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GIGI HIGIENIS KERTAS II GIGI KARIES: MEKANISME DAN KLASIFIKASI ILMU GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS GADJAH MADA 2011 PENGENALAN A. Latar belakang Karies adalah penyakit yang menyerang jaringan keras gigi, yaitu e-mail, dentin dan sperma. Caries dapat
menyebabkan lubang di gigi yang mencatat telah terjadi kerusakan pada jaringan keras gigi. Carey disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme berupa bakteri yang telah mengubah limbah makanan, seperti gula yang terkandung dalam karbohidrat, menjadi asam. Mutan streptococcal adalah bakteri yang
berperan dalam menyebabkan karies. Awalnya, plak terbentuk dari bakteri, asam, puing-puing dan air liur. Piring mewakili lapisan 1000 yang melekat pada permukaan gigi. (Dan Allah Maha Tinggi) karunia-Nya, (lagi Maha Mengetahui) orang yang lebih 1. Bakteri yang paling penting dalam menyebabkan
karies adalah mutan Streptococcus. Menurut Riskesdas 2007, 43,4% orang Indonesia di atas usia 12 tahun memiliki karies yang belum diproses atau disebut karies aktif. Sementara sisanya, hingga 67,2% memiliki pengalaman pembusukan gigi atau dapat dikatakan bahwa ada lebih dari 1 gigi yang
telah rusak. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat segera mencoba mencegah dan penanggulangan yang diobatinya kerusakan gigi adalah penyakit yang dapat dicegah. Di sinilah peran dan kerja sama yang baik antara dokter gigi dan perawat gigi sangat
dibutuhkan. Sebagai ketentuan untuk mengembangkan cara mencegah dan menangkal kerusakan gigi, perawat gigi harus memperkaya keuntungan ilmiah mereka sehubungan dengan kerusakan gigi. Untuk melakukan kegiatan pencegahan kerusakan gigi, perawat gigi perlu mengetahui mekanisme
pembusukan kerusakan gigi. Ini sangat penting sehingga perawat gigi dapat memberi tahu klien tentang cara mengontrol faktor kerusakan gigi kausal. Faktor utama yang menyebabkan penyerapan gigi adalah pemilik (gigi dan air liur), substrat (makanan), mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan
gigi, dan waktu. Kerusakan gigi hanya akan terbentuk jika ada interaksi antara empat faktor. Selain itu, ada faktor lain yang mempengaruhi pembentukan karies, yang mungkin tidak sama di masing-masing, yaitu faktor kecenderungan. Faktor kecenderungan pembusukan gigi adalah jenis kelamin, usia,
kebiasaan makan dan tingkat sosial ekonomi. Mengetahui gejala dan tanda-tanda, upaya pencegahan atau pencegahan dapat segera ditetapkan. Dalam memenuhi tanggung jawab mereka di bidang kedokteran gigi, hubungan kerja harus terjalin antara dokter gigi dan perawat gigi yang baik. Oleh
karena itu, perawat gigi harus dapat menentukan jenis kerusakan gigi untuk mendukung kinerja mereka dalam membantu dokter gigi selama Perawatan. Jika memungkinkan untuk mengklasifikasikan karies dengan benar, diharapkan perawatan akan diberikan kepada pasien tergantung pada jenis karies
yang dia miliki. B. Kata-kata masalah 1. Apa mekanisme pembusukan gigi? 2. Apa saja klasifikasi kerusakan gigi? DISKUSI A. Mekanisme Proses Karies Untuk mengetahui mekanisme proses caries, maka perlu diketahui tentang reaksi kimia alami yang terjadi pada permukaan gigi. Demineralisasi dan
remineralisasi terjadi secara dinamis pada permukaan gigi. Tetapi jika ada ketidakseimbangan di antara mereka, bisa ada kerusakan gigi, yaitu jika demineralisasi lebih besar daripada remineralisasi. Faktor-faktor yang berperan dalam keseimbangan demineralisasi dan remineralisasi: Faktor destabilisasi
faktor stabilisasi air liur - kapasitas penyangga Pengurangan produksi air liur Level Ca2 dan PO43- Buffer rendah dan tingkat pemurnian mulut Sistem penyangga dan remineralisasi air liur, yang merupakan erosif asam dan asam dari protein pembersih mulut / glycopenin Effect 1. Demineralisasi
komponen mineral enamel, dentin dan sperma hidroksipatit (HA) Ca10 (PO4)6 (OH)2. Dalam kondisi netral, HA diimbangi dengan linguistik lokal (air liur) yang mengandung banyak ion ca2 dan PO43. HA reaktif dengan ion hidrogen di bawah pH 5,5; dikenal sebagai HA critical pH. CH bereaksi khusus
dengan fosfat langsung di dekat permukaan kristal. Proses ini dapat digambarkan sebagai transformasi PO43- menjadi HPO42- melalui H'adition, sedangkan H- adalah penyangga. HPO42- tidak dapat berperan dalam saldo ha karena mengandung PO43- lebih dari HPO42-. Kristal HA kemudian larut.
