
ETERINIŲ ALIEJŲ POVEIKIS BURNOS SVEIKATAI 

Žmonės jau šimtus metų 

naudoja eterinius aliejus burnos 

higienos tikslams. Kad tokia burnos 

priežiūra yra efektyvi įrodo ir 

klinikiniai tyrimai. Burnoje randama 

daug mikroorganizmų rūšių. Daugelis 

iš jų yra dantų ir periodonto ligų 

sukėlėjai, randami  dantų apnašuose. 

Apnašą galima sumažinti kasdieniniu mechaniniu dantų valymu bei naudojant 

antibakteriškai veikiančius preparatus. Dažnai, tam naudojami burnos skalavimo 

skysčiai, vienas jų – tradicinis burnos skalavimo skystis, kuriame yra eterinių aliejų, 

Listerine®Mentol™ (Johnson&Johnson, Naujasis Džersis, JAV). Šio preparato 

sudėtyje yra 0,092% eukalipto, 0,064% timolio, 0,06% metilsalicilato ir 0,042% 

mentolio, vandens ir 21,6-26,9% alkoholio. Jis ypač veiksmingas prieš 

mikroorganizmus, įprastai randamus burnos ertmėje. Tačiau šis preparatas 

prieštaringai vertinamas dėl jame esančio alkoholio. Tuo tarpu 1% arbatmedžio 

eterinio aliejaus tirpalas, sumažina bakterijų kolonijų skaičių net 7 kartus. Todėl 

kasdieninėj burnos priežiūroje, puiki alternatyva gali būti antibakteriškai, gydomai 

veikiantys eteriniai aliejai.  

Nustatyta, kad eteriniai aliejai yra veiksmingi siekiant užkirsti kelią gingivitui ir 

sumažinti dantų apnašas, jie yra saugūs naudoti, turi bakteriocidinį poveikį.  Nustatyta, 

kad vaistinių augalų ekstraktai slopina dantų apnašų susidarymą, sumažinant 

mikrobinių patogenų sukibimą prie danties paviršiaus arba sumažinant bakterijų 

skaičių. Eteriniuose aliejuose yra augalų antrinių metabolitų, kurie gali slopinti 

mikroorganizmų augimą. Nustatyta, kad po implantacinių procedūrų yra tikslinga 

naudoti eterinius aliejus, nes jie sumažina biofilmų gamybą. Taip pat eteriniai aliejai 

gali padėti greičiau išgydyti burnos gleivinėje atsiradusias žaizdeles. Arbatmedžio 



aliejus medicinoje naudojamas nuo seniausių laikų, moksliškai pagrįstas jo 

antibakterinis poveikis. Bakteriocidinis jo poveikis aiškinamas tuo, kad jį sudarantys 

angliavandenilių komponentai suardo bakterijų ląstelių sienelių struktūrą ir pakeičia jų 

funkciją. Arbatmedis naudingas kontroliuojant lėtinį gingivitą ir periodontitą, nes turi 

priešuždegiminių savybių ir padeda mažinti apnašą bei bakterijų dauginimąsi, be to turi 

sutraukiančių savybių. Arbatmedžio eterinis aliejus turi didžiausią poveikį mažinant 

dantenų kraujavimą, uždegimą, pasižymi apnašą mažinančiu poveikiu. Gvazdikėlių 

eterinis aliejus pasižymi antibakterinėmis, antigrybelinėmis, antioksidacinėmis 

sabybėmis. Gvazdikėlio stiprios antibakterinės savybės daugiausiai yra susiję su 

dideliu eugenolio kiekiu esančiu šiame augale. Eugenolio aliejus plačiai naudojamas 

odontologijoje. Jis veikia prieš burnos patogenus, susijusius su dantų ėduonimi ir 

periodonto ligomis, gali būti naudojamas burnos ertmės kandidozei gydyti ir yra 

tinkamas naudoti profilaktinėse burnos higienos priemonėse. Antibakteriškai 

veikiantiems eteriniams aliejams priskiriamas ir pelargonijų ekstraktas, pasižymintis 

antimikrobiniu bei antigrybeliniu poveikiu. Naudojant šalavijo eterinio aliejaus tirpalą, 

kaip burnos skalavimo skystį, gydomas dantenų uždegimas. Citrinų eterinis aliejus 

apibūdinamas kaip antiseptinė, antibakterinė, dantenas stiprinanti bei dantis balinanti 

priemonė. Šis eterinis aliejus gali būti naudingas esant žaizdelėms burnos ertmėje, nes 

stimuliuoja naujų audinių susidarymą bei juos atkuria. Citrinų eterinis aliejus turi 

sutraukiantį poveikį, todėl tinka naudoti esant kraujuojančioms dantenoms, taip pat jis 

padeda sumažinti dantų skausmą. 

Taigi, daugelį metų naudojami eteriniai aliejai turi burnos higienos prevencijai 

bei gydymui reikalingų savybių. Tai patvirtina atliekami moksliniai tyrimai. Pradėjus 

juos naudoti, kaip papildomas burnos priežiūros priemones, galima pasiekti gerų 

rezultatų. Įlašinkite kelis lašus arbatmedžio, pipirmėtės, citrinų ar kito eterinio aliejaus 

į vandens stiklinę ir turėsite natūralų, antibakteriškai veikiantį burnos skalavimo skystį, 

taip pat padėsiantį gerinti ir burnos kvapą, mažinant lakiuosiuos sieros junginius burnos 

ertmėje.  
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