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Brak zębów upośledza układ stomatognatyczny tak
u ludzi, jak i u zwierząt.Przyczyny braku zawiązkow
zębow staĘch u ludzi są różne i wieloczynnikowe.
U zwierząt, & w szczegóIności u psów zdarzają się
w hodowlach wsobnych, w którychkłzyżuje się osob-
niki blisko spokrewnione. Najczęściej występuje brak
zaw tązkow zęb ow trzonowych t pr ze dtrz on owych.
O ile pojedyncze braki uzębienia powodują u zwie-
rząt hodowlanych tylko upośledzenie przyjmowania
t żucta pokarmow, to u zwierząt rasowych, a zwłasz-
cza wystawowych, p o ciągaj ą za s ob ą dyskwalifi kacj ę
lub obnizenie oceny sędziorvskiej.

Uzupełnienie brakujących zębow j ęstznacznte trud-
niejsze u psów ntżuludzi. Nie można bowiem wyko-
nać u nich protez ruchomych, a tworzywa, zktórych
planuj e się wykonaó stałe uzupełnienia, musząwytrzy -
mać ogromną siłę nacisku w trakcie aktu żucia. Jed-
nym zę sposobów uzupełnienia poj edynczych brakow
zębow u psów są implanty stomatologiczne. Jest wiele

r o dzaj ow implantów, z ktorych j ednak ni el i c znę moż-
na wprowadzicw wąskie, twarde kości wyrostków zę-
b o do ł o wych szc zęk p s ow, a zwŁaszc za szc zeniąt.

P onizej przedstawi ono pr zyp adek o dbudowy braku-
jących zębow 34 i 44 na implantach strzałkowych fir-
my Alpha Bio u charta afgańskiego. Zabteg wykona-
no na prośbę właścicielki psa wystawowego, ktorego
ojciec jest championem międzynarodowym w swojej
rasle.
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U 6-miesięcznego szczenięcia płci żeńskiej rasy chafi afgań-
ski, na podstawie badania klinicznego i zdjęc radiologicznych
stwierdzono wrodzony brak zawiązków zębow 34 i 44. Na
prośbę właścicielki psa podjęto przygotowania do przepro-
wadzenia zabiegu wprowadzenia implantów stomatologicz-
nych, Suka pochodzlłazhodowli wsobnej, co potwierdza tezę,
ze wadę taką spotyka się w tej grupie pacjentów. Właściciel-
ka psa z uwagi na piękne umaszczenie i bogatą szatę zwierzę-

cia pragnęła wziai udział w wystawach
krajowych. Zwierzę ze względu na brak
zębów nigdy nie otrzymałoby oceny celu-
j ącej, naj wy żej b ar dzo dobrą.

Zdjęcia radiologiczne w projekcji skoś-
no-bocznej żuchwy wykazały brak za-
wiązków zębów 34 j 44 orazkorzenie prze-
trwałego zęba mlecznego w okolicy 44
(ry", l, 2), W krotkim czasie po wykona-
niu badania ząb mleczny wypadł. Po kon-
sultacj i z fi rną produkuj ącą impl anty sys-
temu Alpha Bio okazało się, ze najodpo-
wiedniejsze z uwagi na wiek psa i para-

Ryc. 1 i 2. Brak zawiązków zębów 34 i 44 oraz korzenie przetrwałego zęba mlecz-
nego w okolicy 44 widoczne na zdjęciach rtg



Ryc. 3. Wszczepy wprowadzone w okolicę zębów 34 i 44 bez
naruszenia błony śluzowej

metry zuchwy będą implanty strzałkowe. Dostarczone implan-
ty o długości 13 mm i średnicy 2,4 mmnie byĘ odpowiednie
dla tak krótkiej kości zuchwy w tym odcinku. Za pomocą
wiertła diamentowego z odpowiednim chłodzeniem zmniej-
szono ich długość. W gabinecie weterynaryjnym w znieczu-
leniu ogólnym dożylnym i miejscowym preparatem Ultracain
wprowadzono bez nacinania błony śluzowej dwa wszczepy
w okolicę zębów 34 i44 (.yc. 3) Zabiegwykonano w 2001 r.

