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łączają resztki pokarmowe, złuszczone 
komórki nabłonka jamy ustnej i kolej-
ne drobnoustroje. W początkowej fazie 
tzw. niedojrzała płytka nazębna ma for-
mę cienkiego osadu nazębnego. Jeśli 
taką formę płytki pozostawi się, jej zwią-
zek z powierzchnią zęba wzmacnia się, 
a struktura jest lepiej zorganizowana, 
tworząc rodzaj kolonii złożonej zarów-
no z mikroorganizmów bakteryjnych, jak 
i pierwotniaków, i przybiera postać bio-
filmu. Na powierzchni tego biofilmu żyją 
bakterie tlenowe, zaś bliżej powierzchni 
zęba rezydują beztlenowce (6).

W dojrzewającej bakteryjnej płytce na-
zębnej rośnie rola macierzy, która stano-
wi 75% zawartości dojrzałej płytki. Ma-
cierz to substancja złożona z wydzielin 
i produktów przemiany materii mikroor-
ganizmów płytki. Wspomaga akumula-
cję płytki i pełni funkcję ochronną przed 
chemicznymi i komórkowymi substancja-
mi bakteriobójczymi (6).

Po powstaniu dojrzałej płytki bakte-
ryjnej (ten etap trwa kilkanaście godzin) 
w trakcie kolejnych 2 dni niezakłóconej 
egzystencji biofilmu zaczyna się jego po-
wolna mineralizacja i powstaje kamień 
nazębny. Ten twór sam w sobie nie jest 
patogenny, ale utrzymuje środowisko 
sprzyjające bytowaniu patogenów powo-
dujących chorobę przyzębia (7). Wspo-
mniane patogeny produkują toksyny wy-
wołujące zapalenie dziąseł (gingivitis). 
Nieleczone zapalenie dziąseł przechodzi 
w nieodwracalną formę choroby przyzę-
bia – zapalenie przyzębia (periodontitis), 

Ponad 2/3 psów i kotów w wieku powyżej 
2 lat wykazuje objawy chorób przyzębia, 
a wraz z wiekiem odsetek dotkniętych 
chorobą osobników rośnie (1). Pomimo 
wielu różnych metod i pomysłów na le-
czenie chorób przyzębia najważniejszą 
metodą terapii i profilaktyki pozostaje 
kontrola nad płytką bakteryjną (1). Ce-
lem najczęściej wykonywanego zabiegu 
stomatologicznego w weterynarii, czyli 
sanacji jamy ustnej, jest stworzenie jak 
najlepszych warunków do kontynuowa-
nia kontroli nad akumulacją płytki bak-
teryjnej (2, 3).

Płytka bakteryjna uchodzi za główny 
czynnik sprawczy chorób przyzębia (4). 
Widoczny na zębach kamień nazębny 
sam w sobie nie jest chorobą, a jedynie 
przejawem braku higieny oraz minera-
lizacji gromadzącej się na zębach płyt-
ki nazębnej. Obecność kamienia sprzy-
ja akumulacji płytki nazębnej, czasem 
powoduje owrzodzenia błony śluzowej 
wskutek mechanicznego drażnienia (3).

Po prawidłowo przeprowadzonym za-
biegu profilaktycznym w ciągu kilku go-
dzin na powierzchni zęba odkładają się 
glikoproteiny pochodzące ze śliny. Cien-
ka warstwa tych glikoprotein, nazywana 
pellikulą, szybko (w ciągu kolejnych kil-
ku godzin) jest kolonizowana przez bak-
terie rezydujące w jamie ustnej. W ten 
sposób już następnego dnia po zabiegu 
profilaktycznym na powierzchni świe-
żo oczyszczonych zębów może groma-
dzić się bakteryjna płytka nazębna (5). 
Do bakterii kolonizujących pellikulę do-
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którego cechami jest trwałe uszkodze-
nie aparatu więzadłowego i zanik kości 
wyrostka zębodołowego, dziąseł oraz ce-
mentu korzeniowego (4).

Zapobieganie chorobom 
przyzębia – badania 
Wobec powyższego nasuwa się wnio-
sek: aby zapobiec chorobom przyzębia, 
nie wolno dopuścić do ukonstytuowania 
się dojrzałej płytki nazębnej i jej minera-
lizacji. Ponadto jeśli nie ma zaleceń hi-
gienicznych po zabiegu profilaktycznym, 
zmierzających do kontroli akumulacji na-
zębnej płytki bakteryjnej, albo opiekun 
pacjenta nie realizuje takich zaleceń, 
w trakcie kontroli pozabiegowej można 
już zauważyć pierwsze symptomy pogar-
szania się kondycji przyzębia.

