
A gingiva
betegségei: klinikai 

kép és diagnózis
• Az ínygyulladás

• Ínymegnagyobbodás

• Deszkvamatív gingivitisz



Az ínygyulladás kialakulása

• A gingivitisz klinikai tünetei a szájüregi baktériumok jelenlétéhez, és azok 
számának emelkedéséhez köthetőek

• Ezek a mikroorganizmusok képesek szövet- és sejtkárosító anyagok
termelésére (kollagenáz, endotoxin)
• egyes parodonto-patogén baktérimok képesek közvetlenül a kötőszövete is bejutni

• Szervezeti válasz: monocyta és makrofág rendszer aktiválódása 
(Prosztaglandin E2, interferon, TNF és interleukinok)

• A plakk felhalmozódás hatására mikroszkóposan jól megfigyelhető 
morfológiai és funkcionális változások figyelhetőek meg a gingivában
• Az egymást követő események, amelyek klinikailag a gingivitis klinikai képében 

mutatkoznak mikroszkóposan jól elkülönülő fázisokra oszthatóak (kezdeti, korai és a 
kialakult léziók)



Az ínygyulladás I. stádiuma: kezdeti lézió

• Vaszkuláris elváltozások (dilatált kapillárishálózat és megnövekedett 
véráramlás)

• Baktériumiok hatására vazoaktív mediátorok szabadulnak fel a 
szulkuszhámból és a gingiva kötőszövetéből 

• Hízósejtek, komplement, vérlemezke aktiváció

• Klinikailag a kép az egészséges ínynek felel meg

• A szervezet válaszreakciójának intenzitása határozza meg a folyamat 
további progresszióját 

• A gyulladásos folyamat gyors eliminálása, a normális szöveti struktúra helyreállítása 

• Krónikus gyulladás kialakulása



Az ínygyulladás II. stádiuma: korai lézió

• 1 héttel a folyamatos plakk felhalmozódás után alakul ki

• Klinikailag ez az állapot egy korai gingivitisznek felel meg

• Az íny színe megváltozik köszönthetően a kapilláris proliferációnak
(kanyargós lefutás, áteresztőképességük növekszik) 

• Elkezdődik a gingiva kollagénrostjainak lebontása (akár 70%-os pusztulás 
is lehet)  és a fibroblasztsejtek degenerálódása 

• A kollagén lebontását a mátrix metalloproteinázok felszabadulása okozza 
(MMP)

• Celluláris infiltrátum: PMN, limfocita (75%-ban T-limfocita), 



Az ínygyulladás III. stádiuma: kialakult lézió

• A folyamatos plakk felhalmozódás következtében már 2 hét alatt is 
létrejöhet 

• Plazmasejtek és B limfociták

• Az ínybarázda „kiszélesedik” és mélyül (1-3mm), a szulkusz epitélium
oldalirányba proliferál

• A véráramlás lassul (a kapillárisok részben eltömeszelődnek)

• Az ínyben lokálisan oxigénhiány alakul ki (kékes szín) 

• Klinikailag a kialakult lézió megfelel egy közepes, illetve súlyos 
ínygyulladásnak

• A III. stádium két lehetséges módon folytatódhat:
• Stabilizálódik, nem progrediál

• Progrediál és ráterjed a mélyebb parodontális struktúrákra és létrehozza az 
előrehaladott léziót



Az ínygyulladás III. stádiuma: kialakult lézió



A gingivitsz stádiumai

Stádium Idő(napok) Érhálózat Junkcionális és 
szulkusz epitélium

Főbb
immunsejtek

Kollagén Klinikai tünetek

I. kezdeti lézió 2-4 vazodilatáció
vaszkulitis

PMN infiltráció PMN Perivaszkulárisan
hiányzik

Fokozott 
sulkuszfolyadék
termelődés

II. korai lézió 4-7 érproliferáció Sulkuszepitélium
burjánzása

limfociták Az infiltrációs 
zónában hiányzik

Szondázásra vérzés

III.kialakult lézió 14-21 Véráramlás lassulása II. rosszabbodása plazmasejtek Folyamatos 
pusztulás

Szín, 
forma,kiterjedés, 
tapintás változása 



Az ínygyulladás IV. stádiuma: előrehaladott lézió

• Parodontális „összeomlás” 

• A gingiva fibrotizál, kötőszövete elválik a fogtól

• Plazma sejt dominencia alakul ki a kötőszövetben,  a junkcionális
epitéliumban pedig a PMN sejtek vannak többségben

• A folyamatos ínygyulladás komoly kockázati tényezője a 
tapadásveszteségnek és a fogelvesztésnek

Gingivitis progrediálása parodontitiszbe csak fogékony szervezet esetén 
történik meg! 



