
 

 

ODONTOLOGIJA NUO ANTIKOS IKI ŠIANDIEN 

Šiandien suskaudus dantį, nekylą klausimas, pas kurį specialistą kreiptis: pas 

kirpėją ar odontologą? Nekyla klausimas ir kodėl dantys genda? Tačiau, gilioje 

senovėje žmonės buvo tvirtai įsitikinę, kad dantų skausmas – dievų rūstybės ženklas, 

todėl aukodavo jiems, melsdavo jų 

malonės, kad tik danties skausmas 

praeitų! Šiandien, tai atrodytų 

mažų mažiausiai keista, suskaudus 

dantį kaltinti ne prastus burnos 

higienos įgūdžius, o dievus ar 

lemtį. Tačiau įvairiais istorijos 

laikotarpiais keistenybių būta ir 

daugiau... Todėl vasario 9d., 

minant Tarptautinę odontologų 

dieną, apžvelkime, šios garbingos 

ir labai reikalingos specialybės 

atsiradimo istoriją ir 

reikšmingiausius istorinius 

momentus. 

 Antikos laikotarpiu 

senovės graikų gyvenime 

dominavo dievai. Jie tikėjo, kad ligos yra dieviškos bausmės, o pasveikimas - dievų 

dovana. Tačiau Hipokratas, kuris laikomas moderniosios medicinos tėvu, padėjo 

atskirti graikų mediciną nuo prietarų ir magijos. Jis aprašė dantų funkciją, rovimą, 

periodonto ligų etiologiją, buvo įsitikinęs, jog dantenų uždegimą gali sukelti ant dantų 

paviršių besikaupiančios apnašos, o dantenų kraujavimą siejo su blužnies sutrikimais.  

Viduramžiais Europa paniro į tamsų laikotarpį, o tuo tarpu islamas ir arabų 

mokslas bei medicina iškilo. Albukasis (936- 1031 m.) suprato, jog kietosios apnašos 

ant dantų yra pagrindinė periodonto ligų priežastis. O vienas žymiausių arabų gydytojų 

Avicena stengėsi kuo rečiau taikyti dantų rovimą. Avicena pabrėžė, jog svarbu rūpintis 

burnos ir dantų švara ir jai palaikyti siūlė taikyti tokias priemones kaip sraigių kiautų 

milteliai, elnio ragų pelenai, druska, taip pat naudoti specialiai dantų valymui pritaikytą 

medinę lazdelę – misvaką. Augalo, iš kurio gaminamos šios lazdelės, sudėtyje yra 

natrio bikarbonatų bei tanino rūgšties – medžiagų, turinčių teigiamą poveikį 

dantenoms. Europoje daugumą procedūrų burnos ertmėje viduramžiais atlikdavo 

barzdaskučiai - chirurgai, kurie galėdavo ne tik nuskusti barzdą ar apkirpti plaukus. 

Dažnai žmonės į šio amato atstovus kreipdavosi dėl dantų rovimo, kadangi 

Europoje daugumą procedūrų burnos ertmėje 

viduramžiais atlikdavo barzdaskučiai - chirurgai, kurie 

galėdavo ne tik nuskusti barzdą ar apkirpti plaukus. 



barzdaskučiai - chirurgai savo cechuose turėdavo įvairių šiai procedūrai tinkamų 

instrumentų, buvo pratę atlikti įvairias nedideles 

chirurgines intervencijas.  

 Renesanso laikotarpiu atgimė požiūris į meną, 

literatūrą, taip pat ir mediciną. XVIII a. modernioji 

odontologija labiausiai vystėsi Europoje, ypač Anglijoje 

ir Prancūzijoje. Šiame amžiuje publikuoti traktatai, 

pristatytos mokslinės paskaitos, pirmieji chirurgai buvo 

specialiai mokyti odontologijos, atmestos nepagrįstos 

gydymo priemonės, o daugybė naudingų ir veiksmingų 

išradimų – užpatentuota. Pjeras Fošaras (Pierre 

Fauchard, 1678-1761 m.), prancūzų chirurgas, laikomas 

šiuolaikinės odontologijos tėvu. Jo dėka paprasta dantų priežiūros gydytojo praktika 

išaugo į atskirą specialybę, P. Fošaras pirmasis pradėjo vartoti asmens higienos sąvoką. 

Savo knygos dėka šis žmogus pakeitė odontologijos praktiką, įkvėpė ir išugdė daugybę 

naujų odontologų kartų. Džonas Hanteris (John Hunter, 1728-1793 m.) - britų chi-

rurgas, parašė keletą reikšmingų traktatų apie dantų gydymą. Dž. Hanteris suprato, jog 

dantenų ligos gali sukelti dantų netekimą, taip pat aprašė kaulo netekimą ir dantenų 

kišenės susiformavimą, dantų padėties kitimus dėl šalia esančių dantų netekimo. Tuo 

laikotarpiu, dantų specialistų, praktikuojančių vien tik burnos ir dantų priežiūrą bei 

gydymą, buvo nedaug, o XIX a. vidurio šios srities gydytojų skaičius ženkliai išaugo, 

tačiau nebuvo teisinio ar profesinio pobūdžio kontrolės, kuri padėtų išvengti 

piktnaudžiavimo bei kompetencijos trūkumo. Šiuo laikotarpiu Levi S. Parmli (Levi 

Spear Parmly) pirmą kartą tarpdančių valymui pritaikė dantų siūlą. Danties rovimui 

pirmą kartą anesteziją pritaikė daktaras Velsas (Wells). 1895 m. Vilhelmo Rentgeno 

(Wilhelm Conrad Röntgen) išrado rentgenografą. 

Taigi, istorinis kelias vystantis šiuolaikinei odontologijai, nueitas iš ties 

nemažas, tačiau labai smagu, kad jis dar nesibaigia! Mokslininkai  ir toliau 

bendradarbiauja  su odontologais siekdami gerinti, išrasti naujus  gydymo būdus. O  

odontologija, šiandien gali pasigirti: beskausmiu, tausojančiu danties audinius 

gydymu, pažangiais įrenginiais ir t.t. Todėl, šiandien galime nesibaimindami savo 

šypsenas patikėti odontologams!  
Rūpinkimės savo šypsena! 

Visuomenės sveikatos specialistė,  
vykdanti sveikatos stiprinimą 

 burnos sveikatos srityje: 

Karolina Sankauskaitė 
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