
I. rész: A gingiva betegségei 



1920-ig: klinikai tünetek !  Pl.:  
„Pyorrhoe alveolaris” 
 
 1930-tól 1970-ig: klasszikus patológiai 
irányelvek. Pl.: degeneratív vagy destruktív 
parodontális betegségek: „Parodontosis” 

 
 1980-tól: infekciós („parazita-host”) 
válaszreakció 

 
Modern  klasszifikáció: minden aspektus 
kombinálása 



G.V. Black klasszifikációja (1889): 

• Constitutionalis gingivitis 

• Fájdalmas gingivitis 

• Egyszerű gingivitis 

• Calculus okozta gyökérhártya gyulladás 

• Suppurativ pericementitis 



Gottlieb és Orbán hisztopatológiai vizsgálatai 

Orbán-féle klasszifikáció (1942): 

1. Gyulladás 

2. Degeneráció (parodontosis) 

3. Atrophia 

4. Hypertrophia 

5. Occlusiós trauma által kiváltott patológiás 
reakció 



 Robert Koch (1876): Bacilus teória 

 W.D. Miller (1880’s): 3 etiológiai faktor: a, 
baktériumok; b, lokális irritatív faktorok c, szisztémás 
prediszpozíció 

 Löe et al.: experimentalis gingivitis 

 1977-78: „host-parasite interactions” paradigma 

 

 Page és Schroeder  klasszifikációja 

 

 



World Workshop in Clinical Periodontics klasszifikációja 
(Page és Schreoder általinak a módosítása) 1989: 

I. Felnőttkori parodontitis 

II. Korai (early onset) parodontitis  
1. Prepubertalis parodontitis 

a. Generalizált 
b. Lokalizált 

2. Juvenilis parodontitis 
1. Generalizált 
2. Lokalizált 

3. Rapidan progrediáló parodontitis 

III. Szisztémás betegségekkel társuló parodontitis 

IV.  Necrotizáló ulcerativ parodontitis 

V. Terápiarefrakter parodontitis 

 



American Association of Periodontology (AAP) 
1999 

Fókuszban: 
• Etiológia: dentalis plakk? 

• Lokalizáció: gingiva vagy rögzítő apparátus 

• Fennálló betegség: inaktív vagy progrediáló 

• Háttér: lokális vagy szisztémás befolyásoló 
tényezők 

International Workshop for a Classification of Periodontal Disease 
and Conditions  
Ann Periodontol 1999; 4:1-7 









A.  Plakk okozta ínybetegségek 
1. Csak plakk okozta ínybetegségek 

2. Ínybetegségek szisztémás háttérrel 

3. Gyógyszerszedéshez társuló ínybetegségek   

4. Hiánybetegségekhez társuló ínybetegségek 

B. Nem plakk okozta ínyelváltozások 
1. Specifikus bakteriális gingivalis infekciók 

2. Specifikus vírusinfekciók 

3. Specifikus gombás ínygyulladás 

4. Genetikai alapon kifejlődő ínygyulladás 

5. Az ínyen manifesztálódó szisztémás állapotok 

6. Traumás ínylaesiók (iatrogén, baleseti) 

7. Idegentest reakciók 

8. Egyéb 

 



RUBOR 
TUMOR 
CALOR 
DOLOR? 
FUNCTIO LAESA 



A.   Plakk okozta ínybetegségek 
1. Csak plakk okozta ínybetegségek 

a. Más lokális irritáló tényező nélkül 

b. Más lokális irritáló tényezővel 

2. Ínybetegségek szisztémás háttérrel 
a. Endocrin rendszerrel összefüggő 

b. Hematológiai rendszerrel összefüggő 

3. Gyógyszerszedéshez társuló ínybetegségek 
a. Gyógyszer okozta ínymegnagyobbodás 

b. Gyógyszer okozta ínygyulladás 

4. Hiánybetegségekhez társuló ínybetegségek 
a. C-vitamin hiányállapot 

b. egyéb 
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A.  Plakk okozta ínybetegségek 
1. Csak plakk okozta ínybetegségek 

a. Más lokális irritáló tényező nélkül 

 