Plakk által kiváltott gingivitisz (krónikus 
gingivitisz)

• Lassú lefolyású, hosszú időn keresztül fennálló fájdalmatlan folyamat

• Lokalizált gingivitisz esetén az ínygulladás kiterjedése a szájüregben nem 
haladja meg a 30%-ot

• Generalizált gingivitisz estén az egész szájüreg érintett (>30%)

• marginális gingivitisz

• papilláris gingivitisz

• diffúz gingivitisz (érintett a szabad ínyszél, feszes íny és az interdentális papilla)



A gingivitisz klinikai tünetei: szondázásra vérzés
• Az ínygyulladás legkorábbi és 

legfontosabb tünete
• Szulkuszfolyadék termelődése is 

fokozódik 

• „Óvatos” szondázás (<25g) esetén is 
tapasztalható 

• Az ínyvérzés időtartalma, erőssége 
és provokálhatósága személyenként 
változhat

• Gyulladásos folyamatra utal, amely 
kiterjedhet az epitéliumra és a 
kötőszövetre is

• Dohányosok esetében ez a tünet 
nem kifejezett



Az ínyvérzés kialakulásában részt vevő helyi 
tényezők

• Anatómiai és fogfejlődési fogvariációk

• fogszuvasodás

• Frenulum nem megfelelő helyzete

• Iatrogén faktorok (koronák, hidak, részleges fogsorok)

• Fogak helyzeti rendellenességei

• Szájlégzés 

• A keratinizált íny hiánya 

• Fogszabályozó kezelés



Az ínyvérzés kialakulásában részt vevő 
szisztémás tényezők

• Vérképzőszervi megbetegedések
• Vaszkuláris okok

• Vérlemezke problémák

• hipoprotrombinémia

• Koagulációs problémák

• Hormonterápia 

• Diabetes mellitus

• Gyógyszerszedés



Az íny színének megváltozása

•Az ínygyulladás fontos tünete

• „halvány rózsaszín” vörös vagy kékes-vörös 

•A szín megváltozása korlátozódhat csupán a 
marginális ínyszélre, lehet diffúz vagy foltszerű is 
(akut gingivális elváltozásoknál)

• NUG

• Gingivosztomatitisz herpetika

•Az elszíneződést szövetelhalás okozhatja, amely 
élesen, eritémás udvarral elkülönül a környező 
ínytől



Az íny színének megváltozásában szerepet 
játszó szisztémás faktorok

• Általában nem specifikusak a kiváltó okokra 

• Endogén pigmentek
• melanin által kiváltott (Addison kór)

• májbetegségek

• vasanyagcsere zavarai

• Exogén pigmentek
• Dohányzás (hiperkeratózis) kiválthatja a szájnyálkahártya és az íny 

pigmentációját



Az íny konzisztenciájának megváltozása

•Mind a krónikus, mind az akut gyulladásos 
folyamatok megváltoztatják az íny tömött és 
rugalmas tapintatát 
• gyulladás (ödéma)
• Reparatív folyamat (fibrotikus)

• Idegentestek az ínyben
• Depurálás során levált és az íny kötőszövetébe 

préselődött cementdarabkák 

•Fogmosás
• Állatkísérletekben az íny mechanikus stimulálása fokozta a 

junkcionális bazális sejtek proliferációját



A gingiva felszíni sajátosságainak 
megváltozása

• Az egészséges ínyfelszín számos apró behúzódást tartalmazhat, 
ami az adott felszínt a narancs héjához teszi hasonlatossá 

• A felszín biológiai jelentősége nem teljesen ismert 

• Egyes kutatók szerint a narancshéj rajzolat eltűnése az 
ínygyulladás korai jele lehet



Az íny pozíciójának megváltozása

• Trauma hatására (nem plakk által kiváltott ínyelváltozások)
• kémiai, fizikai 

• Ínyrecesszió 
• A gyökérfelszín szabaddá válása az íny apikális irányba helyeződése által