Inilah yang disebut deminerillation 2. Proses demineralisasi dapat dibalik jika pH dinetralisir dan ada cukup ion Ca2 dan PO43. Melarutkan apatis dapat netral dengan buffering, dengan kata lain Ca2 dan PO43- pada air liur dapat mencegah proses pembubaran. Ini dapat mengembalikan bagian-bagian
yang terlarut dari kristal apatite. Ini disebut remineralisasi. Biasanya, kerusakan gigi dapat terjadi jika proses demineralisasi lebih tinggi daripada proses remineralisasi. 3. Pemulihan ion asam yang diperpanjang dengan apatis Selama letusan gigi melanjutkan proses mineralisasi karena kurangnya ion
kalsium dan fosfat dalam air liur. Awalnya, apatis terpikat terdiri dari ion karbonat dan magnesium, tetapi mereka sangat larut bahkan dalam kondisi asam ringan. Dengan demikian, hidroksil dan floridian menggantikan karbonat dan magnesium terlarut, membuat email lebih matang dengan ketahanan
asam yang lebih besar. Kematangan atau ketahanan asam dapat ditingkatkan jika tersedia Ketika pH menurun, ion asam bereaksi dengan fosfat terhadap air liur dan plak (atau kalkulus) sampai pH kritis disosiasi HA dicapai oleh 5,5. Pengurangan pH lebih lanjut menyebabkan interaksi progresif antara
ion asam dan fosfat di HA, yang mengarah ke sluice kristal parsial atau total permukaan. Flouride yang disimpan dilepaskan dalam proses dan bereaksi dengan Ca2 dan FA (Flouro Apatit) yang membentuk HPO42. Jika pH berada di bawah 4,5, yang merupakan pH kritis untuk kelarutan FA, maka FA
akan membubarkan diri. Jika ion asam dinetralkan dan Ca2 dan HPO42 dapat dipertahankan, remineralisasi dapat terjadi. Proses pembusukan gigi adalah teori kemo-astik (W. D Miller, 1980) atau sekarang lebih dikenal sebagai teori asam etiologi pembusukan gigi (Welburry, 2005). Keteraturan utama
proses pembusukan gigi: 1. Fermentasi karbohidrat menjadi asam organik oleh mikroorganisme yang ditemukan dalam plak. 2. Produksi asam, yang dapat mengurangi pH pada permukaan email di bawah tingkat (pH kritis), di mana email akan larut. 3. Ketika karbohidrat tidak lagi ada dalam plak, pH
dalam plak akan meningkat karena difusi asam, yang padam dan dapat dimetabolisme dan dinetralisir dalam plak, sehingga mungkin ada remineralisasi email. Kerusakan gigi hanya terjadi ketika proses demineralisasi lebih besar daripada remineralisasi (Welburry, 2005). Demineralisasi e-mail gigi
adalah proses kimia. Pembubaran hidroksipatit dapat dijelaskan sebagai berikut: Ca10 (PO4)6 (OH)2 - 10 H' 10 Ca2 - 6H (PO4)3- 2H2O Demineralisasi e-mail adalah hilangnya mineral dalam email karena aktivitas asam yang dapat menyebabkan kerusakan gigi atau erosi. Kerusakan gigi gigi terutama
disebabkan oleh asam asetat dan difusi asam laktat melalui plak dan dalam pori-pori email antara batang enamel seperti ion netral, di mana asam asetat dan asam laktat dipisahkan dan mengurangi pH cairan di sekitar kristal email. Ketika pemisahan proton pertama melarutkan permukaan kristal
hidroksipatit, pembubaran ini tergantung pada tingkat kejenuhan apatis dan konsentrasi ion kalsium dan fosfat dalam cairan antar-simpul yang diperbesar (Cameron dan Widmer, 2008). Buffering kalsium dan fosfat pada permukaan e-mail dan di papan berkontribusi pada pengembangan bawah
permukaan (atau lesi dalam bentuk titik putih). Kemudian ada perubahan yang disebabkan oleh peningkatan ruang antara bilah email tipis. Kelanjutan dari proses ini menghancurkan dukungan lapisan permukaan sedemikian rupa sehingga kavitasi terbentuk (Cameron dan Widmer, 2008). 4.
