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PEnDaHuluan

Asma merupakan gangguan keradangan 
kronik saluran napas yang melibatkan ba-
nyak sel dan elemennya. Keradangan kronik 
menyebabkan peningkatan kepekaan jalan 
napas yang menimbulkan gejala episodik 
berulang berupa mengi (wheezing), sesak 
napas, dada terasa berat dan batuk-batuk 
terutama malam hari dan dini hari.

Pada tahun 2005, asma diderita oleh  300 
juta orang dan telah merenggut 250.000 
nyawa di seluruh dunia, pada tahun 2025 
diperkirakan akan bertambah dengan 100 
juta orang (WHO). Dengan berbagai terapi 
metode kedokteran konvensional mutakhir 
seperti menghindari makanan pemicu al-
ergi, obat oral, inhaler serta imunoterapi 
ternyata 5-10% penderita asma tetap tidak 
terkontrol dengan baik. (Utomo, 2009b). 
Pada Global Initiative for Asthma (GINA) 
yang merupakan pedoman terapi untuk 
asma alergi tahun 2009, peranan kesehat-
an rongga mulut belum dibahas; belum 
banyak diketahui bahwa dokter gigi dapat 
membantu mengurangi gejala asma.

PEnGalaMan PriBaDi 
Penulis menderita asma alergi sejak usia 8 
tahun hingga 43 tahun. Segala upaya peng-
obatan ilmu kedokteran konvensional mau-
pun alternatif misalnya akupunktur dan men-
coba makanan tradisionil seperti bekicot telah 
dicoba. Akan tetapi sesak nafas masih sering 
kambuh apalagi bila mencium bau menye-
ngat atau rokok. Demikian pula berbagai upa-
ya pribadi seperti tidur menungging, belajar 
akupresur secara mandiri telah dilakukan. 

Saat berusia 43 tahun, terjadi pembengkak-
an gigi geraham atas yang pernah dirawat 
saluran akar giginya.  Karena perawatan 
ulang gigi termasuk sulit, disarankan reseksi 
apeks gigi. Ternyata selain bengkak hilang, 
gejala asma makin berkurang dalam bebe-
rapa minggu.

tEraPi ASSISTED DRAINAGE
 (Masase Saku Gusi)
Pada tahun 1996 secara tidak sengaja, pa-
sien yang menjalani perawatan pembersi-
han karang gigi melaporkan, dalam bebe-
rapa jam setelah perawatan, gejala vertigo 
hilang. Sejak saat itu sebelum melakukan 
pembersihan karang gigi pasien ditanya 
apakah pernah menderita vertigo, migren 
dan sebagainya. Ternyata setelah pember-
sihan karang gigi, berbagai gejala penyakit 
lain seperti nyeri haid, tangan kesemut-
an, pilek (rinitis) dan sulit tidur nyenyak 
berkurang bahkan hilang. Pada pasien 
anak usia 7 tahun dengan gejala sinusitis, 
tindakan pembersihan karang gigi manual 
sangat efisien mengurangi hidung buntu 
dalam hitungan menit dan pasien berha-
sil buang ingus yang sebelumnya sangat 
sulit. Setelah itu gejala klinis sinusitis jauh 
berkurang.

Pembersihan plak gigi di dalam gusi me-
nyebabkan penekanan berulang yang me-
nimbulkan efek masase pada jaringan gusi. 
Masase menyebabkan darah keluar secara 
pasif (assisted), meningkatkan suhu lokal 
yang melebarkan pembuluh darah sehing-
ga membantu aliran keluar (drainage) ber-
bagai produk radang dan toksin dari dalam 
gusi sehingga mengurangi keradangan 
setempat. 

Gambar 1. Gerakan  assisted drainage  merupakan 
scaling-root planing (SRP) dengan modifikasi (adapta-
si Newman et al., 2006).

Gambar 2. Efek klinis Terapi “assisted drainage” (ADT) 
/ Terapi Pijat (Saku) Gusi
Walaupun masase menyebabkan perdarahan tetapi 
tidak nyeri jika dilakukan pada gusi yang mengalami 
radang kronis (Gambar 2) (Utomo dan Pradopo, 
2006). 

