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Анотація
Зубні, ротові та щелепно-лицьові захворювання - одні з найпоширеніших проблем у ветеринарній практиці дрібних тварин. Ці умови створюють значний біль, а також локалізовану
та потенційно системну інфекцію. Таким чином, Всесвітня ветеринарна асоціація дрібних тварин (WSAVA) вважає, що неліковані та недостатньо проліковані захворювання
порожнини рота та зубів становлять значне занепокоєння щодо добробуту тварин. Стоматологія - це сфера ветеринарної медицини, яка досі широко ігнорується і піддається
багатьом міфам і помилковим уявленням. Ефективне навчання ветеринарної стоматології у ветеринарній школі є запорукою прогресу у цій галузі ветеринарної медицини та
покращення добробуту для всіх наших пацієнтів у всьому світі.

Ці рекомендації були розроблені, щоб надати ветеринарам інформацію, необхідну для розуміння найкращих практик стоматологічної терапії та створення реальних
мінімальних стандартів допомоги. Використовуючи трирівневу систему безперервної освіти WSAVA, керівні принципи дають загальне обладнання та терапевтичні
рекомендації, а також висвітлюють вимоги до анестезії та добробуту для маленьких тварин.

Цей документ містить інформацію про загальні патології порожнини рота та зубів, діагностичні процедури (легко впроваджувана та повторювана бальна система для здоров’я
зубів, рентгенографії та рентгенології зубів) та методи лікування (пародонтотерапія, екстракції). Крім того, є розділи про анестезію та лікування болю для стоматологічних процедур,
домашню стоматологічну допомогу, інформацію про харчування та рекомендації щодо ролі університетів у вдосконаленні ветеринарної стоматології. Включається обговорення
шкідливих наслідків стоматології, що вільно від анестезії (AFD), оскільки ця процедура в кращому випадку неефективна, а в гіршому - шкідлива. У всьому документі обговорюється
негативний вплив недіагностованих та / або лікуваних стоматологічних захворювань на здоров'я та самопочуття наших пацієнтів, а також те, як це прирівнюється до проблеми
добробуту тварин.
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ВСТУП
Всесвітня ветеринарна асоціація дрібних тварин (WSAVA) - це "асоціація асоціацій", що налічує понад 200 000 ветеринарів для дрібних тварин, представлених у всьому світі понад
101 асоціацією. Використання керівних принципів допомагає всій медичній команді зрозуміти, прийняти та застосувати стандарти практики, щоб поліпшити якість медичної допомоги
для всіх пацієнтів.

Як і ті, що були до нього, Комітет Глобальних стоматологічних рекомендацій був створений для розробки загальновизнаного документа, який враховував би
загальносвітові відмінності в освіті, доступі до обладнання та ліків, а також способи лікування його членів. Керівний комітет охоплює членів з різних ветеринарних
спеціальностей, наголошуючи на мультимодальному підході, необхідному для надання належних послуг з охорони зубів. Автори, які представляють підвищення
кваліфікації з стоматології, харчування, анестезії, знеболення та добробуту тварин, зібралися разом, щоб підкреслити важливість лікування та профілактики
захворювань порожнини рота та зубів для наших пацієнтів з різних областей ветеринарної допомоги.
WSAVA щиро сподівається, що ці настанови дадуть членам глобальної групи охорони здоров'я можливість розпізнавати та лікувати захворювання порожнини рота та зубів,
надалі сприятимуть та направлятимуть включення стоматології до програми ветеринарного університету та підвищать рівень впевненості у необхідності належної ветеринарної
стоматологічної допомоги для пацієнтів у всьому світі.

ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА

Хвороби порожнини рота та зубів не знають географічних меж, і як такі керівні принципи були розроблені для допомоги практикуючим з усього світу. Єдиними обмежувальними
факторами належної стоматологічної терапії є усвідомлення її поширеності або впливу на здоров'я та добробут пацієнта, освіта з цього питання та зобов'язання включати оцінку
порожнини рота та зуба до кожного фізичного огляду. Ці керівні принципи були створені з легкими для впровадження основами в їх основі. Їх метою є спрямування лікаря
загальної практики до успішного виявлення, діагностики та терапії найпоширеніших захворювань порожнини рота та зубів. Незважаючи на те, що необхідні постійні дослідження у
всіх сферах, представлених у цих керівних принципах, було докладено певних зусиль для надання експертних оцінок, що базуються на фактичних даних, рекомендацій у всіх
сферах. Якщо ветеринарні стоматологічні дослідження недоступні або відсутні, може бути наведена додаткова стоматологічна література для людини. Кожен розділ містить
великий перелік довідників, якщо лікар вимагає додаткової інформації. На веб-сайті WSAVA (www.wsava.org) є додаткові довідкові матеріали.

У цьому документі трирівнева система безперервної освіти WSAVA була використана для вироблення рекомендацій для різних
асоціацій-членів. Зрозуміло, що навіть у межах країн існує велика різниця у стандартах догляду, і цей документ слід розглядати так, як
він задуманий, як настанови щодо вдосконалення стоматологічної допомоги. Там, де це доречно, слід використовувати досвід, щоб
направити практикуючого до мінімально прийнятних практик у представлених країнах, але жодним чином не покликаний рекомендувати
зацікавленому практику зупинитися на цьому при наданні послуг або досягненні освітніх цілей. Рівень 3 також можна вважати
найкращою практикою на міжнародному рівні, мінімальним стандартом 2-го рівня в менш економічно розвиненій країні, а опускання
нижче рівня 1 неприйнятно в будь-якій точці світу.
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СЕКЦІЯ 1: Усна анатомія та загальна патологія

ОРАЛЬНА І ЗУБНА АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ

Кістки верхньої щелепи і нижньої щелепи
Верхня щелепа складається з парних верхньощелепних і ріжучих кісток. Їх альвеолярні відростки містять альвеоли для різця (ріжуча кістка), іклів, премолярів та молярів
(верхньощелепна кістка). ( Фігура 1) Нижня щелепа утворена двома щелепами, які з’єднані в симфізі. Кожна нижня щелепа має тіло з альвеолами для різців, іклів,
премолярних і молярних зубів, а також плечову кістку, що складається з кутових, короноїдних і виросткових відростків. Мищелковий відросток нижньощелепної рамусу
суглобово з’єднується із скроневою кісткою у скронево-нижньощелепному суглобі (Lewis & Reiter 2010, Evans & de Lahunta 2013). ( Малюнок 2).

У щелепах є шість клінічно важливих отворів:
• верхньощелепний отвір: безпосередньо дорсальний до каудального аспекту верхньощелепного четвертого премолярного зуба, це вхід для підглазничного нерва та судин в
підглазничний канал
• інфраорбітальний отвір: дорзальний до міжзубного простору третього і четвертого верхньощелепного зуба, саме тут інфраорбітальний нерв і кровоносні судини виходять з
інфраорбітального каналу

• отвір нижньої щелепи: на медіальній поверхні нижньощелепної раму це каудальний отвір нижньощелепного каналу і служить входом нижнього альвеолярного
нерва та кровоносних судин у нижньощелепний канал
• каудальний, середній і ростральний ментальні отвори: це ростральні отвори нижньощелепного каналу. Каудальний отвір розташований на рівні мезіального кореня
нижнього щелепа третього премоляра, середнього - у мезіального кореня другого премоляра, а ростральний - у другого зуба різця. Хвостовий і середній отвір
можуть злитися в одне

Іннервація, кровопостачання та м’язи жування
Іннервація щелепно-лицевої області, ротової порожнини та язика забезпечується трійчастим нервом (V), лицьовим нервом (VII), глософарінгеальним нервом (IX), блукаючим
(X) та під’язиковим нервом (XII). Кровопостачання надходить через верхньощелепну артерію. Гілками верхньощелепної артерії, які найчастіше зустрічаються під час
порожнини рота та щелепно-лицьової хірургії, є малі піднебінні артерії, підглазничні артерії, низхідні піднебінні артерії (це пізніше призводить до великих піднебінних і
клино-піднебінних артерій) та нижня альвеолярна артерія (Lewis & Reiter 2010, Evans & de Lahunta 2013). ( Малюнок 3).

Існує чотири групи м’язів жування - жувальний, скроневий, бічний та середній крилоподібний та двошлунковий. Окрім дігастріку, який відкриває рот, інші
три групи м’язів закривають рот (Lewis & Reiter 2010, Evans & de Lahunta 2013). ( Малюнок 4).

Слина
Ротову рідину (змішана слина) утворюють секрети основних слинних залоз (привушна залоза, нижньощелепна залоза, одностоматична під’язикова та полістоматична
під’язикова залоза та вилична залоза у собаки, плюс молярна слинна залоза у кота), малі залози, десквамовані клітини епітелію ротової порожнини, мікроорганізми та їх
побічні продукти, залишки їжі та компоненти сироватки та запальні клітини з ясенної щілини. Нормальна продукція слини надзвичайно важлива для здоров'я порожнини
рота (Nanci 2013a, Lewis & Reiter 2010)

Дренаж лімфи
Є три лімфатичні центри, що дренують порожнину рота, голову та шию. Це привушні, нижньощелепні (з щічними лімфатичними вузлами) та ретрофарингеальні лімфатичні
центри. Шляхи лімфодренажу непередбачувані, але основним центром дренажу лімфи для голови є ретрофарингеальний лімфатичний центр. У деяких пухлинах голови та
шиї дренування лімфи може відбуватися через поверхневі та глибокі шийні лімфатичні вузли. (Рендалл та ін. 2020), який складається з медіального, а іноді і бічного
лімфатичного вузла (Lewis & Reiter 2010, Evans & de Lahunta 2013, Skinner та ін. 2016).

