
Малюнок 91. Дві вірусні папіломи на твердому небі 9-місячної собаки. Ці ураження, як правило, є 

самообмежувальними, але у важких або хронічних випадках можна розглянути питання 

висічення та біопсії.

Малюнок 90. Собачий пацієнт, серйозно уражений трансмісивною пухлиною венеричного апарату в області обличчя / 

ротової порожнини.

Хоча ці ураження зазвичай самообмежуються (Nicholls та ін. 2001, Sancak та ін. 2015) у важких випадках ураження вдруге інфікуються і можуть вплинути на апетит. 

Відомо, що відбулося злоякісне перетворення в SCC (Регаладо Ібарра та ін. 2018). У запущених випадках рекомендується хірургічне висічення або зняття хірургічної 

патології. Альтернативні терапевтичні методи включають лікування азитроміцином (Yağci та ін. 2008) автогенна вакцинація та травматичне дроблення; ефективність, 

однак, може змінюватися (Мур та ін.

2003, Niemiec 2010b).

Еозинофільний гранулемний комплекс (ЕКГ)

Ці ураження являють собою групу пов’язаних з ними мас у пащі котів, але можуть також впливати на собак. Найбільш розповсюдженим є безладна виразка, виявлена   на верхній 

губі різця та / або фільтрумі, в розмовній формі називається «виразка гризунів» ( Малюнок 92). Лінійні гранульоми можна побачити де завгодно в роті, вони мають більш агресивний 

тип, що може призвести до перелому нижньої щелепи або ороназальних нориць (Woodward 2006b) ( Малюнок 93). Нарешті, колагенолітичні гранульоми виглядають у вигляді 

сильно набряклої, але незапаленої губи в ростральній ділянці нижньої щелепи. Вони найчастіше спостерігаються у молодих котів жіночої статі (Scott 1975).

У більшості випадків етіологія цих уражень невідома. Однак для ініціювання запальної реакції та вторинного некрозу пропонується місцеве накопичення еозинофілів 

та їх виділення вмісту гранул. Скупчення зазвичай виникають внаслідок місцевої (харчової) або системної алергії; хоча ці ураження спостерігались у тих випадках, коли 

алергічне захворювання було виключено. Додаткові запропоновані збудники включають реакцію на подразнення, генетичну схильність, укуси комах (бліх та комарів), а 

також бактеріальні, грибкові, вірусні та аутоалергенні подразники (Мейсон) та ін. 1991; Рассел 1988).

Собаки також можуть розвинути ці ураження, і сибірський хаскі та кавалерський кінг-чарльз-спаніель надмірно представлені (vanDuijn 1995, Бредаль та ін. 1996, Woodward 

2006b) Ураження, як правило, спостерігаються на м’якому небі, яке розташоване просто каудально до слизової оболонки твердого неба ( Малюнок 94). Вони можуть мати підняті 

краї з виразковими центрами. Постраждалих тварин часто представляють через неадекватність і задишку при спробі ковтати.

Хоча іноді класичний за зовнішнім виглядом, гістопатологію завжди рекомендують диференціювати від інших пухлин ротової порожнини. Першим кроком у будь-якій терапії є 

виключення будь-якої можливої   основної алергічної причини. Потрібно проводити лікування бліх, пробне харчування та тестування на алергію. По можливості рекомендується 

звернення до дерматолога. Якщо виявлена   алергічна причина, лікування має бути спрямоване на усунення / лікування цієї проблеми. Медична терапія ідіопатичних випадків може 

включати антибіотики, кортикостероїди та циклоспорин (Woodward 2006b, Wildermuth та ін. 2012).

Злоякісні пухлини

Чим більше каудально в роті розташоване ураження, тим гірший прогноз. Ураження ростральної частини нижньої щелепи або верхньої щелепи або ростральної половини 

язика мають набагато кращий прогноз, і висічення з чіткими полями може бути лікувальним (Dhaliwal 2010 Mc Entrée 2012).

Злоякісна меланома (ММ) ( 30-40% злоякісних пухлин порожнини рота у собак; рідкісні у котів)

Це найбільш поширена пухлина ротової порожнини у собак (середній вік 12 років). (Тодоров і Бредлі 1979)

Ці ураження часто є випадковими виявленнями під час звичайних усних оглядів, і, як правило, прогресують під час діагностики. Для презентації характерні 

пігментовані або непігментовані ураження, які спочатку є гладкими, але пізніше виразковими ( Рисунок 95 a & b).
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Малюнок 92. Еозинофільна гранульома на небі собаки (а) та на верхній губі кота (б). Ці виразкові ураження можуть імітувати новоутворення, тому рекомендується остаточний діагноз за 

допомогою гістопатології.

Рисунок 93. Кішка з ороназальною норицею, вторинною внаслідок хронічного ураження 

еозинофільної гранульоми. Цей пацієнт страждав цим ураженням протягом 5 років, коли їхній 

сімейний ветеринар «діагностував» плоскоклітинний рак без біопсії. Після біопсії було проведено 

консультацію ветеринарного дерматолога та очищення запальної ділянки за допомогою 

імунотерапії. Після цього було витягнуто ікло, другий та третій премоляри та закрито ОНФ 

мукогінгівальним клапаном. Усі ураження ротової порожнини слід відібрати та подати на 

гістопатологію незалежно від зовнішнього вигляду.

Малюнок 94. Кавалерський кінг-чарльз-спанієль з кількома ураженнями еозинофільних 

нальоту при зближенні м’якого та твердого піднебіння.

Вони переважно сидячі. Вони дуже локально агресивні, що в цілому призводить до кісткової реакції. Породи з сильно пігментованими тканинами рота здаються надмірно 

представленими (Dhaliwal та ін. 1998 a & b).

Ці пухлини можуть бути меланотичними із змінною кількістю пігменту або амеланотичними (не вистачає пігменту). Для постановки позитивного діагнозу обох форм 

цієї пухлини часто потрібні спеціальні гістохімічні плями (Ramos-Vara 2000). Пухлина є місцево інвазивною і поширюється на місцеві лімфатичні вузли (70% випадків) та 

легені (66%). Тому прогноз зберігається до поганого, якщо він не буде діагностований та вирізаний до метастазування. Однак за нових мультимодальних підходів, і 

особливо при розробці імунотерапії, ця хвороба може стати більш виліковною. Основним методом лікування все ще залишається блокове хірургічне видалення з 

відступом 1-2 см
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Рисунок 95. Злоякісна меланома ротової порожнини над правим верхньощелепним четвертим 

премоляром (108) у 2 собак. У (а) ураження є амеланотичним, тоді як (б) є більш класичним 

меланотичним ураженням. Ці пухлини мають дуже обережний прогноз через ранні 

метастазування.

Малюнок 96. а) Кішка з виразково-деструктивною формою плоскоклітинного раку. 

М’які тканини та кістки були повністю зруйновані в результаті неопластичного 

процесу, а коріння оголено. b) Внутрішньоротова рентгенограма зубів собачого 

собаки з

велика плоскоклітинна карцинома, що вражає ростральну нижню щелепу. Зверніть 

увагу на значну кількість проліферації кісток, що спричиняє значне зміщення різців 

в області, що свідчить про злоякісність.

за посиланням (Salisbury 1986 Arzi & Verstraete 2010, Sarowitz та ін. 2017). Додатковими та мультимодальними терапевтичними варіантами є променева терапія 

(Cancedda та ін. 2016, Кавабе та ін. 2015) у поєднанні з підходами до імунотерапії (Hoopes та ін. 2018), або інші підходи до імунотерапії, включаючи вакцину проти 

меланоми (Bergman та ін. 2003, Бергман 2006, Бергман 2007, Гросенбо

та ін. 2011) та генної терапії (Milevoj та ін. 2018). Зазвичай пухлина вважається досить стійкою до хіміотерапії (Броклі

та ін. 2013).

Плоскоклітинний рак ( SCC) (24 - 30% злоякісних пухлин ротової порожнини у собак; 64-75% у котів)

Це друга за поширеністю пухлина ротової порожнини у собак (середній вік 8 років) і найпоширеніша пухлина ротової порожнини у кішок (середній вік

12,5років). (Todoroff & Bradley 1979) Ураження можуть бути мигдаликовими або неминдалинними, а також можуть вражати мову. Описано кілька підтипів (Nemec та ін. 2012б, 

Сукуп та ін. 2013b, Немек та ін. 2014,), включаючи первинний внутрішньокістковий тип у кота (Павлін та ін. 2018). Ці ураження, як правило, є 

виразково-проліферативними і можуть руйнувати великі ділянки щелеп, порушуючи зуби і іноді приводячи до перелому нижньої щелепи ( Малюнок 96 a & b). Ці 

ураження також можуть бути виявлені під язиком або на спині язика (Dhaliwal 2010, Niemiec 2015).

Поширеність перорального SCC більша серед тварин, що мешкають у великих містах, що може бути обумовлено вищим рівнем забруднення повітря. У котів, які носять 

нашийники від бліх та / або живуть у домогосподарствах, що палять, існує більший ризик розвитку перорального ВКС (Bertone 2003).
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Як і при всіх злоякісних пухлинах порожнини рота, широке висічення (1-2 см залежно від референсу) є методом вибору (Seguin 2012, Verstraete & Lomner 2012, Sarowitz та 

ін. 2017). Прогноз із повним видаленням чудовий у собак (Fulton et al. 2013). Встановлено, що прискорені протоколи опромінення є корисними (а в деяких випадках і 

лікувальними) для собак і котів з непрацездатним мигдаликовим / глотковим КСК, а також у випадках неповного висічення (Theon 1997, Rejec та ін. 2015, Ріггс та ін. 2018), 

проте об'єкти, що пропонують цю послугу, все ще рідкісні. Класично SCC у котів не реагував на променеву терапію, проте останні дослідження (особливо в поєднанні з 

хіміотерапією) показали деякі позитивні ефекти (Dhaliwal 2010, Fidel та ін. 2011, Відторг та ін. 2015). Нещодавнє використання внутрішньошкірної ін’єкції радіоактивного 

гольмію ( 166 Хо) мікросфери демонструють перспективу для підвищення ефективності ексцизійної хірургії (ван Німвеган та ін. 2017).

Фібросаркома (FSA) ( 17-25% пухлин ротової порожнини у собак; 12-22% у котів)

Фібросаркома з’являється у середньому віці 8-9 років у собак та 10 років у котів. Ці ураження, як правило, представлені як сидячі ураження піднебіння; гладка і трохи 

блідіша, ніж навколишні тканини ( Малюнок 97). Здається, собаки великих порід надмірно представлені (особливо золотисті ретривери), і вони, як правило, молодші (4-5 років) 

при першому діагнозі.

Хоча хірургічне висічення цих пухлин є найкращим способом лікування, відростання є дуже поширеним явищем, навіть коли хірургічні поля, як повідомляється, не містять 

пухлини (Фрейзер та ін. 2012, Саровіц та ін. 2017, Мартано та ін. 2018). Фібросаркоми можуть виявлятись як гістологічно низький ступінь, але клінічно високий ступінь, коли ураження 

ротової порожнини швидко збільшується, але мікроскопічно виглядає більш доброякісним

Малюнок 97. Фібрсаркома у собаки. а) Пацієнт-собака з фібросаркомою, що вражає 

правий верхньочеревний третій різцевий ікол (103 і 104). Клінічні результати є більш 

тонкими, ніж те, що видно на рентгенограмі на малюнку 97. b). b) Внутрішньоротова 

рентгенограма зубів тієї самої області, як показано в (а). Значна кісткова резорбція 

видно на зображенні (пунктирна червона лінія). Цей випадок демонструє важливість 

обережної оральної евалуації як частини свідомих та седативних обстежень, 

обстеження під наркозом та значення стоматологічних рентгенограм.

Рисунок 98. Остеосаркома у собаки. а) Ліва нижня щелепа собаки з великою остеосаркомою. 

Зверніть увагу на значні набряки та переміщення зубів з їх нормального положення. b) 

Стоматологічна рентгенограма пацієнта в (а). Зверніть увагу на значне зрушення кісткової 

тканини, зміщення зубів та часткову резорбцію кореня, а також на патологічний перелом 

(червоні стрілки).
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(Цієкот та ін. 1994). Золотисті ретривери дуже надмірно представлені для цієї специфічної форми пухлини. Ідеальна терапія цієї пухлини ще не визначена. Різні 

способи лікування, включаючи хірургічне висічення з променевою терапією або без неї, окрему променеву терапію та опромінення з локалізованою гіпертермією 

або без неї, подовжували час виживання у деяких собак (Ciekot

та ін. 1994, Мартано та ін. 2018). Лікувальна хірургічна операція в поєднанні з променевою терапією забезпечує найкращий прогноз (Гарднер та ін. 2015). Однак ця 

пухлина виявляється набагато стійкішою до радіації, ніж SCC (Riggs та ін. 2018), як повідомлялося, поєднання акупунктури та фітотерапії в одному випадку мала 

сприятливі результати (Choi & Flynn 2017).

Лімфосаркома

Лімфоми можуть виникати в ротовій порожнині і становлять приблизно 5% пухлин рота. Розрізняють мигдаликовий і не мигдаликовий типи. Епітеліотропні Т-клітинні лімфоми 

(ETCL) - це пероральні прояви пухлини шлунково-кишкового тракту, але вони також можуть бути частиною шкірного захворювання. Ураження ETCL, як правило, проявляються 

як хронічний гінгівостоматит або періодонтит (Nemec та ін. 2012а). Ураження можуть поширюватися на слизово-шкірне з'єднання, а в деяких випадках ураження мають 

синюватий відтінок через позасудинне об'єднання крові (Niemiec 2015). Для остаточного діагнозу необхідна біопсія з імуногістохімією (Nemec та ін. 2012а). Історично їх 

вважали важкими для лікування, проте останні дослідження з променевої терапії показують багатообіцяючі результати (Берлато та ін. 2012).

Остеосаркома

Оральні остеосаркоми рідкісні у собак і складають лише близько 2% пухлин ротової порожнини у кішок (стеббінс та ін. 1989, Гейман та ін. 1992). 7% пухлин остеосаркоми у собаки 

вражає череп. Ураження можуть спричинити руйнування кісток або проліферацію кісток, тоді як деякі можуть здаватися рентгенологічно схожими на кісти ( Малюнок 98) ( Солтеро-Рівера 

та ін. 2015). Як і осьові остеосаркоми, вони, як правило, метастазують пізно під час захворювання, і тому можуть мати кращий прогноз для лікування (Дікерсон та ін. 2001, Farcas та 

ін. 2014). Широке висічення (2-3 см), як правило, лікує, однак мандібулектомія є найкращою терапією у випадках нижньої щелепи (Dhaliwal 2010, Soltero-Rivera та ін. 2015, Саровіц

та ін. 2017). Також можуть застосовуватися променева та хіміотерапія, оскільки вона є в більш поширеній апендикулярній формі (Дікерсон та ін. 2001).

Пухлина мастоцитів (MCT)

Оральний МКТ становить близько 6% пухлин ротової порожнини і вдвічі частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок. Рекомендується висічення з краями 3 см, і тому 

будь-яка реконструкція повинна бути добре спланована до операції (Macy 1986). Перед хірургічним висіченням слід виключити метастази в легені та лімфатичні вузли, 

оскільки це суттєво зменшить прогноз (Елліот та ін. 2016). Без ураження лімфатичних вузлів повідомляється про довготривале виживання (понад 4 роки), але при 

метастазуванні середня виживаність становила лише 14 місяців (Hillman та ін. 2010).

Потенційним ускладненням операції може бути реакція анафілактичного типу через вивільнення гістаміну з дегрануляції тучних клітин. Передопераційне 

введення блокатора гістаміну (наприклад, димедролу [1–2 мг / кг СК за 30–60 хвилин до операції]) може зменшити це ускладнення.

Інші варіанти терапії при нерезектабельних та / або неповністю резектованих пухлинах або коли пацієнти відмовляються від хірургічного втручання включають променеву 

терапію, електрохіміотерапію (+/- перитуморальний інтерлейкін-12 (IL-12) генний електротрансфер) та інтралезійний триамцинолон (LaDue

та ін. 1998, Ган та ін. 2004, Семазар та ін. 2017, Лоу та ін. 2017, Справа та ін. 2018;).