Perkembangan lesi pembusukan gigi Timbulnya lesi enamel terjadi ketika pH permukaan gigi di bawah keseimbangan remineralisasi. Ion asam jatuh ke dalam prisma cangkang yang menyebabkan Permukaan gigi dapat diawetkan karena remineralisasi terjadi tak lama kemudian, karena peningkatan ion
kalsium dan tepung dan penyangga dari produk air liur. Fitur klinis lesi ini termasuk hilangnya termostat enamel tanpa adanya bintik-bintik putih seperti kapur, terutama ketika kering. o Lapisan permukaan rapuh dan rentan terhadap kerusakan selama penginderaan, terutama di lubang dan retakan. o
Peningkatan penyerapan (porusitas), terutama pada subposisi, yang disertai dengan peningkatan potensi bercak. o Mengurangi kepadatan permukaan subsitus yang dapat dideteksi oleh sinar-X atau transluminasi. Potensi remineralisasi dengan peningkatan resistensi terhadap serangan asam lebih lanjut
menggunakan teknik remineralisasi yang ditingkatkan. Jika demineralisasi dan remineralisasi berlanjut, permukaan lesi akan runtuh karena untangling kristal apatite atau retak yang telah melemah, menyebabkan permukaan menjadi rongga. Piring kemudian dapat diadakan di kedalaman kavitasi, dan
fase remineralisasi menjadi lebih kompleks dan kurang efektif. Kemudian kompleks pulp-dentin lebih aktif terlibat. Setelah bakteri memasuki e-mail dentin, dan menjadi penghuni permanen kavitasi, mereka dapat berkembang di dalam dentin. Selain mendukung substrat karbohidrat, bakteri juga



menghasilkan asam untuk menguraikan hidroksipatit di dentin yang lebih dalam. Tekstur dentin akan berubah, sama seperti warna dentin yang gelap karena makanan bakteri atau noda dari makanan dan minuman. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan Caries 1. Faktor substrat atau diet dapat
mempengaruhi pembentukan plak karena ini membantu menyebarkan dan menjajah mikroorganisme yang ada di permukaan email. Selain itu, dapat mempengaruhi metabolisme bakteri dalam plak dengan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan asam serta bahan aktif yang
menyebabkan timbulnya karies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi banyak karbohidrat, terutama sukrosa, cenderung mengalami kerusakan gigi, tidak seperti orang dengan diet yang mengandung sedikit lemak dan protein dengan sedikit atau tidak ada kerusakan gigi. Penting
untuk dicatat bahwa karbohidrat memainkan peran penting dalam karies onsanity. Studi Bert dan Ismail (1986) menunjukkan bahwa hubungan antara asupan karbohidrat dan kerusakan gigi, asupan karbohidrat frekuensi tinggi, akan menyebabkan produksi asam oleh bakteri menjadi lebih sering,
sehingga keasaman oral meningkat dan lebih banyak huruf larut. Karbohidrat menyediakan substrat untuk produksi asam oleh bakteri dan synes seluler tambahan. Tetapi tidak semua karbohidrat memiliki tingkat karlikogenasi yang sama. Sukrosa, glukosa, fruktosa dan maltosa memiliki kadar cariogen
yang tinggi, kemudian galaktosa, laktosa dan karbohidrat Sucrose memiliki kemampuan untuk memfasilitasi produksi polisakarida seluler tambahan pada plak. Makanan dan minuman yang mengandung gula, dengan cepat menurunkan plak pH ke tingkat yang dapat menyebabkan demineralisasi email.