Правильна порожнина рота та зубний ряд

Межами власне ротової порожнини є тверде і м’яке піднебіння дорсально, зубні дуги і зуби рострально і латерально, а дно ротової порожнини складається з
язика і слизової оболонки порожнини рота. Зуби розташовані у верхній і нижній зубних дугах, кожна складається з двох квадрантів.
При використанні модифікованої системи Тріадан для опису зубних рядів у дорослої тварини, права верхня щелепа є квадрантом одна, ліва верхньощелепна область квадрант два, ліва нижня щелепа - квадрант три, а права нижня щелепа - квадрант чотири. Зубна формула собаки становить 2x I 3/3: C 1/1: P 4/4: M 2/3 = 42. У цуценят зубна
формула 2x i 3/3: c 1/1: p 3 / 3 = 28, у дорослих котів 2x I 3/3: C 1/1: P 3/2: M 1/1 = 30, і кошенят 2x 3/3: c 1/1: p 3/2 = 26. ( Малюнок 5)

Оклюзія описує, як зуби зустрічаються, і слід оцінювати шість балів - оклюзія різця, собак, премолярів та каудальних премолярів / молярів, а
також симетрія голови та наявність / положення окремих зубів (Lewis & Reiter 2010, Verstraete

2011, Комітет номенклатури AVDC 2019).
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(а)

(b)

Рисунок 1. а) Анатомія котячого черепа (спинний аспект), б) Анатомія собачого черепа (черевний аспект)

Собаки і коти мають дифіодонт (два покоління зубів), анелодонт (зуби не ростуть постійно), брахідонт (коріння довші за коронки, а коронки
повністю покриті емаллю). Постійні зуби різця - це маленькі однокореневі зуби. Собачі зуби - найбільші однокореневі зуби. Верхівка (кінець кореня)
нижньощелепного ікла зуба лежить язиково до середнього психічного отвору і займає значну частину нижньої щелепи. Між коренем
верхньощелепного ікла собаки та носовою порожниною є лише тонка пластинка кістки, тому це загальне місце для свищ ороназалів.
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(а)

(b)

Рисунок 2. а) Анатомія собачих щелеп, б) Анатомія котячого черепа

У собак премолярні зуби різняться за розміром і кількістю корінців. Перші премолярні зуби (верхньощелепні та нижньощелепні) - це маленькі однокореневі зуби,
верхньочелюстний четвертий премолярний зуб - великий трикореневий зуб, а решта премолярних зубів двокореневі. Коріння окремих верхньощелепних і молярних
зубів знаходяться близько до підглазничного каналу, носової порожнини та очниці. Щелепно-молярні зуби у собаки мають три корені з плоскою оклюзійною поверхнею
піднебінно. Перший моляр нижньої щелепи - це великий двокореневий зуб із корінням, що знаходиться недалеко від нижньощелепного каналу (Lewis & Reiter 2010,
Verstraete 2011, AVDC Nomenclature Committee 2019). У маленьких собак перший нижньочелюстний зуб пропорційно більший відносно висоти нижньої щелепи
порівняно з більшими собаками (Gioso 2003). Другий і третій моляри нижньої щелепи схожі,
У котів верхньощелепний другий премолярний зуб - це маленький однокореневий зуб (рідше двокореневий). Верхньочелюстний третій премолярний зуб є двокореневим
(можливо, трикореневим) зубом, і є більший трикореневий верхньочелюстний четвертий премолярний зуб. На нижній щелепі є лише два (третій і четвертий) премолярні зуби з
двома корінцями, які лежать близько до нижньощелепного каналу.

У кішки є невеликий однокореневий або двокорінний верхньощелепний молярний зуб і великий двокореневий молярно-зубний корінець. Здебільшого двокореневі зуби
симетричні, коріння мають відносно однаковий розмір. Помітним винятком з цього є перший малялярний моляр, який має великий мезіальний і дуже маленький дистальний
корінь. (Niemiec 2014)

Молочні зуби менші, стрункіші та гостріші в порівнянні з постійними, проте мають пропорційно довші коріння. (Lewis & Reiter 2010, Verstraete
2011)
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Малюнок 3. Кровопостачання голови та обличчя

(а)

(b)

Рисунок 4. а) М’язи голови, б) М’язи та судинна шия.
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Рисунок 5. Номенклатура зубів: різці (зелені), ікла (сині), премоляри (червоні), моляри (оранжеві) а) Собачий первинний зубний ряд;
б) Собачий постійний зубний ряд; в) Котячий первинний зубний ряд; г) Котячий постійний зубний ряд

Будова зубів та опорного апарату зуба
Більшість (дорослого) зуба складається з дентину, який утворений одонтобластами на периферії пульпи. Первинний дентин утворюється під час розвитку зуба, тоді як вторинний
дентин відкладається після завершення формування кореня і означає нормальне старіння зуба. Третинний дентин утворюється як спроба відновлення. Центральну частину зуба
(порожнину пульпи) займає зубна пульпа. Зубна пульпа містить нерви, кровоносні та лімфатичні судини, сполучну тканину та одонтобласти. Зубна пульпа спілкується у собак та
котів з періодонтальною зв’язкою у верхівковій дельті та бічних каналах у дорослих тварин. У молодих тварин верхівковий отвір великий, і він закривається у верхівкову дельту в
процесі апексогенезу. Вінцева частина зуба покрита емаллю, яка є найтвердішою та мінералізованою тканиною в організмі. Емаль утворюється амелобластами лише до
прорізування зуба (Pashley & Liewehr 2006, Nanci 2013b, Lewis & Reiter 2010, Verstraete 2011). Товщина емалі варіюється від 0,1 мм до 1 мм у котів та собак (Crossley 1995). Корінь
зуба вкритий цементом, який являє собою мінералізовану сполучну тканину, подібну до кістки, утворену цементобластами (Pashley & Liewehr 2006, Nanci 2013b, Lewis & Reiter 2010,
Verstraete 2011). ( утворений цементобластами (Pashley & Liewehr 2006, Nanci 2013b, Lewis & Reiter 2010, Verstraete 2011). ( утворений цементобластами (Pashley & Liewehr 2006,
Nanci 2013b, Lewis & Reiter 2010, Verstraete 2011). ( Малюнок 6).

Підтримуючим апаратом зуба є періодонт, який складається з ясен, періодонтальної зв’язки, цементу та альвеолярної кістки. Десна поділяється на
прикріплену та вільну частини. Ясенна борозна - це область між зубом і вільною яснею, її нормальна глибина становить 0 - 1 мм у котів і 0 - 3 мм у собак. Дно
ясенної борозни утворено сполучним епітелієм. Під ним лежить основне сполучнотканинне прикріплення зуба - періодонтальна зв’язка. Пародонтальна
зв’язка закріплена в цементі з одного боку, а альвеолярна кістка - з іншого, і таким чином утримує зуб в альвеолі. (Вовк та ін. 2005, Lewis & Reiter 2010,
Verstraete 2011).
Ключові моменти

• Знання та розуміння анатомії порожнини рота та зубів, фізіології та базової ембріології є ключем до розуміння процесів захворювання та інших відхилень
щелепно-лицевої області, ротової порожнини та зубів.

• Оптимальні діагностичні методи та методи лікування неможливо досягти без чудових знань базової анатомії та фізіології.
• Основні знайомства з анатомією та фізіологією включають усвідомлення будови та функції щелепно-лицевих кісток, м’язів жування, іннервації та
васкуляризації, лімфодренажу, слинних залоз, власне ротової порожнини та зубних рядів (включаючи структуру зубів та опорного апарату зуба).

ПЕРІОДОНТАЛЬНІ ХВОРОБИ

Вступ
Захворювання пародонту є однією з найпоширеніших проблем зі здоров'ям у хворих на дрібних тварин (Лунд та ін. 1999). Дослідження 1980-х рр. Повідомило, що до
дворічного віку 70% котів та 80% собак мають ту чи іншу форму пародонтозу (Marshall 2014). Більше
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Рисунок 6. Будова поперечного перерізу зуба та його опорного апарату

нещодавні дослідження повідомляють про захворюваність близько 90% усіх пацієнтів (Fernandes 2012, Queck та ін. 2018, Стелла та ін. 2018). Маленькі та іграшкові породи
собак особливо сприйнятливі (Hoffmann & Gaengler 1996), і захворюваність зростає з віком (Stella та ін.
2018). Незважаючи на поширеність, захворювання пародонту недостатньо діагностуються, частково через відсутність освіти, але переважно через відсутність зовнішніх клінічних
ознак. З цих причин терапія, як правило, приходить дуже пізно в процесі захворювання. Відсутність діагностики та оперативної терапії може призвести до прогресуючого
захворювання пародонту з численними місцевими та системними наслідками.

