
Hyperplastisk gingivit 
och epulider

På förfrågan ska jag den här gången skriva lite om hyperplastisk gingivit 
(HG) och epulider. En rak översättning av hyperplastisk gingivit blir ungefär 
”tandköttsinflammation med överväxt av vävnad/slemhinna”. Epulid betyder 
egentligen bara ”knöl i tandköttet”, utan närmare precisering, men brukar 
oftast användas om en specifik typ. Mer om detta nedan.

Det som händer vid HG är att tandköttet blir svulstigt och lägger sig över 
tandytorna. Ibland blir kan kindtänderna bli helt dolda under överväxt 
tandkött.

I de allra flesta fall är det här en inflammatorisk reaktion. Plack och 
tandsten triggar en inflammation i tandköttskanten och inflammationen 
gör att vävnaden svullnar och växer till. Det är, kan man säga, en variation 
på tandköttsinflammation. De flesta individer blir röda och lättblödande i 
tandköttet medan vissa utvecklar HG om processen får fortgå.

Det finns också en rasbundenhet även om det kan förekomma på alla raser. 
Boxrar med tandköttsinflammation har i stort sett alltid HG, men är också 
vanligare på cane corso, mastiffer och liknande raser.

HG kan vara lokal vid enstaka tänder, men vara generell på alla tänder.  
Men det gäller framförallt boxer. HG kan övergå i enstaka eller flertaliga 
mer eller mindre runda knölar i tandköttet, som kan bli förbroskade eller 
förbenade.  
Det fullständiga namnet på det vi oftast kallar epulider är ”fibrös ossifierande 
epulid”. Är det en enstaka epulid har det ofta samband med en inflammerad 
tand, eller gammal skada i tandköttet, dvs en kronisk lokal inflammation.  
Är det multipla epulider så är det oftast på boxrar och liknande raser.  
 
Övergången mellan generell HG och multipla epulider kan vara flytande.

Behandlingen går ut på att dels åtgärda det akuta problemet, dels förebygga 
återväxt. Det man som behandlande veterinär gör är att skära bort det 
överliggande tandköttet för att ta fram tandkronorna och göra rent och putsa 
tänderna. Eftersom det i grunden är en inflammatorisk process ligger steg 
två på husse och matte att hålla tänderna rena. Tandborstning och olika 
klorhexidinpreparat kan åtminstone fördröja utvecklingen även om det är svårt 
att förhindra det helt och hållet om hunden har anlag för detta.



När det gäller epulider i betydelse ”knöl i tandköttet” så ska man förstås skicka 
prov om det finns misstanke om att det inte är den vanliga godartade typen.

Sammanfattningsvis är hyperplastisk gingivit en variant av tandkötts-
inflammation hos en del hundar.

Men finns också som biverkning till vissa mediciner t.ex ciklosporin (Atopica 
m.fl) Det vi till vardags kallar epulider är vanligtvis godartade utväxter ofta 
med en inflammatorisk bakgrund.
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