 

b. Más lokális irritáló tényezővel 
 Anatómia eredetű 

 Pathológiás eredetű 

 Iatrogén eredetű 
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A.  Plakk okozta ínybetegségek 
1. Csak plakk okozta ínybetegségek 

a. Más lokális irritáló tényező nélkül 

 

 

b. Más lokális irritáló tényezővel 
 Anatómia eredetű 

 Pathológiás eredetű 

 Iatrogén eredetű 
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A.  Dental Plakk okozta ínybetegségek 
1. Csak plakk okozta ínybetegségek 

a. Más lokális irritáló tényező nélkül 

 

 

b. Más lokális irritáló tényezővel 
 Anatómia eredetű 

 Pathológiás eredetű 

 Iatrogén eredetű 
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b. Más lokális irritáló tényezővel 
 Anatómia eredetű 

 Pathológiás eredetű 

 Iatrogén eredetű 

 

 

International Workshop for a Classification of Periodontal Disease and Conditions  
Ann Periodontol 1999; 4:1-7 
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b. Más lokális irritáló tényezővel 

2. Ínybetegségek szisztémás háttérrel 
a. Endocrin rendszerrel összefüggő 

b. Hematológiai rendszerrel összefüggő 

3. Gyógyszerszedéshez társuló ínybetegségek 
a. Gyógyszer okozta ínymegnagyobbodás 

b. Gyógyszer okozta ínygyulladás 
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A.  Plakk okozta ínybetegségek 
2.  Ínybetegségek szisztémás háttérrel 

a. Endocrin rendszerrel összefüggő 
 pubertáskori gingivitis 

 menstruációs ciklussal járó gingivitis 

 terhességi 

• gingivitis 

• ínymegnagyobbodás (pyogén granuloma) 

 diabetes mellitus asszociált gingivitis 

b. Hematológiai rendszerrel összefüggő 
 Leukaemia asszociált gingivitis 

 egyéb 
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A.  Plakk okozta ínybetegségek 
2.  Ínybetegségek szisztémás háttérrel 
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Vérzékenység, 
véralvadási zavar Anemia 



A.  Plakk okozta ínybetegségek 
1. Csak plakk okozta ínybetegségek 

a. Más lokális irritáló tényező nélkül 

b. Más lokális irritáló tényezővel 

2. Ínybetegségek szisztémás háttérrel 
a. Endocrin rendszerrel összefüggő 

b. Hematológiai rendszerrel összefüggő 

3. Gyógyszerszedéshez társuló ínybetegségek 
a. Gyógyszer okozta ínymegnagyobbodás 

b. Gyógyszer okozta ínygyulladás 

4. Hiánybetegségekhez társuló ínybetegségek 
a. C-vitamin hiányállapot 

b. egyéb 
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A.  Plakk okozta ínybetegségek 
3.  Gyógyszerszedéshez társuló ínybetegségek 

a. Gyógyszer okozta ínymegnagyobbodás 
• Phenytoin (hydantoinszármazék) 

• Ca csatorna blokkolók  

• Cyclosporin-A 

b. Gyógyszer okozta gingivitis 

 orális anticoncipiens 

 egyéb 
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Fibroblast     ,    kollagenáz 



Ca-anyagcsere zavar:  proteinszintézis      , kollagenáz      , 
macrophag stimuláció 



Fibroblast  aktivitás       fibroblast phagocitozis 



A.  Plakk okozta ínybetegségek 
3.  Gyógyszerszedéshez társuló ínybetegségek 

a. Gyógyszer okozta ínymegnagyobbodás 

 

