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PAGRINDINĖS SANTRUMPOS 
 
PSO  – Pasaulio sveikatos organizacija  
KPI-D  – ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų nuolatinių dantų skaičius  
K-D  – ėduonies pažeistas nuolatinis dantis  
P-D  – plombuotas nuolatinis dantis 
I-D  – pašalintas nuolatinis dantis  
KPI-P  – ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų nuolatinių dantų paviršių  
    skaičius  
K-P  – ėduonies pažeistas nuolatinio danties paviršius  
P-P  – plombuotas nuolatinio danties paviršius  
I-P  – pašalintas nuolatinis dantis  
Silness-Loe (PLI) – burnos higienos indeksas  
 
Statistinių rodiklių žymėjimas  
GS (ŠS) – galimybių santykis  
PI  – pasikliautinasis intervalas  
SN  – standartinis nuokrypis  
F  – Fišerio kriterijus  
V  – vidurkis 
χ2  – Chi kvadrato kriterijus 
p  – reikšmingumo lygmuo  
lls  – laisvės laipsnių skaičius  
proc.  – procentai 
n  – atvejų skaičius 
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ĮVADAS 
 
Darbo aktualumas. Dantų ėduonis yra viena labiausiai tarp vaikų ir 

paauglių paplitusių lėtinių ligų [22]. Daugelį lėtinių ligų sukelia ilgalaikės 
biologinių, elgesio ir socialinių-ekonominių veiksnių sąveikos [128]. 
Daugiaveiksnė ėduonies etiologija per pastaruosius dvidešimt metų buvo 
tyrinėjama gana plačiai [229]. Lėtinių ligų etiologijoje yra svarbi daugybės 
veiksnių kumuliacinė sąveika, vykstanti ne tik per visą žmogaus gyvenimo 
laikotarpį, bet ir tam tikrais jo gyvenimo tarpsniais. Dėl to galimi ilgalaikiai 
organų funkcijų ir struktūros pokyčiai [26]. 

Paauglystė yra tas žmogaus gyvenimo periodas, kai biologinių, elgesio ir 
socialinių-ekonominių veiksnių sąveika turi didelę reikšmę ėduonies etio-
logijoje [191]. Vėlyvoji paauglystė – svarbus burnos sveikatai gyvenimo 
periodas. Šiuo periodu susiformuoja mitybos, burnos higienos įpročiai ir 
įgūdžiai bei motyvacija rūpintis burnos sveikata [81]. Elgesio modeliai, 
motyvacijos, susiformavusios paauglystėje, paprastai išlieka ir suaugusio 
žmogaus gyvenime [23]. 

Atliekant dantų ėduonies epidemiologinius tyrimus, svarbu ne tik nu-
statyti ligos paplitimą ir intensyvumą tam tikrose amžiaus grupėse, bet ir 
įvertinti klinikinę ligos eigą esamuoju laiku. Įvertinti dantų ėduonies akty-
vumą labai svarbu tam, kad būtų galima prognozuoti ligą ir nustatyti jos 
progresavimo ar regresavimo tikimybę [180]. Nustačius ertminius ėduonies 
pažeidimus, galima numatyti dantų ėduonies, kaip ligos, pasekmes. Ėduo-
nies aktyvumas rodo klinikinę ligos eigą, kurią lemia mikroorganizmų, 
esančių dantų apnašose, aktyvumas, angliavandenių vartojimo dažnis, fluo-
ridų naudojimas, socialiniai-ekonominiai veiksniai, veikiantys tyrimo metu. 
Labai svarbu įvertinti dantų ėduonies aktyvumą ir klinikiniu požiūriu. 
Pagrindinis šiuolaikinio dantų ėduonies patologinio proceso valdymo iššūkis 
ir uždavinys yra ėduonies progresavimo valdymas nechirurginiais gydymo 
metodais bei individų, kuriems taikomi chirurginiai dantų ėduonies gydymo 
metodai, skaičiaus mažinimas [42].  

Nehomogeninis (netolygus) dantų ėduonies intensyvumas tam tikrose 
amžiaus grupėse rodo dantų ėduonies poliarizaciją [177]. Į tai labai svarbu 
atsižvelgti kuriant ilgalaikes dantų ėduonies profilaktikos strategijas, 
siekiant identifikuoti didelės rizikos populiacijos grupes ir taip tikslingai 
sutelkti intelektinius bei materialinius išteklius. 

Identifikavus didelės rizikos populiacijos grupes, svarbu įvertinti jų susir-
gimo riziką. Veiksniai, susiję su dantų ėduonies atsiradimo rizika ir nusta-
tomi atliekant momentinius tyrimus, vadinami ėduonies rizikos indikatoriais 
[239]. Yra nustatyti bemaž 106 dantų ėduonies rizikos indikatoriai, būdingi 
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vaikystės laikotarpiui [91]. Rizikos indikatorius nėra absoliučiai riziką 
susirgti lemiantis etiologinis veiksnys, jis nesusijęs absoliučiu priežasties ir 
pasekmės ryšiu. Tačiau jis puikiai tinka ligai prognozuoti. Daugiaveiksnės 
dantų ėduonies etiologijos modeliavimas yra labai naudingas ir atliekant 
ilgalaikius ėduonies rizikos prognozavimo tyrimus, kurių metu ypač išryš-
kėja rizikos indikatorių tarpusavio sąveika [274].  

Burnos sveikata yra viena kertinių geros individo bendrosios sveikatos 
sudedamųjų dalių, o gera burnos sveikata yra viena pagrindinių žmogaus 
teisių [104]. Ankstyva dantų ėduonies epidemiologinės situacijos analizė, 
rizikos grupių, ligos aktyvumo, tam tikro amžiaus grupių rizikos indikatorių 
identifikavimas ir įvertinimas leidžia kurti ilgalaikes ligos profilaktikos stra-
tegijas. Vėlyvosios paauglystės laikotarpiu formuojasi asmenybė, kritinis 
mąstymas, kartu – ir su burnos sveikata susiję individo savitvarkos įgūdžiai: 
mitybos ir burnos higienos įpročiai, motyvacijos ir kompetencijos. Šiuo 
žmogaus gyvenimo periodu lengviau įdiegiamos profilaktinės strategijos, 
padedančios keisti jo motyvacijas bei požiūrius ir turėsiančius daug įtakos 
suaugusio žmogaus burnos sveikatai. 

Darbo naujumas. Užsienio šalyse ir Lietuvoje nedaug atlikta tyrimų vė-
lyvosios paauglystės periodu apie dantų ėduonies išsivystymą ir jo rizikos 
veiksnių analizę. Tuo tikslu, epidemiologinio tyrimo metu dešimtyje Lie-
tuvos apskričių buvo ištirtas ėduonies paplitimas tarp 18 m. amžiaus moks-
leivių ir intensyvumas pagal lytį ir gyvenamąją vietą. Lietuvos 15 ir 18 metų 
amžiaus moksleivių grupėse dantų ėduonis buvo vertinamas taikant B. Ny-
vad metodiką, nustatytas dantų paviršių ertminio ir neertminio ėduonies 
paplitimas ir intensyvumas bei aktyvaus ir neaktyvaus ėduonies formos. 
Įvertinta, kokią įtaką turi elgesio ir biologiniai rizikos indikatoriai šiose 
amžiaus grupėse dantų ėduonies intensyvumo pasiskirstymui (poliari-
zacijai).  
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1. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 
Tikslas: 
Įvertinti Lietuvos 15 ir 18 metų amžiaus moksleivių dantų būklę bei iša-

nalizuoti su elgesiu susijusius ir biologinius dantų ėduonies rizikos indika-
torius. 

 
 
Uždaviniai: 

1. Nustatyti dantų ėduonies paplitimą ir intensyvumą 15 ir 18 metų amžiaus 
Lietuvos moksleivių populiacijoje pagal lytį ir gyvenamąją vietą. 

2. Įvertinti dantų ėduonies židinių aktyvumą 15 ir 18 metų amžiaus 
Lietuvos moksleivių populiacijoje, atsižvelgiant į lytį ir gyvenamąją 
vietą, taikant klinikinius diagnostikos kriterijus, atskiriančius aktyvias ir 
neaktyvias, ertmines ir neertmines ėduonies formas. 

3. Nustatyti dantų ėduonies poliarizaciją 15, 18 metų moksleivių amžiaus 
grupėse pagal lytį ir gyvenamąją vietą, remiantis SIC indeksu. 

4. Įvertinti 15 ir 18 metų amžiaus moksleivių burnos higieną pagal lytį ir 
gyvenamąją vietą, naudojant apnašų indeksą Silness-Loe ir ištirti sąsajas 
su dantų ėduonies intensyvumo rodikliais. 

5. Išanalizuoti tam tikrus dantų ėduonies rizikos indikatorius ir jų ryšį su 
dantų ėduonies intensyvumu bei aktyvumu, remiantis binarinės logistinės 
regresijos modeliu. 
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2. LITERATŪROS APŽVALGA 
 
2.1. Dantų ėduonis – daugiaveiksnės etiologijos liga 
 
Dantų ėduonis – labiausiai paplitusi daugiaveiksnės etiologijos liga tiek 

išsivysčiusiose, tiek besivystančiose pasaulio šalyse [194]. Ši liga yra didelė 
visuomenės sveikatos problema, nes jos gydymas daug kainuoja ir ji yra 
tiesiogiai susijusi su žmogaus gyvenimo kokybe [102]. Nors išsivysčiusiose 
šalyse dantų ėduonies intensyvumas mažėja, tačiau yra didelės rizikos 
populiacijos grupės, kurioms būdingas gana aukštas šis rodiklis. Toks 
heterogeninis ėduonies intensyvumo paplitimas kelia didelį mokslininkų su-
sidomėjimą [200]. Kokie – elgesio, biologiniai, socialiniai, demografiniai – 
veiksniai lemia skirtingą individų ėduonies intensyvumą, taip pat populia-
cijos grupių, kurioms labiausiai reikalingas daug kainuojantis gydymas, 
egzistavimą? Dantų ėduonis yra daugelio veiksnių sąveikos rezultatas, vis 
dėlto, vertinant individų riziką susirgti šia liga, reikia žinoti, kad skiriasi 
kiekvieno jų vadinamoji starto pozicija. Tai lemia biologiniai veiksniai, 
vienas iš jų – genetinis [260]. Genetinis veiksnys gali lemti danties imlumą 
ėduoniui [52] ir klinikinę ligos eigą – ėduonies genezę [273]. Nors ėduonies 
rizikos sampratoje genetiniam veiksniui teikiama vis daugiau reikšmės, vis 
dėlto vystantis mokslui ji nesuabsoliutinama. Epigenetiniai veiksniai (meti-
lintos DNR sekos, baltymų kompleksai histonai) gali turėti įtakos vienų ar 
kitų genų pasireiškimui [139]. O šiuos veiksnius veikia aplinkos veiksniai. 
Nustatyta, kad pagrindiniai išoriniai veiksniai yra mityba, rūkymas, bakte-
rijos ir uždegimas, galintys paveikti burnos sveikatą per genuose vykstan-
čius epigenetinius pokyčius, sukeliančius imuninį atsaką burnos gleivinėje 
[16]. Todėl odontologinių ligų profilaktikoje tokie elgesio veiksniai kaip 
racionali mityba, burnos higiena, fluoridų vartojimas laikomi kertiniais. 
Ligos išsivystymui ypač didelės įtakos turi individo gyvenimo būdas, t. y. 
burnos higienos ir mitybos įpročiai, socialinė ir kultūrinė aplinka, odon-
tologinės pagalbos prieinamumas. Ir nors dėl genetiškai nulemtų biologinių 
savybių – dantų imlumo ėduoniui, seilių kokybinių ir kiekybinių charakte-
ristikų, burnos mikrobiomos sudėties – kiekvieno individo rizika susirgti šia 
liga yra skirtinga, galima teigti, kad dantų ėduonis – gyvenimo būdo nu-
lemta liga [211].  
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2.2. Paauglystė – svarbus žmogaus gyvenimo etapas  
burnos sveikatai išsaugoti 
 
Paauglystė – žmogaus gyvenimo periodas, trunkantis nuo vaikystės iki 

virsmo suaugusiu žmogumi. Paauglystės laikotarpiu vyksta fizinis, intelek-
tinis, emocinis ir socialinis asmenybės vystymasis. Fizinis vystymasis 
suprantamas kaip lytinis brendimas, jis susijęs ne tik su fiziniais kūno po-
kyčiais, bet ir su substanciniais smegenų brandos pokyčiais, kas būdinga tik 
žmogui ir unikalu gyvūnų pasaulyje [230]. Sveikos gyvensenos ir sveikatos 
išsaugojimo prasme paauglystė labai paradoksalus laikotarpis – viena ver-
tus, fizinės individo savybės pasiekia išsivystymo piką, kita vertus, atsilieka 
smegenų brandos procesai. Dėl to šiuo laikotarpiu vykstantys emociniai, 
elgesio pokyčiai gali turėti reikšmingos įtakos ne tik lėtinių ligų atsiradimui, 
bet ir sergamumui bei mirtingumui dėl įvairių sužeidimų (traumų), savi-
žudybių, psichinių ligų, narkotinių medžiagų vartojimo bei valgymo sutri-
kimų [188].  

Vakarų šalyse smarkiai išaugo daug cukraus, fruktozės, krakmolo, 
kukurūzų sirupo turinčių produktų gamyba, išsiplėtė saldžių gazuotų gėrimų 
rinka. Šių produktų reklama labai agresyvi, tikslingai nukreipta į vaikus ir 
paauglius, o jų vartojimas daro neabejotiną įtaką paauglių sveikatai. Dantų 
ėduonis yra gana plačiai tarp paauglių paplitusi liga [194]. Sparčiai plinta ir 
nauja, civilizacijos progreso nulemta dantų liga – dantų emalio erozija, 
Vakarų šalyse tarp paauglių jau pasiekusi epidemijos lygį. Pavyzdžiui, Di-
džiojoje Britanijoje dantų erozija serga net 37 proc. keturiolikamečių [184]. 
Dėl netaisyklingos, nesveikos mitybos labai išaugo vaikų sergamumas 2 
tipo diabetu [196], padaugėjo nutukusių vaikų. Kai kurių tyrėjų duome-
nimis, nutukimas yra susijęs su padidėjusia dantų ėduonies rizika [263].  

Ir žiniasklaidos priemonėse, ypač mitybos produktų reklamose vyrau-
jantis jaunystės kultas, modelių kultūra stipriai veikia paauglių gyvenimo 
būdą, o kartu ir sveikatą. Tai gali turėti ilgalaikių neigiamų pasekmių jiems 
suaugus [188]. Daug laiko praleisdami internete, paaugliai užsikrečia depre-
sinėmis nuotaikomis [214] ir tai stipriai paveikia jų elgesį. Dėl šiuolaikinių 
komunikacijų, technologijų ir mokslo įtakos formuojasi gana prieštaringos 
jauno žmogaus vertybės, taigi kiekviena karta susiduria su vis didesniais 
socialinių pokyčių iššūkiais. Tai neabejotinai lemia ir jų požiūrį į burnos 
sveikatą bei su tuo susijusios elgsenos formavimąsi. Vis dėlto dėl didelės 
smegenų plastiškumo gebos reaguojant į įvairias patirtis  paauglystės metu, 
tai labai svarbus žmogaus gyvenimo tarpsnis ligų prevencijos ir sveiko 
gyvenimo būdo mokyme ir skatinime [83].  

Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) skirstinį paaugliais laikomi 
individai nuo 10 iki 19 metų amžiaus [261]. Amerikos pediatrų draugija 
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paauglystę skirsto į ankstyvąją (11–14 m.), viduriniąją (15–17 m.) ir vė-
lyvąją (18–21 m.) [15]. Taigi konkrečios amžiaus ribos yra labai sąlyginės. 
Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Vaikų Fondas (UNICEF) paauglystę skirsto į 
ankstyvąją (10–14 m.) ir vėlyvąją (15–19 m.) [252].  

Vėlyvosios paauglystės laikotarpiu paaugliui, ieškančiam savo tapatumo, 
draugų nuomonė tampa nebe tokia svarbi. Į pirmą vietą jis iškelia savo 
individualumą [279]. Jauna asmenybė siekia savarankiškai išsiaiškinti esa-
mas vertybes ir požiūrius į sveiką gyvenimo būdą, susidaryti savąją verty-
binę ir motyvacinę sistemą. Tėvų autoritetas vėl stiprėja, ypač tada, jei 
ankstyvojoje paauglystėje nebuvo prarastas tarpusavio emocinis ryšys. Su 
burnos sveikata susijusį tėvų elgesį vaikai perima tiesiogiai arba modeliuoja. 
Tėvų elgesys, o ne jų deklaruojamas požiūris skatina burnos sveikatą tau-
sojančią vaikų elgseną [199]. Vaikų dantų sveikata ypač susijusi su motinų 
burnos sveikatos būkle ir higienos įpročiais [133, 224]. 

Paauglio sveikos gyvensenos elgseną lemia socialinė ir kultūrinė aplinka, 
taip pat tėvų socialinė ir ekonominė padėtis, išsilavinimas, santykiai šeimo-
je. Šių veiksnių poveikis gali sukelti dantų gydymo baimę. Tai yra svarbus 
prediktorius, turintis įtakos dantų ėduonies atsiradimui vėlyvojoje paauglys-
tėje [126]. Geroje, psichologiškai stabilioje aplinkoje paauglio savivertė for-
muojasi suvokiant, kad sveikata yra vertybė ir kad sveika gyvensena padeda 
išsaugoti sveikatą [249]. 

 
2.3. Dantų ėduonies aktyvumas – pakitusios burnos mikrobiomos 
(biofilmo) ekologinės pusiausvyros klinikinis parametras 
 
Kiekvieno žmogaus kūnas yra unikalus rinkinys jame gyvenančių mikro-

organizmų, kurie ypač svarbūs sveikatai palaikyti ar gali sukelti ligą. Šių 
mikroorganizmų visuma, jų genomai bei ekosistemos vadinamos mikrobio-
ma [111]. Kaip turinčios poveikį įvairių ligų (nutukimo, Krono ligos, pe-
riodontito) atsiradimui, daugiausia tyrinėjamos žarnyno ir burnos mikro-
biomos [88, 117]. Kiekvieno žmogaus burnos mikrobioma, kaip ir pirštų 
atspaudai, yra unikali [53] ir neįtikėtinai sudėtinga: suaugusio žmogaus 
burnoje reziduoja vidutiniškai 50–100 milijardų mikroorganizmų, kurie 
sudaro apie 200 dominuojančių bakterijų rūšių [125]. Burnoje yra du pa-
viršiai, kuriuos kolonizuoja mikroorganizmai, – kietieji dantų paviršiai ir 
burnos gleivinė [272]. Dantys, dantenų vagelė, liežuvis, skruostų gleivinė, 
minkštasis ir kietasis gomurys, tonzilės yra puikios ekologinės nišos mikro-
organizmams klestėti. Skirtingi mikroorganizmai teikia pirmenybę skirtin-
goms ekologinėms nišoms [1].  

Mikrobioma yra labai dinamiška, nors pirminės (lot. cor microbiome) 
mikrobiomos sudėtis priklauso nuo genetinių veiksnių, lemiančių ir imuni-
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nės sistemos specifiką bei unikalią seilių sudėtį, ekologinių nišų specifiš-
kumą [271]. Per gyvenimą burnos mikrobioma labai kinta, nes jos sudėtį 
veikia aplinkos veiksniai – burnos higiena, mitybos įpročiai, rūkymas [72]. 
Reaguodami į aplinkos pokyčius, burnoje ant biologinių paviršių esantys 
mikroorganizmai jungiasi į bioplėveles – biofilmus [74]. Daug angliavan-
denių turinti dieta, prasta burnos higiena, aplinkos stresoriai sukelia biofil-
mo pokyčius, dėl mažėjančios pH įsivyrauja acidurinių ir acidofilinių mik-
roorganizmų rūšys [241], dėl to mažėja mikroorganizmų bioįvairovė, pra-
deda dominuoti ėduonį skatinančios jų rūšys [106].  

Pasak ekologinės apnašų hipotezės, sutrikus homeostazei, biofilme pa-
daugėja ir pradeda vyrauti patogeniniai mikroorganizmai. Potencialiai ka-
riesogeniški mikroorganizmai natūraliai gyvena dantų biofilme, tačiau esant 
neutraliai pH, jie negali vyrauti ir užima tik mažą viso biofilmo dalį. Jeigu 
neveikia jokie papildomi veiksniai, kariesogeniški mikroorganizmai yra 
nereikšmingi, o nuolat vykstantis demineralizacijos ir remineralizacijos cik-
las yra pusiausviras, išlaikoma homeostazė. Tačiau, suardžius pusiausvyrą, 
pradeda vyrauti acidogeniniai mikroorganizmai [109, 175]. Bifidobacterium, 
Propionibacterium, Scardovia, S. mutans, Lactobacilli – šios mikroorga-
nizmų rūšys yra siejamos su dantų ėduonimi [167, 243]. Tyrimai rodo, kad 
individų, kuriems išsivystęs ėduonis, ir sveikų individų seilių mikrobiomos 
sudėtis skiriasi [267]. Taip pat skiriasi ir biofilmo sudėtis. Tiriamajam davus 
paskalauti burną 0,15 ir 0,5 proc. sacharozės tirpalu, nustatyta, kad mikro-
biomos sudėtis yra skirtinga ir turi daugiau ėduonį sukeliančių patogenų. Be 
to, mikrobiomos reagavimas į sacharozę, biomasė bei pH pokytis skirtingų 
individų yra skirtingas. Mikrobiomos reagavimo į sacharozę laipsnio skir-
tumas (biomasė, pH pokytis) yra susijęs su padidėjusiu ėduonies patogenų 
paplitimu. Kadangi jis yra individualus, galima teigti, kad ėduonies progre-
savimas taip pat turi individualių skirtumų, ir tai labai svarbu prognozuojant 
galimus gydymo rezultatus [71, 72, 73].  

Dantų ėduonies pažeidimai visada rodo biofilmo aktyvumą [120]. Ak-
tyvūs dantų ėduonies pažeidimai signalizuoja apie biofilmo aktyvumo po-
kyčius, bei yra klinikinis rodiklis, rodantis burnos mikrobiomos pokyčius, 
sukeliančius ligą. Tai labai svarbu dantų ėduonies kaip ligos, atsiradusios 
dėl pokyčių  burnos mikrobiomoje, sampratai ir patologinio proceso progre-
savimo kontrolei. 

 
2.4. Dantų ėduonies aktyvumo įvertinimas 
 
Atliekant epidemiologinius tyrimus ėduonies intensyvumui nustatyti, 

dažniausiai naudojamas PSO rekomenduotas KPI-D/P indeksas (K – ka-
riozinis, P – plombuotas, I – išrautas, D / P – dantis / paviršius). Tačiau šis 
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indeksas jau kurį laiką kritikuojamas dėl savo ribotumo. Pirmiausia šis 
indeksas vienu metu apibūdina buvusį ir esamą datų ėduonį, kas, deja, yra 
neįmanoma [132]. Pagal PSO apibrėžimą indekso K komponentas apima 
visus „kariozinius“ arba „kariozinius / plombuotus“ dantis ir reiškia „dantų 
ėduonį“, kai plombuotas ar neplombuotas dantis turi neabejotiną ėduonies 
ertmę – klinikinėje praktikoje tai reiškia, kad ta ertmė siekia dentiną. 
Vadinasi, vertinami tik ertminiai pažeidimai. Kitų komponentų apibrėžimas 
taip pat yra klaidus. Pavyzdžiui, P komponentas, žymintis restauracijas, 
nereiškia ėduonies ar kitos dantų ligos. Tai yra gydymo pasekmė, jos gali 
būti atliktos ne tik dėl ligos, bet ir dėl danties kietųjų audinių skilimo ar 
lūžimo. I komponentas turi žymėti dantis, pašalintus dėl ėduonies, bet po 30 
metų, netekus danties dėl kokios nors kitos priežasties, jis yra įtraukiamas į 
KPI indeksą [265]. Kitas šio indekso trūkumas yra tas, kad jis nerodo 
pažeidimų aktyvumo, o tai yra būtina analizuojant ėduonies procesą. Būtent 
ėduonies pažeidimo aktyvumas nusako infekcijos virulentiškumą. Kai kada 
ėduonies aktyvumo įvertinimas laikomas kariesologijos „šventuoju Graliu“, 
nes jis leidžia nusakyti ėduonies procesą realiuoju laiku [274]. Be to, tai 
geriausias būdas pacientų dantų ėduonies rizikai įvertinti ir identifikuoti 
pacientus, kuriems reikia taikyti intensyvios profilaktikos priemones. 

Išsami literatūros apžvalga leido įvertinti 29 vizualinius-taktilinius ėduo-
nies nustatymo kriterijus, ir parodė, kad didžiajai jų daliai trūksta nuosek-
lumo vertinant ėduonies procesą [102]. Mokslinėje ir klinikinėje praktikoje 
rekomenduojamos naudoti dvi pažangiausios ėduonies vertinimo sistemos – 
Nyvad (1999) ir ICDAS (angl. International Caries Detection and Asses-
sment System) (2002). Taikant šias sistemas galima nustatyti ankstyvuosius 
ėduonies pažeidimus jiems dar nepasiekus ertminės stadijos ir įvertinti jų 
aktyvumą remiantis vizualiniais-taktiliniais kriterijais [63, 180, 198].  

ICDAS II (2005) yra moksliniais įrodymais pagrįsta ėduonies nustatymo 
sistema, kuri gali būti naudojama klinikinėje praktikoje, atliekant tyrimus ir 
epidemiologines studijas. ICDAS II sistema pagrįsta ėduonies pažeidimo 
paviršiaus charakteristika, kuri apibūdina histologinį pažeidimo gylį ir 
vertinama balais nuo 0 iki 6 [103]. Pagal šią sistemą pažeidimo aktyvumas 
vertinamas remiantis trimis parametrais: vizualiniu požymiu (spalva ir 
gyliu), pažeidimo vieta, atsižvelgiant į apnašų užsilaikymą ir paviršiaus 
šiurkštumu (šiurkštus, minkštas ar lygus, kietas) [63]. Kiekvienas paramet-
ras turi savo aktyvumo balą pagal pažeidimo sunkumą. Pagal surinktų 
aktyvumo balų sumą pažeidimai klasifikuojamį į aktyvius arba neaktyvius. 
Jei aktyvumo balų suma yra didesnė nei 7, pažeidimai priskiriami prie 
aktyvių, jei lygi arba mažesnė nei 7 – prie neaktyvių. Tie atvejai, kai tame 
pačiame paviršiuje yra du pažeidimai, priskiriami prie sunkesnių pažeidimų. 
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Pabrėžtina, kad ICDAS II sistemoje naudojami du balai: vienu vertinamas 
pažeidimo sunkumas, o kitu – aktyvumas. 

Dantų apnašų buvimas yra pažeidimo aktyvumo prediktorius, bet ICDAS 
II sistema reikalauja, kad prieš apžiūrą dantų apnašos būtų pašalintos norint 
tiksliau prieiti prie pažeidimo. Apnašos pašalinamos, nesvarbu, ar pažeista 
vieta yra apnašų užsilaikymo vietoje, ar ne, nors pažeidimas progresuoja tik 
apnašų užsilaikymo vietose [49]. Apžiūros metu naudojamas PSO reko-
menduojamas zondas užapvalintu galiuku, kad būtų galima patvirtinti vi-
zualinį įvertinimą ir švelniai patikrinti paviršiaus vientisumą bei tekstūrą. 

Nyvad klinikinis ėduonies kriterijus rodo dinaminę ėduonies proceso 
kilmę ir leidžia įvertinti pažeidimo aktyvumą. Šis kriterijus diferencijuoja 
aktyvius ir neaktyvius pažeidimus pagal vizualinę-taktilinę paviršiaus cha-
rakteristiką, įskaitant ir pažeidimo gylį – ar tai neertiminis, ar mikroertminis, 
ar ertminis pažeidimas [180]. Pažeidimo aktyvumas įvertinamas atsižvelk-
giant į dantų apnašų buvimą, pažeidimo spalvą, blizgesį ir tekstūrą. Tipiškas 
aktyvus emalio pažeidimas yra baltos matinės spalvos ir švelniai zonduojant 
atrodo šiurkštus, o aktyvaus dentino pažeidimo spalva yra pakitusi ir 
zonduojant jis atrodo minkštas. Tipiško neaktyvaus pažeidimo paviršius yra 
blizgus, zonduojant atrodo lygus ir kietas. Rekomenduojama naudoti stan-
dartinį zondą, švelniai prisiliečiant nustatyti pažeidimo paviršiaus vienti-
sumą ir, jei reikia, pašalinti dantų apnašas [180]. Vertinamos dvi kiekvieno 
danties paviršiaus charakteristikos – paviršiaus vientisumas ir aktyvumas – 
ir pagal tai priskiriamas vienas iš devynių kodų. Mišrūs pažeidimai, t. y. kai 
viename paviršiuje nustatomi aktyvus ir neaktyvus pažeidimai, priskiriami 
prie aktyvių, taip pat vertinamas ir pažeidimo sunkumas – pažymima sun-
kesnė diagnozė (aktyvus > neaktyvus pažeidimas; ertminis > mikroertminis 
> intaktinis paviršius).  