Ключові моменти:

• Ротова порожнина - загальне місце для пухлин.

• Доброякісні та злоякісні стани можуть виявлятися дуже схожими клінічно, тому гістопатологія є обов’язковою.

• Найпоширенішою злоякісною пухлиною ротової порожнини у собаки є злоякісна меланома, за якою слідує ССС.

• Найпоширенішим злоякісним захворюванням порожнини рота у котів є ССС, а потім фібросаркома.

• Оперативна та агресивна терапія пропонує найкращий шанс на лікування, тому необхідні регулярні оральні огляди.

• Хірургічне висічення - це обраний спосіб лікування більшості пухлин ротової порожнини з краями на основі типу росту та площини тканин.

• Хіміотерапія, імунотерапія та променева терапія можуть застосовуватися як паліативні або допоміжні засоби, якщо такі є.

• У деяких випадках протоколи прискореного випромінювання є лікувальними.

МАЛОКЛЮЗІЇ

Неправильний прикус - це будь-який прикус, який не є стандартним для породи (Roux 2010). Однак комітет WSAVA Dental Guidelines вважає будь-який неправильний 

прикус, який створює травму оклюзії, неправильним прикусом. Це включає неправильний прикус ІІІ класу у брахіцефальних собак, який спричиняє значну травму нижньої 

щелепи ясен, а також нижньощелепних собачих зубів.

Малокульоз може бути суто косметичним або призвести до оклюзійної травми. У випадках оклюзійної травми пацієнт відчуває значний біль та дискомфорт, і якщо 

його не лікувати, це може призвести до значних ускладнень, таких як свищ ороназальної тканини, знос зубів та подальший перелом та / або смерть зуба. Загалом 

неправильний прикус довжини щелепи (або скелета) (клас кутів II, III, IV) вважається генетичним або успадковується. І навпаки, розбіжності зубів (нескелетні) (клас I) 

вважаються негенетичними, за винятком винятків
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мезіоклюзії верхньощелепних іклів (ефект фурми), що спостерігається у шетландських вівчарок та перських котів, що вважається генетичним (Сильфон 2004, Gawor 2013a)

Неправильний прикус I класу: нейтрокклюзія

Це визначається як прикус із нормальною довжиною щелепи (ножицеподібний прикус), коли один або декілька зубів не вирівняні. Ці умови, як правило, вважаються 

негенетичними, однак існує певна поширеність деяких синдромів у певних порід (див. Вище), що вказує на генетичну схильність у деяких випадках. Неправильний 

прикус класу I може бути наслідком тиску на губи / щоки / язика (або його відсутності), значних системних або ендокринних проблем, і рідше новоутворення або кістозна 

формація також може призвести до відхилення зуба. Раніше вважалося, що зміщення в деяких ситуаціях є наслідком збереження молочних зубів. Однак дослідження 

показують, що стійкість молочних зубів зумовлена   неправильним прорізуванням постійних зубів. (Hobson 2005) Цей клас неправильного прикусу включає: лінгвоверсію 

нижньощелепних собачих зубів, ( Малюнок 99) мезіоверсія верхньощелепних іклів (зуби фурми) ( Малюнок 100),

ростральний поперечний прикус або нерівність зубів різця (Martel 2013, Startup 2013, Thatcher 2013) ( Малюнок 101).

Клас II Неправильний прикус: вивих нижньої щелепи

Це також називають брахігнатизмом наднижньої або нижньої щелепи. У системі класифікації EH Angle (людина) визначається як нижній моляр, розташований каудально 

до верхнього моляра (Angle 1899, Niemiec 2010b). Це розбіжність довжини щелепи, коли нижня щелепа патологічно коротша за верхню щелепу, при цьому нижньощелепні 

премоляри каудальні до відповідних верхньощелепних премолярів ( Малюнок 102). Основна проблема полягає в тому, що нижньощелепні ікла зазвичай спричиняють 

значну оклюзійну травму піднебіння, ясен та / або верхньощелепних іклів ( Малюнок 103). Тому втручання майже завжди потрібне (Storli 2013).

Клас III Неправильний прикус: Мезіоклюзія нижньої щелепи

Це також називається недострілом і являє собою невідповідність довжини щелепи, як правило, коли верхньощелепна кістка коротша за норму ( Малюнок 104). Цей стан 

часто спричинений розведенням ліній для певного розміру та форми голови. (Stockard 1941,) Велике різноманіття розмірів і структури верхньої щелепи і нижньої 

щелепи, а також розміру зубів між породами, в поєднанні з схрещуванням також призвели до неправильного прикусу. Подальша оцінка цих висновків підтверджує 

теорію, згідно з якою неправильний прикус трапляється вторинно до ступеня вираженості ахондроплазії у пацієнта. (Stockard 1941) Рання травма із рубцюванням кісток 

або закриттям фізалу також може призвести до цього стану; однак, цей діагноз повинен підтверджуватися травмою в анамнезі. Цей стан, хоча звичайний і “нормальний” 

у деяких порід, часто створює болючі травми ясен і зубів ( Малюнок 105). Однак, як і при всіх неправильних прикусах, рідко пацієнт має клінічні ознаки. Тим не менше, 

рекомендується терапія травматичного неправильного прикусу (Yelland 2013).

Клас IV Малокульоз: асиметрія нижньощелепної щелепи

Це розбіжність довжини щелепи, при якій одна з нижньощелепних кісток коротша за іншу, що призводить до зміщення середньої лінії нижньої щелепи

(Малюнок 106 а). Справжній прикус класу IV виникає, коли одна нижня щелепа довша за верхню щелепу, а інша патологічно коротша. Асиметрія може виникати в одному з 

трьох напрямків: рострокаудальний, дорсовентральний або з боку в бік. Як правило, цей неправильний прикус спричинює травму піднебіння або ясен (+/- зуба) ( Малюнок 106 

б) і якщо це відбувається, рекомендується терапія (Hardy 2013).

Рисунок 99. Лінгвоверсія правого нижньощелепного ікла (404). Цей зуб створює значну 

травму піднебіння, незважаючи на це пацієнт харчувався і діяв нормально. В ідеалі цей 

неправильний прикус лікується нахиленою площиною, однак прийнятним є зменшення 

коронки та життєво важка терапія або екстракція пульпи.

Рисунок 100. Права сторона 9-місячної шетландської вівчарки з мезіоклюзованим 

верхньощелепним іклом (104). Облітерація діастеми між цим зубом і третім різцем (103) 

зменшила природну здатність до очищення в цій області, що призвело до раннього 

початку гінгівіту (біла стрілка).
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Малюнок 102. Правий бік собачого собаки з вираженим неправильним прикусом класу II. 

Ікол нижньої щелепи слід помістити в діастему між верхньощелепним третім різцем та іклом 

(біла стрілка). Ступінь неправильного прикусу дозволила нижньощелепному іклам сповзти 

каудально до верхньощелепного ікла, таким чином неправильний прикус не створює ніякої 

травми. Терапія не потрібна.

Рисунок 101. Частковий ростральний перехресний прикус, що вражає деякі різці в

молода собака. Зуби (особливо ліві різці нижньої щелепи) нерівні. Це спричинило 

нижньощелепні різці (301 та

303) бути губними до відповідних верхньощелепних різців. Це може призвести до виснаження 

та / або захворювання пародонту.

Малюнок 103. Клас II Малокульоз зі значною травмою піднебіння. (а) лівий бік собачого собаки з вираженим неправильним прикусом класу II. Нижній ікол слід помістити в діастему між 

верхньощелепним третім різцем та іклом (біла стрілка). У цьому випадку нижньощелепний ікол потрапляє на верхньощелепний ікол (червона стрілка) та піднебінну ясенку, створюючи значні 

пошкодження (b). Ідеальною терапією для цього стану є редукція коронки та терапія життєво важливої   пульпи, однак можна розглянути можливість екстракції.

Терапія при неправильному прикусі:

Терапію неправильного прикусу можна класифікувати на кілька категорій (Martel 2013, Moore 2013, Startup 2013, Storli 2013, Thatcher

2013, Yelland 2013)

1. Для суто косметичних випадків терапія не рекомендується. Клієнти селекціонерів / виставок досить часто бажають косметичної терапії; однак AVDC, AKC та інші 

організації з етичних міркувань цьому категорично не рекомендують (Gawor 2013b).

E90 Журнал практики дрібних тварин • Том 61 • Липень 2020 • © 2020 WSAVA



Малюнок 104. Значний прикус III класу у німецької вівчарки. Ікла і різці нижньої щелепи 

виходять рострально за межі верхньощелепних губ. Це може призвести до нетравм, тому 

лікування може не знадобитися. Однак слід провести обстеження під наркозом, щоб 

виключити травмування верхньощелепних різців (див. Малюнок 105).

Малюнок 105. Травма (чорні стрілки) нижньої щелепи ясен і іклів у собаки з 

неправильним прикусом класу III. Це створює значне послаблення іклів і прискорює 

втрату періодонта різців, не кажучи вже про дискомфорт. Слід проводити екстракцію 

або зменшення коронки верхньощелепних різців.

Малюнок 106. Ікол із неправильним прикусом класу IV. а) Ростральний вигляд: середня лінія верхньощелепної дуги (синя стрілка) не вирівнюється з середньою лінією нижньощелепної дуги 

(біла стрілка). б) Ліва сторона: нижньощелепний ікол, замість того, щоб знаходитись у діастемі верхньощелепного третього різця та ікла, вражає третій різчик. Це хворобливий / пошкоджуючий 

стан і вимагає терапії. Витяг третього різця дозволить іклам зайняти цю область, і таким чином можна зберегти ікол. Крім того, може бути проведена редукція коронки та життєво важка терапія 

пульпи собак, що порушують. в) Права сторона: Зуби в нормальному прикусі, і терапія не потрібна.

2.

3.

Хірургічний - який, як правило, складається з видалення зубів, що спричиняє оклюзійну травму (Angel 2016). Це має бути обраним методом лікування травматичних 

неправильних прикусів у країнах 1 та 2 рівня.

Ортодонтичний: Тут неправильно закупорені зуби переміщуються у правильне або нетравматичне положення за допомогою різних приладів (Blazejewski 2013, Kim та ін. 2015). 

У випадках дуже легкого мовного прикусу нижньощелепних собачих зубів кульової терапії (Verhaert 1999) може бути достатньо для переміщення зубів у відповідному 

положенні.

Ампутація коронарної та ендодонтичної / відновлювальної - там, де зуби, що порушуються, вкорочуються і проходять ендодонтичну терапію (терапія життєво важливої   пульпи 

або лікування кореневих каналів) або їх форма змінюється за допомогою одонтопластики та реставрації / герметика (Storli, Menzies, & Reiter, 2018).

Останні два є складними методами, і їх повинні робити лише спеціалісти-стоматологи (і потенційно ветеринари, які пройшли підвищення кваліфікації). Зубці нижньої щелепи 

собак, що перебувають у нижній щелепі, можна лікувати за допомогою всіх 3 категорій ортодонтичного лікування: профілактичного, інтерцептивного та коригуючого. Опубліковані 

дослідження показали, що тимчасове розширення коронки (TCE) є життєздатним варіантом лікування для корекції цього ортодонтичного стану у молодих собак.

4.

Ключові моменти:

• Неправильний прикус у ветеринарних пацієнтів часто спричиняє травму, яка може призвести до значної захворюваності, і тому потребує лікування, незалежно від відсутності 

симптомів.
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• Більшість неправильних прикусів мають генетичний компонент, часто вторинний для розведення ліній за певними ознаками.

• Якщо неможливо однозначно продемонструвати, що неправильний прикус є травматичним, його не слід виправляти ортодонтією з етичних причин. Ортодонтію можна 

проводити у кастрованих тварин, у яких спостерігається спадковий прикус, для поліпшення функції та усунення болю та дискомфорту.

• Існує кілька варіантів лікування травматичних прикусів, однак у більшості регіонів світу витяг є найбільш доцільним.

РОЗДІЛ 2: ПРОБЛЕМИ ДОБРОТУ ТВАРИН ДО ЗДОРОВ'Я ЗУБІВ

ВСТУП

У багатьох країнах ветеринарна присяга присягається на підтримку здоров'я та добробуту тварин як частини професійних та етичних вимог. В основі оцінки добробуту тварин 

лежать п’ять центральних принципів добробуту тварин, також відомі як П’ять свобод, які включають догляд за тваринами таким чином, щоб мінімізувати стрес, страх, страждання та 

біль, а також вільно виражати природну поведінку ( Брам-дзвін, 1965). Додаткові занепокоєння щодо якості життя виникають, коли тварин просять переносити подразники та 

фізіологічні проблеми, для яких вони не мають механізмів подолання (Фрейзер та ін., 1997). Регулярна, ретельна, якісна стоматологічна допомога необхідна для забезпечення 

оптимального здоров'я та якості життя ветеринарних пацієнтів. Якщо хвороби порожнини рота не лікувати, вони можуть створювати невгамовний біль, сприяти іншим серйозним 

місцевим або системним захворюванням (DeBowes 1996, Pavlica 2008, Niemiec 2013 b & f, Finch 2016) і потенційно можуть перешкоджати природному вираженню порожнини рота 

та обличчя поведінки (Палмейра та ін. 2017). Відсутність належного вирішення проблем із порожниною рота та зубів може призвести до значних шкідливих наслідків для добробуту 

тварини, що необхідно враховувати, коли ветеринари вибирають належний рівень догляду за своїм пацієнтом.

Поширеність стоматологічних захворювань

Історично склалося загальноприйняте переконання, що тварини-компаньйони потребують мало, якщо взагалі не вимагають стоматологічних послуг; однак зараз ми знаємо, що 

захворювання зубів є одним із найпоширеніших захворювань у тварин-компаньонів. Дослідження показують, що понад 80% собак (деякі документи повідомляють про 90%) і 70% 

котів мають ознаки пародонтозу до двох років (Лунд та ін. 1999, Кортегаард та ін., 2008, Фернандес 2012, Маршалл 2014). Крім того, у 10% собак перелом зуба з болючим прямим 

оголенням пульпи (що називається ускладненим переломом коронки) (Golden 1982; Chidiac 2002), а Bellows (2010b) виявив, що 20-75% дорослих котів клінічно уражаються 

резорбтивними ураженнями ротової порожнини, залежно від обстеженої сукупності. Підраховано, що у 50% собак великих порід є невеликі переломи (які називаються 

неускладненими переломами коронки) з болючим опроміненням дентину (Хірвонен та ін. 1992) (Див. Розділ патології порожнини рота). Переважна більшість ветеринарних пацієнтів 

щодня стикаються зі значним болем, інфекцією або обома захворюваннями.

Асоціації з болем і стражданням

Біль - це досвід, унікальний для кожної людини, і поведінкові прояви болю неймовірно специфічні для різних видів. У людей добре задокументовано, що болі в зубах можуть 

бути надзвичайними (Bender 2000; Hasselgren 2000; Hargreaves та ін. 2004). Кілька опублікованих статей пов'язують зубний біль із зниженням продуктивності порушення сну 

та значними соціальними та психологічними впливами (Reisine та ін.,

1989; Аніл та ін., 2002; Хейвілін та ін., 2011 р .; Чой та ін., 2017). Тварини в порівнянні можуть демонструвати менше поведінки, яку можна безпосередньо пов’язати з болем у 

роті, але їхній досвід цього болю та інфекції, ймовірно, однаково присутній (Holmstrolm та ін. 1998d; Коен і Браун, 2002; Niemiec 2005a), враховуючи, що больові пороги у 

людей і тварин досить подібні (Bennett та ін., 1988; Роллін 1998).

Встановлено, що ссавці, що не є людьми, є чудовими моделями болю в зубах у людини (Le Bars 2001), і вони були широко використані в дослідженнях ноцицепції. Дослідження 

пульпіту людини - захворювання, яке, як повідомляється, спричиняє надзвичайні больові реакції у людей - виявило чудовою моделлю дрібних гризунів. Помітні та повторювані зміни 

поведінки внаслідок болю в пульпі включають зменшення збільшення ваги, збільшення часу до закінчення прийому їжі, струшування, відкриті ротові гримаси обличчя, 

заморожування та зниження активності (Chidiac 2002; Chudler та ін. 2004). Собак і котів також використовували для демонстрації поведінкових змін при пульпозному та 

непульпозному болі (Le Bars,

2001). Цікаво відзначити, що, незважаючи на поширену віру серед ветеринарних фахівців та власників, що зубні болі призведуть до різкого зниження або повного 

припинення апетиту, це рідко зазначається в опублікованих дослідженнях. Додаткові дослідження настійно рекомендуються для кращого розуміння болю в порожнині 

рота та того, як його найкраще оцінювати у видів тварин-супутників.