 

b. Gyógyszer okozta gingivitis 

 orális anticoncipiens 

 egyéb 
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A.  Plakk okozta ínybetegségek 
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A.  Plakk okozta ínybetegségek 
2.  Hiánybetegségekhez társuló ínybetegségek 

a. C –vitamin hiányállapot 

b. egyéb 
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A.   Plakk okozta ínybetegségek 
2.  Hiánybetegségekhez társuló ínybetegségek 

a. C –vitamin hiányállapot 

b. egyéb 
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NOMA 



A.  Plakk okozta ínybetegségek 
1. Csak plakk okozta ínybetegségek 

2. Ínybetegségek szisztémás háttérrel 

3. Gyógyszerszedéshez társuló ínybetegségek   

4. Hiánybetegségekhez társuló ínybetegségek 

B. Nem plakk okozta ínyelváltozások 
1. Specifikus bakteriális gingivalis infekciók 

2. Specifikus vírusinfekciók 

3. Specifikus gombás ínygyulladás 

4. Genetikai alapon kifejlődő ínygyulladás 

5. Az ínyen manifesztálódó szisztémás állapotok 

6. Traumás ínylaesiók (iatrogén, baleseti) 

7. Idegentest reakciók 

8. Egyéb 

 



B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
1. Specifikus bakteriális gingivalis infekciók 

a. Neisseria gonorrhea okozta lézió 

b. Treponema pallidum okozta lézió 

c. Streptococcusok  okozta lézió 

d. egyéb 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
2. Specifikus vírusinfekciók 

a. Herpesvírus infekció 
 Primer gingivostomatitis herpetica 

 Szekunder, recidiváló gingivitis herpetica 

 herpes-zoster  

b. egyéb 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
2. Specifikus vírusinfekciók 

a. Herpesvírus infekció 
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b. egyéb 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
2. Specifikus vírusinfekciók 

a. Herpesvírus infekció 
 Primer gingivostomatitis herpetica 

 Szekunder, recidiváló gingivitis herpetica 

 herpes-zoster  

b. Egyéb: HPV infekció (gingivacarcinoma) 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
2. Specifikus vírusinfekciók 

a. Herpesvírus infekció 
 Primer gingivostomatitis herpetica 

 Szekunder, recidiváló gingivitis herpetica 

 herpes-zoster  

b. Egyéb: HPV infekció (verruva vulgaris) 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
3. Specifikus gombás ínygyulladás 

a. Candida- infekció  
 Álhártyás candidiasis (soor) 

b. Lineáris  gingivális erythema  

c. histoplasmosis  

d. egyéb 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
4. Genetikai alapon kifejlődő ínyelváltozások 

a. Herediter fibromatosis gingivae 

b. egyéb 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
5. Az ínyen manifesztálódó szisztémás állapotok 

a. Bőr és szajnyálkahártya betegségek 

b. Allergiás reakciók 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
5. Az ínyen manifesztálódó szisztémás állapotok 

a. Bőr és szajnyálkahártya betegségek 

 orális lichen planus 

 pemphigoid 

 pemphigus vulgaris 

 erythema multiforme 

 lupus erythematosus 

 gyógyszer  okozta elváltozások 

 egyéb 

 

b. Allergiás reakciók 
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B. Nem plakk okozta ínyelváltozások 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
5. Az ínyen manifesztálódó szisztémás állapotok 

a. Bőr és szajnyálkahártya betegségek 

b. Allergiás reakciók 

 Fogászati anyagok 
• nikkel 

• akrilát 

• higany 

 Szájhigiénés anyagok 
• fogkrémek 

• szájvizek 

 Élelmiszerek  
• rágógumi 
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B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
6. Traumás ínylaesiók ( iatrogén, baleseti) 

a. kémiai sérülés 

b. fizikai sérülés 

c. hőártalom 
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Aspirin 



B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
6. Traumás ínylaesiók ( iatrogén, baleseti) 

a. kémiai sérülés 

b. fizikai sérülés 

c. hőártalom 

 

 

 



B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
6. Traumás ínylaesiók ( iatrogén, baleseti) 

a. kémiai sérülés 

b. fizikai sérülés 

c. hőártalom 

 

 

 
Cotton roll 



B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
6. Traumás ínylaesiók ( iatrogén, baleseti) 

a. kémiai sérülés 

b. fizikai sérülés 

c. hőártalom 
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Radiofrequency 
device 



B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
7. Idegentest reakciók 
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Amalgam tattoo 



B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
8. Egyéb 
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Ólommérgezés 



B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
8. Egyéb 
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Leukoplakia 





B.  Nem plakk okozta ínyelváltozások 
8. Egyéb 
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GINGIVA-
CARCINOMA 