Terapi ini pertama dilaporkan dengan 
nama terapi assisted drainage (Utomo, 
2006).  Dibandingkan dengan pembersi-
han karang gigi dengan alat elektrik ber-
pendingin air, terapi manual lebih efektif 
karena tidak ada pendinginan yang justru 
mengurangi pelebaran pembuluh darah 
kapiler. Terapi assisted drainage resmi din-
yatakan sebagai temuan baru di bidang 
kedokteran gigi yang dapat memperbaiki 
gejala kelainan organ tubuh lain (sistemik), 
khususnya reaksi asma alergi (Utomo, 
2009). Prinsip utamanya adalah bahwa 
gusi rahang atas mempunyai persarafan 
yang sama dengan hidung; juga berhu-
bungan dengan ganglion sphenopalatina 
(SPG), ganglion parasimpatis yang meng-
atur tonus hidung (Gambar 2). Gingivitis 
kronis menyebabkan keradangan menjalar 
lewat jaringan saraf, selain itu ada interaksi 
sel imun dan jaringan saraf yang disebut 
mekanisme neurogenic switching (Meggs, 
1997) atau mast cell-nerve interaction (van 
der Kleij, 2002).; akibatnya radang men-
jalar ke rongga hidung. 

Terapi ini mengurangi gingivitis, juga 
mengurangi gejala hidung buntu karena ra-
dang pada organ dengan persarafan sama 
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juga berkurang. Akibatnya hidung menja-
di lega dan gejala asma alergi yang terkait 
radang hidung juga berkurang, konsep ini 
sesuai dengan terapi “one airway-one dis-
ease”. Selain itu, hasil uji faal paru penderi-
ta asma alergi yang kurang baik berkorelasi 
kuat dengan banyaknya plak gigi; sehing-
ga sangat mungkin plak gigi berhubungan 
dengan keparahan asma. Oleh karena itu 
pembersihan plak gigi diperkirakan dapat 
membantu mengurangi gejala asma.

    

Gambar 3. n.maksilaris dan ganglion sphenopalatina 
(Gray, 2005)

PEMBuktian PaDa PaSiEn aSMa 
alErGi
Pada penelitian kolaborasi dokter gigi 
dan dokter spesialis alergi anak atas anak 
asma alergi persisten ringan usia 7-11 ta-
hun di Subdivisi Alergi-imunologi RSUD 
dr Soetomo Surabaya (2007), dibuktikan 
bahwa terapi assisted drainage (terapi pijat 
saku gusi) dan pembersihan plak gigi ber-
hasil mengurangi secara bermakna gejala 
asma alergi yang dinilai berdasarkan uji faal 
paru dengan spirometer dibanding diet 
penghindaran alergen (allergen avoidance) 
saja setelah evaluasi satu minggu. Fenome-
na yang lebih menarik adalah bahwa terapi 
assisted drainage berhasil meningkatkan 
faal paru dalam hitungan menit (5 dan 30 
menit setelah terapi). 

PEMBuktian PaDa HEWan CoBa
Konsep baru ini telah diuji di Departemen 
Biologi Universitas Brawidjaja Malang ter-
hadap tikus jenis Wistar yang dikondisikan 
menjadi alergi dengan suntikan alergen 
ovalbumin (OVA); suntikan toksin bakteri 
plak gigi Porphyromonas gingivalis mem-
perparah reaksi alergi secara bermakna 
(Utomo 2008). Pada tikus alergi yang 
menginhalasi (menghirup) OVA, gejala 
alergi makin parah; tetapi bila sebelum in-

halasi diberi terapi ini, gejala alergi turun 
bermakna (Utomo, 2009b; Utomo, 2009c). 
Selain itu pembersihan plak gigi terbukti da-
pat mengurangi gejala asma alergi (Utomo 
2009a; Utomo, 2009b).

MEnGaPa raDanG ronGGa Mu-
lut DaPat MEnjalar kE orGan 
lain
Salah satu sistim pertahanan tubuh ada-
lah sistim imun mukosa (common mucosal 
immune system), secara umum terdapat 
di bawah kulit atau langsung di permu-
kaan jaringan tidak berkulit seperti hidung, 
paru, mata, mulut dan lain-lain. Sistim imun 
mukosa ini saling berhubungan sehingga 
kelainan salah satu organ misalnya sinus-
itis dapat memperparah asma (Utomo, 
2009b).

