
Bolezni zob, ustne votline  
in maksilofacialne regije 

so najpogostejše klinične težave
v veterinarskih klinikah za male živali.

Ob vsakem kliničnem pregledu živali  
moramo opraviti tudi pregled ustne votline.  

Vsaka žival ob  
vsakem obisku.

Bolezni ustne votline so širom sveta izjemno   
slabo prepoznavane in 
neustrezno zdravljene.

1.    2.    3.    
Ključne 
točke

10 NAJPOGOSTEJŠIH BOLEZNI 
USTNE VOTLINE PRI MAČKAH IN PSIH 

Najpogostejše bolezni ustne votline pri psih 

1. Parodontalne bolezni
2. Zaostali mlečni zobje
3. Zlomljeni zobje
4. Nepravilen ugriz (malokluzija)
5. Novotvorbe v ustni votlini

1. Parodontalne bolezni
2. Juvenilni gingivitis
3. Resorpcija zob
4. (Kavdalni) stomatitis
5. Poškodbe ustne votline

Najpogostejše bolezni ustne votline pri mačkah

Parodontalne 
bolezni 

• Vzrok so zobne obloge,
zlasti bakterije, ki se nalagajo 

na površino zob.  

• Prizadenejo večino
psov in mačk katerekoli 

starosti, pasme 
ali velikosti. 

Zahtevani ukrepi  
• Stomatološki posvet
• Klinični pregled z

rentgenskim slikanjem
z zobnim rentgenom v
splošni anesteziji

Možno zdravljenje  
• Postopki parodontalne

kirurgije
• Odstranitev zob
• Vzpostavitev ustne higiene

in redni pregledi

Zlomljeni 
zobje 

• Pojavljajo se pri
49,6 % družnih živali. 

• Po navadi povzročajo
bolečino in okužbo.

Zahtevani ukrepi  
• Stomatološki posvet
• Klinični pregled z

rentgenskim slikanjem
z zobnim rentgenom v
splošni anesteziji

Možno zdravljenje  
• Endodontsko zdravljenje
• Konzervativno zdravljenje

(restavracija zob)
• Odstranitev zob
• Vzpostavitev ustne higiene

in redni pregledi

Resorpcija 
zob  

• Izguba trdih zobnih
tkiv je pogosta pri domačih 

mačkah in psih.  
• Študije so pokazale,

da je klinično prizadetih 
20 do 75 %  

odraslih mačk. 

Zahtevani ukrepi  
• Stomatološki posvet
• Klinični pregled z

rentgenskim slikanjem
z zobnim rentgenom
v splošni anesteziji

Možno zdravljenje  
• Odstranitev zob
• Vzpostavitev ustne

higiene in redni
pregledi 

Poškodbe ustne 
votline    

• Pri živalih opazimo lahko
otekline ali druge spremembe  

na obraznem delu glave, krvavitev 
iz ustne votline, slinjenje  

ali nenormalno zapiranje/ 
odpiranje gobca. 

• Nekatere živali imajo slabo 
izražene klinične znake  
ali pa sploh ne kažejo  

znakov bolezni/poškodb. 

Zahtevani ukrepi  
• Kirurški posvet
• Klinični pregled, podprt s

slikovno diagnostičnimi
tehnikami (če je le mogoče
s trdimenzionalnimi
tehnikami) v splošni
anesteziji

Možno zdravljenje  
• Zdravljenje zlomov čeljusti
• Obravnava poškodb

mehkih tkiv
• Vzpostavitev ustne

higiene in redni pregledi

Novotvorbe  
v ustni votlini 

• Novotvorbe v ustni votlini
predstavljajo 7 % novotvorb
pri psih in 10 % pri mačkah.

• Prej kot postavimo
diagnozo, učinkovitejše 

je zdravljenje.

Zahtevani ukrepi  
• Kirurški / onkološki posvet
• Klinični pregled, podprt s

slikovno diagnostičnimi
tehnikami v splošni
anesteziji

• Biopsija

Možno zdravljenje  
• Onkološka operacija:

odstranitev novotvorbe
• Podporna terapija
• Vzpostavitev ustne

higiene in redni pregledi 

Nepravilen ugriz 
(malokluzija)   

• Vsak nepravilen položaj
zob in/ali čeljusti, ki ni

značilen za pasmo. 

• Lahko je zgolj estetske
narave ali pa povzroča

travmo.

Zahtevani ukrepi 
• Stomatološki (ortodontski)

posvet
• Klinični pregled z

rentgenskim slikanjem z
zobnim rentgenom v
splošni anesteziji

Možno zdravljenje  
• Izdiranje mlečnih zob z

namenom izboljšanja ugriza
• Preventivno zdravljenje
• Korektivno zdravljenje
• Vzpostavitev ustne

higiene in redni pregledi 

Zaostali  
mlečni zobje   

• Zaostalni mlečni zobje
so najpogostejši pri psih

majhnih pasem. 

• Povzročijo lahko
težave z ugrizom in

parodontalno bolezen. 

Zahtevani ukrepi  
• Stomatološki posvet
• Klinični pregled z

rentgenskim slikanjem
z zobnim rentgenom v
splošni anesteziji 

Možno zdravljenje  
• Odstranitev zaostalih

mlečnih zob
• Vzpostavitev ustne

higiene in redni
pregledi 

Juvenilni 
gingivitis  

• Pri psih in mačkah je lahko
povezan s težavami pri

izraščanju zob. 

• Prizadene vedno več
mačjih mladičev ter

zahteva zgodnjo 
diagnozo  

in zdravljenje.

Zahtevani ukrepi  
• Stomatološki posvet
• Klinični pregled z

rentgenskim slikanjem
z zobnim rentgenom v
splošni anesteziji

Možno zdravljenje  
• Gingivoplastika,

gingivektomija
• Vzpostavitev ustne

higiene in redni pregledi 

Kavdalni  
stomatitis  

• Hudo vnetje tkiv
ustne votline pri mačkah. 

• Povečano nelagodje,
bolečina in sistemski

učinki. 

Zahtevani ukrepi  
• Stomatološki posvet
• Klinični pregled z

rentgenskim slikanjem z
zobnim rentgenom v
splošni anesteziji 

Možno zdravljenje  
• Odstranitev posameznih

ali vseh zob
• Zdravljenje z zdravili
• Vzpostavitev ustne higiene

in redni pregledi 
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