang alveolar adalah bagian dari maxila dan mandibula yang membentuk 

dan mendukung soket gigi (alveoli). Tulang alveolar terbentuk pada saat gigi erupsi 

untuk menyediakan perlekatan tulang pada ligamen periodontal (Varma &. Nayak, 

2002). Tulang alveolar dapat dibagi menjadi daerah yang terpisah dari basis anatomi, 

tetapi fungsinya merupakan satu kesatuan dengan semua bagian yang saling 

berhubungan diantara jaringan pendukung gigi (Carranza., 2002). 

Tulang alveolar terdiri dari : 

1. Keping kortikal eksternal yang dibentuk oleh tulang Haver's dan lamella tulang 

compact (Carranza, 2002). Keping kortikal eksternal menutupi tulang alveolar dan 

lebih tipis pada bagian facial (Zainal & Salmah, 1992). Keping kortikal eksternal 

berjalan miring ke arah koronal untuk bergabung dengan tulang alveolar sejati dan 

membentuk dinding alveolar dengan ketebalan sekitar 0,1 - 0,4 mm. Dinding alveolar 

dilalui oleh pembuluh darah dan pembuluh lymph serta saraf yang masuk ke dalam 

ruang periodontal melalui sejumlah kanal kecil (Kanal Volkmann) (Klaus dkk, 1989). 

2. Dinding soket yang tipis pada bagian dalam tulang compact disebut tulang alveolar 

sejati yang terlihat seperti lamina dura pada gambaran radiografis (Carranza, 2002). 

3. Trabekula cancellous berada diantara lapisan tulang compact dan tulang alveolar 

sejati. Septum interdental terdiri dari trabekula cancellous yang 



 

mendukung tulang dan menutupi bagian dalam border tulang compact 

(Carranza, 2002). 

 

Gbr 1. "Struktur  tulang alveolar : 1. tulang alveolar sejati, 2. Trabekula tulang, 

dan 3. Keping kortikal eksternal (Klaus dkk, 1989). 

Struktur dan morifologi tulang alveolar berbeda pada masing-masing gigi 

(Zainal & Salmah, 1992).  Pada regio insisif  mandibula, tulang alveolar sangat 

tipis dan keping kortika1 eksternal paralel terhadap tulang alveolar sejati dengan 

sangat sedikit trabekula cancellous yang terdapat diantaranya. Sedangkan tulang 

alveolar pada regio molar lebih lebar dengan lebih banyak trabekula cancellous 

diantara keping kortikal eksternal dan tulang alveolar sejati (Varma & 

Nayak,2002) 



 Kebanyakan bagian facial dan lingual soket hanya dibentuk oleh tulang 

compact, sedangkan tulang cancellous mengelilingi lamina dura pada bagian 

apical, apikola-lingual, dan daerah interradikular (Carranza, 2002). 

 Penyakit periodontal adalah suatu inflamasi kronis pada jaringan 

pendukung gigi (periodontium). Periodontium terdiri dari gingiva, sementum, 

tulang alveolar, dan ligamen periodontal (Muller, 1979). 

Penyakit periodontal disebabkan oleh akumulasi bakteri yang menempel 

pada pemukaan gigi terutama pada daerah dibawah gusi. Bakteri subgingival 

berkoloni membentuk poket periodontal dan menyebabkan inflamasi lanjut pada 

jaringan gingiva, serta pada penyakit periodontal lanjut akan terjadi kehilangan 

tulang alveolar yang progresif dan apabila tidak dilakukan perawatan akan 

mengakibatkan kehilangan gigi (John T. Lohr, 2002). 

 Inflamasi gingiva, infeksi bakteri, kerusakan tulang alveolar, dan 

selanjutnya akan mengakibatkan kehilangan gigi merupak:an gambaran khas 

penyakit periodontal, tetapi mekanisme kehilangan tulang alveolar masih belum 

diketahui secara pasti (Yuval dkk, 1998). Faktor lain yang dapat memperparah 

penyakit periodontal adalah respon imun host yang juga dapat menyebabkan 

resorpsi tulang alveolar (Zainal & Salmah, 1992). 