Nyvad ėduonies kriterijų rekomenduojama naudoti klinikiniuose tyri-
muose ir klinikinėje praktikoje, kad klinicistas galėtų įvertinti ėduonies 
riziką ir pasirinkti optimaliausią gydymo metodą, taip pat stebėti pažeidimus 
ilgesnį laikotarpį [179]. Dar vienas šios sistemos privalumas – paprasta 
pažeidimų vertinimo balų sistema, pagal kurią kiekvienam pažeidimui pri-
skiriama tik po vieną balą. Pažeidimo aktyvumą tyrėjas nustato remdamasis 
vizualiniu-taktiliniu pojūčiu, o naudojant ICDAS II sistemą aktyvumas 
nustatomas tik atlikus skaičiavimus. Nyvad sistemos patikimumas ir vali-
dumas yra patvirtintas keletu tyrimų [32, 137, 146, 178, 179].  

Klinikinė ėduonies diagnostika neturi auksinio standarto, todėl negalima 
teigti, kad viena sistema yra pranašesnė už kitą – abi sistemos yra tikslios ir 
patikimos, kai jas naudoja patyrę klinicistai ir tyrėjai. Svarbiausia yra 
suprasti skirtingų diagnostikos priemonių naudojimo pasekmes pasirenkant 
gydymo taktiką. 
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Naudojant dvi skirtingas ėduonies diagnostikos sistemas, gali pasitaikyti 
atvejų, kad vieno danties paviršiuje bus nustatyti skirtingi pažeidimai, dėl to 
bus atliekama invazinė procedūra. Tai labai svarbu klinikiniu požiūriu, nes 
tas dantis jau bus įtrauktas į restauracinio gydymo ciklą. Diskutuojant apie 
gydymo taktikų pasirinkimą buvo nustatyta, kad chirurginio gydymo 
sprendimai dažniau priimami tada, kai vadovaujamasi ICDAS II sistema 
[32]. Tai galima paaiškinti skirtingu pažeidimo aktyvumo nustatymu, paly-
ginti su Nyvad sistema. Pagal ICDAS II sistemą bet kuris pažeidimas, kai jis 
vertinamas 3–6 balų intervale (mikroertmės, šešėliai, ertmės) ir randamas 
apnašų užsilaikymo vietoje, yra priskiriamas prie aktyvių pažeidimų [63]. 
Taigi pagal ICDAS II sistemą nustatoma daugiau aktyvių pažeidimų nei 
pagal Nyvad sistemą. Taip pat skiriasi pasirenkami nechirurginio gydymo 
sprendimai, tai aiškintina didesniu ICDAS II sistemos jautrumu diagno-
zuojant neertminius emalio pažeidimus, palyginti su Nyvad sistema [32]. 
Galiausiai galima daryti išvadą, kad dviejų ėduonies diagnostikos sistemų 
klinikiniai skirtumai lemia galimybę per dažnai arba per retai skirti chi-
rurginį gydymą. Kai kurių tyrėjų teigimu, per dažnai pasirenkant chirurginį 
gydymą galima padaryti daugiau žalos negu netaikant jokio gydymo [21]. 
Žinant, kad daugelyje populiacijų ėduonies pažeidimai progresuoja labai 
lėtai [153], nediagnozavus pažeidimo vieno profilaktinio vizito metu, tai 
galima padaryti per kitą vizitą. Per dažnas nechirurginio gydymo taikymas 
individui nepadaro jokios žalos, tačiau to, deja, negalima teigti apie chirur-
ginį gydymą, nes per dažnai taikomas jis turi didesnį neigiamą poveikį 
[189]. 

Taigi, naudojant ICDAS II ėduonies diagnostikos sistemą, dažniau 
pasirenkamos tiek nechirurginio, tiek chirurginio gydymo taktikos. Todėl, 
remiantis minimalios invazijos principais, reikėtų rinktis tą sistemą, kuri 
turėtų mažiausią neigiamą poveikį individui. Šiuo požiūriu pažangesnis yra 
Nyvad ėduonies diagnostikos kriterijus.  

 
2.5. Dantų ėduonies intensyvumas ir paplitimas  
tarp paauglių pasaulyje ir Lietuvoje 
 
Dantų ėduonis yra labiausiai paplitusi vaikų ir paauglių burnos liga [22]. 

PSO duomenimis, globaliniu mastu dantų ėduonies paplitimas tarp mo-
kyklinio amžiaus vaikų ir paauglių siekia nuo 60,0 proc. iki 90,0 proc. [61]. 
Dantų ėduonies intensyvumas ir paplitimas įvairiose pasaulio šalyse skiriasi, 
tačiau ištirta, kad šios ligos paplitimas tarp 17-mečių siekia 85,0 proc., o 
tarp 7 metų amžiaus vaikų – 40 proc. [227]. Lietuvoje atliktų epidermio-
loginių tyrimų duomenimis, tarp 12–15 metų amžiaus paauglių dantų 
ėduonies paplitimas ir intensyvumas jau keletą dešimtmečių yra labai didelis 
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ir siekia iki 96 proc. [7, 8, 160]. Tai rodo didelį profilaktinių vaikų burnos 
sveikatos gerinimo programų poreikį. 

Įvairių tyrimų rezultatai liudija, kad išsivysčiusiose šalyse, kur aukštas 
pragyvenimo lygis ir taikomos prevencinės sveikatos programos, dantų 
ėduonies paplitimas yra daug mažesnis nei žemo socialinio ir ekonominio 
išsivystymo šalyse. Tačiau vidutinį ekonominį lygį pasiekusiose šalyse yra 
daugiausia 12 metų amžiaus vaikų, kurių dantys pažeisti ėduonies ir apie du 
trečdaliai tų defektų negydomi [244]. Remiantis vienų tyrimų rezultatais, 
didžiausias dantų ėduonies paplitimas yra Azijos ir Pietų Amerikos šalyse 
[193]. Kitų mokslininkų tyrimai rodo priešingai. Pavyzdžiui Silveiros 
teigimu, ėduonies rizika Amerikos ir Europos žemynuose buvo 1,14 ir 1,10 
karto didesnė už pasaulio vidurkį, o Afrikos žemyne ir Pietryčių Azijos 
regione kartu dantų ėduonies rizika 19 proc. mažesnė, palyginti su viso 
pasaulio šalimis. Akivaizdu, kad įvairių tyrimų duomenys apie ėduonies 
paplitimą skiriasi – tai lemia tiriamų populiacijų skirtumai, skirtingos tyrimų 
metodikos ir tokie veiksniai kaip tiriamųjų kultūriniai aspektai, mitybos 
įpročiai (saldžiųjų gėrimų ir užkandžių vartojimas), švietimo apie burnos 
sveikatą lygis, odontologinių paslaugų prieinamumas, burnos higienos 
įgūdžiai, fluoro kiekis geriamajame vandenyje ir kt. Viskas yra svarbu, nes 
dantų ėduonis laikomas gyvenimo būdo liga [4, 18, 165]. 

Dantų ėduonies intensyvumui pieniniame, mišriame ir nuolatiniame są-
kandyje vertinti naudojamas KPI dantų indeksas [129]. Tiriant dantų ėduo-
nies paplitimą Lietuvoje, buvo prieita prie bendros išvados: dantų ėduonies 
paplitimas didėja didėjant vaikų amžiui. Nustatyta, kad 2006 m. ėduonis bu-
vo paplitusi tarp 7 metų vaikų 20,6 proc. ir tarp 15 metų paauglių 95,9 proc. 
[160]. Tai patvirtino ir 2010 m. atlikto 12–15 metų Lietuvos moksleivių 
tyrimo duomenys. Buvo įrodyta, kad ėduonies paplitimas didėjo didėjant 
amžiui: 12 metų amžiaus grupėje jis siekė 89,8 proc., o 15 metų – 96 proc. 
[56]. Didžiausias ėduonies intensyvumas (KPI – D = 5,9) nustatytas 15 metų 
amžiaus moksleivių grupėje, o mažiausias (KPI – D = 3,8) – 12 metų vaikų 
grupėje [56]. Vis dėlto, palyginus dantų ėduonies intensyvumo duomenis 
1983–2005 m. laikotarpiu, prieita prie išvados, kad KPI dantų indeksas tarp 
15-mečių reikšmingai sumažėjo – nuo 6,41 iki 5,48 [159]. 

Nepaisant lėtai gerėjančios epidemiologinės situacijos ir mažėjančio 
KPI indekso, Lietuva pagal ėduonies paplitimą ir intensyvumą (vertinant 
12-mečių populiaciją) vis dar yra viena pirmaujančių šalių Europoje (kartu 
su Kroatija, Latvija, Slovakija, Ukraina, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, 
Lenkija ir kt.) [228, 244]. Čia pravartu palyginti Lietuvoje ir kaimyninėse 
šalyse atliktų tyrimų duomenis. Pavyzdžiui tiriant ėduonies paplitimą Rusi-
jos šiaurės vakarų regione nustatyta, kad ši liga paplitusi tarp 91,8 proc. 15-
mečių, ir ėduonies intensyvumas vertinamas 4,9. Palyginus mieste ir kaime 
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gyvenančių paauglių rodiklius nustatyta, kad tarp miesto paauglių ėduonis 
paplitusi mažiau nei tarp paauglių, gyvenančių kaimo regionuose [85]. 2016 
m. Lenkijoje atliktas tyrimas parodė, kad tarp 18-mečių ėduonies intensy-
vumas siekia 7,13, kai PSO yra apibrėžusi, kad priimtina 18-mečių KPI 
dantų indekso vidutinė vertė neturėtų viršyti 4,00 [4, 158]. Palyginus miesto 
ir kaimo regionų duomenis nustatyta, kad mieste gyvenančių paauglių dantų 
ėduonies intensyvumas yra didesnis (7,72) nei kaimo regionuose gyvenan-
čių paauglių (6,42) [158]. Panašūs duomenys, kai buvo nustatytas aukštas 
KPI dantų indeksas, gauti ir atliekant tyrimus Centrinės bei Rytų Europos 
šalyse. Pavyzdžiui, Vengrijoje tiriant jaunuolius iki 19 metų amžiaus nusta-
tyta 11,79 vidutinė KPI dantų indekso reikšmė [147]. Apskritai didelis 
ėduonies intensyvumas 18-mečių populiacijoje nustatytas Čekijoje – vidu-
tinė KPI dantų indekso reikšmė 6,22, Baltarusijoje – 6,8, Albanijoje – 5,2 
[130, 158, 221]. O štai Vakarų Europos, Skandinavijos šalyse situacija yra 
kitokia – KPI dantų indekso reikšmės reikšmingai mažesnės. Danijoje nu-
statyta, kad 15-mečių vidutinė KPI dantų paviršiaus indekso reikšmė siekė 
1,97, o 18-mečių – 4,40 [176]. Šie duomenys patvirtina, kad ėduonies inten-
syvumas Vakarų ir Šiaurės Europos valstybėse yra daug mažesnis, ir įrodo 
praktinę profilaktinių burnos sveikatos programų įgyvendinimo naudą [27]. 

Kadangi dantų ėduonis yra liga, nulemta gyvenimo būdo [18], labai svar-
bu įvertinti populiacijų socialinius-demografinius aspektus ir identifikuoti 
didelės rizikos populiacijų grupes. Vakarų ir Šiaurės Europos šalyse dantų 
ėduonies intensyvumas ir paplitimas vertinamas atskirai: vertinamos tokios 
populiacijų grupės kaip imigrantai, atsižvelgiant į rasę, socialinę šeimos pa-
dėtį. Žinoma, kad ėduonies intensyvumui ir paplitimui tarp vaikų ir paauglių 
turi įtakos tėvų išsilavinimo lygis. Bukarešte (Rumunija) tiriant 10–17 metų 
amžiaus paauglius nustatyta, kad didelę įtaką vaiko burnos sveikatai turi 
tėvų išsilavinimas – didesnis ėduonies paplitimas pastebėtas tarp tų vaikų, 
kurių tėvai neturėjo universitetinio išsilavinimo (70 proc.), nei tarp vaikų, 
kurių tėvai universitetinį išsilavinimą turėjo (49 proc.) [77]. Išsilavinimo 
svarbą patvirtino ir Meksikoje atliktas universiteto studentų tyrimas. Šio 
tyrimo duomenimis, vidutinė KPI dantų indekso reikšmė siekė 4,04, kas 
atitiko PSO nustatytą standartą. Taip pat buvo nustatyta KPI dantų indekso 
ir amžiaus koreliacija: indekso vertė didėjo su tiriamųjų amžiumi: mažiausia 
buvo 16-mečių grupės – 3,61, didžiausia 18-mečių grupės tiriamųjų – 3,91 
[81]. Hipotezė, kad atvykėlių ir imigrantų burnos higienos įgūdžiai, kartu ir 
burnos sveikata yra prastesni nei vietos gyventojų, buvo patvirtinta Ka-
nadoje atliktu tyrimu. Atliekant šį tyrimą buvo palygintas dantų ėduonies 
paplitimas tarp vaikų, kurių tėvai gimė Kanadoje, ir vaikų, kurių tėvai yra 
imigrantai. Rezultatai parodė, kad didesnės KPI dantų indekso vertės buvo 
imigrantų vaikų iki 18 metų amžiaus [208]. Panaši situacija pastebėta ir 
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JAV – dantų ėduonies intensyvumas ir paplitimas didesnis tarp 0,5–18 metų 
amžiaus tirtų imigrantų vaikų [48]. Taigi akivaizdu, kad etniškumas yra 
susijęs su individų burnos sveikata, o tai patvirtina kultūrinių veiksnių įtaką 
formuojant su burnos sveikata susijusį elgesį [82].  

Nehomogeninis dantų ėduonies intensyvumo pasiskirstymas populiaci-
joje lemia dantų ėduonies poliarizaciją. 2000 m. PSO pasiūlė naudoti vadi-
namąjį SiC indeksą (angl. Significant Caries Index). SiC indeksas skirtas 
atkreipti dėmesį į individus, kurių KPI dantų indekso vertė yra aukščiausia, 
ir KPI dantų indekso reikšmė papildoma atsižvelgiant į didžiausią trečdalio 
tiriamosios grupės KPI dantų indeksą, ir apskaičiavus jo vidurkį [33]. 
Tyrimo, atlikto tarp 12 metų paauglių iš 14 pasaulio šalių, duomenimis, KPI 
dantų indekso reikšmė svyravo nuo 1,0 iki 8,5, o SiC – nuo 2,8 iki 13,7; 
didėjant KPI dantų indekso reikšmei, didėjo ir SiC indekso reikšmė [175]. 
Bratthall ir kt. pasiūlė, kad 12 metų paauglių SiC indeksas turėtų neviršyti 3, 
o 15 metų paauglių turėtų būti ne didesnis kaip 5, ir taip nubrėžė tam tikras 
dantų ėduonies intensyvumo populiacijos grupėse ribas [33, 175]. Tiriant 
Nevadoje gyvenančius 13–19 metų amžiaus paauglius buvo įrodyta, kad 
remiantis tik KPI dantų indeksu, neįmanoma tinkamai įvertinti dantų 
ėduonies paplitimą ir intensyvumą visose populiacijos grupėse [54]. Todėl 
remiantis SiC indeksu ir atsižvelgiant į tam tikrus socialinius-ekonominius 
bei rizikos veiksnius (amžių, lytį, rasę, odontologinio gydymo pasiekia-
mumą gyvenamojoje vietoje, fluoro kiekį geriamajame vandenyje), galima 
identifikuoti populiacijos grupes, kurioms būdinga didelė ėduonies rizika 
[54, 175].  

Vystantis, tobulėjant kariesologijos mokslui, tapo svarbu apibrėžti demi-
neralizacijos kaip neertminio kariozinio proceso koncepciją ir apibūdinti 
kliniškai patikimus bei ėduonies pažeidimą patvirtinančius tyrimo metodus 
[225]. Tam 2002 m. buvo sukurta ICDAS sistema (angl. International 
Caries Detection and Assessment System), kurią sudaro kodų nuo 0 iki 6 
schema. Ši sistema leidžia detaliai apibūdinti klinikinę būklę pagal kario-
zinio pažeidimo sunkumą ir yra tapusi tarptautiniu auksiniu standartu [93, 
101]. 2016 m. ispanų atliktas 6, 12 ir 15 metų amžiaus vaikų dantų būklė 
tyrimas parodė, kad vertinant ėduonies pažeistus dantis pagal ICDAS 
sistemą, t. y. įtraukiant ir neertminius pažeidimus, vidutinė KPI dantų in-
dekso reikšmė didėjo didėjant tiriamųjų amžiui: 6-mečių vidurkis buvo 2,13, 
12-mečių – 3,44, o 15-mečių – 4,74 [11]. O štai islandai, tirdami tokio pat 
amžiaus tiriamųjų grupes, nustatė, kad vertinant ėduonies pažeistus dantis 
pagal ICDAS metodiką, t. y. įtraukiant neertminius pažeidimus, bendras 
ėduonies pažeidimų lygis visose tirtose amžiaus grupėse taip pat padidėjo: 
6-mečių – 0,5, 12-mečių – 3,9 ir 15-mečių – 6,6 [3]. Paauglių ėduonies 
pažeistų dantų tyrimų naudojant ICDAS vertinimo skalę Lietuvoje iki šiol 
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nebuvo atlikta. Tačiau Lietuvoje buvo tirta 12-mečių populiacija taikant 
Nyvad dantų ėduonies vertinimo kriterijų, kuris, kaip ir ICDAS, vertina ir 
neertminius (aktyvius ir stabilizuotus) pažeidimus. Taigi pagal šią metodiką 
12-mečių lietuvių vidutinė KPI dantų indekso reikšmė (įtraukiant ir neert-
minius pažeidimus) siekia 7,9. Didžioji indekso dalis žymėjo dantis turin-
čius aktyvius pažeidimus (5,0), kiek mažiau dantų turėjo neaktyvius pa-
žeidimus – 2,2 [145]. Deja, nei Europoje, nei kituose žemynuose nebuvo 
atlikta pakankamai paauglių populiacijos epidemiologinių ėduonies tyrimų, 
vertinančių ir neertminius pažeidimus. Baltarusijoje tiriant 18–21 metų am-
žiaus grupes buvo nustatyta, kad bendras ėduonies sukeltas dantų paviršiaus 
pažeidimo lygis vertinant pagal Nyvad kriterijų siekė 32,46 (iš jų 3,90 
aktyvių neertminių ir 2,13 aktyvių ertminių pažeidimų), o vertinant pagal 
ICDAS – 41,87 (iš jų 6,14 aktyvių neertminių ir 4,14 aktyvių ertminių) 
[246]. Pastarojo tyrimo rezultatai akivaizdžiai rodo, kad naudojant ICDAS 
sistemą nustatoma daugiau aktyvių ėduonies pažeidimų (tiek ertminių, tiek 
neertminių). Šis skirtumas yra svarbus pasirenkant ėduonies gydymo tak-
tikas: daugiau invazinių ir neinvazinių procedūrų taikoma tiems pacientams, 
kuriems ėduonis diagnozuojama būtent pagal šią sistemą. Tiek ICDAS 
sistema, tiek Nyvad ėduonies vertinimo kriterijus gali suteikti papildomų 
epidemiologinių žinių, tai yra tobulesnės metodikos, palyginti su tradiciniu 
KPI dantų indeksu. Tačiau norint, kad pagal šias metodikas neertminiai 
pažeidimai būtų nustatyti kuo tiksliau, jas turi taikyti patyrę tyrėjai, tyrimo 
metu dantų paviršiai turi būti švarūs ir sausi. 

Norint identifikuoti pradinius vizualiai matomus ėduonies pažeisto dan-
ties emalio pokyčius, reikia atlikti daugiau ėduonies epidemiologinių tyrimų 
naudojant ICDAS sistemą bei Nyvad kriterijų. Naudojant KPI dantų 
indeksą, emalio pokyčiai yra nuvertinami, dėl to nacionaliniai ėduonies tyri-
mai neatskleidžia tikrojo ligos paplitimo masto ir intensyvumo. Pažangesni 
informacijos rinkimo ir kaupimo būdai ne tik leis selektyviai įvertinti 
ėduonies paplitimą, bet ir padės efektyviau jį mažinti. 

 
2.6. Dantų ėduonies rizikos determinantai 

 
Rizikos veiksniai yra aplinkos, elgesio ir biologinis veiksniai, patvirtinti 

ilgalaikiais tyrimais, šie veiksniai tiesiogiai padidina ligos atsiradimo tiki-
mybę. Jeigu jų nėra ar jie pašalinami, ligos atsiradimo tikimybė sumažėja. 
Rizikos veiksniai yra priežasčių grandinės dalis, arba jie leidžia šiai gran-
dinei paveikti šeimininką. Kai liga išsivysto, pašalinus rizikos veiksnį ne-
būtinai išgyjama [38].  

Ėduonies indikatoriai – veiksniai, turintys momentinių epidemiologinių 
tyrimų patvirtintą poveikį rizikai susirgti [274]. Pavyzdžiui, dantų ėduonies 
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indikatoriai vaikystės laikotarpiu gali būti ankstesnė pieninių dantų ėduonies 
anamnezė, emalio defektai, odontologinės pagalbos prieinamumas, didelės 
seilių testo reikšmės, šeimos socialinė-ekonominė padėtis [247].   

Ėduonies prediktoriai – veiksniai, turintys ilgalaikių epidemiologinių ty-
rimų patvirtintą poveikį rizikai susirgti. Ėduonies prediktoriai vaikystės 
laikotarpiu gali būti fluoro preparatų vartojimas, mitybos ir burnos higienos 
įpročiai [240] ir netgi dantų gydymas taikant bendrinę nejautrą [92]. In-
dikatoriai ne visada sutampa su prediktoriais. 

Prognozuojant kompleksinės etiologijos ligas, pavyzdžiui, dantų ėduonį, 
pranašesnis yra daugiaveiksnio modeliavimo būdas [17, 65]. Etiologiniai 
veiksniai neveikia po vieną, ligą sukelia jų tarpusavio ryšiai ir sąveikos [69]. 
Vertinant ėduonies riziką, svarbu ne tik nustatyti vietinius veiksnius, turin-
čius įtakos ėduonies pažeidimui atsirasti (apnašos, daug angliavandenių 
turinti dieta), bet, anot Burt, ir būtinai praplėsti ligos rizikos sąvoką įver-
tinant ir socialinius veiksnius, galinčius paveikti tiek individo, tiek popu-
liacijos sveikatą [38]. Dantų ėduonies atsiradimą paauglystėje lemia biolo-
ginių veiksnių (mažas gimimo svoris, mamos nėštumo patologija, lytis, vai-
kystėje persirgtos ligos), elgesio veiksnių (burnos higienos, mitybos įpro-
čiai) ir socialinių-ekonominių veiksnių (tėvų išsilavinimas, šeiminė padėtis, 
pajamos) sąveikos [173]. 
 

2.7. Elgesio paauglystėje nulemti dantų ėduonies rizikos indikatoriai 
 
2.7.1. Burnos higienos, reguliarių apsilankymų pas odontologą 
reikšmė siekiant išsaugoti burnos sveikatą paauglystės laikotarpiu 
 
Paauglystė yra pereinamasis amžiaus tarpsnis, kai vaikų savarankiškumas 

formuojasi pagal jų pačių susikurtus elgesio modelius [231]. Paauglystės 
laikotarpiu vis svarbesnė darosi socialinė aplinka, vis didėja tikimybė, kad 
individai priims savo bendraamžių grupės elgesio modelius kaip socialines 
normas (požiūris į rūkymą, sveiko maisto vartojimą ar kitokius elgesio 
modelius, turinčius įtakos burnos sveikatai) [235]. Emocinių veiksnių (tokių 
kaip estetinis vaizdas) svarba paauglystėje didėja ir nustelbia pažintinius 
veiksnius (tokius kaip žinios). Tačiau tai nestebina žinant, kad emociniai 
veiksniai paauglių elgesį, susijusį su burnos sveikata, veikia stipriau nei ra-
cionalūs [115]. Individų pasitikėjimą savimi lemia keletas vystymosi po-
kyčių paauglystės laikotarpiu. Tai ir autoritetų pasikeitimas (pavyzdžiui, 
autoritetais laikomi nebe tėvai, o bendraamžiai), tai ir individų gebėjimas 
visuomenėje egzistuojančias normas ir vertybes pritaikyti savo gyvenime. 
Išaugęs paauglių pasitikėjimas savimi siejamas su pasitenkinimu gyvenimu, 
mažesnėmis sveikatos problemomis, reguliaresniu dantų valymu ir lanky-
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musi pas odontologą [2]. Šie emociniai ir psichologiniai pokyčiai turi di-
delės įtakos formuojantis paauglių elgesio modeliams, kartu ir burnos svei-
katos palaikymo įpročiams. 

Nuo individų susikurto elgesio modelio priklauso gera burnos sveikata ir 
burnos ligų prevencija. Yra keli pagrindiniai su elgesiu susiję dantų ėduo-
nies rizikos indikatoriai, kurie laikomi pačiais svarbiausiais, tai – reguliarus 
kasdienis dantų valymas fluoridų turinčia pasta, reguliarūs apsilankymai pas 
odontologą ir racionali mityba (daug angliavandenių turinčios mitybos 
koregavimas ir vengimas užkandžiauti) [19]. Kitų autorių duomenimis, 
rūkymas dažniausiai yra ketvirtas ėduonies rizikos veiksnys, turintis didelę 
įtaką šios ligos išsivystymui [19, 95, 96]. Manoma, kad, pradėjus rūkyti 
paauglystėje, šio žalingo įpročio nebus atsisakoma ir suaugus. Žmonės pa-
prastai pradeda rūkyti 15  m. amžiaus, ir tai dažniausiai susiję su socialine 
aplinka [80]. 

Visiems asmenims dažniausiai rekomenduojama valyti dantis du kartus 
per dieną. Fluoro kiekis dantų pastoje kiekvienam pacientui turėtų būti 
paskiriamas individualiai, atsižvelgiant į jo dantų ėduonies aktyvumą ir 
rizikos laipsnį. Pagal naujausias Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 
rekomendacijas paaugliams, patenkantiems į mažos ėduonies rizikos grupę, 
turėtų būti skiriama dantų pasta, turinti 1000 ppm fluoro, o patenkantiems į 
didelę ėduonies rizikos grupę – pasta su 1450 ppm fluoro [50]. Dantų 
valymo dažnis yra lemiamas veiksnys, nes naudojant dantų pastą su fluoru, 
prevencinis poveikis vis tiek yra, net jei valymo kokybė nepakankama. Šve-
dijoje atlikto tyrimo metu nustatyta, kad 73 proc. 15-mečių žino, jog fluoras 
apsaugo dantis nuo ėduonies [100], tačiau mergaičių žinios yra išsamesnės 
nei berniukų [94]. Dantis du kartus per dieną valo 87 proc. tirtų 15–16 metų 
amžiaus Švedijos paauglių, po pusryčių tai daro 88 proc., o eidami miegoti – 
91 proc. paauglių. Dvi minutes dantis valo tik 30 proc. apklaustųjų, skala-
vimo skystį su fluoru naudoja 24 proc., o didžioji dalis respondentų 
(66 proc.) nenaudoja jokio skalavimo skysčio [107]. Škotijoje 63 proc. 15 
metų berniukų ir 82 proc. mergaičių dantis valo du kartus per dieną [134]. 
Vieni iš nereguliariausiai Europoje dantis valančių paauglių gyvena 
Suomijoje: 18-mečių populiacijoje 30 proc. berniukų ir 55 proc. mergaičių 
dantis valo dažniau nei kartą per dieną [98]. Daugiausia 15-mečių paauglių, 
valančių dantis du kartus per dieną, yra Šveicarijoje (80 proc. berniukų ir 
89 proc. mergaičių), labai daug tokių paauglių gyvena Šiaurės Europos 
šalyse, Vokietijoje ir Olandijoje; o mažiausiai – Maltoje (16 proc. berniukų 
ir 26 proc. mergaičių), paskui eina Rytų ir Pietų Europos šalys [148]. Di-
džiausi skirtumai lyties aspektu (>20 proc.) buvo nustatyti Suomijoje, Len-
kijoje, Estijoje, Portugalijoje, Kroatijoje ir Italijoje, mažiausi (<10 proc.) – 
Olandijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Maltoje [148]. Daugelyje tyrimų pagal 
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dantų valymo dažnį buvo nustatyti skirtumai lyties aspektu – mergaitės yra 
linkusios dantis valyti dažniau nei berniukai. Kai kurie tyrėjai šiuos skir-
tumus bando paaiškinti socialiniais ir psichologiniais burnos sveikatos po-
veikiais, lemiančiais, kad mergaitės burnos sveikatą stipriau sieja su bendra 
gyvenimo kokybe nei berniukai [155]. Šiuos skirtumus lemia palankesnis 
(nei berniukų) mergaičių požiūris į burnos sveikatą, jų gyvenimo stilius, 
pasaulėžiūra, žinios ir nuostatos [78]. 

