בעיות שיניים בארנבונים
מאת :ד"ר שמעון וידמאייר
רקע כללי:
לארנבונים שיניים אשר נמצאות בתהליך צמיחה לכל אורך חיי הארנבון ומה ששומר על השינים באורך נורמאלי
הוא תהליך החיכוך והשחיקה של שן אחת כנגד המקבילה לה בזמן כרסום המזון.
סידור השיניים בלסת הארנבון הוא :בלסת העליונה  4חותכות ,ו 6 -טוחנות בכל צד .בלסת התחתונה  2חותכות ו-
 5טוחנות בכל צד .לארנבונים אין ניבים.
תפקיד השי ניים החותכות בקדמת הפה הוא לחתוך את המזון שניכנס לפה לגודל המתאים לעיבוד ותפקיד השינים
הטוחנות בעומק הפה הוא לעבד את המזון לטחון אותו דק.
בעיות שיניים בארנבונים נפוצות מאוד כאשר ישנם שני גורמים מרכזיים לבעיות שינים בארנבונים הראשון הוא
מבנה לסת גנטי .גורם זה מועבר בתורשה וקיים בגזעי ארנבונים בעלי ראש פחוס .השני הוא סוג המזון המוגש
לארנבונים ,מזון לא מתאים גורם לשחיקה לא מספיקה ולא אחידה של השיניים ומוביל לבעיות שיניים.
בעיות השיניים הנפוצות בארנבונים:
מנשך חותכות לקוי – השיניים החותכות גדלות בקצב מהיר יחסית וכאשר יש בעיה במנשך אין שחיקה של השיניים
והן גדלות ביתר כאשר ניתן לראות שני מצבים האחד בו צמיחת השיניים מתבצעת בעיקול אל תוך הפה ושני בו
צמיחת השיניים מתבצעת כלפי חוץ.
בעיות של שינים טוחנות – בעיות אלו נוצרות כאשר יש שחיקה לא אחידה של השיניים הטוחנות ונוצרים דרבנות
(זיזים) חדים בשיניים ,דרבנות חדים אלו יכולים להיות מופנים לכיוון הלשון או לכיוון הלחי ולחדור אל תוך הרקמה
הרכה ולפגוע בה.
בארנב עם בעיות של שיניים חותכות ניתן למצוא גם בעיות של שיניים טוחנות אך גם בארנבון בעל שיניים חותכות
תקינות יכולות להיות בעיות של שיניים טוחנות.

תמונה  :1ארנבון עם בעיית שיניים ,צולם ע"י ד"ר שמעון וידמאייר.

תמונה  :2ארנבון עם בעיות שיניים ,צולם ע"י ד"ר שמעון וידמאייר.
סימנים של בעיות שיניים בארנבונים:
 ריור. דמוע. ירידה באכילה או סירוב לאכול. שינויים בהעדפת מזון. הפרשות מהפה. נפיחות בלסתות.אבחון בעיות שיניים בארנבונים:
האבחון אפשרי על ידי סימנים קליניים ועל ידי בחינת חלל הפה של הארנבון .במקרים מסוימים יש צורך בביצוע
צילומי רנטגן לשיניים וללסתות.
טיפול בבעיות שיניים בארנבונים:
הטיפול בבעיות השיניים תלוי במצב השיניים ובחומרת הבעיה .הטיפול נע החל משיוף השיניים ועד עקירת שיניים
במקרים קשים .במקרים בהם יש דלקת כתוצאה מפגיעה של השיניים ברקמה רכה יש צורך בטיפול אנטיביוטי.
מניעת בעיות שיניים בארנבונים:
במקרים של בעיות שיניים על רקע גנטי אין דרך למנוע את הבעיות למעט הפסקת ריבוי הארנבון עם בעיית
השיניים בכדי לא להעבירה לדורות הבאים של ארנבונים .מקרים אחרים ניתן למנוע על ידי אספקת מזון מתאים
לארנב הכולל סיבים ארוכים כמו אספסת אשר גורמים לשחיקה טוב של השיניים.
מומלץ להגיע עם הארנבון פעם בחצי שנה אל הווטרינר לצורך בדיקת השיניים כך שאם יש בעיה ניתן לאבחנה
ולטפל בה לפני שהיא מחמירה.
בכל מקרה בו הארנבון מראה סימני מחלה יש לפנות לווטרינר העוסק בחיות אקזוטיות לצורך אבחון וטיפול.