Патогенез
Захворювання пародонту загалом описують як гінгівіт та пародонтоз. Гінгівіт - це початкова, оборотна стадія, при якій запалення обмежується яснами. Запалення
ясен створюється мікроорганізмами в зубних відкладеннях і може бути ліквідовано за допомогою ретельної стоматологічної профілактики та постійного догляду на
дому (Silness & Low 1964, Loe та ін. 1965, DeBowes 2010). Пародонтит є пізньою стадією і визначається як запальне захворювання глибших опорних структур зуба
(періодонтальної зв’язки, цементу та альвеолярної кістки), спричинене мікроорганізмами (Armitage 1999, Novak, 2006, DeBowes 2010). Запалення призводить до
поступового руйнування тканин пародонту, що призводить до втрати прихильності (Wiggs & Lobprise 1997). Це може клінічно спостерігатися як рецесія ясен,
утворення кишень пародонта або як те, так і інше. Пародонтальна кишеня діагностується, коли на зубі є кишеня більше 3 мм у собак і 0,5 мм у котів. Втрата кісткової
тканини пародонту незворотна без просунутої репаративної хірургії (Shoukry та ін. 2007, DeBowes 2010). Хоча втрата кісткової тканини є незворотною, належна
терапія може зупинити її прогресування, маючи на увазі, що важко підтримувати хворі пародонтом зуби. Важливо відзначити, що втрата прив’язки пародонта може
спостерігатися як з активним запаленням, так і без нього.

Захворювання пародонту ініціюють бактерії ротової порожнини, які прилипають до зубів у речовині, яка називається наліт (Lindhe та ін. 1975, Бойс

та ін. 1995, Квірінен та ін. 2006). Наліт - це біоплівка, яка майже повністю складається з ротових бактерій, що містяться в матриксі, що складається з глікопротеїнів слини та
позаклітинних полісахаридів (DuPont 1997, Socransky 2002, Quirynen та ін. 2006). Наліт на чистих зубах прикріпиться протягом 24 годин, якщо його не турбувати. (Бойс та ін. 1995,
Холкомб та ін., 2014) Якщо буде встановлено режим контролю нальоту, оральний мікробіом нормалізується протягом декількох днів, що призводить до розв’язання гінгівіту
(Silness & Low 1964, Loe

та ін. 1965). Наліт і конкремент може містити до 100 000 000 000 (10 12) бактерій на грам (Socransky et al. 2002, Quirynen та ін.
2006). Що ще важливіше, бактерії в біоплівці в 1000 - 1500 разів стійкіші до антибіотиків, а концентрація антисептиків - до 500 000 разів більша за таку, що вбиває
окремі бактерії (Старійшина та ін. 1995, Сокранський та ін. 2002, Квірінен та ін. 2006). Захворювання пародонту ініціюються не збільшенням кількості бактерій, а
зміною популяції мікрофлори в ротовій порожнині. Наліт у здорових місцях є майже у всіх аеробних видів, причому анаеробні види становлять більшість
населення при захворюваннях пародонту. (Девіс та ін. 2013a, Holcombe та ін. Крім того, дослідження Девіса (2013a) показало, що відсоток анаеробів, здається, є
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збільшуватися при погіршенні захворювання. Саме ця зміна у видах бактерій призводить до виникнення гінгівіту (Quirynen та ін. 2006). Хоча процес
захворювання гістологічно подібний між людьми та собаками, нещодавно були описані відмінності між утворенням зубного нальоту у людини та собак
(Holcombe та ін. 2014). Dewhirst та ін. ( 2012) повідомив, що лише 16,4% таксонів розподіляються між людьми та іклами. Одна відмінність полягає в тому, що до
складу нальоту у здорових людей в основному входять грампозитивні аероби, тоді як у собак це переважно грамнегативні аероби (Девіс та ін. 2013а). Крім
того, початковими колонізаторами собачих бляшок є Нейсерія та Бергейелла (Holcombe та ін. 2014). Теорією розбіжності видів між людиною та собакою є
відносна лужність собачої слини (Lavy et al. 2012, Bardow & Vissink 2015).

Наліт на видимій поверхні зуба відомий як наддесневий наліт (Teughels та ін. 2015, Niemiec 2013a, Wiggs & Lobprise
1997). Поширившись під вільним ясенним краєм і потрапляючи в ясенну борозну (простір між яснами і зубами або альвеолярною кісткою), він стає піддесневим
нальотом (Quirynen та ін. 2006, Niemiec 2008b). Наддесневий наліт, ймовірно, впливає на патогенність під'ясенного нальоту на ранніх стадіях захворювання
пародонту. Однак після утворення пародонтальної кишені ефект наддесневого нальоту стає мінімальним (Quirynen та ін. 2006). Тому контроль над наддесневим
нальотом лише неефективний для контролю прогресування захворювань пародонту (Westfelt et al. 1998, Niemiec 2013a, DeBowes 2010).

Бактерії в піддесневому нальоті виділяють токсини та продукти метаболізму, які створюють запалення ясенної та пародонтальної тканин (Wiggs &
Lobprise 1997, Harvey & Emily 1993). Це запалення спричиняє пошкодження тканин ясен або гінгівіт, що з часом може призвести до пародонтозу, тобто
втрати тканин пародонту. Окрім безпосереднього пошкодження тканин, бактеріальні побічні продукти метаболізму також викликають у тварини запальну
реакцію, що додатково пошкоджує тканини пародонта. (Тоден ван Вельцен та ін. 1984, Ланг та ін. 2002, Scannapieco 2004). Білі кров’яні клітини та інші
медіатори запалення мігрують із м’яких тканин пародонта у пародонтальну кишеню завдяки підвищеній проникності судин та збільшеному простору між
клітинами епітелію клітин. Попадаючи в кишеню, ці ферменти викликають подальше запалення ніжних тканин ясен та пародонту. Прогресування
захворювань пародонту визначається вірулентністю бактерій у поєднанні з реакцією хазяїна (Nisengard та ін. 2006).

Запалення, яке виробляється як піддесневими бактеріями, так і реакцією господаря, пошкоджує прикріплення м’яких тканин зуба і зменшує кісткову опору
через остеокластичну активність. (Нізінгард та ін. 2006). Втрата прикріплення пародонту прогресує у верхівковому напрямку (до кінця кореня). Кінцевою стадією
пародонтозу є втрата зубів; однак хвороба створила значні проблеми до відшарування зубів.
Камінь (або зубний камінь) - це наліт, який мінералізувався внаслідок взаємодії слини. Камінь сам по собі відносно непатогенний, надаючи здебільшого подразнюючу
дію та створюючи поверхню, що утримує наліт (Wiggs & Lobprise 1997, Hinrichs 2006, Niemiec 2008b).
Клінічні особливості
Звичайні тканини ясен мають коралово-рожевий колір (що забезпечує нормальну пігментацію) і мають тонкий край, з гладкою та регулярною текстурою. ( Малюнок 7) Не повинно
бути нальотного нальоту чи конкременту.

Першою клінічною ознакою гінгівіту є еритема ясен, а потім набряки та галітоз (Фіорелліні та ін. 2006а; DeBowes 2010)
(Рисунок 8). Підсилення ясенної кровотечі при зондуванні, чищенні чи жуванні може відзначатися до зміни червоного кольору (Meitner 1979, Fiorellini et al. 2006a, Niemiec 2013a) ( Малюнок
9). Нещодавнє дослідження показало, що для діагностики більшості пародонтальних патологій необхідна загальна анестезія (Stella JL та ін. 2018). Гінгівіт, як правило, асоціюється з
конкрементом, але в першу чергу викликається нальотом і, отже, може спостерігатися за відсутності конкременту ( Малюнок 10). Альтернативно, широко поширений наддесневий
зубний камінь може бути присутнім практично без гінгівіту ( Малюнок 11). Важливо пам’ятати, що конкрементний конкремент сам по собі непатогенний (Wiggs & Lobprise 1997,
Sherman та ін

Рисунок 8. Гінгівіт на правому верхньощелепному четвертому премолярі (108) собаки.
Рисунок 7. Нормальні тканини ясен: коралово-рожевого кольору, відсутність еритеми та набряків. На зубних

Запалення демонструється значною еритемою та набряком вільної та прикріпленої ясен. На

рядах відсутні видимі відкладення.

зубі також є значний зубний камінь.
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Рисунок 9. Кровотеча при зондуванні - гінгівіт ІІ ступеня. а) На цих зубах відсутні видимі запалення ясен або значні відкладення зубів. б) При обережному зондуванні зауважте значний
крововилив. Це демонструє, що ці зуби мають гінгівіт, незважаючи на відсутність видимого запалення ясен.

Рисунок 10. Фотографія хворого котячого зі значним гінгівітом, незважаючи на помітно
чисті зуби. Ця картина (разом із малюнком 9 вище) демонструє, чому рівень числення не

Малюнок 11. Пацієнт-кошка зі значними відкладеннями конкременту, але не маючи явних

слід використовувати для визначення потреби у професійній допомозі.

доказів гінгівіту. Цей пацієнт потребує терапії (професійного чищення зубів). Після видалення
конкременту може бути виявлена патологія.

Рисунок 13. Глибока (9-мм) пародонтальна кишеня на мезіо-піднебінному аспекті правого
верхньощелепного ікла (104) у собаки. Зауважте, що мінімальний запалення ясен і відсутність відкладень

Рисунок 12. Розширена рецесія ясен на лівому верхньощелепному третьому та четвертому

на зубах. Це зображення демонструє важливість знеболеного стоматологічного обстеження для

премолярах (207, 208). Оголена значна частина кореневої поверхні. Обидва ці зуби

підтримки здоров’я порожнини рота. Цей зуб вимагає хірургічного втручання або видалення

вимагають видалення.

