
� Gingival enlargement� Gingival enlargement
� Pembesaran gingiva

Pertumbuhan gingiva yang berlebihan yang
disebabkan oleh pertambahan besar/size
sel-sel yang dikandungnya (hipertrofi), atau 
pertambahan sel-selnya (hiperplasia).



PenyebabPenyebab

1.1. Radang Radang 
2.2. Radang di atas perubahan gingiva akibat Radang di atas perubahan gingiva akibat 

kondisi tertentu:kondisi tertentu:
�� HormonalHormonal�� HormonalHormonal
�� LeukemiaLeukemia
�� Defisiensi Vitamin CDefisiensi Vitamin C

3.3. Non radang (obatNon radang (obat--obatan)obatan)
4.4. Kombinasi obatKombinasi obat--obatan dan radangobatan dan radang



Gingival overgrowthGingival overgrowth
karena radangkarena radang

A. Radang Akut
- Abses gingiva
- Abses periodontal- Abses periodontal

B. Radang Kronis
- Bentuk marginal (setempat atau 

menyeluruh)
- Bentuk diskret (bertangkai, mirip

tumor)



● Abses akut :

GINGIVAL OVERGROWTH 
KARENA RADANG AKUT

◘ duri, kulit udang, bulu sikat yang 
tertancap pada gingiva

● Abses periodontal :

◘ saku periodontal yang tersumbat
◘ perluasan radang ke struktur 

periodontal pendukung



ABSES GINGIVA ABSES PERIODONTAL



Patogenesis:

● Akibat radang kronis yang ditimbulkan 
iritan lokal penyebab radang:
◘ Bakteri plak

GINGIVAL OVERGROWTH 
KARENA RADANG KRONIS 

◘ Bakteri plak
◘ Kalkulus

● Diperparah oleh faktor-faktor pendukung
◘ Higiena oral buruk
◘ Karies di serviks gigi
◘ Impaksi makanan
◘ Tepi tambalan mengemper, dll.



� Biasanya tanpa rasa sakit, kecuali bila 
telah besar sekali sehingga tergigit bila 
mengunyah � timbul ulkus







Gingival overgrowth (GO) Gingival overgrowth (GO) 
berkaitan dengan kondisiberkaitan dengan kondisi

A. Hormonal / kehamilan

B. LeukemiaLeukemia

C. Defisiensi vitamin CDefisiensi vitamin C



A. GO berkaitan dgn hormonal/kehamilan

Bentuk :

� Marginal (± 70% ), hanya melibatkan
tepi gingiva

� Bertangkai (± 70% ), seperti tumor
� epulis gravidarum / 

pregnancy tumor



CIRI KLINIS

� Bentuk marginal

◘ Lebih sering di interdental
◘ Gingiva merah terang, getas, 

permukaan licin berkilat, mudah 
berdarah



� Bentuk seperti tumor

◘ Massa seperti jamur menjulur dari 
interdental 

◘ Gingiva merah tua, permukaan kilat 
berbintik-bintik merah



Patogenesis

Radang disertai 

Perubahan 
Hormonal

Respon gingiva Radang disertai 
pembesaran

Respon gingiva 
terhadap iritan lokal

Iritan lokal



A. GO berkaitan dgn Leukemia

� Lebih sering pada leukemia akut dan
leukemia subakut

◘ Bisa marginal atau bertangkai

CIRI KLINIS

◘ Bisa marginal atau bertangkai
◘ Gingiva merah kebiru-biruan, permukaan

berkilat, sedikit kaku tapi getas, mudah
berdarah

◘ Pada batas pembesaran dengan gingiva
yang tidak terlibat bisa timbul lesi gingivitis 
ulseratif nekrosis akut  � nyeri



Patogenesis

Radang disertai 

Perubahan akibat 
leukemia

Respon gingiva Radang disertai 
pembesaran

Respon gingiva 
terhadap iritan 

lokal

Iritan lokal



A. GO berkaitan dgn defisiensi vitamin C

CIRI KLINIS

◘ Marginal
◘ Gingiva merah kebiru-biruan, lunak, getas, 

permukaan licin, berkilat, mudah berdarah, permukaan licin, berkilat, mudah berdarah, 
pada permukaannya sering terjadi
nekrosis dengan pembentukan membran 
semu