Liczne badania i studia wykaza-
ły najwyższą skuteczność codzienne-
go szczotkowania w profilaktyce cho-
rób przyzębia (8). Obok szczotkowania 
znaczną rolę odgrywa również sucha 
dieta (9), ze szczególnym wskazaniem 
diet stomatologicznych (10). Wciąż po-
szukuje się nowych środków i metod, 
które poprawią efektywność zapobiega-
nia chorobom przyzębia. Z drugiej stro-
ny spełnią one oczekiwania posiadaczy 
zwierząt, którzy najchętniej widzieliby 
rozwiązanie higieny jamy ustnej swoich 
podopiecznych w formie prostego i ta-
niego środka lub metody. Najlepiej ta-
kiej, która nie wymagałaby z ich strony 
zaangażowania, a spełniałaby (najlepiej 
w całości) warunki skutecznej, prewencji 
opisane powyżej.

Badania przeprowadzone w USA doty-
czące realizowania zaleceń dotyczących 
higieny jamy ustnej wskazują, że w okre-
sie 6 miesięcy po przeprowadzonym za-
biegu 24% właścicieli wciąż realizuje 
codzienne szczotkowanie zębów, zaś do-
datkowe 29% czyni to kilka razy w tygo-
dniu. W sumie można uznać, że w sto-

sunkowo długim czasie ponad połowa 
pacjentów (53%) ma zapewnioną do-
kładną i skuteczną higienę. Autorzy tych 
badań przyznają, że raport był oparty 
na telefonicznych rozmowach bez jakie-
gokolwiek sposobu weryfikacji tego, czy 
rzeczywiście i jak dokładnie zęby były 
szczotkowane, a także czy miało to rze-
czywiście pozytywny wpływ na zdro-
wie jamy ustnej (11). Poza tym badania 
te przeprowadzono wyłącznie u tych 
właścicieli, którzy uprzednio zdecydo-
wali się na interwencję i zapłacili za le-
czenie choroby przyzębia u swoich pod-
opiecznych.

Doświadczenia autora są znacznie 
mniej optymistyczne, ale za to prze-
prowadzone na dużej próbie, u wszyst-
kich pacjentów, niezależnie od tego, jak 
bardzo i czy w ogóle byli oni świadomi 
i informowani o potrzebie higieny (9). 
Oprócz tego 2 lata temu porównano 
wyniki z lat 2003-2004 oraz 2010-2011. 
Wyniki te w obu okresach zbierane były 
przy użyciu tej samej metodyki. Najważ-
niejsze obserwacje opublikowane zosta-
ły w trakcie 21. European Congress of Ve-
terinary Dentistry i podane w tab. 1 (12).

Środowisko związane ze stomatolo-
gią weterynaryjną od wielu lat pracu-
je nieprzerwanie nad zagadnieniami 
dotyczącymi chorób przyzębia. Wśród 
najważniejszych trendów badawczych 
w periodontologii trzeba wyróżnić dwa: 
znaczenie chorób przyzębia dla zdrowia 
całego organizmu oraz skuteczne zapo-
bieganie chorobom przyzębia.

Wśród produktów profilaktycznych 
stosowanych w grupie metod związanych 
z pasywną higieną jamy ustnej duże za-
interesowanie budzi preparat zawiera-
jący wyciąg z wodorostów Ascophyllum 
nodosum. Preparat ten w higienie jamy 
ustnej człowieka, a także w stomatologii 
weterynaryjnej przynosi pozytywne re-
zultaty (13, 14).

Celem badań była ocena efektu kli-
nicznego stosowania preparatu zawiera-
jącego Ascophyllum nodosum w grupach 
psów i kotów, według metodyki opartej 
na opracowanej i zastosowanej w trak-
cie kampanii społecznej Uśmiech Pupi-
la, ale uzupełnionej o ocenę ilości płytki 
bakteryjnej na uzębieniu. W porównaniu 
z dotychczasowymi badaniami nad pre-
paratem w ocenie klinicznej zastosowa-
no indeks zdrowia jamy ustnej, a nie dwa 
wybrane parametry kliniczne.

