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Summary

0cena leczen ia zachowawczego paradontopatii psów

we współpraoy z właŚcicielem
IZABELA PoLKoWsKA, PloTR slLMANoWlcz, MAclEJ oRzELsKl

Katedra i Klinika Chirurgii ZwierząlWydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul.-Głęboka 30, 20-081 Lublin

Polkowska l., SilmanowiczP., OrzeIski M.

Eualuation of the conservative

The purpose of the study was the evaluation al theraPy

.oop..utio., of the owner. The study was conduc ages of the

Patients were divided into 3 groups. The effec examined

supragingival scaler. Excelleni results occurred in 60.33% of the cases, good in Ż1.05oń and unsatisfactorY in

39.28o^,The best therapeutic results were attained when the treatment was performed with the full coopera-

które ułatwtajązaleganie pĘtki bakteryjnej, ale w po-
rozumieniu 

-z 
właścicielem zwterzęcia powinien

nazębne go pr zęz lękar za.

Mateilał imetody

prZy
szej
prZy

legał na pomiarze migracji przyczepl nabłonkowego w kie-

ru-nku koizenl,a zębai ocenie odległości między połączeniem
cementu i szkliwa a dnem kieszonki dziąsłowej. Sonda wkła-
dana była delikatnie równolegle do długiej osi korzenia, az

wyczuwano opór (2-8 mm) i klasyfikowano do dalszego le-

cŹęnia. Krwawięnie po takiej próbie wskazywało na zapale-

nie przyzębia.
Iiadinia przeprowadzono na 28 psach, różnychras, w wie-

ku 6-12lat.-Psypodzielono nalrzy grLlpy ze względu na za-

awansowani ę zmtan paradontopaty czny ch,.

G-pę I stanowiłypsy, u których występowało zapa\enie

dziąsei,Żłogi kamienii nazębnego na kłach i czwatlrymzębie.
p.""dt.rorro=*ym szczęki, a głęboko ś ó kie s zonki dziąsłowej
wahała się w granicach2-4 rnm (10 psów). Grupa II obejmo-

wała psy, u t<ńryctr obserwowano: zapalenie dziąseŁ, kamień
nazębny na wszystkich zejach, krwawienie z dziąseł podczas

sondońania, a głębokość kieszonek dziąsłowych wynosiła
4-6 mm (10 psów). Do grupy IIi zakwalifikowano psy z za-

awans owanymi zmianami p aradontop ato 1o gicznymi, gdz,le

wys tęp owało w r zo dzie 1 ag e zap alente dzi ąs eł, kami eń nazęb -

ny nńszystkich zębach, a głębokość kieszonek dziąsłowych
wahała się w granicach 4-8 mm (8 psów).

Kamień naŻębny usuwano przy użycill piezodentu D-40,
Do polerowania koron uzywano pasty C.E.T. Enzymatic Den-
tifrice with Fluoridę i szczotęk stomatologicznych zamonto,
wanych na kątnicę przy obrotach 3 tys./min. Następnie po

przepłukaniu jamy ustnej 0,5oń roztworem chlorheksydyny
i osuszeniu pówieizchni zębów lakierowano je Fluor Protek-
torem w celu wygładzenia powierzchni korony i korzenia,.

Kolej ne zabió g1 były wykony w ane przez właśc icieli zwie -

rza! co 
-drugi 

dzióń przy lżycil; gaztka i szczotek stomatolo-
gicznych 0 j oń 

r oztw oremchlorheksydyny na przemian z ciep-

ły^ Ź"l"roztworem wody utlenionej. Właściciel zgłaszał się

do kliniki ze zwierzęciem w celu oceny przyzębiapo 1,2 l3
miesiącach. Ocena powodzenia niechirurgicznego leczenia
period-ontologicznegb polegała na pomiarze klinicznym kie-
izonek dziąsiowycń kalibrowaną sondą i ocenie postępują-

cych zmian naprawczych.
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Ryc. 1. Pomiar głębokości Ryc. 2. Usuwanie kamienia Ryc. 3. Polerowanie zębów
kieszonki dziąslowej nazębnego