Tarpdančių valymo priemones, pavyzdžiui, dantų siūlą, paaugliai kasdien 
naudoja gana retai. Netgi Švedijoje, kur paauglių burnos higienos įgūdžiai 
yra geri, tarpdančių higienai skiriama daug mažiau dėmesio: tik 4 proc. 
paauglių teigia kasdien naudojantys dantų siūlą, ir mergaitės tai daro daž-
niau nei berniukai (atitinkamai 25 ir 12 proc.) [64]. 

Reguliarus dantų valymas teigiama koreliacija susijęs su paauglių pasi-
tikėjimu savimi, o reguliarūs apsilankymai pas odontologą yra siejami su 
pozityviu savęs vertinimu [143]. Pagrindinė priežastis, dėl kurios neregu-
liariai lankomasi pas odontologą ir praleidžiami profilaktiniai vizitai, yra 
odontologo baimė, atsiradusi dėl blogos patirties vaikystėje ir šeimos įtakos. 
Deja, dar mažai atlikta naujų ilgalaikių tyrimų siekiant nustatyti sąsajas tarp 
vaikų ir paauglių amžiaus ir odontologo baimės. Dėl šios priežasties vis dar 
neaišku, ar odontologo baimė su amžiumi mažėja. Tačiau, vieno iš senesnių 
tyrimų duomenimis, odontologo baimė su amžiumi mažėja: pavyzdžiui, 
odontologo baimę jaučia 40 proc. 6–8 metų amžiaus vaikų, bet jau tik 
18 proc. 11–13 metų ir 15 proc. 14–16 metų paauglių [266]. Iš šio tyrimo 
duomenų galima daryti išvadą, kad odontologo baimė susijusi su subren-
dimo lygiu, t. y. didėjant amžiui, stiprėja suvokimas, kad nemalonių pojūčių 
per odontologinę procedūrą galima išvengti, nes keičiasi kognityvios vaikų 
galimybės, ir jau būdami paaugliai jie geba racionaliai įvertinti savo patirtis 
ir išreikšti jausmus. Odontologo baimė dar siejama su burnos higienos 
įgūdžių stoka. Tų vaikų, kurie pas odontologą lankosi reguliariai, burnos 
sveikata yra daug geresnė, nes jie yra susiformavę gerus burnos priežiūros 
įpročius [51].  

Profilaktinių vizitų dažnis, fluoro kiekis dantų pastoje, turi būti nusta-
tomas kiekvienam pacientui individualiai, atsižvelgiant į jo dantų ėduonies 
aktyvumą ir rizikos laipsnį. Profilaktiniai vizitai įprastai skiriami kas šešis 
mėnesius, vis dėlto jie ne visada lemia geresnius rezultatus. Ironiška, tačiau 
tyrimais nustatyta, kad tarp dažnesnių apsilankymų pas odontologą ir 
didesnio plombų skaičiaus yra tarpusavio ryšys [223]. Vadovaujantis Nyvad 
rekomendacija, pagal ėduonies aktyvumą skiriamos trys pacientų grupės: 
pirmai grupei priskiriami pacientai, kurių dantų ėduonis nėra aktyvi, 
profilaktiškai jie turi apsilankyti pas odontologą kas vienus ar dvejus metus; 
antrai grupei priskiriami pacientai, kurių dantų ėduonis yra aktyvi, tačiau jie 
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gali kontroliuoti ėduonies rizikos veiksnius, o pas odontologą turi apsi-
lankyti kas 6–9 mėn.; į trečią grupę įeina pacientai, kurie negali kontroliuoti 
ėduonies rizikos veiksnių ir turi apsilankyti pas odontologą kas 3–6 mėn. 
[182].  

Propaguoti sveiko gyvenimo stilių ir burnos higienos įpročius įvairaus 
amžiaus paauglių grupėse yra labai svarbu ne dėl trumpalaikio šios prie-
monės poveikio burnos sveikatai ir gerovei, bet dėl ilgalaikių pasekmių for-
muojant su sveikata susijusį elgesį vėlesniu gyvenimo etapu. 
 

2.7.2. Mitybos reikšmė burnos sveikatos išsaugojimui paauglystės 
laikotarpiu 
 
PSO teigimu, sveikata priklauso nuo fizinės, socialinės, ekonominės ap-

linkos ir asmens elgsenos [264]. Tačiau kartu pabrėžiama, kad vienas reikš-
mingiausių veiksnių, turinčių įtakos paauglių sveikatai, yra mityba [251]. 
Maistas suteikia paaugliui energijos, reikalingos augti, fiziniam aktyvumui 
ir gyvybinėms organizmo funkcijoms palaikyti. Maistas aprūpina organizmą 
būtinomis medžiagomis [237].  

Paauglystė yra tas amžiaus tarpsnis, kai vaikas linkęs protestuoti ir 
priešintis tėvams bei auklėtojams, tai vienas sunkiausių ir švietimo sveikatos 
srityje laikotarpių [222]. Šeima laikoma stipria socialine terpe, padedančia 
atsiskleisti vaiko emocijoms, pažintiniams interesams, pasitikėjimui savimi 
[113, 222]. Tėvai sukuria vaikams mitybos aplinką, nes nuo jų priklauso 
maisto pasirinkimas, įvairovė, taip pat jie turi įtakos mitybos įpročių forma-
vimuisi, nes pavyzdys labiausiai veikia jaunų žmonių elgseną [163]. Tėvai 
tiesiogiai modeliuoja ir vaikų elgesį, turintį įtakos sveikatai, formuoja jų po-
žiūrį, mitybos ypatumus [113]. Tėvų įgūdžiai, požiūriai, socialinės, buitinės 
sąlygos turėti įtakos paauglių higienos įpročiams ir burnos ligų paplitimui 
[151, 254]. Paauglystės laikotarpiu susiformuoja kai kurie gyvensenos įpro-
čiai [269].  

Dantų ėduonis yra viena iš dažniausių lėtinių ligų vaikystėje. Nustatyta, 
kad net 70 proc. septyniolikmečių nuolatiniai dantys yra pažeisti, o 90 proc. 
iš jų nustatytas dantų ėduonis kramtomuosiuose paviršiuose [5], 36 proc. 
sudaro negydytas dantų ėduonis [192]. Dantų ėduonies atsiradimą didele 
dalimi lemia netinkama ir nevisavertė paauglių mityba. Vaikai mėgsta 
užkandžiauti saldžiais produktais, nesilaiko sveikos mitybos reikalavimų, 
mėgsta saldų, lipnų maistą, o tai neigiamai paveikia ne tik dantų būklę, bet 
ir bendrą organizmo sveikatą, darbingumą, imlumą ligoms [35, 151, 152, 
192]. Manoma, kad per didelis cukraus vartojimas yra pagrindinė vaikų 
dantų ėduonies priežastis [166, 245].  
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Didėjant pasaulinei ekonomikos recesijai, silpnėjant vidurinei klasei pri-
klausančių šeimų ekonominiam stabilumui, kintant moters vaidmeniui šei-
moje ir dažnai maitinantis visuomeninio maitinimosi įstaigose, visavertė ir 
sveika mityba tampa sunkiai įgyvendinama [13]. Per pasaulį ritasi nutukimo 
epidemija. Kas antras išsivysčiusių šalių gyventojas turi antsvorio. Ši 
problema ypač aktuali vaikams. Nutukę vaikai turi daugiau išdygusių dantų 
nei nenutukę savo amžiaus grupės vaikai. Dantų išdygimo laikas lemia 
dantų ėduonies riziką. Racionali mityba svarbi bendrai organizmo sveikatai, 
ji taip pat aktuali ir burnos sveikatos išsaugojimui [215].  

Cukrūs, esantys maisto produktuose, gali būti natūralūs ir pridėtiniai. 
Natūralus cukrus yra vaisiuose, daržovėse, pieno produktuose. Ypač pa-
vojingas paplitęs pridėtinio cukraus vartojimas. Jo gali būti vaisių sultyse, 
duonoje, sausuose pusryčiuose ir kituose maisto produktuose [166]. Cukrus 
ir kiti angliavandeniai patys savaime nedaro dantims jokios žalos. Jei var-
tojami dideli kiekiai rafinuotų angliavandenių, bakterijos žaibiškai reaguoja 
gamindamos rūgštis, sukeliančias danties kietųjų audinių demineralizaciją. 
Svarbiausias veiksnys, lemiantis demineralizacijos proceso eigą, yra dantų 
apnašos, jų storis ir bakterinė sudėtis. Todėl tokie angliavandeniai kaip 
cukrus neišprovokuos rūgščių gamybos, jei nebus storo apnašų sluoks-
nio[124].   

Pastaraisiais metais mitybos įpročiai įgavo nesveikos mitybos ypatumų. 
Kasdieniame racione atsirado saldžių maisto produktų ir užkandžių gausa, 
jie iš maisto raciono išstumia sveikus maisto produktus. Daugelyje išsivys-
čiusių šalių paaugliai užkandžiams renkasi greitą maistą, traškučius, saldu-
mynus (tortus, pyragus ir kt.), gazuotus saldžiuosius gėrimus, nuolat gurkš-
noja saldintą kavą [154, 156, 164, 259]. Saldumynus paaugliai valgo daž-
niau nei tris kartus per savaitę [121]. Mokyklinio amžiaus vaikai daug laiko 
praleidžia mokykloje. Todėl svarbu, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos 
pavalgyti ir pasirūpinta tinkamo maisto pasiūla. Paaugliai nori būti savaran-
kiški, tačiau ne visada geba pasirinkti sveikiausią maistą [237]. Tėvai pa-
augliams duoda kišenpinigių, kuriuos jie dažniausiai išleidžia saldiems už-
kandžiams ar rūkalams. Atliktas tyrimas parodė, kad vaikų, kurie gauna iš 
tėvų pinigų, KPI indekso reikšmė yra didesnė [203]. Todėl tikslinga, kad 
mokyklose nebūtų greito maisto aparatų, saldintų gaiviųjų gėrimų, traš-
kučių. 

Lenkijoje atliktas tyrimas parodė, kad užkandžiauja iki 96,7 proc. moks-
leivių: 16,8 proc. iš jų saldumynus valgo kelis kartus per dieną, 40,5 proc. 
paauglių juos vartoja kelis kartus per savaitę ir tik 5,2 proc. apklaustųjų 
nurodė, kad jais mėgaujasi retai arba niekada. Tyrimo duomenimis, greitu 
maistu piktnaudžiauja 54,6 proc. apklaustųjų. Be to, šio tyrimo metu 
konstatuota, kad dažnai užkandžiaujantiems paaugliams dažniau nustatomas 
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dantų ėduonis [127]. Panašius duomenis pateikia ir Brazilijoje atliktas ty-
rimas. Moksleiviai, kurių kūno masės indeksas yra aukštesnis ir kurie mėgs-
ta užkandžiauti saldumynais, turi daugiau ėduonies pažeistų dantų [84].  

Brazilijoje atlikto epidemiologinio tyrimo tikslas buvo nustatyti karieso-
geninio maisto (traškučių, pyragų, ledų, natūralių vaisių sulčių ir kt.) po-
veikį burnos sveikatai. Daugiau cukrų vartojantiems moksleiviams buvo 
nustatyta prastesnė burnos sveikatos būklė [192].  

Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad mokiniai dažnai valgo saldumynus 
(49 proc.), riebaluose virtus traškučius (16 proc.) [254]. Vaisvandenius ir 
gazuotus gėrimus geria 25,3 proc. mokinių [253]. Gazuotus saldintus 
gėrimus dažniau vartoja berniukai nei mergaitės [163]. Zaborskio ir Makari 
tyrimų duomenimis, kiekvieną dieną 43,8 proc. vaikų valgo saldainius ar 
šokoladą, 27,4 proc. geria kavą [236]. Lietuvoje atliktas išsamus tyrimas 
parodė, kad mergaitės dažniau valgo saldainius ir šokoladą, o berniukai daž-
niau užkandžiauja traškučiais, geria gazuotus saldžiuosius gėrimus [163].  

Mokslininkų teigimu, paauglystės laikotarpiu nevisavertis maistas yra 
žalingas, nes jis, nors suteikia daug energijos ir turi tuščių kalorijų, tačiau 
trikdo fizinę sveikatą [162, 206]. Užsienio šalių mokslininkų atlikti tyrimai 
parodė, kad 35 proc. paros energijos gaunama iš tokių produktų kaip 
desertai, picos, traškučiai, saldieji gėrimai [142, 195]. Moksliniais tyrimais 
nustatyta, kad greitu maistu dažniau maitinasi mažesnes pajamas gaunantys 
gyventojai. Tiriant burnos sveikatos būklę nustatyta, kad šie pacientai turi 
daugiau ėduonies pažeistų dantų [5, 122]. Tai patvirtina ir Lietuvoje atliktas 
tyrimas, kuriuo nustatyta, kad nesveika mityba būdingesnė paaugliams iš 
neturtingų šeimų [163]. Todėl mokykla yra svarbi terpė sveikatai gerinti, 
ypač skurdžiai gyvenančiose bendruomenėse. Mokyklos, kurdamos maiti-
nimosi politiką, ribojančią cukraus ir skatinančią vandens vartojimą, turi 
puikias galimybes prisidėti prie vaikų burnos sveikatos gerinimo [245].  

Naujojoje Zelandijoje atliktų tyrimų duomenimis, mokyklose, kuriose 
buvo apribotas saldžiųjų gėrimų vartojimas, moksleivių dantų ėduonies pa-
žeidimų sumažėjo. Atlikus analizę paaiškėjo, kad vykdant tokią politiką ap-
saugomas vienas iš trijų dantų. Be to, šiose mokyklose nustatyta mažiau ne-
gydyto ar apleisto dantų ėduonies atvejų. Taip pat svarbu pabrėžti, kad daž-
nai profilaktinėse programose akcentuojama burnos higiena ir fluoro terapi-
ja, tačiau užmirštama, kad tikslinga riboti suvartojamo cukraus kiekį [245].  

Gerėjanti burnos sveikata ir epidemiologiniai tyrimai patvirtina, kad 
sumažinus suvartojamo cukraus kiekį, pagerėja vaikų mokymosi rezultatai ir 
vystymosi rodikliai. Todėl mitybos programos, ypač siekiančios apriboti 
cukraus vartojimą, gali teigiamai paveikti mokinių burnos sveikatą ir kartu 
sumažinti dantų ėduonies gydymo išlaidas [245]. Sveikatos mokymas ir 
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skatinimas koreguojant mitybos įpročius, raginant labiau rūpintis savo svei-
kata tęsiasi visais gyvenimo etapais [150].  

Daugelis mokslinių tyrimų rodo, kad modernioje šiuolaikinėje visuome-
nėje yra ryšys tarp dantų ėduonies ir cukraus vartojimo, kad rafinuotų 
angliavandenių vartojimas turi reikšmės dantų ėduonies valdymui, tačiau ta 
reikšmė nėra tokia didelė, kokia buvo „eroje iki fluorido“ [36]. Nepaisant to, 
egzistuoja didelės rizikos moksleivių grupės, kuriose su mityba susiję elge-
sio rizikos veiksniai lemia padidėjusią ėduonies atsiradimo riziką. Todėl rei-
kia valstybinio lygmens profilaktinių programų ir teisės aktų, reglamen-
tuojančių daug cukraus turinčio maisto produktų pardavimą mokyklose ir 
kitose vietose, kurios gausiai lankomos vaikų ir paauglių. 

 
2.8. Biologiniai dantų ėduonies rizikos indikatoriai paauglystėje 
 
Vystantis biologinių sistemų mokslinei sričiai, nyksta linijinis požiūris į 

ligos kaip biologinio proceso kilmę. Liga yra įvairių biologinių sistemų, 
kurias veikia išorinės aplinkos veiksniai – stresoriai, sąveikos pasekmė. 
Žmogaus mikrobioma yra biologinių sistemų kompleksas ir šių sistemų 
komponentai sąveikauja tarpusavyje [31]. Žmogaus mikrobiomos tyrimai 
suteikė pagrindo prielaidai, kad daugėlis lėtinių ligų gali būti susijusios su 
žarnyno [219] ir burnos mikrobiomos pusiausvyros sutrikimais [277]. 
Ekologiniai burnos mikrobiomos poslinkiai siejami su dantų ėduonies ir 
periodonto ligų etiologija [257]. Mikrobiomos, seilių tėkmės ir biologinių 
parametrų unikalumas, unikalus biofilmo formavimasis atveria kelią į 
individualios rizikos susirgti ir individualios medicinos bei odontologijos 
sampratą [271]. Ši samprata apima ne tik individualizuotą gydymą, bet ir 
individualias mitybos bei gyvenimo būdo rekomendacijas [172]. Vis dėlto 
dantų ėduonies etiologijai yra svarbu ne tiek struktūriniai mikrobiomos 
parametrai, kiek funkciniai jos aktyvumo metabolominiai (mikroorganizmų 
apykaitos produktai) pokyčiai, kuriuos sukelia išorės poveikiai [257].  

Iš biologinių indikatorių, galinčių turėti sąsajų su ėduonies rizika pa-
auglystėje, išskirtini šie: gimimo svoris, ankstyvosios vaikystės ligos, ėduo-
nis, buvęs pieniniame sąkandyje, dantų emalio hipoplazija. 

Vaikai, gimę mažo svorio, turi mažiau specifinių ir nespecifinių seilių 
baltymų: IG, IA, IgM, mažiau cirkuliuojančių T ląstelių ir komplemento 
faktorių [43–45]. Tuo galima paaiškinti didesnį šių vaikų sergamumą infek-
cinėmis ligomis per pirmuosius 10 mėnesių. Mažo svorio vaikų imuninės 
sistemos nesubrendimas gali lemti ankstyvą kariesogeninių mikroorganizmų 
kolonizaciją [37]. Motinos nutukimas ir rūkymas nėštumo metu susijęs su 
dantų ėduonies išsivystymu paauglystėje, tokių motinų paaugliams vaikams 
nustatomos didesnės KPI-P reikšmės [112]. Ypač mažo gimimo svorio 
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vaikams paauglystėje būdinga didesnė dantų emalio hipoplazinių defektų 
rizika. Vaikams, kuriems pasireiškia emalio hipoplazija, nustatomos dides-
nės KPI-D vertės pieniniame sąkandyje [278]. Paaugliai, kurie turėjo ūgio 
deficitą ankstyvojoje vaikystėje, taip pat turi polinkį į didesnes KPI-D 
reikšmes [190]. Tačiau Brian ir kt. atlikta sisteminė apžvalga neparodė ryšio 
tarp mažo gimimo svorio ir dantų ėduonies intensyvumo. Tiesa, autoriai 
teigia, kad ryšiui tarp mažo gimimo svorio ir dantų ėduonies nuolatiniame 
sąkandyje nustatyti trūksta išsamių mokslinių duomenų [37]. Amerikiečių 
atliktas tyrimas parodė ryšį tarp neišnešiotumo, mažo gimimo svorio ir 
dantų ėduonies [217]. Japonų tyrėjai taip pat neaptiko sąsajų tarp dantų 
ėduonies intensyvumo, mažo gimimo svorio ir neišnešiotumo [242]. Galima 
daryti išvadą, kad priešlaikinis gimimas ir mažas gimimo svoris gali nulemti 
danties struktūros pokyčius bei imlumą ėduoniui, bet valdant su elgesiu 
susijusius veiksnius, rizika susirgti nedidėja [220]. 

Bendrinės ligos, persirgtos ankstyvojoje vaikystėje, gali turėti įtakos dan-
tų ėduonies atsiradimui nuolatiniame sąkandyje. Bronchine astma sergančių 
vaikų yra sumažėjęs seilėtekis bei seilių buferinė talpa, tai lemia padidėjusią 
ėduonies riziką [66, 232]. Bronchinė astma gali turėti įtakos dantų ėduonies 
intensyvumui pieniniame sąkandyje, tačiau nenustatyta jokių sąsajų tarp šių 
dviejų ligų paauglystėje [226]. Švedų tyrimas parodė, kad paaugliams, ilgą 
laiką sergantiems bronchine astma, įvertinus kariogramą, nustatoma didesnė 
KP- P reikšmė ir padidėjusi ėduonies rizika [233].  

Gastroezofaginis refliuksas yra vienas iš priežastinių dantų erozijos 
veiksnių. Australų tyrimas parodė stiprią sąsają tarp gastroezofaginio re-
fliukso (GERL) ir paauglių dantų ėduonies bei erozijos [138].  

Nagrinėjant biologinius indikatorius paauglystėje, buvęs pieninių dantų 
ėduonis yra patvirtintas kaip moksliškai įrodytas dantų ėduonies predik-
torius [200]. Tai patvirtino ir Švedijos sveikatos apsaugos tarybos užsakymu 
2007 m. atlikta sisteminė analizė [218].  

Apibendrinant galima teigti, kad atskiri biologiniai indikatoriai iš dalies 
lemia danties imlumą ėduoniui, bet ne pačią susirgimo riziką, kuri yra bio-
loginių, elgesio bei socialinių-demografinių indikatorių sąveikos pasekmė. 

 
2.9. Dantų ėduonies proceso stebėsena (monitoringas) 
 
Burnos ligų gydymas yra vienas iš brangiausių išsivysčiusiose šalyse 

[193, 194]. Pavyzdžiui, Kanadoje jis siekia 12, 6 mlrd. dolerių (CCPA re-
port: www.policyalternatives.ca, 2011). Lietuvoje kasmet skiriama vis dau-
giau PSDF (Privalomas sveikatos draudimo fondas) biudžeto lėšų gyventojų 
pirminei odontologinei priežiūrai. 2006 m. jos sudarė beveik 85,5 mln. Lt 
[136]. Kalbant apie ėduonies gydymą, pagrindinė lėšų dalis skiriama chirur-
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giniam gydymui – dantų plombavimui arba perplombavimui. Plombos nėra 
amžinos, laikui bėgant jos dėvisi, atsiranda mikroįtrūkimų, taigi mažesnės 
plombos keičiamos į didesnes, pašalinama vis daugiau kietųjų danties 
audinių. Tada prireikia endodontinio gydymo, dažniausiai savaime vedančio 
į protezavimą, kuris irgi nėra paskutinė stotelė šiame patologiniame danties 
gyvavimo cikle. Kai dėl įvairiausių komplikacijų dantį tenka pašalinti 
chirurginiu būdu, pasiekiamas galutinis taškas, kai prarasto danties funkcijai 
atkurti reikalinga danties implantacija [248]. Yra apskaičiuota, kad visame 
pasaulyje perplombavimas sudaro 50–71 proc. kiekvieno bendrosios prak-
tikos odontologo užimtumo [168]. Išimant plombą pašalinama ir dalis 
sveiko audinio, tada dar labiau išsiplečia ertmė, todėl dedama nauja plomba 
būna didesnė už ankstesnę, dantis susilpnėja [76]. Daugelyje šalių visa 
dantų ėduonies profilaktikos strategija, ypač pradinių pažeidimų diagnosti-
ka, aktyvaus ėduonies pažeidimų stebėsena, minimalios invazijos strategija, 
nėra plačiai pritaikyta, nes odontologijos kultūra, akreditavimas, licencija-
vimas, odontologinė praktika, taip pat, kaip ir skatinamosios sistemos, 
daugelyje šalių orientuotos į atlyginimą, kuris priklauso nuo restauracinių 
procedūrų sudėtingumo ir skaičiaus [104]. Ypač tai aktualu gydant vaikų ir 
paauglių dantis, nes kietieji nuolatinių dantų audiniai dar nėra visiškai 
susiformavę ir galimos diagnostinės klaidos. Jos padaromos, kai pradiniai 
pažeidimai gydomi chirurginiu būdu ir per daug kietųjų audinių pašalinama 
preparavimo metu nesilaikant minimalios invazijos principų. Dėl to dantis 
labai susilpninamas ir ateityje, tikėtina, gali prireikti brangių gydymo meto-
dų, tokių kaip endodontinis gydymas ir dantų protezavimas. 

Dar viena priežastis – dideli ėduonies diagnozavimo skirtumai, kai diag-
nozuoja skirtingi odontologai [135, 189]. Tai labai neigiamai veikia visą 
odontologinės priežiūros sistemą, nes lemia perteklinį arba nepakankamą 
ėduonies gydymą [87, 276]. Todėl klinicistams labai svarbu suprasti ėduo-
nies proceso eigą, naudoti ankstyvus ėduonies pažeidimų diagnostinius 
kriterijus ir metodus, stabdančius ėduonies progresavimą [20]. Moderni 
dantų ėduonies stebėsena apima diagnostines sistemas, leidžiančias nustatyti 
ėduonies pažeidimus pradinėje stadijoje, įvertinti gylį ir aktyvumą [69] bei 
susieti su gydymu [181]. Plačiausiai naudojamos dvi ėduonies diagnostinės 
sistemos – ICDAC ir Nyvad. Šiuolaikinė ėduonies proceso stebėsena 
orientuota ne į chirurginį gydymą, bet į nechirurginių gydymo metodų tai-
kymą valdant ėduonies procesą bei jo progresavimo stabdymą [118]. 
Pagrindinis chirurginio gydymo tikslas – pagerinti apnašų kontrolę, kai to 
negalima pasiekti nechirurginiais metodais [119].  
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Pagrindiniai dantų ėduonies stebėsenos (monitoringo) tikslai 
 

1. Ėduonies kaip ligos ir biologinio fenomeno suvokimas. Siaurąja 
prasme ėduonis – tai ertmė, nors iš tikrųjų – ligos pasekmė. Dantų ėduonis 
klinikinėje terapinėje praktikoje daugelio suprantamas kaip kietųjų danties 
audinių defektas, kurį reikia pašalinti atsižvelgiant į funkcinius ir estetinius 
reikalavimus. Tačiau tai yra siaura, pasenusi samprata, ne pačios ligos, o jos 
pasekmių suvokimas. Vystantis mokslui, ypač genetikos ir molekulinės 
biologijos srityse, naujos žinios leidžia keisti senąsias paradigmas naujomis, 
kurti naujas ligos profilaktikos ir gydymo strategijas. Dantų ėduonis plačiąja 
prasme suvokiamas kaip liga, atsirandanti dėl pakitusios ekologinės pusiau-
svyros tarp burnoje esančios mikrofloros [89]. Šiuos pokyčius lemia bio-
loginiai, su elgesiu susiję ir socialiniai-demografiniai veiksniai. Tik regu-
liuojant šiuos pokyčius įmanoma valdyti individualiai kiekvieno paciento 
dantų ėduonies procesą. Dantų ėduonies pažeidimo proceso valdymas fo-
kusuojamas į pažeidimų progresavimo valdymą ir kietųjų danties audinių 
struktūros išsaugojimą [104,197].  

2. Individualios dantų ėduonies rizikos nustatymas. Dantų ėduonies 
išsivystymą skatinantys veiksniai kiekvienam individui yra unikalūs, todėl ir 
ėduonies rizika turi būti vertinama individualiai [75, 104]. Dantų ėduonies 
rizikos įvertinimas padės klinicistui sukurti individualų, konkrečiam pacien-
tui skirtą profilaktinių priemonių ir gydymo planą bei numatyti tolesnius 
profilaktinius vizitus [250, 275].  

3. Dantų ėduonies aktyvumo nustatymas. Dantų ėduonis yra dinamiškas 
procesas, jo aktyvumas kinta visą gyvenimą. Svarbu suvokti, kad aktyvūs 
ėduonies sukelti pažeidimai rodo aktyvią ligos eigą ir polinkį progresuoti, o 
stabilizuoti pažeidimai neprogresuoja [68]. Aktyvūs ėduonies sukelti pa-
žeidimai reikalauja profesionalaus gydymo, nes negydomi jie progresuos 
[75]. Stabilizuotos būklės dantų gydyti nereikia, užtenka juos kasdien valyti 
[179, 181].  

4. Optimalaus tausojamojo gydymo metodo pasirinkimas. Neertminiams 
aktyviems ėduonies pažeidimams gydyti taikomi nechirurginiai metodai, 
pašalinantys rizikos veiksnius (burnos higiena, mitybos įpročių korekcija) ir 
skatinantys remineralizaciją (fluoro preparatai, silantai, seilėtekio regulai-
vimas). Moksliškai patvirtinta, kad šie metodai sumažina ligos progresa-
vimo greitį ir stabilizuoja pažeidimus [40, 179, 181]. Esant aktyviems 
ertminiams ėduonies pažeidimams, taikomas chirurginis gydymo metodas 
[21, 62], nes sunku užtikrinti apnašų kontrolę ir pažeidimo progresavimą 
[183]. Dantys preparuojami laikantis minimalios invazijos principų [76]. 