У професії існує суттєве переконання, що, незважаючи на те, що не завжди вдається довести, що тварині болить, ми повинні прагнути полегшити будь-який біль, який, як ми 

підозрюємо, мають у будь-який час (Метьюз та ін. 2014). Коли можна розумно запідозрити біль у порожнині рота, для полегшення цього болю рекомендується ефективна терапія. 

Хоча тимчасові заходи можуть бути можливими з фармацевтичними препаратами, єдиний спосіб усунути біль - вирішити проблему відповідною стоматологічною терапією.

Зазначено зміни у поведінці

Системи поведінкової оцінки для оцінки болю існують для різних систем та видів (Метьюз та ін., 2014) та більш детально описані в розділі анестезії. 

Однак важливо зазначити, що показники болю в зубах часто невизначені та неспецифічні.
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Умови, які можуть викликати біль у роті у наших пацієнтів, включають захворювання пародонту, переломи зубів та щелепи, резорбцію зубів, карієс, травматичні 

неправильні прикуси, синдром болю в ротовій порожнині котів та деякі неоплазії ротової порожнини. Практикуючим важливо розуміти, що відсутність помітних змін у 

поведінці не означає, що болю немає, а також не означає жодної відсутності тяжкості. Багато собак і котів просто не демонструють своїм власникам чи ветеринарним 

лікарям біль, який вони змушені переносити щодня, легко помітним або зрозумілим способом (Merola & Mills 2016). Поведінка, яку добре приписують болю в зубах, 

включає лапання, розтирання, слину, мутацію рота і трохи знижений апетит (Rusbridge та ін. 2015).

Інтерпретація поведінкових сигналів болю в ротовій порожнині може бути складною, проте це простий факт, що тварини продовжуватимуть їсти, 

незважаючи на виснажливий і сильний зубний біль. Тварини потребують живлення, щоб вижити, а інстинкт виживання сильніший за бажання уникнути 

болю. Важливо пам’ятати, що в той час як більшість тварин демонструють нормальну поведінку в ротовій порожнині, наприклад, гра з іграшками, розмітка 

лицьовими залозами або використання рота для вивчення навколишнього середовища, незважаючи на болі в зубах, іншим може бути заборонено 

висловлювати ці природні та необхідна поведінка через хронічний дискомфорт. Крім того, клієнти повідомляють, що вони щасливіші від того, що їхнім 

улюбленцям не боляче (McElhenny 2005). Незалежно від того, спостерігаються поведінкові зміни чи ні,

Хоча остаточного поведінкового посібника для оцінки поведінкових змін, спричинених захворюваннями порожнини рота та дискомфортом, наразі немає, автори настійно 

рекомендують, що ця область заслуговує на подальші дослідження.

Фізіологічні ознаки стресу

Ендодонтична та пародонтозна хвороби можуть спричинити значне навантаження на організм бактеріальних захворювань (DeBowes та ін. 1996, Niemiec 2012b, Niemiec 2013f). 

Неконтрольований біль та інфекція призводять до потенційно шкідливих наслідків, оскільки активізуються реакції організму на природний стрес (Broom 2006). Хоча вони можуть 

бути доречними в короткостроковій перспективі, хронічні стресові фактори негативно впливають на кілька систем організму. Вплив на імунну функцію може бути вперше 

відзначений при розробці гострої лейкограми стресу, що прогресує до лейкопенії та імунодепресивних запальних змін цитокінів із хронічністю (Гекман та ін., 2014). Кілька 

публікацій пов'язують реакції на хронічний стрес із зниженням здатності елімінувати бактеріальну інфекцію та підвищеною сприйнятливістю до хвороб у людей та мишей (Biondi та 

ін., 1997; Карін та ін., 2006; Кіанк та ін., 2006). Неліковані захворювання зубів можуть призвести до хронічного запалення та інфікування тканин ротової порожнини. Як і в інших 

ділянках тіла, неконтрольована інфекція є етично неприйнятною умовою виїзду без відповідної терапії.

Навчання клієнта має значення

Як ветеринари, ми несемо відповідальність за попередню діагностику, лікування та полегшення болю та страждань для наших пацієнтів-тварин. Коли досягнуто стійкість 

до нашого плану лікування, додаткова освіта клієнта може дозволити глибше зрозуміти зниження добробуту, пов’язаного зі станом окремої тварини, і може сприяти 

збільшенню дотримання нашого рекомендованого плану лікування. Важливим питанням добробуту тварин є те, щоб неліковані захворювання зубів спричиняли постійний 

біль без терапії.

На рівні практикуючого слід виконати просту анкету або обговорення з власником під час регулярних оглядів здоров’я щодо поточної поведінки порожнини рота та 

обличчя та будь-яких змін, які були зафіксовані, та записати в медичну книжку пацієнта. Хоча анекдотично здається, що більшість власників та багато ветеринарів 

відчувають, що біль у роті зменшить апетит (і, отже, за його відсутності призведе до неправильних повідомлень), ми закликаємо практикуючих розглянути більш 

універсальний погляд на широкий спектр змін, які можуть бути відзначені як наслідки захворювання ротової порожнини (таблиця 1) (DeForge 2009). Беручи історію у 

власника, це важливо для

Таблиця 1. Можливі помітні зміни, пов’язані із зубними болями

• Змінено схему контакту: вихованець з господарем

• Гіперсалівація

• Агресія

• Вилучення

• Порушення режиму сну

• Знижений догляд

• Зміни в харчовій поведінці

• Зміна переваги їжі - тверда на м’яку

• Закидання їжі в рот: ковтання їжі цілою

• Жування лише з одного боку рота

• Посмакування губ

• Рот базікає

• Шліфування зубів: особливо у котячих

• Язик звисає з рота

• Зміна поведінки в грі

• Кров у посуді з їжею або водою

• Кров'янисті виділення з носа

• Потирання обличчя або лапа в обличчя

• Випадання волосся відзначається навколо морди

• Котячий, що відступає від потирання щік за прихильність

• Викидання їжі за межі кишечника - небажання жуватися
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ветеринар не задавати провідних або закритих питань, а звертатися до власника з проханням оцінити будь-які зміни, які вони могли або не помітили щодо цих питань. Не менш 

важливим є спостереження за цими або будь-якими додатковими змінами, зазначеними власником після завершення професійної стоматологічної терапії. Зазвичай 

рекомендується спостереження протягом 2 тижнів та 2 місяців, щоб отримати повне уявлення про поліпшення, відзначені після терапії.

Наслідки добробуту для ветеринарних методів обробки

Потреби наших пацієнтів у добробуті починаються з моменту, коли вони вступають у нашу практику. Стоматологічне лікування повинні проводити належним чином навчені 

ветеринарні фахівці. Поводження з ним повинно бути завжди м’яким і гуманним. Під час первинного огляду та введення анестетиків рекомендуються техніки з низьким рівнем 

стресу та доброзичливого ставлення до котів, а загальновизнані рекомендації викладені в багатьох публікаціях (Rodan та ін. 2011, Карні та ін. 2012, Геррон та ін. 2014, Іньн 

2009). Зв'язок людини і тварини слабкий, і страх, який виникає під час ведення ветеринарних процедур, може швидко порушити цей зв'язок (Кнесль та ін., 2016). Навчання та 

прихильність зменшенню стресу, пов’язаного з проведенням оральних оглядів та процедур, пов’язаних із стоматологічною терапією, слід враховувати при вирішенні 

стоматологічних захворювань у наших пацієнтів.

Всі процедури в ротовій порожнині (включаючи професійне чищення зубів) необхідно проводити під загальним наркозом із захищеним дихальним шляхом 

(ендотрахеальна інтубація). Застосовуються всі запобіжні заходи, заходи безпеки, правила моніторингу, як зазначено у розділі Анестезія.

Рекомендується щадна, ефективна та продумана обробка тканин (малоінвазивна хірургія), щоб запобігти надмірному болю та набрякам після процедури. Крім того, 

відповідний вибір або взагалі уникнення використання ротової порожнини рота може допомогти запобігти травмі (гіперпосилання на анестезію). Місцеві та регіональні 

анестезуючі блоки, а також адекватне до- та післяопераційне лікування болю необхідні для контролю болю, який може виникнути під час належної стоматологічної терапії.

Наслідки добробуту стоматології, що не вживає анестезію (AFD)

Ветеринарні організації у всьому світі погоджуються з тим, що проведення стоматологічних процедур без анестезії, іменованої в цьому документі як стоматологія без анестезії 

(AFD), але іноді відома як стоматологія без анестезії або природна стоматологія, не є медично вигідною. Вчені з питань захисту тварин стверджують, що під час ветеринарної 

допомоги слід боротися з запобіжними та передбачуваними болями, стресами та занепокоєнням як з моральних, так і з етичних причин. Ефективна оцінка стану здоров'я 

пародонту вимагає ретельного зондування пародонту. Виконання ретельного і точного зондування на всіх поверхнях зуба, особливо на хвостових зубах та на всіх мовних / 

піднебінних поверхнях, на типовій неспаній тварині надзвичайно складно, а тому, ймовірно, буде неточним. Проблеми включають рух голови тварини, втручання язика та 

труднощі для візуалізації. Хоча це може бути процедура, яка створює мінімальний біль і стрес у здорових людей, зондування уражених тканин, таких як резорбтивні ураження, 

викликає значну і передбачувану больову реакцію. Визначення, які тварини відчуватимуть біль при зондуванні, рідко буває точним на основі візуальних підказок, і як такий, 

практикуючий має мало точної інформації перед зондуванням, щоб переконатися, що процес не буде болючим або стресовим для пацієнта.

Особи, які роблять стоматологічну процедуру без анестетика, не можуть проводити рентгенологічне дослідження піддесневої анатомії, що в країнах третього рівня 

вважається важливою процедурою для ретельної оцінки. Без ефективної оцінки над- і піддесневої зон значне лікування не може бути надане пацієнту. Як результат, 

видалення наддесневого зубного каменю та полірування видимих   поверхонь зубів може призвести до поліпшення ротової порожнини, але стійкі інфекційні, запальні 

та / або хворобливі стани, які не розпізнані та не виявлені, залишаються необробленими. Отже, процедура не тільки є по суті неефективною для полегшення болю та 

інфекції, вона часто призводить до помилкового почуття захищеності власника та призводить до затримок у наданні відповідної професійної допомоги.

Це прямо протиставляє соціальні вигоди та покращення якості життя, які є центром цих рекомендацій. Крім того, стресу або дискомфорту, що виникають під час цієї 

трудомісткої косметичної процедури, цілком можна уникнути, коли застосовується розумна альтернатива (відповідна анестезія), і не захищається з медичної та етичної 

точки зору. Таким чином, Всесвітня ветеринарна асоціація дрібних тварин рішуче заперечує проти практики проведення ветеринарних стоматологічних процедур без 

відповідної анестезії, оскільки вона є недостатньою та забезпечує неякісний рівень догляду, який може ввести в оману власника тварини.

Заявки на соціальне забезпечення вищої освіти

Ветеринарна стоматологічна допомога є важливою складовою профілактичного плану охорони здоров'я, і   все ж вона в значній мірі ігнорується у системі ветеринарної освіти. Як 

зазначалося десь у цих Посібниках, роль університету в освіті та просуванні можливостей освіти не тільки для діагностики та терапевтичних методів у стоматології, але також для 

виявлення болю в ротовій порожнині та поведінкових змін, пов’язаних з її патологією, повинна розглядатися у ветеринарній програмі на міжнародному рівні. . Без освітньої реформи 

та встановлення пріоритетів, рівень добробуту та покращення якості життя, які можна досягти завдяки збільшенню кількості та якості стоматологічної допомоги, будуть заважати.

Висновки

Як прихильники гуманного тваринництва та ветеринарної допомоги, ветеринарна професія покликана постійно вдосконалювати способи забезпечення своїх потреб у добробуті 

пацієнтів з тваринами. Як професія, ми повинні продовжувати висловлювати потребу в оптимальному здоров’ї порожнини рота для тварин-супутників, виступати за належний 

стоматологічний догляд за нашими пацієнтами та навчати наших клієнтів про важливість якісної стоматологічної допомоги
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на щоденний добробут своїх домашніх тварин. Використовуючи п’ять принципів добробуту тварин як наш орієнтир, регулярне обстеження зубів та правильна терапія допоможуть 

подолати інфекцію, контролювати біль, полегшити страждання та повернути звичну поведінку.

Ключові моменти

• Сучасна наука про благополуччя тварин розраховує на те, щоб ветеринари виступали за ініціативи в галузі охорони здоров’я тварин, які мінімізують біль, стрес, страждання та 

страх і дозволяють нашим пацієнтам виражати природну поведінку.

• Стоматологічні захворювання - одне з найпоширеніших захворювань, з якими стикаються тварини-супутники, і має значні наслідки для добробуту, якщо їх не діагностують та не 

лікують.

• Стоматологічні захворювання можуть призвести до невгамовного болю та хронічної інфекції, створити імунологічний та фізіологічний стрес, спричинити серйозні місцеві та 

системні захворювання та запобігти природним проявам поведінки.

• Зміни поведінки через біль у роті можуть бути розмитими та неспецифічними, рідко включають втрату апетиту (незважаючи на загальноприйняті переконання), і їх потрібно 

обговорювати та оцінювати з власниками як до, так і після стоматологічних процедур.

• Вивчення та просування правильних методів поводження з нашими стоматологічними пацієнтами до, під час та після терапії є важливим для підтримання зв’язку людини і 

тварини та мінімізації болю та психологічних страждань.

• Комітет стоматологічних рекомендацій WSAVA впевнений, що практикувати стоматологію без анестезії (виконувати стоматологічні процедури без відповідної анестезії та 

знеболення) є недостатнім і забезпечує неякісний рівень допомоги, який може призвести до значних проблем із добробутом та якістю життя.

• Ветеринари повинні змінити спосіб обговорення стоматологічних захворювань та вдосконалити нашу пропаганду для своїх пацієнтів, щоб допомогти нашим клієнтам зрозуміти 

проблеми добробуту, болю, інфекції та ризику захворювань, з якими стикаються їхні тварини-супутники при неадекватній стоматологічній допомозі.

РОЗДІЛ 3: АНЕСТЕЗІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БОЛЮ

ВСТУП

Переважна більшість собак і котів мають певну форму зубних та / або порожнини рота (Лунд та ін. 1999). Ці розлади часто створюють значний біль та запалення, що в 

кінцевому підсумку впливає на якість життя (QoL), стан харчування та добробут пацієнтів. Однак зовнішні клінічні ознаки дистресу відзначаються не завжди, і, отже, більшість 

домашніх тварин страждають без потреби (Niemiec 2012a) ( див. розділ «Усна анатомія та загальна патологія»).

Глобальна рада боротьби з болем WSAVA опублікувала великі вказівки щодо запобігання, оцінки та лікування болю у тварин-компаньонів. Цей документ можна 

завантажити за адресою http://www.wsava.org/sites/default/files/jsap_0.pdf (Matthews et al. 2014) і повинен використовуватися як додатковий матеріал для читання до 

Стоматологічної стандартизації WSAVA, Оцінка харчування WSAVA ( Фрімен

та ін. 2011) та WSAVAWelfare (Райан та ін 2019).

Ротові та щелепно-лицеві розлади вимагають загальної анестезії для відповідного клінічного та рентгенологічного обстеження та лікування. Професійний догляд за порожниною 

рота, включаючи чищення зубів, як правило, пов’язаний із слабким болем. Більш інвазивні стоматологічні процедури, такі як розширена пародонтальна терапія, видалення зубів, 

терапія кореневих каналів та операції на порожнині рота, такі як нижньощелепна / максилектомія та відновлення переломів щелепи, як правило, асоціюються з середнім та сильним 

болем. Правильна анестезія та ефективне знеболення відіграють вирішальну роль у стоматології.