Patogenesis

Radang disertai 

Defisiensi Vitamin C

Respon gingiva Radang disertai 
pembesaran

Respon gingiva 
terhadap iritan lokal

Iritan lokal



Gingival overgrowthGingival overgrowth
berkaitan dengan obatberkaitan dengan obat--obatanobatan

● Berkaitan dengan obat:
◘ Fenitoin / dilantin (anti-konvulsan)
◘ Siklosporin (imunosupresif)◘ Siklosporin (imunosupresif)
◘ N}ifedepin }
◘ Diltiazem } calsium channel blocker
◘ Verapamil }



CIRI KLINIS

◘ Pada tahap awal seperti manik-manik, 
tanpa sakit marginal

◘ Sebelum terlibat radang permukaan 
gingiva berbintil-bintil halus, kaku, lenting, 
merah muda, tidak mudah berdarah



◘ Bila lesi bertambah besar, pembesaran tepi 
gingiva dan interdental menyatu dan ber-
kembang menjadi massa besar sehingga 
menutup pertengahan bahkan seluruh 
mahkota gigi

◘ Massa yang besar selain masalah estetis, 
juga menghalangi pengunyahanjuga menghalangi pengunyahan





Patogenesis

� Pembesaran terjadi sebagai efek obat 
atau metabolit obat tanpa keterlibatan 
radang



Obat / Metabolit Obat 

Faktor2 pertumbuhan:
• Connective tissue growth factor
• Keratinocyte growth factor

• Ion Ca+ bebas sitosolik ↓↓↓↓
• Asam folat lokal ↓↓↓↓

Pembentukan epitel ↑↑↑↑
Aktivitas kolagenase dan 

katabolisme jar. ikat ↓↓↓↓

Penghancuran Kolagen ↓↓↓↓

Pembentukan epitel ↑↑↑↑ katabolisme jar. ikat ↓↓↓↓

Gingival 
overgrowth 

Predisposisi 
genetik 



Gingival overgrowth Gingival overgrowth 
kombinasikombinasi

CIRI KLINIS

◘◘ Pada taraf awal terlihat seperti GO non-
radang, namun disertai tanda-tanda radang, namun disertai tanda-tanda 
radang ringan, berupa: 

▪ gingiva mudah berdarah, 
▪ gingiba berwarna agak merah

◘ Pada taraf lanjut radang semakin parah,
sehingga tampak seperti GO  yang di-
sebabkan radang kronis



PenanggulanganPenanggulangan

� PENCEGAHAN

� PERAWATAN

Pembahasan dibatasi pada :

◘ GO berkaitan dengan kondisi tertentu
◘ GO yang diinduksi obat-obatan



Gingival overgrowth berkaitan
dengan kehamilan/hormonal

� PENCEGAHAN

◘ Menjelaskan risiko ♀♀ hamil/pengguna kon-
trasepsi hormonal terkena radang & GOtrasepsi hormonal terkena radang & GO

◘ Menyarankan/merujuk ke dokter gigi ter-
utama apabila terlihat higiena oral pasien
tidak baik/kotor

� tanyakan apakah gingiva berdarah 
sewaktu menyikat gigi



� PERAWATAN

▪ Dokter Umum
� Rujuk ke dokter gigi

▪ Dokter Gigi

� Meredakan/menyingkirkan radang
- penskeleran/skeling- penskeleran/skeling
- penyerutan akar
- pemolesan gigi

� Memotivasi dan mengajari pasien
cara pembersihan mulut yang baik
guna menjamin redanya radang



PENSKELERAN

Manual Sonik/ultrasonik



� Tindakan bedah (eksisi) guna menying-
kirkan pembesaran yang bertangkai

Apa indikasi tindakan bedah tersebut?

◘ Apabila ada keluhan pasien berkaitan
dengan:
▪ Estetis▪ Estetis
▪ Terganggunya pengunyahan

Saat paling aman melakukan tindakan
Ini adalah pada trimester kedua.