• Különböző etiológiai faktorok

• Klinikai jelentőség



Az ínykontúr megváltozása

• Stillman hasadék
• Ínyrecesszió speciális változata

• Keskeny, háromszög formájú elváltozás 

• Apikális terjedés esetén a hasadék szélesedhet, ezáltal a gyökérfelszín nagy 
felületen szabaddá válik



Ínymegnagyobbodás

• Az íny helyzetének megváltozása (növekedése) gyakori 
kisérőjelensége az ínybetegségeknek

• Ínyhiperplázia (klinikai diagnózis)

• gingival enlargement / gingival overgrowth

• Az ínyhiperplázia felosztása (etiológiai faktorok és a patológiás 
elváltozások alapján) 
1. Gyulladásos ínymegnagyobbodás

2. Gyógyszer által kiváltott ínymegnagyobbodás

3. Általános betegségekkel és állapotokkal összefüggő ínyhiperplázia

4. Tumoros folyamat miatt létrejött ínymegnagyobbodás



1. Gyulladásos ínymegnagyobbodás

• Okozhatja krónikus vagy akut gyulladásos folyamat

• Krónikus:
• Korai stádiumban a megvastagodott íny mentőmellény szerűen körbeöleli a 

fognyakat 

• Lassan növekvő, fájdalmatlan duzzanat

• Dentális plakk felhalmozódása okozza

• Akut:
• Ínytályog 



2. Gyógyszer által kiváltott
ínymegnagyobbodás

• Jól ismert mellékhatásai bizonyos gyógyszereknek (antiepileptikumok, 
immunoszuppresszánsok, vérnyomáscsökkentők [kálcium csatorna blokkolók]) 

• Az elváltozás kezdetben csak az interdentális papillát érinti, majd kiterjed a 
vesztibuláris és orális felszínekre

• Nagyon megnehezíti a megfelelő szájápolást, gyakran eredményezve egy 
másodlagos gyulladásos folyamatot 

• Az érintett fog(ak) eltávolításával az elváltozás eltűnik 

• Egyes kutatok szerint a folyamat kialakulásához szükség van előzetesen már 
meglévő ínygyulladásra



3. Általános betegségekkel és állapotokkal 
összefüggő ínyhiperplázia

• Számos általános megbetegedésnek van szájüregi tünete és ez gyakran 
ínymegnagyobbodás képében jelentkezik 

• Lehetséges mechanizmusok:

1. A meglévő, plakk által kiváltott gyulladás felerősítése 
• Hormonális változások (terhesség, pubertás)

• felszívódási zavarok/ hiányállapotok (C vitamin hiány)

• allergia

2. Az általános betegség tünetei függetlenek az íny gyulladásos 
állapotától 
• Leukémia



3.1 Általános betegség által módosított 
ínymegnagyobbodás

• Plakk által kiváltott gingivitisz jelenléte

• Súlyosabb klinikai kép, mint pusztán csak a plakk jelenlétében



3.2 Szisztémás betegségek amelyek 
közvetlenül okoznak ínyduzzanatot

• A folyamat független a beteg szájhigiénés állapotától
• Leukémia

• Granulomatózus megbetegedések (Wegener granulomatózis, szarkoidózis)



4. Tumoros folyamat miatt létrejött ínymegnagyobbodás

• Jóindulatú tumorok
• Fibroma

• Papilloma

• Rosszindulatú tumorok



Deszkvamatív gingivitisz

• A deszkvamatív gingivitisz egy klinikai terminológia, és nem egy valós 
diagnózis 

• Nem specifikus a kiváltó kórképre

• Gingiván kialakult szervezeti válaszreakció  

• Ha az adott kórkép megállapításra kerül laboratóriumi és szövettani 
vizsgálatokra is sor kell hogy kerüljön a végső diagnózis 
megállapításához 

Az ínyelváltozáson kívül egyéb extra- és intraorális tünetek is 
előfordulhatnak



A Deszkvamatív gingivitisz kezelési protokollja:
• Anamnézis

• Klinikai vizsgálat

• Biopszia
• Mikroszkópos vizsgálat

• Immunofluoreszcens vizsgálat

• Kezelés



Általános betegségek, amelyek
deszkvamatív gingivitiszt okozhatnak

• Lichen oris

• Erythema exsudativum multiforme

• Pemphigus vulgaris

• Bullosus pemphigoid

• Cicatricial pemphigoid




