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PULPITIS  

Vir:  

https://www.dentistvet.com/discolored-teeth-

pulpitis.html?fbclid=IwAR3C0uYz1rdqBdmCkx-X7sbiG-

w4DMJbIKqLSPgPBOdtxCwKnM4Oxc6sM-k 

 

 

Pulpitis je po definiciji vnetje zobne pulpe. Pulpa je notranji del zoba, ki je sestavljen iz 

krvnih žil, živčnih končičev, limfnih žil in vezivnega tkiva. Pri hišnih ljubljenčkih je 

najpogostejši vzrok za pulpitis travmatična sila na zob, bodisi zaradi tope poškodbe ali 

žvečenja pretrdih predmetov. Tipični scenariji, opaženi pri psih, so nenamerni zamahi 

s kijem za bejzbol, zamahi s palico za golf, poškodbe zaradi trčenja avtomobila in groba 

igra (ali pretepi) z drugimi psi. 

 

 

 

Zakaj zdravljenje? 

Zakaj bi morali zdraviti te zobe, če se zdi, da naši ljubljenčki nimajo nič proti? Prvič, psi 

so nezanesljivi pri izražanju bolečine. Imajo preveč lastnosti, ki so jim jih prevzeli njihovi 

divji predniki, vključno z nenaklonjenostjo do očitnih znakov nelagodja. Ljudje, ki trpijo 

zaradi pulpitisa, poročajo, da je stanje boleče! To še posebej velja v zgodnjih akutnih 

fazah. Toda tudi v kasnejših kroničnih stanjih lahko naši hišni ljubljenčki občutijo 

naraščajočo in pojenjajočo topo bolečino (spet to temelji na poročanju ljudi).  

Mrtvi ali umirajoči zobje so poleg neugodja potencialni vir okužbe. S postopkom, 

imenovanim anahoreza, lahko bakterije, ki se naravno nahajajo v krvnem obtoku, 

privabijo na območje odmrle pulpe in vzpostavijo cvetočo skupnost. Ta aktivna 
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bakterijska populacija povzroči več vnetja, bolečine in se lahko razširi na druga 

oddaljena mesta. 

 

Kaj storiti? 

Pri zelo mladih psih, mlajših od enega leta, je napoved za ohranitev zoba z reverzibilnim 

pulpitisom boljša kot pri starejših hišnih ljubljenčkih; v teh omejenih primerih so 

protivnetna zdravila lahko koristna. Te zobe je treba dolgoročno spremljati (npr. 

rentgensko slikanje zob vsakih 6 mesecev dve leti). 

V večini primerov je diagnosticiran pulpitis ireverzibilen in zdravljenje mora biti 

usmerjeno v odstranitev vira vnetja (tj. prizadete pulpe). Dokončno zdravljenje 

prizadetih zob vključuje endodontsko terapijo (zdravljenje koreninskega kanala) ali 

ekstrakcijo. Zobe, ki so deležni terapije koreninskih kanalov, je mogoče povrniti v skoraj 

normalno belo barvo z uporabo raztopine belila v času postopka. 

 

  
 

 

Pes s pulpitisom (zgoraj levo) je bil zdravljen s koreninsko terapijo in nato beljenjem. 

Naslednja fotografija na desni prikazuje istega psa s svojim biserno belim zobom. 

 

 