Ėduonies pažeidimų diagnozavimas ir jų aktyvumo įvertinimas, indivi-
dualios ėduonies rizikos nustatymas, individualaus profilaktinių priemonių 
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plano parengimas, ėduonies aktyvumo valdymas atima nemažai gydytojo 
laiko ir yra menkai įvertintas, todėl dauguma gydytojų tiesiog gydo ligos 
padarinius, o ne pačią ligą. Todėl liga progresuoja, atsiranda naujų ertminių 
pažeidimų, o ankstesnieji progresuoja iki komplikacijų, reikalaujančių 
sudėtingesnio gydymo. Tai labai padidina gydymo sąnaudas ir kelia pavojų 
netekti dantų ateityje. Norint išvengti šios restauracinės odontologijos 
krypties, reikia įveikti daug techninių, kultūrinių ir ekonominių kliūčių [89].  
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3. TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI 
 
3.1. Tiriamųjų kontingentas, imtis ir jos sudarymas 
 
Epidemiologinis vienmomentis tyrimas buvo atliktas 2014 m. Lietuvos 

dešimties apskričių centrų moksleivių ugdymo įstaigose. Lietuvoje 87 proc. 
18-mečių paauglių lanko mokyklas, ir, remiantis Eurostat duomenimis, šis 
skaičius yra vienas didžiausių tarp visų Europos Sąjungos narių [67]. 
Tyrimo objektas – 15 ir 18 m. amžiaus moksleivių burnos būklė, ypatingą 
dėmesį skiriant dantų ėduoniui ir burnos higienai. 

Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniu vienetu, tyri-
mas buvo atliktas dešimties apskričių centruose ir jų rajonuose: Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, 
Telšių ir Utenos. Tiriamų asmenų imtis buvo sudaryta taikant daugiapakopę 
klasterių atrankos metodą, vykdytą keliais etapais. Pirmame etape kiekviena 
apskritis buvo padalyta į mažesnius miesto ir kaimo administracinius viene-
tus (klasterius). Antrame etape kiekviename klasteryje mokyklos (sub-
klasteriai) abėcėlės tvarka atrinktos iš Mokslo informacinių technologijų 
centro gauto sąrašo (atrinktos pirmos ir paskutinės sąraše esančios mokyk-
los). Trečiame etape iš kiekvienos mokyklos atrinkta 1-os ir 3-čios gimna-
zijų klasės (blokai) moksleiviai, atstovaujantys 15 ir 18 m. amžiaus gru-
pėms. Penkiolikmečiais moksleiviais buvo laikomi tie, kurie tyrimo metu 
jau turėjo 14,5–15,5 m., o aštuoniolikmečiais – 17,5–18,5 m. 

 

   Miestas 
• Rajonas 
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Imties dydis buvo apskaičiuotas pagal Panijoto formulę, pasirenktant 
5 proc. tikslumą [216]. Remtasi 15 ir 18-mečių moksleivių populiacijos dy-
džiu 2013 m., kuris, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tuo 
metu buvo: 33 163 15-mečiai ir 37 036 18-mečiai. Pagal Panijoto formulę 
gavome, kad kiekvienoje amžiaus grupėje turėtų būti apklausta ir ištirta ne 
mažiau nei po 396 moksleivius. 

Panijoto formulė: n = 1/( Δ^2 + 1/N);  
čia n – imties dydis (respondentų, kuriuos būtina apklausti, skaičius); 

 Δ – leidžiamos imties paklaidos dydis, mūsų atveju – 0,05 proc.; 
 N – generalinės visumos dydis (tiriamoji visuma). 
 
 
3.2. Odontologinio tyrimo organizavimas 
 
Odontologinį tyrimą mokyklose vykdė dvi kalibruotos tyrėjos (pagrin-

dinė Miglė Žemaitienė). Klinikiniai dantų būklės tyrimai mokyklose buvo 
atliekami odontologijos kabinetuose, visuomenės sveikatos specialisto darbo 
kabinete arba laisvoje nuo pamokų klasėje, naudojant nešiojamąją odonto-
loginę įrangą, kurią sudaro fibrooptinė šviesos lempa, suspausto oro šaltinis 
ir seilių siurbiklis. Dantų kietųjų audinių būklei įvertinti buvo naudotas 
ėduonies diagnostikos zondas ir odontologinis veidrodėlis. Odontologiniai 
instrumentų rinkiniai buvo supakuoti steriliuose maišeliuose, taip pat nau-
dotos vienkartinės higienos priemonės: vatos voleliai, vienkartiniai seilių 
siurbikliai, pacientų servetėlės, guminės pirštinės ir kaukės. 

Dantų būklė buvo registruojama parengtoje pagal [180] vertinimo kri-
terijus anketoje (4 priedas). Klinikinė tyrimo anketa, tėvų ir vaikų apklausos 
anketos buvo identifikuojamos skaitmeniniu kodu (kodo struktūra – pirmoji 
miesto pavadinimo raidė, pirmoji gimnazijos pavadinimo raidė, klasės 
numeris, vaiko eilės numeris), kad galėtume susieti vaiko burnos būklės ir 
anketinius duomenis su tėvų apklausos duomenimis. 
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3.2.1 pav. Mokyklų ir tiriamųjų atrinkimo schema 
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3.3. Tiriamųjų burnos vertinimas 
 
Nuolatiniai dantys buvo tiriami pagal B. Nyvad pasiūlytus dantų ėduo-

nies diagnostikos kriterijus [180]. Kiekvienas iki galo išdygusio nuolatinio 
danties paviršius buvo izoliuojamas nuo seilių lignino voleliu, nusausintas 
oro srove ir apžiūrėtas odontologiniu veidrodėliu. Ėduonies diagnostikos 
zondu buvo šalinamos ir vertinamos dantų apnašos ir, švelniai braukiant per 
danties paviršių, įvertinamas jo vientisumas ir kietumas. Aktyvūs ir neakty-
vūs ėduonies pažeisti paviršiai buvo vertinami pagal vizualinius ir taktilinius 
požymius. Esant emalio pažeidimui, buvo matomas: balkšvas, kreidinės 
spalvos, neskaidrus blizgantis paviršius. Zonduojant – emalis šiurkštus, 
minkštas arba kietas. Nustatyta diagnozė buvo apibūdinama vienu iš toliau 
aprašytų 13 kriterijų: 

0 – sveikas paviršius; 
1 – intaktinio paviršiaus aktyvus ėduonis (dėmė); 
2 – aktyvus ėduonis paviršinis emalio defektas; 
3 – aktyvus ėduonis, gilus emalio dentino defektas; 
4 – stabilizuotas intaktinio paviršiaus ėduonis (dėmė); 
5 – stabilizuotas ėduonis, paviršinis emalio defektas; 
6 – stabilizuotas ėduonis, gilus emalio dentino defektas; 
7 – plomba; 
8 – plomba + aktyvus ėduonis; 
9 – plomba + stabilizuotas ėduonis; 

10 – išrautas dantis dėl ėduonies; 
11 – išrautas dantis dėl ortodontinių tikslų; 
12 – retinuotas dantis (adontija); 
13 – silantai. 

 
Kriterijų aprašymas pateikiamas 3.3.1 lentelėje [146].   

 
  

36 
 



3.3.1 lentelė. Dantų ėduonies klasifikacija pagal aktyvumą ir pažeidimo 
apimtį 

Diagnostinis kriterijus Diagnostinio kriterijaus apibrėžimas 
0 – sveikas paviršius Emalio paviršius lygus, blizgantis, blyškios balkšvai gelsvos 

spalvos. 
1 – aktyvus ėduonis 
intaktiniame paviršiuje 
(dėmė) 

Emalio paviršius balkšvas, kreidinis, praradęs blizgesį, švelniai 
zonduojant šiurkštus, dažniausiai padengtas apnašų plėvele. 
Lygiuose paviršiuose tipinė lokalizacija prie pat dantenų krašto. 
Kramtomųjų paviršių vagelėse – įprasta vagelės morfologija. 

2 – aktyvus ėduonis – 
paviršinis emalio 
defektas 

Emalio paviršius balkšvas, kreidinis, praradęs blizgesį, švelniai 
zonduojant šiurkštus, dažniausiai padengtas apnašų plėvele. 
Lygiuose paviršiuose – seklus paviršiaus emalio defektas, ne 
didesnis nei 1 mm skersmens. Kramtomųjų paviršių vagelėse – 
ribotas emalio defektas < nei 1 mm skersmens ir gylio. 

3 – aktyvus ėduonis – 
gilus emalio ir dentino 
defektas 

Aiškiai matoma ertmė emalyje ir dentine, paviršius dažnai 
pakeitęs spalvą, zonduojant minkštas. 

4 – neaktyvus (stabili-
zuotas) ėduonis intak-
tiniame paviršiuje 
(dėmė) 

Emalio paviršius balkšvas, rusvas arba juodas, nepraradęs bliz-
gesio, švelniai zonduojant lygus ir kietas. Lygiuose paviršiuo-
se – tipinė lokalizacija kiek atokiau nuo dantenų krašto. 
Kramtomųjų paviršių vagelėse – įprasta vagelės morfologija. 

5 – neaktyvus (stabili-
zuotas) ėduonis – pavir-
šinis emalio defektas 

Emalio paviršius balkšvas, rusvas arba juodas, nepraradęs 
blizgesio, švelniai zonduojant kietas. Lygiuose paviršiuose – 
seklus paviršiaus emalio defektas ne didesnis nei 1 mm 
skersmens. Kramtomųjų paviršių vagelėse – lokalizuotas 
defektas < 1 mm skersmens ir gylio. 

6 – neaktyvus (stabili-
zuotas) ėduonis – gilus 
emalio ir dentino 
defektas 

Aiškiai matoma ertmė emalyje ir dentine, paviršius zonduojant 
kietas. 

7 – plomba Paviršius restauruotas plombine medžiaga. 
8 – plomba + aktyvus 
ėduonis 

Plombine medžiaga restauruotame paviršiuje yra aktyvi ėduo-
nies dėmė arba ertmė, susijusi su plomba arba atskirai nuo jos. 

9 – plomba + neaktyvus 
ėduonis 

Plombine medžiaga restauruotame paviršiuje yra stabilizuoto 
ėduonies dėmė arba ertmė, susijusi su plomba arba atskirai nuo 
jos. 

10 – išrautas dantis dėl 
ėduonies 

 

11 – išrautas dantis dėl 
ortodontinių tikslų 

 

12 – retinuotas dantis 
(adontija) 

 

13 – silantai Kaplių, pirmų ir antrų nuolatinių dantų okliuziniai paviršiai 
padengti hermetine medžiaga. 
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3.4. Tyrėjų mokymai ir kalibracija 
 
Patyrusi epidemiologė, viena iš Nyvad ėduonies diagnostikos kriterijaus 

validumą įrodančių tyrimų autorė ir ekspertė dviem tyrimo tyrėjoms pir-
miausia pravedė teorinius mokymus. Instrukcijos ir rekomendacijos, kaip 
atlikti burnos apžiūrą, buvo pateiktos teorinės paskaitos metu. Taip pat 
diskutuota apie ėduonies vystymosi procesą, diagnozes ir skirtingus pažei-
dimų lygius, atsižvelgiant į jų aktyvumo požymius. Klinikinių situacijų 
nuotraukos, susijusios su kiekvienu Nyvad sistemos kodu, buvo pristatytos 
ir kartu pateikti jų aprašymai. Kiekvienai tyrėjai įsisavinus teorines žinias, 
buvo pradėtos klinikinės kalibracijos sesijos. 

Pirma klinikinė tyrėjų kalibracijos sesija kartu su Nyvad ėduonies kri-
terijaus eksperte buvo atlikta pilotinio tyrimo metu. Į jį iš viso buvo įtraukti 
35 (15–18 m.) paaugliai, kurie nebuvo įtraukti į pagrindinę tyrimo imtį. 
Ėduonies diagnostikos kriterijaus patikimumas buvo nustatomas danties 
paviršiaus lygyje. Kai buvo nustatyti neatitikimai tarp diagnozių, tie patys 
tiriamieji buvo dar kartą apžiūrėti ir diskutuota apie rastus diagnozių 
skirtumus, kol pasiektas bendras sutarimas. Antra kalibracijos sesija buvo 
pakartota po vienerių metų.  

Tyrėjų kalibracija buvo vertinama remiantis Coheno kapos koeficientu. 
Jis yra taikomas dviejų ekspertų, vertinančių tą patį danties paviršių, diag-
nozių suderinamumui nustatyti. Koeficiento reikšmė 1 rodo visišką tyrėjų 
diagnozių sutapimą. Šis statistinis metodas laikomas patikimesniu nei pa-
prastas procentinis diagnozių sutapimų apskaičiavimas, nes kapa koefi-
cientas atsižvelgia ir į tikimybę, kad sutapimai gali atsirasti ir atsitiktinai. 

Coheno kapai apskaičiuoti buvo pasirinkti trys diagnostikos kriterijai:  
I. Pagal ėduonies pažeidimų buvimą (paviršiai, kur nebuvo jokio 

pažeidimo, buvo klasifikuojami kaip „sveiki“, o visi kiti paviršiai, kur nu-
statytas bet koks ėduonies pažeidimo kodas, buvo klasifikuojami kaip „pa-
žeisti“);  

II. Pagal pažeidimų aktyvumą (paviršiai klasifikuojami kaip „aktyvūs“, 
kurie turi kodus 1, 2, 3 ir 8, visi kiti paviršiai klasifikuojami kaip „neak-
tyvūs“);  

III. Pagal pažeidimų gylį (paviršiai klasifikuojami kaip „ertmės“, turi 
kodus 2, 3, 5, 6 ir 8; kaip „neertminiai pažeidimai“ klasifikuojami paviršiai, 
kurie turi kodus 0, 1, 4, 7 ir 9). 

Coheno kapa taip pat buvo panaudota nustatant diagnozių sutapimus tarp 
dviejų apžiūrų, atliktų dviejų skirtingų tyrėjų (intertyrimas), ir dviejų ap-
žiūrų, atliktų kiekvieno tyrėjo, dviejuose skirtinguose laiko momentuose 
(intratyrimas). Pakartotinė apžiūra intratyrimo patikimumui nustatyti buvo 
atlikta praėjus savaitei, tokio periodo turėjo užtekti, kad tyrėjos pamirštų 
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prieš tai buvusias apžiūras ir galėtų iš naujo atlikti objektyvią burnos ap-
žiūrą. 

Intratyrimo ir intertyrimo rezultatai pateikti lentelėje (3.4.1 lentelė). Joje 
matoma, kad kapos reikšmės, diagnozuojant pažeistus paviršius, svyravo 
nuo 0,73 iki 0,98. Mažiausia kapos reikšmė buvo, kai intertyrimo sutapimas 
buvo skaičiuotas taikant pažeidimo aktyvumo kriterijų, o didžiausia – 
diagnozuojant ertminius ir neertminius paviršius. Skirtumo tarp intratyrimo 
ir intertyrimo kapos reikšmių, apskaičiuotų pirmos ir antros kalibracijos 
sesijų metu, visiškai nebuvo nustatyta. Coheno kapos reikšmės visą laiką 
siekė 0,70 ir dažnai viršijo 0,80, tai rodo beveik tobulą diagnozių sutapimą 
[131]. Tuo remiantis, kalibracijos sesijos buvo vertintos kaip atliktos 
sėkmingai, kai kapa reikšmė buvo ne mažesnė kaip 0,70. 

 
 3.4.1 lentelė. Tyrimo kalibracijos rezultatai 

Tyrėjai 
Diagnostikos kriterijai, naudoti Coheno kapai apskaičiuoti 

Sveiki –  
pažeisti pav. 

 

Aktyvūs –  
neaktyvūs pav. 

 

Ertminiai – 
neertminiai pav. 

 Intratyrimų rezultatai (Kapa, 95% PI) 
Nr.1 vs. Nr.1 0,92 [0,91–0,94] 0,89 [0,87–0,92] 0,96 [0,94–0,98] 

0,93 [0,91–0,94] 0,90 [0,88–0,93] 0,98 [0,97–0,99] 
Nr.2 vs. Nr.2 0,95 [0,94–0,97] 0,96 [0,95–0,98] 1,0 

0,95 [0,93–0,97] 0,96 [0,95–0,98] 1,0 
 Intertyrimų rezultatai (Kapa, 95% PI) 
Nr.1 vs. Nr.2 0,92 [0,91–0,94] 0,94 [0,92–0,95] 1,0 

0,93 [0,91–0,94] 0,94 [0,92–0,95] 1,0 
Nr.1 vs. ekspertė 0,75 [0,70–0,79] 0,74 [0,69–0,79] 0,98 [0,95–0,98] 

0,75 [0,71–0,79] 0,73 [0,69–0,77] 0,94 [0,92–0,96] 
Nr.2 vs. ekspertė 0,78 [0,76–0,80] 0,73 [0,71–0,75] 0,97 [0,95–0,99] 

0,79 [0,77–0,81] 0,75 [0,73–0,77] 0,98 [0,96–0,99] 
Pilkuose langeliuose – pirmos kalibracijos sesijos rezultatai;  
baltuose – antros kalibracijos sesijos rezultatai. 
 

3.5. Ėduonies paplitimas ir intensyvumas 
 
Dantų ėduonies paplitimas rodo, kokia populiacijos dalis turi ėduonies 

pažeistus dantis, tai išreiškiama procentais. Jis apskaičiuotas iš sergančių 
dantų ėduonimi ir visų tirtų žmonių skaičiaus santykio. 

Ėduonies intensyvumui nustatyti naudotas Kleino ir bendraautorių 1938 
metais pasiūlytas KPI-D (vertinant nuolatinius dantis) bei paviršių indeksas 
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KPI-P. Šie indeksai yra nustatyti suskaičiavus visus individo ėduonies 
pažeistus (K), plombuotus (išgydytus) dantis arba dantų paviršius (P) ir 
išrautus (I) dantis. Dantys laikyti pažeistais ėduonies (K komponentas), kai 
kliniškai nustatyta kariozinė ertmė, kai yra antrinis ėduonis ir dėl ėduonies 
nulūžęs danties vainikas. Komponentui P (plomba) priskirti dantys, kurie 
buvo plombuoti naudojant ilgalaikes ar laikinas plombas. Komponentui I 
(išrauti dantys) priskirti atvejai, kai dantis yra pašalintas dėl ėduonies arba 
jis stipriai pažeistas ėduonies ir restauracijomis neatkuriamas. I kompo-
nentui nepriskirti dantys, kurie pašalinti dėl ortodontinių tikslų ir retinuoti 
dantys (adontija). 

Ėduonies intensyvumo indeksas moksleivių grupei apskaičiuotas sudėjus 
visų tirtųjų individualias KPI-D reikšmes ir padalijus iš tirtų žmonių skai-
čiaus. KPI-D bei KPI-P reikšmės išreiškiamos vienetais. 

Didžiausiam KPI-D reikšmių trečdaliui apskaičiuoti buvo naudotas SiC 
indeksas, kuriam rasti sudedama didžiausių KPI-D reikšmių trečdalis ir pa-
dalijama iš visos imties trečdalio [33]. Trečdalis individų, kurie turėjo di-
džiausias KPI-D reikšmes sudarė SiC teigiamą grupę, visi likę buvo priskirti 
į SiC neigiamą grupę. Dantų priežiūros indeksas (Care index) taip pat 
apskaičiuotas: tai dalis dantų, kurie buvo pažeisti ėduonies ir buvo užplom-
buoti, gauti iš plombuotų dantų skaičiaus ir padalyti iš bendro kariozinių, 
plombuotų ir ištrauktų dantų skaičiaus, paversto procentais (P-D/KPI-D) 
[210].  

Skaičiuojant dantų KPI-D ir paviršių KPI-P intensyvumus, paviršių 
diagnozės buvo verčiamos į diagnozes, pasirenkant sunkiausią vieno iš 
dantų paviršių pažeidimo formą. Išdėstymo tvarka būtų tokia: išrautas dantis 
dėl ėduonies, aktyvus ėduonis – gilus emalio ir dentino defektas, aktyvus 
ėduonis – paviršinis emalio defektas, plomba su aktyviu ėduonies pažei-
dimu, aktyvus ėduonis intaktiniame paviršiuje, neaktyvus ėduonis – gilus 
emalio ir dentino defektas, neaktyvus ėduonis – paviršinis emalio defektas, 
neaktyvus ėduonis intaktiniame paviršiuje, plomba su neaktyviu ėduonies 
pažeidimu, plomba, silantas, sveikas danties paviršius. 

Tiriant dantų paviršių ėduonies paplitimą ir intensyvumą, ėduonies 
pažeidimai buvo skirstomi pagal pažeidimo apimtį ir aktyvumą. Aktyviam 
ėduoniui priskirta: aktyvus ėduonis intaktiniame paviršiuje, aktyvus pa-
viršinio emalio defektas, aktyvus ėduonis – gilus emalio ir dentino defektas, 
plomba su aktyviu ėduonies pažeidimu. Neaktyviam ėduoniui priskirta 
neaktyvus ėduonis intaktiniame paviršiuje, neaktyvus paviršinio emalio 
defektas, neaktyvus ėduonis – gilus emalio ir dentino defektas, plomba su 
stabiliu ėduonies pažeidimu. Pagal pažeidimo apimtį ėduonis skirstomas į 
neertminį (tai yra aktyvus ir neaktyvus ėduonis intaktiniame paviršiuje) ir 
ertminį (tai aktyvus paviršinio emalio defektas, aktyvus ėduonis – gilus 
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emalio ir dentino defektas, plomba su aktyviu ėduonies pažeidimu, neakty-
vus paviršinio emalio defektas, neaktyvus ėduonis – gilus emalio ir dentino 
defektas). 

 
3.6. Burnos higienos vertinimas 
 
Burnos higienai įvertinti buvo naudojamas Silness-Loe (PLI) (plaque 

accumulation and the gingival index) apnašų indeksas [140], kuriuo nusta-
toma apnašų kiekis ir jo vieta. Tiriant dažo medžiagos nebuvo naudojamos. 
Buvo tiriama zondu ir vertinama regimuoju būdu (vizualiai). 
 
Vertinama 4 balais:  

0 Apnašų nėra.  
1 Apnašos prie marginalinio dantenų krašto, jų nedaug.  
2 Apnašos gerai matomos prie dantenų krašto, tarpdančiuose.  
3 Storos apnašos dengia visą danties paviršių  

 
Kiekvieno danties keturis paviršius (distalinį, prieanginį, medialinį ir 

gomurinį/liežuvinį) įvertintas nuo 0 iki 3 balų. Balai buvo sudedami ir da-
lijami iš 4. Sudedami paciento visų dantų įvertinimai ir dalijami iš tirtų 
dantų skaičiaus. Taip nustatyta vaikų burnos higienos būklė. Atitinkamai 
indekso reikšmių ir rezultatų įvertinti: 

0 – puiki burnos higiena;  
0,1 iki 0,9 – gera; 
1,0 iki 1,9 – patenkinama; 
nuo 2,0 iki 3,00 – bloga. 
 
3.7. Tėvų ir moksleivių anketinė apklausa 
 
Tėvų ir moksleivių apklausai atlikti buvo parengtos anketos. Jose buvo 

20 klausimai, skirti patiems tiriamiesiems, ir 38 klausimai tėvams (8,9 
priedas). Apklausa atlikta siekiant išsiaiškinti veiksnius, kurie turėjo įtakos 
paauglių ėduonies atsiradimui. Tiriamieji į anketos klausimus atsakinėjo 
savarankiškai, pasirinkdami vieną teisingą atsakymą iš kelių siūlomų va-
riantų. Buvo nagrinėjamos 3 klausimų grupės: 

1. Demografinės charakteristikos: moksleivio amžius, lytis, klasė, gyve-
namoji vieta. 

2. Elgesio veiksniai: paaugliams buvo užduoti klausimai apie jų asme-
ninius burnos higienos įgūdžius, naudojamas burnos priežiūros prie-
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mones, kaip dažnai jie valgo saldumynus ar vartoja gazuotus sal-
džiuosius energinius gėrimus, ar yra kada nors rūkę ir kaip dažnai 
rūko. Taip pat buvo klausiami, kaip dažnai lankosi pas odontologą.  

3. Biologiniai veiksniai: iš tėvų apklausos duomenų norėjome sužinoti, 
kokia buvo motinos nėštumo eiga, ar kūdikis gimė išnešiotas, kada 
vaikui išdygo pirmasis pieninis ir nuolatinis dantis, ar vaikui buvo 
pieninių dantų būklė ar sirgo somatinėmis ligomis. 

 
Siekiant užtikrinti tyrimo kokybiškumą, 2013 m. sausio mėnesį Kauno 

„Saulės“ gimnazijoje buvo atliktas bandomasis tyrimas, kuriame dalyvavo 
50 moksleivių. Šio tyrimo metu siekta išsiaiškinti klinikinio tyrimo trukmę, 
taip pat ar anketos klausimai yra aiškūs ir suprantami tiriamiesiems. Klau-
simyno stabilumas, išorinis jo patikimumas pakartotiniams tyrimams (angl. 
Test-retest reliability) buvo įvertintas pakartotine tų pačių respondentų 
apklausa, kurią atlikome po septynių dienų. Tyrimo rezultatai parodė, kad, 
atlikus pakartotinį tų pačių asmenų tyrimą, duomenys sutapo, ir gavome 
koreliacijos koeficientą 0,77 (0,75–0,8). Tai reiškia, kad tyrimas yra išoriš-
kai patikimas. Nepastebėjus jokių nesklandumų (problemų), tyrimas buvo 
tęsiamas. 

Siekiant nustatyti, ar visi klausimyno klausimai atitinka anketos turinį ir 
išsikeltą hipotezę, buvo pasirinktas Cronbacho alfa (Cronbach's alpha) 
koeficientas, kuris parodo, kaip kinta tiriamųjų atsakymai į tuos pačius 
klausimus. Vidinio nuoseklumo matavimas davė koeficientą 0,8, tai rodo 
aukšto lygio klausimyno patikimumą: geras patikimumas, kai alfa vertė yra 
nuo 0,75 iki 1, o, kai kurių autorių teigimu, už 0,6 [201]. Didžiąją klau-
simyno dalį sudarė dichotominiai klausimai, todėl klausimyno validumas 
buvo įvertintas pasirinkus turinio validumo metodiką. Turinio validumas 
buvo atliktas norint nustatyti, ar visi klausimai matuoja tai, ką buvo norima 
pamatuoti. Pasirinkti trys ekspertai (prof. J. Narbutaitė, doc. E. Slabšins-
kienė, doc. I. Vasiliauskienė), jų rekomendacijomis remiantis buvo atlikta 
klausimyno turinio validacija. 

Apie vykdomą tyrimą buvo informuoti gimnazijų vadovai, auklėtojai ir 
moksleivių tėvai (6, 7 priedas). Dalyvauti tyrime buvo pakviesti visi atrinktų 
klasių moksleiviai, turintys raštiškus savo ir savo abiejų tėvų bei globėjų 
sutikimus. Moksleiviai ir jų tėvai turėjo teisę bet kuriuo metu atsisakyti 
dalyvauti tyrime. Tiriamųjų tėvų informavimo ir sutikimo forma pateikta 
priede (5 priedas). Tyrimas įvykdytas gavus Kauno regioninio biomedici-
ninio tyrimų etikos komiteto leidimą 2012 m. lapkričio 27 d. (Nr. BE-2-47) 
(1, 2 priedas) ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (ADA) leidimą 
(Nr. 2R-2B69) (3 priedas). 
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3.8. Statistinė duomenų analizė 
 
Statistinė analizė buvo atlikta naudojant statistinių duomenų analizės 

paketą, SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) 
programą. Pasirinktas statistinio patikimumo lygmuo, kai p<0,05. Klau-
simynų skalių vidinis patikimumas (validumas) įvertinimas: Cronbach alfa 
koeficientu. Kappa koeficientas buvo taikytas matavimo KPI ir atskirų jo 
sudedamųjų dalių matavimo atkartojamumui įvertinti.  

Atliekant aprašomąją analizę, kiekybiniai kintamieji buvo išreikšti vi-
durkiais su standartiniu nuokrypiu V(SN) su 95 proc. patikimumo intervalu. 
Kiekybinių kintamųjų skirstiniai įvertinti naudojant Kolmogorov-Smirnov 
testą. Priklausomybė tarp kokybinių parametrų buvo įvertinta remiantis (χ2) 
kriterijumi. Dviejų nepriklausomų grupių kiekybiniams dydžiams palygin-
ti buvo taikomas Stjudento (t) kriterijus. Vienpusė dispersinė analizė 
(ANOVA) buvo naudota lyginant kiekybinius duomenis, esant daugiau nei 
dviem nepriklausomoms grupėms. Bonferoni post hoc testas naudotas 
daugkartiniams poriniams palyginimams atlikti.  