Materiał i metody
Grupa badawcza 
Pacjentami w grupie badawczej były psy 
i koty, podopieczni lekarzy weterynarii 
i techników, którzy ukończyli kurs w sto-
matologicznym programie edukacyj-
nym na poziomie „Diagnostyka i Higie-
na Jamy Ustnej Psa i Kota” oraz wyrazili 
wolę na podejście do egzaminu. Bada-
nia wykonywano u osobników wystawio-
nych na działanie zabiegu profilaktyczne-
go i nie poddawano ich działaniu wosku 
ochronnego. Zwierzęta nie podlegały re-
żimowi dietetycznemu, ale w trakcie ba-
dania nie zmieniano ani częstości, ani ro-
dzaju diety. Żaden z badanych pacjentów 
nie miał zdiagnozowanej nadczynności 
tarczycy. Każdy osobnik w grupie badaw-
czej otrzymywał dawki preparatu zawie-
rającego Ascophyllum nodosum zgodnie 
z zaleceniami producenta. Preparat po-
dawano jednorazowo do pokarmu, zaś 
jego ilość (mieszcząca się w zalecanych 
dawkach) zależała od indywidualnych 
preferencji pacjentów.

Grupa kontrolna 
Grupa kontrolna obejmowała pacjen-
tów stomatologicznych podlegających 
leczeniu w Klinice Weterynaryjnej Arka 
w latach 2012-2013, którzy byli podda-
ni zabiegowi sanacji jamy ustnej i z róż-
nych powodów nie mogli mieć realizo-

Parametr
2003-2004 2010-2011

Psy Koty Psy Koty
Liczba zbadanych osobników 29 702 [76,6%] 9074 [23,4%] 3250 [72%] 1265 [28%]

Żywione suchą karmą [%] 22,5 33,7 45,0 44,5

Codzienna higiena jamy ustnej [%] 5,2 4,4 10,3 6,1

Zupełny brak higieny [%] 60,1 71,4 33,9 70,4

Węzły chłonne niewyczuwalne [%] 70,0 71,0 78,4 84,2

Węzły chłonne powiększone [%] 4,0 3,3 3,2 1,6

Brak widocznych osadów nazębnych (czyste zęby) [%] 28,3 33 32,5 33,2

Osad nazębny pokrywający ponad 50% powierzchni zęba [%] 20,1 17,4 12,3 6,1

Zdrowe dziąsła [%] 63,2 58 66,7 59,9

Cechy zapalenia przyzębia [%] 10,7 10,3 7,6 7,7

Tab. 1. Porównanie wyników oceniających stan zdrowia jamy ustnej psów i kotów w Polsce w latach 2003-2004 oraz 2010-2011
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wanej czynnej higieny jamy ustnej ani 
nie otrzymywali żadnego innego środ-
ka higienicznego. Ponadto po zabie-
gu profilaktycznym nie zastosowano 
u tych pacjentów wosku ochronnego (3). 
Wszystkie zwierzęta przebadano w ana-
logicznych okresach jak w grupie badaw-
czej, ze szczególnym uwzględnieniem 
parametrów opisanych w tab. 2. Badania 
kontrolne przeprowadzała jedna osoba. 
W sumie grupa kontrolna obejmowała 
6 psów i 6 kotów o podobnej struktu-
rze wiekowej i eksteriorowej do grupy 
badawczej.

Badanie i jego kryteria 
Badanie stanu jamy ustnej opierano 
na uproszczonym schemacie opraco-
wanym w trakcie akcji profilaktycz-
nej Uśmiech Pupila. Schemat ten był 
w szczegółowy sposób prezentowany 
w trakcie 2-dniowego kursu zarówno teo-
retycznie, jak i praktycznie. Dodatkowym 
elementem oceny była powierzchnia ko-
ron zębowych pokryta płytką nazębną. 
Ta ocena była możliwa przy wykorzysta-
niu jednej z metod wykrywających płyt-
kę nazębną: preparatu zawierającego 
Ascophyllum nodosum lub światła latarki 
UV 380 nm (ryc. 1-4, s. 77).

