Choroby zębów u kotów
Zdarza się, że starsze koty mają nieświeży oddech, ślinią się lub powoli tracą masę ciała bez
żadnych oczywistych przyczyn. Te nieokreślone objawy może powodować wiele różnych
chorób. Mogą one pojawić się równocześnie lub niezależnie od siebie, ale ich przyczyną
może okazać się choroba zębów.
Lekarz weterynarii rozpocznie badanie od zajrzenia do pyszczka kota, jednak w celu
przeprowadzenia pełnego i dokładnego badania jamy ustnej często wymagane jest
zastosowanie narkozy przed zabiegiem. Z tego względu lekarz weterynarii może zalecić
wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym i rozpoczęcie koniecznego leczenia w tym
samym czasie.

Choroby przyzębia
Płytka nazębna to złożona warstwa bakterii, która stale rozwija się na powierzchni zębów.
Nieleczona z czasem ulega zwapnieniu i staje się bardzo twardym kamieniem. Kamień ten
drażni dziąsła i powoduje ich stan zapalny. Dziąsła zaczynają się oddzielać od zębów
i tworzą się w nich kieszonki, ponieważ więzadła mocujące ząb ulegają rozpadowi
i odsłaniają jego korzeń.
Ten stan jest bardzo bolesny dla kota i niekorzystnie wpływa na jego jakość życia. Lekarz
weterynarii może usunąć płytkę nazębną i kamień, a w poważnych przypadkach również
wyrwać ząb.

Złamanie zęba
Złamanie może być spowodowane urazem, a jeszcze częściej zmianami resorpcyjnymi
kotów (FRL, patrz: poniżej). W przypadku złamania zęba na poziome dziąsła może dojść
do otwarcia jamy miazgi, a zakażenie może prowadzić do powstania ropni korzenia zęba.
Jeżeli choroba zostanie wcześnie wykryta, w niektórych przypadkach lekarz weterynarii
może uratować ząb poprzez założenie plomby. Jeżeli stan zapalny jest zbyt rozległy,
konieczna jest ekstrakcja zęba.

Zmiany resorpcyjne (FRL)
Jest to niezwykle powszechne i bardzo bolesne schorzenie u kotów. Może dotykać 30-50%
kotów w wieku powyżej 5 lat. Przyczyny tej choroby nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione.
W jej przebiegu dochodzi do resorpcji struktury zęba przez jego własne komórki. Szkliwo
również ulega resorpcji lub zanikowi, aż w końcu następuje złamanie zęba. W diagnostyce
bardzo użyteczne są badania RTG.
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Lista kontrolna badania zębów starszych kotów
Czy kot ma nieświeży oddech?
Czy kot wybrzydza przy jedzeniu?
Czy kot ostatnio woli mokrą karmę zamiast
suchej?
Czy kot żuje jedną stroną szczęki i przechyla
głowę podczas żucia?
Czy widoczne są jakieś zmiany w kolorze
dziąseł i zębów lub długości zębów?

Czy kot ma ułamane zęby?
Czy kot się ślini?
Czy kot pociera pyszczek łapą?
Jeżeli odpowiesz „tak” na co
najmniej jedno z powyższych
pytań, skonsultuj się
z lekarzem weterynarii.