Kai kintamieji netenkino pasiskirstymo normališkumo sąlygos buvo 
taikomi neparametriniai statistinių hipotezių tikrinimo metodai – Mann-
Whitney U (kintamajam tarp dviejų grupių palyginti) ir Kruskal-Wallis K 
(kintamajam tarp daugiau nei dviejų grupių palyginti). 

SiC (The Significant Caries index) atskirų amžiaus grupių (15-mečių ir 
18-mečių) slenkstinės reikšmės buvo gautos, remiantis KPI indekso trečiąja 
tercile.  

Tirtų moksleivių pieninių dantų išdygimo slenkstinei reikšmei nustatyti 
bei jautrumui ir specifiškumui palyginti naudota ROC (Receiver Operating 
Characteristics) kreivė, apskaičiuojant plotą po kreive (Area Under the 
Curve, AUC).  

Tiriamo požymio jautrumas ir specifiškumas apskaičiuotas pagal šias 
formules: 

Jautrumas =
ca

a
+

, Specifiškumas =
db

d
+

 

Čia: a – tikrai teigiamų atvejų skaičius; b – tikrai klaidingai teigiamų 
atvejų skaičius; c – klaidingai neigiamų atvejų skaičius; d – tikrai neigiamų 
atvejų skaičius.  

Binarinė logistinė regresinė analizė taikyta nustatyti nagrinėjamų po-
žymių ir jų derinių šansų santykiai (ŠS) su jų 95 proc. pasikliautinaisiais 
intervalais (95 proc. PI) galutiniam rezultatui. 
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4. REZULTATAI 
 
4.1. Tirtų paauglių ir jų tėvų socialinių ir demografinių veiksnių 
charakteristika 
 
Tyrime dalyvavo 2190 vaikai ir tiek pat moksleivių tėvų. Iš jų 1127 

moksleivių buvo 15-mečių (berniukų – 481, mergaičių – 646), 18-mečių – 
1063 (berniukų – 427, mergaičių – 636). 

Tyrime dalyvavo moksleiviai iš dešimties didžiųjų Lietuvos miestų ir jų 
rajonų. 

Pasiskirstymas pagal geografiją ir vietovę nurodytas skyriuje Tyrimo 
medžiaga ir metodai. 
 
4.1.1 lentelė. Lietuvos 15 ir 18 m. moksleivių burnos būklės tyrimo schema 
pagal lytį ir gyvenamąją vietą 

Amžius Iš viso 
n (proc.) 

Gyvenamoji vieta Lytis 

Miestas 
n (proc.) 

Kaimas 
n (proc.) 

Berniukai 
n (proc.) 

Mergaitės 
n (proc.) 

15 m. 1127 (100) 740 (65,7) 387 (34,3) 481 (42,7) 646 (57,3) 

18 m. 1063 (100) 734 (69,1) 329 (30,9) 427 (40,2) 636 (59,8) 

 
Apklausoje dalyvavo 2190 tirtų moksleivių tėvai. Skirstant tėvus pagal 

išsilavinimą, nustatyta, kad abiejose tiriamųjų grupėse daugiausia tėvų 
turėjo aukštąjį išsilavinimą: mamos – 63,3 proc., tėčiai – 51,1 proc. 

 
4.1.2 lentelė. Tirtų 15–18 m. amžiaus moksleivių tėvų pasiskirstymas pagal 
išsilavinimą 

Išsilavinimas 
Bendras 15 m. moksleivių tėvų 18 m. moksleivių tėvų 

Mama 
n (proc.) 

Tėvas 
n (proc.) 

Mama 
n (proc.) 

Tėvas 
n (proc.) 

Mama 
n (proc.) 

Tėvas 
n (proc.) 

Nebaigtas 
vidurinis 180 (9,5) 140 (8,9) 116 (11,6) 97 (11,6) 64 (7,2) 43 (5,9) 

Vidurinis 511 (27,2) 625 (39,9) 272 (27,2) 324 (38,9) 239 (27,1) 301 (41,1) 

Aukštasis 1194(63,3) 801 (51,1) 613 (61,2) 412 (49,5) 581 (65,7) 389 (53,0) 
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4.2. Dantų ėduonies (ertminio) paplitimas ir intensyvumas tarp 
Lietuvos 15 ir18 m. amžiaus moksleivių pagal PSO kriterijus, 
atsižvelgiant į amžių, lytį ir gyvenamąją vietą 
 

Atlikę tyrimą ir išanalizavę gautus rezultatus, nustatėme bendrą dantų 
ėduonies paplitimą tarp tirtų 15-mečių – 75,1 proc., o sveikus dantis turėjo 
24,9 proc. moksleivių (4.2.1 pav.). 

4.2.1 pav. Dantų ėduonies paplitimas 15-mečių Lietuvos moksleivių grupėje 
 

Nagrinėjant šiuos duomenis 18-mečių amžiaus grupėje, dantų ėduonies 
paplitimas buvo 78,3 proc., o sveikus dantis turėjo tik 21,7 proc. moksleivių 
(4.2.2 pav.). 

4.2.2 pav. Dantų ėduonies paplitimas 18-mečių Lietuvos moksleivių grupėje 
 

  

78,3 proc. 

21,7 proc. 

Nustatytas ėduonis 

Sveiki dantys 

75,1 proc. 

24,9 proc. Nustatytas ėduonis 

Sveiki dantys 
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Vertinant ėduonies paplitimą 15-mečių paauglių grupėje 10-tyje Lietuvos 
apskričių centrų, gauti rezultatai parodė, kad didžiausias ėduonies papli-
timas 15-mečių paauglių grupėje buvo Tauragėje (83,0 proc.) ir reikšmingai 
skyrėsi nuo Vilniaus (66,0 proc.) ir Klaipėdos (69,0 proc.) apskričių 
(p<0,05) (4.2.3 pav.).  
 

 
4.2.3 pav. Dantų ėduonies paplitimas 15-mečių moksleivių grupėje 

χ2 = 20,387, lls = 9, abcdefp = 0,016. 
 

Vertinant dantų ėduonies paplitimą atskirose vietovėse, nustatyta, kad18-
mečių moksleivių grupėje dantų ėduonies paplitimas didžiausias buvo 
Kauno apskrityje (86,6 proc.) ir reikšmingai skyrėsi nuo Vilniaus apskrities 
(74,8 proc.), Klaipėdos (72,0 proc.), Telšių (73,0 proc.) ir Marijampolės 
(66,0 proc.) (p < 0,05) (4.2.4 pav.). 
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4.2.4 pav. Dantų ėduonies paplitimas 18-mečių moksleivių grupėje 

χ2 = 21,581, lls = 9, abcdefghikp = 0,01. 
 
Analizuodami dantų ėduonies intensyvumo duomenis, nustatėme, 

kad (KPI-D) ėduonies intensyvumo vidurkis pagal amžių reikšmingai 
mažesnis 15-mečių moksleivių grupėje 2,58 (2,62) nei 18-mečių 2,94 (2,81) 
(p < 0,05). Taip pat pastebėjome, kad KPI-D intensyvumo vidurkis reikš-
mingai didesnis buvo tarp 15-mečių moksleivių, gyvenančių kaime, 3,00 
(2,86) nei gyvenančių mieste 2,36 (2,45) (p < 0,05). Vertinant ėduonies 
intensyvumą pagal lytį statistiškai reikšmingo skirtumo tarp berniukų ir 
mergaičių nenustatėme (p > 0,05) (4.2.1 lentelė). 

Analizuojant dantų ėduonies intensyvumą skirtingose apskrityse 15-me-
čių paauglių grupėje, didžiausias KPI-D vidurkis buvo Tauragėje – 3,34 
(2,80) ir Telšiuose – 3,20 (3,01). Šių apskričių KPI-D vidurkis statistiškai 
reikšmingai skyrėsi nuo Vilniaus – 1,60 (1,72) (p < 0,05). Tirdami 15-mečių 
KPI-D pagal gyvenamąją vietą, nustatėme, kad mieste gyvenančių mokslei-
vių skirtingose apskrityse dantų ėduonies intensyvumas mažiausias buvo 
Vilniuje ir reikšmingai skyrėsi nuo Kauno, Telšių, Tauragės, Utenos. Lygi-
nant kaime gyvenančių moksleivių KPI-D pasiskirstymą, didžiausias buvo 
Telšiuose ir reikšmingai skyrėsi nuo Vilniaus (p < 0,05) (4.2.2 lentelė). 
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4.2.1 lentelė. 15 ir 18 m. moksleivių dantų ėduonies intensyvumo indekso 
KPI-D vidurkis, atsižvelgiant į lytį ir gyvenamąją vietą 

Bendras 

Amžius 
p 15 m. 18 m. 

n KPI-D n KPI-D 
1127 2,58 (2,62) 1063 2,93 (2,81) <0,004 

Lytis 
Berniukai 481 2,44 (2,38) 427 2,73 (2,71) 0,229 
Mergaitės 646 2,68 (2,77) 636 3,03 (2,88) 0,017 

p  0,502  0,114  
Gyvenamoji vieta 

Miestas 740 2,36 (2,45) 734 2,89 (2,73) <0,001 
Kaimas 387 3,00 (2,86) 329 3,02 (2,98) 0,715 

p  <0,001  0,931  
V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. 

 
4.2.2 lentelė. 15-mečių moksleivių ėduonies intensyvumo (KPI-D) pasiskirs-
tymas apskrityse pagal lytį ir gyvenamąją vietą 

Apskritys 
Lytis Gyvenamoji vieta Bendras 

Berniukai Mergaitės Miestas Kaimas KPI-D 
Vilnius 1,58 (1,76)a 1,61 (1,71)abcd 1,50 (1,79)abcd 1,88 (1,81)a 1,60 (1,72)abcd 
Kaunas 2,47 (2,47) 3,14 (3,35)a 2,65 (3,0)a 2,88 (2,76) 2,76 (2,89)a 
Klaipėda 2,33 (2,13) 2,30 (2,84) 2,36 (2,69) 2,06 (1,83) 2,31 (2,58) 
Šiauliai 2,18 (2,09) 2,79 (3,07) 1,91 (1,94)e 3,66 (3,47) 2,54 (2,71) 
Panevėžys 2,65 (2,30) 2,34 (2,38) 2,02 (2,05)f 3,29 (2,63) 2,46 (2,34) 
Telšiai 2,97 (2,46) 3,29 (3,22)b 2,75 (2,47)b 3,97 (3,67)a 3,20 (3,01)b 
Tauragė 3,62 (3,22)a 3,18 (2,55)c 3,57 (2,74)cef 2,94 (2,91) 3,34 (2,80)c 
Marijampolė 2,47 (2,29) 1,58 (1,82) 1,95 (2,45) 1,69 (1,70) 1,88 (2,26) 
Alytus 2,42 (2,51) 2,76 (2,31) 2,28 (1,96) 3,09 (2,99) 2,58 (2,41) 
Utena 2,58 (2,19) 3,27 (2,69)d 2,81 (2,41)d 3,28 (2,67) 2,99 (2,52)d 
Bendras 2,44 (2,38) 2,68 (2,77) 2,36 (2,45) 3,00 (2,86) 2,58 (2,62) 

 F = 2,202, 
lls=9, p=0,021 

F=3,615, 
lls=9, p<0,001 

F=4,49, lls=9, 
p<0,001 

F=2,143, 
lls=9, p=0,025 

F=5,114, 
lls=9, p<0,001 

V (SN) – vidurkis (standartinis nuokrypis), F – Fišerio kriterijus,  
lls – laisvės laipsnių skaičius, p reikšmė, remiantis ANOVA dispersine analize,  
abcdefp < 0,05 (daugkartinis palyginimas, remiantis Tukey kriterijumi). 
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Analizuojant dantų ėduonies intensyvumą skirtingose apskrityse, 18-me-
čių grupėje didžiausias KPI-D yra Utenoje – 3,98 (3,42) ir Alytuje – 3,97 
(3,63), Alytaus apskrities KPI-D statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo Mari-
jampolės – 1,61 (1,6), Šiaulių – 2,48 (2,35) ir Vilniaus – 2,43 (2,53) 
(p < 0,05). Vertinant berniukų KPI-D tarp skirtingų apskričių, šis rodiklis 
didžiausias buvo Utenoje – 3,79 (2,37) ir reikšmingai skyrėsi nuo Klaipė-
dos – 1,72 (1,76) (p < 0,05). Mergaičių grupėje KPI-D mažiausias buvo Ma-
rijampolėje – 1,58 (1,63) ir reikšmingai skyrėsi nuo Panevėžio – 3,52 (2,56), 
Telšių – 3,33 (3,03), Tauragės – 3,63 (3,06), Alytaus – 4,43 (3,61), Utenos – 
4,08 (3,9) (p < 0,05). Tiriant dantų ėduonies intensyvumą 18-m. amžiaus 
grupėje pagal gyvenamąją vietą (miestą ir kaimą), gauti rezultatai buvo 
reikšmingi (p < 0,05). Miesto moksleivių KPI-D buvo didžiausias Utenos 
apskrityje ir reikšmingai skyrėsi nuo Marijampolės, Vilniaus, Klaipėdos, 
Šiaulių apskričių. Kaimo moksleivių KPI-D Alytaus apskrityje buvo 
reikšmingai didesnis už visas apskritis, išskyrus Uteną (4.2.3 lentelė). 
 
4.2.3 lentelė. 18-mečių moksleivių ėduonies intensyvumo (KPI-D) pasiskirs-
tymas apskrityse pagal lytį ir gyvenamąją vietą 

Apskritys 
Lytis Gyvenamoji vieta Bendras 

Berniukai Mergaitės Miestas Kaimas KPI-D 

Vilnius 2,58 (2,76) 2,25 (2,21)fi 2,26 (2,37)fil 3,10 (3,02)a 2,43 (2,53)gi 

Kaunas 2,96 (2,24) 3,28 (2,88) 3,26 (2,58)a 3,09 (2,60)b 3,19 (2,58)a 

Klaipėda 1,72 (1,76)a 2,65 (2,53)g 2,29 (2,29)gjm 2,45 (2,52)c 2,32 (2,33)j 

Šiauliai 2,61 (2,46) 2,41 (2,31)hj 2,31 (2,22)hkn 2,86 (2,6)d 2,48 (2,35)hk 

Panevėžys 2,22 (2,36) 3,52 (2,56)a 3,16 (2,43)b 2,52 (2,93)e 3,01 (2,56)b 

Telšiai 3,39 (3,28) 3,33 (3,03)b 3,84 (3,04)cijk 2,51 (3,08)f 3,35 (3,11)c 

Tauragė 3,33 (3,44) 3,63 (3,06)c 4,17 (3,32)dfgh 2,56 (2,80)g 3,51 (3,2)d 

Marijampolė 1,69 (1,54) 1,58 (1,63)abcde 1,37 (1,31)abcde 2,09 (2,02)h 1,61 (1,60)abcdef 

Alytus 3,37 (3,62) 4,43 (3,61)dfgh 2,85 (2,70) 5,55 (4,20)abcdefgh 3,97 (3,63)egh 

Utena 3,79 (2,37) a 4,08 (3,90)eij 4,22 (3,64)elmn 3,41 (2,78) 3,98 (3,42)fijk 

Bendras 2,73 (2,71) 3,03 (2,88) 2,89 (2,73) 3,02 (2,98) 2,93 (2,81) 

 F=2,594, 
lls=9, p=0,006 

F=5,401, lls=9, 
p<0,001 

F=8,048, lls=9, 
p<0,001 

F=3,252, lls=9, 
p<0,001 

F=6,95, lls=9, 
p<0,001 

V (SN) – vidurkis (standartinis nuokrypis), F – Fišerio kriterijus, lls – laisvės laipsnių 
skaičius, p reikšmė, remiantis ANOVA dispersine analize,  
abcdefghijklmnp < 0,05 (daugkartinis palyginimas, remiantis Tukey kriterijumi). 
  

49 
 



Analizuojant moksleivių KPI-P (ertminių) paviršių pažeidimo ėduonimi 
duomenis pagal amžių, reikšmingai mažesnis rodiklis gautas 15-mečių 
moksleivių grupėje – 6,63 (5,88) nei 18-mečių – 7,94 (7,15) (p < 0,05). 
Pagal gyvenamąją vietą KPI-P reikšmingai didesnis buvo tarp 15-mečių 
moksleivių, gyvenančių kaime, – 7,37 (6,46) nei gyvenančių mieste 6,24 
(5,52) (p < 0,05) (4.2.4 pav.). 

 

 
 

4.2.4 pav. 15 ir 18 m. amžiaus moksleivių dantų ėduonies (ertminio) paviršių  
intensyvumo indeksas (KPI-P), atsižvelgiant į lytį ir gyvenamąją vietą 

V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. *, ** p = 0,001. 
 

 

4.3. Lietuvos 15 ir 18 m. moksleivių dantų pažeidimas ėduonimi 
 
Atliekant tyrimų analizę ir vertinant, kokias dantų grupes dažniausiai 

pažeidžia ėduonis, nustatyta, kad daugiausiai pažeidžiami yra pirmieji 
viršutiniai ir apatiniai krūminiai dantys 18 m. amžiaus grupėje – nuo 
24,3 proc. iki 27,7 proc. (4.3.2 pav.) ir nuo 22,9 proc. iki 29,1 proc. tarp 15-
mečių moksleivių (4.3.1 pav.) 18-mečių priekiniai viršutiniai kandžiai la-
biau pažeisti dantų ėduonies nuo 8,2 iki 14,7 proc. negu 15-mečių priekiniai 
kandžiai – atitinkamai nuo 7,6 iki 10,7 proc. Mažiausiai ėduonies pažeisti 
abiejose amžiaus grupėse yra apatiniai kandžiai ir iltys, 18-mečių moks-
leivių tokie pažeidimai siekia nuo 0,2 iki 1,3 proc., o tarp 15-mečių – nuo 
0,3 iki 0,9 proc. 
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4.3.1 pav. Ėduonies pažeisti atskiri dantys 15-mečių moksleivių grupėje 
 

 
 

4.3.2 pav. Ėduonies pažeisti atskiri dantys 18-mečių moksleivių grupėje 
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4.4. Lietuvos 15 ir 18 m. amžiaus moksleivių dantų ėduonies 
poliarizacijos įvertinimas, atsižvelgiant į amžių,  
gyvenamąją vietą ir lytį 
 
4.4.1. 15 ir 18 m. moksleivių SiC indeksas pagal gyvenamąją vietą  
ir lytį 
 
Šiame tyrime buvo naudotas SiC indeksas, kuris parodo tirtos imties 

trečdalį, turintį daugiausiai ėduonies pažeistų dantų, t. y. aukščiausias KPI-
D reikšmes. Bendras 15-mečių SiC indeksas buvo 5,09 (2,29), o 18-mečių 
jis siekė 6,14 (2,29), ir yra reikšmingas skirtumas (p < 0,05). SiC indekso 
rezultatus lyginant pagal gyvenamąją vietą, nustatyta, kad skirtumas yra 
reikšmingas 15-mečių paauglių grupėje, jis atitinkamai skiriasi mieste – 
4,89 (2,10) ir kaime – 5,41 (2,54) (p < 0,05) (4.4.1.1 pav.). 

 

 
 

4.4.1.1 pav. 15, 18 m. amžiaus moksleivių SiC indeksas  
pagal gyvenamąją vietą ir lytį 

*, ** p < 0,05. 
  

52 
 



4.4.2. 15 ir 18 m. moksleivių SiC indekso pasiskirstymas tarp 
dešimties Lietuvos apskričių 
 
Lentelėje matome, kad mažiausias SiC indekso vidurkis 15-mečių gru-

pėje buvo Vilniuje ir reikšmingai skyrėsi nuo visų apskričių, išskyrus Pa-
nevėžio, Marijampolės ir Alytaus. Kaune jis buvo reikšmingai didesnis nei 
Vilniuje, Panevėžyje, Marijampolėje ir Alytuje. Analizuojant SiC indekso 
vidurkį 18-mečių grupėje, reikšmingo skirtumo tarp apskričių nenustatyta 
(4.4.2.1 lentelė). 
 
4.4.2.1 lentelė. 15 ir18 m. amžiaus moksleivių SiC indeksas pagal apskritis 

Apskritys 
Amžius 

15 m.  V (SN) 18m. V (SN) 
Vilnius 4,08 (1,32)abcdef 6,05 (1,97) 
Kaunas 5,16 (2,58)aghi 5,85 (1,92) 
Klaipėda 5,10 (2,44)b 5,89 (1,53) 
Šiauliai 5,12 (2,51)c 5,52 (2,06) 
Panevėžys 4,71 (1,95)gj 5,79 (1,91) 
Telšiai 5,33 (2,72)d 6,33 (1,97) 
Tauragė 5,46 (2,13)ejkl 6,42 (2,61) 
Marijampolė 4,53 (2,36)kh 4,67 (1,00) 
Alytus  4,57 (1,91)il 6,97 (3,25) 
Utena 5,15 (1,93)f 6,76 (3,01) 

Bendras 5,09 (2,29) 6,14 (2,30) 
p reikšmė, remiantis neparametriniu Kruskal-Wallis testu, o daugkartiniam palyginimui – 
Mann-Whitney testu. 15 m. χ2 = 22,597, lls = 9, p = 0,007, abcdefghijklp < 0,05;  
18 m. χ2  = 12,724, lls = 9, p = 0,176. 
 
 
 

4.4.3. 15 ir 18 m. Lietuvos moksleivių dantų priežiūros indeksas 
(Care index) pagal gyvenamąją vietą ir lytį 
 
Bendras dantų priežiūros indeksas 15-mečių moksleivių grupėje yra 

57,9 proc., o 18-mečių – 62,3 proc. Analizuojant Care indeksą pagal apskri-
tis, rezultatai parodė, kad reikšmingo skirtumo tarp tiriamųjų 15-mečių nėra, 
o 18 m. amžiaus moksleivių grupėje Care indeksas buvo didžiausias 
Alytuje, Utenoje ir reikšmingai skyrėsi nuo Klaipėdos, Šiaulių ir Telšių 
(p < 0,05). Atsižvelgiant į gyvenamąją vietą, reikšmingas skirtumas 18-me-
čių moksleivių grupėje yra tarp miesto 64,8 proc. ir kaimo 56,8 proc. 
(p < 0,05). Atsižvelgiant į lytį, abiejose amžiaus grupėse reikšmingo skir-
tumo nėra (4.4.3.1 lentelė). 
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4.4.3.1 lentelė. 15 ir18 m. Care indekso pasiskirstymas procentais apskrityse 
pagal gyvenamąją vietą ir lytį 

Apskritys 
15-mečių 

  
18-mečių 

  proc. (%) proc. (%) 
Vilnius 48,3 59,9 
Kaunas 59,2 65,9 
Klaipėda 57,7 58,3*,+ 
Šiauliai 49,2 55,5**,++ 
Panevėžys 62,6 66,9 
Telšiai 63,2 54,9***,+++ 
Tauragė 60,7 60,7 
Marijampolė 54,9 56,5 
Alytus 64,1 75,7+,++,+++ 
Utena 63,8 73,9*,**,*** 

Bendras 57,9 62,3 

 χ2 = 14,763, lls = 9, p = 0,098 χ2 = 18,968, lls = 9, p = 0,025 

Gyvenamoji vieta 
Miestas 58,2 64,8 
Kaimas 57,5 56,8 

p 0,801 0,008 
Lytis 

Berniukai 57,4 58,9 
Mergaitės 58,3 64,2 

p 0,738 0,071 
p – reikšmingumo lygmuo; χ2 = 14,763, lls = 9, p = 0,098 15 m. grupėje; 
χ2 = 18,968, lls = 9, *,+p = 0,025 18 m. grupėje. 
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4.5. Moksleivių dantų ir jų paviršių ėduonies (ertminio ir 
neertminio) (aktyvaus ir neaktyvaus) paplitimas ir intensyvumas 
pagal B. Nyvad Lietuvos 15 ir 18 m. amžiaus grupėse, atsižvelgiant į 
amžių, lytį ir gyvenamąją vietą 
 
4.5.1. 15, 18 m. Lietuvos moksleivių dantų paviršių ėduonies 
(ertminio ir neertminio) intensyvumas KPI-P 
 
Remdamiesi tyrimo duomenimis, nustatėme, kad tirtų 15 m. moksleivių 

ėduonies paviršių KPI-P indekso vidurkis buvo 23,71 (13,44) (mažiausia 
reikšmė – 0, didžiausia – 94, mediana – 22), ir jis reikšmingai skyrėsi nuo 
18-mečių moksleivių KPI-P indekso vidurkio – 25,03 (13,23) (mažiausia 
reikšmė – 0, didžiausia – 75, mediana – 24). Atlikę skirtingose amžiaus 
grupėse KPI-P indekso plombuotų dantų analizę, nustatėme, kad plombuotų 
dantų reikšmingai daugiau buvo 18-mečių nei 15 metų amžiaus moksleivių 
grupėje, atitinkamai 6,42 (6,04) ir 5,16 (4,78) (p < 0,05). Atliekant daug-
kartinį palyginimą skirtingose amžiaus grupėse, KPI-P indekso sudedamųjų 
dalių, komponentų K-P, P-P, I-P vidurkiai reikšmingai skyrėsi (p < 0,05) 
(4.5.1.1 pav.). 

 

 
 

4.5.1.1 pav. 15,18 m. moksleivių nuolatinių dantų paviršių ėduonies 
(ertminio ir neertminio) indekso KPI-P vidurkis ir jo sudedamųjų dalių 

pasiskirstymas 
*, **p < 0,001. 
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Vertinant 15 m. moksleivių dantų ėduonies paviršių KPI-P indeksą tir-
tuose regionuose, pastebime, kad bendras KPI-P buvo 23,71 (13,44). Kauno 
apskrityje šis rodiklis – 28,61 (14,53) – buvo reikšmingai didesnis už 
Vilniaus – 23,84 (12,49), Klaipėdos –18,13 (11,86), Telšių – 21,37 (11,39), 
Alytaus – 18,11 (9,99), Utenos – 23,05 (10,91) apskričių moksleivių 
(4.5.1.2 pav.). 

 

 
 

4.5.1.2 pav. 15 m. moksleivių nuolatinių dantų paviršių (ertminio ir 
neertminio) ėduonies indekso KPI-P pasiskirstymas pagal tirtus regionus 

F = 7,419, lls = 9, abcdefghip < 0,001. 
 
Mažesnis ertminio ėduonies intensyvumo vidurkis buvo Klaipėdos 0,66 

(1,53) apskrityje gyvenančių moksleivių grupėje, ir tai reikšmingai skyrėsi 
nuo Kauno 1,32 (2,48), Šiaulių 1,29 (2,14) ir Tauragės 1,27 (2,65) apskričių 
tirtų moksleivių ertminio ėduonies duomenų. Didžiausias neertminio 
ėduonies KPI-P indekso vidurkis nustatytas Kauno 21,04 (13,44) apskrities 
moksleiviams, ir jis reikšmingai skyrėsi nuo Klaipėdos 12,87 (9,46),Telšių 
13,78 (8,14),Tauragės 15,95 (11,68), Alytaus 12,46 (8,66) ir Utenos 15,74 
(8,54) apskričių 15-mečių moksleivių. KPI-P indekso plombuotų dantų 
intensyvumo vidurkis mažiausias buvo Vilniaus 3,96 (3,97) apskrityje tirtų 
moksleivių grupėje ir reikšmingai skyrėsi nuo Kauno 5,76 (4,88), Telšių 
6,33 (6,57), Tauragės 6,09 (5,29) apskričių moksleivių grupių. Išrautų dantų 
paviršių vidurkis reikšmingai didesnis buvo Klaipėdos 0,17 (1,12) apskrityje 
nei Šiaulių 0,89 (2,85) (p < 0,05) (4.5.1.1 lentelė). 
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4.5.1.1 lentelė. 15 m. moksleivių nuolatinių dantų paviršių (ertminio ir neert-
minio) ėduonies indekso KPI-P sudedamųjų dalių pasiskirstymas pagal aps-
kritis 

Apskritys Išrauta Plombos Neertminis 
 

Ertminis 
 Vilnius 0,31 (1,33) 3,96 (3,97)abc 18,79 (10,99)abc 0,77 (1,44) 

Kaunas 0,47 (1,7) 5,76 (4,88)a 21,04 
 

1,32 (2,48) a 

Klaipėda 0,17 (1,12)a 4,42 (4,62) 12,87 (9,46)adijk 0,66 (1,53)abc 

Šiauliai 0,89 (2,85)a 4,60 (4,37) 17,87 (13,06)i 1,29 (2,14) b 

Panevėžys  0,25 (1,31) 5,29 (4,26) 18,08 (12,61)j 1,18 (1,91) 

Telšiai 0,33 (1,42) 6,33 (6,57)b 13,78 (8,14)bel 0,92 (1,75) 

Tauragė 0,32 (1,60) 6,09 (5,29)c 15,95 (11,68) f 1,27 (2,65)c 

Marijampolė 0,30 (1,19) 4,26 (4,48) 20,18 (9,06)klm 1,10 (1,68) 

Alytus  0,08 (0,63) 5,01 (4,25) 12,46 (8,66)cgm 0,55 (0,93) 

Utena 0,50 (1,85) 5,47 (4,17) 15,74 (8,54)h 1,33 (2,46) 

Bendras 0,39 (1,68) 5,16 (4,78) 17,08 (11,43) 1,07 (2,05) 
Išrauta: F = 1,931, lls = 9, ap = 0,044, plombos: F = 3,302, lls = 9,abcp = 0,001, neertminis 
ėduonis: F = 8,199, lls = 9, abcdefghijklmp < 0,001, ertminis ėduonis: F = 2,233, lls = 9,  
abcp = 0,018. 
   

