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BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Prevalensi maloklusi remaja Indonesia  tinggi tercatat tahun 2012 sebesar 

80%, tahun 2015 sebesar 93 % (Nurhaeni, 2017). Gigi yang selesai dirawat 

menggunakan alat ortodonti memiliki kecenderungan untuk kembali ke posisi awal. 

Hal inilah yang disebut dengan relaps atau kembalinya posisi gigi ke bentuk awal 

maloklusi. Di Indonesia, penelitian mengenai relaps masih jarang dilakukan. 

Perawatan ortodonti yang  berhasil dinilai berdasarkan stabilitas hasil perawatan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas adalah keberhasilan 

mempertahankan bentuk lengkung gigi (Burstone dan Marcotte, 2000).  

Ortodonti adalah ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan 

rahang dan muka yang pada umumnya dapat mempengaruhi kedudukan gigi 

(Sulandjari, 2008). Keadaan gigi yang tidak teratur dan hubungan rahang yang tidak 

harmonis mempengaruhi sistem pengunyahan, pencernaan serta sistem artikulasi 

atau pembentukan suara. Gigi yang tidak teratur disebabkan oleh posisi gigi yang 

terletak salah pada rahang yang dikenal dengan istilah malposisi (Sulandjari, 2008) 

Susunan geligi yang tidak beraturan dapat diatur digerakkan menuju letak 

susunan gigi yang rapi kedalam lengkung geligi yang benar dengan perawatan 

ortodonti untuk mendapatkan efisiensi fungsi kunyah, keserasian wajah, kesehatan 

jaringan mulut, estetik dentofasial serta stabilitas kedudukan gigi membutuhkan 

waktu 2-3 tahun (Proffit et al., 2007). Berdasarkan hal tersebut diatas, pasca 

perawatan ortodonti, diperlukan masa retensi untuk mencegah terjadinya relaps 
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yang membuat lama perawatan pasien menjadi lebih panjang sehingga 

membutuhkan kerjasama pasien dalam waktu yang cukup lama (Proffit et al., 

2007). Penjelasan mengenai relaps masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

meskipun beberapa penelitian pendahuluan sdh sebagian dilakukan .  Beberapa 

dugaan yang menjadi penyebab relaps gigi ortodonti yaitu adalah tarikan ligamen 

periodontal, retensi yang tidak memadai setelah perawatan ortodonti aktif, 

perubahan yang berhubungan dengan pertumbuhan seperti pertumbuhan basis 

skeletal, jaringan lunak sekitar gigi, adaptasi tulang kekuatan otot, kegagalan dalam 

mengeliminasi penyebab awal, dan kekuatan oklusal (Zhao et al., 2012).  Relaps 

ortodonti dapat menyebabkan lama perawatan ortodonti bertambah (Proffit et al., 

2007). 

Upaya  yang umum dilakukan untuk mencegah terjadinya relaps setelah 

pergerakan gigi ortodonti selesai, yaitu adanya fase retensi, menggunakan retainer 

untuk menjaga posisi gigi yang sudah terkoreksi setelah perawatan sampai menjadi 

stabil. Tanpa adanya fase retensi, terdapat tendensi gigi kembali ke posisi awal 

sebelum digerakkan (Alam et al., 2012; Zhao et al., 2012) 

Upaya pemberian bahan alam juga dilakukan untuk pencegahan relaps. 

Bahan alami yang mempunyai mekanisme kerja pada ligamen periodontal dan 

tulang alveolar sebagai bahan pencegah relaps ortodonti masih jarang .. 

Remodeling tulang pada pergerakan gigi ortodonti merupakan proses 

biologis melibatkan respon inflamasi akut pada jaringan periodontal. Penelitian 

histologis menunjukkan   3-5 hari merupakan tahap pertama resorpsi dan 5-7 hari 

adalah masa pemulihan dilanjutkan tahap akhir remodeling tulang antara 7-14 hari 

(Husin, 2012). Perawatan ortodonti  bertujuan meratakan letak gigi ke dalam 
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lengkung geligi yang benar, memperbaiki efisiensi fungsi kunyah, keserasian 

wajah, kesehatan jaringan mulut, estetik dentofasial serta stabilitas kedudukan gigi,  

proses tersebut  membutuhkan waktu 2-3 tahun (Proffit et al., 2007). Remodeling 

tulang  diregulasi oleh sejumlah sitokin osteogenik, GF dan hormon yang 

mempunyai efek pada tulang terutama osteoblas dan osteoklas (Schetter et 

al.,2010). 