пародонтального клаптя.
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ін. 1990, Niemiec 2013a). Тому для оцінки необхідності професійної терапії слід застосовувати ступінь запалення ясен, а не рівень конкременту (Niemiec
2013a).
У міру прогресування гінгівіту до пародонтозу запальні зміни в роті посилюються. Відмінною рисою встановленого пародонтиту є апікально прогресуюча втрата прихильності.
Існують дві загальні презентації втрати прихильності: рецесія ясен з можливою нормальною глибиною зондування та нормальна висота ясен при формуванні пародонтальних
кишень. Коли відбувається рецесія, коли глибина зондування залишається незмінною, коріння зубів оголюються і можуть бути виявлені при свідомому огляді ( Малюнок 12). Однак,
з пародонтальною кишенею ( Малюнок 13) формування, діагностика зазвичай вимагає загальної анестезії, щоб забезпечити ретельне зондування пародонта. Важливо зазначити,
що обидва прояви втрати прихильності можуть траплятися як у одного пацієнта, так і у одного зуба. Як правило, втрата прихильності прогресує до відшарування зубів. Після того,
як відбувається відшарування зубів, область, як правило, повертається до неінфікованого стану, але втрата кісткової тканини є постійною.

Значні місцеві наслідки
Найпоширенішим важким місцевим наслідком захворювання пародонту є ороназальний свищ (ОНФ). ОНФ зазвичай спостерігаються у старих, малих і хондродистрофічних собак
породи (особливо такс); однак вони можуть зустрічатися у будь-якої собачої чи котячої породи (Holmstrom

та ін. 1998, Marretta 1998, Smith 2000). ОНФ створюються внаслідок прогресування втрати тканин пародонту вгору піднебінної поверхні будь-якого
верхньощелепного зуба, найчастіше собачого зуба (Smith 2000, Marretta & Smith 2005, Niemiec 2010a). Результатом є комунікація між порожниною рота та
носа, що створює хронічне запалення носа (риніт). ( Малюнок 14) Клінічні ознаки включають хронічні виділення з носа, чхання, іноді анорексію та галітоз.
Остаточний діагноз ороназального нориці часто вимагає загальної анестезії. Діагноз ставлять шляхом введення пародонтального зонда в пародонтальний
простір на ураженій поверхні зуба. ( Малюнок 15) Цікаво, що такий стан може виникнути навіть тоді, коли решта тканин пародонта пацієнта відносно
здорові (включаючи інші поверхні ураженого зуба) (Niemiec 2008a, Niemiec 2013b). Відповідне лікування ОНФ вимагає видалення зуба та закриття дефекту
мукогінгівальним клаптем після належного оброблення тканин (Smith 2000, Marretta & Smith 2005, Marretta 1988).

У багатокореневих зубів можуть спостерігатися ураження періодо-ендо класу II (Niemiec 2001). Втрата пародонту апікально прогресує, дозволяючи бактеріям отримати доступ
до ендодонтичної системи, і ендодонтична інфекція поширюється через загальну пульпову камеру, викликаючи периапікальні ураження на іншому корені. (Суніта та ін. 2008,
Варугезе та ін. 2015) ( Малюнок 16) На відміну від цього, ураження класу I визначаються як пародонтальна інфекція, що поширюється із системи кореневих каналів, а ураження
класу III є справжніми комбінованими ураженнями (Wiggs & Lobprise 1997). Ураження типу 1 не є наслідком пародонтиту, а ураження типу III надзвичайно рідкісні у ветеринарних
пацієнтів. Поразки класу II можна лікувати екстракцією, або якщо лише один корінь уражений періодонтами резекцією зуба / кореня та ендодонтичною терапією іншого кореня
(Niemiec 2001a, Varughese та ін. 2015)

Патологічні переломи, вторинні внаслідок хронічного періодонтиту, найчастіше спостерігаються навколо нижньощелепних зубів (особливо іклів та перших молярів)
через ослаблення кісток (Mulligan та ін. 1998, DeBowes 2010) ( Малюнок 17). Найчастіше у собак малих порід вважається, що це може бути пов'язано з їх пропорційно
більшими зубами (особливо першим моляром нижньої щелепи) порівняно з їх розміром щелепи ( Малюнок 18). ( Джоосо 2003, Снайдер та ін. 2016a) Патологічні переломи
трапляються найчастіше внаслідок легкої травми (видалення зуба, ігрова поведінка, прийом їжі тощо). Патологічні переломи мають обережний прогноз, особливо через
відсутність

Малюнок 15. Зонд пародонта, введений вздовж піднебінної поверхні лівого верхньощелепного

Малюнок 14. Пацієнт-собака, який страждає від ороназальної нориці після екстракції правої

ікла (204) у собаки. Зонд потрапляє в носову порожнину, підтверджуючи наявність

верхньощелепної ікла (104). 2 шви все ще на місці.

ороназальної нориці.
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Рисунок 16. Внутрішньоротова рентгенограма зуба першого моляра нижньої щелепи (409) у
собаки невеликої породи (4 кг) з розвиненою пародонтозною хворобою та ураженням

Рисунок 17. Внутрішньоротова рентгенограма зубів маленької породи (3,5 кг) собаки, що

періодо-ендо класу II. Пародонтальна хвороба зруйнувала кістку аж до верхівки дистального

демонструє патологічний перелом нижньої щелепи, пов’язаний з лівим нижньочелюстним

кореня (синя стрілка). Бактерії отримали доступ до ендодонічної системи через верхівкове

четвертим премоляром (308) (жовта стрілка). Ослаблена кістка зламана через незначну травму

кровопостачання і спричинили загибель зубів. Внаслідок цього запалення через загальну

(бій собаки).

пульпову камеру спричинило велике периапікальне ураження мезіального кореня (червоні
стрілки). Існує волокнистий союз, що утримує нижню щелепу разом, лише каудально до
дистального кореня (біла стрілка). Видалення цього зуба потрібно проводити ДУЖЕ обережно,
щоб не зламати щелепу. Крім того, дистальний корінь можна резекувати і провести кореневий
канал на мезіальному корені.

Малюнок 18. Внутрішньоротові рентгенограми зубів, що порівнюють висоту нижньої щелепи собаки великої породи (40 кг) (а) та малої породи (3 кг) (б). Зверніть увагу, що в (а) є значна кількість
вентральної кістки на верхівках зуба (сині стрілки), що робить перелом дуже неприємним, навіть якщо було втрачено все прикріплення пародонта. Однак у (b) існує мінімальна (приблизно 1 мм)
вентральна кістка до верхівки мезіального кореня (велика червона стрілка). Це суттєво схиляє цю ділянку до переломів, як вторинних до захворювань пародонту, так і під час екстракції.

ості кісток та інфекції. Існує безліч варіантів фіксації, але незалежно від методу, хворий корінь (и) зуба необхідно витягти, щоб відбулося загоєння (Niemiec 2008b, Taney
& Smith, 2010) ( Малюнок 19). Усвідомлення ризику патологічних переломів може допомогти практикуючому уникнути проблем у пацієнтів із групи ризику під час
стоматологічних процедур.

Важкий періодонтит може призвести до запалення поблизу очниці та потенційно до сліпоти через глобальний розрив (Рамзі та ін.

1996, Ентоні та ін. 2010). Близькість верхівки коріння зуба верхньощелепних молярів та четвертих премолярів ставить під загрозу ці делікатні зорові тканини. ( Рисунки
20 і 21)

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

E55

Рисунок 19. Внутрішньоротова рентгенограма зубів лівої нижньої щелепи у пацієнта з
патологічним переломом нижньої щелепи, який був неправильно зафіксований зовнішнім
фіксатором. Зверніть увагу, що заражені зуби не були видалені, що затримає загоєння кісток.
Цього ускладнення можна було б уникнути, якби виставили рентгенографію зубів. Далі штифти
наносять удари на зуби, створюючи біль і можливе запалення. Це одна з причин того, що
зовнішні фіксатори зазвичай не рекомендуються при переломах ротової порожнини.

Малюнок 20. Ліве око цього мопса хронічно інфіковано, незважаючи на численні
раунди місцевих та системних антибіотиків. Врешті-решт це призвело до

Малюнок 21. Внутрішньоротова рентгенограма зубів верхньощелепного лівого зубного ряду

необхідності енуклеації.

пацієнта на малюнку 20. Рентгенограми підтверджують, що хронічне запалення в цій області
було, найімовірніше, спричиненим інфікованим першим моляром (209). Зуб має значне
периапікальне добре виражене периапікальне ураження (пунктирна червона лінія), яке може
спричинити запалення навколо земної кулі (пунктирна синя лінія). Огляд під наркозом та
рентгенографія зубів допомогли б діагностувати стан, потенційно врятувавши око.