Schemat badania opierał się na wyko-
naniu badania klinicznego węzłów chłon-
nych żuchwowych, obejrzeniu uzębienia 
z oszacowaniem powierzchni zajętej osa-
dem i płytką nazębną oraz ocenie stanu 

przyzębia. Kwalifikacja stanu przyzębia 
do periodontitis opierała się na klinicz-
nych przesłankach: ruchomości zęba, za-
niku dziąseł oraz zmianie pozycji zęba. 
Ustalono, że do oceny będą brane pod 
uwagę strategiczne zęby i ich powierzch-
nie policzkowe. Dotyczyło to kłów, trze-
cich zębów siecznych szczęki i czwar-
tych zębów przedtrzonowych szczęki. 
Powierzchnie tych zębów najłatwiej jest 
ocenić w trakcie badania klinicznego bez 
znieczulenia.

Indeks zdrowia jamy ustnej (Oral He-
alth Index – OHI) opierał się na ocenie 
klinicznej uwzględniającej punktację 
zawartą w tab. 2. Otrzymana liczba cha-
rakteryzowała stan zdrowia jamy ustnej 
w kontekście toczącej się ewentualnie 
choroby i oznaczała OHI. Możliwie naj-
niższy wynik, czyli 0, oznaczał całkowi-
ty brak cech świadczących o toczącej się 
chorobie, zaś najwyższy, czyli 8, ozna-
czał najpoważniejszy stan chorobowy. 

Obserwacje czyniono w zerowym 
dniu, po 2 tygodniach, po 4 oraz 6 tygo-
dniach stosowania preparatu. W sumie 
u każdego pacjenta zakładano przepro-
wadzenie czterokrotnych badań klinicz-
nych w odstępie 2 tygodni. Analizę sta-
tystyczną wyników indeksu zdrowia 
jamy ustnej wykonano w programie 
Prism 5.0 (GraphPad Software). Zmiany 
w czasie wartości indeksu w poszcze-
gólnych grupach poddano analizie sta-
tystycznej z użyciem jednoczynnikowej 

analizy wariancji, zaś bezpośrednie po-
równanie wyników pomiędzy grupami 
badanymi i kontrolnymi w poszczegól-
nych dniach badania wykonano z uży-
ciem testu t-studenta.

Wyniki badań 
Grupa kontrolna obejmowała koty o ma-
sie ciała 3,0-4,8 kg (średnia: 3,95 kg) 
w wieku 3,5-6,5 roku (średnia: 4,5) oraz 
psy o masie ciała 6-35 kg (średnia: 
18,5 kg) w wieku 4-8 lat (średnia: 5,67).

Zmiany indeksu zdrowia jamy ust-
nej u zwierząt z grupy kontrolnej zosta-
ły przedstawione w tab. 3. Zauważono 
systematyczny postęp zmian negatyw-
nych w jamie ustnej z upływem cza-
su; jego odzwierciedleniem były istot-
ne statystycznie różnice wartości OHI 
zarówno u psów, jak i kotów pomiędzy 
dniem 0 a dniem 42 od wykonania za-
biegu sanacji jamy ustnej. U indywi-
dualnych pacjentów kocich rozpiętość 
wyników OHI w dniu 0 była w prze-
dziale 0-1, zaś w dniu 42 – w przedziale 
2-5. U psów sytuacja ta wyniosła odpo-
wiednio: 0-1 oraz 1-6.

Grupa badawcza obejmowała 24 zwie-
rzęta: 12 kotów o masie ciała 3,2-5,8 kg 
(średnia: 4,45 kg) w wieku 4-10 lat (śred-
nia: 4,96) oraz 12 psów o masie cia-
ła 7-40 kg (średnia: 19,0 kg) w wieku 
3,5-8 lat (średnia: 5,58). Badania w grupie 
doświadczalnej przeprowadziło 14 osób, 
w tym 10 lekarzy weterynarii oraz 4 tech-

Wynik
Parametr 0 1 2

Stan węzłów chłonnych normalne nieznacznie powiększone średnio i znacznie powiększone

Obecność zmian w przyzębiu brak gingivitis periodontitis

Obecność kamienia nazębnego brak do 25% powierzchni koron zębowych powyżej 25% powierzchni koron zębowych

Obecność płytki nazębnej brak do 25% powierzchni korony zębowej powyżej 25% powierzchni koron zębowych

Tab. 2. Indeks zdrowia jamy ustnej OHI. Kryteria oceny w badaniu klinicznym przeprowadzonym w grupach kontrolnej i badawczej