Perawatan ortodonti memberikan tekanan kepada gigi supaya bergeser ke 

tempat benar, pergerakan gigi yang terjadi dikuti  remodeling tulang. Pada daerah 

tarikan akan terjadi pelebaran ligamen periodontal yang akan menstimulasi 

bertambahnya replikasi sel sehingga akan meningkatkan formasi kolagen. Tekanan 

yang diberikan pada rahang akan menyebabkan terjadinya aposisi dan resorpsi 

tulang. Pergerakan gigi dalam perawatan ortodonti memberikan respon pada 

ligamen periodontal dan tulang alveolar. Komponen-komponen utama yang 

berperan pada ligamen periodontal dalam proses pergerakan gigi adalah serat 

kolagen, sel, pembuluh darah dan cairan jaringan. Osteoblas, osteoklas, fibroblas, 

dan sementoblas berperan dalam proses aposisi, yaitu pembentukan tulang dan 

sementum baru. Sedangkan sel yang berperan dalam resorpsi tulang dan sementum 

adalah osteoklas (Proffit et al., 2007). Terjadinya resorpsi tulang karena aktivitas 

osteoklas pada sisi tekanan dan osteoblas menginduksi terbentuknya tulang baru 

pada sisi tarikan (Kartika, 2013).  

Tekanan mekanis ortodonti dapat menyebabkan regangan didaerah tarikan,  

mempengaruhi vaskularisasi dan aliran darah ligamen periodontal, menghasilkan 

sintesis lokal, pelepasan molekul neurotransmiter dan sitokin, pelepasan growth 

factors seperti  Transforming Growth Factor β (TGF β),  colony-stimulating factors 
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dan neurotransmitters  sehingga mempengaruhi osteoklas osteoblas yang akan  

meningkatkan aposisi tulang (Krishnan 2006).  TGF-β merupakan  protein yang 

disekresikan untuk meregulasi proliferasi, diferensiasi dan kematian berbagai jenis 

sel. TGF-β menghambat diferensiasi osteoklas, juga dapat merekrut prekusor 

osteoblas serta menginduksi diferensiasinya, selain itu meningkatkan produksi 

protein matriks tulang (Krishnan 2006). Propolis memiliki efek antiinflamasi dan 

immunoregulatory karena kandungan flavonoid dan derivate caffeic acid di 

dalamnya. Caffeic Acid Phenetyl Ester (CAPE) dapat menurunkan sintesis sitokin 

pro inflamasi  seperti IL-1β dan  IL-2, dan meningkatkan sitokin antiinflamasi 

seperti IL 4 dan IL 10 sehingga dapat menghentikan proses inlamasi serta dapat 

meningkatkan sintesis TGF-β oleh limfosit T ( Ansorge et al, 2003) 

RUNX-2 merupakan factor transkipsi domain runt yang berperan penting 

sebagai regulator awal diferensiasi osteoblas. Sejumlah gen penyandi matriks 

tulang membutuhkan RUNX-2 sebagai ekspresinya, diantranya alkalin fosfatase, 

osteopontin, bone sialoprotein, dan kolagen tipe 1α (Umami, 2015). Apajalahti 

melihat adanya kenaikan yang signifikan secara statistik MMP-8 dalam cairan 

gingiva, pada tahap awal perawatan ortodonti pada 4-8 jam setelah aplikasi 

kekuatan ortodonti (Apajalahti, 2003). 

MMP-8 paling efektif menghidrolisis kolagen tipe I dan III yang merupakan 

collagenases interstisial utama pada proses peradangan gingiva (Sasano, 2002) . 

