Ампутація коронки
При резорбції 2 типу, коли корінь повністю або частково заміщений кістковою тканиною, екстракція може бути дуже складною, якщо не неможливою. У таких випадках у котів може
бути показана ампутація коронки (DuPont 1995), але лише тоді, коли виконуються наступні критерії:
• Відсутність рентгенологічних даних про ендодонтичну систему

• На зубній рентгенограмі не видно зв’язок пародонта
• Відсутність клінічних або рентгенологічних ознак ендодонтичної або пародонтальної патології
• Відсутні дані про хворобливий стоматит

• У цих випадках слід видалити якомога більше “кореня”.
Ампутація коронки ( Малюнок 51) передбачає створення оболонки ясенного клаптя (a), видалення всієї речовини зуба вниз на 1-2 мм нижче рівня кістки за допомогою
стоматологічного бору (b), згладжування решти кістки (c) та ушивання ясен (d). У випадках з резорбцією типу 3 корінь типу 2 може бути ампутований, тоді як корінь типу 1
слід витягувати.
Ключові моменти:

• Резорбція зубів - це прогресивний процес.
• Цей стан болючий, незважаючи на типову відсутність клінічних ознак.

• Існує два типи резорбції зубів у котів, типи 1 і 2, із рекомендованою різною терапією.
• Існує 7 видів резорбції зубів у собак, терапія рекомендована у випадках із запальною резорбцією та / або опроміненням ураження ротової порожнини.
• Найкращою практикою лікування є екстракція.

• Ампутація коронки котам показана лише тоді, коли на зубній рентгенограмі видно такі критерії:
• Розширена резорбція 2 типу
• Відсутність пародонтальної зв’язки
• Відсутність
системи
ендодонтичної
• Немає даних про захворювання пародонту
• Немає доказів наявності ендодонтичної патології
• Відсутні дані про хворобливий стоматит

Малюнок 51. Техніка ампутації коронки. а) Створіть невеликий конверт-конверт. b) Ампутуйте коронку твердосплавним бором (в даному випадку 701), c) Розгладьте кістку / зуб грубим алмазним
бором. г) Закрийте клапан простими перерваними швами
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МАКСИЛОФАЦІАЛЬНА ТРАВМА

Травма щелепно-лицевої ділянки є досить поширеним явищем і може вражати м’які та тверді (кістки та зуби) тканини голови, часто одночасно одночасно. У пацієнтів з
щелепно-лицьовою травмою можуть бути скарги на набряк або спотворення обличчя, оральну кровотечу, слиновиділення та ненормальне закриття рота, однак вони часто
мають мінімальні або відсутні клінічні ознаки.

У будь-який час практикуючі повинні усвідомлювати можливість набряку мозку та інших подібних невидимих травм підлеглих структур
голови. Крім того, початкова травма могла створити кардіоторакальні та / або черевні травми. Оскільки ці стани можуть загрожувати життю, їх
слід обстежити та лікувати до остаточного догляду за порожниною рота.
Перший огляд може виявити розриви, особливо на губах та / або мові (Saverino & Reiter 2018). Ротова порожнина має дві переваги порівняно з іншими
м’якими тканинами: наявність слини та достатня васкуляризація. Слина забезпечує імунологічні бар'єри для інфекцій, таких як IgA, бактеріостатичні ферменти
та фізичну очищувальну дію, яка вимиває бактерії. Ці дії допомагають процесу загоєння та забезпечують певний захист від інфекції. Високий рівень
васкуляризації в ротовій порожнині сприяє загоєнню, яке може дозволити мінімальне, а не радикальне знищення.
Косметичний ремонт травми обличчя може хвилювати власника. Слід враховувати створення найбільш косметичного результату для полегшення загоєння. Щоб
допомогти досягти більш естетичного результату, може знадобитися реконструктивна хірургія. Комфорт та функціональність повинні бути головною метою
реконструкції. (Будріо та ін. 2012)

Травма м’яких тканин
Найпоширенішими травмами ротової порожнини м’яких тканин, спричиненими травмою, є:

• Травми, викликані глибоким поглинанням, особливо нижньої губи, спричинені швидкісними травмами, такими як транспортні пригоди ( Малюнок 52)

• Рвані губи внаслідок бійки ( Малюнок 53)
• Розриви / пошкодження мови внаслідок бойових дій, автомобільних аварій, ятрогенних травм або ураження електричним струмом ( Малюнок 54)