Gatunek Dzień 0 14 dni 28 dni 42 dni
Psy – OHI 0,333a 1,333ac 2,333bc 3,500b

Psy – wzrost OHI 0 1,00 1,0 1,167

Koty – OHI 0,333a 1,500ac 2,500ac 4,000bc

Koty – wzrost OHI 0 1,667 1,000 1,500

Tab. 3. Zmiany wartości indeksu zdrowia jamy ustnej (OHI) u zwierząt z grupy kontrolnej w ciągu 42 dni badania. a, b, c Wartości w tych samych wierszach oznaczone różnymi literami 
różnią się istotnie statystycznie przy p < 0,05

Gatunek Dzień 0 14 dni 28 dni 42 dni
Psy – OHI 0,500a 0,916ac 1,500bc 1,917c

Psy – wzrost OHI 0 0,416 0,584 0,417

Koty – OHI 0,583a 1,083ac 1,583ac 2,000bc

Koty – wzrost OHI 0 0,500 0,500 0,417

Tab. 4. Zmiany wartości indeksu zdrowia jamy ustnej (OHI) u zwierząt z grupy badanej otrzymującej preparat PlaqueOff w ciągu 42 dni badania. a, b, c Wartości w tych samych 
wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie statystycznie przy p < 0,05
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ników. Zmiany indeksu zdrowia jamy 
ustnej u zwierząt z grupy badanej zo-
stały przedstawione w tab. 4. W gru-
pie badawczej wykazano również po-
stęp negatywnych zmian w jamie ustnej 
w ciągu 6 tygodni, ale był on znacząco 
niższy od grupy kontrolnej. U indywi-
dualnych pacjentów kocich rozpiętość 
wyników OHI w dniu 0 była w prze-
dziale 0-2, zaś w dniu 42 – w przedzia-
le 0-3. U psów sytuacja ta wyniosła od-
powiednio: 0-2 oraz 1-3.

Dyskusja 
Dobór osobników zarówno w grupie 
kontrolnej, jak i doświadczalnej polegał 
na usunięciu z wytypowanych osobni-
ków takich, które nie posiadały komplet-
nych wyników oraz tych, które z uwagi 
na przebyte leczenie i/lub podawane leki 
mogły mieć zakłócony przebieg obserwa-
cji. Grupa kontrolna jest mała, ale otrzy-
mane rezultaty, a konkretnie – zjawisko 
pogarszania się stanu zdrowia i jego roz-

Ryc. 1. Pies – pacjent z grupy kontrolnej, u którego oceniano OHI; Ryc. 2. Pies z ryc. 1, u którego zastosowano światło UV w celu uwidocznienia obecności bakteryjnej płytki nazębnej. 
OHI u tego osobnika oceniono na 2 (węzły chłonne – niezmienione, dziąsła – niezmienione, płytka bakteryjna – do 25% powierzchni zębów, kamień nazębny – do 25% powierzchni 
zębów); Ryc. 3. Kot z grupy badawczej, u którego oceniano OHI po 6 tygodniach stosowania preparatu; Ryc. 4. Kot z ryc. 3, u którego zastosowano preparat zawierający Ascophyllum 
nodosum w celu uwidocznienia obecności bakteryjnej płytki nazębnej. OHI u tego osobnika oceniono na 2 (węzły chłonne – niezmienione, zapalenie dziąseł, płytka bakteryjna – do 25%, 
brak osadów nazębnych)

miar u osobników pozbawionych higieny 
jamy ustnej są bardzo zbliżone do opisy-
wanych w literaturze (15-19).

Ocena kliniczna w punkcie wyjścia 
w grupach kontrolnej i doświadczalnej 
była zbliżona. Przyczyną tego, że w punk-
cie wyjścia nie było stanu idealnego, były 
zmiany w przyzębiu i węzłach chłonnych. 
Ponieważ jednak oceniano wpływ prepa-
ratu na postępujące zmiany w jamie ust-
nej, a nie na punkt wyjścia – nie miało 
to wpływu na wyniki.

Badanie w grupie kontrolnej miało 
na celu ilustrację tempa pogarszania się 
stanu jamy ustnej u osobników, u któ-
rych nie stosowano zabiegów czysz-
czenia jamy ustnej. Otrzymane wyniki 
wskazują, że w grupie kontrolnej w obu 
badanych gatunkach po 6 tygodniach 
znacząco pogorszył się stan jamy ustnej, 
przy czym tempo pogarszania się w obu 
gatunkach było zbliżone.