Piring akan asam untuk beberapa waktu dan kembali ke pH normal membutuhkan waktu 30-60 menit. Frekuensi asupan gula dan konsentrasi gula dan perekat malanan sangat penting dalam kerentanan terhadap timbulnya karies. Dengan demikian, konsumsi gula yang berlebihan dan kembali akan
menjaga plak pH di bawah normal dan menyebabkan demineralisasi email. 2. Faktor Mikroorganisme / Agen Bakteri Streptococcus terutama kelompok Streptococcus mutan adalah strain yang paling dominan streptoocci dalam lesi Carey dan melekat erat pada permukaan gigi. Bakteri ini memiliki
beberapa karakteristik penting yang dapat dikaitkan dengan proses onscing caries di gigi. Patogen S.mutan dalam menyebabkan kelainan besar di rongga mulut adalah karena kemampuannya untuk mensintesis polisakarida ekstraseluler yang tidak larut, yang merupakan prekursor untuk plak.
Kemampuan bakteri ini untuk mensintesis glucans ekstraseluler dari sukrosa menggunakan enzimnya (glukosatiltransferase) adalah salah satu faktor utama dalam virulensi perawatan. Glucolyniltransferase, di secreted by S. mutan sering ikatan dengan pelikel di permukaan gigi dan di permukaan
mikroorganisme lainnya. Glucans yang tidak larut, disintesis oleh permukaan agsorbat GtfB dan GtfC, menyediakan pengikat tertentu untuk menjajah bakteri di permukaan gigi dan bakteri masing-masing, mengatur pembentukan biofilm yang sangat dekat. Jika biofilm tetap berada di permukaan gigi dan
dilindungi oleh karbohidrat, terutama sukrosa, mutan S. dalam komunitas biofilm akan terus mensintesis polisakarida dan menyerap gula ke dalam asam organik. Sejumlah besar polisakarida ekstraseluler meningkatkan stabilitas biofilm dan integritas struktural dan melindungi bakteri dari antimikroba
yang merugikan dan dampak lingkungan. Kemampuan mutan S. untuk menggunakan beberapa tambahan dan intraseluler karena senyawa penyimpanan jangka pendek menawarkan manfaat lingkungan tambahan, bersama dengan peningkatan produksi asam dan tingkat keasaman. Ketahanan asam
terhadap lingkungan ini menyebabkan flora tahan asam tinggi, pH lingkungan rendah dalam matriks plak demineralisasi dalam enamel, keadaan proses gigi berlubang. Oleh karena itu, polisakarida ekstraseluler dan pengasaman biofilm diperlukan untuk pembentukan plak karogenik. Untuk membentuk
plak harus melekat antara bakteri dan host, maka bakteri semakin terjajah dan biofilm terbentuk. Berikut adalah beberapa interaksi bakteri dengan tuan rumah: Bakteri adhesin adhesin Spp. Antigen I/II Salival Aggrutinin Streptococcus spp. LTA Group darah reaktif glikoprotein Mutant Streptococcus
Glucan mengikat protein Glucan S.Parasanguis lipoprotein Fibrin dan pellicle A.naeslundii fimbriae Proline protein kaya P.gingivalis protein Fibrinogen P.lonhescheiitin lecctose F.nucleatum protein Co-nucleatum protein Fibrinogen P.lonhescheiitin lecctose F.nuclea Faktor inang A. Komponen sistem
kekebalan tubuh sistem oral berasal dari sekresi air liur: IgA Rahasia, protein, enzim, elektrolit. Cairan crevicular: IgG, IgM, IgA, protein, enzim, elektrolit, polimorf, limfosit B, limfosit T, makrofag. B. Penyakit melitus diabetes sistemik adalah penyakit kronis, dengan tanda khas glukosa tinggi dalam darah
dan urin. Ini mungkin karena kurangnya pembentukan insulin atau aktivitas yang dihasilkan oleh sel beta dari Kepulauan Langerhans di pankreas, atau kerusakan pulau Langerens itu sendiri. Kondisi dan tingkat keparahan diabetes sangat erat kaitannya dalam menentukan diagnosis pengobatan yang
akan dilakukan, serta upaya yang ditunjukkan untuk mencegah kemungkinan komplikasi. Diabetes melitus mungkin menjadi faktor kecenderungan untuk meningkatkan jumlah karies. Diabetes melitus berkembang karena kurangnya kekurangan dalam produk insulin atau gangguan dengan penggunaan