• Рвані ясна ( Малюнок 55) і травми пародонту
• Ураження твердого піднебіння, такі як синдром висотного підйому ( Малюнок 56)
• Травма м’яких тканин від їдких речовин або ураження електричним струмом ( Малюнок 57)

Повторну хірургічну операцію слід проводити доцільно при всіх ураженнях м’яких тканин ротової порожнини, якщо пацієнт стабільний (див. Вище). Хворі / нежиттєво важливі
тканини слід видалити перед закриттям (Swaim 2012, Saverino & Reiter 2018). Закриття слід відкласти, якщо очікується подальший некроз (як при травмах внаслідок їдкого чи
електричного удару) (Niemiec 2012a; Swaim 2012). Однак, завдяки високій судинності, помірно пошкоджені тканини можуть зберігатися (Swaim 2012). Важливим аспектом, який
слід враховувати, є збереження прикріпленої ясен під час операції на м’яких тканинах. Всі зуби повинні мати принаймні 2 мм ясен, де це можливо; проте зуби можуть бути
здоровими, незважаючи на менший рівень охоплення (Takas 1995, Lewis & Reiter 2005, Wolf та ін. 2005).

Існує безліч підходящих варіантів шовного матеріалу при зверненні до травм ротової порожнини. Шви слід просто переривати і розміщувати на 2-3 мм один від
одного (Niemiec 2008d, Lobprise 2019) ( Малюнок 58). Зазвичай рекомендуються розсмоктуючі неплетені шви на голкою для зворотного різання, що вбудовується
(Silverstein & Kurtzman 2005). (див. розділ обладнання).
Травма твердих тканин
Різні типи травм твердих тканин включають переломи щелепно-лицевої ділянки ( Малюнки 59 та 60), Переломи ВНЧС і люксація, ( Малюнок 61)

і люксація зубів ( Малюнок 62) авульсії ( Малюнок 63) ( Taney & Smith, 2010, Soukup та ін. 2013, Soukup & Snyder 2014). Якщо уражені зуби або кістки, завжди
проводьте ретельний оральний огляд. Початкове обстеження можна спробувати прокинутися, але повне обстеження та рентгенографія зубів можливі лише
під загальним наркозом.
Щелепно-лицьові переломи

При переломі кісток обличчя слід пам’ятати основні ортопедичні принципи. Однак існує декілька основних відмінностей між переломами щелепно-лицевої та
довгої кісток (Boudrieau & Verstraete 2012). Два з них є анатомічними: коріння зуба в щелепах та нервово-судинні структури в нижньощелепному та
підглазничному каналах. Ці конструкції не повинні травмуватися під час терапії.
(Малюнок 64) Це означає, що жодні методи інвазивної фіксації (шпильки або пластини) не можуть бути вставлені в них або через них. Тому зовнішня фіксація настійно не
рекомендується при переломах щелепно-лицевої ділянки через ризик травматичного розміщення штифта (Gioso та ін. 2001, Taney & Smith 2010). ( Малюнок 65). Міні-кісткові
пластинки можуть бути корисними в певних ситуаціях, але слід подбати про те, щоб забезпечити атравматичне розміщення гвинтів (Boudrieau 2012b, Arzi & Verstraete 2015) ( Малюнок
66).
Іншим відхиленням між переломами довгих кісток та щелепно-лицевою є необхідність підтримувати належний прикус. Отже, методи репарації переломів ротової порожнини
повинні пам’ятати про вирівнювання, інакше це може призвести до травматичного неправильного прикусу.

Додатковою відмінністю між переломами апендикуляра та щелепно-лицевої ділянки є спільність патологічних переломів (Niemiec 2013b). Вони можуть виникати через
неопластичні або кістозні ( Малюнок 67) причини, але в абсолютній більшості випадків вони є вторинними щодо
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Малюнок 54. Сильний ятрогенний розрив язика в Daucshund, який був результатом
спроби розрізу першого моляра нижньої щелепи діамантовим диском. Пошкодження
кровопостачання вимагало ампутації більшої частини мови.

Малюнок 52. (а) права нижня щелепа кота та (б) ростральна нижня щелепа собаки, яка
страждає від травм, пов’язаних з дегловіруванням.

Малюнок 55. Розрив гінвілії верхньощелепної лівої ікла
(204). Цей розрив стався через ускладнений перелом корінця коронки.

Малюнок 53. Розрив правої губи у собаки.
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Малюнок 57. Значний некроз ясен, вторинний після пошкодження електричного шнура.