Kekuatan optimal ortodonti pada gigi di daerah tekanan, menyebabkan ligamen 

periodontal  mengalami perubahan susunan, degradasi kolagen, serta replikasi sel 

berkurang akibat vascular constriction. Matriks ekstraselular berespon terhadap 

tekanan yang diberikan piranti ortodonsi terlihat dari perubahan sel fibroblas. 
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Fibroblas memproduksi matrix metalloproteinase (MMPs), merupakan enzim yang 

berperan untuk degradasi matriks ekstra sel. Matrix metalloproteinase-(MMPs) 

adalah golongan zinc dependent endopeptidases yang memainkan peran penting 

dalam proses remodeling, baik secara morfogenesis  dan perbaikan jaringan 

termasuk remodeling dari ligamen periodontal, selama pergerakan gigi ortodonti 

(Waddington, 2001). Propolis meningkatkan osteoblas yang dilanjutkan dengan 

meningkatnya hasil osteoblas diantaranya ALP (Hongzhuan Xuan et al., 2010).  

Pergerakan gigi ortodonti (PGO) dapat terjadi disebabkan oleh  aplikasi 

kekuatan ortodonti sebesar 20-25 g/cm2pada daerah akar sehingga tidak melampaui 

tekanan pembuluh darah kapiler. Dua proses  yang terlibat dalam pergerakan gigi 

adalah (1) defleksi tulang alveolar dan (2) aposisi jaringan periodontal, termasuk 

pulpa gigi, ligamen periodontal, tulang alveolar, dan gingiva (Krishnan, 2006). 

Aposisi tulang yang terjadi selama pergerakan gigi ortodonti adalah proses biologis 

yang melibatkan respon inflamasi akut (Husin et al.,2012). 

Fase retensi pada perawatan ortodonti merupakan fase akhir perawatan 

untuk  mencegah terjadinya relaps dengan mempertahankan gigi yang telah selesai 

digerakkan sehingga koreksi dapat stabil  selamanya seumur hidup (Proffit et al, 

2007). Masa retensi gigi pada posisi ideal, fungsional dan estetiknya selama 

perawatan ortodonti merupakan tantangan paling besar bagi ahli ortodonti.  Jika 

fase retensi gigi tidak dapat berlangsung dengan baik, maka gigi yang sudah dirawat 

dan berada dalam lengkung yang baik tersebut akan kembali pada posisi awal saat 

gigi tidak beraturan (Indriana cit Simon et al, 2016).  Relaps adalah kembali ke 

bentuk awal maloklusi (Iswari, 2012).  
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Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya relaps adalah tarikan 

pada ligamen periodontal, perubahan pertumbuhan, adaptasi tulang, tekanan otot, 

kegagalan menghilangkan faktor penyebab, peranan gigi molar ketiga, dan peranan 

oklusi (Iswari, 2012). Untuk mencegah terjadinya pergerakan relaps, diperlukan 

adanya suatu alat untuk memadatkan daerah tarikan, yaitu retainer. Retainer 

merupakan alat pasif ortodonti yang membantu dalam menstabilisasi gigi serta 

mencegah terjadinya relaps (Indriana, 2016). Berdasarkan penelitian terdahulu 

menunjukkan 50 % relaps terlihat pada 2 tahun setelah penggunaan retainer, 28 % 

relaps pada 2-5 tahun paska penggunaan retainer, dan 12 % relaps terlihat pada 5-

10 tahun setelah retainer. Prevalensi terjadinya relaps setelah perawatan ortodonti 

sebesar 70,83 % (Dianastesi, 2016). 

Kejadian relaps tidak bisa diprediksi apalagi jika dikaitkan dengan perubahan 

pada gigi-geligi yang terjadi sepanjang usia, reorganisasi jaringan gingiva dan 

periodontal setelah pemakaian piranti ortodonti, serta adanya pertumbuhan (Alam, 

2012). Berdasarkan hal tersebut diatas, pasca perawatan ortodonti, diperlukan masa 

retensi untuk mencegah terjadinya relaps yang membuat lama perawatan pasien 

menjadi lebih panjang sehingga membutuhkan kerjasama pasien dalam waktu yang 

cukup lama (Proffit, 2007). 

