
SVEIKOS DANTENOS - ILGAAMŽĖS ŠYPSENOS RODIKLIS 

Visuomenėje labai palčiai kalbama apie dantų ligas, jų reikšmę sveikatai, tačiau rečiau 

minimos dantenų ligos, kurios turi didžiulę reikšmę  sveikos šypsenos išsaugojimui... Dėl 

negydomų dantenų ligų netenkama daugiausiai sveikų dantų. Negana to jų gydymas yra daug 

sudėtingesnis ir reikalauja ne tik gydytojo darbo, bet ir paciento.  Dantenų ligos, kaip gingvitas ir 

periodontitas yra paplitusios tiek 

išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse. 

Jomis serga apie 20–50% pasaulio 

gyventojų. Lietuvoje periodonto ligomis 

serga 37,6% moterų ir 52,3% vyrų. Didelis 

susirgimų paplitimas tarp paauglių, 

suaugusių ir vyresnio amžiaus žmonių kelia 

susirūpinimą visuomenės sveikata. 

Gingivitas – dantenų uždegimas, kurį sukelia mikroorganizmai esantys apnašose ant danties 

paviršiaus. Gingivitui būdingas pakitęs dantenų kontūras, spalva ir tekstūra, dantenų kraujavimas. 

Tai pradinė periodonto ligos forma, kuri pažeidžia tik dantenas, tačiau negydomas jis gali pereiti į 

periodontitą. Periodontitas (dar vadinamas parodontoze)  yra sunkesnė bei negrįžtama periodonto 

ligos forma, kuri pažeidžia ne tik dantį supančius minkštuosius, bet ir kietuosius audinius. 

Besitęsiantis uždegimas suardo jungtis su danties paviršiumi, dėl to nyksta kaulas aplink dantį, kol 

galiausiai dantis yra prarandamas.  

Burnos būklę ir bendrą organizmo sveikatą sieja abipusis ryšys. Periodonto ligomis 

dažniau serga žmonės turintys sistemines ligas, tokios kaip diabetas, aterosklerozė, plaučių vėžys, 

kasos vėžys, psoriazė. Taip pat žinoma, kad rūkantys žmonės 3 kartus dažniau serga sunkia 

periodonto ligos forma ir kenčia nuo dantų netekimo. Tyrimai rodo, jog rūkantys asmenys dažniau 

serga sunkesnėmis periodonto ligomis lyginant su nerūkančiais asmenimis. Tačiau be rizikos 

veiksnių svarbus ir mitybos vaidmuo. Audinių gyvybingumas priklauso nuo pagrindinių maisto 

medžiagų suvartojimo, jų kiekio, todėl svarbu su maistu gauti visų organizmui reikiamų medžiagų. 

Pavyzdžiui, vitamino D trūkumas lemia kaulų tankio mažėjimą, osteoporozę, periodonto ligų 

progresavimą, o askorbo rūgštis ( vitaminas C) lėtina periodonto ligų progresavimą, gerina dantų 

implantų prigijimą ir pooperacinį periodonto gijimą pacientams, sergantiems lėtiniu periodontitu. 

Gydytojai odontologai ir burnos higienistai vienareikšmiškai sutinka, jog siekiant išvengti 

dantų bei periodonto audinių ligų, tarpdančių valymas turi būti neatsiejama kasdieninės burnos 

priežiūros dalis. Tarpdančius rekomenduojama valyti nors vieną kartą per dieną, bet tą galima daryti 



ir kiekvieną kartą po valgio. Kai kurių autorių duomenimis nustatyta, jog apnašų kontrolei palaikyti 

geresni rezultatai gaunami, kai pirmiau išvalomi tarpdančiai, o paskui – dantys. Tarpdančių 

šepetėliai turėtų būti pirmo pasirinkimo priemonė, jei tik gali įeiti į tarpą tarp dantų, nesukeldami 

traumos ar diskomforto. Jie ypač tinkami periodontologiniams pacientams. Tarpdančių šepetėlis 

pripažintas, kaip pagrindinė ir efektyviausia priemonė tarpdančių valymui, lyginant su dantų 

valymu paprastu šepetėliu ar dantų šepetėliu ir siūlu. Naudojant tarpdančių šepetėlius žymiai labiau 

sumažėja periodonto kišenių gylis nei valant dantų siūlu. 

Rūpinkimės savo šypsena! 

Visuomenės sveikatos specialistė,  
vykdanti sveikatos stiprinimą 

 burnos sveikatos srityje: 
Karolina Sankauskaitė 
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