 Resorpsi tulang alveolar berhubungan dengan penyakit periodontal yang 

terjadi pada semua permukaan gigi dan dapat dilihat pada pemeriksaan radiografis 

(Schwatrz dkk, 1995). Normalnya, puncak tulang alveolar berada 1-2 mm ke arah 

apikal dari cemento-ename junction. Apabila terdapat kehilangan tulang, puncak 



tulang alveolar berada lebih dari 2 mm ke arah apikal dari cemento-enamel 

junction (Muller, 1979). 



 

 

Gbr 2. Gambaran radiografi pada resorpsi tulang yang nornnal (K1aus dkk, 1989). 

Ketinggian dan kepadatan tulang alveolar diatur secara seimbang oleh 

faktor lokal dan sistemik antara pembentukan tulang dan resorpsi tulang,. Apabila 

terjadi resorpsi maka pembentukan ketinggian tulang, kepadatan atau keduanya 

menjadi berkurang (Carranza, 2002). 

Derajat kehilangan tulang tergantung dari perubahan jaringan lunak pada 

dindintg poket yang menggambarkan keadaan inflamasi yang terjadi. Oleh karena 

itu, derajat kehilangan tulang tidak selalu berhubungan dengan kedalaman poket 

periodontal, keparahan ulserasi pada dinding poket, dan ada atau tidak adanya pus 

(Carranza, 2002). 

 Penyakit periodontal tidak dapat didiagnosa hanya dengan pemeriksaan 

inspeksi saja, tetapi juga membutuhkan tes diagnostik yang spesifik seperti 

pemeriksaan kedalaman poket periodontal dan radiografi (John Coventry dkk, 

2000). 





Proses Resorpsi Tulang Alveolar Pada Penyakit Periodontal 

Resorpsi tulang adalah proses morfologi kompleks yang berhubungan 

dengan adanya erosi pada permukaan tulang dan sel raksasa multinucleated 

(osteoklas). Osteoklas berasal dari jaringan hematopoietic dan terbentuk dari 

penyatuan sel mononuclear (Carranza, 2002). 

 Ketika osteoklas aktif, terjadi pertambahan yang banyak dari enzim 

hidrolitik yang akan disekresikan pada daerah border. Enzim ini merusak bagian 

organik tulang. Aktivitas osteoklas dan morfologi border dapat dimodifikasi dan 

diregulasi oleh hormon seperti parathormone dan calcitonin yang mempunyai 

reseptor pada membran osteoklas (Carranza, 2002). 

Kerusakan periodontal terjadi secara episodik dan intermitten selama 

periode tidak aktif. Periode kerusakan menghasilkan kehilangan kolagen dan 

tulang alveolar dengan pendalaman poket periodontal. Onset destruksi tidak 

semuanya dapat dijelaskan walaupun telah dikemukakan beberapa teori sebagai 

berikut : 

1. Aktivitas destruksi berhubungan dengan ulserasi subgingiva dan 

reaksi inflamasi akut yang menghasilkan kehilangan tulang alveolar yang 

cepat. 

2. Aktivitas destruksi mirip dengan konversi lesi predominan limfosit T 

yang mengalami infiltrasi ke dalam sel plasma predominan limfosit B. 



3. Periode eksaserbasi berhubungan dengan peningkatan flora gram (-) 

anaerob yang terdapat di dalam poket, dan periode remisi sama dengan 

pembentukan flora gram (+) dengan kecenderungan mengalami mineralisasi. 

4. Invasi jaringan oleh satu atau beberapa spesies bakteri diikuti dengan 

pertahanan lokal dari host (Carranza, 2002). 

 Menurut Garant dan Cho (1979), faktor lokal yang rnenyebabkan resorpsi 

tulang terdapat pada bagian proksimal permukaan tulang. Menurut Page dan 

Schroeder (1982), bakteri plak dapat menyebabkan kehilangan tulang sekitar 1,5 - 

2,5 mm, dan apabila diatas 2,5 mm tidak memberikan efek. Defek angular 

interproksimal dapat timbul hanya pada ruangan yang lebarnya lebih dari 2,5 mm 

karena ruangan yang sempit akan rusak total. Defek besar yang jauh melebi.hi 2,5 

mm dari permukaan gigi (pada tipe periodontitis agresif) dapa.t disebabk:an oleh 

adanya bakteri di dalam jaringan (Carranza, 2002). 

