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Konie, jako zwierzęta przyjmujące pokarm o cha-
rakterze włóknistym, posiadają zęby sieczne typu 
hypsodontycznego, z anatomicznie długimi koronami 
(9). Cechą takiego uzębienia jest wzrost zębów przez 
całe życie osobnika. W stanie fizjologicznym kra-
wędzie zębów szczęki i żuchwy ustawione są równo 
względem siebie, dzięki czemu następuje ich równo-
mierne wzajemne ścieranie się (5). Jeśli zęby ścierają 
się nieprawidłowo, może to prowadzić do bolesnych 
skaleczeń błony śluzowej w obrębie jamy ustnej, co 
obserwuje się przede wszystkim przy anomaliach do-
tyczących zębów przedtrzonowych i trzonowych (1, 
6, 8, 19). Wady takie, jak: haki, ostre krawędzie czy 
nadmiernie wyrastające zęby poddaje się tarnikowaniu. 
Jest to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów 
stomatologicznych u koni (2, 3, 7). Brak regularnej ko-
rekcji zębów może pośrednio prowadzić do zaburzenia 
okluzji oraz problemów związanych z przyjmowaniem 
pokarmu. Wystąpienie anomalii w obrębie uzębienia 
u koni może być przyczyną czasowego wyłączenia 
zwierzęcia z użytkowania.

Na powierzchni zębów zaobserwować można obec-
ność osadu o różnej barwie, np. szaro-białego, ciem-
noszarego, brązowego oraz żółto-zielonego. W przy-
padku zębów siecznych kamień wypełnia szczeliny 
pomiędzy powierzchniami stycznymi i otacza szyjki 
zębowe (21). Odkładający się kamień nazębny może 
nie powodować objawów klinicznych, jednakże 
jego duże nagromadzenie prowadzi do zapalenia, 

owrzodzeń dziąseł oraz nadżerek (10). Nadmierna 
kumulacja kamienia nazębnego, w szczególności na 
zębach siecznych i kłach, jest często obserwowana 
u koni chorujących na chroniczne zapalenie nerek 
(4). Występowanie ostrych kątów na krawędziach ze-
wnętrznych zębów siecznych szczęki, czyli wrębów, 
u konia w wieku 9-10 lat, 15-18 lat oraz 20 lat jest 
traktowane jako stan fizjologiczny (15). Spowodowane 
jest to mocnym wzrostem żuchwy od 7. roku życia, 
przez co zewnętrzny siekacz żuchwy dotyka swojego 
antagonisty przez jakiś czas tylko do połowy (15).

Również często obserwowanym zjawiskiem jest 
skrócenie żuchwy względem szczęki. Różnica w gra-
nicach do 5 mm jest zjawiskiem powszechnie występu-
jącym i nazywanym brachygnatią małego stopnia (12, 
13) Może wynikać ona ze zmiany kąta między górnymi 
i dolnymi siekaczami, która zachodzi wraz z wiekiem 
zwierzęcia. U młodych koni siekacze żuchwy i szczęki 
są usytuowane względem siebie w prostej linii. Z wie-
kiem kąt ten staje się bardziej ostry, a pozycję skośną 
jako pierwsze uzyskują zęby sieczne szczęki (16). 
Wrodzone skrócenie (powyżej 5 mm) szczęki lub żu-
chwy przy równoczesnym prawidłowym rozwoju dru-
giej określa się mianem brachygnatii. Występowanie 
zbyt krótkiej żuchwy względem szczęki nazywa się 
zgryzem karpiowatym lub hipoplazją żuchwy, od-
wrotne proporcje noszą nazwę zgryzu szczupaczego 
(21). Gdy zęby nie nakładają się na siebie, dochodzi 
do wytworzenia ostrego brzegu (8, 11, 18, 21).
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Celem przeprowadzonych badań było ustalenie 
częstości występowania poszczególnych anomalii 
w obrębie zębów siecznych w badanej grupie koni oraz 
wykazanie zależności pomiędzy występowaniem wad 
uzębienia przebadanych zwierząt a ich wiekiem, płcią, 
chorobami, czynnikami żywieniowymi i częstością 
wykonywanej korekcji zębów.