Малюнок 56. Порушення твердого піднебіння, спричинене синдромом високого зростання.

Малюнок 58. Порожнина ротової порожнини з простими пошкодженими швами, розташованими на 2-3 мм

Малюнок 59. Ліва нижня щелепа у собаки із переломом щелепи.

один від одного.

Малюнок 60. Внутрішньообласна стоматологічна рентгенограма ростральної лівої нижньої щелепи
у собаки з переломом нижньої щелепи (червоні стрілки). Другий премоляр (306) має значну втрату
кісткової тканини пародонта (стрілки), що могло спричинити перелом.
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Малюнок 61. Кішка з неправильним прикусом, можливо вторинним до правої люксації СНЩС.
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Малюнок 63. Пошкоджений лівий верхньощелепний зуб собаки (204) у собаки.

Малюнок 62. Розміщений правий верхньощелепний ікол (104) у собаки (синя стрілка).

Малюнок 64. Внутрішньоротова зубна рентгенограма правої нижньої щелепи у собаки (а) та лівої нижньої щелепи у кота (б). Коріння окреслені штриховими червоними лініями, а канал нижньої щелепи пунктирними
синіми лініями. Під час усунення переломів слід уникати всіх цих конструкцій. Мінімальна кількість кісток, не задіяних у цих структурах, робить розміщення інвазивних фіксаторів (штифтів, проводів, гвинтів)
складним завданням. Тому більшість ветеринарних стоматологів віддають перевагу неінвазивним методам (акрилові шини), коли це можливо.
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Малюнок 65. Внутрішньоротова рентгенограма зубів невдалого відновлення перелому
нижньої щелепи зовнішнім фіксатором. Найбільша проблема полягає в тому, що заражені
зуби не були видалені, що не дозволить успішно зажити. Крім того, є кістковий секвестр (синя
стрілка). Результатом є незрощений перелом (біла стрілка). Крім того, імплантати пройшли
крізь зуби, створюючи біль та потенційну інфекцію. Такі випадки найкраще лікувати іншими

Малюнок 66. Післяопераційна екстраоральна (черепна) рентгенограма успішного лікування перелому

методами після опромінення зубних рентгенограм.

нижньої щелепи кістковою пластинкою. Зверніть увагу, що вентральне розташування приладу пропустило
коріння зуба та нижньощелепний канал.

Малюнок 67. Внутрішньоротова рентгенограма зубів патологічного перелому нижньої щелепи, вторинного по
відношенню до зубної небезпечної кісти (червона пунктирна лінія), пов’язаної із збереженим правим
нижньочелюстним премоляром 1 (405), біла стрілка Сині точки окреслюють перелом.

запущена хвороба пародонту. Ці переломи зазвичай трапляються в нижній щелепі (особливо в області іклів та перших молярів) через велику втрату прикріплення
пародонта, що послаблює кістку в уражених ділянках (Niemiec 2008b) ( Малюнки 68 та 69). Цей стан частіше зустрічається у собак малих порід (Малліган та ін. 1998), в
основному завдяки тому, що їхні зуби (особливо перший нижній моляр нижньої щелепи) більші пропорційно до нижньої щелепи порівняно з собаками великих порід ( Малюнок
18 a & b) ( Джоосо та ін. 2003). Отже, у собак дрібних порід дуже мінімальна кількість кісток верхівкової до коріння зуба, що створює високий ризик переломів у разі втрати
пародонтальної кістки. Діагностика можлива лише за допомогою рентгенографії зубів.

Патологічні переломи (див. Розділ пародонтозу) дають обережний прогноз з кількох причин (Taney & Smith, 2010). Адекватне загоєння важко отримати через
відсутність кістки, що залишилася, низький напір кисню в області та труднощі жорсткої стабілізації хвостової нижньої щелепи (Niemiec 2012a, Niemiec 2008b). Існує
безліч варіантів фіксації, але, як правило, потрібно використовувати інвазивні методи. Незалежно від методу фіксації, періодонтально хворі корінь (корінці)
необхідно витягти, щоб відбулося загоєння (Taney & Smith 2010, Niemiec 2012a) ( Малюнки 70 та 71).
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Малюнок 69. Внутрішньоротова стоматологічна рентгенограма лівої нижньої щелепи собаки невеликої
породи (2,5 кг). Через помітну нижню щелепу спостерігається значна втрата кістки альвеоли (пунктирна
синя лінія). Також є патологічний перелом дистального кореня (червоні стрілки). Зуб не є життєво
важливим через періодо-ендо-ураження типу II, про що свідчить периапікальне ураження на мезіальному
корені (біла стрілка).