Пародонтит є найпоширенішою причиною орального остеомієліту, який є зоною нежиттєво інфікованої кістки ( Малюнок 23). Як тільки ділянка кістки некротизується, вона вже
не може реагувати на антибіотикотерапію; тому остаточна терапія, як правило, вимагає агресивного хірургічного лікування (Wiggs & Lobprise 1997, Niemiec 2008b, Marretta 1998).
Остеонекроз є ще одним можливим наслідком стоматологічних захворювань у собак (Peralta та ін. 2015)

Хоча в даний час у ветеринарній літературі немає досліджень для вирішення цього питання, численні дослідження на людях свідчать про збільшення захворюваності на
рак порожнини рота у пацієнтів із хронічною хворобою пародонту (Грехем та ін. 1977, Чжен та ін. 1990, Maier та ін. 1993, Бендгаард та ін. 1995, Таламіні та ін. 2000, Розенквіст та

ін. 2005, Гуха та ін. 2007, Резенде та ін. 2008, Вень та ін. 2014) (рисунок 22). Асоціація в цьому випадку, швидше за все, пов’язана з хронічним запальним станом, який існує
при пародонтозі (Trosko 2001). На даний момент невідомо, чи дозволяє істотна різниця в тривалості життя між тваринами та людьми екстраполяцію.
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Малюнок 22. Остеомієліт / остеонекроз, що вражає праву нижню щелепу
собаки. а) Сильний некроз, що вражає нижню щелепу, а також запалення
ясен. b) Внутрішньоротова рентгенограма зубів, яка демонструє, що
уражена внутрішня нижня щелепа. Про остеомієліт свідчить періостальна
реакція (червоні стрілки) та з’їдений моллю вигляд кістки (білі стрілки).

Малюнок 23. Захворювання пародонту та оральна маса за участю лівого нижньощелепного
четвертого премоляра (308).

Системні наслідки захворювань пародонту
Про системні наслідки захворювань пародонту також широко повідомляється в людській літературі. Хоча, як правило, вони складаються з досліджень кореляції (не
причинно-наслідкових зв'язків), у ветеринарній літературі є безліч доказів щодо негативних наслідків захворювань пародонту на системне здоров'я (Niemiec 2012b).

Вважається, що патогенез починається тоді, коли відбувається запалення ясен і тканин пародонту. Ця запальна реакція дозволяє захисним силам організму
атакувати бактерії, але також може призвести до бактерій та пов'язаних з ними медіаторів запалення (Такай

2005) порушення природного захисту організму (Debowes та ін. 1998, Scannapieco 2004, Mealey & Klokkevold, 2006, Niemiec 2013f). Віддалені ефекти можуть також
виникати внаслідок активації власних медіаторів запалення (наприклад, IL-1 та 6, PGE2, CRP та TNF) (Lah et al. 1993, Renvert та ін. 1996, Scannapieco 2004, Pavlica та

ін. 2008, Роулінсон та ін. 2011). Ці медіатори пов’язані з численними системними проблемами, такими як серцево-судинні, печінкові та ниркові порушення.
В печінці було показано, що пероральна бактеріальна інвазія посилює запалення паренхіми та портальний фіброз (DeBowes та ін.

1996). Павлиця та ін. ( 2008) показав значну залежність між тягарем пародонтозу та збільшенням запалення в Росії
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печінкова паренхіма. Крім того, було показано, що генералізовані бактеріємії (деякі з яких правдоподібно орального походження) викликають холестаз у собак (Taboada
& Meyer 1989, Center 1990).
Захворювання пародонту також пропонуються як фактор ризику розвитку хронічної хвороби нирок у собак та котів (О'Ніл та ін. 2013, Зяблик та ін. 2016). Велике
ретроспективне дослідження (Trevejo та ін. 2018) показав підвищений ризик як хронічної хвороби нирок, так і частоти циститу із збільшенням балів пародонту.
Запропоновано, що ці зміни зумовлені хронічним запаленням та вторинними рубцевими ушкодженнями органу, що призводять до зниження функції з часом (DeBowes та

ін. 1996, Павлиця та ін. 2008).

У серці зафіксовано збільшення частоти змін передсердно-шлуночкових клапанів при захворюванні пародонту (Павлица та ін.
2008), демонструючи в 6 разів більший ризик розвитку ендокардиту у собак із стадією 3 або більше захворювань пародонту порівняно з собаками без ураження (Glickman та ін. 2009).
Нещодавнє дослідження показало, що загальний збудник інфекційного ендокардиту у собак (Enterococcus spp.) Ідентичний такому в ротовій порожнині пацієнтів із
захворюваннями пародонту (Semedo-Lemsaddek та ін. 2016). Свині та миші також, схоже, демонструють подібне збільшення (Lalla та ін. 2003, Бродала та ін. 2005).

Анекдотично, що у ветеринарному світі загальновизнаною є кореляція між контролем глікемії та здоров’ям пародонту. Поліпшення стану здоров'я
пародонту допомагає контролювати діабет як у собак, так і у котів, і їх часто рекомендують підходити до належного догляду за діабетом. Зазначено, що
підвищені системні маркери запалення, такі як реактивний білок С, збільшуються при важкій пародонтальній інфекції (De Bowes 2008, Kouki та ін. 2013,
McFadden & Marretta 2013).
Подальшу підтримку ролі захворювань пародонту в системних захворюваннях надають дослідження, які показують покращення показників стану здоров'я після
терапії пародонту. Роулінсон та ін. ( 2011) відзначив значне зниження як реактивного білка С, так і креатиніну після терапії пародонтозу. Немець та ін. ( 2013) відзначив
тимчасове збільшення оксиду азоту після відповідної терапії пародонта.

Висновок
Захворювання пародонту - це багатофакторні стани, що призводять до множинних, негативних місцевих та системних наслідків. Основним етіологічним агентом є бактеріальний
наліт, який ініціює запальний каскад, що призводить до руйнування тканин пародонту у сприйнятливих осіб. Бактеріальний наліт швидко утворюється, навіть після ефективної
терапії, і призводить до хронічного запалення та інфікування ротових структур. Камінь сам по собі не є патогенним.

Правильна діагностика захворювань пародонту вимагає загальної анестезії, однак ранні симптоми включають еритему, набряк та посилення ясенних кровотеч, що
можуть клінічно відзначатися у пацієнтів зі свідомістю. Точний діагноз стадії пародонтозу включає ретельне обстеження та зондування та рентгенологічне обстеження.
Оскільки підясенний наліт є найбільш патогенним, ефективна терапія повинна розповсюджуватися під лінію ясен, що також не може бути ефективно проведено без
анестезії. Хоча необхідні додаткові дослідження, кореляція між захворюваннями пародонту та системною патологією зростає і включає негативні ефекти на серце, нирки,
печінка. Крім того, існує чимало робіт, які показують, що захворювання пародонту мають значний негативний вплив на системні маркери запалення.

Ключові моменти:

• Пародонтальні захворювання - найпоширеніші захворювання у ветеринарних хворих дрібних тварин.
• Наліт утворюється протягом 24 годин, конкремент протягом 3 днів, а гінгівіт починається вже через 2 тижні.

• Пародонтальне запалення викликане піддесневим нальотом; отже, контроль нальоту повинен враховувати як над-, так і, що важливіше, піддесневий наліт, щоб бути
ефективним у боротьбі з хворобою.

• Камінь (або зубний камінь) по суті непатогенний.
• Першою ознакою пародонтозу є кровотеча при зондуванні або чищенні щіткою, яка виникає до зміни кольору.
• Пародонтальні інфекції пов'язані з численними системними захворюваннями, включаючи: захворювання серця, печінки та нирок, а також шкідливі зміни системних
маркерів запалення.
Захворювання пародонту пов’язане з численними важкими місцевими наслідками, включаючи:
• Ороназальні нориці
• Рак
ротапорожнини
• Переломи нижньої щелепи

• Очна інфекція та сліпота
• Остеомієліт та остеонекроз
• періодо-ендо-ураження II класу

Спільні розлади зубів
Гіпоплазія емалі
Травма, спадковість, поганий харчовий статус або запальні стани (наприклад, вірусна чума) під час розвитку можуть спричинити порушення у формуванні
емалі (Dupont 2010; Gandolfi та ін. 2013; Біттегеко та ін. 1995; Mannerfelt та ін. 2009; Лукач та ін
2001). Травма та локалізована інфекція, як правило, пошкоджують один зуб або зуби в тій же області. Однак системне захворювання і генетичне
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Малюнок 24. Гіпоплазія емалі, що вражає лівий нижній щелепи третього різця та ікла
(303 та 304) собаки, швидше за все, внаслідок невідповідної техніки, що застосовується
для видалення молочного собачого зуба.

Малюнок 25. Гіпомінералізація емалі, що створює кісточки емалі,
лущення та зміну кольору верхньощелепних лівих різців (201–203) у
собаки.

умови зазвичай вражають більшість або всі зуби. Ці епізоди можуть проявлятися мікроскопічними змінами, при яких утворюється зуб із тонкою емаллю, яка легко пошкоджується, що
називається гіпоплазією емалі ( Малюнок 24). Крім того, як часто зазначається, гіпомінералізація емалі спричиняє поглиблення емалі, лущення та зміну кольору ( Малюнок 25). Емаль
або дентин можуть здаватися відсутніми при огляді, або емаль може бути тоншою і слабшою і відокремлюватися під час жування або обстеження. Терміни гіпоплазія та
гіпомінералізація часто використовуються неправильно у ветеринарній літературі.