insulin. Pada diabetes dengan kebersihan mulut yang buruk dan kurangnya angiopati diabetes, jumlah oksigen menurun, membuat bakteri anaerobik mudah berkembang. Kerusakan gigi terjadi karena beberapa bakteri memiliki sifat asam, sehingga pH rendah dapat menyebabkan pembubaran enamel
mineral secara bertahap secara perlahan dan membentuk fokus needbangan. c. Faktor gigi dan ludah Ada beberapa faktor yang terkait dengan gigi, seperti magister kerusakan gigi, yaitu faktor morfologi gigi (ukuran dan bentuk gigi), struktur enamel, faktor kimia dan kristal. Lubang dan retakan di gigi
belakang sangat rentan terhadap karies karena limbah makanan mudah menumpuk di daerah yang terutama lubang dan retakan yang dalam. Plak gigi memainkan peran penting dalam menyebabkan kerusakan gigi. Piring adalah lapisan lunak yang terdiri dari koleksi mikroorganisme yang berkembang
biak di atas matriks, yang terbentuk dan menempel erat ke permukaan gigi yang dikupas. Hasil penelitian menunjukkan komposisi mikroorganisme dalam plak yang berbeda. Pada awal pembentukan plak, kokas gram positif adalah jenis mutan streptococcus yang paling umum, Streptococcus sanguis,
Streptococcus mitis dan Streptococcus salivarius, serta sejumlah strain lainnya. Namun, Mutan S. diakui sebagai penyebab utama kari karena S. mutan memiliki sifat asidogenik dan asam (tahan terhadap asam). C. Klasifikasi quads dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi, kecepatan pengembangan
dan jaringan kaku yang terpengaruh. Kerusakan gigi dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, termasuk: 1. Tergantung pada lokasi kerusakan gigi pada gigi dan retakan celah pembusukan gigi dan retakan jejak gigi anatomi. Tempat ini sangat mudah menjadi lokasi pembusukan gigi. Perawatan ini
biasanya terbentuk pada gigi moly, yaitu pada permukaan gigi untuk mengunyah dan dari sisi gigi menghadap pipi. Area ini sulit dibersihkan karena indentasinya lebih sempit dan tidak dapat diakses dengan sikat gigi. Pit caries dan retakan kadang-kadang sulit dideteksi. Terutama proses needbangan,
karena caries, email atau enamel di dekatnya berlubang lebih dalam. Ketika kerusakan gigi telah mencapai dentin ketika enamel bertemu dengan gigi, lubang akan menyebar ke samping. Dalam dentin, proses kebutuhan akan mengikuti pola segitiga ke bubur gigi. Gambar 1. Celah gigi atau retakan bisa
menjadi lokasi pembusukan gigi dan kerusakan gigi pada permukaan yang halus. Ada tiga jenis perawatan permukaan kecil. Pembusukan gigi proksimal, atau dikenal sebagai kerusakan gigi interproksimal, terbentuk pada permukaan halus di antara batas-batas gigi. Kerusakan gigi akar terbentuk pada
permukaan akar gigi. Jenis ketiga quad permukaan kecil terbentuk di permukaan lain. Karies proksimal adalah jenis yang paling sulit dideteksi. Jenis ini terkadang tidak dapat dideteksi secara visual atau manual dengan kecerdasan gigi. Karies proksimal ini memerlukan pemeriksaan sinar-X. Akar karies
adalah jenis karies umum dan biasanya terbentuk ketika permukaan akar dibuka karena kerusakan gusi. Ketika gusi sehat, karies ini tidak akan berkembang karena mereka tidak dapat terkena plak bakteri. Permukaan akar lebih rentan terhadap demineralisasi daripada enamel atau email karena di
demineralisasi pada pH 6.7, di mana lebih tinggi dari enamel. Akar perawatan lebih umum di permukaan wajah, permukaan interproksimal dan linguam. Geraham atas paling sering terletak dari akar coklat. Deskripsi umum lainnya Selain pengelompokan di atas, lesi Carey dapat dikelompokkan
tergantung pada lokasi mereka pada permukaan gigi tertentu. Caries di permukaan gigi yang dekat dengan permukaan pipi atau bibir disebut caries wajah, dan caries lebih dekat ke lidah disebut karies bahasa. Wajah caries dapat dibagi lagi menjadi bukal (di dekat pipi) dan labial (di dekat bibir).