Рисунок 68. Внутрішньоротова рентгенограма зубів нижньої щелепи у собаки
невеликої породи (3 кг). Існує велика втрата кісткової тканини (червоні стрілки), що
є наслідком захворювання пародонту. Це помітно послаблює щелепу в цій області
і робить дуже сприйнятливим до патологічних переломів. Зверніть увагу, що лівий
ікол (304) раніше лікувався терапією кореневих каналів.

Діагностика
Стандартне медичне обладнання для рентгенографії має обмеження при оцінці переломів щелепно-щелепно-лицьової тканини (Bar-Am та ін. 2008); однак, коли КТ, CBCT та / або
рентгенографії зубів недоступні, цей спосіб може надати корисну інформацію (Gawor 2018). ( Малюнок 72)
У країнах першого та деяких рівнів 2 вони вважаються мінімально прийнятними. Однак стоматологічні рентгенограми рекомендуються, коли це можливо, і це повинно розглядатися
як мінімальна вимога в країнах рівня 3. ( Малюнок 73) Комп’ютеризована томографія або КТ конусно-променевої томографії ідеально підходять для діагностики переломів
щелепно-лицевої ділянки та планування лікування (Hirsch 2009, Foley 2013, Soukup 2015b, Tundo та ін. ін 2018, Winer та ін. 2018)). ( Малюнок 74)

Лікувальні заходи
Існують інвазивний (введення в кістку) та неінвазивний (стабілізація без введення в кістку) методи стабілізації перелому. Інвазивні методи включають міжфрагментарну
проводку, ( Малюнок 75) зовнішні фіксатори та міні-пластини (Boudrieau 2012 a & b; Tsugawa & Verstraete 2012) ( Рисунок 76). Інвазивні методи слід застосовувати лише
у ретельно відібраних випадках з урахуванням анатомії та оклюзії. Крім того, інвазивні методи вимагають майбутньої хірургічної операції з видалення імплантатів, якщо
не використовується біосумісний платуючий матеріал (наприклад, титан (Wiggs & Lobprise 1997, Taney & Smith, 2010, Tsugawa & Verstraete 2012).
У неінвазивних методах використовуються міжзубні або навколощелепні дроти ( Малюнок 77 a & b) та / або акрилові смоли ( Малюнок 78) для фіксації перелому
(Niemiec 2003a, Taney & Smith 2010, Smith & Legendre 2012, Guzu & Hennet 2017). Ці методи можуть бути економічно вигідними та простими у засвоєнні. Читач спрямований
до Верстрете та ін. ( 2012) для цих методик.
Дуже проста невідкладна допомога (а в деяких випадках, особливо у неповнолітніх тварин, також остаточне) лікування полягає у встановленні (стрічки або нейлону) намордника
або еластичної маски для обличчя для підтримки переломів кісток (Taney & Smith 2010) ( Малюнок 79).

Люксація / авульсія зуба
Пошкоджений зуб травматично вирваний з альвеоли (Taney & Smith 2010, Gracis 2012). Люксований зуб частково відволікається від альвеоли, але
все ще прикріплений. Зуб може бути витягнутий у щічному напрямку, що зазвичай включає
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Рисунок 71. Післяопераційна інтраоральна рентгенограма пацієнта на рисунку 70 через
Малюнок 70. Післяопераційна інтраоральна стоматологічна рентгенограма лівої нижньої щелепи
собаки. У пацієнта був патологічний перелом, пов'язаний з дистальним коренем першого моляра
(309). Дистальний корінь витягували, а мезіальний корінь обробляли шляхом видалення пульпи,

два місяці після усунення перелому Дріт і акрилову шину видалили, а другий моляр (310)
витягли. Операція була успішною з хорошим зменшенням, загоєнням та вирівнюванням
(червоні стрілки). На цей час ендодонтичне лікування було завершено.

розміщення та антибактеріального препарату та тимчасового відновлення. Після цього руйнування
було зменшено та стабілізовано, використовуючи комбінацію акрилової шини (жовті стрілки) та
міжфрагментарного дроту (пунктирна синя лінія). З мезіальним коренем (червоною стрілкою)
спостерігалася незначна периапікальна яскравість.

Рисунок 72. Екстраоральна (черепна) рентгенограма собаки. На цьому зображенні можна виявити
дистальний перелом нижньої щелепи (червоні стрілки). Зверніть увагу, що перекриття нижньої
щелепи робить остаточний діагноз невеликих травм важким і неможливим.