Цей розділ містить рекомендації та пропозиції щодо Кращі практики при наркозі та знеболюванні хворих на собак та котів із захворюваннями порожнини рота / 

зубів Деякі оглядові статті були опубліковані в інших місцях з додатковою інформацією з цього питання (Woodward 2008b, Beckman 2013, de Vries and Putter, 2015).

Позиція на тему “Без стоматології без анестезії”

Деякі неспеціалісти та ветеринари пропонують стоматологію без анестезії для рутинної профілактичної стоматології. Американський коледж ветеринарної анестезії та 

знеболення опублікував позицію щодо цього питання (http://acvaa.org/docs/Anesthesia_Free_ Dentistry.pdf), яка узгоджується зі стандартами Американська асоціація 

лікарських тварин ( AAHA), Європейське ветеринарне стоматологічне товариство ( EVDS) та Американський ветеринарний стоматологічний коледж ( AVDC). Крім того, Американська 

ветеринарна медична асоціація

У заяві про позицію (AVMA) повідомляється, що "коли такі процедури, як зондування пародонта, інтраоральна рентгенографія, масштабування зубів та 

видалення зубів виправдовуються оральним оглядом, їх слід проводити під наркозом" (https://www.avma.org/KB/ Політика / Сторінки / 

AVMA-Position-on-Veterinary-Dentistry.aspx). Австралійська ветеринарна асоціація опублікував заяву про позицію, що розглядає стоматологію без анестезії як 

питання добробуту: «Стоматологія без анестезії дуже ймовірно негативно вплине на добробут тварин і матиме негативні психологічні та поведінкові наслідки. Це 

також створює ризик травмування оператора. Неможливо провести професійно ретельний і повний стоматологічний огляд у повністю свідомої тварини; загальна 

анестезія потрібна собакам і котам »(http://www.ava.com.au/node/85991).
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Комітет із стандартизації зубів WSAVA рішуче виступає проти цієї практики, і причини обговорюються у сфері добробуту та профілактики, а також у 

власному розділі. З точки зору анестезії нижче розглядаються деякі інші причини:

• Ризики анестезії у здорових домашніх тварин або навіть з легким компрометацією низькі, особливо якщо їх проводять навчені особи, і уникнення анестезії не є серйозною 

проблемою.

• Седація не завжди безпечніша за загальну анестезію, і ветеринари / власники не завжди знають про це. Деякі заспокійливі засоби, необхідні для хімічного 

обмеження, часто протипоказані в окремих випадках. Найголовніше, що серцево-легеневий моніторинг може бути нелегко досягти під час седації.

• Пероральні та стоматологічні процедури можуть збільшити поширеність аспірації крові, слини та сміття, що може траплятися у тварин, які перебувають під седацією, оскільки 

дихальні шляхи не захищені.

• Загальна анестезія забезпечує захист дихальних шляхів, належну вентиляцію та ретельний моніторинг серцево-дихальної функції. Протоколи анестезії можна регулювати в 

кожному конкретному випадку.

• Знеболювання зазвичай не проводиться в стоматології, що не вживає анестезію.

• Мета - забезпечити високу якість догляду за тваринами та клієнтами. Ми можемо досягти кращих результатів як професія, і стоматологія без анестезії не є частиною цієї концепції.

• Загальна анестезія потрібна для повної діагностики та лікування стоматологічних захворювань (Wallis et al. 2018).

Підготовка та оцінка пацієнта

Належне поводження та стриманість дозволять мінімізувати стрес та полегшити седативний ефект. Більшість оборонних або агресивних проявів поведінки пов’язані зі 

страхом і тривогою. Зі складними тваринами слід поводитися терпляче і м’яко торкаючись. Можливо, було б корисно дозволити кішкам залишатися у свого носія протягом 

передопераційного періоду. Американська асоціація практикуючих котів ( AAFP) та Міжнародне товариство котячої медицини ( ISFM) опублікували керівні принципи щодо 

практик поводження з котами (http://icatcare.org/sites/default/files/PDF/ ffhg-english.pdf) (Rodan та ін. 2011). “Подрібнення” є суперечливим методом утримання та від нього 

відмовляються багато клінік. Належне лікування анестетиками починається з гарного планування. Належне попереднє знеболювальне обстеження оцінює придатність 

пацієнта до наркозу та забезпечує оцінку факторів ризику. Це допоможе у запобіганні ускладнень та визначить вимоги до обладнання / матеріалу. Асоціація ветеринарних 

анестезіологів опублікував контрольний список для приготування анестезії (http://www.ava.eu.com/ information / checklists). Сюди входять ідентифікація пацієнта, анамнез, 

сигналізація, ідентифікація супутніх захворювань та ліків, фізичне обстеження, ризики, пов’язані з хірургічними процедурами, голодування, оцінка ризику (табл. 2) та 

встановлення / перевірка обладнання / матеріалів. Загалом, ризик смерті від анестетиків у собак та котів коливається від 0,05 до 0,3%. (Бродбелт та ін. 2007, Бродбелт та ін. 2008, 

Метьюз та ін. 2017). Захворюваність та смертність більші у пацієнтів із поганою оцінкою ризику анестезії (ASA ≥ III), що демонструє важливість попередньої анестезії та 

класифікації стану здоров'я. Якщо можливо, собакам та котам із супутніми захворюваннями слід стабілізувати перед загальною анестезією введенням рідини та корекцією 

порушень електроліту та кислотно-лужної системи.

Хімія та гематологія сироватки крові та додаткове візуалізаційне обстеження рекомендуються, коли з анамнезу та фізикального обстеження та у пацієнтів із 

супутніми захворюваннями виявляються відхилення. Це також може представляти унікальний шанс для пацієнта пройти «обробку» та більш ретельне вивчення 

загального стану здоров’я. Однак результати хімії та гематології сироватки рідко впливають на протоколи анестезії, а взяття крові може бути значним джерелом стресу 

для деяких пацієнтів (Алеф та ін. 2008).

Ротові пробки у котів

Повідомляється, що прищі у роті є фактором ризику під час анестезії у котів та причиною тимчасової та постійної сліпоти після анестезії після оральних процедур 

(Стайлз та ін. 2012 р .; де Мігель Гарсія та ін. 2013). Ротові пробки надають безперервну силу на зуби верхньої щелепи та нижньої щелепи, що може стискати 

верхньощелепну артерію, що забезпечує приплив крові / оксигенацію сітківки та мозку у котів. Надмірне відкриття рота звужує відстань між медіальним аспектом 

кутового відростка нижньої щелепи і ростролатеральною межею барабанної були; верхньощелепні артерії проходять між цими двома кістковими структурами 

(Barton-Lamb

та ін. 2013; Мартін-Флорес та ін. 2014; Скривані та ін. 2014). Це особливо актуально для підпружинених кляпів; тому їх не слід використовувати. Можуть бути розглянуті 

альтернативні методи, такі як пластикові кляпи належного розміру (наприклад, вирізані бочки шприца), однак їх використання слід звести до мінімуму і періодично випускати / 

видаляти.

Таблиця 2. Система класифікації фізичного стану ASA (з дозволу). (Палата делегатів 

ASA, 2014)

Класифікація ASA *

ASA I

ASA II

ASA III

ASA IV

ASA V

Визначення

Нормальний здоровий пацієнт

Пацієнт із легким системним захворюванням

Пацієнт із важким системним захворюванням

Пацієнт із важким системним захворюванням, яке є постійною загрозою для життя

Померлий пацієнт, який не повинен вижити без операції

* Кожна класифікація додатково підрозділяється з включенням букви "Е" для екстреної операції, де затримка може вплинути на результат
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Управління анестезією

Протоколи анестезії повинні бути адаптовані до потреб пацієнта на основі індивідуальних вимог, оцінки ризику, існуючих захворювань та доступності ліків. Метою 

премедикації є вироблення анксіолізу, полегшення болю та розслаблення м’язів при одночасному зменшенні потреби в анестезії та забезпеченні плавної індукції та 

відновлення анестетика. Крім того, це може зменшити реакцію ендокринного стресу на операцію та полегшити внутрішньовенну катетеризацію.

Нейролептаналгезія - це поєднання седативного / нейролептичного препарату з опіоїдом, і вона спрямована на зменшення доз та несприятливих ефектів обох класів 

препаратів, одночасно максимізуючи їх корисний ефект. Протоколи седації та премедикації зазвичай включають комбінацію опіоїду з ацепромазином, дексмедетомідином 

або бензодіазепіном (наприклад, діазепамом або мідазоламом), однак прийом опіоїду як окремо, так і в поєднанні з бензодіазепіном часто використовується в ASA III або 

IV пацієнти із супутніми захворюваннями. Пропоновані показання, переваги та недоліки препаратів, що застосовуються для седації та премедикації, описані в таблиці 3.

Індукцію знеболення можна здійснити шляхом введення пропофолу, альфаксалону, тіопенталу, етомідату або комбінації кетаміну / діазепаму. Кожен 

анестезуючий засіб має свої переваги та недоліки (табл. 4), і препарати слід вводити «на ефект», щоб мінімізувати серцево-дихальну депресію.

Леткі анестетики (наприклад, ізофлуран та севофлуран) є найкращим методом для підтримки анестетика. Однак висока концентрація летких анестетиків може 

спричинити периферичну вазодилатацію, зменшити скоротливість міокарда та серцевий викид, що ослаблені пацієнти можуть не переносити. Гіпотонії найкраще 

уникнути, зменшивши концентрацію анестетика, використовуючи збалансовану анестезію; ліки, що знижують потреби в летких анестетиках і забезпечують хорошу 

гемодинамічну стабільність та знеболення (наприклад, опіоїдні інфузії або болюси) (Steagall та ін. 2015, Гутьеррес-Бланко та ін. 2013). Це особливо важливо в тих 

випадках, коли залучені пацієнти геріатричного або компрометованого типу. Ця популяція зменшила фізіологічні резерви, і анестезуючі препарати зазвичай роблять 

значний вплив на системи організму, що може мати драматичні наслідки. Очі слід змащувати щонайменше щогодини, оскільки виділення сліз зменшується під час 

седації та загальної анестезії.

Обмежена доступність ліків

Летюча анестезія не завжди доступна, і опіоїди можуть перебувати під суворим регулюванням та контролем для ветеринарів у багатьох країнах.

• Оптимальний догляд за анестетиком / порожниною рота все ще можливий із застосуванням ін’єкційних протоколів анестезії (наприклад, комбінації ксилазину, кетаміну та 

діазепаму, а також протоколів із залученням тілетаміну-золазепаму тощо).

• Загальна анестезія вимагає ендотрахеальної інтубації у стоматолога.

• В ідеалі слід проводити рідинну терапію / кисень та адекватний контроль анестезії та температури тіла.

• Місцеві анестезуючі блоки є широко доступними та обов’язковими для лікування періопераційного болю (див. Таблицю 5).

• НПЗЗ також доступні та відіграють важливу роль у контролі післяопераційного болю та запалення, коли інші способи недоступні.

• Ін’єкційний трамадол доступний у багатьох країнах Південної Америки та Європи і може бути ефективною альтернативою, якщо опіоїди відсутні у котів.

Таблиця 3. Препарати, що застосовуються для седації, премедикації та хімічного обмеження у собак та котів *

Ліки

Ацепромазин

Схеми дозування **

0,01-0,05 мг / кг IM, IV, SC Легка седація у котів

Більш високі дози не обов'язково збільшують величину ефектів; однак тривалість дії може бути збільшена

Погане всмоктування після введення ІМ.

Зазвичай застосовується у комбінації з кетаміном або пропофолом для індукції анестетиків Зазвичай 

застосовується у комбінації з кетаміном або пропофолом для індукції анестетика Седація, коли (декс) 

медетомідин відсутній

Зазвичай виникають блювота та нудота

Більш низькі дози застосовуються для седації та нейролептанальгезії, тоді як високі дози вводяться для анестезії в 

поєднанні з кетаміном та опіоїдами («собачка» або «кицька магія»), коли летюча анестезія недоступна.

Для хімічного обмеження диких собак та котів можуть знадобитися більш високі дози. Див. 

Дексмедетомідин

Напівефективність дексмедетомідину (дози подвоюються) Букальне введення 

викликає надмірне слиновиділення у котів

Кетамін може бути виключно використаний для седації / стримування хімічних речовин у кішок у поєднанні з мідазоламом та 

опіоїдом

Пероральне введення - варіант диких котів

Альфаксалон може бути виключно використаний для седації у котів у поєднанні з мідазоламом та опіоїдом

Коментарі

Діазепам †

Мідазолам †

Ксилазин

Дексмедетомідин 1-10 мкг / кг в / м, в / в

10-20 мкг / кг (OTM) (коти)

0,2-0,5 мг / кг IV

0,2-0,5 мг / кг внутрішньовенно або внутрішньовенно

0,2-0,5 мг / кг внутрішньовенно, внутрішньовенно

Медетомідин 6-20 мкг / кг IM, IV

Кетамін 3-10 мг / кг в / м або перорально

Альфаксалон 0,5-1 мг / кг ІМ

*

При виборі внутрішньовенного шляху слід вводити менші дози

* *

Використання в стоматології

† Парадоксальна седація зазвичай спостерігається після введення бензодіазепінів у молодих здорових пацієнтів
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Таблиця 4. Препарати, що застосовуються для анестезії та ін’єкційної анестезії †

Ліки

Альфаксалон *

Схеми дозування

0,5-3 мг / кг IV

До 3-5 мг / кг (пацієнти без медичної допомоги) 

IV

0,5-4 мг / кг IV

Коментарі

Дози даються для ефекту

Може спостерігатися серцево-дихальна депресія Одужання може бути 

збудженим (див. Етикетку препарату) У котів можуть знадобитися більш 

високі дози (6-8 мг / кг)

Обережно при гіповолемії та пацієнтах із серцево-легеневою хворобою Деякі препарати 

містять консерванти, що сприяють тривалому терміну придатності. Вибір анестетика при 

нефропатіях та гепатопатіях

Зазвичай застосовується в комбінації з діазепамом або мідазоламом для індукції анестетика. Ніколи не слід 

вводити самостійно

Антигіпералгезичні ефекти через антагонізм рецепторів N-метил D-аспартату (NMDA) Хороша серцево-легенева 

стабільність

Потенційно важке відновлення наркозу 

Використовується, коли інших засобів немає 

Серцево-легенева депресія

Накопичення наркотиків (наприклад, переохолодження, гепатопатія, нефропатія) може призвести до тривалого відновлення наркозу

Строго вводиться внутрішньовенно (інакше ризик флебіту та важкого некрозу шкіри) Варіант, 

коли леткий анестетик недоступний

Для контролю болю слід вводити знеболюючі засоби Потенційні 

тривалі та грубі відновлення Подібний фармакологічний профіль 

кетаміну

2-20 мкг / кг / хв (інфузія збалансована

Пропофол *

Кетамін * 2-5 мг / кг (індукція) IV 

анестезія) IV

Тіопентал * 2,5-5 мг / кг IV

Тилетамін-золазепам * 1-2 мг / кг IV

† Конкретну інформацію про ці анестезуючі засоби слід знайти у відповідних підручниках

*

Дози даються для ефекту. Рівень седації слід оцінити перед введенням анестезії, щоб визначити найкращі режими дозування кожного препарату. Ці препарати мають усі свої унікальні переваги та недоліки

Таблиця 5. Загальноприйняті місцеві анестетики, що застосовуються у ветеринарній анестезії та лікуванні болю

Місцеві

анестетик *

Лідокаїн

Мепівакаїн

Бупівакаїн

Ропівакаїн

Левобупівакаїн

Початок (хв) Загальні концентрації (%) Тривалість блоку (год) Відносна потенція

(лідокаїн = 1)

1

1

4

3

4

Рекомендовані максимальні дози (мг / кг)

5–15

5–15

10–20

10–20

10–20

1, 2

1, 2

0,25, 0,5, 0,75

0,5, 0,75

0,5, 0,75

1–2

1,5–2,5

4–6

3–5

4–6

10 (собаки)

5 (коти)

4 (собаки)

2 (коти)

4 (собаки)

2 (коти)

3 (собаки)

1,5 (коти)

2 (собаки)

1 (коти)

*

Обсяги ін’єкцій (0,25 - 1 мл) варіюються залежно від розміру та анатомії пацієнта та маси тіла. Анестезуючі блоки можна повторювати відповідно до тривалості процедури, інтересу післяопераційного знеболення та використання 

менше рекомендованих доз (див. Текст)

• Дипірон (метамізол) і парацетамол (ацетамінофен) широко використовуються як знеболюючі засоби в деяких країнах. Їх можна використовувати як частину 

мультимодального знеболення, однак знання про ці препарати як знеболюючі засоби, а також їх побічний ефект невідомі у тварин-компаньонів. Парацетамол не можна 

вводити котам.