Знос зубів (стирання / стирання)
Повільні, абразивні втрати емалі та дентину можна класифікувати за типом зносу та ступенем патології. Фізіологічний знос від жування, що призводить до втрати емалі, дентину, а в
запущених випадках вплив пульпи називають стиранням зубів. Якщо стирання зумовлене неправильним прикусом зубів, це називається патологічним стиранням ( Малюнок 26). Втрата
емалі або дентину через зовнішній предмет, такий як металеві клітки, палички, кульки або кістки, називається стиранням зубів (Dupont 2010) ( Малюнок 27). Якщо процес
відбувається поступово, одонтобласти можуть виробляти третинний дентин для захисту основної тканини пульпи. Однак у випадках, коли стирання або стирання відбувається
швидко, це може призвести до оголення пульпи. Гіпоплазія / гіпомінералізація емалі та стирання / стирання можуть структурно послабити зуб, що призведе до більш високих шансів
і поширеності переломів зуба. Це особливо актуально у випадках хронічного пережовування клітини або забору ( Малюнок 28).

Переломи зуба
Переломи коронки та / або кореня зуба - не рідкість у собак та котів. Перелом зубів був виявлений у 49,6% тварин-компаньонів (Soukup та ін. 2015а).
Крім того, 10% собак мають зуби з прямим впливом пульпи. (Золотий та ін.
1982). Значна кількість собак та котів має доступ до кісток, палиць та рогів, що призводить до травм, спричинених під час жування. Вони також можуть бути причетні до травм із
сильним ударом, таких як автомобільні аварії, спортивні травми, тобто ключка для гольфу / м'яч, бейсбольна бита; або травма незначного удару, така як падіння, що призводить до
переломів зубів. Травмування зуба можна класифікувати на основі кількості оголеної структури зуба, тобто емалі, дентину або кореня, а також того, чи безпосередньо тканини
пульпи піддаються безпосередньому впливу ( Малюнок 29). Це також класифікується відповідно як пошкодження емалі або порушення ( Малюнки 30 і 31), втрата емалі без впливу
дентину ( Рисунки 32 та 33), вплив емалі та дентину без впливу на целюлозу ( Малюнки 34 та 35), залучення коронки та кореня без впливу м’якоті ( Малюнки 36 та

37), перелом кореня без пошкодження коронки або оголення пульпи ( Рисунки 38 та 39), і чи є оголення пульпи, ізольоване до коронки ( Малюнки 40 і 41) або
за участю як крони, так і кореня ( Малюнки 42 і 43). Травма, яка не оголює пульпу, називається неускладненою, тоді як вплив пульпи ускладнюється.
Зуб, який отримав травму без перелому, може призвести до хворобливого пульпіту і, зрештою, некрозу пульпи. Деякі з цих зубів будуть тьмяними або знебарвленими ( Малюнок
44) ( називається внутрішнім фарбуванням) і більшість вимагає лікування або видалення кореневих каналів, подібних зубу з прямим опроміненням пульпи (див. нижче) (Hale 2001).

Наслідки
Усі життєво важливі зуби при прямому впливі пульпи надзвичайно болючі. (Bender 2000, Hargreaves та ін. 2004). З часом ці зуби майже незмінно стануть
нежиттєвими.
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Малюнок 26. Пацієнт із собаками зі значним погіршенням зубів через легкий прикус III класу
(занижений рівень). Зверніть увагу на третинний (репаративний) дентин.

Малюнок 27. Ліва сторона пацієнта із собаками із помітним стиранням зубів ікла та
різця. Це було викликано хронічним жуванням м’яча.

Малюнок 28. Виражена стоматологічна стираність дистального відділу іклів. Це
було викликано хронічним клюванням огорожі.

У більшості випадків нежиттєвий зуб, який не піддається належній обробці, інфікується. Як тільки це відбувається, бактерії отримують доступ до місцевих тканин через
верхівку, створюючи місцеве запалення та / або інфекцію. Це можна побачити на рентгенограмах як периапічне розрідження ( Малюнок 45). Пацієнти з нежиттєвими зубами рідко
виявляють ознаки болю та / або інфекції, проте шкідливі наслідки є. Ті інфіковані зуби, які не лікуються за допомогою терапії або екстракції кореневих каналів, можуть призвести
до дренування синусового тракту біля верхівки кореня або біля нього. Найбільш поширеними місцями цього є прилеглі до медіального кантуса ока, бічний місток носа
(верхньощелепний іклий або премоляр) або синусовий тракт на латеральній або вентральній поверхні нижньої щелепи (нижньощелепний ікло собаки або на слизово-десневій
перехрестя).

Однак навіть зуби без прямого впливу пульпи (тобто дентин оголюється) також досить болючі (Снайдер
1976, Brynjulfsen 2002). Це пов’язано зі зміною потоку рідини в дентинальних канальцях, що деформує А- дельта і C- дельта
волокон і буде сприйматися пацієнтом як біль або чутливість (Trowbridge 2002). Підтверджені неускладнені переломи коронки с
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Рисунок 29. Лінійні креслення Американського ветеринарного стоматологічного коледжу Класифікація переломів зубів.

Рисунок 31. Права нижня щелепа собаки, яка демонструє порушення емалі
другого-четвертого премолярів 406–408.

Малюнок 30. Порушення емалі.

жодних рентгенологічних доказів ендодонтичної хвороби не слід обробляти склеєним герметиком (див. нижче). Це дозволить усунути чутливість, перекрити шлях інфікуванню,
поліпшити естетику та згладити зуб, щоб зменшити накопичення нальоту, тим самим уповільнюючи захворювання пародонту. (Теунс та ін. 2011, Woodward 2008a)

Діагностика

Ендодонтичне обстеження є неповним без обстеження зубів та рентгенограм для підтвердження або виключення впливу пульпи та оцінки ступеня периапікальної
патології, відповідно до лікування. Якщо перелом оголює пульпову камеру, пульпа може виглядати рожевою
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Рисунок 33. Правий верхньочелюстний четвертий премоляр (108) собаки з переломом емалі (біла
стрілка). Зверніть увагу, що дентин безпосередньо не піддається впливу. (Це рідкісна знахідка у
ветеринарних пацієнтів).

Малюнок 32. Перелом емалі.

Рисунок 35. Правий верхньочелюстний четвертий премоляр (108) собаки з неускладненим
переломом коронки (біла стрілка). Зверніть увагу, що основний дентин забарвлений і має
значну кількість зубного каменю через підвищену шорсткість.

Малюнок 34. Ускладнений перелом коронки.

якщо нещодавно, або сірий / чорний, якщо хронічний. При недавніх переломах зуби досить болючі, і пацієнт може протистояти свідомому огляду порожнини рота. Як тільки пульпа
некротизується, при зондуванні зазвичай не виникає болю; однак існує тривалий низький ступінь болю та інфекції.

Терапія
Варіанти лікування безпосередньо пов'язані з типом та ступенем пошкодження, а також наявністю або відсутністю ендодонтичної інфекції. Всі зуби з будь-яким типом пошкодження
слід рентгенологічно обстежити на наявність ознак нежиттєздатності або запалення. Існує багато рентгенографічних ознак нежиттєздатності зубів, але двома найпоширенішими є
периапікальне розрідження та більша ендодонтична система порівняно з оточуючими або контралатеральними зубами (Fiani & Arzi 2010). Якщо є дані про це на рентгенології,
необхідна терапія або екстракція кореневих каналів.
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Рисунок 36. Креслення лінії неускладненого перелому
коронки / кореня.

Рисунок 37. Правий верхньочелюстний четвертий премоляр (108) собаки з
неускладненим переломом коронки / кореня. Пульпа безпосередньо не піддається,
але перелом поширюється під ясенним краєм. Зверніть увагу, що основний дентин є
шорстким. Піддесневий перелом і огрубіла поверхня зуба схиляють зуб до
захворювань пародонту.

Малюнок 39. Внутрішньоротова рентгенограма зубів
верхньощелепних різців собаки. Правий другий різце (102) має
Малюнок 38. Перелом кореня.

перелом кореня (червона стрілка).

• Якщо дефект обмежений емаллю або дентином, без рентгенологічних ознак периапікальної патології, потрібно лише згладжування гострих країв та
відновлення. Завжди рекомендується лікування дентину, щоб зменшити чутливість, перекрити шлях інфекції та згладити зуб, зменшуючи тим самим
захворювання пародонту (Woodward 2008a, Theuns та ін. 2011).
• Хронічний знос призводить до утворення третинного або репаративного дентину, тому пульпа зуба продовжує захищатися дентиновим шаром. Ці зуби не
потребують терапії, якщо вони рентгенологічно здорові.
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Малюнок 41. Правий нижньощелепний ікол (404) собаки з ускладненим переломом
коронки. Зауважте, що ендодонтична система (пульпа) піддається безпосередньому
впливу, про що свідчить кровотеча. Це дуже болючий стан, що вимагає швидких дій.

Малюнок 40. Ускладнений перелом коронки.

Малюнок 43. Правий верхньочелюстний четвертий премоляр (108) собаки з ускладненим
переломом коронки / кореня. Зверніть увагу, що ендодонтична система (пульпа) піддається
безпосередньому впливу (синя стрілка) і що перелом поширюється під ясенний край (білі
стрілки). Оголена, запалена пульпа є дуже болючим станом, що вимагає швидких дій.