Hubungan lain terjadi karena jalur persa-
rafan yang sama misalnya radang jaringan 
gigi dan mulut dapat menjalar ke hidung 
karena persarafan yang sama, yaitu saraf 
trigeminus, untuk hidung adalah nervus 
maksilaris yang juga memsarafi jaringan 
gusi dan gigi rahang atas. Nervus maksilaris 
juga berhubungan dengan ganglion sphe-
nopalatina, ganglion parasimpatis yang 
terletak di rongga hidung dan berfungsi 
mengatur tonus rongga hidung. Gangguan 
tonus hidung menyebabkan gejala hidung 
buntu (Gambar 3) (Utomo 2006b; Utomo 
2006c).

PEMBErSiHan Plak GiGi Dan 
HiPotESiS HiGiEnE
Konsep pembersihan plak gigi untuk 
mengurangi gejala pilek, sinusitis dan asma 
(Utomo dan Setiyanto, 2005; Utomo, 
2006a: Utomo, 2007a; Utomo, 2008a) 
sebenarnya bertentangan dengan hipotesis 
higiene yang dicetuskan David Strachan ta-
hun 1989 yang secara garis besar menyata-
kan bahwa semakin bersih seseorang makin 
mudah mengalami alergi. Demikian pula 
beberapa peneliti bidang kedokteran gigi 
yaitu Alberse dkk dan Friedrich dkk pada 
tahun 2006 juga mendukung hipotesis 
higiene, sehingga perlu diteliti lebih lanjut. 
Penelitian tahun 2008 berupa injeksi toksin 
bakteri Porphyromonas gingivalis dari plak 
gigi atas tikus Wistar yang dikondisikan 
alergi telah membuktikan konsep plak gigi 

sebagai faktor yang dapat memperparah 
asma alergi.

PEnElitian PEnGaruH Plak GiGi 
tErHaDaP rEakSi alErGi PaDa 
tikuS WiStar
Tikus alergi yang sebelumnya mendapat 
suntikan toksin produk bakteri plak gigi 
menunjukkan gejala alergi yang lebih do-
minan pada suntikan ovalbumin. Temuan 
yang lebih penting adalah terbuktinya tera-
pi assisted drainage (terapi pijat saku gusi) 
dapat mengurangi gejala asma pada tikus 
dalam hitungan menit (Utomo, 2009b). 

Gambar 4. Penjalaran dari gingivitis ke sistemik (Scannapieco, 2004)
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Dalam terapi asma alergi berlaku paradig-
ma ”one airway-one disease” ; bahwa terapi 
salah satu organ pernafasan akan mengu-
rangi gejala pada organ lainnya; terapi si-
nusitis akan mengurangi gejala asma dan 
sebaliknya (Utomo, 2009b).

Terapi asma konvensional lebih dominan 
pada sistim imunitas dan belum banyak 
memperhatikan peran jaringan saraf, diper-
kirakan ini yang menyebabkan terapi asma 
sulit tuntas karena masih ada gangguan ke-
pekaan saraf hidung, saluran nafas dan paru 
karena persarafan hidung, gusi dan gigi ra-
hang atas adalah sama, yaitu nervus maksi-
laris. Oleh karena itu pengurangan radang 
gusi dan gigi akan menurunkan radang di 
hidung.