• У таблиці 6 наведено запропоновані протоколи знеболення та знеболення для стоматологічного пацієнта з урахуванням різних можливостей лікарських засобів.

Інтубація

Ендотрахеальна інтубація є обов’язковою для проведення стоматологічних процедур, навіть якщо доступність ліків обмежена і відсутність летючої анестезії.

• Манжетні ендотрахеальні трубки використовуються для інтубації, забезпечують захист дихальних шляхів та засоби допоміжної вентиляції. Це особливо важливо при пероральних 

процедурах через підвищений ризик аспірації вмісту.

• Рекомендується упаковка ротоглотки (див. Розділ про профілактику).

• Ендотрахеальна інтубація необхідна під час загальної анестезії, а ветеринари повинні уникати надмірного надування манжети, особливо у котів, оскільки це може спричинити 

пошкодження трахеї / некроз, особливо під час руху пацієнта (Мітчелл та ін. 2000).

• Пацієнтів слід завжди відключати від дихального контуру, коли їх повертають з одного боку на інший.

Рідинна терапія

Венозний доступ повинен бути встановлений у всіх пацієнтів як частина найякіснішої допомоги, в ідеалі за допомогою внутрішньовенного катетера. Це дозволяє вводити рідини, 

екстрені препарати, антибіотики, анальгетики та анестетики протягом періопераційного періоду. Керівні принципи терапії рідинами AAHA / AAFP 2013 надають вичерпну 

інформацію з цього питання у собак та котів (Davis та ін. 2013б).
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Таблиця 6. Періопераційний контроль болю у собак та котів, які перебувають на лікуванні захворювання порожнини рота: приклади протоколів з різною доступністю ліків

Лікування захворювання порожнини рота часто включає біль і запалення. Протягом періоду після операції та від декількох днів до тижня після виписки з лікарні слід застосовувати план знеболення. Будь ласка, 

дивіться таблиці 3, 4 та 5 щодо конкретних доз. У всіх випадках методи місцевої анестезії включаючи інфраорбітальний, нижній альвеолярний нижньощелепний, верхньощелепний, піднебінний, блокади 

психічного нерва слід застосовувати відповідно до областей, що цікавлять.

Запропонований протокол без Премедикація: комбінація ацепромазину, агоніста альфа-2-адренергічного рецептора (тобто

обмежена доступність ліків дексмедетомідин, ксилазин, медетомідин) АБО бензодіазепін (тобто мідазолам) з опіоїдом. Вибір опіоїдів (тобто гідроморфон, метадон, 

морфін, буторфанол або бупренорфін) буде залежати від тяжкості болю

Індукція анестезії: пропофол (3-5 мг / кг), кетамін (5 мг / кг) + діазепам або мідазолам (0,25 мг / кг), АБО альфаксалон (2-5 мг / кг) 

внутрішньовенно

Підтримка анестезії: інгаляційна анестезія ізофлураном або севофлюраном

Післяопераційне знеболення: НПЗЗ. Ці препарати слід вводити протягом декількох днів залежно від етикетки та виду. Дози опіоїдів 

можуть повторюватися залежно від тяжкості болю

Премедикація: комбінація ацепромазину АБО агоніста альфа-2 адренергічного рецептора (тобто дексмедетомідину, ксилазину, 

медетомідину) та ін’єкційного трамадолу. Якщо ін’єкційна форма відсутня, трамадол можна призначати перорально

Індукція анестезії: пропофолу (3-10 мг / кг), альфаксалону (2-5 мг / кг) або тілетаміну / золазепаму (1-2 мг / кг) внутрішньовенно. Індукція 

анестезії може бути здійснена внутрішньом’язовим шляхом введення, коли тілетамін / золазепам вводять як премедикацію

Підтримка анестезії: інгаляційна анестезія галотаном, ізофлураном або севофлураном. Пропофол або альфаксалон IV для ефекту. 

Тилетамін / Золазепам

Післяопераційне знеболення: НПЗЗ. Ці препарати слід вводити протягом декількох днів залежно від етикетки та виду. Метамізол 

(дипірон; 25 мг / кг внутрішньовенно кожні 12 годин) АБО ацетамінофен (парацетамол; 12,5 мг / кг перорально кожні 12 год) можна 

вводити в собаки, але не у котів. Ці два препарати можна вводити в комбінації з НПЗЗ для кращого післяопераційного знеболення, коли 

опіоїди відсутні.

Премедикація: Ксилазин

Введення та підтримка анестезії: пентобарбітал (2-5 мг / кг), тіопентал (2-8 мг / кг), пропофол (3-5 мг / кг) для ефекту IV. Тилетамін / 

Золазепам IV або ІМ

Післяопераційне знеболення: такий же, як запропонований протокол без контрольованих препаратів

Запропонований протокол без

контрольовані препарати

Запропонований протокол з обмеженою 

доступністю знеболюючих препаратів

• Рідинна терапія компенсує постійні втрати, запобігає та лікує дегідратацію та гіповолемію та забезпечує джерелом електролітів.

• Більшість анестезуючих препаратів спричиняють певний рівень серцево-судинної депресії, а введення збалансованого кристалоїдного розчину оптимізує стан гідратації 

та перфузію тканин під час анестезії.

• Вибір буде заснований на потребах та вимогах пацієнта. Загалом прийнято вважати, що у знеболених пацієнтів, які перебувають на оральній хірургії, застосовуються менші (2-3 

мл / кг / годину), ніж хірургічні кристалоїдні норми (5 мл / кг / годину), оскільки втрати рідини менш чутливі.

• Перевантаження рідиною є ризиком для собак та котів, особливо враховуючи, що ці процедури можуть бути тривалими. За необхідності, у випадках гіповолемії без супутніх 

серцевих захворювань можуть застосовуватися більш високі показники рідини.

• Пацієнтам із запущеною хворобою нирок може бути корисно передопераційне введення рідини для встановлення належної гідратації.

Моніторинг

Анестетичний моніторинг суттєво корелює зі зниженням захворюваності та смертності. Ветеринари не повинні звинувачувати саму «анестезію» у випадковій смерті в 

періопераційному періоді, оскільки більшість смертей під час анестезії трапляються, коли за собаками та котами не спостерігається пильний нагляд або часто через людські 

помилки. Проста пальпація периферичного пульсу та пульсова оксиметрія можуть значно зменшити ризик смерті, пов’язаної з анестетиком, на 80% у котів (Бродбельт та ін. 2007). 

Американський коледж ветеринарної анестезії та знеболення надав рекомендації щодо моніторингу ветеринарних пацієнтів, які перебувають під процедурною седацією або 

анестезією (www.acvaa.org; див. «Рекомендації з моніторингу дрібних тварин»).

• Пульсоксиметрія може бути проблемою для моніторингу під час анестезії для проведення пероральних процедур, оскільки зонд може бути легко зміщений, проте його можна 

поставити над вухами та лапами.

• Для належної перфузії тканин слід підтримувати середній моніторинг артеріального тиску вище 70 мм рт. Ст. Це особливо важливо у собак і котів з хронічними захворюваннями 

нирок. Допплерівське ультразвукове дослідження можна використовувати для вимірювання систолічного артеріального тиску. У котів моніторинг артеріального тиску за 

допомогою доплерометрії тісно пов’язаний із середнім артеріальним артеріальним тиском.

• Дихання слід в ідеалі контролювати за допомогою капнографа, оскільки моніторинг частоти дихання не дає інформації про “якість дихальної функції” 

(амплітуда, газообмін, обмін речовин, відключення від анестезуючої дихальної системи тощо).

• Температура тіла повинна підтримуватися між 37 і 38 ° C (98,6 - 100,4 ° F). Його слід контролювати за будь-яких обставин (Stepaniuk & Brock 2008). Запобігання 

переохолодженню можна досягти, уникаючи контакту з холодними поверхнями, використання грілок, активних нагрівальних приладів та ковдр та роботи в теплому 

середовищі. Міхурову поліетиленову плівку навколо кінцівок також можна використовувати для профілактики переохолодження. Цей матеріал дешевий і доступний у 

всьому світі.

Обладнання

Анестезуюче обладнання, включаючи наркозний апарат, дихальні системи та ендотрахеальні трубки, слід перевірити перед загальною анестезією. Вони повинні бути чистими, у 

хорошому робочому стані та проходити планове технічне обслуговування.
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Собак і котів з високим ризиком смерті від анестезії (тобто ASA III або вище) в ідеалі слід направляти до ветеринара з підвищенням кваліфікації з питань ветеринарної 

анестезії, де це можливо (наприклад, у деяких країнах є сертифіковані ветеринарні лікарі, які пройшли суворе навчання з боку американців або Європейський коледж 

ветеринарної анестезії та знеболення).

УПРАВЛІННЯ БОЛЮ

Загальні міркування

Управління болем має важливе значення не тільки з етичної точки зору та з точки зору добробуту, але і як терапевтична стратегія для відновлення функції органів, прискорення 

виписки з лікарні та мінімізації фінансових витрат (Саймон та ін. 2017). Міжнародна асоціація з вивчення болю (IASP) опублікувала конспект навчальної програми щодо болю для 

стоматології у людини на основі початкового рівня (http://www.iasp-pain.org/Education/ CurriculumDetail.aspx? ItemNumber = 763). Подібні схеми можуть бути адаптовані та застосовані 

у ветеринарній медицині для навчання студентів-ветеринарів. У ветеринарній стоматології клініцисти повинні застосовувати перевірені методи оцінки болю та лікувати 

орофациальний біль на основі наявної літератури та наукових доказів, коли це доречно. Принципи лікування болю при порожнині рота та щелепно-лицьових розладів представлені 

нижче:

• Біль вважається 4 го життєва оцінка та її оцінка та лікування повинні бути частиною “підготовки” кожного пацієнта. Протягом періоду після операції та від 

декількох днів до тижня після виписки з лікарні слід застосовувати план знеболення.

• Знеболюючі протоколи слід створювати в кожному конкретному випадку, а схеми дозування відповідно коригувати. Стоматологічні пацієнти з різним рівнем болю та безпечним та 

ефективним підходом можуть бути складними завданнями.

• Управління болем завжди найкраще вирішувати із застосуванням превентивного та мультимодального знеболюючого підходу, і це може бути навіть більш важливим у пацієнтів із 

захворюваннями порожнини рота, оскільки вони часто не мають очевидних ознак болю (Вставка 1).

• «Основний» анальгетичний протокол включає введення опіоїдів, місцевих анестезуючих блоків та нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗЗ), якщо це не 

протипоказано (див. Метьюз та ін. 2014 щодо ліків, доз та показань).

• Слід враховувати плюси і мінуси кожного класу знеболюючих препаратів.

• Введення ад'ювантних анальгетиків рекомендується у випадках помірного та сильного болю та при виписці пацієнта. Госпіталізація рекомендується для 

інвазивних хірургічних процедур, коли пацієнт, наприклад, потребує частого обстеження та лікування інфузіями опіоїдів та кетаміну.

Оцінка болю

Оцінка болю у собак та котів є проблемою для ветеринара, оскільки конкретні інструменти / інструменти для оцінки болю у пацієнтів із захворюваннями порожнини рота не 

опубліковані. В даний час інструмент знаходиться на стадії розслідування, і загальновизнано, що ці тварини болять у більшості випадків, особливо в тих випадках, коли існує 

хронічна інфекція або травма. (Делла Рокка та ін. 2019). Хвороби порожнини рота та пов'язаний з ними біль є проблемою добробуту, оскільки вони впливають на якість життя та 

стан харчування (Вставка 2). Видалення зубів, як і більшість інших стоматологічних терапій, чітко асоціюються з болем (Steagall & Monteiro 2019).

Загалом, біль, пов’язаний із захворюваннями порожнини рота, може створювати специфічні та / або неспецифічні клінічні ознаки, які покращаться після перорального лікування. 

Ознаки болю в зубах включають птіалізм, галітоз, зниження апетиту, тертя або лапання обличчя, зміни у поведінці та небажання грати з іграшками. Розпізнавання та оцінку болю 

можна виконати за допомогою інструментів підрахунку болю в Глазго для собак (Reid та ін. 2007) та котів (Reid

та ін. Ці інструменти не були спеціально перевірені для пацієнтів із захворюваннями порожнини рота, але вони дають уявлення про «загальну» картину і можуть бути використані 

при будь-яких медичних / хірургічних станах. Кошача шкала гримаси має добру до чудової взаємонадійності для котів, яким роблять видалення зубів, і може використовуватися для 

розпізнавання болю (Ватанабе та ін. 2020). Це дійсний, надійний і простий інструмент для оцінки болю у котів.

Періопераційний контроль болю

Опіоїди є першим напрямком лікування гострого болю, і вони були детально розглянуті в інших місцях. (Саймон і Стігалл

2016, Bortolami & Love 2015).

КОРОБКА 1:

Профілактичне знеболення описує всі типи періопераційних втручань та зусиль 

для подолання та мінімізації післяопераційного болю. Введення анальгетиків 

проводиться у будь-який час і протягом різної тривалості в періопераційному 

періоді, щоб запобігти аллодинії та центральній сенсибілізації. Мультимодальне 

знеболення полягає у введенні двох або більше знеболюючих препаратів з 

різними механізмами дії. Ці комбінації препаратів повинні мати значний синергізм, 

що дозволяє використовувати менші дози кожного класу анальгетиків з 

мінімальними несприятливими ефектами.

КОРОБКА 2:

Наприклад, нерідко спостерігається збільшення маси тіла та активності, а також 

покращення режиму сну / якості життя після лікування захворювання порожнини 

рота. Деякі тварини стають більш дружніми після процедури, ніж до того, що вказує 

на потенційний емоційний та афективний компонент болю та запалення. Засоби 

знеболення зменшують біль і страждання та приносять користь соціальному 

забезпеченню (див. Розділ соціального забезпечення).
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• Вони виробляють різний рівень седації (залежно від препарату та стану здоров'я пацієнта), зменшують потребу в анестезії залежно від дози (собаки) 

і мають перевагу оборотності.

• Різні опіоїди мають різний ефект залежно від спорідненості до рецепторів, ефективності, потенції та індивідуальних реакцій.

• Ця дискусія виходить за рамки керівних принципів, однак більшість повноцінних опіоїдних агоністів (наприклад, морфін, гідроморфон, метамед, фентаніл, реміфентаніл) 

забезпечать дозозалежне знеболення, підвищать вагусний тонус, що викликає брадикардію без змін системного судинного опору або міокарда скоротливість, що забезпечує 

гемодинамічну стабільність.

• Бупренорфін є частковим агоністом μ-опіоїдних рецепторів, і його використання було розглянуто у котів (Steagall та ін. 2014). Як бупренорфін, так і метадон можна 

вводити по щічному шляху та забезпечувати значні знеболюючі ефекти у цього виду. Це цікавить стоматологічних пацієнтів, однак можуть виникнути проблеми з 

відповідальністю при призначенні цих ліків для призначення власниками. В недавньому дослідженні коти з гінгівостоматитом продемонстрували нижчу біодоступність 

та коротший період напіввиведення після щічного введення бупренорфіну порівняно зі здоровими котами. Однак бупренорфін давав знеболюючий ефект у цих 

пацієнтів, і, здавалося, запалення впливало на абсорбцію, але не на загальну анальгетичну ефективність препарату (Stathopoulou et al., 2018).

Більшість оральних та щелепно-лицьових розладів та терапії включають запалення та пошкодження тканин / травми. У цих випадках настійно рекомендується 

введення НПЗЗ, і ветеринари повинні знати про затверджені режими дозування у своїх країнах.

