
literatufie se uvádí, Ïe 60
aÏ 80 procent psÛ a ko-
ãek star‰ích 3 let trpí

nûjak˘m stupnûm onemocnû-
ní dutiny ústní. Nejãastûji se
jedná o tzv. periodontální
onemocnûní. Srovnáme-li ten-
to stav s ãlovûkem, jejím ekvi-
valentem je v‰eobecnû známá
paradentóza. Kromû toho, Ïe
se jedná pfiímo o onemocnûní
dutiny ústní, mnohé studie
prokázaly negativní vliv perio-
dontálního onemocnûní ve vz-
tahu s onemocnûními srdce,
ledvin a jater. V okolí dásní
a zubÛ se nachází velké mnoÏ-
ství cév, do kter˘ch mohou
bakterie proniknout a jimi se
dostat do vnitfiních orgánÛ. 

Periodontální
onemocnûní
Jde o onemocnûní závûsného
aparátu zubu. KaÏd˘ zub je

pomocí vazu ukotven v jamce
kosti ãelistní. Toto ukotvení
a kost ãelistní kryje dáseÀ. Po-
mocí vazu a dásnû zub pevnû
drÏí na svém místû. Jsou-li ty-
to struktury ovlivnûné patolo-
gick˘m procesem, dochází
k uvolnûní zubu a jeho ná-
sledné ztrátû. A právû tyto
struktury jsou pfii periodon-
tálním onemocnûní postiÏené. 

Zubní plak
KaÏdé onemocnûní má svÛj
v˘voj a pfiíãinu. Pfiíãinou
periodontálního onemocnûní
je zubní plak. Zubní plak je na
poãátku tvofien tenk˘m fil-
mem organick˘ch látek, které
pocházejí ze slin, tzv. zubním
povlakem. Proteiny slin se pfii-
chycují na povrch zubu a na
nû se potom pfiichytí bakterie,
které zaãnou vytváfiet zubní
plak. Zubní plak vzniká jiÏ

nûkolik dní pro profiezání
korunky zubu. RÛst zubního
plaku je zpÛsoben pfiichytává-
ním dal‰ích bakterií na povrch
zubu. V koneãném dÛsledku
se zubní plak skládá z rÛzn˘ch
bakterií a jejich produktÛ, 
sloÏek slin, odpadních látek
v ústní dutinû a z bunûk sliz-
nice a zánûtu. Zpoãátku se
plak hromadí na povrchu
zubu nad dásní, ale poté,
pokud není odstranûn, pfie-
chází i pod dáseÀ. 
Nahromadûní plaku na povr-
chu zubu vyvolá zánûtlivou
reakci pfiilehl˘ch tkání dásnû.
Je také prokázáno, Ïe odpovûì
organismu na bakterie v plaku
pfiímo vede k po‰kození okol-
ní tkánû. Neprovádûjí-li se
Ïádná opatfiení pro odstranû-
ní zubního plaku, tento slouÏí
jako organické lÛÏko pro
následnou mineralizaci a tvor-