Brownies linguine juga dapat disebut palatial ketika mereka berada di permukaan linguine gigi di rahang atas (maxila) dan dekat dengan durum pallatum atau bagian padat langit. 2. Tergantung pada kedalaman atau struktur jaringan yang terkena: a. Permukaan karies atau email Pada titik ini, caries
tentang lapisan email, menyebabkan iritasi bubur kertas dan biasanya pasien tidak mengeluh sakit. b. Karis Dentin Caries, yang memukul setengah dari dentin menyebabkan reaksi hiperemy terhadap selulosa. Gigi biasanya menetes, nyeri ketika terkena rangsangan panas atau dingin, makanan panas
atau dingin, dan akan berkurang ketika stimulasi dihilangkan. C. Carey adalah ampas profunda atau karies yang mengenai lebih dari setengah dentin dan bahkan menembus pulp. Karies ini memiliki rasa sakit spontan. Berdasarkan waktu. Karies primer: karies yang terjadi di negara bagian yang tidak
pernah memiliki sejarah karies sebelum b. Karies sekunder: karies berulang, karies berasal dari negara-negara bagian yang memiliki sejarah awal karies. Caries ini berada di tepi patch. 4. Tergantung pada tingkat progresifitas a. Karies akut: berkembang dan memburuk dengan cepat, misalnya, Karies
merajalela, pasien xerostomy. B. Karies kronis: proses karies berjalan lambat dengan munculnya karies hitam ke hitam c. Karies yang ditangkap: kerusakan karies tidak berkembang, dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan. 5. Berdasarkan tingkat keparahan a. Soft Caries, yaitu jika karies hanya
menyerang gigi yang paling rentan seperti lubang dan retak, sedangkan kedalamannya hanya tentang lapisan angkun (bubur iritasi). b. Karies moderat, yaitu jika menyerang karies menutupi permukaan oklusi dan gigi belakang akroksi. Kedalaman quad telah masuk ke lapisan dentin (selulosa hiperemik).