PEranan  otot PEnGunYaH 
tErHaDaP HiDunG Buntu
Otot pengunyah dipersarafi oleh 
n.trigeminus, sama dengan jaringan gin-
giva, gigi dan rongga hidung; akibatnya 
ketidakseimbangan atau kekakuan otot 
pengunyah dapat mempengaruhi rongga 
hidung. Manusia melakukan gerakan men-
gunyah berulang kali, sebagian mempu-
nyai kebiasaan bruksism; hal ini bisa me-
nyebabkan spasme atau kekakuan otot. 
Kekakuan otot pengunyah sering dijumpai 
pada pasien dengan gejala pilek, sinusitis 
dan asma. Dari pengalaman klinis, setelah 
dilakukan masase 2-3 menit pada otot pen-
gunyah yang kaku, hidung dapat lega da-
lam beberapa menit (Gambar 5) (Utomo, 
2008b)

Gambar 5. Pemijatan otot pengunyah 

Fenomena tersebut dapat terjadi kare-
na otot pengunyah mendapat persarafan 
sensoris dari nervus trigeminus, sehingga 
spasme otot pengunyah dapat menjalar 
ke rongga hidung yang juga mendapat 
persarafan sensoris oleh nervus maksilaris. 
(Gambar 6). 

Gambar 6. Peta persarafan sensoris daerah orofasial

Keberhasilan terapi dapat dievaluasi de-
ngan mudah dengan metode ”tiup kertas” 
sebelum dan sesudah terapi, yaitu dengan 
menutup mulut dan salah satu lubang hi-
dung kemudian berusaha meniup potong-
an kertas kecil dengan ukuran 2 X 10 cm. 
Apabila hidung buntu maka udara yang 
terhembus lebih sedikit sehingga butuh 
kekuatan meniup yang kuat agar kertas 
bergerak, setelah hidung lebih longgar 
maka tiupan ringan akan menggerakkan 
kertas tersebut.

MEnGaPa HaruS BErnaPaS 
MElalui HiDunG?
Keluhan pilek (rinitis) dialami 60-80% pen-
derita asma sehingga untuk bernapas ter-
paksa menggunakan mulut. Kebiasaan 
bernapas melalui mulut akan memperparah 
asma karena udara yang dihirup tidak disa-
ring, diatur kelembapan maupun suhunya 
yang seharusnya dilakukan oleh hidung 
melalui bulu hidung dan sistim imunitas ala-
mi. Oleh karena itu bernapas melalui mulut 
akan membebani saluran nafas bawah, se-
hingga penderita asma mudah batuk kare-
na lendir berlebihan disebabkan udara yang 
dihirup masih ”kotor” dan belum diproses. 
Mulut juga menjadi kering dan saliva men-
jadi tidak efektif sebagai pertahanan tubuh. 
Berkurangnya saliva secara tidak langsung 
menyebabkan gingivitis yang kemudian juga 

menyebabkan radang hidung sesuai proses 
penjalaran radang melalui jalur saraf sensoris 
dan parasimpatis serta sistim pertahanan 
mukosa (Utomo, 2006a; Utomo 2006c). 

HuBunGan SEl iMun Dan SEl 
Saraf 
Asma alergi bukan hanya disebabkan hiper-
sensitivitas atau kepekaan terhadap alergen, 
misalnya telur, susu dan berbagai produknya. 
Konsep alergi terdahulu berkaitan dengan 
hipersensitivitas yang berhubungan dengan 
produksi imunoglobulin E (IgE) berlebihan 
sehingga menyebabkan aktivasi sel imun 
(misalnya sel mast dan basofil) mengeluar-
kan berbagai bahan penyebab reaksi alergi 
misalnya histamin dan leukotrin. Dewasa ini, 
peran jaringan saraf makin diperhatikan, ter-
utama pengaruh kepekaan terhadap bahan 
kimia atau bau-bauan yang menyengat, di-
sebut Multiple Chemical Sensitivity (MCS) 
(Utomo, 2006b; Utomo, 2006c).

Jaringan saraf dan sel imun dapat beker-
jasama memperparah reaksi alergi sehingga 
keduanya membutuhkan perbaikan. Menu-
rut berbagai penelitian, toksin bakteri plak 
gigi dapat merangsang sel imun, kemudian 
produk sel imun antara lain histamin dan 
enzim dapat merangsang ujung sel saraf. 
Sel saraf yang teraktivasi akan mengeluar-
kan berbagai bahan yang kemudian akan 
mengaktivasi sel imun; akibatnya terjadi 
”lingkaran setan” yang berkelanjutan, ha-
nya berhenti bila salah satu komponen di-
kurangi atau dihilangkan (Utomo dan Pra-
dopo, 2006; Utomo dan Harsono, 2009).