Gingival overgrowth berkaitan
dengan Leukemia

� PENCEGAHAN

◘ Menjelaskan resiko penderita leukemia 
terkena radang dan pembesaran gingiva terkena radang dan pembesaran gingiva 

◘ Menyarankan/merujuk ke dokter gigi,
terutama apabila terlihat higiena oral 
pasien tidak baik/kotor

� tanyakan apakah gingiva berdarah 
sewaktu menyikat gigi



� PERAWATAN

◘ Pada leukemia akut perawatan terbatas 
pada perawatan emerjensi, berupa :
� Pembersihan dengan H2O2 3% atau 

khlorheksidin 0,12%
� Perawatan lesi akut (penimbul nyeri

atau sakit) pada batas antara lesi atau sakit) pada batas antara lesi 
pembesaran dengan gingiva yang 
normal

� Iritan lokal disingkirkan dengan 
hati-hati tanpa banyak menimbulkan 
cedera pada gingiva
� Pemberian antibiotik sistemik untuk 

perlindungan



Gingival overgrowth berkaitan
dengan defisiensi vitamin C

� PENCEGAHAN

◘ Menjelaskan risiko defisiensi vit. C ter-
kena radang dan pembesaran gingiva kena radang dan pembesaran gingiva 

◘ Menyarankan/merujuk ke dokter gigi,
terutama apabila terlihat higiena oral 
pasien tidak baik/kotor
� tanyakan apakah gingiva ber-

berdarah sewaktu menyikat gigi



� PERAWATAN

◘◘ Redakan radangRedakan radang
◘◘ Motivasi dan instruksi higiena oralMotivasi dan instruksi higiena oral
◘◘ Suplemen vitamin CSuplemen vitamin C



Gingival overgrowth yang
diinduksi oleh obat-obatan

� PENCEGAHAN

◘◘ Menjelaskan risiko terjadinya GO akibat
obat yang dikonsumsi, dan pengaruh 
radang dalam mempermudah terjadinya radang dalam mempermudah terjadinya 
GO 

◘ Menyarankan/merujuk ke dokter gigi
terutama apabila terlihat higiena oral 
pasien tidak baik/kotor

� tanyakan apakah gingiva ber-
darah sewaktu menyikat gigi



� PERAWATAN

◘◘ Bila pada pasien yang mendapat terapi Bila pada pasien yang mendapat terapi 
obat penginduksi GO terjadi GO, ada tigaobat penginduksi GO terjadi GO, ada tiga
kemungkinan :kemungkinan :

1. Pembesaran akibat radang semata,1. Pembesaran akibat radang semata,
tanpa efek obattanpa efek obattanpa efek obattanpa efek obat

2.2. Pembesaran diinduksi obat tanpa adaPembesaran diinduksi obat tanpa ada
pengaruh radangpengaruh radang

3.3. Pembesaran dinduksi obat disertai Pembesaran dinduksi obat disertai 
radangradang



� Tindakan bedah diindikasikan bila ada 
keluhan pasien, berupa :

▪ Estetis
- Tergganggunya pengunyahan



PROSEDUR BEDAH

� Gingival Overgrowth 
kecil
� Bedah gingivektomi

� Gingival Overgrowth 
besar

� Bedah flep 
dimodifikasi



BEDAH GINGIVEKTOMI



Masalah yang timbul bila gingivektomi 
dilakukan pada GO yang besar :

●● Tidak tuntas (ada jaringan GO yang ter-
tinggal)

● Hilangnya gingiva cekat● Hilangnya gingiva cekat
● Luka yang lebar



BEDAH FLEP DIMODIFIKASI



1. Jelaskan perbedaan mekanisme terjadinya
gingival overgrowth berikut

◘ Gingival overgrowth yang berkaitan
dengan kehamilan

◘ Gingival overgrowth yang diinduksi
oleh obat-obatan.oleh obat-obatan.

2. Jelaskan tindakan yang perlu dilakukan
apabila sdr. hendak memberikan obat
nifedipin sebagai medifikasi pada pasien.