Analizuodami 18 m. amžius moksleivių dantų ėduonies paviršių inten-
syvumo indekso KPI-P, pastebime, kad bendras KPI-P buvo 25,03 (13,23). 
Kauno apskrityje KPI-P siekė 29,84 (13,66) ir buvo reikšmingai didesnis už 
Klaipėdos 22,16 (12,91),Telšių 21,41 (11,36), Marijampolės 22,62 (14,98), 
Alytaus 18,11 (9,99) apskričių moksleivių KPI-P (4.5.1.3 pav). 

Ertminio ėduonies intensyvumo vidurkis mažesnis Marijampolės 0,43 
(0,83) apskrityje gyvenančių moksleivių grupėje ir reikšmingai skyrėsi nuo 
Kauno 1,22 (1,89), Šiaulių 1,44 (2,69), Telšių 1,23 (2,05) ir Utenos 1,27 
(2,13) apskričių tirtų moksleivių grupių. Neertminio ėduonies KPI-P di-
džiausias buvo Kauno 21,04 (12,69) apskrities moksleivių grupėje ir reikš-
mingai skyrėsi nuo Klaipėdos 15,88 (10,07), Telšių 12,50 (7,69), Tauragės 
15,76 (9,82), Alytaus 13,47 (10,32), Utenos 14,36 (7,6) apskričių moks-
leivių. KPI-P indekso plombuotų dantų vidurkis mažiausias buvo Mari-
jampolės 3,88 (4,42) apskrityje tirtų moksleivių grupėje ir reikšmingai 
skyrėsi nuo Kauno 7,11 (5,84), Telšių 7,13 (6,62), Tauragės 7,63 (7,24), 
Alytaus 7,90 (6,77) ir Utenos 8,63 (7,52) apskričių moksleivių grupių. Iš-
rautų dantų vidurkiai pagal gyvenamąją vietą reikšmingai nesiskyrė (4.5.1.2 
lentelė). 
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4.5.1.3 pav. 18 m. moksleivių nuolatinių dantų paviršių (ertminio ir 
neertminio) ėduonies indekso KPI-P pasiskirstymas pagal tirtus regionus 

F = 5,072, lls = 9, absdefp < 0,001. 
 

4.5.1.2 lentelė. 18 m. amžiaus moksleivių nuolatinių dantų paviršių (ertminio 
ir neertminio) ėduonies indekso KPI-P sudedamųjų dalių pasiskirstymas pa-
gal apskritis 

Apskritys Išrauta Plombos Neertminis 
 

Ertminis 
 Vilnius 0,35 (1,53) 6,07 (5,29) 20,23 (9,83)abcd 1,03 (2,32) 

Kaunas 0,45 (1,67) 7,11 (5,84)a 21,04 (12,69)efghi 1,22 (1,89)abc 
Klaipėda 0,37 (1,64) 5,24 (5,47)b 15,88 (10,07)ae 0,67 (1,32)adef 
Šiauliai 0,71 (2,20) 5,59 (5,52)c 18,90 (10,72)jk 1,44 (2,69)dg 
Panevėžys  0,38 (1,80) 5,65 (4,55)d 17,22 (10,59)l 1,06 (2,11) 
Telšiai 0,55 (1,86) 7,13 (6,62)e 12,50 (7,69)bfjlm 1,23 (2,05)eh 
Tauragė 0,68 (2,29) 7,63 (7,24)f 15,76 (9,82)g 0,76 (1,58) 
Marijampolė 0,22 (1,02) 3,88 (4,42)aefgh 18,08 (11,92)m 0,43 (0,83)bghi 
Alytus  0,79 (2,35) 7,90 (6,77) g 13,47 (10,32)chk 0,73 (1,76)cj 
Utena 0,71 (2,29) 8,63 (7,52)bcdh 14,36 (7,60)di 1,27 (2,13)fij 

Bendras 0,50 (1,88) 6,42 (6,04) 17,10 (10,60) 1,01 (1,98) 
Išrauta: F = 0,968, lls = 9, p = 0,465; plombos: F = 5,223, lls = 9, abcdefghp < 0,001;  
neertminis ėduonis: F = 8,443, lls = 9, abcdefghijklmp < 0,001; ertminis ėduonis: F = 2,578,  
lls = 9, abcdefghijp = 0,006. 
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4.5.2. 15 ir 18 m. moksleivių nuolatinių dantų paviršių ėduonies 
aktyvumo ir pažeidimų paplitimas pagal amžių, lytį ir gyvenamąją 
vietą 
 
Atlikę tolimesnę tyrimo rezultatų analizę, nustatėme, kad tarp tiriamųjų 

15-mečių moksleivių stabilaus ir aktyvaus dantų ėduonies paplitimas siekė 
80,6 proc., o 18-mečių grupėje stabilaus ir aktyvaus dantų ėduonies papli-
timas buvo 81,5 proc. (4.5.2.1 pav.). 

Nagrinėjant tyrimo rezultatus, nustatyta, kad 15 ir 18 m. moksleivių 
grupėse aktyvaus ėduonies paplitimas – 83,8 proc., o neaktyvaus – 
95,8 proc. (4.5.2.1 lentelė). Lyginant aktyvaus ėduonies paplitimą pagal 
amžiaus grupes, reikšmingo skirtumo nėra. Neaktyvaus ėduonies paplitimas 
tarp 18 m. moksleivių buvo reikšmingai didesnis nei 15 m. grupėje, atitin-
kamai 96,9 proc. ir 94,9 proc. (p < 0,05) (4.5.2.1 lentelė). Reikšmingai 
didesnis neaktyvaus neertminio ėduonies paplitimas buvo 18-mečių nei 15-
mečių 
moksleivių grupėse. Siekiant išsiaiškinti, ar skiriasi duomenys pagal lytį, 
nustatyta,  kad dantų paviršių ėduonies aktyvumo ir pažeidimų paplitimas 

 

 
 

4.5.2.1 pav. Aktyvaus ir stabilaus ėduonies paplitimas 15 ir 18 m.  
Lietuvos moksleivių grupėse 
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reikšmingai skyrėsi: tarp berniukų jis buvo didesnis nei tarp mergaičių, 
atitinkamai 86 proc. ir 82 proc. (p < 0,05). Reikšmingai didesnis buvo akty-
vaus ertminio ėduonies paplitimas kaime nei mieste tarp visos imties tirtų 
moksleivių, atitinkamai 41,5 proc. ir 28,6 proc. (p < 0,05) (4.5.2.1 lentelė). 
 
4.5.2.1 lentelė. 15 ir 18 m. amžiaus moksleivių dantų paviršių ėduonies akty-
vumo židiniai ir pažeidimų apimties paplitimas, atsižvelgiant į lytį ir gyvena-
mąją vietą 

Amžius 

Ėduonis (proc.) 

Aktyvus 
ėduonis 

Neaktyvus 
ėduonis 

Aktyvus 
neertminis 

ėduonis 

Neaktyvus 
neertminis 

ėduonis 

Aktyvus 
ertminis 
ėduonis 

Neaktyvus 
ertminis 
ėduonis 

15 m. 
n = 1127 84,2 94,9 80,5 92,9 32,6 11,4 

18 m. 
n = 1063 83,5 96,9 79,5 95,7 33,1 8 

p 0,628 0,017 0,564 0,005 0,784 0,007 
15,18 m. 
n = 2190 83,8 95,8 80,0 94,2 32,8 9,8 

Lytis 
Berniukai  
n = 908 86 93,9 82,4 95,4 35,4 10,4 

Mergaitės 
n = 1282 82 94,3 78 96 30,6 9,6 

p 0,013 0,738 0,013 0,474 0,02 0,526 
Gyvenamoji vieta 
Miestas  
n = 1474 83,3 95,9 80,3 94,7 28,6 9,8 

Kaimas 
n = 716 84,9 95,8 79,5 93,3 41,5 9,6 

p 0,338 0,955 0,665 0,183 < 0,001 0,882 
p – reikšmingumo lygmuo. 

 
  

60 
 



4.5.3. 15 ir 18 m. amžiaus moksleivių nuolatinių dantų paviršių 
ėduonies (aktyvaus ir neaktyvaus) KPI-P (ertminio ir neertminio) 
intensyvumas pagal amžių, lytį ir gyvenamąją vietą 
 
Analizuojant moksleivių ėduonies židinių aktyvumo intensyvumo vidur-

kius, nustatyta, kad 15 ir 18 m. moksleivių aktyvaus ėduonies intensyvumo 
vidurkis – 9,73 (10,59) (mažiausia reikšmė – 0, didžiausia reikšmė – 90, 
mediana – 7), neaktyvaus ėduonies – 9,67 (6,34) (mažiausia reikšmė – 0, 
didžiausia – 43, mediana – 9). Nagrinėjant aktyvaus ir neaktyvaus dantų 
ėduonies intensyvumo vidurkių pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, gauta, 
kad neaktyvaus ėduonies intensyvumo vidurkis reikšmingai didesnis 18-
mečių grupėje, palyginti su 15-mečiais moksleiviais, atitinkamai 10,22 
(6,18) ir 9,16 (6,47) (p < 0,05) (4.5.3.1 lentelė). 
 
4.5.3.1 lentelė. 15 ir 18 m. moksleivių dantų paviršių (aktyvaus ir neaktyvaus) 
(ertminio ir neertminio) ėduonies intensyvumo vidurkiai (KPI-P) 

Ėduonis 

Amžius 

p Bendras 
n = 2190 15 m. 18 m. 

V (SN) 

Aktyvus ėduonis 10,18 (11,33) 9,25 (9,73) 0,158 9,73 (10,59) 

Neaktyvus ėduonis 9,16 (6,18) 10,22 (6,47) 0,001 9,67 (6,34) 

Ertminis ėduonis 1,07 (2,05) 1,01 (1,98) 0,315 1,04 (2,02) 

Neertminis ėduonis 17,08 (11,43) 17,10 (10,60) 0,974 17,09 (11,04) 

Bendras 23,71 (13,44) 25,03 (13,24) 0,008 24,35 (13,36) 
V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. 

 
Remiantis tyrimo duomenimis ir lyginant aktyvaus ir neaktyvaus ėduo-

nies intensyvumo vidurkius atsižvelgiant į lytį ir gyvenamąją vietą skirtin-
gose amžiaus grupėse, rezultatai parodė, kad berniukų aktyvaus ėduonies 
intensyvumo vidurkis reikšmingai didesnis nei mergaičių (p < 0,05). Reikš-
mingo skirtumo tarp aktyvaus ir neaktyvaus ėduonies intensyvumo vidurkių, 
vertinant mieste ir kaime gyvenančių moksleivių dantis, nėra (4.5.3.2 ir 
4.5.3.3 lentelės). 
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4.5.3.2 lentelė. 15 m. amžiaus moksleivių dantų paviršių (aktyvaus ir neakty-
vaus) ėduonies intensyvumo vidurkiai (KPI-P) pagal lytį ir gyvenamąją vietą 

Ėduonis 

Lytis 

p 

Gyvenamoji vieta 

p Bendras 
n = 1127 

Mergaitės 
n = 646 

Berniukai 
n = 481 

Mietas 
n = 740 

Kaimas 
n = 387 

V (SN) V (SN) 

Aktyvus 
ėduonis 

8,47  
(8,53) 

12,49 
(13,94) 0,001 9,74 

(10,57) 
11,03 

(12,64) 0,769 10,18 
(11,34) 

Neaktyvus 
ėduonis 

9,41  
(6,11) 

8,82  
(6,25) 0,067 9,25 

 (6,37) 
8,98  

(5,79) 0,497 9,16  
(6,18) 

Bendras 22,43 
(11,47) 

25,43 
(15,56) 0,019 23,20 

(12,93) 
24,69 

(14,34) 0,239 23,71 
(13,44) 

V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. 
 
4.5.3.3 lentelė. 18 m. amžiaus moksleivių dantų paviršių (aktyvaus ir neakty-
vaus) ėduonies intensyvumo vidurkiai (KPI-P) pagal lytį ir gyvenamąją vietą 

Ėduonis 

Lytis 

p 

Gyvenamoji vieta 

p Bendras 
n = 1063 

Mergaitės 
n = 636 

Berniukai 
n = 427 

Mietas 
n = 734 

Kaimas 
n = 329 

V (SN) V (SN) 

Aktyvus 
ėduonis 

8,06 
 (8,67) 

10,79 
(10,93) 

0,001 9,09  
(9,67) 

9,61 
 (9,87) 

0,266 9,25  
(9,73) 

Neaktyvus 
ėduonis 

10,31 
(6,36) 

9,90  
(6,51) 

0,208 10,25 
(6,38) 

10,17 
(6,66) 

0,704 10,22  
(6,47) 

Bendras 25,87 
(13,90) 

24,16 
(12,74) 

0,070 24,81 
(13,30) 

25,54 
(13,00) 

0,316 25,03 
(13,24) 

V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. 
 
Lygindami ėduonies pažeidimus ir jų apimtis dantų paviršiuose pagal lytį 

ir gyvenamąją vietą, pastebėjome, kad abiejuose amžiaus grupėse berniukai 
neertminio ėduonies turėjo reikšmingai daugiau nei mergaitės. 18 metų 
moksleivių grupėje ertminio ėduonies reikšmingai daugiau turėjo berniukai 
1,25 (2,36) nei mergaitės 0,84 (1,70) (p < 0,05). Kaime gyvenančių 15 ir 18 
metų moksleiviųertminio ėduonies intensyvumo vidurkis buvo reikšmingai 
didesnis nei mieste. (4.5.3.4 lentelė). 
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4.5.3.4 lentelė. 15 ir 18 m. moksleivių dantų paviršių (ertminio ir neertminio) 
ėduonies intensyvumo vidurkiai (KPI-P) pagal lytį ir gyvenamąją vietą 

Ėduonis 
Lytis 

p 
Gyvenamoji vieta 

p Mergaitės Berniukai Miestas Kaimas 
V (SN) V (SN) 

15 m. 
Ertminis 
ėduonis 

1,05 (2,16) 1,10 (1,91) 0,204 0,89 (1,93) 1,42 (2,25) 0,001 

Neertminis 
ėduonis 

15,56 (9,22) 19,12 (13,61) 0,001 16,96 (10,99) 17,32 (12,25) 0,609 

18 m. 
Ertminis 
ėduonis 

0,84 (1,70) 1,25 (2,36) 0,004 0,90 (1,93) 1,26 (2,08) 0,001 

Neertminis 
ėduonis 

16,04 (9,80) 18,29 (11,31) 0,001 17,10 (10,50) 17,09 (10,85) 0,991 

V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. 
 
 

Bandant išsiaiškinti 15 m. moksleivių nuolatinių dantų paviršių aktyvaus 
ir neaktyvaus ėduonies pažeidimų intensyvumo K-P PI (pasikliautinojo 
intervalo) vidurkius ir atliekant visų daugkartinius palyginimus gauta, kad 
aktyvaus ir neaktyvaus ėduonies intensyvumo PI vidurkiai reikšmingai 
nesiskyrė, aktyvaus neertminio ėduonies 9,30 [8,68–9,92] intensyvumo PI 
vidurkis reikšmingai skyrėsi nuo neaktyvaus neertminio 7,78 [7,47–8,10], 
aktyvaus ertminio 0,87 [0,77–1,00] ir neaktyvaus ertminio ėduonies 0,19 
[0,15–0,22] (p < 0,05) (4.5.3.1 pav.). 
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4.5.3.1 pav. 15 m. amžiaus moksleivių nuolatinių dantų paviršių K-P 
vidurkiai pagal aktyvumą ir pažeidimo apimtį 

p < 0,001. 
 
 
Nagrinėjant 18-mečių moksleivių nuolatinių dantų paviršių aktyvaus ir 

neaktyvaus ėduonies pažeidimų intensyvumo PI (pasikliautinojo intervalo) 
vidurkius ir atliekant visų daugkartinius palyginimus, gauta, kad aktyvaus 
ėduonies ir neaktyvaus ėduonies bei aktyvaus neertminio ir neaktyvaus 
neertminio intensyvumo PI vidurkiai reikšmingai nesiskyrė, aktyvaus 
neertminio ėduonies 8,38 [7,83–8,92] intensyvumo PI vidurkis reikšmingai 
skyrėsi nuo neaktyvaus ertminio 0,13 [0,10–0,17] ir aktyvaus ertminio 
ėduonies 0,87 [0,77–0,98] (p < 0,05) (4.5.3.2 pav.). 
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4.5.3.2 pav. 18 m. amžiaus moksleivių nuolatinių dantų paviršių K–P 
indekso vidurkiai pagal aktyvumą ir pažeidimo apimtį 

p < 0,001. 
 

Analizuodami dantų paviršių skirtingus ėduonies pažeidimų židinių 
intensyvumo vidurkius, gauname, kad 15 m. moksleivių aktyvaus ėduonies 
intaktiniuose paviršiuose ir paviršinio emalio defekto intensyvumo vidurkiai 
buvo reikšmingai mažesni tiriant mergaites nei berniukus (p < 0,05). Tirtų 
15-mečių paauglių stabilaus ėduonies – gilaus emalio dentino defekto in-
tensyvumo vidurkiai buvo reikšmingai mažesni tarp berniukų 0,04 (0,28) 
nei mergaičių 0,07 (0,43) ir moksleivių, gyvenančių mieste, 0,04 (0,32) nei 
gyvenančių kaime 0,08 (0,45) (p < 0,05). Aktyvaus ėduonies su paviršiniu 
emalio defektu ir tų, kurie turėjo gilų emalio dentino defektą dantų pavir-
šiuose, intensyvumo vidurkiai buvo reikšmingai mažesni tiriant mokslei-
vius, gyvenančius mieste, atitinkamai 0,33 (1,23) ir 0,24 (0,88), nei kaime, 
atitinkamai 0,38 (0,90) ir 0,59 (1,36) (p < 0,05) (4.5.3.5 lentelė). 
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4.5.3.5 lentelė. 15-mečių moksleivių ėduonies pažeidimo židinių intensyvumo 
vidurkiai pagal lytį ir gyvenamąją vietą 

Pažeidimo 
židiniai 

Lytis 

p 

Gyvenamoji vieta 

p Bendras 
n = 1127 

Berniukai 
n = 481 

Mergaitės 
n = 646 

Mietas 
n = 740 

Kaimas 
n = 387 

V (SN) V (SN) 
Aktyvus ėduonis 
Aktyvus ėduonis 
intaktiniame 
paviršiuje 

11,56 
(13,1) 

7,61  
(7,94) 

0,001 9,01 
(10,12) 

9,84 
(11,57) 

0,762 9,30 
(10,64) 

Aktyvus ėduonis, 
paviršinis emalio 
defektas 

0,37 
(0,97) 

0,33  
(1,23) 

0,041 0,33 
(1,23) 

0,38 
(0,90) 

0,004 0,35  
(1,13) 

Aktyvus ėduonis, 
gilus emalio 
dentino defektas 

0,36 
(1,02) 

0,37 
(1,13) 

0,585 0,24 
(0,88) 

0,59 
(1,36) 

0,001 0,36  
(1,09) 

Plomba su aktyviu 
ėduonimi 

0,19 
(0,68) 

0,16 
(0,54) 

0,652 0,15 
(0,58) 

0,21 
(0,64) 

0,038 0,17  
(0,60) 

Stabilus ėduonis 

Stabilus ėduonis 
intaktiniame 
paviršiuje 

7,56 
(5,51) 

7,95 
(5,32) 

0,144 7,94 
(5,59) 

7,48 
(5,02) 

0,356 7,78  
(5,40) 

Stabilus ėduonis, 
paviršinis emalio 
defektas 

0,14 
(0,52) 

0,12 
(0,49) 

0,441 0,12 
(0,42) 

0,15 
(0,63) 

0,627 0,13  
(0,50) 

Stabilus ėduonis, 
gilus emalio 
dentino defektas 

0,04 
(0,28) 

0,07 
(0,43) 

0,041 0,04 
(0,32) 

0,08 
(0,45) 

0,012 0,06  
(0,37) 

Plomba su stabiliu 
ėduonimi 

1,08 
(2,74) 

1,27 
(1,93) 

0,159 1,15 
(1,71) 

1,27 
(2,10) 

0,650 1,19  
(1,85) 

V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. 
 
Analizuodami dantų paviršių skirtingus ėduonies pažeidimų židinių 

intensyvumo vidurkius, gauname, kad 18 m. moksleivių aktyvaus ėduonies 
intensyvumo vidurkiai intaktiniuose paviršiuose buvo reikšmingai mažesni 
tiriant mergaitės nei berniukus, 18-mečių moksleivių stabilaus ėduonies su 
plomba intensyvumo vidurkis dantų paviršiuose buvo reikšmingai mažesnis 
berniukams 1,15 (1,99), mergaitėms – 1,49 (2,08) (p < 0,05). Aktyvaus 
ėduonies – gilaus emalio dentino defekto, aktyvaus ėduonies su plomba 
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intensyvumo vidurkiai buvo reikšmingai mažesni tarp 18-mečių tirtų moks-
leivių, gyvenančių mieste (p < 0,05) (4.5.3.6 lentelė). 

  
4.5.3.6 lentelė. 18 m. amžiaus moksleivių ėduonies pažeidimo židinių 
intensyvumo vidurkiai pagal lytį ir gyvenamąją vietą 

Pažeidimo 
židiniai 

Lytis 

p 

Gyvenamoji vieta 

p Bendras 
n = 1063 

Berniukai 
n = 427 

Mergaitės 
n = 636 

Mietas 
n = 734 

Kaimas 
n = 329 

V (SN) V (SN) 
Aktyvus ėduonis 
Aktyvus ėduonis 
intaktiniame 
paviršiuje 

9,72 
(10,29) 

7,33 
(8,02) 

0,001 8,35 
(9,02) 

8,45 
(9,18) 

0,951 8,38  
(9,07) 

Aktyvus ėduonis, 
paviršinis emalio 
defektas 

0,44 
(1,10) 

0,31 
(0,94) 

0,052 0,34 
(0,94) 

0,44 
(1,16) 

0,238 0,37  
(1,02) 

Aktyvus ėduonis, 
gilus emalio 
dentino defektas 

0,39 
(1,15) 

0,26 
(0,85) 

0,066 0,27 
(0,98) 

0,44 
(0,98) 

0,001 0,32  
(0,98) 

Plomba su aktyviu 
ėduonimi 

0,23 
(0,79) 

0,15 
(0,55) 

0,057 0,14 
(0,49) 

0,28 
(0,87) 

0,007 0,18  
(0,64) 

Stabilus ėduonis 
Stabilus ėduonis 
intaktiniame 
paviršiuje 

8,52 
(5,68) 

8,71 
(5,55) 

0,566 8,75 
(2,56) 

8,64 
(5,88) 

0,526 8,72  
(5,66) 

Stabilus ėduonis, 
paviršinis emalio 
defektas 

0,08 
(0,32) 

0,07 
(0,32) 

0,365 0,07 
(0,32) 

0,06 
(0,31) 

0,348 0,07  
(0,31) 

Stabilus ėduonis, 
gilus emalio 
dentino defektas 

0,10 
(0,71) 

0,04 
(0,31) 

0,327 0,08 
(0,57) 

0,04 
(0,28) 

0,520 0,06  
(0,50) 

Plomba su stabiliu 
ėduonimi 

1,15 
(1,99) 

1,49 
(2,08) 

0,002 1,34 
(1,94) 

1,43 
(2,30) 

0,675 1,37  
(2,06) 

V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. 
 
Atliekant epidemiologinį tyrimą, buvo svarbu išsiaiškinti, kokie yra 

dantų ėduonies pažeidimo židinių intensyvumo vidurkiai skirtinguose dantų 
paviršiuose. Tyrimo rezultatai parodė, kad aktyvaus ėduonies okliuziniame 
intaktiniame paviršiuje pažeidimo vidurkis 0,42 (0,90) 15-mečių amžiaus 
grupėje reikšmingai didesnis negu 18-mečių – 0,32 (0,72) (p < 0,05). Taip 
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pat reikšmingai skyrėsi ir aktyvus ėduonis okliuziniame paviršiuje su giliu 
emalio dentino defektu, atitinkamai 15 m. – 0,14 (0,48), 18 m. – 0,09 (0,36). 
Stabilaus ėduonies intaktiniame paviršiuje, okliuziniuose, lygiuose ir 
kontaktiniuose paviršiuose daugiau nustatyta 18-mečiams moksleiviams nei 
15-mečiams ir statistiškai reikšmingai skyrėsi (p < 0,05). Plombų su stabiliu 
ėduonimi lygiuose ir kontaktiniuose paviršiuose taip pat buvo daugiau 18 m. 
moksleiviams (4.5.3.7 lentelė). 
 
4.5.3.7 lentelė. Dantų ėduonies pažeidimo židinių intensyvumo vidurkių ir 
paplitimo pasiskirstymas atskiruose dantų paviršiuose Lietuvos 15 ir 18 m. 
moksleivių grupėse 

Požymiai Amžius  

Dantų paviršiai 

Okliuziniai 
paviršiai 

(O) 

Lygūs: 
Bukalinis 

Lingvalinis (B, L) 

Kontaktiniai: 
Medialinis 

Distalinis (M, D) 

Aktyvus ėduonis  V(SN)  

Aktyvus ėduonis 
intaktiniame paviršiuje 

15 m. 
18 m. 

0,42 (0,90)* 
0,32 (0,72)* 

5,14 (5,50) 
4,60 (4,89) 

3,74 (5,03) 
3,46 (4,30) 

Aktyvus ėduonis, 
paviršinis emalio 
defektas 

15 m. 
18 m. 

0,08 (0,34) 
0,07 (0,32) 

0,09 (0,49) 
0,10 (0,42) 

0,18 (0,69) 
0,20 (0,76) 

Aktyvus ėduonis, gilus 
emalio dentino defektas 

15 m. 
18 m. 

0,14 (0,48)* 
0,09 (0,36)* 

0,06 (0,33) 
 0,06 (0,34) 

0,16 (0,58) 
0,17 (0,59) 

Plomba su aktyviu 
ėduonimi 

15 m. 
18 m. 

0,06 (0,26) 
0,07 (0,33) 

0,05(0,30) 
0,04 (0,24) 

0,06 (0,29) 
0,06 (0,33) 

Stabilus ėduonis     

Stabilus ėduonis 
intaktiniame paviršiuje 

15 m. 
18 m. 

4,26 (3,20)* 
4,68 (3,25)* 

2,18 (2,13)* 
2,56 (2,47)* 

1,35 (1,84)* 
1,49 (1,91)* 

Stabilus ėduonis, 
paviršinis emalio 
defektas 

15 m. 
18 m. 

0,04 (0,28)* 
0,02 (0,17)* 

0,06 (0,31)*  
0,03 (0,20)* 

0,03 (0,18) 
 0,02 (0,15) 

Stabilus ėduonis, gilus 
emalio dentino defektas 

15 m. 
18 m. 

0,03 (0,21) 
0,02 (0,22) 

0,02 (0,14) 
0,02 (0,16) 

0,01 (0,13) 
0,02 (0,25) 

Plomba su stabiliu 
ėduonimi 

15 m. 
18 m. 

