
Pendahuluan  

 

  Gigi desidui bagi anak-anak, berperan dalam 

fungsi mastikasi, fungsi fonetik (bicara) dan 

fungsi estetis (penampilan) 

 Karies gigi anak yang tdk dirawat, akan 

mengakibatkanterjadinya  premature loss , yang 

mengganggu erupsi gigi anak yang dalam  

pertumbuhan danperkembangan. 

 



Berbagai macam makanan kariogenik pada kantin 

sekolah, salah satu penyebab kehilangan gigi posterior 

desidui terlalu dini dan menyebabkan penyempitan ruang 



Predisposisi Karies 

  Konsumsi makanan dan minuman 

yang bersifat kariogenik akan 

memperkuat terjadinya karies gigi. 

Faktor luar yang merupakan 

predisposisi dan pendukung 

terjadinya karies pada anak-anak 

antara lain anak masih tergantung 

pada orang dewasa dalam hal 

kesehatan mulutnya. Belum ada 

kesadaran anak dalam menjaga 

kebersihan mulut dan belum adanya 

pengetahuan pada anak-anak 

tentang makanan/minuman yang 

merupakan faktor resiko karies 4). 

 



Karies Gigi 

Definisi : mrpk suatu penyakit jaringan keras gigi, 

email,dentin & sementum; yg disebabkan 

aktivitas mikroorganisme dalam suatu 

karbohidrat.  

Tanda umum : adanya demineralisasi jaringan 

keras gigi, diikuti kerusakan bahan organiknya. 

Terdapat perubahan warna dari gigi. 

Karies yg bersifat merusak dng cepat biasanya lbh 

terang dari pada yg menghitam 

Harus dapat membedakan antara pewarnaan stain 

pd pit dan fissure dengan karies 



Penyebab karies 

THE DENTAL CARIES THEORY 



MIKROORGANISME 

 

 

 

 

 

 Tanpa ada mikroorganisme, karies gigi tidak 
terjadi 

 Bakteri penyebab karies adalah S.mutans, S. 
mitis, S.sanguis, S.miller, Lactobacillus, 
Actinomyces, dll 

 Bakteri kariogenik : S.mutans, strain 
Lactobacillus 

 Bakteri yang terdapat dalam plak gigi  
visible deteksi dengan disclosing agent 

 

 

 
 

 

  



HOST/GIGI 

 Host, dalam hal ini gigi berperan mendukung 

terjadinya karies. 

 Tanpa adanya media ini, mikroorganisme 

tidak akan berkembang dan menyebabkan 

defek pada gigi yang disebut karies 

 Gigi yang termasuk : pit & fissure, dibawah 

kontak point gigi, leher gigi dekat gingiva, 

permukaan akar gigi, tepi tumpatan, 

permukaan di bawah gigi palsu 



FOOD/KARBOHIDRAT 

 Food/ makanan yang menyebabkan karies 

terutama karbohidrat 

 Di dalamnya terdapat glukosa (terutama), bersifat 

kariogenik 

 KH +bakteri  ikatan asam 

 Glukosa  difusi dalam plak gigi 

 pH plak = asam tjd demineralisasi  normal 30-

60 menit 

 Laktosa  kariogenik, jika stagnate pada gigi 

 Anak-anak belumdapat membedakan mana 

makanan kariogenik dan non kariogenik  



TIME/WAKTU 

 Waktu berperan besar atas terjadinya karies 

 Adanya waktu yang panjang, menyebabkan 
mikroorganisme ‘berkesempatan’ berinteraksi 
dengan makanan dan akhirnya ‘menempel’ pada 
host/gigi, shg menimbulkan lesi karies 

 Jika kontak makanan dg mikroorganisme 
sedikit/singkat, maka kemungkinan terjadi karies 
adalah lebih kecil. 

 Interaksi antara komponen penyebab karies 
dalam waktu yang lama  pertinggi karies 

 Anak-anak cenderung malas untuk menggosok 
gigi. Pendampingan mulai 4 bulan – 7 tahun 



LINGKUNGAN 
 SALIVA 

 mengandung agen buffer asam 
(seperti:bicarbonat), masuk dalam plak  
menetralisir asam  memperbaiki kerusakan 
email = REMINERALISASI, kira2 dlm 10 
menit 

 FLUOR 

 Terdapat pada fluoride meningkatkan proses 
remineralisasi  fluorhydroxyapatite 

 Anak sebaiknya dilakukan program fluoridasi rutin 

 CAIRAN PADA SULCUS GINGIVA 

 Terdapat antibodi 