tEraPi ASSISTED DRAINAGE  DaPat  
MEnGuranGi GEjala aSMa alErGi
Assisted drainage menyebabkan darah 
keluar secara pasif karena masase saku 

tabel 1.  Mekanisme patofisiologis eksaserbasi asma yang disebabkan sinusitis     
1. Penyebaran mediator inflamasi dan faktor kemotaktik ke saluran nafas bawah akan memicu mekanisme 

refleks sinobronchial
2. Stimulasi sistem saraf otonom menyebabkan hiperresponsivitas bronkus akut 
3. Terjadi rangsang refleks bronkokonstriktif berasal dari reseptor saluran pernafasan ekstrathoraks 
4. Peningkatan blokade beta-adrenergik parsial yang reversibel 
5. Hidung buntu menyebabkan bernafas melalui mulut (mouth-breathing), yang menyebabkan kurangnya 

kelembapan dan kehangatan di saluran nafas bawah.
6. Depresi konsentrasi oksida nitrit meningkatkan hiperresponsivitas bronkus akut 
7. Penyakit refluks gastroesophageal merangsang edema mukosa mukosa nasal, obstruksi ostia sinus, dan 

stimulasi sistim saraf otonom

(Adaptasi dari Muller, 2000)
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gusi selama 3 menit akan menimbulkan 
peningkatan suhu lokal. Suhu yang me-
ningkat akan menyebabkan pelebaran 
pembuluh darah (vasodilatasi) sehingga 
pada pembuluh darah yang sudah ter-
jadi perubahan permeabilitas dan lebih 
”fragile” menimbulkan aliran darah keluar. 
Darah yang keluar mengandung sel ra-
dang, bahan kimia penyebab radang dan 
produk bakteri plak gigi antara lain tok-
sin dan ensim. Kejadian ini dalam jangka 
pendek, dalam hitungan menit memutus-
kan ”lingkaran setan” reaksi sel imun de-
ngan sel saraf lokal. Perbaikan ini lambat 
laun akan menjalar ke jaringan saraf yang 
lebih jauh, antara lain ke rongga hidung, 
sehingga melegakan hidung. 

Dalam jangka panjang, dalam hitungan hari 
akan mengurangi jumlah sel mast dan baso-

fil yang berperan pada reaksi alergi karena 
sel-sel tersebut bila teraktivasi juga menge-
luarkan bahan yang dapat membuat umur 
sel lebih lama karena apoptosis berkurang 
dan lebih cepat berproliferasi (Utomo dan 
Harsono, 2009). Apabila IgE yang sangat 
berperan dalam reaksi alergi melekat pada 
sel mast atau basofil maka half life degra-
dasi adalah 21 hari, sebaliknya bila tidak 
melekat atau bebas, hanya 1-2 hari. Dapat 
disimpulkan menurut konsep ini terapi as-
sisted drainage dapat mengurangi gejala al-
ergi dengan mengurangi IgE (Utomo dan 
Harsono, 2009).

kErjaSaMa DEnGan DoktEr 
YanG MEraWat aSMa alErGi
Terapi asma mandiri dengan bantuan dok-
ter gigi ini sangat perlu kerja sama dengan 
dokter yang merawat asma alergi untuk 

saling membantu mengurangi gejala asma 
dan mengatur dosis obat.

MEnGatur DiEt alErGi 
Dokter spesialis alergi umumnya memberi-
kan daftar makanan yang perlu dihindari 
selama pengobatan, daftar ini harus ditaati 
sampai diijinkan mencoba makanan sedikit 
demi sedikit.

tiPS MEnCEGaH kEkaMBuHan 
1. Jauhi tempat berdebu; 2. Jangan makan 
terlalu kenyang; 3. Tidur miring agar cairan 
dari belakang hidung atau cairan lambung 
tidak masuk ke saluran pernafasan; kedua 
cairan ini memicu timbulnya gejala asma; 4. 
Kurangi makanan berpengawet; 5. Kurangi 
makanan yang terlalu asam dan pedas; 6. 
Memakai pasta gigi yang tidak terlalu pe-
das; 7. Kontrol ke dokter gigi.
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