c. Karies berat, yaitu jika menyerang karies juga termasuk gigi depan yang biasanya bebas karies. Kedalamannya masuk ke pulp, baik selulosa tertutup, dan selulosa terbuka (bubur kertas dan bubur gangren). Kari pada gigi depan dan belakang menyebar ke daging. 6. Berdasarkan etiologi berdasarkan
etiologi, ada 2 dokter gigi yang paling banyak digunakan, yaitu: juga. Baby caries adalah karies yang ditemukan di gigi susu anak-anak kecil. Baby caries disebabkan oleh glukosa/gula susu kemasan yang terus menempel ketika bayi tertidur. Kebiasaan ini banyak dilakukan oleh orang tua karena tidak
ingin main-main dengan tangisan anak. Sementara kebiasaan ini akan menyebabkan gula, susu yang terkandung dalam susu akan berinteraksi untuk dengan cepat membentuk lubang gigi karena terpapar untuk waktu yang lama dengan mulut bayi. B. Ini adalah karikatur yang berkembang secara
dramatis dan terjadi pada banyak gigi dengan cepat pada orang dewasa. Rampan kari ditemukan pada pasien dengan xerostomia (kurang air liur), kebersihan mulut yang buruk, penggunaan methampetamine, radiasi berlebihan dan asupan gula yang berlebihan. 7. Menurut sistem Black a. Klas I: karies
ini ditemukan di lubang dan retakan semua gigi, meskipun mereka lebih diarahkan pada gigi posterior atau pada oklusif 2/3, atau pada permukaan genital / linguistik / istana gigi. B. Kelas II : kavitasi ditemukan pada permukaan proksimal gigi Rongga Klas II dapat mengenai permukaan mesial dan distal
atau hanya salah satunya, sehingga dapat diklasifikasikan oleh mo (mesio-oklusal) atau kavitasi MOD (mesio-occusral). Karena akses ke perbaikan biasanya dilakukan dari permukaan oklusi, oklusi dan permukaan aproksimal gigi segera dipulihkan. Tetapi secara definisi, kavitasi ini adalah lesi
proksimal, dan tiidak selalu menutupi permukaan oklusi. C. Kelas III : Karies ini terletak di permukaan proksimal gigi - geligi depan dan tidak mengenai tepi gigi seri. D. Kelas IV : Kavitasi ini merupakan kelanjutan dari kavitasi klas III. Kerusakan pada permukaan proksimal gigi depan ini telah menyebar ke
sudut non-belerang. Jika karies ini luas atau abrasi parah dapat melonggarkan sudut sudut dan menyebabkan patah tulang. e. Klas V : Caries ditemukan dalam 1/3 dari permukaan buccal/ labial serviks atau palatinal linguine dari semua gigi-geligi 8. Tergantung pada lokasi (lokasi) dan ukuran (ukuran) G.
J. Mount dan W. R. Hume (1998), klasifikasi kerusakan quad ini diperkenalkan. Klasifikasi ini dirancang untuk memfasilitasi deteksi lesi dan menjelaskan kesulitan peningkatan lesi. A. Kerusakan pada pemotong mobil, tergantung pada lokasinya, berbeda di: 1. Plot 1: cacat lubang, fisur dan enamel di
bagian oklusi gigi belakang atau permukaan tipis lainnya seperti kingulum pada gigi depan. 2. Situs 2: enamel di bagian aproksimal. Dalam hal ini, daerah tersebut bersentuhan dengan gigi tetangga. 3. Situs 3: Bagian serviks sepertiga dari mahkota gigi atau yang disertai dengan resesi gliktif, akar
terbuka. Kari bisa menjadi penyakit progresif, sehingga Anda dapat melihat ukuran untuk memulihkan dan memperluas lesi. Dengan demikian, kerusakan karies dapat dibedakan dengan 4 ukuran. A. Kerusakan kerusakan gigi tergantung pada ukurannya berbeda di: 1. Ukuran 1: kavitasi permukaan
minimal, sedikit melibatkan dentin, yang mampu meningkatkan dirinya dengan remineralisasi sendiri. 2. Ukuran 2: Termasuk cukup banyak dentin. Biasanya dengan lesi ini, obat kavitasi diperlukan untuk meninggalkan enamel dan dentin terawat cukup baik dan masih mampu menahan beban normal
oklusi. Struktur gigi yang tersisa cukup kuat untuk mendukung pemulihan. 3. Ukuran 3: Kekalahan sudah cukup besar. Struktur gigi yang tersisa cukup lemah. Kari sudah terikat oleh cusp atau pemotong permukaan, atau tidak lagi mampu menahan beban oklusi. Biasanya kavitasi harus ditingkatkan agar
pemulihan dapat dilakukan untuk mendukung struktur gigi yang tersisa. 4. Ukuran 4: kerusakan gigi yang luas atau hilangnya beberapa struktur gigi. Misalnya, hilangnya semua cusp gigi atau permukaan yang tidak habis KESIMPULAN 1. Kerusakan gigi terjadi karena ketidakseimbangan antara proses
dan demineralisasi gigi, proses demineralisasi terjadi lebih dari remineralisasi. 2. Kerusakan gigi gigi dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi : a. pengaturan kerusakan gigi pada gigi 1. Kari pit dan retak 2. Carey pada permukaan yang halus. b. Kedalaman atau struktur jaringan yang terkena 1.