 

Gbr 3. Perbedaan antara gingiva sehat, gingivitis dan periodontitis. Gingiva yang 

sehat akan mendukung gigi. Apabila terjadi gingivitis dan tidak dirawat, maka 



gingiva menjadi lemah dan terbentuk poket di sekeliling gigi. Terdapat banyak plak 

dan kalkulus di dalam poket, gingiva mengalami resesi, dan terjadi periodontitis  (A-

HealthyMe.comn). 



Mekanisme Kerusakan Tulang 

Faktor yang terlibat dalam kerusakan tulang pada penyakit periodontal 

adalah bakteri dan host. Produk bakteri plak menyebabkan differensiasi sel 

progenitor tulang menjadi osteoklas dan menstimulasi sel gingiva untuk 

mengeluarkan mediator yang mempunyai efek yang sama. Pada penyakit dengan 

perkembangan yang cepat seperti localized juvenile periodontitis, terdapat 

mikrokoloni bakteri atau satu sel bakteri yang berada diantara serat kolagen dan 

diatas permukaan tulang yang dapat memberikan efek langsung (Carranza, 

2002). 

Beberapa faktor host yang dikeluarkan oleh sel inflamasi dapat 

menyebabkan resorpsi tulang secara in vitro dan berperan dalam penyakit 

periodontal, termasuk prostaglandin dan prekursornya, interleukin 1- dan -β, 

dan Tumor Necrosis Factor (TNF)- yang dihasilkan oleh host (Carranza, 2002). 

 Ketika diinjeksikan secara intradermal, prostaglandin E2 menyebabkan 

perubahan vaskular yang terlihat pada inflamasi, apabila diinjeksikan diatas 

permukaan tulang akan menyebabkan resorpsi tulang tanpa adanya sel inflamasi 

dan dengan sedikit multinucleated osteoklas. Obat anti-inflamasi non steroid 

(AINS) seperti flurbiprofen atau ibuprofen dapat menghambat produksi 

prostaglandin E2, memperlambat kehilangan tulang pada penyakit periodontal. 

Efek ini terjadi tanpa perubahan pada inflamasi gingiva dan kambuh kembali 6 

bulan setelah penghentian obat (Carranza, 2002). 

 Resorpsi tulang alveolar dapat menyebabkan lcehilangan perlekatan 

periodontal, walaupun mekanisme biologis yang menyebabkan kerusakan tulang 

alveolar masih belum diketahui secara pasti (Klaus dlck, 1989). Ada cukup 

bukti yang menunjukkan bahwa prostaglandin EZ dihasilkan oleh sel host yang 



bereaksi terhadap bakteri dan produknya yang menyebabkan kerusakan jaringan 

pada penyakit periodontal. Dilaporkan bahwa 10 sampai 15 kali lipat peningkatan 

prostaglandin E2 pada biopsi gingiva dari kasus periodontitis dibandingkan dengan 

pasien yang sehat. Pemberian obat anti-inflamasi non steroid juga efektif dalam 

mengontrol perkembangan penyakit periodontal (Varma & Nayak, 2002). 

 Produk plak dan mediator inflamasi juga dapat bertindak secara langsung 

pada osteoblas atau progenitornya yang dapat menghambat aksi dan menurunkan 

jumlahnya (Carranza, 2002). Lipopolisakarida dan toksin bakteri lainnya berperan 

pada sel imun dan osteoblas yang terdapat di dalam jaringan gingiva yang akan 

mngeluarkan II-1, IL-1β, IL-6, prostaglandin E2 dan Tumor Necrosis Factor 

(TNF)-. Faktor-faktor ini mengatur pembentukan dan aktivitas osteoklas (Varma & 

Nayak, 2002). 

 Lipopolisakarida bekerja di dalam makrofag untuk menghasilkan 

prostaglandin E2 dalam jumlah yang banyak. Cytokinin dihasilkan oleh sel inflarnasi 

yang bereaksi terhadap endotoksin yang berperan dalam sel mesenkim dan 

mengeluarkan prostaglandin E2 (Varma & Nayak, 2002). 