bu zubního kamene. Vlastní
mineralizace zaãíná jiÏ dva
t˘dny po vytvofiení zubního
plaku. Zdrojem minerálÛ pro
tvorbu zubního kamene jsou
sliny. Povrch zubního kamene
je nepravideln˘, drsn˘ a pokry-
t˘ plakem, kter˘ umoÏÀuje
jeho dal‰í ukládání a tím jeho
zvût‰ení. Samotn˘ zubní ká-
men se nepovaÏuje za pfiíãinu
dal‰ích zmûn, ponûvadÏ sám
o sobû nezpÛsobuje zánût
dásní. Zubní kámen tedy spí‰e
pÛsobí jako místo zadrÏování
zubního plaku. Z uvedeného
je patrné, Ïe primární pfiíãi-
nou periodontálního onemoc-
nûní je hromadûní zubního
plaku na povrchu zubÛ a prá-
vû opatfiení zamûfiená na jeho
odstranûní jsou úãinn˘mi ná-
stroji jak zamezit vzniku
a v˘voji periodontálního one-
mocnûní.
Vlastní periodontální one-
mocnûní se vyvíjí ve dvou sta-
diích: 1. GINGIVITIS První
pfiíznaky jsou spojené s gingi-
vitis (zánût dásní), a není-li
tento zánût patfiiãnû o‰etfien
a léãen, pfiechází do stadia pe-
riodontitis. Zánût dásní vzniká
v dÛsledku neru‰eného hro-
madûní zubního plaku. To
také dává definici gingivitis –
jde o vratn˘, plakem zpÛsobe-
n˘ zánût, omezen˘ na struktu-
ru dásnû. 2. PERIODONTITIS
Stadium periodontitis je ne-
vratn˘, plakem vyvolan˘ zánût,
kter˘ postihuje dáseÀ, závûsn˘
aparát zubu a tkánû kosti
ãelistní. Je dÛleÏité si uvûdo-
mit, Ïe zánût dásní je onemoc-
nûní vratné, kdeÏto dojde-li
k v˘voji periodontitis, jedná se
o proces nevratn˘ a dochází
vût‰inou k trvalé ztrátû zubu.
Z rÛzn˘ch prací je jisté, Ïe
u jedincÛ se zdrav˘mi dásnû-
mi, tedy bez gingivitidy, perio-
dontitida nevznikne. 
Hlavní klinické pfiíznaky svûd-
ãící o gingivitidû ãi periodon-
titidû jsou v˘razn˘ zápach
z dutiny ústní, sníÏen˘ pfiíjem
krmiva nebo problémy pfii
jeho pfiíjmu, se Ïv˘káním,
zmûna chování ve smyslu roz-
mrzelosti aÏ agresivity. V po-
kroãil˘ch pfiípadech se mÛÏe
objevit slinotok, otok tváfie
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PÉČE o zuby
Zdravá dutina ústní je dÛleÏitou souãástí zdraví a pohodlí kaÏdého
jednotlivce. Z vlastní zku‰enosti kaÏd˘ zná, co je to bolav˘ zub ãi nepfiíjemn˘
zápach linoucí se z dutiny ústní. Onemocnûní dutiny ústní psÛ a koãek jsou
jedním z nejãastûj‰ích dÛvodÛ náv‰tûvy ordinace veterinárního lékafie.
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a pfiípadnû hnisavá pí‰tûl na
tváfii a ménû ãasto se objeví
v˘tok z nosu spojen˘ s frká-
ním a k˘cháním. Zápach z du-
tiny ústní b˘vá to první, ãeho
si majitel zvífiete v‰imne, a b˘-
vá to také ve vût‰inû pfiípadÛ
dÛvodem náv‰tûvy veterinár-
ního lékafie. Pfii vy‰etfiování
dutiny ústní obvykle zjistíme
nánosy zubního kamene na
zubech (krémovû hnûd˘ tvrd˘
materiál) a odhalení krãkÛ zu-
bÛ v dÛsledku ústupu dásnû.
Dásnû jsou zarudlé, oteklé
a mnohdy krvácejí. V pokroãi-
lej‰ích stadiích periodontální-
ho onemocnûní se kvÛli boles-
tivosti jen velmi obtíÏnû
manipuluje s dutinou ústní
a mnohdy je potfieba koneãné
vy‰etfiení provést v narkóze. 

Péãe o chrup
Stejnû jako u lidí platí i u psÛ
a koãek, Ïe pro sníÏení rizika
v˘voje periodontálního one-
mocnûní se osvûdãila kombi-
nace vyrovnané v˘Ïivy, pravi-
delného vy‰etfiování, ãi‰tûní
zubÛ a kvalitní program do-
mácí péãe. Míra péãe o dutinu
ústní se fiídí stupnûm závaÏ-
nosti periodontálního one-
mocnûní, kter˘ je moÏné zjis-
tit pfii vy‰etfiení veterinárním
lékafiem. S péãí o dutinu ústní
bychom mûli zaãít jiÏ u ‰tûÀat
a mlad˘ch psÛ. NeboÈ zubní
plak se zaãne ukládat na
zubech krátce po jejich profie-
zání. Také ‰tûnû se snáze nau-
ãí této pravidelné manipulaci
s dutinou ústní a nakonec
zjistí, Ïe jde o pfiíjemnou ãin-
nost. Základem doma prová-
dûné péãe o zuby je ãi‰tûní
zubÛ, coÏ je nejefektivnûj‰í
metoda pro odstranûní zubní-
ho plaku. Studie u bíglÛ pro-
kázala, Ïe pfii nulové ústní
hygienû dochází k rychlému
ukládání zubního plaku
s následn˘m vznikem zánûtu
dásní bûhem nûkolika t˘dnÛ.
Psi krmení stejn˘m krmením
za stejn˘ch podmínek, kter˘m
byly dennû ãi‰tûny zuby, nevy-
kazovali Ïádné pfiíznaky uklá-
dání zubního povlaku ãi zánû-
tu dásní. Zatímco u lidí je
denní odstraÀování povlaku
ãi‰tûním zubÛ ustálen˘m zvy-