Permukaan karies atau email 2. Carice Media atau Dentin 3. Carey profunda atau pulp c. waktu bawang 1. Kari Primer 2. Karies sekunder d. tingkat progresif 1. Kari tajam 2. Karies kronis 3. Ditangkap Carey e. 1. Perawatan Ringan 2. Rata-rata Carey 3. Perawatan Berat F. Etiologi 1. Bayi botol caries 2.
Cary Rampan, Sistem Black 1. Kelas I : permukaan oklusi 2. Klas II : mencakup lebih dari 2 permukaan, oklusi dan aperture 3. Kelas III : permukaan gigi depan 4. Kelas IV : kelanjutan klas III pada pemotong permukaan 5. Klas V : diafragma/laboratorium permukaan h. lokasi (tempat) dan ukuran (ukuran)
Oleh Gunung dan Hume (1998) 1. Lokasi (situs) a. Plot 1: cacat lubang, fisur dan enamel di bagian oklusi gigi belakang atau permukaan tipis lainnya b. Situs 2 : enamel di bagian aproksimal c. Situs 3 : bagian serviks sepertiga dari mahkota atau yang disertai dengan resesi embik, akar terbuka 2. Ukuran
A. Ukuran 1: Kavitasi permukaan minimal, dentin yang sedikit terikat yang mampu memperbaiki dirinya sendiri dengan remineralisasi itu sendiri. B. Ukuran 2: termasuk cukup banyak dentin. Biasanya dengan lesi ini, obat kavitasi diperlukan untuk meninggalkan enamel dan dentin terawat cukup baik dan
masih mampu menahan beban normal oklusi. Struktur gigi yang tersisa cukup kuat untuk mendukung pemulihan. C. Ukuran 3: Kekalahan sudah cukup besar. Struktur gigi yang tersisa cukup lemah. Kari sudah terikat oleh cusp atau pemotong permukaan, atau tidak lagi mampu menahan beban oklusi.
Biasanya kavitasi harus ditingkatkan agar pemulihan dapat dilakukan untuk mendukung struktur gigi yang tersisa. Ukuran 4: kerusakan gigi lebar atau hilangnya beberapa struktur gigi. Misalnya, hilangnya semua cusp gigi atau daftar perpustakaan anonim permukaan yang tidak ada habisnya. Carey Gigi
pada 27 April 2012. Memahami kerusakan gigi dan proses Ons dan Http://www.prasko.com/ 2012/02/pengertian-karies-gigi-dan-proses.html 27 April 2012, 11:27. 12 Februari 2019. Indeks Siswa Tuli Def-t dan DMF-T di SLB B Negeri Cicendo Bandung. 27 April 2012, tanggal akses untuk Edwina dan
Sally Josiston. 1992. Penyakit dan penanggulangan utama. Jakarta: EGC. Julianty R et al. 2008. Gigi dan mulut (Tutorial). Fakultas Kedokteran - Universitas Riau. RSUD AriffinAhmad Pekanbaru : Pekanbaru, Provinsi Riau. Mount, G.J., dan W.R. Hume. Klasifikasi rongga baru. Jurnal Gigi Australia
1998;43:(3):153-9. IPA Ramadhan. Mekanisme Http://mhs.blog.ui.ac.id/putu01/2011/10/22/ mekanisme-proses-kari / Akses pada 27 April 2012. Aj. 2010. Karies Gigi. staff.ui.ac.id/internal/140142719/material/ GIGI, tanggal akses 27 April 2012 Samaranayake, L. 2006. Mikrobiologi dasar untuk kedokteran
gigi. Hong Kong: Elevier. 20II.pdf www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125393-R18-KON... Sastra. Janti.S dan Sudhana J.W., 1998, Hubungan antara Diabetes dan Status Kebersihan Mulut dan Kehadiran Gigi dan Lansia, hal. 51-55, Kedokteran Gigi M.I. Gigi. makalah tentang karies gigi pdf. makalah
tentang penyakit karies gigi. contoh makalah tentang karies gigi
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