 Limfosit dan makrofag pada periodontitis dapat mengeluarkan IL-1 dengan 

kadar yang tinggi. Limfosit dan makrofag juga mengeluarkan sebagian besar IL-6. 

IL-1β menyebabkan produksi IL-6 dari fibroblas gingiva (Varma & Nayak, 2002). 



 

Tumor Necrosis Factor (TNF)- dihasilkan dari polimorfonuklear (PMN) 

leukosit, limfosit, dan makrofag yang terdapat di dalam jaringan inflamasi 

(Varma & Nayak, 2002). 

IL,-6 bersama-sama dengan IL-3 secara sinergis menstimulasi 

pembentukan sel progenitor osteoklas. Prekursor osteoklas berasal dari koloni 

yang membentuk rangkaian unit granulosit-makrofag. IL-6 membantu maturasi 

sel menjadi osteoklas (Varma & Nayak, 2002). 

 Osteoklas menunjukkan ruffled border yang khas dan dibatasi oleh zona 

clear. Zona clear terdiri dari membran ventral osteoklas yang disebut podosomes. 

Podosomes melekat pada matriks yang termineralisasi dan larut di dalamnya 

melalui pompa proton, sehingga tulang alveolar menjadi teresorpsi (Varma & 

Nayak, 2002.). 

 Resorpsi tulang alveolar juga dapat dimulai melalui aktivasi sistem 

complement. Mediator inflamasi menstimulasi pembentukan osteoklas baru dari 

prekursor sel, atau meningkatkan kemampuan resorpsi sel. Beberapa mediator 

juga dapat menghambat atau sebaliknya mengatur regenerasi tulang (Klaus dkk. 

1989). 

 Mekanisme lain dari resorpsi tulang terdiri dari kumpulan lingkungan 

yang bersifat asam pada permukaan tulang yang akan mengakibatkan hilangnya 

komponen mineral tulang. Hal ini dapat ditimbulkan oleh kondisi yang berbeda 

diantaranya terdapat proton yang mengalir melalui membran sel osteoklas, tumor 

tulang, atau tekanan lokal keluar melalui aktivitas sekretori dari osteoklas 

(Carranza, 2002). 



 

 

Gbr 4. Gambaran skematik resorpsi tulang alveolar. Panah double dari MØ 

menunjukkan pemecahan matriks organik tulang secara enzimatik. 

MØ = makrofag, T = limfosit T, "C" = sistem complement aktif, LPS = 

lipopolisakarida dari dinding sel bakteri gram (-), PEP-GLY = peptidoglikan dari 

dinding sel bakteri, IL-1 = interleukin-1, TNF = tumor necrosis factor, PG-E2 = 

prostaglandin E2, OAF = osteoklas activating factor (cytokinin, contohnya : IL-1β), 

γ-IFN = γ -interferon (Klaus dkk, 1989). 

Ten Cate (1994) menggambarkan urutan terjadinya proses resorpsi sebagai 

berikut : 

1. Perlekatan osteoklas pada permukaan tulang yang termineralisasi. 

2. Pembentukan penutup lingkungan asam melalui aksi pompa proton, dimana 

tulang terdemineralisasi dan terbukanya matriks organik. 

3. Degradasi rnatriks organik yang telah terbuka dengan unsur pokok asam 

amino aleh aksi enzim yang dikeluarkan, seperti asam fosfat dan cathepsine. 



4. Penghancuran ion mineral dan asam amino di dalam osteoklas 

(Carranza, 2002). 

Pembentukan Tulang Pada Penyakit Periodontal 

 Daerah pembentukan tulang juga ditemukan dekat dengan daerah 

resorpsi tulang aktif dan sepanjang permukaan trabekula pada daerah 

inflamasi untuk memperkuat bagian tu lang yang tersisa. Respon tulang 

alveolar terhadap inflamasi terjadi pada saat pembentukan dan resorpsi tulang, 

sehingga kehilangan tulang pada penyakit periodontal bukan hanya proses 

destruksi yang simpel tetapi merupakan hasil dari resorpsi predominan diatas 

pembentukan tu lang. Pembentukan tulang baru rata-rata memperlambat 

kehilagan tulang dan menganti sebagian tulang dan mengganti sebagian tulang 

yang rusak karena inflamasi (Carranza, 2002) 

 Pada penyakit periodontal yang tidak d irawat sering 

memperlihatkan daerah resorpsi tulang yang  telah berhenti dan terbentuk 

tulang baru pada margin tulang yang sebelumnya telah terkikis. Ini 

menegaskan bahwa karakter intermitten dari resorpsi tulang pada penyakit 

periodontal konsisten dengan variasi rata-rata perkembangan yang ditemukan 

secara klinis pada penyakit periodontal yang tidak d irawat (Carranza, 2002). 