Ocena grupy badawczej miała odpo-
wiedzieć na pytanie, jaki wpływ na stan 

jamy ustnej u psów i kotów ma podawa-
nie preparatu. Uzyskane wyniki wskazu-
ją, że pogarszanie się OHI u osobników, 
które otrzymywały preparat zawierają-
cy Ascophyllum nodosum, było istotnie 
wolniejsze i tym samym stan zdrowia 
jamy ustnej u tych osobników był lep-
szy niż w analogicznych okresach w gru-
pie kontrolnej. Stan ten wynikał przede 
wszystkim z wolniejszej akumulacji płyt-
ki bakteryjnej i tym samym jej słabszego 
negatywnego wpływu na przyzębie oraz 
aparat limfatyczny (ryc. 5, ryc. 6).

W obu grupach tempo pogarszania się 
OHI było proporcjonalne we wszystkich 
okresach oceny i nie wskazywało jakie-
goś krytycznego momentu w kondycji 
jamy ustnej. Odpowiednio u kotów mie-
ściło się w przedziałach 1,0-1,33 (grupa 
kontrolna) oraz 0,42-0,50 (grupa badaw-
cza). U psów wartości te wyniosły odpo-
wiednio: 1-1,34 i 0,42-0,68.

Różnice wartości indeksu zdrowia 
jamy ustnej pomiędzy grupami kontrol-
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ną i badaną okazały się istotne staty-
stycznie po 42 dniach stosowania pre-
paratu, zarówno u psów, jak i kotów 
(ryc. 1, ryc. 2, s. 77). Było to spowodo-
wane faktem, że u psów otrzymujących 
preparat zawierający Ascophyllum nodo-
sum całkowity wzrost OHI wyniósł 1,417 
(u psów kontrolnych było to 3,167), zaś 
u kotów było to 1,417 (u kotów kontrol-
nych – 4,117).

Opisywane badania były wykonywane 
przez kilkunastu różnych ludzi. Z regu-
ły w studiach terenowych stawia się wa-
runek wykonywania obserwacji przez 
jedną i tę samą osobę. Takie wymaga-
nia dotyczą jednak sytuacji, gdy stosuje 
się bardziej precyzyjne metody oznacza-
nia parametrów klinicznych (na przy-
kład indeks krwawienia dziąseł). Bada-
nia wykonywane na potrzeby Veterinary 
Oral Health Council (VOHC) mają dużo 
wyższe i precyzyjne wymagania, opisa-
ne na stronie www.vohc.org (20). Wia-
rygodność oraz powtarzalność zasto-
sowanej w badaniach metody opierają 
się przede wszystkim na tym, że wszy-
scy uczestnicy byli szkoleni w ten sam 
sposób i przez tych samych nauczycieli, 
zaś sama metoda jest prosta i stosunko-
wo nieczuła na czynnik ludzki. Badani 
pacjenci przebywali w różnych warun-
kach, mogli otrzymywać diety różnych 
producentów, natomiast nie stosowano 
u nich żadnych dodatkowych środków 
higienicznych.

Na podstawie otrzymanych wyników 
można uznać podawanie preparatu za-
wierającego Ascophyllum nodosum za me-
todę higieny pasywnej, przynoszącej 
konkretny wynik zdrowotny w badanej 
grupie pacjentów. Należy również dodać, 
że byłyby wskazane dłuższe obserwacje 
przeprowadzone na większej popula-
cji osobników, tym bardziej, że różnice 

pomiędzy grupami kontrolną i badaną, 
chociaż widoczne już od 2. tygodnia sto-
sowania, okazały się istotne statystycz-
nie dopiero po 6 tygodniach podawa-
nia preparatu.

Ważnym punktem w dyskusji jest ana-
liza wyników porównania poziomu higie-
ny jamy ustnej zaprezentowanych w tab. 
1, s. 75. Wyniki te świadczą o pewnym po-
stępie cywilizacyjnym w społeczności po-
siadaczy psów i kotów w Polsce, gdyż tak 
należy traktować wyższe odsetki czwo-
ronogów, u których realizowano higie-
nę jamy ustnej. Wartości te wzrosły pra-
wie dwukrotnie u psów oraz o 2% więcej 
u kotów. Zwraca uwagę, że w efekcie po-
prawił się indeks zdrowia u tych zwierząt, 
z czego najważniejszym parametrem jest 
zmniejszenie o 3% liczby zwierząt z ce-
chami choroby przyzębia.