Рисунок 73. Внутрішньоротова зубна рентгенограма лівої нижньої щелепи кота, що виявляє
перелом на рівні третього премоляра (307) (червона стрілка).

також щічної стінки альвеоли. Найчастіше це відбувається з собачими зубами (особливо верхньощелепними), але також можуть бути уражені і різці (Wiggs & Lobprise
1997). Зазвичай це відбувається після бійок собак, але це може також бути наслідком значного покусування клітини або травми (Spodnick 1992, Gracis & Orsini 1998).
Ці стани можуть також виникати внаслідок інших форм травми, таких як падіння та транспортні травми (Ulbricht 2004). Пошкодження зубів важкі, оскільки найчастіше
призводять до порушення роботи нервово-судинних структур.

Клінічна презентація
У цих пацієнтів з’являється набряк на морді або відсутність зуба (Niemiec 2012a). При оральному огляді виявляється зміщений зуб або порожня альвеола ( Див.
Малюнки 62 та 63).
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Рисунок 74. Тривимірна візуалізація голови кота за допомогою КТ. Відмінна деталізація робить це найкращим способом планування лікування порожнини рота та новоутворення.

Малюнок 75. Післяопераційна інтраоральна стоматологічна рентгенографія лівої нижньої щелепи
собаки. Перелом нижньої щелепи був усунений єдиним міжфрагментарним дротом. Беззуба
ситуація заперечує міжзубну проводку або акрилову шину. Також могла бути застосована

Рисунок 76. Післяопераційна екстраоральна (черепна) рентгенограма нижньої щелепи собаки. Ця

кісткова пластинка, але ця техніка набагато менш інвазивна для кістки.

рентгенограма клінічно не застосовується через накладання.

Діагностика
Плівки черепа корисні, однак, як правило, недостатньо детальні для діагностики тонких проблем, таких як переломи коренів ( Малюнок 80),

пародонтоз ( Малюнок 81) або на невеликих ділянках відсутньої кістки (Niemiec 2011). Тому до фіксації рекомендується проводити рентгенографію зубів (Boudrieau та ін. 2012),
і КТ слід розглядати також для виключення інших щелепно-лицьових травм (Soukup та ін. 2015б).
По можливості, ці випадки слід якомога швидше направити до ветеринарного стоматолога для реімплантації та стабілізації. Однак, якщо це неможливо через графік або
стабільність пацієнта, хороші результати все ще можуть бути можливими, незважаючи на невелику затримку. Методом фіксації зазвичай є дріт та акрилова шина фігури 8
(Gracis 2012, Niemiec 2012a) ( Малюнок 82). Однак ці зуби потребують терапії кореневих каналів через нежиттєздатність, спричинену порушенням кровопостачання (Gracis
2012). Тому, якщо терапія кореневих каналів не є можливістю, перевагу надають екстракції. Екстракція завжди проводиться для вивішених молочних зубів.

Ключові моменти
• Спочатку при травмах ротової порожнини, як правило, рекомендується мінімальне очищення через багате кровопостачання.

• Неінвазивні методи (акрилові шини та міжзубні проводки) є кращими для фіксації переломів ротової порожнини.
• Зовнішні фіксатори слід використовувати лише у ретельно відібраних випадках.
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Малюнок 78. Акрилова шина, використана для стабілізації двостороннього перелому
нижньої щелепи. Після загоєння пацієнта поміщають під наркоз, а шину обережно
виймають із зубів.

Малюнок 77. Післяопераційна інтраоральна зубна рентгенограма кішки, у якої
відділення симфізальної тканини була успішно відремонтована за допомогою
навколощелепного дроту.

Рисунок 79. Намордники, що використовуються для тимчасової стабілізації перелому нижньої щелепи. Це заспокійливий засіб першої допомоги, що підтримує щелепу в очікуванні остаточної допомоги. Залежно
від типу перелому, це може бути єдиним засобом терапії (наприклад, непереміщений перелом у молодого пацієнта). а) Стрічкова мордочка, накладена на цуценя лабрадора. Оскільки це молодий пацієнт, це
може бути єдиним засобом стабілізації. б) Сипуча нейлонова морда, яка використовується для екстреної стабілізації у цієї старшої собаки дрібної породи. Перевага цього типу намордника полягає в тому, що її
можна легко вийняти і замінити у разі крайньої необхідності або для чищення після їжі.
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Рисунок 80. Внутрішньоротова стоматологічна рентгенограма правого верхньощелепного ікла
(104) у собаки. При огляді ротової порожнини цей зуб виявився люксированним, однак
рентгенограми зубів підтвердили, що він насправді також мав перелом кореня (червона стрілка).
Цей зуб погано реагував би на замісну терапію, і тому його видалили. Можливо, це було
пропущено без тонких деталей, наданих стоматологічною рентгенологією.