• Якщо це не протипоказано, терапія НПЗЗ зазвичай застосовується протягом приблизно 3-7 днів залежно від типу захворювання / процедури порожнини рота.

• НПЗЗ також можна вводити котам протягом декількох днів (Монтейро та ін. 2019). Це може бути особливо важливим після значних операцій на порожнині рота, таких як 

видалення повної ротової порожнини через хронічний гінгівостоматит котів. Деякі НПЗЗ мають ліцензію на щоденне тривале введення котам у Європі, і вони можуть бути 

варіантом для цих пацієнтів.

• Челюстно-лицьова травма, а також інвазивні та складні процедури (наприклад, щелепна і нижньощелепна) можуть спричинити нестерпний біль; до них зазвичай звертаються із 

збалансованою анестезією / мультимодальною аналгезією (системне введення знеболюючих інфузій, таких як опіоїди, лідокаїн та кетамін) протягом раннього післяопераційного 

періоду (24-48 годин) у поєднанні з НПЗЗ (Ватанабе) та ін. 2019).

• Знеболюючі вливання важливі, особливо коли пероральне введення знеболюючих засобів неможливе через сильну травму або тризм (міозит жувальних м’язів), 

серед іншого.

• Рецепт знеболюючого препарату для прийому додому - важлива частина лікування болю.

• НПЗЗ ідеально поєднуються з пероральними ад'ювантними анальгетиками, такими як трамадол, амітриптилін, габапентин та / або амантадин.

Місцеві анестезуючі методи порожнини рота

Місцеві анестезуючі препарати виробляють оборотний блок натрієвих і калієвих каналів та передачу ноцицептивного введення. Місцеві анестезуючі методи забезпечують 

післяопераційне (та негайне післяопераційне) знеболення та зменшують потреби у летких анестетиках економічно ефективно (брутто) та ін. 1997; Валовий 2000; Snyder & Snyder 

2013; Агіяр та ін. 2015). Крім того, вони притупляють початкову хірургічну травму, зменшуючи час відновлення. Ці блоки вимагають мінімальної підготовки і можуть бути використані 

для різноманітних стоматологічних процедур, включаючи екстракції або хірургічні втручання ротової порожнини, такі як, зокрема, щелепно-манділектомія. Деякі міркування 

представлені нижче:

• На жаль, місцеві анестезуючі методи широко не застосовуються у ветеринарній медицині через недостатню обізнаність із використанням. Комітет із стандартизації зубів 

WSAVA настійно підтримує використання цих методів у періопераційному контролі болю, особливо в сценаріях з обмеженою доступністю знеболюючих препаратів.

• Ці препарати є легкодоступними, і їх слід включати до складу анестезіологічних препаратів у пацієнтів з порожниною рота та щелепно-лицьовими розладами.

• Важливо зазначити, що методи, що застосовуються у собак, не можуть бути безпосередньо екстрапольовані на котів через анатомічні відмінності між видами.

• Описи та схеми, що зображують різні локально-регіональні анестетичні методи, були описані в Настановах WSAVA щодо розпізнавання, оцінки та 

управління болем (Mathews et al. 2014). Ці методи можна переглянути на каналі YouTube факультету ветеринарної медицини університету 

Монреаля (посилання наведено нижче) (Стігал та ін. 2017).

Матеріали

Локорегіональні анестезуючі методи порожнини рота вимагають простих та недорогих матеріалів, таких як одноразові шприци об’ємом 1 мл, голки від 25 до 30 мм та 27-G або 25-G. 

Слід уникати більших голок, оскільки вони можуть спричинити пошкодження нервів та судин, тоді як менші голки можуть спричиняти надмірний тиск під час ін’єкції та призвести до 

місцевого пошкодження тканин.

Наркотики

У таблиці 5 наведено загальні дози та концентрації місцевих анестетиків. Левобупівакаїн або бупівакаїн можуть бути кращими перед лідокаїном для місцевих 

анестетиків у ротовій порожнині через тривалу тривалість дії. Однак повідомили про самокалічення, якщо ротову порожнину і особливо язик все ще знеболюють 

через години після закінчення процедури / після екстубації. Знеболення
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мовного та мілоїоїдного нервів може виникнути під час блокування нижньощелепної нерва і призвести до десенсибілізації ростральних двох третин мови. Ідея полягає в тому, 

щоб забезпечити відмінне інтраопераційне та раннє післяопераційне знеболення за допомогою місцевих анестетиків та опіоїдів, тоді як післяопераційне полегшення болю 

досягається при призначенні опіоїдів, НПЗЗ та допоміжних анальгетиків. Деякі ветеринари поєднують опіоїди, такі як бупренорфін (0,003-0,005 мг / кг), з місцевими 

анестетиками для блокування ротової порожнини. У людей прийом бупренорфіну посилює та подовжує ефекти бупівакаїну після незначних операцій на порожнині рота (Моді та 

ін. 2009). У собак бупівакаїн окремо або в комбінації з бупренорфіном знижує потребу в ізофлурані приблизно на 20%. Додавання бупренорфіну не продовжувало тривалості 

блокади нервів, але у деяких людей це дало довготривалий ефект, що зберігає ізофлуран (Снайдер та ін. 2016б).

Змішування місцевих анестетиків

Історично склалося, що 2% лідокаїну та 0,5% бупівакаїну змішувались, щоб зменшити початок дії бупівакаїну, одночасно збільшуючи тривалість дії лідокаїну. Однак ці 

препарати мають різну рКа,% зв’язування з білками, і існує мало доказів того, що це поєднання є кращим, ніж лише бупівакаїн. Результати можуть бути 

непередбачуваними, а тривалість дії насправді зменшилася (Шама та ін. 2002). Однак суміш лідокаїн-бупівакаїн повинна забезпечувати більшу тривалість дії, якщо 

порівнювати лише з лідокаїном (Pascoe 2016).

Томи

Для цих методик потрібна невелика кількість місцевого анестетика. Як правило, обсяги коливаються від 0,1 до 0,2 мл у котів до 0,2 до 1 мл у собак лідокаїну або 

бупівакаїну, доки токсичні дози розраховуються з урахуванням усіх необхідних стоматологічних блоків (див. Нижче). Ротова порожнина широко іннервується гілками безлічі 

черепно-мозкових нервів, і нерідкі випадки, коли блокада не вдається (Krug & Losey 2011). Ветеринари повинні використовувати комбінацію методів, які можна повторити, 

якщо дотримуються токсичні дози (див. Ускладнення нижче), проте завжди слід враховувати інші методи знеболення. Внутрішньокісткова або внутрішньолігаментарна 

анестезія може бути варіантом, коли інші методи не вдаються, однак ці блоки викликають внутрішній біль при ін’єкції.

Уникнення ускладнень

Є кілька важливих міркувань перед введенням будь-якого місцевого анестетичного блоку, щоб уникнути ускладнень:

• Розрахунок токсичних доз - Місцева анестетична токсичність може виникнути, коли схеми дозування та інтервали прийому неправильно розраховані (таблиця 5).

• У собак та котів загальновизнано, що дози, що перевищують 10 мг / кг (собаки) та 5 мг / кг (коти) лідокаїну, та 2 мг / кг бупівакаїну (обидва види) можуть викликати 

клінічні ознаки токсичність, така як напади, кардіореспіраторна депресія, кома та смерть (Chadwick 1985; Feldman та ін. 1989; Фельдман та ін. 1991; Woodward 

2008b).

• При підрахунку дози слід враховувати призначення лідокаїнового спрею для ендотрахеальної інтубації у котів.

• Негативна аспірація крові - Ветеринарні лікарі повинні завжди перевіряти наявність негативної аспірації крові, щоб уникнути випадкового внутрішньовенного 

введення перед введенням препарату, особливо під час введення бупівакаїну через його кардіотоксичний профіль (Aprea та ін. 2011). Якщо бупівакаїн вводити 

внутрішньовенно, можуть спостерігатися такі ритми, як передчасне скорочення шлуночків.

• Внутрішньовенне введення не є проблемою з лідокаїном, однак блокування може бути неефективним, і може виникнути гематома / кровотеча (Loughran та ін. 2016). Краще уникати 

гематоми, використовуючи цифровий тиск після введення місцевого анестетика протягом 30-60 секунд.

• Стійкість до ін’єкцій - Не слід проводити локальний блок, якщо зустрічається опір до ін’єкції, оскільки це може свідчити про проникнення нервової голки та ризик 

пошкодження нерва. У цьому випадку голку слід витягнути або відрегулювати.

Ускладнення після місцевих анестезуючих блоків ротової порожнини рідкісні, але, як повідомлялося, включають проникнення глобуса, яке найчастіше вимагає 

енуклеації та ін. 2015). Проникнення в орбіту також може бути спричинене видаленням зубів, а отже, не пов'язаним із введенням анестетиків (Сміт та ін. 2003; 

Геррейру та ін. 2014). Ветеринари не повинні боятися використовувати ці методики; однак їх слід застосовувати з обережністю, використовуючи відповідні 

орієнтири. Місцевих блоків слід уникати за наявності абсцесів або новоутворень через ризик поширення інфекції або новоутворених клітин відповідно.

Запалення та збій місцевих анестезуючих блоків

Місцеві анестетики мають рКа між 7,5 і 9 і складаються у вигляді кислотних розчинів солей гідрохлориду (рН 3,5 - 5,0). Ця композиція дає 

чисте поширення іонізованої форми і, отже, розчиняється у воді. При введенні розчину місцевого анестетика в тканини організму з 

фізіологічним рН (7,4) переважатиме неіонізована розчинна у ліпідах форма. Це має вирішальне значення для лікарського ефекту, оскільки 

неіонізована форма перетинає біологічні мембрани. У запалених тканинах переважає іонізована форма, що пояснює, чому місцеві 

анестетики можуть бути неефективними за таких умов (кислий рН та запалення). Введення місцевого анестезуючого блоку слід проводити 

в незапалених місцях для поліпшення ефективності. Наприклад,
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Специфічні прийоми

1. Блок нижнього альвеолярного нерва (https://www.youtube.com/watch?v=2q8ndh5Bn6U)

Знеболення сенсорної та рухової іннервації нижньої щелепи, включаючи зуби, нижню губу, частина язика, тверді та м’які тканини. Цей отвір може бути 

важко пропальпувати у котів, але блокування все ще може бути виконано успішно. Кішки не мають увігнутості черевного краю тіла нижньої щелепи, яке 

легко можна знайти у собак.

Блокування піднебінного нерва (https://www.youtube.com/watch?v=-xsDqqGRrjI) Анестезія 

піднебінних нервів та піднебіння.

Блокада інфраорбітального нерва (https://www.youtube.com/watch?v=H3L1LHBcM-g)

Знеболення шкіри та м’яких тканин всередині ротової порожнини, верхньощелепних іклів, дорсальної частини носової порожнини, верхньощелепної кістки рострально до 

підглазничного отвору та ріжучих зубів. Цей блок не завжди знеболює верхньочелюстні четверті премоляри, перший або другий моляри на боці лікування (Pascoe 2016). 

Натомість у собак та котів для видалення цих зубів слід розглянути блокування верхньощелепних нервів.

З цим блоком потрібно бути обережним, оскільки інфраорбітальний отвір знаходиться безпосередньо вентрально від очниці. Кістковий хребет можна легко пропальпувати 

у котів. Інфраорбітальний канал набагато коротший у котів та брахіцефальних собак, ніж у мезо- та доліхоцефальних собак. Довжина - лише кілька міліметрів. Щоб 

уникнути проникнення очей, голку слід вводити вентрально і просувати лише приблизно на 2 мм.

Блок середнього психічного нерва (https://www.youtube.com/watch?v=r9j06VVGvMw)

Наркоз нижньої ростральної нижньої губи та нижньої щелепи, включаючи іпсилатеральні зуби різця. У котів і собак дрібних порід отвір невеликий, і його не слід проникати, 

щоб уникнути пошкодження нервів.

Блокада верхньощелепних нервів (https://www.youtube.com/watch?v=1AYNmsyzCv0)

Знеболення іпсилатеральної верхньої щелепи, зубів, піднебіння та шкіри носа, щоки та верхньої губи. Описано інший підхід до верхньощелепного 

нерва. За допомогою інфраорбітального підходу кінчик катетера (без стилета) просувається до точки, де уявні лінії паралельні інфраорбітальному 

каналу та його перпендикуляр, проведений до бічного трансекту кантуса (Viscasillas et al. 2013). Верхня губа піднята і розташовано підглазничний 

отвір (приблизно дорсально до третього премолярного зуба). Катетер вводиться приблизно на 2-4 мм у отвір, і розмір катетера заздалегідь 

підбирається ветеринаром.

2.

3.

4.

5.

Ключові моменти:

• Ротові та щелепно-лицьові розлади вимагають загальної анестезії для відповідного лікування. Тому анестезія та лікування болю є ключовими напрямками ветеринарної 

стоматології.

• «Стоматологія без анестезії» є не тільки неприйнятною з точки зору загального добробуту, але вона також становить ризик для оператора, а також є недостатньою з точки зору 

профілактики та лікування захворювань порожнини рота.

• Відповідне управління анестезіями включає планування та підготовку / оцінку пацієнта на основі індивідуальних вимог, ризиків, супутніх захворювань, 

обладнання та доступності ліків.

• Анестезуючі / знеболюючі протоколи пристосовані до індивідуума та захворювання.

• Ендотрахеальна інтубація, анестетичний контроль та введення рідин є частиною найкращих практик анестезії, оскільки вони допомагають запобігти ускладненням.

• Біль є четвертою життєвою оцінкою, і її оцінка та лікування повинні бути частиною “підготовки” кожного пацієнта.

• Протягом періопераційного періоду та протягом декількох днів до тижня після виписки з лікарні повинен бути розроблений план знеболення, що включає мультимодальний підхід.

• Місцеві анестезуючі методи порожнини рота (стоматологічні блоки) повинні бути частиною кожного протоколу стоматологічного лікування.

РОЗДІЛ 4: УСНЕ ОГЛЯД І ЗАПИС

Точний усний діагноз базується на результатах історії хвороби, клінічному обстеженні та діаграмах, рентгенографії зубів та лабораторних тестах, якщо це вказано. 

Обстеження повинно проводитися систематично, щоб уникнути пропуску важливих деталей. Всі висновки повинні бути записані в медичній картці.

ОГЛЯД СВІДОМОГО ХВОРОГО

Деякі частини обстеження можна провести на свідомому пацієнті під час першої консультації. Результати дають огляд рівня захворювання та 

дозволяють сформулювати попередній план лікування. Це слід ретельно обговорити з власником, включаючи той факт, що це лише початковий план, і 

подальша терапія часто необхідна на основі обстеження та рентгенограм, отриманих під наркозом (Wallis C et al, 2018).
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Усний / стоматологічний огляд

Обстеження починається з ретельного анамнезу, включаючи симптоми, які можуть вказувати на стоматологічні розлади, такі як: галітоз, зміна харчових звичок, пталізм та 

похитування голови. Клінічне дослідження починається з огляду голови з оцінки очей, симетрії голови, набряків, лімфатичних вузлів, носа та губ. Потім слід оцінити оклюзію та 

функціональність скронево-нижньощелепного суглоба. Стоматологічне обстеження включає констатацію стадії зубних рядів (первинної / постійної), а також відсутність, перелом 

або зміна кольору зубів. Дослідження м’яких тканин ротової порожнини включає слизову оболонку порожнини рота, ясен, піднебіння, спинного та черевного відділів язика, 

мигдаликів, слинних залоз та проток. Експерт повинен оцінити м'які тканини ротової порожнини на предмет маси, набряків, виразок, кровотеч та запалення. Свідомий огляд 

пародонту повинен зосередитись на запаленні ясен, відкладеннях конкрементів та спаді ясен. Крім того, діагностична тест-смужка для пародонту для вимірювання рівня 

розчиненого тіолу може бути дуже корисним показником кабінету для огляду стану здоров’я ясен та стану пародонту (Манфра та ін., 2012). Показано, що цей продукт покращує 

дотримання клієнтом стоматологічних рекомендацій.

