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Kissojen suu- ja
hammassairaudet
– kirjallisuuskatsaus

Feline oral and dental diseases – Review
> YHTEENVETO
> SUMMARY
Kissojen tavallisimpia suu- ja hammassairauksia
The most common oral and dental diseases in
ovat hampaiden kiinnityskudosten sairaudet,
cats are periodontal disease, tooth resorption,
hammasresorptiot, murtuneet hampaat sekä
tooth fractures and feline chronic gingivostokissan krooninen gingivostomatiitti. Omistamatitis. Owners rarely report signs in their cat.
jan on vaikea epäillä lemmikillään suun alueen
A visual oral examination should be performed
sairautta, sillä kissat eivät useinkaan selvästi
on every feline patient, although a clinical exailmaise kipua ja syövät sairaudesta huolimatta
mination alone cannot fully evaluate the connormaalisti. Huolellinen suun ja hampaiden
dition of the oral cavity. Sedation and intraoral
tutkiminen kuuluukin kissalle
radiographs are required to pro•		
tehtävään terveystarkastukseen.
perly examine oral conditions and
YDINKOHDAT:
Perusteellinen suuontelon aluto choose appropriate therapy. In
•	
Kissojen
tavallisimmat
suuoneen tutkimus ei kuitenkaan ole
addition to home care, oral health
telon sairaudet ovat hampaimahdollista ilman rauhoitusta ja
is maintained with regular intraden kiinnityskudosten sairaudet,
hammasröntgenkuvausta, joten
oral examinations and cleanings
hammasresorptiot, murtuneet
hereillä tai ilman röntgenkuvausperformed by a veterinarian. Oral
hampaat sekä krooninen ginta tehty tutkimus ei paljasta koko
surgery must be considered if the
givostomatiitti.
ongelman laajuutta. Röntgenkucat has painful or diseased teeth
vaus on myös välttämätön oikean
or teeth maintaining inflamma•	Kissat eivät tavallisesti oireile
hoidon valitsemiseksi. Suu- ja
tion. In some cases endodontic
suun kipua, joten suu ja hamhammassairauksien hoito ja enprocedures or periodontal surgery
paisto tulee tutkia jokaiselta kisnaltaehkäisy perustuvat kotihoican be useful in returning a tooth
sapotilaalta.
don lisäksi siihen, että eläinlääkäri
tutkii ja puhdistaa hampaat sekä
•	Diagnoosi ja hoitopäätös perustuvat rauhoitetun kissan suuonsuuontelon säännöllisesti. Kivulitelon tutkimukseen ja röntgenaat, tulehdusta ylläpitävät ja enkuvaukseen.
nusteeltaan toivottomat hampaat
poistetaan tarvittaessa. Hammas•	Kissan suuhygienian ylläpito
sairauksia voidaan hoitaa myös
edellyttää hampaiden kotihoitoa.
endodonttisten toimenpiteiden
sekä parodontaalikirurgian avulla.
Artikkeli tuli toimitukseen 21.4.2015.
Tukihoitona käytetään sairaudesta
riippuen lääkinnällisiä hoitoja.
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