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Värmdö djurklinik informerar om:

Parodontit

Parodontit drabbar cirka 85 procent av alla hundar och katter över tre år.
Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar bindväv och benvävnad runt tänderna och leder till tandlossning och tandförlust.
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parodontit är en ansamling av
plack under tandköttskanten. Plack är den
biofilm på tänderna som består av bakterier,
saliv och foderrester. Plack-beläggningar på
tänderna initierar en inflammatorisk reaktion
som kan bli förödande för ditt husdjur.
Förstadiet till parodontit benämns gingivit.
Här är inflammationen begränsad till tandköttet vilket blir rött och irriterat. Efter hand
mineraliseras placken av salivens mineraler
och tandsten bildas. Kroppen reagerar på
toxiner från bakterierna i placken vilket gör
att kroppens inflammationsförsvar triggas
igång. Om inflammationen fortskrider och
förvärras och involverar tandens stödjevävnader, kallas det parodontit. Djuret får
fickbildningar mellan tand och tandkött och
under inflammationsprocessen produceras
även ämnen som leder till att käkbenet
tillbakabildas. Om bakterier tar sig via tandfickan till roten på tanden kan det uppstå
varbölder där, så kallade rotspetsabscesser.
 	 Om man inte åtgärdar tänderna, leder
parodontiten slutligen till tandlossning och
diverse komplikationer kan uppstå. I grava
fall kan det bildas en kommunikation, det
vill säga fistel, mellan mun- och näshåla.
Käkfrakturer kan inträffa om tandbenet blir
kraftigt underminerat. I vissa fall kan bakterier från inflammationen spridas med blodet
och ge upphov till skador på inre organ
såsom hjärta, lever och njurar.

orsaken till

Symtom på parodontit är rött, svullet
tandkött som lätt blöder, dålig andedräkt,

tandsten, minskat intresse för att tugga på
saker eller annorlunda tuggmönster. Ibland
kan hunden eller katten bara verka lite deppig. Har man kraftig gingivit och parodontit
kan man jämföra det med ett sår upp till en
handflata i storlek. Det är ju lätt att föreställa
sig hur ont det skulle göra. Tandvärk är
väldigt smärtsamt, även för djur.

Tillbakabildat tandben och rotspetsabscess.

behandling

Plack går ju att borsta bort men inte tandsten. Inte heller brukar vi lyckas särskilt bra
genom att be våra patienter sitta stilla och
gapa. Därför krävs tandbehandling under
narkos för att avstanna en pågående parodontit. Behandlingen består i att rengöra
alla tandytor med hjälp av en ultraljudsscaler och därefter putsa dem rena med
putspasta. För att få en uppfattning om ifall
tänderna behöver extraheras (dras ut) på
grund av dess långt gångna tandlossning,
eller för att upptäcka eventuella rotspetsabscesser, röntgas tänderna efter att man
rengjort dem. Extraktion är en vanlig åtgärd
vid kraftig parodontit. Djuret mår betydligt
bättre och har lättare att äta utan tänder
än med tänder som gör ont och orsakar
inflammation.
Många funderar på hur det kunde bli så
illa i deras husdjurs mun. Egentligen är det
ju inte konstigare än att vi skulle låta bli att
borsta tänderna i sådär 8-10 år.
Daglig tandborstning och rengöring är
en viktig del i behandlingen av parodontit.
Misslyckas man med den dagliga rengöringen är risken stor att parodontiten fortskrider.
Tandborstning är nummer ett i behandlingen. Om man dessutom ger tuggben, särskilt
foder, tandpasta eller pulver som ska motverka tandsten, så ska detta ses som ett
komplement till tandborstning. Framför allt
är det viktigt att titta sitt djur i munnen regelbundet och att söka hjälp när det behövs.

Före och efter tandstensborttagning. Inom några dagar
kommer inflammationen i tandköttet att läka.
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En djurägare visar förtvivlat upp sin hunds mun.

Vi på Värmdö djurklinik önskar
alla våra fyrbenta vänner ett riktigt
vackert leende till jul!
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