Індекс здоров'я порожнини рота (OHI)

Першим кроком у кожному випадку є збір мінімальної клінічної бази даних. Індекс здоров'я порожнини рота (OHI) (Gawor та ін., 2006) - корисний інструмент, створений на основі 

базового обстеження свідомого пацієнта та дає загальне клінічне враження. Обстеження включає не тільки ротову порожнину та прилеглі регіони, але також спосіб життя та 

харчування. Критеріями, що досліджуються, є: лімфатичні вузли, відкладення зубів, статус пародонту, харчування та догляд за порожниною рота (професійний та домашній 

догляд). Кожен критерій оцінюється щодо клінічних висновків, а потім визначається загальний бал. Результат допомагає прийняти рішення та визначити, чи призначено 

подальше обстеження та / або лікування ( Таблиця 7).

Оклюзія

Відповідно до комітету з номенклатури Американського ветеринарного стоматологічного коледжу (Комітет з питань номенклатури AVDC 2019), ідеальна оклюзія описується 

як «... ідеальна інтердигація верхньощелепних та нижньощелепних зубів. У собаки ідеальні положення зубів у дугах визначаються оклюзійними, міждуговими та міжзубними 

зв'язками зубів архетипної собаки (тобто вовка) »(Повну інформацію можна знайти тут: www.avdc.org/ номенклатура). Аномалії визначаються як неправильний прикус 

скелета або неправильне розміщення одиночного (див. Розділ про неправильний прикус).

Таблиця 7.

Клініка

Адреса

ZIP, місто

Телефон

ІНДЕКС УСНОГО ЗДОРОВ’Я (ОЗ) Дата:

Власник:

Ім'я тваринки:

Вузли лімфи

DogBeachDoctor

Затока 123

Сан - Дієго

0123 456 78 90

16-05-2017

Джейн Доу

Дональд

нормальний

відчутний

збільшений

0

1

2

0

Зубні відкладення

жоден

менше 25% крони менше 50% 

крони більше 50% крони

відсутність запалення

Гінгівіт

Пародонтит

Стоматит

сухий

сухий і м’який

м'який

Щоденний активний догляд за порожниною рота

Пасивна реклама / або рідко активна Жодна

0

1

2

3

0

1

3

3

0

1

2

0

1

2

1

Статус запалення

0

Дієта

2

Догляд на дому

2

5Оцінка балів

Результати:

0-3 бали

4-7 балів

8-12 балів

профілактичні рекомендації

потрібні радикальні зміни, потрібна операція 

негайно
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Контрольний перелік прикусу зубів (Gorrel 2004):

1. Симетрія голови

2. Відносини з різцями

3. Оклюзія собак

4. Вирівнювання премолярів

5. Каудальна премолярна / молярна оклюзія

6. Індивідуальне позиціонування зубів

ЕКСПЕРТИЗА ЗА ЗАГАЛЬНОЮ АНЕСТЕЗІЄЮ

Ретельне обстеження можна провести лише під загальним наркозом. Підготовка до анестезії та анестезія описані в Розділі 3 (Анестезія). Після введення анестезії, 

встановлення трубки ЕТ, накачування манжети та закріплення трубки ЕТ та стабілізації стану пацієнта, обстеження слід проводити детально та систематично з 

одночасним складанням діаграм. Після візуального огляду всієї ротової порожнини тактильний огляд проводиться у два етапи за допомогою відповідних 

інструментів. Спочатку самі зуби досліджуються на наявність дефектів, таких як знос зубів, резорбція, карієс, оголення пульпи та захворювання емалі за 

допомогою стоматолога. Після цього оцінюють вплив кишенькової борозни / кишені та фуркації за допомогою пародонтального зонда. Для встановлення 

правильного діагнозу дуже важливо знати анатомію залучених структур (див. Розділ «Усна та стоматологічна анатомія та фізіологія»). Дуже корисно працювати в 

чотири руки, коли одна людина оглядає, а інша записує те, про що повідомляється (Huffman 2010).

Покроковий іспит:

1. Огляньте ротоглотку: доцільно зробити швидкий огляд ротоглотки та мигдаликів у кранах перед ендотра-

обдурити інтубацію та покласти горло ( Малюнок 107).

Рисунок 107. а) оцінка нормальної хвостової порожнини рота та ротоглотки під час інтубації. б) велика новоутворена маса з лівого боку каудальної ротоглотки (сині стрілки).
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2. Зробіть передопераційні фотографії: перед будь-якою процедурою слід робити передопераційні фотографії. Рекомендується приймати

по одному з кожної сторони і по одному з рострального аспекту. Фотографії служать доказом передопераційного стану зубів, а також візуальними доказами власника. 

Рекомендується використовувати ретрактор губ або стоматологічне дзеркало для кращої візуалізації всього зубного ряду та оточуючих конструкцій ( Малюнок 108).

3. Зменшення бактеріального навантаження: полоскати ротову порожнину 0,12% хлоргексидином для полоскання ротової порожнини.

5. Оцініть м’які тканини: слід обстежити всю порожнину рота і вестибулярні тканини, включаючи слизові оболонки рота (для

колір, вологість, набряк), губи та щоки, піднебіння, язик та під’язикова тканина для відхилень від норми та порожнини рота.

6. Початкове масштабування зубів: для кращої видимості зубних поверхонь та ясен рекомендується проводити первинне чищення зубним скалером.

7. Інтраопераційна фотографія: рекомендується сфотографувати будь-яку патологію, виявлену в результаті масштабування ( Малюнок 109).

8. Стоматологічне обстеження у стоматолога: кожен зуб необхідно оглянути стоматологом, починаючи з першого різця

кожного квадранта і прогресуючого каудально зуба за зубом, щоб покрити всю дугу. ( Малюнок 110) Суха поверхня зуба покращує чіткість (Baxter 2007), і 

стоматологічне дзеркало може бути дуже корисним. Звичайна поверхня зуба гладка; будь-яка шорсткість є ознакою патології. Необхідно дослідити всю поверхню 

кожного зуба, особливо область трохи нижче краю ясен, щоб виявити резорбтивні ураження. При обстеженні слід зазначити:

a. Наявність (або відсутність) зубів: відсутність зуба може означати гіподонтію (вроджено відсутні зуби), незруйновану

(або уражений) зуб, затриманий корінь зуба або раніше вилучений або відшарований зуб (Niemiec 2010b). Іноді a

4. Оцініть та ідентифікуйте зубний ряд: первинний, постійний або змішаний.

Малюнок 108. Доопераційне зображення правої сторони собаки, яка демонструє рівень 

захворювання, наявного до чищення. Зверніть увагу на слабкий та середній ступінь зубного 

каменю та гінгівіт протягом усього, проте є рецесія ясен та незначний гнійний ексудат між 

четвертим премоляром та першим моляром (108 та 109) (біла стрілка) та деяка рецесія ясен у 

104.

Рисунок 109. Пацієнт на малюнку 109 після лущення зубів, яке може виявити патологію, 

приховану під зубним каменем (наприклад, ТР та переломи).

Малюнок 110. Демонстрація використання дослідника зуба вздовж краю ясен правого 

нижньощелепного ікла (404) у кота для оцінки

для патології. У цьому випадку незначне ураження TR було виявлено трохи вище ясенного краю 

щічного аспекту зуба. Це ретельне обстеження дозволило провести діагностику та лікування 

цього хворобливого стану.
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“Відсутнім” зубом насправді буде неправильно сформований зуб. Зубні рентгенограми завжди призначаються для кожного випадку “відсутнього” зуба (Niemiec 

2011). Можуть бути надлишкові зуби.

Поверхня зуба: будь-яке порушення є підозрілим для патологічного процесу. До диференціалів для огрубілої поверхні зуба належать: перелом зуба 

(неускладнений / ускладнений) (див. Загальні порушення розрізу зубів), дефект емалі (наприклад, гіпомінералізація), карієс, стирання / стирання (DuPont 2010) 

або резорбція зуба (див. Розділ Резорбція зубів)

Колір: Власне фарбування (фіолетовий, жовтий, рожевий або сірий зуб) вказує на пульпіт (тобто нежиттєвий зуб) або використання певних антибіотиків під час 

розвитку зуба. ( Малюнок 111) зуби з підозрою на пульпіт або некроз пульпи вимагають терапії або видалення кореневих каналів. Зовнішнє фарбування може бути 

наслідком зносу, жування металу. Ці зуби, як правило, не потребують терапії, але показані рентгенограми зубів (DuPont 2010).

Глибина пародонтального зондування (PPD): глибину зондування пародонта потрібно виміряти градуйованим пародонтальним зондом. Борозну / кишеню 

необхідно виміряти по колу навколо всього зуба і можна зробити запис 4-6 місць. (Деякі діаграми фіксують лише найглибшу кишеню, оскільки вона є найбільш 

значущою) (Holmstrom SE та ін., 2004). Нормальний показник PPD у собак становить 0-3 мм, а у котів у котів 0-1 мм (Niemiec 2013c). (Див. Розділ пародонтотерапії)

Збільшення ясен: збільшення ясен може призвести до псевдо-кишень ( Малюнок 112) Рецесія ясен: є ознакою захворювання пародонту, хоча PPD не 

обов'язково збільшується ( Малюнок 113) Залучення фуркації: залучення фуркації свідчить про втрату кісткової маси між корінням багатокореневих зубів. 

( Графа 3) (Малюнок 114) Мобільність: ступінь мобільності повинен бути визначений ( Графа 4) Загальний бал пародонта в роті (TMPS): цей метод 

дозволяє дуже точно визначити стан здоров'я пародонту пацієнта (Harvey та ін. 2008)

колись можливо (Niemiec 2011). ( Малюнок 115) ( Див. Розділ радіології) Комітет з 

номенклатури 2019) ( Графа 5)

13. Додаткова терапія: На основі всієї доступної інформації (візуальної, тактильної та рентгенографії) визначте та виконайте остаточне лікування

ментовий план.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

10. Виставляйте зубні рентгенограми: рентгенограми зубів є дуже важливою частиною стоматологічного огляду, і їх слід робити, коли-

11. Стадія захворювання пародонту: постановка може бути проведена шляхом поєднання клінічних висновків та рентгенограм зубів (AVDC

9. Пародонтальне обстеження:

12. Остаточне очищення та полірування

14. Післяопераційні рентгенограми та фотографії (Малюнки 116 і 117)

Стоматологічні рентгенограми є важливою частиною усного огляду, однак на момент написання цієї статті вони широко не використовуються (див. Розділ «Необхідне 

обладнання»). У цій ситуації ретельне обстеження у стоматолога, пародонтального зонда та дзеркала дасть досить точну інформацію про стан ротової порожнини. 

Пародонтальна постановка без рентгенографії зубів дуже неточна, але якщо немає можливості, це все одно може допомогти.

Малюнок 112. Невелика область збільшення ясен на правому верхньощелепному іклі (104) 

собаки. Показана гінгівектомія, і вирізана тканина повинна бути передана на гістопатологію 

для управління нашою неоплазією.

Малюнок 111. Лівий нижньощелепний ікол (304) у собаки, яка внутрішньо 

забарвлена   (знебарвлена). Переважна більшість цих зубів є нежиттєвими, 

незалежно від рентгенологічних ознак. Тому рекомендується лікувати їх за 

допомогою терапії кореневих каналів або видаляти.
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КОРОБКА 3: Індекс фуркації

Етап 1 (F1): Залучення фуркації 1 існує, коли періодонтальний зонд 

простягається менше 1/3 під коронку в будь-якому напрямку 

багатокореневого зуба із втратою прикріплення. (а)

Етап 2 (F2): Залучення фуркації 2 існує, коли пародонтальний зонд 

простягається більше ніж на половину шляху під коронкою 

багатокореневого зуба із втратою прикріплення, але не наскрізь. (b)

Етап 3 (F3): Експозиція фуркації існує, коли періодонтальний зонд 

простягається під коронкою багатокореневого зуба, наскрізь і з 

одного боку фуркації, з іншого. (c)

Малюнок 113. Демонстрація правильного використання періодонтального зонда для 

вимірювання рецесії ясен на нижній щелепі правого ікла (404) собаки. У цьому випадку є 

12-мм рецесія ясен, що свідчить про розвинену пародонтозну хворобу, незважаючи на 

те, що пародонтальної кишені немає. Екстракція - лікування, яке вибрали для цього 

зуба.

Малюнок 114. а) демонструючи правильне використання періодонтального зонда для оцінки рівня впливу фуркації на щічному аспекті лівого нижньощелепного другого премоляра (306) собаки. 

У цьому випадку існує фуркація I ступеня, тобто зонд потрапляє в фуркацію, але менше 1/3 ширини кореня. Цей рівень впливу можна ефективно очистити закритим способом (тобто без 

клапана). б) Оцінка впливу фуркації на піднебінну поверхню лівого верхньощелепного четвертого премоляра (208) собаки. У цьому випадку існує фуркація II ступеня, що означає, що зонд 

потрапляє в фуркацію більше 1/3 ширини кореня, але не проходить повністю. Цей рівень впливу вимагає хірургічного втручання на пародонтальному лоскуті для ефективного очищення 

фуркації. В якості альтернативи можна розглянути можливість видобутку. Це демонструє важливість повного усного іспиту. Якби ретельне обстеження не проводилось, це ураження було б 

пропущено. в) Оцініть рівень впливу фуркації на піднебінну поверхню лівого верхньощелепного другого премоляра (206) собаки. У цьому випадку є фуркація III ступеня, що означає, що зонд 

пройшов весь шлях. Цей рівень впливу вимагає видалення ураженого зуба.

КОРОБКА 4: Індекс рухливості зубів

Етап 0 (M0): Фізіологічна рухливість до 0,2 мм.

Етап 1 (М1): Рухливість збільшується в будь-якому напрямку, крім 

осьового, на відстані більше 0,2 мм і до 0,5 мм.

Етап 2 (М2): Рухливість збільшується в будь-якому напрямку, крім 

осьового, на відстані більше 0,5 мм і до 1,0 мм.

Етап 3 (М3): Рухливість збільшується в будь-якому напрямку, ніж осьовий на 

відстань, що перевищує 1,0 мм, або будь-яке осьове переміщення.

www.avdc.org
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Малюнок 115. Важливість рентгенографії зубів. (a & b) Резорбція зубів (TR): Видалення котячих зубів, уражених резорбцією зубів, може бути дуже складним через анкілоз та резорбцію. 

Ампутація коронки стала визнаною формою терапії цього стану, але лише за умови дотримання певних критеріїв, які повинні бути визначені стоматологічною рентгенологією. а) 

Внутрішньоротова рентгенограма зубів пацієнта з прогресуючим типом 2 TR на лівій нижній щелепі P3 (307) (червона стрілка). Цей зуб є кандидатом на ампутацію коронки. б) Ліва нижня 

щелепа кота з розвиненим типом 1 TR (синя стрілка). У типу 1 TR заміни немає, і тому коріння все ще видно. Потрібна повна витяжка. (c & d) неускладнені переломи коронки (UCF):

в) Ліва верхньощелепна ділянка P4 (208) собаки з неускладненим переломом коронки. Клінічних ознак зараження немає. г) Внутрішньоротова рентгенограма зуба в (c). Це зображення обмежує 

периапікальні ураження всіх трьох коренів ураженого зуба (червоні стрілки). Це свідчить про загибель зубів. Терапія кореневих каналів

або вказано витяг. Інформація, надана на рентгенограмах зубів, дозволила провести належну терапію зуба. д) Внутрішньоротова рентгенограма зубів стійкого листяного верхньощелепного ікла 

(604). Відбувається розсмоктування на шийці зуба (праворуч від ясенного краю) (червона стрілка). Це значно збільшить ризик перелому коріння під час видалення. Однак залишок кореня є 

нормальним (сині стрілки). Всупереч поширеній думці, цей корінь не буде розсмоктуватися самостійно. Тому хірургічний підхід є, мабуть, найкращим вибором, особливо якщо зуб розбивається. 

f) Внутрішньоротова стоматологічна рентгенограма ростральних лівих нижньочелюстних премолярів у собаки з «відсутнім» першим премоляром (305). На рентгенограмі виявляється уражений 

зуб (червона стрілка), а також велике літичне ураження, яке, швидше за все, являє собою зубну кісту (білі стрілки).

КОРОБКА 5: Стадії хвороби пародонту

Ступінь тяжкості захворювання пародонту (ПД) стосується одного зуба; у пацієнта можуть бути зуби, що мають різні стадії пародонтозу.

