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Micro-organisms isolated from gingiual pockets of dogs with paradontopathic lesions
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the dogs- of different races, 3-16
eric eus,vulgaris (I7 .85o/o), Strep-
0.77 (7.140ń). Pseudomonas §pp.,
cus ] a-hae m o|ytic; Staphylococcu s epid,ermis, Bacteroi-
ed from dogs with a gingival,oedema and mineralised
s dominated amongst those isolated fro,m the swabs of
oup II): Staph1,Iococcu,s aureus fi8.740^ l); Pseudomo-

nas spp. (12,50%),,Streptococcus pyogenes (9.31o^),Escherichia coli (9,37%,), Próteus vulgaris (9,37), Bacteroi-
des melaninogenicus (9.37,o^), Staphylococcus epidermidis (6.25%), Candida spp. (6.25%). Streptococcus
spp., Corynebacterium sPp., Streptoc,occus a-haemolytic, Streptococcus intermedius, Propionibacterium
granulosum and F'usoba.ćterium spp. amouńted to 3.12o^ of the isolated micro-organis,ms.
, Micro-organisms isolated fróm dog with ntopathic
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Escherichia ćbli (10.77(%), Streptococcus (6.150ń),
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lococcus interńedius (3.07%), Streptococcuq spp. (3.07%).
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Choroby przyzębl,a często występująu zwierząt mię-
sożernych, Obejmują one wiele jednostek chorobo-
wych, w których są zaatakowane tkanki utrzymujące
zęby w z ęb o dołach . Cho ciaż ldział mikro organizmów
o dp ow i e dz i alnych za ntepr zy 1 emny zap ach z j amy u st-
nej, zapa\enie dziąseł i przyzębtajest znany od daw-
na, to dopiero pod koniec XX w. zidentyfikowano bak-
terie związane z fizjologią i patologią przyzębia ulu-
dzi i zwierząt towarzyszących człowiekowi (2, 12).

Jama ustna jest unikalnym środowiskiem, w którym
na powierzchni zębów występują twarde i nie zhlsz-
czające się miejsca osiedlania bakterii. Umożliwia to
gromadzenie się dużych ilości drobnoustrojów, głów-
nie bakterit oraz produktów przęz nie wydzielanych,
B akteri e wywołuj ąc e choroby pr zy zębia zas i e dl aj ąc e
jamę ustną dysponują swoistymi mechanizmami ad-
hezji i koagregacji. Skupiska bakterii, które pokrywa-
ją powierzchnie zębowe tworzą płytkę nazębną. Roz-
wój płytki nazębnej zap o czątkowuj ą zi arni aki przyle-
gając do szkliwa, gdzietworząmikrokolonie. W koń-
cu pokrywają one szkliwo cienką warstwą w skład
której wchodząpolimery pochodzenia bakteryj nego lub

występujące w ślinie. Z upływem czasu mikroflora
różntcuje się, pałeczki i bakterie nitkowe zaczynają
tworzyc żółtawe lub czarne naloty (4,9, 14, I5).

Warunkiem rozwoju chorób przyzębta jest pojawie-
nie się płytki nazębnej. Starzenie się płytki nazębnej
wiĘe się ze wzrostem jej objętości i modyfikacjąflo-
ry bakteryjnej, w której udziałbakterii tlenowych ma-
leje na korzyść bakterii beztlenowych, ZwapntałapĘt-
ka tworzy kamień nazębny. Chropowata powierzch-
nia kamienia nazębnego stwarza idealne warunki dla
osiedlania się i namnażania mikroorganizmów choro-
b otrvórc zych, które stanowi ą główny czy nnlk dr ażniący
przyzębie (4, 5,II). Zdrowy oTganlzm posiada zdol-
ność eliminacji bakterii tworzących płytkę nazębną i
unieszkodliwiania wytworzony ch przez drobnoustro-
je produktów. Dopóki organizm jest w stanie neutrali-
zowaó toksyny, hamować aktywnośc enzymów bakte-

ryjnych oraz eliminowaó bakterrc, pTzy równoczesnym
braku ostrych odczynów zapalnych,dopóty jest zacho-
wane zdroweprzyzębie (16, 18, 19). Badanie jamy ust-
nej i profilaktyka dentysĘcznawinny być nieodłączną
częścią ru§nowej opieki nad mĄmi zwierzętami.



drobnoustrojów ej E, coli, Pro-
łowych psow ze Staphylococ-
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Badania przeprowadzono na 69 psach, różnych ras, oboj-
ga płci, rv wieku 3-16 lat, u których występowały zmiany
i":.-i. ustnej, nąprzyczyn psów,