Рисунок 81. Доопераційна екстраоральна (черепна) рентгенограма лівої верхньої щелепи у пацієнта з
розслабленим зубом. Цього зображення достатньо для ідентифікації альвеолярної втрати кісткової
тканини на другому-четвертому премолярах (206-8) (пунктирна синя лінія), однак фактура кореня та втрата
пародонту на іклах не помітна (червона стрілка). Стоматологічна рентгенологія або CBCT є набагато більш
діагностичними.

Малюнок 82. Акрилова шина на небі для стабілізації розслабленого правого верхньощелепного ікла (104). Це пацієнт на малюнку 62. Зуб замінено, а м’які тканини закриті. Навколо іклів було
розміщено фігуру з 8 дротів, а над нею - акрил, зверніть увагу на ендодонтичний доступ на правий зуб трохи вище шини (біла стрілка). Пульпу видалено та проведено тимчасове лікування та
відновлення. Терапія кореневих каналів була завершена, коли шпунт був видалений через 6 тижнів.

• Можуть бути вказані правильно пристосовані міні-таблички, але вони потребують вдосконаленого обладнання та навчання.
• Стоматологічні рентгенограми дають важливу інформацію у випадках пошкодження ротової порожнини, але вдосконалена візуалізація (КТ або КТ-конус) є кращою.

• Патологічні переломи часто зустрічаються у дрібних собак і собак іграшкових порід, і їх слід враховувати при лікуванні переломів у цих порід.
• Заражені зуби необхідно видаляти з місць перелому.
• Реімплантовані авульсовані або луксовані зуби потребують ендодонтичної терапії.
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УСНІ ПУХЛИНИ
Пухлина означає «набряк» або ненормальний ріст. Пухлини в ротовій порожнині поділяють на доброякісні або злоякісні, незалежно від того, мають вони одонтогенне
походження чи ні. Термін "епуліс" протягом десятиліть зловживався як опис доброякісного ротового росту. Насправді епуліс - це будь-який ненормальний ріст, що
виникає із ясен, який може включати злоякісні пухлини (Verstraete та ін. 1992). На пухлини порожнини рота припадає приблизно 5-7% пухлин у собак і близько 10% у
котів (Frew & Dobson 1992, Liptak & Withrow

2007).
Доброякісні пухлини

Доброякісні пухлини варіюються від незначних розширень ясен до місцево-проліферативних уражень, які спричиняють рух зубів та / або резорбцію зубів. Ротові набряки також
можуть включати кісти та абсцеси.

Збільшення ясен - це область заростання ясен, але її потрібно гістологічно диференціювати від інших мас ротової порожнини. Цей стан, як правило,
спричинений гіперплазією ясен, яка є розростанням досить нормальних тканин ясен. ( Малюнок 83)
Гіперплазія ясен (GH) може мати генетичну схильність (наприклад, боксери) (Burstone та ін. 1952; Sitzman 2000) може бути спричинена певними ліками (тобто
циклоспорином, фенобарбіталом, блокаторами кальцієвих каналів) або спричинена запаленням ясен, спричиненим нальотом. (Вейнер та ін. 1988; Хайль та ін. 1989;
Томасон та ін. 2009; Force & Niemiec 2009) Якщо ГР спричинена лікарським засобом, припинення прийому ліків, якщо це можливо, часто дозволить ясені нормалізуватися.
(Томасон та ін. 2009) ГГ, спричинений нальотом, реагує на гінгівопластику та гінгівектомію і може контролюватися щоденною чисткою зубів та ефективним доглядом за
зубами вдома. Коли встановлено, що надмірний ріст є генетично індукованим, а інші джерела виключено, його найкраще лікувати гінгівектомією. (Force & Niemiec 2009)
Однак, очікується, що можливе відростання. (DeBowes 2010, Niemiec 2013e)

Периферичні одонтогенні фіброми
Периферичні одонтогенні фіброми (раніше їх називали фіброматозними епулісами пародонтозного зв’язку) - дуже поширені ротові розростання у собак і можуть бути фіброзними
або окостеніючими (DeBowes 2010, Chamberlain та ін. 2012). Вони виникають із періодонтальної зв’язки і створюють локалізовані тверді набряки. ( Малюнок 84) Незважаючи на те,
що для контролю може бути достатньо крайового висічення, для досягнення виліковування потрібно висічення зуба та повне зняття пародонту, яке також може виконуватися як
«блокування» висічення із запасом здорових тканин.

