RAZBARVANI ZOBJE PRI PSIH
Vir:
https://www.montanapetdental.com/what-does-a-discolored-dog-tooth-mean-for-yourpet/?fbclid=IwAR1JF-cl5wTUWawXv5BAuUBoRj5P2J1H3PKk8AYxqSYYADY5iDT9lnYV2k

Spremenjena barva pasjih zob je lahko zelo zaskrbljujoča za lastnike psov, in to z
dobrim razlogom. Spremenjena barva zoba se lahko pojavi zaradi številnih različnih
razlogov, zato mora psa pregledati veterinar, ki ima izobrazbo zobozdravnika, takoj ko
opazite obarvanost zoba. Razbarvani zobje so lahko različnih barv – sivi, roza, vijolični,
rjavi ali črni.
Ocenjuje se, da je več kot 90 % razbarvanih pasjih zob mrtvih, kar pomeni, da so
razbarvani zobje katere koli barve zelo verjetno problem. Ko zob odmre, mehka tkiva
znotraj votlega dela zoba (koreninski kanal) odmrejo, se začnejo razgrajevati in začnejo
iztekati konec korenine. To povzroči vnetje na tem območju, kar pogosto vodi do
poškodbe kosti, korenine in morebitne okužbe na tem področju. Vse to je lahko boleče.
Ker psi skoraj nikoli ne kažejo znakov bolečine v ustih, te težave pogosto ostanejo
nezdravljene, kar stanje še poslabša.
Ko opazite, da ima vaš pes spremenjeno barvo zob, lahko veterinar, usposobljen za
zobozdravstvo, ugotovi, ali je obarvanost zoba znotraj zoba ali na njegovi površini.
Površinsko obarvanje je običajno in običajno ni znak pomembne zdravstvene težave.
Če pa je obarvan celoten zob, je to verjetno zaradi notranjega vzroka. Vedno se
prepričajte, da svojega psa odpeljete k veterinarju, takoj ko opazite kakršno koli
spremembo barve ali druge znake težav z zobmi, da se lahko težava pravilno
diagnosticira in zdravi.
Notranje in zunanje razbarvanje
Obstajata dve različni vrsti razbarvanja zob. Intrinzično obarvanje se pojavi, ko pride do
notranje zdravstvene težave zoba, kar povzroči notranjo razbarvanje celotnega zoba.
Zunanje obarvanje nastane, ko se madeži naberejo na zunanji strani zoba.
•

Rumeni in rjavi zobje –zunanja sprememba barve - zunanjo razbarvanje
povzroča zunanji vir. Nekatere stvari, ki lahko povzročijo zunanje obarvanje, ki
se običajno kaže kot rumeni in rjavi zobje, vključujejo:
o Madeži zobnega kamna
o Madeži materialov v hrani ali vodi
o Madeži od zdravil
o Madeži zaradi napačne tvorbe sklenine
o Madeži zaradi žvečenja kovinskih predmetov
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o Okužbe ali hud stres med nastajanjem zob

•

Rožnati, vijoličasti, sivi ali črni zobje—intrinzična sprememba barve. Intrinzična
sprememba barve se pojavi znotraj zoba vašega psa. Najpogostejši vzrok za
intrinzično obarvanje se pojavi sekundarno zaradi poškodbe zoba, ki povzroči
odmiranje pulpnega tkiva in pronicanje krvi v strukturo zoba od znotraj.
Intrinzično obarvanje lahko povzročijo težave, kot so:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Travma ali poškodba zoba, ki povzroči pulpitis
Zlomi, ki omogočajo okužbo znotraj zoba
Presežek bilirubina v krvi vašega psa
Zdravstvena stanja, ki povzročajo nepravilen razvoj dentina ali sklenine
Različni znaki razbarvanega pasjega zoba – notranji ali zunanji
Kakršna koli sprememba barve na zobu
Zlomljen ali zlomljen zob
Groba sklenina ali luknjičasta zobna površina
Črte ali kolobarji razbarvanja okoli zob
Obarvana sklenina

Zdravljenje razbarvanega pasjega zoba
Nekateri razbarvani zobje ne potrebujejo nikakršnega zdravljenja. Razbarvane zobe, ki
so mrtvi ali boleči, zdravimo z endodontsko (koreninski) terapijo ali ekstrakcijo. Glede
na resnost težave in vrsto prizadetega zoba bo vaš veterinarski zobozdravnik priporočil
enega od teh dveh načinov zdravljenja.
Endodontsko zdravljenje poznamo tudi kot zdravljenje koreninskih kanalov. To
zdravljenje vključuje odstranitev odmrle pulpe v zobu, čiščenje in razkuževanje votlega
področja v zobu ter polnjenje notranjosti zoba z materiali, ki preprečujejo ponovni vstop
bakterij v zob. Terapija koreninskega kanala je pravzaprav manj travmatičen postopek
kot puljenje in omogoča, da zob ostane v ustih vašega psa.
Kirurška odstranitev zoba se priporoča, ko terapija koreninskega kanala ne pride v
poštev. Kirurški ekstrakcija je bolj invazivni postopek kot zdravljenje koreninskih
kanalov, saj korenine pasjih zob segajo globoko v čeljustno kost, zaradi česar je
operacija bolj travmatična izbira zdravljenja za vašega psa. Na žalost je včasih operacija
edina razpoložljiva možnost.
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