Periode remisi dan ekserbasi ini hampir sama dengan periode 

eksaserbasi pada inflamasi gingiva yang ditandai dengan perubahan dalam 

peningkatan perdarahan, eksudat, dan komposisi bakteri plak (Carranza, 

2002). 

 Adanya pembentukan tulang pada respon inflamasi dan penyakit 

periodontal akti berhubungan dengan hasil perawatan. Tujuan dasar perawatan 



 

periodontal adalah nnengeliminasi inflamasi untuk menghilangkan stimulus 

terlnadup resorpsi tulang (Carranza, 2002). 

 

 

Gbr 5. Gambaran radiogratis rnernperlihatkan kehilangan tulang diantara kedua akar 

gigi. Terjadi penurunan pada tulang spongiosa yang disebabkan oleh infeksi di 

bagian bawah gigi yang mengakibatkan dukungan tulang terhadap gigi menjadi 

berkurang (Periodontitis-Wikipedia.com). 

Pola Kerusakan Tulang Pada Penyakit Periodontal 

Penyakit periodontal dapat marubah gambaran morfologi tulang alveolar 

sehingga terjadi penurunan ketinggian tulang. Patogenesis perubahan ini penting 

untuk penegakan diagnosa dan perawatan. 

Resorpsi Tulang Horizontal 

 Resorpsi tulang horizontal merupakan pola kehilangan tulang yang paling 

sering ditemukan pada penyakit periodontal. Puncak tulang alveolar mengalami 

penurunan, tetapi margin tulang yang tersisa tegak lurus terhadap permukaan 

gigi. Septum interdental serta bagian facial dan lingual juga mengalami 

kerusakan, tetapi derajat kerusakan disekeliling gigi berbeda-beda (Carranza, 

2002). 





 

 

Gbr 6. Garnbaran radiografis kehilangan tulang horizontal pada bagian proksimal 

gigi. Kehilangan tulang dianggap horizontal apabila sisa puncak tulang alveolar 

bagian proksimal sejajar terhadap garis khayal yang terdapat. diantara cemento-

enamel junction yang berdekatan dengan gigi (Klaus dkk, 1989). 

Defek Vertikal atau Angular 

Defek vertikal atau angular terjadi dalam arah oblique, membuat lubang 

yang menembus ke dalam tulang di sepanjang akar; dasar defek terletak ke arah 

apikal di sekitar tulang. Defek angular disertai poket infrabony yang mendasari 

defek angular (Carranza, 2002). 

Defek angular diklasilikasikan berdasarkan jumlah dinding osseus. Defek 

angular dapat memiliki satu, dua, atau tiga dinding. Jumlah dinding pada bagian 

apikal defek lebih besar daripada bagian oklusal yang disebut dengan combined 

osseus defect (Carranza, 2002). 

 Defek vertikal terjadi pada interdental yang dapat terlihat secara jelas pada 

gambaran radiografis, walaupun kadang tertutup oleh kepingan tulang yang tebal. 

Defek angular juga terdapat pada permukaan facial dan lingual atau palatal, tetapi 



defek ini tidak terlihat pada gambaran radiografis. Pembedahan merupakan cara 

yang pasti untuk rnengetahui adanya bentuk defek tulang vertikal (Carranza, 2002). 

Defek tulang diklasifikasikan menjadi : 

 Defelc tulang 3 dinding yang dibatasi oleh 1 permukaan gigi dan 3 permukaan 

tulang. 

 Defek tulang 2 dinding (crater interdental) yang dibatasi oleh 2 permukaan gigi 

dan 2 permukaan tulang. 

 Defek tulang 1 dinding dibatasi oleh 2 permukaan gigi dan 1 permukaan tulang 

serta jaringan lunak. 