Materiał i metody
Grupę badawczą stanowiło 255 koni użytkowanych za-

równo sportowo, jak i rekreacyjnie. Przebadano zwierzęta 
różnej płci i rasy, w wieku od 5 do 31 lat (średni wiek zwie-
rząt 11 ± 3 lata) z terenu województw kujawsko-pomorskie-
go, wielkopolskiego oraz śląskiego. Wszystkie przebadane 
osobniki były po wymianie zębów mlecznych. Badanie 
przeprowadzono w sposób nieinwazyjny, bez konieczności 
użycia rozwieracza, na zwierzętach nie poddanych uspoko-
jeniu farmakologicznemu. Obejmowało ono przeprowadze-

nie wywiadu ze szczególnym uwzględnieniem wieku konia, 
sposobu żywienia, apetytu, posiadanych narowów, czasu, 
który minął od ostatniego tarnikowania i zabiegów stomato-
logicznych oraz przebytych lub obecnych chorób. Następnie 
oceniano symetrię w obrębie kości czaszki, obecność osa-
du i kamienia nazębnego, określano stan błon śluzowych 
w obrębie jamy ustnej oraz szacowano zakres ruchomości 
żuchwy względem szczęki. Wszystkie informacje o danym 
osobniku zamieszczano w protokole badania, w którym po-
nadto graficznie przedstawiana była linia zgryzu pacjenta. 
Czas badania zwierzęcia wynosił w przybliżeniu 5 minut, 
bez uwględnienia wywiadu z właścicielem. Dodatkowo 
uzębienie każdego konia było dokumentowane na zdjęciach. 
Dokonano również analizy statystycznej wyników.

Wyniki i omówienie
Najczęściej zaobserwowaną dolegliwością stomato-

logiczną u badanych koni były ostre krawędzie zębów 
w obrębie szczęki. 
Anomalia ta wystąpi-
ła u 53% osobników. 
Największy odsetek 
koni posiadających 
ostre krawędzie zo-
stał zaobserwowany 
w grupie koni w wie-
ku od 5 do 10 lat. 
W tej grupie wieko-
wej wśród zwierząt 
poddawanych regu-
larnej korekcji zębów 
ponad 15% koni po-
siadało omawianą 
wadę, a u nietarniko-
wanych występowała 
ona u prawie 12%.

Kolejnym pod 
względem często-
ści występowania 
zjawiskiem zaobser-
wowanym podczas 
badań było skróce-
nie żuchwy wzglę-
dem szczęki. Wśród 
wszystkich przeba-
danych koni anomalia 
ta została zaobserwo-
wana u połowy osob-
ników. Największy 
odsetek tego zja-
wiska występował 
u koni z regularnie 
tarnikowanym uzę-
bieniem w wieku od 
5 do 10 lat i wynosił 
15%. Kolejne grupy, 
u których była to 
często obserwowana Ryc. 1. Anomalie występujące w obrębie zębów siecznych w grupie badanych koni
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anomalia, to konie nie 
poddawane korekcji 
zębów w wieku 5-10 
lat (8,24%) i w wieku 
11-15 lat (7%).

W badanej grupie 
zwierząt zaobserwo-
wane zostały przypadki 
koni posiadające za-
równo zgryz karpio-
waty (1 osobnik), jak 
i szczupaczy (3 osob-
niki) ze znaczą różnicą 
pomiędzy linią szczęki 
i żuchwy.