'U 
psórn, z Óhorobami przyzębia ocerriano (klinicznie) Wielu aut bakterie zrodzaju Bacte-

głębokość kieszonek dziąsłowych i stopień ruchomości zę-

bów pod wpływen ucisku. Psy podzielono na trzy grupy w
zalezności od stadium choroby:

grupa 1 : I stadium - obrzęk dziąsła (zapalenie dziąsła
wclnego), mineralizacja płytki nazębnej,

grupa 2 Il stadium stan zapalny dziąseł, obecność
kieszonki patologicznej na skutek osłabienia przyczępu na-

błonkowego przez na\Narstwiający się kamień nazębny.
Dziąsło przy dotyku łatwo krwawi,

grupa 3 - I1I stadiurrr ostty stan zapalny przyzębia, głę-

boka kieszonka dziąsłowa (powyzej 4 mn), cuchnapy za-

pach z jamy ustnej, ębnego na

Żębach, widoczne zębodoło-

wych, pojawiająca szcza jed-

nokorzeniowych.
ieszonek przyzębnych pobierano j ednorazo-

\ł, ymi wacikami (Laboratoire Sclraffner-Jean-
B ltalia) i badano bakteriologicznie. Posiewy
\Ą,ykon} Pod- Tab. 1. Mikroorganizmy wl,izolo\yane z kieszonck dziąsłowych Psórl w zaleŻno-

łozach a lc-wi ści ocl zaarvansowania zmian paradontopatycznych

stadiuml i stadiumll
(n=28) ! (n=ez;
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Escherichia coIi
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Sta p hylo cocc u s inte rme d iu s
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Stre pto co ccu s pyoge ne s

StreptocOccus spp,

Stre pto co ccus a -h e mo l ityczny

Corynebacterium spp.

B a cte ro id e s me la n in 0 g e n icus

Pro p io n ib a cte riu m g ra nu lłsu m

Fusobacterium spp.

Candida spp.
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0,0
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9,37

9,37

1 2,50
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6,25

9,37

3,12

3,12

3,12

9,37

3,12

7, 1,

6,25

13,84

70,77

3,07

21,53

3,07

3,07

3,07

3,07

6,15

0,0

1 2,30

6,15

3,07

10,77

baraniej, Po 24 godzinach inkubacji w
3 7"C bakterie identyfikowano przesie-
rł,aja§ kololrie na podłoza róznicujape
(Mc Conlteya, Agar Pyocyanosel, Scha-
edlera, Zelssllera), barwiąc metodąGra-
lr-ra oraz wykonujap testy fermentacyjne
APl (bioNlerieux Polska): APl STAPH,
API STREą API20 A, API20 E. Rów-
llolegle badanc \\)nlazy posiewano na

podłoza do hodowli beztlenowców:
a) VL: pepton proteose Difco 10lo, glu-

koza 0.5%, ekstrakt drożdżowy Difco
0,57o, ekstrakt mięsny Difco 0,3%, NaCl
0,5o%, chlorowodorek cysteiny 0,03%,
agar Dilco 1,8oń oraz dodatek wit. K 5

mg/ml, heminy 5 mg/ml i hemolizatu
krwi owczej 50%. Posiewy inkuborł,ano
przez 5-'7 dni w temp. 37'C metodąpy-
rogallolowa..

b) BBL 109ż6 Anaerobic Agar
(Bacton-Dickinson) inkubowano 7 dni
w warurrkach beztlenowych. Wyizolo-
wane bakterie beztlenowe identvfikowa-
no na podstawje testów ferrnentacji (bio-
Merieux Polska).

Wyniki iomówienie

W większości przypadków zmian
chorob owy ch ptzy zębia izolowano
kultury mieszane mikroorganizmów.
U psów w I i II stadium zmlanpara-



czamałychras. Podobnie jak u ludzi, infekcje u zwie-
r ząt w obręb ie j amy ustnej powoduj ą cuchnący oddech,
zap alente dziąs eŁ t pt zy zębia o raz uttudni o n e p ob i era-
nie pokarmu. Powszechnie uważa się, ze akumulacja
płytki nazębnej prowadzi w ciągu kilku tygodni do
rozwoju zapalenia dziąseł. Głównym miej scowym
c zynniki em etio l o gicznym stanów zap alny ch pr zy zę-
bia i w konsekwencji przemie szczęnla i rozchwiania
zęb ów j e st płytka b akteryj na. Ro zwój zap alenta pr zy -

zębia może trwac nawet całe lata. Proces ten charak-
teryzuje się pojawieniem kieszonek dziąsłowych i de-
strukcją kości wyrostka zębodołowego. Nieleczone
zapa\enle przyzębta mimo powolnego przebiegu pro-
wadzizwykle do utraty zębów. Niszczenie tkanekprzy-
zębia jest związane z gromadzeniem się bakterii na
brzegach dziąsła i w kieszonce dziąsłowej ( 1, 3, 9, 1 0,
18). Identyfikacja drobnoustrojów okolicy brzegl dzią-
sła i kieszonki dziąsłowej może pozwolić na skutecz-
ne leczenie przyczynowe chorób przyzębta i opraco-
wanie właściwej profilaktyki. Badanie jamy ustnej i
profi laktyka den§sĘczna winny byc nieodłąc znączęś-
ciąrutynowej opieki nad maĘmt zwterzęIami (7, 8).