Малюнок 42. Ускладнений перелом коронки / кореня.

• Будь-який зуб із прямим опроміненням пульпи або рентгенографічними ознаками загибелі / периапікального запалення вимагає лікування екстракцією або терапією кореневих
каналів (і рідко життєво важливою пульпотерапією), щоб запобігти подальшій периапікальній патології та подальшому остеомієліту, що може призвести до системних ускладнень
(DuPont 2010, Мур 2011, Кларк 2001а).

• Життєво важливі зуби при прямому впливі пульпи дуже болючі, і їх слід лікувати доцільно. Якщо необхідна терапевтична затримка, слід забезпечити лікування
болю до операції. Однак зауважте, що в цих випадках антибіотики не призначаються (Niemiec 2012b, Luotonen та ін. 2014).
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Рисунок 45. Лівий верхньочелюстний четвертий премоляр собаки з периапікальними
радіопросвітністю (червоні стрілки). Це свідчить про запалення або некроз пульпи, і необхідне
Малюнок 44. Правий верхньощелепний ікол (104) собаки. Цей зуб знебарвлений (внутрішньо
забарвлений). 92% пофарбованих зубів не є життєво важливими, і необхідне лікування за

лікування шляхом екстракції або терапії кореневих каналів. Широка патологія, яка спостерігається
тут, може бути пов’язана з гіршим прогнозом.

допомогою екстракції або терапії кореневих каналів.

Через гірший результат зуби з розвиненими периапікальними ураженнями або резорбцією коренів можуть отримати вигоду від екстракції при лікуванні кореневих каналів
(Кунці-Вааттоваара та ін. 2002, Niemiec 2005a), особливо у котів (Strøm та ін. 2018).

Ключові моменти:

• Переломи коронки та ускладнені переломи корінця коронки є відносно поширеними виявленнями у собак та котів.

• Повне ендодонтичне обстеження вимагає обстеження зубів та рентгенограм, щоб підтвердити або виключити оголення пульпи та оцінити ступінь периапікальної
патології, відповідно до лікування.

• Якщо дефект обмежений емаллю або дентином, без рентгенологічних ознак периапікального запалення, потрібно лише згладжування гострих країв та
відновлення.
• Будь-який зуб із прямим опроміненням пульпи або рентгенографічними ознаками загибелі / периапікального запалення вимагає лікування екстракцією або терапією кореневих
каналів (Theuns & Niemiec, 2013).

Використовуються такі терміни та скорочення від Американського ветеринарного стоматологічного коледжу:
Абревіатура

Патологія

T / FX / EI

Порушення емалі - неповний перелом (тріщина) емалі без втрати речовини зуба Перелом емалі - перелом, при

T / FX / EF

якому втрачається речовина коронки, обмежений емаллю

T / FX / UCF

Перелом емалі та дентину без участі пульпи. У ветеринарних видів типи зубних тканин, які беруть участь у переломі коронки, можуть різнитися залежно від виду і можуть

T / FX / CCF

Перелом за участю емалі та дентину та оголення пульпи

T / FX / UCRF

Перелом за участю емалі, дентину та цементу, але не оголюючи пульпу Перелом за участі емалі,

T / FX / CCRF

дентину та цементу та оголення пульпи Знос зуба, спричинений контактом зуба з

AB

нестоматологічним предметом Знос зуба, спричинений контактом зуба з іншим зубом

включати емаль, цемент та дентин

AT

EH

Гіпоплазія емалі / гіпомінералізація

РЕЗОРБЦІЯ ЗУБІВ
Резорбція зуба (РР) - це, за визначенням, втрата твердих тканин зубів внаслідок одонтокластичної активності. Резорбція зуба може бути фізіологічною (розсмоктування кореня
первинних зубів) або патологічною. У цих рекомендаціях обговорюється лише патологічна ТР.

TR повідомляється в стоматології людини (Heithersay 2004) та різних видах, включаючи собаку (Arnbjerg 1996, Peralta

та ін. 2010a & b), дика кішка (Verstraete та ін. 1996), шиншила (Крослі та ін. 1997) та коня (Генрі та ін. 2016). У ветеринарній стоматології найчастіше
зустрічається у домашніх кішок, де це відбувається особливо особливо у літніх котів, і все частіше це відзначається серед собачих собак (Перальта та ін. 2010а,
б). У дослідженні, яке досліджувало частоту ТР у клінічно здоровій популяції 228 котів за допомогою поєднання клінічного обстеження та рентгенографії,
було виявлено, що 3-ті премоляри нижньої щелепи (307, 407) були найбільш часто ураженими зубами та характер Розвиток TR був симетричним у більшості
котів (Ingham та ін. 2001).
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Етіологія
Резорбтивний процес досить добре вивчений (Okuda & Harvey 1992, Shigeyana та ін. 1996), однак етіологія більшості ТР незрозуміла (Gorrel C 2015).
Резорбція традиційно вважалася хворобою сучасної цивілізації, але про це також повідомлялося у диких котів (Бергер та ін. 1996) та в
пізньосередньовічну епоху (Бергер та ін. 2004), що прямо суперечить цій теорії.
Резорбція зуба відбувається внаслідок активного процесу, коли одонтокласти активізуються. Резорбція видається прогресивним процесом. Він ініціюється на поверхні
кореня, як правило, на цементо-емалевому з’єднанні при ураженнях типу 1. Потім він вторгається в корінь і поширюється всередині дентину кореня вгору в вінцевий дентин,
де може підірвати емаль (Gorrel C 2015). Ця втрата опори може призвести до руйнування або відламування емалі. Тому клінічні дані (візуальні чи тактильні), навіть якщо
вони дуже малі, часто являють собою запущену стадію захворювання ( Малюнок 46).

Здається, існує два різних типи резорбції зубів: ідіопатичний та запальний (Перальта та ін. 2010b; Айкенберг та ін.
1998; Рейтер та ін. 2002). Резорбція, індукована запаленням (хвороба пародонту або стоматит), створює ураження типу 1, а ідіопатична різноманітність резорбції призводить
до типу 2 (див. Нижче) (DuPont & DeBowes 2002, Farcas та ін. 2014а). Будь-яка травма може створити резорбцію кореневої поверхні, проте деякі з цих дефектів заживають, а
інші ні. Можлива етіопатогенна модель для «ідіопатичної» котячої зовнішньої резорбції коренів полягає в тому, що ділянка травми зуба, яка неправильно заживає, призведе
до опромінення дентину, а можливо, і до анкілозу та резорбції заміщення (Gorrel C 2015) ( Малюнок 47).

При ураженнях типу 2, нижче лінії ясен, розсмоктані ділянки замінюються цементним або кісткоподібним матеріалом. Пульпа чинить опір резорбції
шляхом утворення третинного дентину до кінця перебігу хвороби (Gorrel C 2015). Над лінією ясен дрібні дефекти часто покриті високосудинною
грануляційною тканиною, яку організм може спробувати покрити оголені дентинові канальці ( Малюнок 48).

Класифікація
Розрізняють залежно від локалізації ураження і надалі класифікують на запальну та незапальну резорбцію. Внутрішня резорбція починається в
ендодонтичній системі і здебільшого пов’язана з пульпітом. Зовнішня резорбція бере свій початок на кореневій поверхні і може мати кілька причин,
серед яких запалення пародонту (Farcas) та ін. 2014a, Gorrel C

Малюнок 46. ТР зазвичай не стають клінічно очевидними, поки вони не є дуже просунутими. а) Правий ікла нижньої щелепи (404) у кота. Зуб здається помітно нормальним, проте ретельне
обстеження у дослідника-стоматолога вздовж ясенного краю з'ясувало TR. б) Невеликий TR поблизу ясенного краю (біла стрілка). c) Внутрішньоротова рентгенограма зубів цього пацієнта, що
виявляє значний ступінь резорбції заміщення в цьому зубі (сині стрілки) Цей зуб є кандидатом на ампутацію коронки. Зверніть увагу, що контралатеральний зуб також має значну замісну
резорбцію (червоні стрілки). Корінь 403 розсмоктується і замінюється кісткоподібним матеріалом, а крона відсутня.
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Малюнок 48. Ліва верхньощелепна кістка кота. Існує значущий TR, що впливає на
третій премоляр (207), про що свідчить запальна грануляційна тканина, що заповнює
дефект (біла стрілка).

Малюнок 47. Принципова схема однієї можливої етіопатогенної моделі для «ідіопатичної» котячої
зовнішньої резорбції коренів.

2015). На запущеній стадії дві форми навряд чи можна розрізнити. У собак і котів більш поширена зовнішня запальна резорбція.
Резорбція зубів у котів класифікується на основі тяжкості резорбції (стадії 1-5) та рентгенологічного вигляду резорбції (типи 1-3) (Американський
ветеринарний стоматологічний коледж, 2017). Класифікація резорбції зубів AVDC передбачає, що резорбція зуба є прогресуючим станом.
У собак резорбція зубів класифікується на основі класифікації людини на 7 різних класів (Перальта та ін. 2010а, б).