U kotów zwraca uwagę w obu okresach 
bardzo zbliżony poziom osobników nie-
objętych higieną jamy ustnej (odpowied-
nio 71,4% i 70,4%). U psów sytuacja wy-
gląda dużo lepiej, ale wciąż 33,9% psów 
nie miało zapewnionej opieki stomatolo-
gicznej. Do tych wyników należy dodać 
następujące zastrzeżenia: po pierwsze, 
badania były wykonywane wśród wła-
ścicieli, którzy odwiedzają lekarzy we-
terynarii, a więc te odsetki mogą być za-
wyżone, zaś druga sprawa – nawet jeśli 
liczba osobników mających kontakt z za-
biegami higienicznymi znacznie wzrosła, 
to odsetek zmian chorobowych nie uległ 
tak znaczącej redukcji.

Podsumowanie 
wyników badań 
Generalnie przyjmuje się za złoty stan-
dard higieny jamy ustnej codzienne 
szczotkowanie zębów, czyli element hi-
gieny aktywnej (21). Wielu właścicieli 
szuka jednak łatwiejszych metod, a po-

nadto nauka szczotkowania zębów wy-
maga systematycznego działania i nie 
wszyscy pacjenci (zwłaszcza wśród ko-
tów) chętnie poddają się tej nauce.

Preparat zawierający Ascophyllum no-
dosum nie ma określonego, udowodnio-
nego mechanizmu działania. Bierze się 
pod uwagę trzy czynniki jako potencjal-
nie aktywne. Po pierwsze – obecność 
trzech rodzajów substancji, o których 
wiadomo, że wpływają na powstawa-
nie płytki nazębnej: fenoli, jodu oraz 
fosforanów. Nie zauważono przy tym, 
aby pochodne fenoli działały negatyw-
nie na koty.

Po drugie – wysoka zawartość fukoida-
nu (10-15%), który zawiera siarkę. Pier-
wiastek ten utrudnia przyleganie bakterii 
do pellikuli, a więc zakłóca akumulację 
bakteryjnej płytki na zębach.

Po trzecie – preparat zawiera następu-
jące substancje hamujące powstawanie 
kamienia nazębnego: cynk oraz krzemia-
ny i siarczany. Wzrost usiarczenia skład-
ników śliny sprawia, że mogą one wiązać 
wapń, co odgrywa rolę zbliżoną do po-
lifosfatydów.

Do tej pory do badań oceniających 
efektywność działania preparatu zawie-
rającego Ascophyllum nodosum u zwierząt 
korzystano z następujących kryteriów 
stomatologicznych: ocena nieprzyjem-
nego zapachu z jamy ustnej (w 3-stop-
niowej skali), indeks płytki nazębnej, 
indeks krwawienia z dziąseł oraz pH śli-
ny. Ponadto oceniano pH moczu oraz 
profile biochemiczne przed rozpoczę-
ciem i po rozpoczęciu podawania wyżej 
wymienionego preparatu. Uzyskiwane 
różnice pomiędzy grupami badawczy-
mi i kontrolnymi wskazywały istotność 
statystyczną, co było ilustrowane odpo-
wiednio różnicą stanu mierzonych pa-
rametrów na korzyść grupy badawczej. 

Ryc. 5. Indeks zdrowia jamy ustnej (OHI) u psów z grupy kontrolnej i psów otrzymujących 
preparat zawierający Ascophyllum nodosum. Stosowanie preparatu przez 6 tygodni spo-
wodowało statystycznie istotny (p = 0,0166) niższy wzrost wartości OHI

Ryc. 6. Indeks zdrowia jamy ustnej (OHI) u kotów z grupy kontrolnej i kotów otrzymują-
cych preparat zawierający Ascophyllum nodosum. Stosowanie preparatu przez 6 tygodni 
spowodowało statystycznie istotny (p = 0,0064) niższy wzrost wartości OHI
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WETERYNARIA W PRAKTYCE

W odniesieniu do płytki nazębnej – jej 
wzrost był znaczny w grupie kontrolnej 
(z = 3,13), ale nie w grupie otrzymującej 
preparat zawierający Ascophyllum nodo-
sum (z = 1,25 n.s) (14).