0,83 (1,26) 
 0,89 (1,33) 

0,19 (0,60)* 
0,24 (0,64)* 

0,17 (0,59)* 
0,24 (0,72)* 

*p < 0,05; p – reikšmingumo lygmuo. 
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4.6. Lietuvos 15 ir18 m. amžiaus moksleivių burnos higienos indekso 
bei higienos įgūdžių įvertinimas, atsižvelgiant į lytį ir gyvenamąją 
vietą 
 
15 ir 18 m. moksleivių burnos higienai vertinti buvo naudojamas Silness-

Loe apnašų indeksas. Atliekant burnos higienos indekso analizę ir lyginant 
tarp amžiaus grupių bei vertinant pagal lytį, skirtumai yra reikšmingi. 
Rezultatai parodė, kad 8,6 proc. (n = 180) buvo puiki burnos higiena, 
17,4 proc. (n = 367) gera burnos higiena, 51,1 proc. (n = 1076) – pa-
tenkinama, 22,9 proc. (n = 481) – bloga. Reikšmingai daugiau 18 m. 
moksleivių burnos higiena buvo patenkinama (54,4 proc.) nei tirtų 15-mečių 
(48,3 proc.). Tiriant visos imties mergaičių ir berniukų burnos higieną, re-
zultatai parodė, kad reikšmingai daugiau mergaičių buvo puiki (10,3 proc.) 
ir gera (20,1 proc.) burnos būklė nei berniukų grupėje, atitinkamai 6,1 proc. 
ir 13,7 proc. Reikšmingai didesniam skaičiui berniukų nustatyta bloga 
27,6 proc. burnos higiena nei mergaičių grupėje – 19,5 proc. Analizuojant 
burnos higienos rezultatus pagal gyvenamąją vietą, reikšmingo skirtumo 
nenustatyta (4.6.1 lentelė). 
 
4.6.1 lentelė. Lietuvos 15 ir 18 m. moksleivių burnos higienos indekso pasi-
skirstymas procentais, atsižvelgiant į amžių, lytį ir gyvenamąją vietą  

Amžius 
Silness-Loe indeksas (proc.) 

Puiki  
(–0) 

Gera 
(nuo 0,1 iki 0,9) 

Patenkinama 
(nuo 1,0 iki 1,9) 

Bloga 
(nuo 2,0 iki 3,0) 

 

15 m. 
n = 1116 

9,6 18,5 48,3* 23,7 χ2 = 4,782; 
lls = 3; 

p = 0,032 18 m. 
n = 988 

7,4 16,3 54,4* 22,0 

Lytis 
Berniukai 
n = 871 

6,1* 13,7** 52,7 27,6*** χ2 =37,804; 
lls = 3; 

p < 0,001 Mergaitės 
n = 1233 

10,3* 20,1** 50,0 19,5*** 

Gyvenamoji vieta 
Miestas 
n = 1410 

9,1 16,8 50,3 23,8 χ2 = 4,869; 
lls = 3; 

p = 0,182 Rajonas 
n = 694 

7,3 18,7 52,9 21,0 

χ2 – chi kriterijus, lls – laisvės laipsnių skaiičius, p – reikšmingumo lygmuo.  
*, **, ***p < 0,05. 
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Tiriant moksleivių burnos higienos indekso vidurkį ir lyginant pagal 
amžiaus grupes bei gyvenamąją vietą, reikšmingo skirtumo nenustatyta. 
Analizuojant pagal lytį mergaičių (PLI) – 1,08 (0,65) buvo reikšmingai 
mažesnis nei berniukų (PLI) – 1,27 (0,67) (p < 0,001) (4.6.2 lentelė). 
 
4.6.2 lentelė. Lietuvos 15 ir 18 m. moksleivių burnos higienos indeksas 
(PLI), atsižvelgiant į amžių, lytį ir gyvenamąją vietą 

Amžius 
Silness-Loe (PLI) vidurkiai  

p 
V (SN) 

15 m. (n = 1116) 1,15 (0,69) 0,351 

18 m. (n = 988) 1,17 (0,64) 

Lytis 

Berniukai (n = 871) 1,27 (0,67) < 0,001 

Mergaitės (n = 1233) 1,08 (0,65) 

Gyvenamoji vieta 

Miestas (n = 1410) 1,16 (0,67) 0,696 

Kaimas (n = 699) 1,15 (0,65) 
V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, p – reikšmingumo lygmuo. 
 

 
4.6.1. Lietuvos 15 ir 18 m. amžiaus moksleivių burnos higienos 
būklės ryšys su dantų paviršių ėduonies aktyvumu 
 
Nustatytas 15 m. moksleivių dantų paviršių ėduonies pažeidimų ryšys su 

burnos higienos būkle (pagal Silness-Loe indeksą). Remdamiesi tyrimo duo-
menimis, nustatėme, kad moksleivių, kurių burnos higiena buvo puiki, ak-
tyvaus ėduonies, ertminio ėduonies ir  KPI-P (ertminio ir neertminio ėduo-
nies ) indekso intensyvumo vidurkiai buvo reikšmingai mažesni už tų 
moksleivių, kurių burnos higiena buvo gera, patenkinama ir bloga (p < 0,05) 
(4.6.1.1 lentelė). 
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4.6.1.1 lentelė. 15 m. amžiaus moksleivių dantų paviršių ėduonis ir burnos 
higienos būklės ryšys (pagal Silness-Loe indeksą) 
Pažeidimo 
aktyvumas 
ir apimtis 

Silness-Loe indeksas V(SN)  

Puiki 
n = 107 

Gera 
n = 206 

Patenkinama 
n = 539 

Bloga 
n = 264 

Aktyvus 
ėduonis 

5,11  
(6,23)abc 

8,27  
(10,9)ade 

10,09 
(9,84)bdf 

13,93 
(14,54)cef 

F = 19,630; 
lls = 3; 

abcep < 0,001;  
dp = 0,003; 
fp = 0,011 

Neaktyvus 
ėduonis 

8,06 (5,13) 9,36 (5,94) 9,44 (6,15) 8,95 (6,73) F = 1,669; 
lls = 3; 

p = 0,172 

Ertminis 
Ėduonis 

12,28 
(7,72)abc 

16,37 
(11,71)ade 

18,29 
(10,73)bdf 

21,71 
(14,97)cef 

F = 18,395; 
lls = 3; 

abcep < 0,001 
dp = 0,008, 
fp = 0,025 

KPI-P 17,37 
(9,65)abc 

21,75 
(12,92)ade 

24,08 
(12,28)bdf 

27,16 
(16,05)cef 

F = 15,917; 
lls = 3; 

 ap < 0,003; 
bcep < 0,001; 

dp = 0,006 
fp = 0,057 

V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, F – Fišerio kriterijus,  
lls – laisvės laipsnių skaičius, p – reikšmingumo lygmuo, abcdefp < 0,05. 

 
 
Nustatytas 18 m. moksleivių dantų paviršių ėduonies ryšys su burnos 

higienos būkle (pagal Silness-Loe indeksą). Remdamiesi tyrimo duome-
nimis, nustatėme, kad moksleivių, kurių burnos higiena buvo puiki, akty-
vaus ėduonies, ertminio ėduonies ir KPI-P (ertminio ir neertminio ėduonies) 
indekso skirtumai buvo reikšmingai mažesni už tų moksleivių, kurių burnos 
higiena buvo gera, patenkinama ir bloga (p < 0,05) (4.6.1.2 lentelė). 
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4.6.1.2 lentelė. 18 m. moksleivių dantų paviršių ėduonies ryšys su burnos 
higienos būkle (pagal Silness-Loe indeksą) 
Pažeidimo 
aktyvumas 
ir apimtis 

Silness-Loe indeksas V(SN) 
 Puiki 

n = 73 
Gera 

n = 161 
Patenkinama 

n = 537 
Bloga 

n = 217 

Aktyvus 
ėduonis 

5,34 
(5,71)abc 

6,69 
(6,94)ade 

9,47 
 (9,72)bdf 

11,81 
(11,47)cef 

F = 13,310; 
lls = 3; 

ap = 0,245; 
bcdep < 0,001; 

fp = 0,02 

Neaktyvus 
ėduonis 

9,89 (5,72) 10,23 (6,4) 10,24 (6,33) 10,23 (6,65) F = 0,068; 
lls = 3; 

p = 0,977 

Ertminis 
Ėduonis 

14,0 5 
(7,66)abc 

15,44 
(9,47)ade 

18,34  
(11,08)bdf 

20,66 
(12,14)cef 

F = 10,673; 
lls = 3; 

ap = 0,558; 
 bp = 0,003; 
cep < 0,001; 
dp = 0,004; 
fp = 0,018 

KPI-P 19,32 
(9,46)abc 

22,97 
(12,15)ade 

25,34  
(13,20)bdf 

27,64 
(13,79)cef 

F = 9,155; 
lls = 3; 

ap < 0,033; 
bcep < 0,001; 

dp = 0,063; 
fp = 0,004 

V – vidurkis, SN – standartinis nuokrypis, F – Fišerio kriterijus,  
lls – laisvės laipsnių skaičius, p – reikšmingumo lygmuo, abcdefp < 0,05. 

 
 
Remdamiesi tyrimo gautais rezultatais, nustatėme, kad 15 m. mokslei-

viams, kurie dantis valėsi du kartus per dieną, KPI-P intensyvumo indekso 
vidurkis 23,01 (12,45) reikšmingai skyrėsi nuo tų moksleivių, kurie dantis 
valėsi nereguliariai 27,78 (18,68) (p < 0,05) (4.6.1.1 pav.). 
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4.6.1.1 pav. 15-mečių moksleivių dantų ėduonies paviršių intensyvumo 
vidurkiai (KPI-P), atsižvelgiant į valymo dažnį 

F = 3,664, lls = 2, *p = 0,026. 
 
Šios amžiaus grupės moksleiviams, kurie valėsi dantis du kartus per 

dieną, aktyvaus ėduonies dantų paviršiuose buvo 9,27 (9,96) reikšmingai 
mažiau nei tų moksleivių, kurie dantis valėsi vieną kartą per dieną 11,07 
(12,66) ir valėsi nereguliariai 13,94 (16,74) (p < 0,05) (4.6.1.2 pav.). 

 

 
 

4.6.1.2 pav. 15 m. amžiaus moksleivių nuolatinių dantų paviršių aktyvaus  
ir neaktyvaus ėduonies intensyvumo indekso vidurkiai (KPI-P),  

atsižvelgiant į dantų valymo įpročius 
Aktyvus ėduonis: F = 5,983, lls = 2, *, **p = 0,003;  

Stabilus ėduonis: F = 0,038, lls = 2, p = 0,963. 

23,01 (12,45)* 24,37 (14,16) 
27,78 (18,68)* 
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Remdamiesi tyrimo duomenimis, nustatėme, kad 18 m. moksleivių, kurie 
dantis valėsi du kartus per dieną, KPI-P intensyvumo indekso vidurkis 23,85 
(12,82) reikšmingai skyrėsi nuo tų moksleivių, kurie dantis valėsi vieną 
kartą per dieną 26,29 (13,62) (p < 0,05), bet nesiskyrė nuo nereguliariai 
besivalančių dantis moksleivių 25,73 (13,04) (p > 0,05) (4.7.1.3 pav.). 

 
4.6.1.3 pav. 18-mečių moksleivių dantų ėduonies paviršių intensyvumo 

vidurkiai KPI-P, atsižvelgiant į valymo dažnį 
F = 3,684, lls = 2, *p = 0,025. 

 
 
Šios amžiaus grupės moksleiviams, kurie valėsi dantis du kartus per 

dieną, aktyvaus ėduonies dantų paviršiuose nustatyta 8,27 (8,96) reikšmin-
gai mažiau nei tiems moksleiviams, kurie dantis valėsi vieną kartą per dieną 
10,11 (10,28) (p < 0,05), bet nesiskyrė nuo nereguliariai besivalančių moks-
leivių 11,10 (12,28) (p > 0,05) (4.6.1.4 pav.). 
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4.6.1.4 pav. 18-mečių moksleivių nuolatinių dantų paviršių aktyvaus ir 

neaktyvaus ėduonies intensyvumo indekso vidurkiai (KPI-P), atsižvelgiant  
į dantų valymo įpročius 

Aktyvus ėduonis:  
F = 4,831, lls = 2, *p = 0,008; stabilus ėduonis: F = 1,578, lls = 2, p = 0,207. 

 
 

4.7. Lietuvos 15 ir 18 m. amžiaus moksleivių su elgesiu susijusių ir 
biologinių dantų ėduonies indikatorių analizė, atsižvelgiant  
į moksleivių ir tėvų anketinės apklausos duomenis 
 
Atlikdami epidemiologinį tyrimą, norėjome sužinoti apie moksleivių su 

elgesiu susijusius dantų ėduonies indikatorius. Gauti rezultatai parodė, kad 
dažniau nei kartą per dieną dantis valėsi daugiau 18-mečių (66,1 proc.) nei 
15-mečių (60,6 proc.). Lyginant burnos higienos įgūdžius tarp lyčių, nusta-
tyta, kad dantis valo dažniau nei kartą per dieną 49,0 proc. berniukų, ir tai 
yra statistiškai reikšmingai mažiau už mergaites (72,5 proc.) (p < 0,001). 
Atsižvelgiant į gyvenamąją vietą, rezultatai parodė, jog dažniau nei kartą 
per dieną dantis valosi reikšmingai daugiau moksleivių, gyvenančių mieste, 
negu kaime gyvenančių moksleivių, atitinkamai 65,0 proc. ir 59,8 proc. 
(p < 0,05). 

Analizuojant apsilankymus pas odontologą per pastaruosius metus 
(12 mėn.) tarp amžiaus grupių, reikšmingo skirtumo negauta. Tiriant pagal 
lytį matyti, kad berniukų (83,5 proc.) lankėsi pas specialistą reikšmingai 
(p < 0,05) mažiau nei mergaičių – 88,3 proc. 
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Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip dažnai moksleiviai valgo saldainius ir 
šokoladą. Lyginant moksleivių potraukį saldumynams tarp atskirų amžiaus 
grupių ir lyties, statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. Tyrimo duo-
menys parodė, kad daugiau nei du trečdaliai respondentų (74,8 proc.), gy-
venančių mieste, vartojo saldumynus 2–4 kartus per savaitę ir dažniau, nei 
kaimo moksleiviai (71,0 proc.). Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtu-
mas tarp amžiaus grupių ir lyties pagal energinių bei gazuotų gėrimų var-
tojimą. 29,3 proc. 15-mečių moksleivių pažymėjo 2–4 kartus per savaitę ir 
dažniau vartojantys energinius gėrimus, 18-mečių – 21,9 proc. (p < 0,001). 
Paaiškėjo, kad energinius gėrimus dažniau nei kartą per savaitę vartoja 
daugiau berniukai negu mergaičių.  

 
4.7.1 lentelė. Lietuvos 15 ir 18 m. moksleivių su elgesiu susijusių veiksnių 
analizė, atsižvelgiant į amžių, lytį ir gyvenamąją vietą 

Klausimai 15-mečiai 18-mečiai Berniukai Mergaitės Miestas Kaimas 

Valo dantis 
dažniau nei kartą 
per dieną 

60,6 proc. 66,1 proc. 49 proc. 72,5 proc. 65 proc. 59,8 proc. 

p = 0,035 p < 0,001 p < 0,022 

Lankėsi pas 
odontologą per 
12 mėn. 

87,5 proc. 85.3 proc. 83,5 proc. 88,3 proc 87,2 proc. 85,1 proc. 

p = 0,138 p = 0,002 p = 0,188 

Valgo saldainius 
ir šokoladą 
1. Rečiau nei  
      1 k./sav. 
2. 2–4 k./sav., 
kas dieną 

 
 

25,3 proc 
 

74,7 proc. 

 
 

27,8 proc 
 

72,2 proc. 

 
 

25,7 proc. 
 

74,3 proc. 

 
 

27 proc. 
 

73 proc. 

 
 

25,2 proc 
 

74,8 proc. 

 
 

29 proc. 
 

71 proc. 

p = 0,212 p = 0,527 p = 0,066 

Geria energinius 
gėrimus 
1. Niekada, 

1 k./sav. 
2. 2–4 k./sav., 

kas dieną 

 
 

70,7 proc. 
 

29,3 proc. 
 

 
 

78,1 proc. 
 

21,9 proc. 

 
 

64,8 proc. 
 

35,2 proc. 

 
 

80,3 proc. 
 

19,7 proc. 

 
 

73,8 proc 
 

26,2 proc. 

 
 

75,1 proc 
 

24,9 proc. 

p < 0,001 p < 0,001 p = 0,538 
p – reikšmingumo lygmuo. 
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4.7.1. 15 ir 18 Lietuvos moksleivių su elgesiu susijusių dantų 
ėduonies indikatorių analizė, atsižvelgiant į moksleivių anketinės 
apklausos duomenis 
 
Analizuojant moksleivių apklausos duomenis ir lyginant aktyvaus ir 

stabilaus ėduonies grupes, statistiškai reikšmingi skirtumai buvo pastebimi 
tarp 18 m. mieste ir kaime gyvenančių moksleivių. Vertinant mieste gy-
venančių moksleivių grupę, aktyvaus ėduonies atvejų buvo nustatyta mažiau 
(68,8 proc.) nei stabilaus ėduonies 77,5 proc., kaime gyvenantiems moks-
leiviams buvo daugiau aktyvaus ėduonies atvejų 31,2 proc. nei stabilaus – 
22,5 proc. Tie respondentai, kuriems nustatytas aktyvus ėduonis, statistiškai 
reikšmingai mažiau lankėsi pas odontologą (58,2 proc.), taip pat jie savo 
burnos sveikatą apibūdino blogai (31,5 proc.), daugiau turėjo plombuotų 
dantų (85,4 proc.) ir ėduonies pažeistų dantų, kuriuos reikia plombuoti 
(37,9 proc.), dažniau gėrė kokakolą ir gazuotus gėrimus (39,8 proc.) nei 
moksleiviai, kuriems nustatytas stabilios būklės ėduonis. 15 m. grupėje 
buvo rastas vienas reikšmingas skirtumas, susijęs su ėduonies pažeistais 
dantimis, kuriuos reikia gydyti: aktyvaus ėduonies grupėje –31,5 proc., sta-
bilaus ėduonies grupėje – 22,2 proc. (4.7.1.1 lentelė). 
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4.7.1.1 lentelė. Lietuvos 15 ir 18 m. amžiaus moksleivių aktyvaus ir neakty-
vaus dantų paviršių ėduonies ryšys su pačių moksleivių anketiniais duome-
nimis 

Požymis 

18-mečių moksleivių 15-mečių moksleivių 

Aktyvus 
ėduonis 
n (proc.) 

Stabilus 
ėduonis 
n (proc.) 

p 
Aktyvus 
ėduonis 
n (proc.) 

Stabilus 
ėduonis 
n (proc.) 

p 

Gyvenamoji vieta 
Miestas 
Kaimas 

 
607 (68,8) 
275 (31,2) 

 
124 (77,5) 
36 (22,5) 

 
0,027 

 
621 (65,4) 
328 (34,6) 

 
108 (67,9) 
51 (32,1) 

 
0,541 

Lankosi pas odonto-
logą: profilaktiškai 
pasitikrinti / nuvaly-
ti dantų apnašas ir 
akmenis: 
Taip 
Ne 

 
 
 
 
 

513 (58,2) 

369 (41,8) 

 
 
 
 
 

110 (68,8) 
50 (31,3) 

 
 
 
 
 

0,012 

 
 
 
 
 

600 (63,2) 

349 (36,8) 

 
 
 
 
 

103 (64,8) 
56 (35,2) 

 
 
 
 
 

0,706 

Ar turi plombuotų 
dantų: 
Taip 
Ne 

 
 

689 (85,4) 
118 (14,6) 

 
 

119 (77,3) 
35 (22,7) 

 
 

0,012 

 
 

753 (82,7) 
158 (17,3) 

 
 

123 (77,8) 
35 (22,2) 

 
 

0,147 

Kaip apibūdina sa-
vo burnos sveikatą: 
Puiki / gera 
 
Vidutiniška / paten-
kinama /  bloga 

 
 

664 (83,0)/ 
296 (68,5)* 
136 (17,0)/ 
136 (31,5)* 

 
 

142 (92,2)/ 
55 (82,1)* 
12 (7,8)/ 

12 (17,9)* 

 
 

0,004 
 

0,024* 

 
 

787 (86,6) 
 

122 (13,4) 

 
 

132 (83,5) 
 

26 (16,5) 

 
 

0,308 
 

Geria kokakolą ir 
kt., gazuotus 
gėrimus: 
Niekada / rečiau nei 
kartą per savaitę 
Dažniau 

 
 
 

485 (60,2) 
 

321 (39,8) 

 
 
 

109 (70,8) 
 

45 (29,2) 

 
 
 

0,013 

 
 
 

477 (53,0) 
 

423 (47,0) 

 
 
 

81 (50,9) 
 

78 (49,1) 

 
 
 

0,632 

Ar turi sugedusių 
dantų, kuriuos 
reikia plombuoti: 
Taip 
Ne 

 
 
 

306 (37,9) 
502 (62,1) 

 
 
 

35 (22,7) 
119 (77,3) 

 
 
 

0,001 

 
 
 

286 (31,5) 
621 (68,5) 

 
 
 

35 (22,2) 
123 (77,8) 

 
 
 

0,018 

p – reikšmingumo lygmuo. 
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Gautas daugiaveiksnis binarinės logistinės regresinės analizės modelis 
teisingai prognozuotas 83,8 proc. Naudodami binarinės logistinės regresinės 
analizės modelį, prognozuojantį 18-mečių aktyvaus ėduonies atsiradimo 
galimybių santykius, nustatėme: 1,624 [1,112–2,374], jei moksleivis gyvena 
kaime, 2,197 [1,174–4,112], jei savo burnos sveikatą apibūdina vidutiniš-
kai / patenkinamai / blogai, 1,625 [1,112–2,374], jei geria kokakolą ar kt. 
gazuotus gėrimus dažniau nei kartą per savaitę, 1,769 [1,136–2,754], jei turi 
plombuotų dantų, 1,926 [1,266–2,929], jei sugedę dantys, kuriuos reikia 
plombuoti (4.7.1.2 lentelė). 
 
4.7.1.2 lentelė. Daugiaveiksnės logistinės regresinės analizės modelis, 
nurodantis aktyvaus ėduonies paplitimo galimybę 18 m. amžiaus moksleivių 
grupėje 

Kintamieji Aktyvaus ėduonies ŠS  
(95 proc. PI); p  

Gyvenamoji vieta – kaimas 1,624 [1,112–2,374] 
Moksleivio apibūdinama burnos sveikata vidutiniška / 
patenkinama / bloga 

2,197 [1,174–4,112] 

Kokakolą ar kt. gazuotus gėrimus geria dažniau  nei kartą 
per savaitę sasavaitę 

1,625 [1,112–2,374] 

Plombuoti dantys  1,769 [1,136–2,754] 
„Sugedę dantys, kuriuos reikia plombuoti“ 1,926 [1,266–2,929] 

Konstanta 0,493; p = 0,035 
ŠS – šansų santykis, PI – pasikliautinasis intervalas, p – reikšmingumo lygmuo. 
 

 
4.7.2. 15 ir18 m. amžiaus Lietuvos moksleivių su elgesiu susijusių 
dantų ėduonies indikatorių analizė, atsižvelgiant į tiriamų moksleivių 
tėvų anketinės apklausos duomenis 
 
Analizuodami tėvų anketinės apklausos duomenis, nustatėme, kad į 

aktyvaus ėduonies grupę pateko moksleiviai, kurie skundėsi dantų gydymo 
baime – 13,2  proc. baimės priežastis – jautrus vaikas, ir reikšmingai skyrėsi 
nuo stabilaus ėduonies grupės (p < 0,05). Rastos sąsajos su pačių tėvų tu-
rimais burnos įgūdžiais ir dantų būkle. Aktyvus ėduonis nustatytas moks-
leiviams, kurių 74,3 proc. atvejų tėvai ir 62,4 proc. – mamos nenaudojo 
pagalbinių burnos higienos priemonių ir 12,6 proc. mamų turėjo daug pro-
tezuotų dantų, palyginti su stabilaus ėduonies grupe. Tačiau nebuvo rasta 
skirtumų 15 m. amžiaus grupėje (4.7.2.1 lentelė). 

79 
 



4.7.2.1 lentelė. 15 ir 18 m. amžiaus Lietuvos moksleivių aktyvaus ir neakty-
vaus dantų paviršių ėduonies ryšys su tėvų anketinės apklausos duomenimis 

Požymis 

18-mečių 15-mečių 
Aktyvus 
ėduonis 
n (proc.) 

Stabilus 
ėduonis 
n (proc.) 

p 
Aktyvus 

ėduonis n 
(proc.) 

Stabilus 
ėduonis 
n(proc.) 

p 

Ar vaikas turėjo 
pieninių dantų 
„buteliuko“ ėduonį: 
Ne 
 
Taip 

 
 
 

681 (93,5)/ 
127 (73,0)* 

47 (6,5)/ 
47 (27,0)* 

 
 
 

139 (97,9)/ 
26 (89,7)* 

3 (2,1)/ 
3 (10,3)* 

 
 
 

0,042 
 

0,054* 

 
 
 

759 (94,4) 
 

45 (5,6) 

 
 
 

143 (93,5) 
 

10 (6,5) 

 
 
 

0,647 

Ar vaiko dantų gydy-
mo baimes priežastis 
yra mažas vaiko am-
žius: 
Taip 
 
Ne 

 
 
 
 

731 (82,9)/ 
307 (67,0)* 
429 (17,1)/ 
151 (33,0)* 

 
 
 
 

138 (86,3)/ 
65 (74,7)* 
22 (13,8)/ 
22 (25,3)* 

 
 
 
 

0,292 

 
 
 
 

140 (14,8) 
 

809 (85,2) 

 
 
 
 

28 (17,6) 
 

131 (82,4) 

 
 
 
 

0,352 

Ar dantų gydymo 
baimės priežastis 
jautrus vaikas: 
Ne 
 
Taip 

 
 
 

766 (86,8)/ 
229 (66,4)* 
116 (13,2)/ 
116 (33,6)* 

 
 
 

148 (92,5)/ 
46 (79,3)* 
12 (7,5)/ 

12 (20,7)* 

 
 
 

0,045 
 

0,05* 

 
 
 

819 (86,3) 
 

130 (13,7) 

 
 
 

132 (83,0) 
 

27 (17,0) 

 
 
 

0,272 

Ar naudojo pagalbi-
nes burnos higienos 
priemones (skalavi-
mo skysčius) tėtis: 
Taip 
Ne 

 
 
 
 

227 (25,7) 
655 (74,3) 

 
 
 
 

55 (34,4) 
105 (65,6) 

 
 
 
 

0,024 

 
 
 
 

246 (25,9) 
703 (74,1) 

 
 
 
 

49 (30,8) 
110 (69,2) 

 
 
 
 

0,196 

Ar naudojo pagalbi-
nes burnos higienos 
priemones (skalavi-
mo skysčius) mama: 
Taip 
Ne 

 
 
 
 

332 (37,6) 
550 (62,4) 

 
 
 
 

81 (50,6) 
79 (49,4) 

 
 
 
 

0,002 

 
 
 
 

364 (38,4) 
585 (61,6) 

 
 
 
 

68 (42,8) 
91 (57,2) 

 
 
 
 

0,291 

Ar mama turi 
suprotezuotų dantų: 
Neturi / Turi keletą 
 
Turi daug 

 
 

647 (87,4)/ 
222 (70,5)* 
93 (12,6)/ 
93 (29,5)* 

 
 

134 (93,7)/ 
54 (85,7)* 

9 (6,3)/ 
9 (14,3)* 

 
 
 

0,032 
0,013* 

 
 
 

718 (88,6) 
92 (11,4) 

 
 
 

103 (87,8) 
18 (12,2) 

 
 
 

0,778 

p – reikšmingumo lygmuo. 
 
Pateikiame daugiaveiksnį binarinės logistinės regresinės analizės modelį, 

pagal kurį galima įvertinti ir prognozuoti 18-mečių aktyvaus ėduonies atsi-
radimo galimybių santykius: 1,988 [1,037–3,812], jei dantų gydymo baimės 
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priežastis – jautrus vaikas, 1,576 [1,097–2,264], jei motina nenaudoja bur-
nos higienos priemonių (skalavimo skysčių), 2,031 [1,0–4,141], jei motina 
turi daug protezuotų dantų (4.7.2.2 lentelė). 
 
4.7.2.2 lentelė. Daugiaveiksnės logistinės regresinės analizės modelis, nuro-
dantis aktyvaus ėduonies paplitimo galimybę 18 m. amžiaus moksleivių gru-
pėje 

Kintamieji Aktyvaus ėduonies ŠS  
[95 proc. PI]; p  

Dantų gydymo baimės priežastis – jautrus vaikas 1,988 [1,037–3,812] 

Motina nenaudoja burnos higienos priemonių (skalavimo 
skysčių) 

1,576 [1,097–2,264] 

Motina turi daug protezuotų dantų 2,031 [1,0–4,141] 

Konstanta –3,124; p < 0,001 
ŠS – šansų santykis, PI – pasikliautinasis intervalas, p – reikšmingumo lygmuo. 