Następnie pobrano wyciski podwójnąmasąwyciskowąna spe-
cj alnie przy gotowanych indyrvidualny ch ły żkach wyc isko-
wych wykonanych z masy utwardzanej światłem polaryza-
cyjnym. Po tygodniu w sedacji osadzono na cemencie korony
ceramiczne na metalu.

B adani e kl i n i czne wykonane p o 2 latach wykazŃ o b ar dzo
dobrą stabili zacj ę w szczepóą brak re akcj i zap alny ch wokół
w szczępu, a także nieuszkodzoną powierzchnię koron.

0mówienie
Hi sto 1o gic znej i mo l ekularnej analizie o st e o i nte gra -

cji implantów zębowych u psów poświęcono wiele
badań. Badania te wykonywane były jednak w więk-
szości w celu oceny gojenia się kości lub błony śluzo-
wej po wprowadzeniu wszczepow o różnych po-
wierzchniach i kształtach,bez wykonywania na nich
o statecznych, staĘch uzup ełni eń pr oteĘ czny ch b ądż
protez nakładowych typu overdenture (I-3, 7-9).
W przypadkach, gdy na implantach dołączano filary
konstrukcji protetycznej ,słaĘĘ one jedynie jakoŁącz-
niki do badania zachowania się tkanki kostnej pod
wpĘwem statycznych obciążeń (5, 6).W ten sposób
dokonywano oceny resorpcji i nawarstwiania się
kości w rożnych okolicach okołowszczepowych, wy-
konując jednocześnie pomiary gęstości kostnej i hi-
stologiczne badanie mineralizacji kości w kontakcie
zpowierzchnią wszczepu (4). Schultes i Gaggl (10)
porównywali w swych badaniach osteointegrację
wszczepów zębowych u psów wprowadzonych naĘch-
miast po usunięciu zębow z implantacją odroczoną.
Van Foreest i wsp, (11) wykonali odbudowę 41 zębów
trzęcich u psów z powodu ich abrazji stosując korony
całkowite Ianę ze stopu kobaltowo -chromowo-molib-
denowego. W okresie obserwacji od 2 do 61 miesięcy
(średnio 32 miesiące) stwierdzili utratę 5 koron z po-
wodu złamania zębów filarowych (11).

W przedstawionym ptzęznas przypadku wykluczo-
no możliwośó złamania frilarów koron poprzęz W-
korzystanie implantów śródkostnych. Zastosowanie
koron ceramlcznych napalanych na metalu wiąze się
natomiast z możliwością ich uszkodzenia w trakcie
aktu artykulacji bądż gryzienia pokarmów twardych,
jakimi żywi się pies. Zastosowanie koron ze stopu
metalu, trwalszych z punktu widzenia mechaniczne-
go, nie wchodziło w grę zewzględów kosme§cznych.

Wopisanlłnprrypadkuzastosowanorodzajwszczę-
pów strzałkowych, którę z założenia są tymczasowe
i utrzymyw anę przęzkrótki czas. U ludzi wprow adza-
ne są w młodym wieku przy braku pojedynczych
zębów lub w trakcie oczekiwania na wgojenie się właś-
c iwych w s z c z ep ow. D obry wynik Ie czntczy tlzy skany
w tym przypadku stwarza przesłanki odnośnie do ich
wykorzystania w pewnych sytuacjach u psów jako
wszczęp ostateczny. Brak cech uszkodzenia koron ce-
ramicznych.w dwuletnim okre sie ob s erwacj i p ozw ala
na wyciągnięcie wniosku o mozliwości ich stosowa-
nia u zwierząt. Stąd tez implanty strzałkowe mogąbyć
zpowodzeniem stosowane u psów w celu uzupełnie-
nia braków zębowych. Bardzo dobre wgojenie się im-
plantow oraz btak uszkodzenia koron ceramicznych
w dwuletnim okresie obserwacji potwierdza skutecz-
ność ich stosowania l zxvierząt rasowych.
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