 Defek tulang kombinasi (Cup-shaped defect) dibatasi oleh beberapa permukaan 

gigi dan beberapa permukaan tulang (Klaus dkk, 1989). 

  

 

 

Gbr 7. Gambaran skematik morfologi defek tulang. A. Defek tulang 3 dinding, B. 

Defek tulang 2 dinding, C. Defek tulang 1 dinding, D. Cup-shaped defect (Klaus 

dkk, 1989). 

 Defek vertikal meningkat sesuai dengan usia. Hampir 60% orang dengan 

defek angular interdental hanya mempunyai satu defek. Defek vertikal dapat 



dideteksi dengan pemeriksaan radiografi yang telah dilaporkan bahwa banyak 

terlihat pada permukaan distal dan mesial, akan tetapi defak dengan tiga dinding 

lebih sering diternukan pada permukaan mesial molar atas dan bawah (Carranza, 

2002). 

 Defek vertikal dengan tiga dinding biasa disebut dengan defek intrabony. 

Defek ini paling sering terdapat pada bagian rnesial dari molar kedua dan ketiga 

rahang atas dan bawah. Defek vertikal dengan satu dinding disebut juga henniseptum 

(Carranza, 2002). 

 

 

 

Gbr 8. Gambaran radiografi kehilangan tulang vertikal (angular) yang disertai 

dengan keterlibatan furkasi. Kehilangan tulang dianggap vertikal apabila puncak 

tulang alveolar pada bagian proksimal tulang tidak sejajar dengan garis khayal yang 

terdapat diantara cement-enamel junction yang berbatasan dengan gigi (Klaus dkk:, 

1989). 

Keterlibatan Furkasi 

 Istilah keterlibatan furkasi menunjukkan adanya invasi penyakit periodontal 

ke daerah bifurkasi dan trifurkasi pada gigi dengan akar banyak. Prevalensi 



keterlibatan furkasi pada gigi rnolar masih belum jelas, tetapi terdapat beberapa 

laporan yang mengindikasikan bahwa molar pertama rahang bawah paling sering 

terkena dan premolar rahang atas yang paling jarang, sedangkan yang lainnya telah 

ditemukan prevalensi yang lebih tinggi pada molar rahang atas. Jumlah 

keterlibatan furkasi meningkat sesuai dengan usia (Carranza, 2002). 

Keterlibatan furkasi dapat terlihat secara klinis atau tertutup oleh dinding 

poket. Perluasan keterlibatan dapat diketahui dengan cara mengeksplorasi 

menggunakan probe yang tumpul disertai semprotan udara hangat untuk 

mempermudah visualisasi (Carranza, 2002). 

 

 

 

Gbr 9. Gambaran skematik : (A) Pembesaran gingiva, (B) Gingiva sehat, (C) 

Pembentukan poket pada periodontitis, (D) Resesi gingiva, (E) Keterlibatan furkasi 

pada penyakit periodontal lanjut pada gigi molar bawah yang memperlihatkan 

adanya kehilangan tulang alveolar pada daerah bifurkasi (lookjordiagnosis.com). 

 Keterlibatan furkasi diklasifikasikan menjadi grade I, II, III dan IV 

berdasarkan jumlah kerusakan jaringan. Grade I kehilangan tulang insipien, grade 

II kehilangan tulang sebagian (cul-de-sac), grade III kehilangan tulang total 

dengan terbukanya furkasi throught and through, dan grade IV sama dengan grade 



 

III tetapi disertai dengan resesi gingiva sehingga furkasi terlihat secara klinis (Carranza, 

2002). 

 

 

Gbr 10. Gambaran skematik klasifikasi keterlibatan furkasi. (Kiri) kehilangan tulang 

minimal, (tengah) lesi cul-de-sac, (kanan) lesi through and through (Klaus dkk, 1989). 