Одонтоми
Одонтоми складаються із звичайної зубної тканини, яка виросла нерегулярно (гамартоми) (Niemiec 2010). Складені одонтоми - це
гамартоми, які містять численні цілі зубоподібні структури ( Малюнок 85). ( Валентина та ін.
1985) Складні одонтоми містять структури, отримані з окремих компонентів зуба - емалі, дентину, цементу та пульпи (Figueiredo та ін. 1974) ( Малюнок 86). Граничне
висічення виявиться лікувальним для обох цих уражень. Однак дуже часто під час хірургічного втручання створюються великі порожнечі, які слід вирішувати за
допомогою збільшення кісток та вибагливого закриття. (Керівник 2008; Klima 2007)

Малюнок 83. Права сторона боксера з розширеним ясенним збільшенням. Це, швидше за
все, є гіперплазією ясен, але має бути підтверджено гістопатологічно. Гінгівектомія - це
вибір лікування.
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Малюнок 85. Внутрішньоротова рентгенограма зубів лівої верхньої щелепи у собаки зі складеною

Рисунок 84. Ростральна нижня щелепа собаки з великою периферичною

одонтомою. Існує кісткове руйнування (пунктирна синя лінія) зі зрілими, що з’являються, але

одонтогенною фібромою. Стоматологічна рентгенографія не виявила доказів

деформованими зубами в межах маси (червоні стрілки). Інші зуби в аркаді також мають

руйнування кісток. Масу вилучили та подали на гістопатологію, яка підтвердила

неправильний вигляд (білі стрілки). Граничне висічення маси повинно виявитися лікувальним.

передбачуваний діагноз.

Рисунок 87. Внутрішньоротова зубна рентгенограма лівої нижньощелепної першої
премолярної зони собаки. Перший премоляр повертається на 90 градусів мезіально і
вбудовується в ясна (біла стрілка). Отже, навколо коронки збереженого зуба (пунктирна
синя лінія) утворилася зубна кіста. Це раннє / невелике ураження, і його легко вилікувати
Рисунок 86. Внутрішньоротова рентгенограма правої нижньої щелепи у собаки з великою складною

хірургічним видаленням зубів, що порушують, та скрупульозною дебридацією кісти.

одонтомою. Зверніть увагу, що структури в цій області не можна ідентифікувати як зуби. Знову ж таки,
граничне висічення має бути лікувальним.

Кісти порожнини рота

До ротових кіст належать зубонебезпечні кісти, які виникають із залишків емалевого органу зуба, який вбудований або уражений (не вдалося прорізатися в рот) (Head
2008, Niemiec 2010b). Кісти часто асоціюються з ураженими нижньощелепними зубами Р1, особливо у брахіцефальних порід (Babbitt 2016) ( Малюнок 87). Повідомлялося,
що частота кістозних утворень на уражених зубах у собак становить 29% (Babbit та ін. 2016), отже, необхідність робити рентгенограми всіх «відсутніх» зубів (Niemiec
2011).
Кісти можуть варіюватися від невеликих і майже невидимих на рентгенограмі до великих, викликаючи розсмоктування кістки та / або корінців премолярів, періодично
поширюючись від нижньої щелепи P1 рострально до P4 каудально ( Малюнок 88). Ці кісти можуть навіть поширюватися рострально за межі ікла, викликаючи резорбцію
кістки навколо деяких іпсилатеральних різців. Іноді кісти пальпуються як коливальні збільшення ясен, але найчастіше ідентифікуються на рентгенограмах зубів. Як правило,
кісти можна діагностувати рентгенологічно, але їх слід підтверджувати гістопатологічно.

Лікування включає видалення ураженого зуба / зубів та повне зняття (енуклеатон) вистилання кістозного епітелію. Отриману порожнину дозволяють заповнити
кров’ю, а ущільнення ясен закритим дозволить розвиватися новій кістці в щелепі. Хоча згусток крові постачає всі необхідні продукти для загоєння кісток, більші
дефекти можуть отримати користь від збільшення кісток. Близько 3 місяців
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Малюнок 88. Внутрішньоротова рентгенограма зуба лівої нижньої щелепи у собаки зі
значною зубозмісною кістою. Причиною проблеми є білий (білий стрілка) ударний (і

Малюнок 89. Велика акантоматозна амелобластома на ростральній нижній щелепі собаки.