Do wad spotyka-
nych rzadziej należało 
występujące u 15% 
populacji ustawienie 
siekaczy żuchwy do 
przodu oraz przerwy 
między siekaczami 
w żuchwie, u 13% 
populacji przesunię-
cie żuchwy względem 
szczęki w lewo oraz 
nadmiernie starty ząb 
w szczęce, u 12% ostre 
krawędzie siekaczy 
w obrębie żuchwy, 
u 11% przesunięcie 
żuchwy względem 
szczęki w prawo oraz 
ustawienie siekaczy 
szczęki do przodu. 
Nieznaczny odsetek 
przebadanych koni 
wykazywał obecność 
innych anomalii, m.in. 
ułamanego zęba w ob-
rębie szczęki lub żuch- 
wy, oligodontii, polidontii (w formie przetrwałego 
zawiązka zęba), ukruszonych przednich powierzchni 
siekaczy, krzywej linii zgryzu.

Uzyskane w badaniu wyniki w znacznym stopniu 
pokrywają się z badaniami stwierdzającymi, że często 
występującą anomalią jest przesunięcie żuchwy w pra-
wo lub lewo oraz do przodu lub do tyłu względem 
szczęki (6). W badaniach przeprowadzonych w Egipcie 
stwierdzono anomalie w obrębie zębów siecznych 
u 23,6% osobników. Obejmowały one takie wady, 
jak: brachygnatia (7,8%), nieprawidłowe ścieranie 
(4,6%), krzywa linia zgryzu (0,9%), diastema (6,9%), 
brak siekacza (0,4%) (20). Wyniki te różnią się od 
zaobserwowanych w badaniu. Wystąpiło więcej osob-
ników, u których stwierdzono nieprawidłowe ścieranie 
zębów, krzywą linię zgryzu, diastemę oraz oligodoncję, 
natomiast brachygnatia występowała rzadziej. W ba-

daniach przeprowadzonych na 556 koniach wykazano, 
że anomalie stwierdza się głównie w obrębie zębów 
policzkowych. Natomiast odstępstwa dotyczące zębów 
siecznych występują znacznie rzadziej, np. nadmierne 
zużycie zębów (3,9%), brakujące zęby (2,2%), poli-
dontia (0,9%), diastemy (0,4%) (1).

Kamień nazębny wystąpił z różnym natężeniem 
i o zmiennym kolorze u wszystkich przebadanych koni. 
Zaobserwowano kamień nazębny barwy brązowej, 
brązowo-żółtej oraz szary. U niektórych osobników 
stwierdzono również obecność osadu.

Na podstawie statystyki opisowej wykazana została 
zależność występowania wad w obrębie siekaczy od 
częstości tarnikowania oraz posiadanych narowów. 
Najwięcej osobników ze stwierdzonymi odstępstwa-
mi stomatologicznymi stwierdzono w przedziale 
wiekowym 5-10 lat. Istnieją badania niewykazujące 

Ryc. 3. Występowanie skrócenia żuchwy względem szczęki w zależności od wieku konia oraz 
przeprowadzonych korekcji uzębienia

Ryc. 2. Występowanie ostrych krawędzi w szczęce w zależności od wieku konia oraz przeprowa-
dzonych korekcji uzębienia
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zależności w występowaniu anomalii w obrębie zębów 
siecznych w stosunku do wieku koni (1). Nie została 
wykazana zależność od płci konia, sposobu żywienia 
ani sposobu użytkowania. W badaniu obecne były 4 
osobniki, u których występowały częste kolki, lecz 
w żadnym przypadku nie łączyło się to z występo-
waniem poważnych wad zębów siecznych. Badania 
przeprowadzone w Nigerii wykazały zależność 
między występowaniem anomalii w obrębie zębów 
siecznych oraz częstością przebytych kolek (17). 
Stwierdzono natomiast brak zależności między płcią 
i wiekiem koni. Chorowały również konie nie mające 
problemów z siekaczami. Dodatkowo nie wszystkie 
nieprawidłowości w obrębie zębów były przyczyną 
zachorowalności (17).

Podsumowując, anomalie w obrębie zębów siecz-
nych są częstym problemem spotykanym u koni na 
terenie Polski, nie stanowią jednak przyczyny poważ-
nych problemów w użytkowaniu zwierząt.
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