Звичайний (PD0): клінічно нормальний; запалення ясен або періодонтит клінічно не виявляється.

Стадія 1 (PD1): Гінгівіт тільки без втрати прихильності; висота та архітектура альвеолярного краю нормальні.

2 стадія (PD2): Ранній пародонтит; менше 25% втрати прикріплення або, щонайбільше, є залучення фуркації на стадії 1 у багатокореневі зуби. Є ранні 

рентгенологічні ознаки пародонтозу. Втрата періодонтального прикріплення становить менше 25%, як вимірюється або зондуванням рівня клінічного 

прикріплення, або рентгенологічним визначенням відстані альвеолярного краю від цементо-емалевого з'єднання відносно довжини кореня.

Стадія 3 (PD3): Помірний пародонтит - 25-50% втрати прикріплення, вимірюваного або зондуванням рівня клінічного прикріплення, рентгенологічним 

визначенням відстані альвеолярного краю від цементо-емалевого з'єднання відносно довжини кореня, або там є залученням фуркації на стадії 2 в 

багатокореневих зубах.

4 стадія (PD4): Розширений пародонтит; більше 50% втрат прикріплення, виміряних або зондуванням рівня клінічного прикріплення, або 

рентгенологічним визначенням відстані альвеолярного краю від цементно-емалевого переходу відносно довжини кореня, або є залучення фуркації на 

стадії 3 в багатокореневих зубах.

www.avdc.org

Журнал практики дрібних тварин • Том 61 • Липень 2020 • © 2020 WSAVA E109



ЗАПИС

Ретельне обстеження може бути проведене лише у анестезуючого пацієнта. Результати клінічного обстеження повинні бути записані на стоматологічній карті, щоб забезпечити 

створення належного плану лікування на всіх рівнях (Clarke & Caiafia 2014). Вони також повинні зберігатися як частина медичної картки і можуть використовуватися для 

ілюстрування занепокоєння власника при поясненні клінічних висновків та проведеного лікування.

Система Тріадана

Найбільш загальноприйнятою системою підрахунку зубів є система Triadan, яка забезпечує послідовний метод нумерації зубів у різних видів тварин. У котів 

використовується модифікована система Тріадан (Floyd 1991) для розміщення меншої кількості зубів у котів. Кожен зуб має трицифрове число, яке 

ідентифікує квадрант, положення та первинний чи постійний зуб. Перший

Малюнок 116. Після масштабування для демонстрації чистоти зубів. Експозиція фуркації 

видно на третьому премолярі (біла стрілка) та втрата пародонта на мезіальному аспекті 

третього різця (синя стрілка).

Малюнок 117. Внутрішньоротова рентгенограма зубів першого моляра лівої нижньої щелепи 

(309) собаки, яку «витягли» кількома роками раніше. Зберігаються коріння зубів із супутніми 

периапікальними ураженнями (червоні стрілки), що вказують на запалення. Післяопераційні 

зубні рентгенограми виявили б ці корені і врятували цього пацієнта від зайвих страждань.

Малюнок 118. Зразок базової стоматологічної карти, що демонструє систему нумерації Triadan.
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цифра позначає квадрант, який нумерується за годинниковою стрілкою, починаючи з правого верхньощелепного квадранта і закінчуючи праворуч від нижньощелепного квадранта. 

(1-4 для постійного зубного ряду, 5-8 для первинного зубного ряду). Друга і третя цифри стосуються положення в квадранті, причому послідовність завжди починається від 

середньої лінії з першим різцем ( Малюнок 118).

Переваги систем Triadan і Modified Triadan полягають у тому, що вони дозволяють легко ідентифікувати зуб, розуміються у всьому світі без мовного 

бар'єру, підходять для всіх видів, швидше, ніж виписувати опис зуба, і ідеально підходять для цифрового запису та статистики .

Малюнок 119. Зразок стоматологічної карти.
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Малюнок 120. Роздруківка з безкоштовної електронної системи оцінки деталей від EVDS. Практика може вставити власний логотип у цю форму та роздрукувати його для клієнта.

Ручне підрахунок

Клінічні дані можна записати вручну ( Малюнок 119). Стоматологічні карти для кількох видів можна безкоштовно завантажити за адресою (http://cpd.vetdent.eu). Результати 

можна або намалювати вручну у стоматологічній карті, або позначити у прикріпленій таблиці з декількома варіантами. Найпоширенішими ознаками для стоматологічної 

фіксації є коло для відсутнього зуба (O), хеш-знак для перелому зуба (#) та хрестик для екстрагованого зуба (X). Детальніші інструкції див. У розділі про терапію 

пародонту.

Електронний бал

Результати також можна записати цифровим способом. Європейське ветеринарне стоматологічне товариство пропонує безкоштовне програмне забезпечення для 

онлайн-стоматологічного картографування (Електронне ветеринарне оцінювання зубів), доступне для всіх ветеринарів на п'яти мовах (англійською, французькою, німецькою, 

іспанською, португальською). Це простий інструмент для підтримки практикуючого в його повсякденній роботі. Основні клінічні результати можна оцінити простим клацанням миші на 

стоматологічних картах. Оціненими критеріями є: відсутність зуба, стійкий молочний зуб у собак / резорбтивні ураження у котів,
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перелом зуба, індекс запалення, екстракція. Звіти можуть бути збережені в програмному забезпеченні клініки у форматі PDF та / або роздруковані для власника однією з шести 

поширених мов (англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською, португальською) або легко перетворені на будь-яку іншу вручну. За допомогою декількох клацань 

ми можемо вставити дані клініки та логотип та створити індивідуальний звіт ( Малюнок 120). Програма також оснащена навчальним посібником, який базується на фотографіях. Ця 

функція служить навчальним інструментом, допоміжним засобом для планування діагностики та лікування та може бути використана для ілюстрування стану клієнта. Доступ до 

програми здійснюється через: www.evds.org.

Рівні 2 і 3 рекомендується використовувати більш детальну комерційну програму. Доступно кілька варіантів (в алфавітному порядку: www.chartific.com; 

www.evds.org; www.vetdentalcharts.com).

Ключові моменти:

• Свідоме обстеження є важливим, але має дуже обмежену цінність, оскільки повне обстеження можливе лише за загальної анестезії. Це одна з багатьох причин, чому 

цей комітет настійно не рекомендує стоматологію, що вільну від анестезії (AFD).

• Ретельний оральний огляд ПОВИНЕН бути частиною кожної стоматологічної процедури.

• Системи Triadan і Modified Triadan та анатомічні назви можуть використовуватися для запису стоматологічного обстеження та лікування.

• Огляд ротової порожнини повинен проводитися систематично та повторювано.

• Стоматологічна рентгенографія є важливою частиною обстеження.

• Важливе значення має належний запис клінічних висновків та методів лікування.

РОЗДІЛ 5: ПЕРІОДОНТАЛЬНА ТЕРАПІЯ

ОСНОВНА ПРОФЕСІЙНА ТЕРАПІЯ

Існує безліч терапевтичних варіантів лікування пародонтозу, однак основою терапії пародонту залишається контроль нальоту. Нещодавно було показано, що 

професійне чищення зубів матиме значний позитивний ефект на мікробіом порожнини рота, швидко відновлюючи його до здорового рівня (Flancman R, et al, 

2018).

Видалення та контроль нальоту складається з 4 аспектів залежно від рівня захворювання. Ці терапії включають (Niemiec 2008c)

Професійне чищення зубів (раніше називалося стоматологічною профілактикою, чищенням, пероральним АТФ (оцінка, лікування, профілактика) або COHAT 

(Комплексна оцінка та лікування порожнини рота) (Bellows 2010a)

Догляд на дому

Пародонтальна хірургія

Видобуток

Цей розділ охоплює повну стоматологічну профілактику / чистку, а також основні показання до пародонтологічних операцій та екстракцій. Догляд на дому та основні 

методи вилучення будуть висвітлені в інших місцях цього документу, однак хірургія пародонту виходить за рамки цих вказівок.

Незалежно від назви, метою цієї процедури є не лише очищення та полірування зубів, але також оцінка тканин пародонту та всієї ротової порожнини. Будь-яка 

професійна пародонтальна терапія для ветеринарних пацієнтів повинна проводитися під загальним наркозом, із добре набитою ендотрахеальною трубкою (Holmstrom 

1998; Niemiec 2003b; Colmery 2005; Holmstrolm 2013; Niemiec 2013c). Тільки коли пацієнт належним чином знеболений, можна провести безпечне та ефективне 

очищення та оральний огляд (Wallis C та ін. 2018). Недавнє дослідження довело, що непрофесійне масштабування зубів суттєво призвело гірше пародонтоз (Stella JL та 

ін. 2018).

Важливо зазначити, що для належної терапії пародонту / зубів / оральної терапії потрібен час і терпіння, і тому для всіх стоматологічних випадків слід виділити достатній час. 

Деякі пацієнти потребують більше лікування, ніж інші, що вимагає часу на додавання. Професійна пародонтальна терапія повинна проводитися з урахуванням якості (а не 

кількості).

1.

2.

3.

4.

Процедура

Професійна чистка зубів повинна включати такі мінімальні етапи (Wiggs & Lobprise 1997; Holmstrolm та ін. 1998; Nie-miec 2003b; Сильфон 2010a; 

Niemiec 2013c):

Крок 1: Дохірургічне обстеження та консультація: ( Хаффман 2010)

Ветеринар повинен провести повний фізичний та усний огляд. Фізичний огляд, у поєднанні з доопераційним тестуванням, проводить огляд загальних проблем 

здоров’я, які можуть посилити захворювання пародонту або порушити безпеку анестетиків (Жубер

2007) (Див. Розділ анестезії).

Свідомий оральний огляд дозволить виявити деякі патології порожнини рота, а також дозволить попередньо оцінити статус пародонту. Використання пародонтологічної 

діагностичної смужки досліджуваним ветеринаром може підвищити точність свідомої оцінки пародонту.

Потім ветеринар може обговорити з власником різні процеси захворювання, виявлені під час обстеження, а також доступні варіанти лікування. Ця фронтальна 

дискусія покращить розуміння клієнтом процесів захворювання та пов'язаних із цим наслідків.
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На основі результатів усного іспиту лікар може скласти більш точну оцінку як часу процедури, так і фінансових витрат для клієнта. Клієнта на 

цьому етапі слід поінформувати, що це повний усний іспит ні можливо у свідомого пацієнта.

Захист персоналу та пацієнтів

Численні дослідження показали, що ультразвукові та звукові скалери створюють значні аерозолі, завантажені бактеріями (Педерсон та ін. 2002; Харрель 2004; Szymańska 

2007). Інфекційні організми постачаються не тільки ротом пацієнта, але й водопроводами механізованих наконечників (ультразвукові скалери та високошвидкісні наконечники) 

(Shearer 1996; Meiller та ін. 1999; Віртлін та ін. 2003). Співробітники, які виконують стоматологічні профілактичні (або будь-які стоматологічні) процедури, повинні отримувати 

вказівки постійно носити засоби індивідуального захисту (маску, окуляри та рукавички), щоб зменшити забруднення (Harrel та ін. 1998; Holmstrolm та ін. 1998а Паттісон і 

Паттісон

2006). Крім того, для зменшення забруднення рекомендується бактеріальний водний фільтр або промивка хлоргексидином для зменшення забруднення (Bellows 2004). 

Стоматологічні процедури також повинні бути ні проводити в “стерильних” умовах, таких як хірургічні номери. Крім того, їх не слід проводити поблизу хворих або хворих із 

порушеннями здоров’я, а також поблизу чистих процедур. (Bellows 2004) Стоматологічні процедури найкраще обмежувати їх спеціально відведеною кімнатою (Legnani та ін. 1994; 

Осоріо та ін. 1995; Leggat & Kedjarune 2001; Al Maghlouth 2007).

Крок 2: Промивання хлоргексидином:

Ротова порожнина - це забруднена ділянка, і ретельне чищення зубів є малоінвазивним. Це означає, що чистка зубів призводить до транзиторної 

бактеріємії, яка важча у пацієнтів з пародонтозом (Daly та ін. 2001; Форнер та ін. 2006; Лафаурі та ін.

2007). Чищення зубів викликає бактеріальну аерозолізацію та забруднення офісного середовища, коли використовуються ультразвукові прилади. Промивання 

порожнини рота 0,12 або 0,2% розчином хлоргексидину глюконату перед початком профілактики зменшує бактеріальне навантаження (Fine та ін. 1992; Сильфон, 

2004).

Крок 4: Наддісневе очищення

Дуже великі скупчення конкременту можна швидко видалити за допомогою щипців для числення. Однак це потрібно робити дуже обережно, щоб уникнути пошкодження зубів та 

ясен. Наддесневе масштабування може виконуватися за допомогою механічного або ручного масштабування, але найкраще проводити, використовуючи комбінацію способів 

(Bellows 2004; Pattison & Pattison 2006).

Механічні скалери

Механічні скалери включають як звукові, так і ультразвукові типи. (Holmstrolm et al. 1998a; Jan 2006a). На сьогодні найбільш поширеним механічним скалером у ветеринарній 

стоматології є ультразвукова модель. Є два основних типи (магнітострикційний та п’єзоелектричний) (Wiggs & Lobprise 1997). Обидва ці ультразвукові шкали вібрують 

приблизно з 25000-45000 герц. Обидва типи ультразвукових скалерів є дуже ефективними і забезпечують додаткову перевагу від створення антибактеріального ефекту в спреї 

охолоджуючої рідини (кавітація) (Arabaci та ін.

2007; Фельвер та ін. 2009).

Сонічні шкали працюють на стисненому повітрі і вібрують лише на 2000-6 500 герц, хоча повідомляється про частоти до 9000 Гц. При більш низьких швидкостях вібрації вони 

генерують мінімум тепла, і тому можуть бути безпечнішою альтернативою ультразвуку (див. Розділ обладнання для повного обговорення механічних скейлерів).

Механічне масштабування

При використанні будь-якого з механічних скейлерів першою проблемою є налаштування рівня потужності приладу. Ультразвукові наконечники мають рекомендований діапазон 

коливань (Гц), і це слід визначити та встановити перед початком масштабування. Потужність слід встановити низькою і відрегулювати вгору до мінімум необхідна потужність. 

Площа максимального коливання ультразвукових скалерів становить 1-3 мм від наконечника. (DeBowes 2010) Не використовуйте гострий загострений кінчик інструменту, а 

плоску площину інструмента, оскільки ця точка пошкодить емаль зуба.

Далі важливо переконатися, що через робочий кінець валика доставляється достатня кількість охолоджуючої рідини. Дрібний, але значний спрей повинен бути помітним, 

коли пристрій активовано ( Малюнок 121). Використання механічного скалера без достатньої кількості охолоджуючої рідини може спричинити численні шкідливі наслідки, 

включаючи загибель зубів (Nicoll & Peters 1998). Важливо зазначити, що стандартні наконечники пародонту не можна вводити під ясенний край. (Wiggs & Lobprise 1997) 

Водяна охолоджуюча рідина не досягне робочої зони приладу, що призводить до перегріву та можливого пошкодження зубів та ясен, особливо при використанні 

магнітострикційних скалерів.

Для піддесневого використання доступні конкретні малопотужні пародонтальні насадки, і клініцисти та персонал повинні ознайомитися з цим обладнанням перед їх 

використанням. Блоки, що постачаються з пародонтальними наконечниками, також мають налаштування на машині, що відповідають масштабуванню піддесневого скеля.

Інструмент слід обережно захоплювати, щоб підвищити тактильну чутливість, зменшити втому оператора та забезпечити чудове очищення. Встановіть бічну частину 

інструменту в контакт з поверхнею зуба дуже легким дотиком (DeBowes 2010, Jahn 2006a) ( Малюнок

122). Додатковий тиск на інструмент не покращить його ефективність і може призвести до пошкодження як інструменту, так і зуба (розсіл та ін. 2000). Надмірний 

тиск донизу на наконечник скейлера може повністю зупинити коливання.

Проведіть інструментом по всій поверхні зуба, використовуючи численні мазки, що перекриваються, в різних напрямках. Постійно тримайте прилад у русі, щоб уникнути 

пошкодження зубів.
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