повернутий майже на 180 градусів) перший премоляр. Велика область кісткової деструкції

Розташування різців та м’ясистий вигляд типово для цієї пухлини. Однак діагноз завжди

окреслена пунктирною синьою лінією. Крім того, в області верхівки ікла (304) (помаранчева

повинен бути підтверджений за допомогою гістопатології. Резекція з полями 0,5-1 см

стрілка) залишається мінімальна кістка, що схиляє цю область до патологічного перелому.

зазвичай є лікувальною для цього ураження.

Крім того, премолярні зуби рухаються каудально (червоні стрілки), а ікол розсмоктується
(жовта стрілка). Лікування цього ураження вимагатиме великої хірургічної операції, що
включає видалення всіх зубів від першого різця до четвертого премоляра та ретельне
зняття кістозної оболонки. Це одна з причин, чому важливим є раннє опромінення зубних
рентгенограм всіх відсутніх зубів.

після операції буде виявлено нову кістку, яка повністю заповнить вихідну ділянку кісти, а пластину твердої оболонки та простір зв’язок періодонта буде видно навколо оголених
раніше кісток коренів зубів

Акантоматозна амелобластома (AA)
Акантоматозна амелобластома (АА) (також відома як акантоматозний епуліс собак) є доброякісною пухлиною, яка є місцево інвазивною і, як правило, викликає
переміщення зубних рядів (Mayer & Anthony 2007), Chamberlain & Lomner 2012) Периферичний тип викликає збільшення кісток і переміщення деяких зубів, тоді як
центральне ураження може бути пов'язане з кістоподібним ураженням щелепи (Amory та ін. 2014). Ці нарости часто мають м’ясистий вигляд і найчастіше
спостерігаються навколо ікла і зубів різців
(Малюнок 89). Золотисті ретрівери, акіти, кокер-спанієлі та шетландські вівчарки були надмірно представлені серед собак із ВГА (Фіані

та ін. 2011). Ці ураження найкраще лікувати висіченням з принаймні 5-10 мм полями, залежно від місця ураження. Ці пухлини також досить чутливі до радіації, що
призводить до 90% контролю (Thrall 1984, Theon 1997). Однак ця форма може мати суттєві негативні наслідки (наприклад, злоякісна трансформація або
остеорадіонекроз), тому, як правило, зарезервована для неоперабельних випадків або старі собаки (Thrall 1981, McEntee та ін. 2004). Нарешті, показано, що
внутрішньолезійний блеоміцин є ефективним способом лікування (Йошида та ін. 1998, Келлі та ін. 2010).

Плазмацитома
Це рідкісна пухлина ротової порожнини, яка може проявлятися у вигляді множинних уражень. Вони дуже локально агресивні, але не дають метастазів. Хірургічне висічення із
запасом 5-10 мм є лікувальним у більшості випадків, за умови, що воно не є частиною системного захворювання. (Райт та ін.

2008, Смітсон та ін. 2012).

Трансмісивні венеричні пухлини (ТВТ) собак
Хоча, як правило, вони зустрічаються на статевих органах, ці пухлини також можна виявити в ротовій порожнині ( Малюнок 90). Їх практично не чути в країнах третього рівня, але
вони повинні бути в диференціальному списку в географічних районах, де переважають ТВТ (зазвичай тропічний та субтропічний клімат) (Lapa 2012, Ganguly 2016).
Гістопатологія необхідна для їх диференціації від лімфоми та інших круглоклітинних уражень (Kabuusu 2010, Chikweto 2013). Типовою терапією є внутрішньовенний вінкристин,
який, як правило, лікує (Дас та ін. 2000, Скарпеллі

та ін. 2010). Однак повідомляється, що ці пухлини можуть також самообмежуватися, і хазяїн тоді має імунітет (Welsh 2011).

Папіломатоз
Папіломи можуть бути в ротовій порожнині та на губах молодняку ( Малюнок 91). Зазвичай вірусні за походженням, вони також можуть бути ідіопатичними. Вони являють собою
маси білого, сірого або тілесного кольору, які, як правило, масляні. Вони трапляються як поодиноко, так і пучками.
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