Типи резорбції на основі рентгенологічного вигляду у котів
Тип 1 (T1): На рентгенограмі зуба типу 1 ( Т1) зовнішній вигляд, вогнищева або мультифокальна радіопрозорість присутня в зубі при нормальній рентгеноконтрастності
та нормальному просторі періодонтальних зв’язок та ендодонтичній системі. Є руйнування зубів, але заміни немає. ( Малюнок 49 а)

Тип 2 (T2): На рентгенограмі зуба типу 2 ( Т2) за зовнішнім виглядом спостерігається звуження або облітерація проміжку періодонтального зв’язку принаймні в
деяких областях та зниження променевої здатності принаймні частини зуба. Є ознаки замісної резорбції.
(Малюнок 49 b)
Тип 3 (T3): На рентгенограмі зуба типу 3 ( Т3) зовнішній вигляд, особливості як типу 1, так і типу 2 присутні в одному зубі. Зуб із таким зовнішнім виглядом має ділянки
нормального та вузького або втраченого періодонтального зв’язочного простору, а в зубі спостерігаються вогнищеві або мультифокальні променеві промені, а в інших областях
зуба знижується променева здатність. ( Малюнок 49 в)

Стадія резорбції на основі рентгенологічного вигляду у котів
Котячий TR можна додатково визначити за ступенем резорбції, що виявляється рентгенологічно. В даний час визнано та прийнято одну систему (Комітет з питань
номенклатури AVDC 2019).

Етап 1 (TR 1): Легка втрата твердих тканин зубів (цемент або цемент та емаль).
Етап 2 (TR 2): Помірна втрата твердих тканин зубів (цементу або цементу та емалі з втратою дентину, який не поширюється на порожнину пульпи).
Етап 3 (TR 3): Глибока втрата твердих тканин зубів (цементу або цементу та емалі з втратою дентину, що поширюється на порожнину пульпи); велика частина зуба зберігає
свою цілісність.

Етап 4 (TR 4): Велика втрата твердих тканин зубів (цементу або цементу та емалі з втратою дентину, що поширюється на порожнину пульпи); більша частина зуба
втратила цілісність.

• TR4a: Крона і корінь уражаються однаково;
• TR4b: Крона уражена сильніше, ніж корінь;
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Рисунок 49. Графічна демонстрація різних типів ТР. а) Тип 1 TR (Цей тип не має замісної резорбції). 1. Медична ілюстрація типу 1 TR. 2. Внутрішньоротова стоматологічна рентгенограма
нижнього щелепного правого першого моляра (409) у кота, ураженого TR 1 типу (червона стрілка). б) Тип 2 TR.
1. Медична ілюстрація типу 2 TR. 2. Ліва ікла нижньої щелепи (304), уражена TR 2 типу. 3. Зуб в (b-2), що виявляє клінічний дефект (біла стрілка) і екстенсивний. в) Тип 3 TR (Цей тип має
заміну в одному корені та не замінює в іншому). 1. Медична ілюстрація типу 3 TR. 2. Внутрішньоротова стоматологічна рентгенограма нижньої щелепи лівого четвертого премоляра у кота, на
якого страждає TR 3 типу. Мезіальний корінь зазнає замісної резорбції (червона стрілка), тоді як дистальний корінь ні (синя стрілка).

• TR4c: Корінь уражається сильніше крони.
Етап 5 (TR 5): Залишки твердих тканин зубів видно лише як нерегулярні рентгеноконтрастності, а покрив ясен повний. У одного і того ж пацієнта можуть
співіснувати кілька типів і стадій ТР. ( Малюнок 50)

Ідіопатична та запальна резорбція зубів зараз частіше спостерігається у іклів. (Arnbjerg 1996, Dupont 2010; Перальта та ін 2010 a & b). Етіологія цього
стану невідома, але схожа на ураження типу 2 у котів. Він починається на поверхні кореня (зовні) і може (або може не) з часом поширюватися в ротову
порожнину. Лікування подібне до лікування у котів, де повністю піддесневі ураження, як правило, вважаються не болючими і можуть рентгенологічно та
клінічно контролюватися кожні 12 місяців

Малюнок 50. У одного і того ж пацієнта можуть бути різні типи ТР. На цій
внутрішньоротовій рентгенограмі лівої нижньої щелепи кота третій премоляр має TR 2
типу (червона стрілка), тоді як перший моляр має ураження TR 1 типу (біла стрілка).
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(Лян та ін. 2003, DuPont 2010). Будь-які ураження з ураженням ротової порожнини вимагають екстракції, яка часто ускладнюється значним анкілозом. (Дюпон 2010). В
даний час ампутація коронки не є прийнятим методом лікування цього стану у іклів.

Клінічне значення
TR дуже часто зустрічається у домашніх котів і собак. Дослідження показали, що клінічно страждають від 28,5 до 67% зрілих котів залежно від обстеженої популяції (Clarke &
Cammeron 1997, Gorrel C 2015). У клінічному дослідженні на собаках 53,6% виявили рентгенологічні ознаки ТР (Перальта та ін. 2010b), тоді як кількість клінічно постраждалих
собак, здавалося, була меншою.

У стоматологічній літературі про людину повідомляється, що процес не здається болючим, якщо він залишається нижче краю ясен (Heithersay 2004). Коли процес
досягає цементно-емалевого з'єднання (CEJ) або емаль руйнується над розсмоктаним простором, дентин оголюється, що призводить до значного болю, а також
можливості зараження при ураженнях типу 1. Початковий біль (дентинна чутливість) виникає внаслідок зміни капілярного потоку в дентинальних канальцях
(гідродинамічна теорія гіперчутливості пульпи) (Вест
та ін. Потім пульпа опосередковано піддається бактеріальному забрудненню, що може призвести до ендодонтичної інфекції. Отже, опромінення дентину через TR є болючим
та / або може створити місцеву інфекцію.

Клінічні дані
Поки процес не досягне порожнини рота, клінічних (візуальних чи тактильних) результатів не буде. На ранній клінічній стадії край ясен може бути запалений або
незначні дефекти емалі та дентину будуть покриті сильно судинною тканиною. При прогресуючій резорбції можлива часткова або навіть повна втрата коронки.
У уражених пацієнтів можуть спостерігатися вторинні ознаки цього стоматологічного розладу (Furman & Niemiec 2013), такі як:

• зміна поведінки: зменшення догляду, підбирання і скидання їжі, лапання в рот, хованки, млявість

• ознаки дискомфорту в порожнині рота: клейкий слиз на губах та / (зменшений догляд), тремтіння головою, тертя рота об землю, шліфування зубів

Однак відсутність цих ознак не слід сприймати неправильно як доказ того, що пошкоджень немає або що вони не є болючими (Holmstrolm та ін. 1998d, Niemiec
2008a, Cohen & Brown, 2002; Роллін 1998, Le Bars 2001). Більшість котів, які страждають цим станом, не виявляють зовнішніх ознак дискомфорту.

Обстеження та діагностика
Обстеження базується на трьох діагностичних методах (Gorrel 2015):
Візуальний огляд: візуальний огляд дозволяє виявити захворювання на дуже пізній стадії після того, як задіяна коронка.
Тактильне дослідження: всю поверхню кожного зуба необхідно дослідити за допомогою стоматологічного дослідника, особливо на краю ясен. Ціла емаль дуже
гладка. Якщо є резорбтивне ураження, дослідник ловить. Шорстка піддеснева поверхня може бути ознакою такого ураження або піддесневого конкременту. Якщо є
якісь сумніви щодо етіології, дефект слід переоцінити після масштабування.
Стоматологічна рентгенографія: для повного планування та планування лікування, стоматологічна рентгенографія є обов’язковою. Настійно рекомендується провести
рентгенографічне дослідження повного рота для всіх пацієнтів котячих, представлених для стоматологічного обстеження. Якщо власник фінансово обмежений, є можливість
зробити рентгенограму нижньощелепних 3-х премолярів як сторожові зуби (Ingham та ін. 2001) (Див. Розділ рентгенології)

Диференціальні діагнози: розсмоктування зуба можна прийняти за перелом зуба, стирання або оголення. Розрізнити TR та вплив фуркації може бути важко,
оскільки обидва ураження мають шорстку поверхню, і для їх диференціації знадобиться внутрішньоротова рентгенографія, якщо цемент не піддається, і в
цьому випадку вона буде грубою.

Варіанти лікування
Метою лікування є полегшення болю та контроль інфекції для пацієнта. Оскільки TR є процесом, спричиненим власними клітинами пацієнта (одонтокластами),
відновлення дефектів не показано, оскільки було показано, що відновлення уражених зубів зупиняє резорбтивний процес. Лікування буде залежати від клінічної
ситуації (DuPont 1995).

Моніторинг
Якщо резорбція зубів рентгенологічно діагностується, але не прогресувала в ротову порожнину та / або не пов’язана з втратою кісткової тканини (запальна
резорбція), показаний клінічний та рентгенологічний моніторинг. Відкликання моніторингу необхідно проводити регулярно (q 6-12 місяців), щоб забезпечити
доцільність хірургічного втручання. Якщо це неможливо, слід розглянути можливість екстракції або ампутації коронки.

Видобуток
Найкращою практикою є видалення ураженого зуба. Важливо переконатись, що всі коріння повністю видалені в зубах, уражених запальною резорбцією. Це має бути підтверджено
рентгенологічно. Буріння або “розпилення” коріння за допомогою бору (“подрібнення коренів”) настійно не рекомендується. (Для отримання додаткової інформації див. Розділ
вилучення)
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