piśmiennictwo

l Eisner 6.R: Helping clients care for their pet's teeth at home VeL Med
I989,84, l070-1014

2. Eisner E.R.: Periodontal disease in pets: The pathogenesis of problern Vet

Med ]989,84,97-104.
3 Eis ner E.R : The instruments tequired 1br dental prophylax is Vet Med. 1 989,

84.1048-1054
4 EisnerE.R: Treating the early stages of periodontal disease. Vet Med I989,

84. 698-708

Medycyna Wet. 2002, 58 (8)

5 Emity P, Grńnbetg A, Beltralno Pź.: Paradontologie chez les carlivores
domestiques Rec. Med Vet 199l, l67, 1005-10l3

6 O]obennann D.Y, K}einberg I.: lnlra oral pO. and its relatjon to bactcrjal

accumu]a[ion on the olal tissltes. Saliva and Dental Caries. (wyd Klcinberg
I . Ellison. Mandel T D ) lRL Pr-ess, London, I919, s 2T5-29],

'7 Gone] C: Benetlts of a dental hygiene Chelv on the pcriodontal health of
cats Proc 7th Europearr Congress of Veterinary Dentistry, LjtLbJjana, May
15-16, 1998, s 88

8 Gon-e] C: The etfect of daily toothbrushing on gingivitis and plaqrte accu-

mLtlation in thc dog Proc 7th European Congress olVeterinary Dentistry.

Ljubljana, May 15-16, l998. s 89

9 Glimbetg A . Be]tranlo Ph : Etude de la formation du tartare et sa prophyla-

xie chez les carnivores domestiques Rec Med Vet. 199l, 161,991-1003
|0 Haruey C., Emily P (red ): Smal] Animal Dentistry Mosby - Year Book,

Inc, St Louis. 1993

l1 . Harvey C.E.: Periodontal Disease Textboolt of Small Animal Surgery (wyd

D H Slattcr), Philadelphia, Pa, l985, s 615-620
|2 Jańczuk Z. (red ): Zapobieganie i ]eczenie chorób przyzębia. PZWL. War-

szarva ] 992

|3 Man]l P, Malin M: MJJ<lobiologia jarny ustne.1 Wydawnictwo Naukolve

PWN, Warszawa, I994
14. Polkowska L, Komar E.,. Płytka bal<teryjna.jako czynnik etiologiczny cholób

przyzębia u psórv Annales UMCS s DD, ]997, 52,27 1-2T4

I5 Recs J., Miclda M.: Update on periodontology 2 Diagrrosis in periodontolo-

gy Dent Update 1992, l9, 28

1 6 Rees J.S. Midda M.: Osiągnięcia rł, periodontologi i Cz III Leczenie wstęp-

ne Mag Stornat 1993, nr 6-7,42-14
17 S]otwińska S., Wjerzbicka M., Sjógren S., Stntzycka I., Blattha|l G.:Wystę-

powallie Bacteroides gingivitis i Haemophilus actinomycetemcomitans w
kicszonkach dziąsłowych Mag. Stomat ]99t, nr 6,żE-29

18 Turner Y, Ashley F.P, Wilson R fl: Skutecznośc leczenia chorych na prze-

wlekłe zapalenia przyzębia stosowania higieny jamy ustnej z zabiegiem

lub bez zabicgu wygładzenia cementLL korzeniowego Mag Stolnat l995. nr

5.13-18
\9 Wjerzbjcka M: Antybiotykoterapia w chorobach przyzębia Mag Stolnat

1 993, nr 3, E-] 0

Adres autora: dr Izabe|a Polkołska. ul. Zarnotriecka 3/l03,20-630
Lublin

STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSGE,
Według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w mĄu 2002 r,

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 4 wojewodztwach a mianowicie: lubelskim
(4-4), podkarpackim (4-4), podlaskim (1-1), wielkopolskie (1-1). WŚciekliznę stwierdzono
ulpsai9kotów,

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 10 województwach: dolnoŚląskim (1-1), lubel-

skim (12-26), małopolskim (2-2), mazowieckim (4-5), podkarpackim (4-4), podlaskim (6-10),

świętokrzyskim (1-1), warmińsko-mazurskim (4-5), wielkopolskim (10-16), zachodniopomor-
skim (2-2). Zanotowano ją u 53 lisow, 6 jenotow, 6 kuny, 1 tchorza i 3 borsuków.

3) Gąbczasta encefalopatia bydła - wystąpiła w województwie małopolskim (1-1).

4) Zgnilec złośliwy pszczół - wystąpił w 4 województwach a mianowicie: kujawsko-pomorskim
(1-1), lubelskim (1-1), małopolskim (1-1) i warmińsko-mazurskim ('1-1).

*)lv nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona rł, ol<resie sptarł'ozdatvczym