Upaya pemberian bahan obat tertentu juga dilakukan untuk pencegahan 

relaps. Transfer gen osteoprotegerin (OPG) lokal terbukti dapat menurunkan 

jumlah sel osteoklas dan disisi lain densitas mineral tulang dan fraksi volume tulang 

meningkat sehingga pemberian transfer gen OPG secara lokal dikatakan dapat 

menghambat relaps gigi ortodonti melalui penghambatan osteoklastogenesis (Zhao 

et al., 2012). Pemberian bifosfonat dilaporkan dapat menghambat fungsi resorpsi 
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osteoklas dan mengurangi relaps. Simvastatin juga dapat mencegah relaps melalui 

penghambatan aktivitas osteoklas dalam fungsi resorpsi tulang dan stimulasi 

pembentukan tulang. Penelitian menggunakan bone morphogenetic protein (BMP) 

juga sudah digunakan untuk mencegah relaps dan dari hasil menunjukkan bahwa 

BMP dapat menyebabkan terbentuknya tulang dan sementum yang baru (Zhao et 

al., 2012). 

Dalam perawatan ortodonti, pergerakan gigi diatur dan ditata pada tempat 

yang baik dan benar. Setelah perawatan ortodonti diharapkan tidak terjadi relaps. 

Supaya tidak terjadi relaps maka diperlukan pemasangan retainer. Terkadang 

meskipun sudah menggunakan retainer, masih terjadi relaps. Sehingga perlu 

dicarikan solusi untuk memperkuat remodeling tulang terutama didaerah tarikan. 

Diperlukan terapi tambahan guna memperkuat remodeling tulang . Untuk 

mendukung dan meningkatkan proses remodeling tulang, dibutuhkan bahan alami, 

salah satu bahan yang sudah banyak diteliti yaitu ekstrak propolis (Sabir, 2005). 

 Propolis tidak beracun dikumpulkan oleh lebah dari berbagai sumber 

tanaman, telah digunakan sejak dahulu kala, di antaranya sebagai obat tradisional, 

biokosmetik , dan makanan kesehatan (Parolia, 2010). Propolis memiliki aktivitas 

biologis dengan spektrum yang sangat luas, meliputi: antibakteri, antijamur, 

antivirus, antiprotozoa, antioksidan, antikanker, antiinflamasi, imunomodulator, 

agen antitumor, promotor penyembuhan luka dan sebagai agen anestesi (Abd, 

2002).  

Propolis dapat menyembuhkan lesi kecil di mulut, angina, serta infeksi kulit, 

terapi mastitis yang disebabkan oleh mikroorganisme resisten terhadap antibiotik 

(Oksus ;2005). Komposisi kimia propolis sangat kompleks,terdiri dari : flavonoid , 
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turunan (hidroksil) asam sinamat dan berbagai senyawa aromatik lainnya telah 

dianggap sebagai senyawa biologis aktif utama (Burdock, 1998).  

Propolis  merupakan bahan resin yang berasal dari  tanaman, dikumpulkan 

oleh lebah madu dari spesies Apis melifera  , dan zat ini berfungsi sebagai 

pertahanan, menjaga sarang lebah dari penyusup.  Berdasarkan analisis dengan 

menggunakan metode Gas Chromatography-Mass Spectrometry(GC-MS) yang 

dilakukan terhadap propolis yang dihimpun oleh lebah dari tumbuhan menunjukkan 

propolis mengandung asam amino, asam alifatik dan esternya, asam aromatik dan 

esternya, alkohol, aldehida, khalkon, dihidrokhalkon, flavanon, flavon, 

hidrokarbon, keton, dan terpenoid (Greenway, 1990). Propolis telah digunakan 

sejak dahulu sebagai obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa propolis memiliki 

beberapa aktivitas biologis dan farmakologis, yaitu bersifat antibakteri baik 

terhadap gram positif dan negative, bersifat antiinflamasi, memiliki aktivitas 

antijamur, meningkatkan regenerasi jaringan tulang dan kartilago, bersifat 

antioksidan karena dapat menangkap radikal bebas (Sabir, 2005). Pada tahun 2011, 

Guney meneliti efek antioksidan propolis dalam proses penyembuhan fraktur femur 

pada tikus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepadatan mineral dalam 

tulang lebih tinggi denan pemberian propolis (Sartika et al., 2013).  