Secara mikroskopis, keterlibatan furkasi tidak memperlihatkan gambaran 

patologis yang khas, tetapi hanya merupakan fase yang simpel dalam perluasan poket 

periodontal ke daerah akar. Pada tahap dini, terjadi pelebaran membran periodontal 

dengan seluler dan cairan eksudat inflamasi, diikuti dengan proliferasi epitel ke dalam 

daerah furkasi dari bagian tengah poket periodontal. Perluasan inflamasi ke dalam 

tulang menyebabkan resorpsi dan penurunan ketinggian tulang. Pola destruksi tulang 

dapat berbentuk kehilangan tulang horizontal, atau defek angular yang berhubungan 

dengan poket infrabony. Plak, kallkulus, dan debris bakteri mengisi ruangan pada 

daerah yang mengalami keterlibatan furkasi, (Carranza, 2002). 

 Pola destruksi dan derajat keterlibatan furkasi bervariasi pada masing- masing 

kasus. Kehilangan tulang pada setiap akar gigi dapat berbentuk horizontal



atau angular, clan sering membentuk cra ter pada daerah interradikular. Probing 

untuk mengetuhui adanya pola destruksi horizontal atau vertikal di sekeliling akar 

yang terlibat dan pada daerah crater untuk menentukan kedalaman vertikal ( 

(Caranza, 2002). 

 Keterlibatan furkasi adalah tahap penyakit periodontal yang progresif dan 

mempunyai etiologi yang sama. Kesulitan. dalam mengontrol plak pada daerah 

furkasi berperan terhadap perluasan lesi di daerah ini (Carranza, 2002). 

Peran trauma oklusi sebagai etiologi keterlibatan furkasi masih 

kontroversial. Beberapa pendapat mengemukakan bahwa furkasi merupakan daerah 

yang paling sunsitif terhadap injuri dari perluasan daya oklusal, sedangkan 

pendapat lain mungangap bahwa inflamasi dan oedem disebabkan oleh plak pada 

daerah furkasi (Carranza, 2002). 

 Trauma oklusi dianggap sebagai faktor etiologi yang memperberat kasus 

keterlibatan furkasi dengan kelainan tulang berbentuk angular atau Seperti karakter 

dan kerusakan tulang terlokalisir pada satu akar (Carranza, 2002). 

 [)iagnosa keterlibatan furkasi ditegakkan dengan pemeriksaan klinis dan 

melakukan probing dengan probe khusus. Pemeriksaan radiografi pada daerah ini 

sangat membantu, tetapi lesi di daerah tersebut sering tidak jelas karena lebar 

sudut dan radiopak struktur disekitarnya. Efek dari perubahan sudut horizontal 

pada rontgen foto dapat menyebabkan gambaran overlap sehingga menjadi tidak 

jelas (Carranza., 2002). 



 

 

Gbr 11. Gambaran foto panoramik pada gigi regio kiri bawah menunjukkan 

kehilangan tulang berat generalisata sekitar 30-80% yang disebabkarn karena 

penyakit periodontal. Garis merah menunjukkan penurunan tulang alveolar, 

sedangkan garis kuning rnenunjukkan tempat dimana seharusnya tulang alveolar 

berada. Panah pink pada sisi kanan menunjukkan adanya keterlibatan furkasi yang 

menyebabkan akar menjadi terbuka yang merupakan tanda penyakit periodontal 

lanjut. Panah biru pada bagian tengah menunjukkan 80% kehilangan tulang pada 

gigi 21, dan secara klinis gigi menujukkan kegoyangan Garis orange yang 

berbentuk oval pada sisi kiri menunjukkan penyakit periodontal agresif yang 

mempengaruhi semua gigi insisif rahang bawah. Garis merah yang terpisah 

menunjukan variasi kepadatan tulang yang rnenyebabkan batas ketinggian tulang 

menjadi tidak jelas (Periodontitis-Wikipedia.com). 



 

KESIMPULAN 

1. Resorpsi tulang alveolar berhubungan erat dengan penyakit periodontal yang 

apabila tidak dirawat akan menyebabkan kehilangan gigi. 

2. Proses resorpsi tulang alveolar terjadi karena adanya peranan mediator 

inflamasi yang menstimulasi pernbentukan osteoklas. 

3. Pola kerusakan tulang pada penyakit periodontal ada 2 macam, yaitu kehilangan 

tulang horizontal dan vertikal atau angular. 

4. Resorpsi tulang alveolar lanjut dapat rnenyebabkan keterlibatan furkasi. 
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