kem, málo majitelÛ ãistí psÛm
a koãkám zuby pravidelnû.
Co k takovému ãi‰tûní potfie-
bujeme? Je to kartáãek a zub-
ní pasta. Mûli bychom pouÏí-
vat kartáãky a pasty urãené
pro zvífiata. Kartáãek by mûl
b˘t mûkk˘ a tvarovan˘ pro
pohodlné pouÏívání v tlamû
a na zubech va‰eho psa.
Kromû klasick˘ch kartáãkÛ
podobn˘ch lidsk˘m jsou na
trhu i kartáãky, které se navlé-
kají na prst. Pasty pro psy mají
buì lákavé pfiíchutû, nebo
jsou bez chuti a po ãi‰tûní
chrupu tûmito pastami se du-
tina ústní nevyplachuje. Nej-
úãinnûj‰í jsou pasty enzyma-
tické, které obsahem enzymÛ
zabraÀují dal‰ímu mnoÏení
bakterií v tlamû zvífiete. En-
zymy nejsou Ïádné cizorodé
látky, ale jsou to látky, které
stejn˘m mechanismem jako
sliny zabraÀují mnoÏení bak-
terií v dutinû ústní. V kaÏdém
pfiípadû se vyhnûte pouÏívání
zubních past urãen˘ch pro
lidi, ty totiÏ obsahují sloÏky,
které dráÏdí Ïaludek.
Jak ‰tûnû, tak i star‰ího psa je
nutné nejdfiíve tuto proceduru
nauãit. Pokud to jiÏ umí, je ãi‰-
tûní zubÛ u psÛ jednoduché
a nezabere mnoho ãasu. Ideál-
ní je ãistit zuby va‰emu zvífieti
kaÏd˘ den ve stejnou dobu,
kdy na to budete mít dostatek
ãasu. Pfii vlastním navykání
prvních nûkolik dní jednodu‰e
drÏte své zvífie, jako kdyÏ si
s ním normálnû hrajete, a jem-
nû masírujte vnûj‰í stranu jeho
tlamy – na poãátku zhruba 1 aÏ
2 minuty. VÏdy, kdyÏ skonãíte,
nezapomeÀte jej odmûnit zv˘-
‰enou pozorností a spoustou
chvály. V dal‰ích dnech, kdyÏ
si jiÏ zvífie na tuto novou akti-
vitu zvykne, naneste si na prst
trochu pasty a nechte jej tuto
pastu ochutnat. Dal‰ím kro-
kem je pouÏití kartáãku. Dejte
men‰í mnoÏství pasty na kar-
táãek, nadzdvihnûte horní
pysk zvífiete a pfiiloÏte kartáãek
na jeden z horních zubÛ. Po-
mal˘mi krouÏiv˘mi pohyby
tento zub jemnû ãistûte vãetnû
okolní dásnû. KaÏd˘ den po-
stupnû zvy‰ujte poãet ãi‰tû-
n˘ch zubÛ. Postupujte pomalu

a nepokraãujte, pokud se zvífie
nebude cítit pohodlnû. Dopra-
cujte se tak k prÛmûrnému
30sekundovému ãi‰tûní na
kaÏdé stranû a neustále neza-
pomínejte na odmûnu a po-
chvalu. DÛleÏité je b˘t trpûliv˘,
postupovat pomalu a nezapo-
mínat na pochvalu. KdyÏ toto
zvládnete, zvífie si v danou sta-
novenou hodinu rádo zopaku-
je tuto pfiíjemnou proceduru.
Star‰ího psa nelze vÏdy této
péãi nauãit. Proto nûktefií v˘-
robci zubních past pro psy pa-
matují i na tento fakt. Dodá-
vají pasty s násadkou (není
vÏdy nutné), které staãí psovi
aplikovat na zuby. Tyto pasty
obsahují enzymy a abrazivní
sloÏky, ãímÏ napomáhají od-
stranûní zubního plaku, aniÏ
by bylo nutné mechanické ãi‰-
tûní. V záplavû povinností, kte-
ré vût‰ina z nás má, se ne vÏdy
najde ãas na ãi‰tûní zubÛ va‰e-
ho zvífiete. Pro tento pfiípad tu
máme alternativní cestu a tou
je podání speciálních Ïv˘ka-

cích plátkÛ, které také obsahu-
jí enzymy. Kromû mechanic-
kého a enzymatického pÛso-
bení v dutinû ústní se je‰tû
stimuluje slinûní a sliny obsa-
hují látky, které pÛsobí proti
bakteriím. Nezastoupí to v‰ak
dÛkladné vyãi‰tûní zubÛ kar-
táãkem a pastou, ale alespoÀ
ãásteãnû vám to nahradí pocit,
Ïe dnes nemáte ãas na ãi‰tûní
zubÛ va‰eho zvífiete. 

Závûrem
O tom jak ãasto ãistit zuby
bylo provedeno nûkolik studií,
jejichÏ závûrem je, Ïe ideální je
ãistit zuby kaÏd˘ den (pro lidi
zaÏitá rutina) nebo alespoÀ
vícekrát neÏ tfiikrát do t˘dne. 
Pokud jste tento ãlánek doãet-
li aÏ sem, pak jiÏ víte o vzniku
a v˘voji periodontálních one-
mocnûní a jaká mÛÏe b˘t pre-
vence. Odmûnou vám bude
zvífie, které bude zdravûj‰í a ne-
bude okolí obtûÏovat zápa-
chem z tlamy.

MVDr. Roman Kvapil
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