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I de ikke s gode gamle dage É
Der var engang hvor dyrl¾gen til det
rlige sundhedseftersyn, skrabede lidt
tandsten af t¾nderne p bde hunde
og katte. I dag anbefaler jeg ikke denne
procedure. Det har stort set ingen
gavnlig effekt p behandlingen af tandk¿dsbet¾ndelse og periodontitis. Til
geng¾ld bliver patienten mere bange
for at komme til dyrl¾gen og for at blive
unders¿gt i mundhulen. Samtidig demotiveres dyreejere fra den n¿dvendige
behandling, der er en regelret tandrensning i fuld narkose. Og en regelret
tandrensning er mere end fjernelse af
synlige tandsten. Til tandrensning h¿rer
en vurdering af periodontiet p hver enkelt tand. Er der dybe pocher? F¾stetab
Ð vertikalt eller horisontalt? Recession
eller hyperplasi af gingiva? Inßammation
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i gingiva eller det ¿vrige periodontium
(alveole, periodontale ligament, cementum)? Mobilitet af tanden? For en eksakt
diagnosticering vil et tandr¿ntgenbillede
ofte v¾re indiceret. F¿rst nr mundhulen er diagnosticeret tilfredsstillende,
kan den korrekte behandling initieres.
En regelret tandrensning skal alts ikke
foretages af urutinerede medarbejdere
og ikke laves som en hurtig procedure
sammen med negleklip i opvgningsfasen efter et andet kirurgisk indgreb.

PERIODONTAL BEHANDLING
Vigtigheden af periodontale behandlinger har tidligere v¾ret fuldst¾ndig
overset, men er takket v¾re en r¾kke
entusiastiske kolleger over hele verden,
de senere r blevet langt mere anerkendt. Flere praktiserende dyrl¾ger har
opdaget, at man kan g¿re en v¾sentlig
forskel i livskvaliteten for patienterne
ved at foretage egentlige periodontale
behandlinger. Dyrl¾ger som tidligere
med j¾vne mellemrum rensede t¾nder
p patienterne, indtil t¾nderne var s
drlige til de mtte tr¾kkes ud, kan nu
med den korrekte periodontale behandling, bevare t¾nderne l¾ngere og Ð vigtigst af alt Ð nedbringe m¾ngden af fysiske gener og systemiske pvirkninger,
der f¿lger af infektioner i mundhulen.
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TANDK¯DET ER VORES VEN
Det er gingivas faste tilh¾ftning til alveolen og t¾nderne som er barrieren,
der holder mundhulens bakterier i skak.
Periodontal behandling tilstr¾ber derfor
at bevare sundt gingiva og dets tilh¾ftning, samt fjerne plak, tandsten og infektion s ny tilh¾ftning kan etableres.
Mls¾tningen for periodontal be-

handling p hunde, er at bevare mindst
to millimeter fast tilh¾ftet gingiva. Desuden skal den gingivale pochedybde
minimeres. Efter grundig oprensning af
pocher, kan en vis grad af ny tilh¾ftning
opns. Der kan laves apikalt repositionerede ßapper, laterale glideßapper, coronalt repositionerede ßapper ved GTR
(Guided Tissue Regeneration) eller blot
bne ßapper til ben curettage af alveole
og t¾nder.
Gingiva str¾kker sig fra mucogingivallinien (MGJ) op til spidsen at
gingivapapillen og ned i pochen til det
periodontale ligament. Gingiva er opdelt
i tilh¾ftet og frit gingiva. Det orale gingivale epithel er tykkere end det sulcul¾re
gingivale epithel, der bekl¾der indersiden af pochen. Det sulcul¾re epithel
ender i bunden af pochen i en junctionel
tilh¾ftning til tanden.
Gingiva er uelastisk og bestr bl.a. af
en r¾kke Þbr¿se drag, der er arrangeret
i op mod ti forskellige typer formationer,
som h¾fter p t¾nderne og alveolen.
Det giver en meget fast tilh¾ftning.
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Da mere end tre ud af Þre hunde og

Begge fotos: Eksempel p
periodontal kirurgi; kirurgisk kroneforl¾ngelse vha
en apikalt repositioneret
flap som giver bedre retention for den guldkrone
som skal s¾ttes p tanden

katte har en behandlingskr¾vende tilstand i munden, er patientgrundlaget
tilstede. Flere dyrl¾ger vil fremover
komme til at arbejde mere kompetent
med periodontal kirurgi og opleve
hvordan dette hidtil ringe opdyrkede
omrde vil skabe bde oms¾tning og
patienter med et bedre helbred. Udover
dentalt r¿ntgen, der er et ufravigeligt
krav hvis man vil lave tandbehandling,
skal der ikke laves st¿rre investeringer
for at v¾re udrustet til at udf¿re en rimelig periodontal behandling. Jeg tror
mange kurser indenfor tandbehandling
de kommende r vil fokusere p den
periodontale behandling og is¾r den
kirurgiske del.
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