Wyniki iomówienie
Bardzo dobre wyniki zanotowano u 35,]nń psów po

okresie 3 miesięcy od podjęcia lęczenja l 25oń dobre,
u 3 9,3 oń n i ezado w alaj ąc e. W pr zy p adkach niere gulame -

go stosowania zabiegów profilaktycznych przez właści-
cieli, sonda zgłębnika wnikała z mniejszym oporem w za-
palnie zmienione kieszonki dziąsłowe, a podczas sondo-
wania występowało krwawienie z dziąseł. W przypad-
kach regularnie stosowanych zabiegów obserwowano
obkurczanie się dziąseł, wzrost oporu podczas wprowa-
dzania sondy oraz brak l<rwawienia. Choroby przyzębia
sązwiązane głównie z obecnościąna zębach złogów bak-
teryjnych określanych mianem płytki nazębnej. Tworze-
nie się jej jest wynikiem wybiórczego przylegania i na-
mnozenia bakterii, które wytwarzająw tym celu swoiste
mechanizm y pr zeksztŃc aj ap e p Ętkę b akteryj ną w kami eń
nazębny. S]<ład kamienia nazębnego nie zależy tylko od
czynników bakteryjnych, ale takze od diety, warunków
anatomicznych, szybkości przepływu śliny, jal< i zabie-
gów higienicznych w obrębie jamy ustnej. Leczenie wy-
maga porozumienia z właścicielem i nawiązania wspoł-
pracy odnośnie do dalszego postępowania. Największą
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trudność stanowiło przekonywanie właścicie|a, ze do
osiągnięcia dobrych wynil<ów leczenia u psów koniecz-
ne są nieJ<iedy codzienne zabiegi pielęgnacyjne zębów.
P rzed podj ęciem 1 eczenia należy uświadomić właścicie-
la o skłonnościach i czynnikach wpływającycb na wy-
stępowanie chorób przyzębia, przedstawić odpowiednie
techniki czyszczeniazębów i diety stomatologiczne ogra-
niczające tworzenie kamienia nazębnego (2, 6).Przeko-
nanie właściciela o skuteczności zachowawczego \ecze-
nia p ozw a7a na o s iagni ęc ie p ozytywnych rezuJ tatów.

O celowości współpracy właściciela przekonuje
demonstracj a zmniejszajapych się kieszonek zębowych
i poprawa stan:uprzyzębia podczas kolejnych wizyt. Na-
gradzanie psa, wyprowadzanie na spacer Jub poświę-
canle mu czasu na zabawę po zabiegach higienicznych
w jamie ustnej powoduje, że zabiegi stomatologiczne są
dobrze tolerowane. Większość właścicieli zwierząt nie
zni e chęc o nych tru dno ś c i ami zw tązany mi z zabte gam i sto -
matologicznymi po miesiącu przyzwyczaiła swoich pu-
pili do higieny jamy ustnej (I, 4)

Leczenie niechirurgiczne, polegające na systematycz-
nym wykonywaniu skalingu i polerowaniu zębów pro-
wadzl do znacznej poprawy stanu tkane1< przyzębia
w przeciagu 1-3 miesięcy. Największątrudność w postę-
powaniu terapeutycznym stanowi odpowiednie umoty-
wowanie właściciela iprzyzwyczajenie psa do codzien-
nych zabiegów. Profilaktyka podjęta wspólnie przezIe-
karza i właściciela pozwoliłaby utrzymywać zdroweprzy-
zębie i zęby do póżnel starości, co wymaga jednakze sze-
rokiego upowszechn ienia.
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Ryc. 5. Czyszczenie zębów

Tab. l. Wyniki leczenia w

przez wlaściciela

przyjętej metodzie

Ryc.4. Lakierowanie

Psy badane
(n)

Psy wyleczone
(%)

28 (100%) 60,71 39,28