Penelitian sebelumnya, membuktikan bahwa propolis sangat aman 

dikonsumsi. Uji toksisitas dilakukan untuk menentukan toksisitas propolis yang 

dikonsumsi berulang dalam waktu sampai tiga bulan. Dalam uji praklinis, LD50 

propolis mencapai lebih dari 10.000 mg. LD50 adalah lethal dosage, yaitu dosis 

yang mematikan separuh hewan percobaan. Jika dikonversi, dosis itu setara 7 ons 

sekali konsumsi untuk manusia dengan berat badan 70 kg. Faktanya, dosis 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI MEKANISME PENCEGAHAN RELAPS... BUDI HANDAYANI



9 
 

konsumsi propolis di masyarakat sangat rendah, hanya 1-2 tetes dalam segelas air 

minum. Efek konsumsi jangka panjang, tidak menimbulkan kerusakan pada darah, 

organ hati, dan ginjal (Sarto and Saragih, 2009).Ada juga propolis berbentuk gel 

yang dioleskan pada mukosa untuk mengobati stomatitis (Herminia,2012). 

Sampai saat ini mekanisme remodeling tulang dalam pencegahan relaps 

pada pergerakan gigi ortodonti dengan pemberian ekstak propolis masih belum 

dapat dijelaskan. Melalui pengetahuan biologi molekuler dimungkinkan 

mengungkap pengaruh ekstrak propolis terhadap proses remodeling tulang untuk 

pencegahan relaps. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka akan diteliti  

pengaruh ekstrak  propolis pada pergerakan gigi ortodonti pada hewan coba 

marmut. 

1.2 Rumusan Masalah : 

           Berdasarkan latar belakang tersebut diatas , timbul permasalahan berikut: 

Bagaimana mekanisme pencegahan relaps pada pergerakan gigi ortodonti dengan 

pemberian ekstrak propolis terhadap jumlah  osteoblas, osteoklas, ekspresi ALP, 

RUNX-2, TGF-β,  dan MMP 8?  

1.3 Tujuan Penelitian 

           Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penelitian ini 

bertujuan : 

1.3.1 Tujuan umum : 

Mengungkap mekanisme pencegahan relaps pada pergerakan gigi ortodonti 

dengan pemberian  ekstrak propolis  
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1.3.2 Tujuan khusus : 

1. Membuktikan kemampuan ekstrak propolis pada mekanisme pencegahan 

relaps pada pergerakan gigi ortodonti untuk meningkatkan jumlah osteoblas 

2. Membuktikan kemampuan ekstrak propolis pada mekanisme pencegahan 

relaps pada pergerakan gigi ortodonti untuk  menurunkan jumlah osteoklas 

3. Membuktikan kemampuan ekstrak propolis pada mekanisme pencegahan 

relaps pada pergerakan gigi ortodonti untuk meningkatkan ekspresi ALP 

4. Membuktikan kemampuan ekstrak propolis pada mekanisme pencegahan 

relaps pada pergerakan gigi ortodonti untuk meningkatkan ekspresi RUNX-2 

5. Membuktikan kemampuan ekstrak propolis pada mekanisme pencegahan 

relaps pada pergerakan gigi ortodonti untuk meningkatkan ekspresi TGF-β 

6. Membuktikan kemampuan ekstrak propolis pada mekanisme  pencegahan 

relaps pada pergerakan gigi ortodonti untuk menurunkan ekspresi MMP-8 

7. Menganalisis hubungan antar variabel mekanisme pencegahan relaps pada 

pergerakan gigi ortodonti dengan pemberian ekstrak propolis 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis: 

Menjelaskan mekanisme pencegahan relaps pada pergerakan gigi ortodonti  

dengan pemberian   ekstrak propolis 

1.4.2 Manfaat praktis: 

         Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ekstrak propolis sebagai bahan 

untuk proses remodeling dan mencegah relaps pada pergerakan gigi ortodonti, 

sebagai pertimbangan terapi tambahan. 
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