Wzrost indeksów krwawienia z dziąseł 
był istotny w grupie kontrolnej (z = 1,99), 
ale nie w grupie otrzymującej wyżej wy-
mieniony preparat (z = 1,65). Wzrost in-
tensywności nieprzyjemnego zapachu 
z jamy ustnej był zauważalny w grupie 
kontrolnej (z = 2,57), ale w grupie otrzy-
mującej preparat – już nie (z = 0,42). Na-
leży jednak odnotować fakt, że badania 
trwały 88 dni, czyli prawie 2 razy dłużej. 
Ponadto zanotowano spadek pH śliny 
i wzrost pH moczu, zaś nie odnotowa-
no istotnych zmian w wynikach badań 
surowicy krwi i parametrów hematolo-
gicznych (14).

Podobnie jak w przeprowadzonych po-
przednio badaniach, zdecydowana więk-
szość właścicieli zwierząt relacjonowała 
korzystną zmianę zapachu wydycha-
nego powietrza, ale ten parametr uzna-
no za zbyt subiektywny do zmierzenia 
i porównywania. Dodatkowe obserwa-
cje, które były notowane w czasie poda-
wania preparatu, to: stosunkowo dobra 
tolerancja ze strony zwierząt, brak poja-
wienia się jakichkolwiek objawów nieto-
lerancji, jak niestrawność lub rozwolnie-
nie. Aczkolwiek były zwierzęta (4 koty), 
które były wyraźnie zniechęcone dodat-
kiem do jedzenia. Wśród psów nie odno-
towano kłopotów z przyjmowaniem kar-
my posypanej preparatem zawierającym 
Ascophyllum nodosum.

Wnioski 
Zwierzęta pozbawione zabiegów czysz-
czenia jamy ustnej po zabiegu profilak-
tycznym w ciągu 6 tygodni wykazały po-
gorszenie OHI. Tempo pogarszania się 
stanu jamy ustnej mierzone w 2-tygo-
dniowych okresach u osobników otrzy-
mujących preparat zawierający Asco-
phyllum nodosum było średnio o połowę 
mniejsze niż w grupie pozbawionej 
higieny.

Podawanie preparatu zawierającego 
Ascophyllum nodosum u psów i kotów 
znacznie zwolniło degradację indeksu 
zdrowia jamy ustnej, mierzonego ilością 
płytki nazębnej, kamienia nazębnego, 
stanem przyzębia oraz węzłów chłon-
nych żuchwowych. W trakcie 6-tygodnio-
wej obserwacji zaobserwowano znacząco 
lepszy stan zdrowia jamy ustnej u psów 
i kotów otrzymujących wyżej wymienio-
ny preparat. q
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Poznaj nasze preparaty 
do higieny jamy ustnej 

Produkty rekomenduje 

Sekcja Stomatologii 
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www.pslwmz.org.pl 

Naturalny preparat zmniejszający akumulację 
bakteryjnej płytki nazębnej 

i zapobiegający tworzeniu się 
kamienia nazębnego. 

Preparaty wspomagające procesy leczenia 
oraz umożliwiające utrzymanie 

prawidłowej higieny 

Regularne szczotkowanie zębów eliminuje odkładanie się 
bakteryjnej płytki nazębnej i tym samym chroni zwierzę 
przed występowaniem chorób przyzębia. 

Psy i koty należy stopniowo przyzwyczajać do mycia zębów. Warto zacząć wykonywać tę czynność jak naj

wcześniej, aby oswoić zwierzę z czynnościami pielęgnacyjnymi w obrębie jamy ustnej. Rekomenduje się 

wprowadzać szczotkowanie jako formę zabawy i nagradzać po każdym myciu, co ułatwi akceptację tej prak

tyki przez zwierzę. 

W naszej ofercie znajdziecie również akcesoria do szczotkowania zębów. 

Poszerz swoją ofertę o szaoteczkę o podwójnej główce Vetfood Professional. 

www.vetfood.pl 

jamy ustnej u zwierząt. 

Zapoznaj się z badaniami klinianymi nad preparatami 
MAXVGUARD" przeprowadzonymi przez dr n. wet. Jerzego 
Gawora, które są dostępne w naszym serwisie www.vetfood.pl 