 
 

4.7.3. 15 ir 18 m. Lietuvos moksleivių su elgesiu susijusių dantų 
ėduonies indikatorių su SiC „neigiamais ir teigiamais“ tiriamaisiais 
analizė, atsižvelgiant į jų anketinės apklausos duomenis 
 
Moksleivių anketinė apklausa parodė, kad 15-mečių grupėje yra statis-

tiškai reikšmingas ryšys su valymo dažniu: tarp SiC teigiamų 6,3 proc. 
moksleivių valėsi rečiau negu vieną kartą per dieną, o tarp SiC neigiamų 
tiriamųjų – (3,4 proc.) (p = 0,05), tačiau nebuvo rasta skirtumo tarp 18-
mečių moksleivių. Apsilankymai pas odontologą per pastaruosius 12 mėn. 
abiejose amžiaus grupėse yra statistiškai reikšmingai dažnesni tarp SiC 
teigiamų tiriamųjų, palygint su SiC neigiamais tiriamaisiais (p < 0,001). O 
18-mečių moksleivių grupėje reikšmingi skirtumai pastebėti tarp energinių 
gėrimų vartojimo: SiC teigiamoje grupėje buvo 8,1 proc., SiC neigiamoje – 
4,8 proc. (p < 0,05) (4.7.3.1 lentelė). 
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4.7.3.1 lentelė. 15 ir 18-mečių SiC teigiamų ir neigiamų individų duomenys 
pagal moksleivių anketinės apklausos duomenis 

Požymis 

18 mečių moksleivių 15 mečių moksleivių 

SiC 
neigiami 
individai 
n = 701 
(proc.) 

SiC 
teigiami 
individai 
n = 362 
(proc.) 

p 

SiC 
neigiami 
individai 
n = 670 
(proc.) 

SiC 
teigiami 
individai 
n = 457 
(proc.) 

p 

Iš moksleivų anketos klausimų 

Ar dažnai valaisi 
dantis šepetėliu 
ir pasta? 
Dažniau nei 
kartą per dieną 
Vieną kartą per 
dieną 
Rečiau 

 
 
 

67,7 
 

28,8 
 

3,5 

 
 
 

63,0 
 

32,8 
 

4,2 

 
 
 

p = 0,334 
lls = 2 

χ2 =2,195 

 
 
 

60,2 
 

36,4 
 

3,4 

 
 
 

61,3 
 

32,4 
 

6,3 

 
 
 

p = 0,05 
lls = 2 

χ2 =5,819 

Ar per pasta-
ruosius 12 mėn 
Tu lankeisi pas 
odon tologą? 
Taip 
Ne 

 
 
 
 

81,2 
18,8 

 
 
 
 

93,1 
6,9 

 
 
 
 

<0,001 

 
 
 
 

85,3 
14,7 

 
 
 
 

90,6 
9,4 

 
 
 
 
 

0,009 

Ar dažnai geri 
energinius gėri-
mus? 
Niekada, ar 
1 k\sav. 
2-4 k\sav.\ 
kasdien 

 
 
 

95,2 
 

4,8 

 
 
 

91,9 
 

8,1 

 
 
 

0,038 

 
 
 

93,4 
 

6,6 

 
 
 

91,2 
 

8,8 

 
 
 

0,192 

χ2 – chi kriterijus, lls – laisvės laipsnių skaičius, p – reikšmingumo lygmuo. 
 
 

4.7.4. 15 ir 18 m. Lietuvos moksleivių biologinių dantų ėduonies 
indikatorių analizė, atsižvelgiant į tėvų anketinės apklausos 
duomenis 
 
Analizuojant SiC indeksą, statistiškai reikšmingi skirtumai buvo paste-

bimi tarp 18 m. moksleivių berniukų ir mergaičių: SiC teigiamojoje grupė-
je – 35,7 proc. ir 64,3 proc., SiC neigiamojoje grupėje – 42,3 proc. ir 
57,7 proc. O 15-mečių grupėje reikšmingi skirtumai pastebimi tarp miesto ir 
kaimo: SiC teigiamoje grupėje – 61,3 proc. ir 38,7 proc., o SiC neigiamoje – 
68,7 proc. ir 31,3 proc. Dantų ėduonies indikatoriai, tokie kaip ankstyvas 
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pirmojo pieninio danties išdygimas – 6,94 (2,38) mėn. ir buvę sugedę 
pieniniai dantys 54,9 proc., turėjo didesnę įtaką 18 m. moksleiviams, pri-
klausantiems SiC teigiamai grupei, ir buvo nustatytas statistiškai reikšmin-
gas skirtumas. Tačiau nebuvo rasta skirtumų tarp gimimo charakteristikų, 
gimimo eiliškumo, infekcinių ligų ir antibiotikų vartojimo. Sugedusių pie-
ninių dantų skaičius 15-mečių, priklausančių SiC teigiamai grupei, yra sta-
tistiškai reikšmingai didesnis nei tarp SiC neigiamų tiriamųjų, atitinkamai – 
59,9 proc. ir 45,9 proc. (4.8.4.1 lentelė). 
 
4.7.4.1 lentelė. 15 ir 18-mečių SiC teigiamų ir neigiamų individų duomenys 
pagal tėvų anketinę apklausą  

Požymis 

18 mečių moksleivių 15 mečių moksleivių 
SiC neigiami 

individai  
n = 701 
(proc.) 

SiC teigiami 
individai  
n = 362 
(proc.) 

p 

SiC neigiami 
individai  
n = 670 
(proc.) 

SiC teigiami 
individai  
n = 457 
(proc.) 

p 

1 2 3 4 5 6 7 
Lytis 
Vyras 
 
Moteris 

286 (42,3) 
 

390 (57,7) 

123 (35,7) 
 

222 (64,3) 

 0,040 295 (44,0) 
 

375 (56,0) 

186 (40,7) 
 

271 (59,3) 

 0,270 

Gyvenamoji vieta 
Miestas 
 
Kaimas 

491 (70,0) 
 

210 (30,0) 

243 (67,1) 
 

119 (32,9) 

 0,330 460 (68,7) 
 

210 (31,3) 

280 (61,3) 
 

177 (38,7) 

 0,010 
 

Iš tėvų anketos klausimų 
Kelintas vaikas 
šeimoje? 
Pirmas 
Antras ir < 

 
 

55,5  
44,5  

 
 

50,0  
50,0  

 
 

 0,102 
 

 
 

51,0  
49,0  

 
 

47,0. 
53,0  

 
 

 0,200 
 

Ar nėštumo eiga 
normali? 
Taip  
Ne 

 
 

92,7  
7,3  

 
 

93,2  
6,8  

 
 

 0,893 

 
 

93,5  
6,5  

 
 

92,9  
7,1  

 
 

 0,692 

Ar vaikas gimė 
išnešiotas? 
Taip  
Ne 

 
 

74,6  
25,4  

 
 

77,0  
23,0  

 
 

 0,716 

 
 

95,4 
4,6  

 
 

94,5  
5,5  

 
 

 0,514 
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4.7.4.1 lentelės tęsinys 
1 2 3 4 5 6 7 

Ar dažnai sirgo  
infekcinėmis  
ligomis? 
Taip 
Ne 

 
 
 

27,6. 
72,4  

 
 
 

24,1  
75,9  

 
 
 

 0,242 
 

 
 
 

29,7  
70,3  

 
 
 

29,5  
70,5  

 
 
 

 0,936 
 

Ar gėrė 
antibiotikus? 
Taip 
Ne 

 
 

40,1  
59,9  

 
 

42,7  
57,3  

 
 

 0,316 

 
 

45,0  
55,0  

 
 

48,0  
52,0  

 
 

 0,365 

Kada išdygo 
pirmas pieninis 
dantis?(mėn.) 

 
 

7,18[2,23] 

 
 

6,94[2,38] 

 
 

 0,046 

 
 

6,89[2,12] 

 
 

7,16[2,33] 

 
 

 0,082 
Ar buvo sugedę 
pieniniai dantys? 
Taip 
Ne 

 
 

43,0  
57,0  

 
 

54,9  
45,1  

 
 

 <0,001 

 
 

45,9  
54,1  

 
 

59,9  
40,1  

 
 

 <0,001 

χ2 – chi kriterijus, lls – laisvės laipsnių skaičius, p – reikšmingumo lygmuo. 
 
Gautas daugiaveiksnis binarinės logistinės regresinės analizės modelis 

teisingai prognozuotas 59,1 proc. Juo remiantis galima teigti, kad į SiC tei-
giamą grupę 15 m. amžiaus moksleiviams patekti ŠS (95% PI) didesnis 
1,369 [1,04–1,802], jei tiriamasis gyvena mieste, ir 1,766 [1,36–2,294], jei 
turėjo „sugedusių“ pieninių dantų (4.7.3.2 lentelė). 
 
4.7.3.2 lentelė. Tirtų 15-mečių moksleivių SiC teigiamos grupės binarinės 
logistinės regresinės analizės modelis 

Kintamieji SiC teigiamų ŠS [95 proc. PI]; p  
Gyvenamoji vieta – miestas 1,369 [1,04–1,802] 
Jei turėjo „sugedusių“ pieninių dantų 1,766 [1,36–2,294] 
Konstanta –0,748; p < 0,001 
ŠS – šansų santykis, PI – pasikliautinasis intervalas, p – reikšmingumo lygmuo. 

 
Įvertinę parametrų multikolinearumą, lentelėje pateikiame daugiaveiksnį 

binarinės logistinės regresinės analizės modelį (pažingsnio metodas), pro-
gnozuojantį SiC teigiamą grupę. Gautas daugiaveiksnis binarinės logistinės 
regresinės analizės modelis teisingai prognozuotas 65,8 proc. Juo remiantis 
galima teigti, kad į SiC teigiamą grupę 18-mečiai patenka, kai ŠS (95 proc. 
PI) 1,359 [0,982–1,882], jei pagal lytį yra mergaitės, 1,873 [1,374–2,553], 
jei turėjo „sugedusių“ pieninių dantų, ir 1,384 [0,987–1,940], jei pieniniai 
dantys išdygo <7,5 mėn. (4.7.3.3 lentelė). 
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4.7.3.3 lentelė. Tirtų 18-mečių moksleivių SiC teigiamos grupės binarinės 
logistinės regresinės analizės modelis 

Kintamieji SiC teigiamų ŠS [95 proc. PI]; p  

Mergaitės 1,359 [0,982–1,882] 

Jei turėjo „sugedusių“ pieninių dantų 1,873 [1,374–2,553] 

Jei pieninis dantis išdygo <7,5 mėn. 1,384 [0,987–1,940] 

Konstanta –1,539; p < 0,001 
ŠS – šansų santykis, PI – pasikliautinasis intervalas, p – reikšmingumo lygmuo. 
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5. REZULTATŲ APTARIMAS 
 

Epidemiologinio tyrimo metu buvo ištirta 2190 15 m. ir 18 m. amžiaus 
moksleivių iš dešimties Lietuvos Respublikos apskričių. Tyrime dalyvavo 
moksleiviai, gyvenantys miesto ir kaimo vietovėse. Tyrimo rezultatai paro-
dė, kad 15-mečių moksleivių grupėje dantų ėduonies paplitimas buvo 
75,1 proc., o KPI-D indekso vidutinė reikšmė – 2,58 (2,62). 18-mečių jau-
nuolių grupėje ėduonies paplitimas siekė 78,3 proc., KPI-D – 2,93 (2,81). 
Analizuodami atliktus užsienio šalių mokslininkų tyrimus, pastebėjome, kad 
labai trūksta epidemiologinių tyrimų 18  m. amžiaus grupėje. Dantų ėduo-
nies paplitimo tendencijos tarp paauglių daugiausia yra tyrinėjamos jaunes-
nėje nei 15  m. amžiaus grupėje, todėl sudėtinga lyginti dantų būklę 18  m. 
jaunuolių populiacijoje ir daryti išvadas. Vertinant moksleivių burnos būklę 
kitose šalyse, pastebėta, kad mūsų paauglių ėduonies intensyvumas yra 
mažesnis, Italijoje KPI-D reikšmė tarp 17–18-mečių paauglių buvo 3,60 
[18], Amerikoje tarp 16–19-mečių – 3,25 [24], Švedijoje – 3,10 tarp 19-me-
čių paauglių [110], Kroatijoje 11–14  m. – 5,90 [57], Islandijoje tarp moks-
leivių KPI-D – 4,25 [3], Bulgarijoje tarp 13–18-mečių – 3,60 [90], tokiose 
šalyse, kaip Turkija [116] ir Azerbaidžianas [187], KPI-D reikšmė tarp 15–
19 mečių paauglių atitinkamai buvo 4,12 ir 3,61. Baltarusijoje KPI-D 18-
mečių grupėje buvo nustatyta 6,80, Uzbekistane – 3,30 [221], Albanijoje – 
5,20 [130]. 

Stebima ėduonies mažėjimo tendencija Lietuvoje, nes 2005 m. Lietuvoje 
atlikto tyrimų duomenimis, 15-mečių grupėje ėduonies paplitimas siekė 
93,0 proc., atitinkamai KPI-D indekso vidutinė reikšmė taip pat buvo ženk-
liai didesnė – 5,48 [159]. E. Bendoraitienės 2002 m. atlikto tyrimo metu 15-
mečių grupėje nustatytas ėduonies paplitimas buvo dar didesnis – 95,1 proc. 
[25]. Tačiau ši tendencija ne tokia sparti, kaip kitose Vakarų Europos ar 
Skandinavijos šalyse. Remiantis naujausių tyrimų rezultatų analize, galima 
teigti, kad didesnis ėduonies paplitimo ir intensyvumo mažėjimas užfiksuo-
tas labiau ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse [30, 62, 63, 256]. Tokiose 
kaip, Danija, kur per 15 metų KPI-D indekso reikšmė 15-mečių moksleivių 
grupėje sumažėjo nuo 6,70 iki 3,00 [62, 63], o Norvegijoje ėduonies pa-
žeistų dantų neturinčių 18-mečių per tokį pat laikotarpį išaugo nuo 2 proc. 
iki 15 proc., kartu KPI-D indekso reikšmė sumažėjo nuo 10,20 iki 5,20 [30].  

Tiek mūsų tiek aptartų užsienio šalių studijose pastebėta, kad, vaikams 
augant ir bręstant, didėja ir dantų ėduonies paplitimas [57, 59, 86, 258]. Ta-
čiau išvardintose šalyse vykdytų tyrimų rezultatus lyginti su mūsų tyrimo 
duomenimis yra sudėtinga, nes, pirmiausia, skiriasi kultūriniai aspektai, 
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gyventojų mitybos įpročiai, socialinės-ekonominės ir geopolitinės šalių si-
tuacijos. 

Duomenų analizėje pagal lytį abiejose amžiaus grupėse, nepastebėjome, 
statistiškai reikšmingo skirtumo tarp berniukų ir mergaičių KPI-D indekso 
vidurkių. 15-mečių grupėje mergaičių KPI-D reikšmė buvo 2,68 (2,77), o 
berniukų – 2,44 (2,38), o 18-mečių mergaičių – 3,03 (2,88), berniukų – 2,73 
(2,71). Anksčiau Lietuvoje atliktų tyrimų metu nustatyta, kad dantų ėduo-
nies intensyvumas tarp 15  m. amžiaus mieste gyvenančių berniukų buvo 
4,85 (0,23), mergaičių – 5,57 (0,24) [25]. Tokias pačias tendencijas tarp 
lyčių pastebėjo ir kiti tyrėjai [6, 39, 81, 123, 157, 170, 186, 209, 255]. Tai 
gali būti paaiškinama tuo, kad mergaitėms dantys išdygsta anksčiau, nei 
berniukams ir ilgesnį laiką būna kariesogeninėje aplinkoje [141, 186]. Taip 
pat mergaičių KPI-D rodiklis gali būti didesnis dėl hormoninių pokyčių 
paauglystės metu [6]. Pastebimi  mergaičių ir berniukų skirtingi mitybos ir 
higienos įpročiai, seilių biocheminė sudėtis bei tekėjimo greitis [55, 141]. 
Visi šie skirtumai gali daryti įtaką mergaičių burnos aplinkai ir nulemti 
faktą, kad mergaitės turi didesnę karieso riziką. 

Vertinant burnos tyrimo duomenis, buvo atsižvelgta ir į šeimų gyvena-
mąją vietą. Įvertinus dantų ėduonies intensyvumo tendencijas, paaiškėjo, 
kad daugiau ėduonies pažeistų dantų abiejose amžiaus grupėse turėjo kaime 
gyvenantys moksleiviai: 15-mečiai – 3,00 (2,86) ir 18-mečiai – 3,02 (2,98) 
nei miestiečiai 15-mečiai – 2,36 (2,45) ir 18-mečiai – 2,89 (2,73). 2002 m. 
Lietuvoje atlikto tyrimo metu 15-mečių grupėje kaimo ir miesto dantų ėduo-
nies intensyvumo vidurkių skirtumai buvo nedideli, atitinkamai KPI-D – 
5,25 (0,22) ir 5,24 (0,16) [25]. Didžiojoje Britanijoje mieste gyvenančių 
paauglių KPI-D reikšmė buvo 4,91 (3,50), o kaime – 5,06 (3,40) [6]. Kaip 
teigia šaltiniai tam įtakos gali turėti skirtingas pragyvenimo lygis – taip pat 
kaimo vietovių gyventojams sunkiau gauti visapusiškas dantų ligų profilak-
tikos ir gydymo paslaugas [14, 34, 85, 185, 209, 270]. Yra padidėjęs eko-
nominis ir socialinis atotrūkis tarp didžiųjų miestų ir kaimo vietovių. 

Pirmą kartą Lietuvoje buvo išanalizuotas dantų priežiūros indeksas, kuris 
parodo plombuotų dantų procentinę dalį. Bendras Lietuvos 15-mečių dantų 
priežiūros indeksas buvo 57,9 proc., o 18-mečių – 62,3 proc. Tai rodo tra-
dicinį gydytojų požiūrį į dantų gydymą, kuris suvokiamas kaip „gręžti ir 
plombuoti“. Galima teigti, kad vyrauja tradiciniai operaciniai gydymo me-
todai, nėra užtikrinama ankstyvų ėduonies pažeidimų kontrolė. Didžiausia 
problema yra ta, kad chirurginis ėduonies pažeistų dantų gydymas neužtik-
rina ilgalaikės apsaugos, ir jau kartą plombuotas dantis įtraukiamas į nuo-
latinį ir dažną plombų keitimo ciklą [262]. Kadangi Lietuvoje šis indeksas 
atliekant epidemiologinius tyrimus niekada prieš tai nenaudotas, todėl ne-
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galima palyginti šių skaičių su ankstesniais duomenimis. Taip pat nepavyko 
rasti kitų šalių atliktų tyrimų paauglių populiacijoje  

Mūsų atlikta epidemiologinė studija parodė, kad dažniausiai 15-mečiams 
yra pažeidžiami pirmieji nuolatiniai krūminiai dantys – nuo 22,9 proc. iki 
29,1 proc., o 18- mečių šios  dantų grupės pažeidimas dar didesnis – nuo 
24,3 proc. iki 27,7 proc. Išsiaiškinta, kad ir kitose studijose šie dantys nu-
rodomi, kaip labiausiai pažeidžiami ėduonies [161]. Šie duomenys taip pat 
sutampa su 2000 m. J. Narbutaitės ir 2011 m. K.Saldūnaitės atliktų tyrimų 
rezultatais, teigiančiais, kad. paauglių populiacijoje labiausiai ėduonies pa-
žeisti buvo pirmieji krūminiai dantys [169, 212]. Tokius pačius duomenis 
gavo ir Didžiosios Britanijos mokslininkai [6]. Tokius rezultatus galima 
paaiškinti: šie dantys daugiau ir dažniau pažeidžiami dėl savo anatominės 
struktūros, kadangi okliuziniai paviršiai pasižymi sudėtingesne morfologija, 
turi gilias vageles ir duobeles, kuriose kaupiasi apnašos ir po išdygimo dar 
užtrunka, kol pilnai įvyksta emalio mineralizacija [28, 57, 185].  

Aptariant savo ir kitų studijų rezultatus, pastebime, kad moksleiviams 
augant, krūminius dantis ėduonis pažeidžia vis dažniau [213], todėl svarbu 
kuo anksčiau pradėti taikyti ėduonies profilaktikos priemones, kad išveng-
tume dantų ėduonies pažeidimo [255].  

Mūsų epidemiologiniame tyrime, vertinant dantų būklę, buvo naudota B. 
Nyvad metodika, kuri pasižymi dideliu tikslumu vertinant pradinius dantų 
ėduonies pažeidimus bei nustato jų aktyvumą. Lietuvoje anksčiau nebuvo 
atlikta epidemiologinio tyrimo pagal šią metodiką tiriant 15 ir 18  m. paaug-
lių dantų būklę. Analizuojant ertminio ir neertminio ėduonies intensyvumą 
dantų paviršių lygyje, nustatyta, kad KPI-P indekso reikšmė Lietuvos 15-
mečių grupėje yra 23,71 (13,44), o vertinant dantų ėduonies KPI-P indekso 
sudėtį, konstatuota, kad moksleiviai daugiau turėjo plombuotų dantų pa-
viršių 5,16 (4,78) nei ertminio ėduonies pažeistų paviršių 1,07 (2,05). Panaši 
tendensija, kaip ir 15-mečių, stebime 18-mečių amžiaus grupėje, atitinkamai 
6,42 (6,04) ir 1,01 (1,98). Nustatyta, kad KPI-P indekso rodiklis reikšmingai 
didėja didėjant amžiui. 

Analizuojant pradinius neertminius ėduonies pažeidimus pagal Nyvad, 
esančius dėmės stadijoje, ir nustatant jų aktyvumą ar neaktyvumą, galima 
numatyti tolimesnį šių pažeidimų gydymo metodų pasirinkimą [41]. Tyri-
mai, kurie įtraukia pradinius ėduonies pažeidimus, parodo ėduonies neope-
racinį ir operacinį gydymo poreikį. Jie yra svarbūs burnos sveikatos spe-
cialistams, planuojant odontologines profilaktikos programas. Nyvad tyrimo 
metodikos šalininkai kritikuoja tradicinį požiūrį, kai ėduonis diagnozuoja-
mas, nustatant tik ertminį pažeidimą, tuomet belieka vienintelis gydymo bū-
das – restauracija arba danties  šalinimas [41]. Pavyzdžiui, Švedijos moks-
lininkai kasmetinių pranešimų metu pateikia labai žemus paplitimo ir in-
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tensyvumo rezultatus paauglių tarpe, tačiau diagnozuodami dantų ėduonį jie 
neįtraukia pradinių jo stadijų [9].   

Naudojant šią metodiką ištirtas dantų ėduonies aktyvumas atskirose 
moksleivių amžiaus grupėse. Nustatėme, kad daugiau aktyvaus ėduonies at-
vejų buvo nustatoma 15-mečiams – 84,2 proc., o 18-mečiai turėjo daugiau 
stabilaus ėduonies formų – 96,9 proc. Stabilaus neertminio ėduonies dau-
giau rasta 18-mečiams – 95,7 proc. nei 15-mečiams – 92,9 proc. Gauti 
duomenys leidžia daryti prielaidą, kad jaunesnio amžiaus moksleiviams yra 
daugiau aktyvių dėmių, kurios vyresniame amžiuje, keičiasi į stabilias 
dėmes. Panašius rezultatus nurodo ir Brazilijoje atliktas tyrimas, kuriame 
pažymima, jog didesnis aktyvaus dantų ėduonies pažeidimų skaičius nu-
statytas jaunesnio amžiaus vaikams nei vyresniems [32].  Backer Dirks 
teigia, kad ėduonis gali stabilizuotis dėl to, kad pilnai išdygusių dantų 
kramtymo funkcija neleidžia susidaryti bakterijų sankaupoms ir lemia 
natūralų danties apsivalymą, ėduonies vystymasis yra dinaminis procesas, ir 
danties pažeidimo klinikinis vaizdas per laiką gali keistis [179, 181]. Tam 
turi įtakos pasikeitusi ir sureguliuota mityba, pagerėję burnos higienos 
įgūdžiai, augantys vaikai atsakingiau ir rūpestingiau pradeda rūpintis savo 
dantų priežiūra. Yra akivaizdus įrodymas, kad tokiose populiacijose, kur 
dominuoja aktyvūs neertminiai ėduonies pažeidimai, reikalinga taikyti ne-
chirurgines gydymo priemones [41]. 

Nagrinėdami aktyvaus ėduonies duomenis pagal moksleivių lytį, nusta-
tėme, kad berniukai abiejose amžiaus grupėse turėjo daugiau aktyvaus 
neertminio ėduonies pažeistų dantų nei mergaitės. Brazilijos mokslininkai 
taip pat diagnozuoja daugiau aktyvaus dantų ėduonies atvejų berniukams nei 
mergaitėms [70]. Atsižvelgdami į moksleivių gyvenamąją vietą, miestą ar 
kaimą, palyginome aktyvaus ir stabilaus dantų ėduonies intensyvumo pa-
siskirstymą ir nustatėme, kad kaime gyvenantys 15- mečiai ir 18- mečiai 
moksleiviai turėjo daugiau aktyvaus ėduonies pažeistų dantų nei gyvenantys 
mieste. Ir kituose tyrimuose pastebėta, kad dantų, pažeistų aktyvaus ėduo-
nies, vaikų iš kaimo vietovių populiacijose buvo reikšmingai daugiau, paly-
ginti su vaikais, gyvenančiais mieste [200]. Tai galima paaiškinti tuo, kad 
kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams ypač sunku gauti visapusiškas dantų 
ligų profilaktikos paslaugas dėl odontologijos personalo trūkumo ir žemes-
nio ekonominio lygio [34].  

Siekiant papildyti epidemiologinius tyrimo duomenis, pirmą kartą Lie-
tuvoje buvo panaudotas ėduonies indeksas – SiC, atkreipiantis dėmesį į 
individus, priskiriamus didžiausiai ėduonies rizikos grupei [33, 153, 175]. 
Bratthall kaip pasaulinės sveikatos tikslą pasiūlė 15 m. amžiaus vaikų SiC 
indekso ribą, kuri turi būti mažesnė nei 5,0 [153].  Mūsų tyrime nustatyta, 
kad SiC indeksas tarp Lietuvos 15-mečių buvo 5,09, o tarp 18-mečių jis 
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siekė 6,14. Šį indeksą naudoja ir kitų šalių tyrėjai. Šveicarijos duomenimis, 
tarp 15 m. amžiaus moksleivių grupės SiC indekso reikšmė buvo 4,41 [175]. 
Švedijos, Suomijos paauglių SiC indeksas – 2,90 [97, 262], Vokietijoje – 
4,11 [33], tarp Islandijos moksleivių – 6,7 [3], Kroatijoje – 10,8 [57], JAV– 
5,21 [33]. Brazilijos paauglių SiC – 9,97 [29]. Epidemiologinės studijos 
parodo, kad šis indeksas varijuoja visose pasaulio šalyse, pirmiausia, tai 
nulemia pačios šalies socialinė-ekonominė situacija, etninės gyventojų gru-
pės ir kultūriniai skirtumai. Tai dažniausiai tie asmenys, kurie yra socialiai 
remtini ir turi mažas pajamas [33, 99]. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad 
SIC indekso reikšmė Lietuvos 15-mečių paauglių grupėje yra arti iškeltų 
PSO tikslų. 

Vertinant tirtų moksleivių burnos higieną, buvo naudojamas apnašų 
indeksas pagal Silness-Loe. Tyrime nustatyta, kad didžiausią dalį 48,3 proc. 
15-mečių grupėje ir 54,4 proc. 18-mečių grupėje sudarė moksleiviai, kurių 
burnos higiena buvo patenkinama. Puiki burnos higiena buvo tik 9,6 proc. 
15-mečių ir 7,4 proc. 18-mečių moksleivių. Analizuojant gautus rezultatus 
galima daryti prielaidą, kad abiejų amžiaus grupių mergaitės labiau rūpinasi 
ir prižiūri dantis, nes net 10,3 proc. mergaičių turėjo puikią burnos higieną, 
palyginti su berniukais – 6,1 proc.  

Daugelis mokslinių studijų teigia, kad prasta burnos higiena tiesiogiai 
siejasi su aktyvaus ėduonies pažeidimų skaičiumi [32, 40, 144]. Mes taip pat 
nustatėme statistiškai reikšmingą ryšį tarp burnos higienos ir dantų paviršių 
aktyvaus ėduonies intensyvumo indeksų. Mūsų tyrime 15 m. ir 18  m. am-
žiaus grupių moksleiviams, kurių burnos higiena puiki, buvo reikšmingai 
mažiau aktyvaus ėduonies nei moksleiviams, kurių burnos higiena gera, 
patenkinama ir bloga. 

Minkštų apnašų kontrolė ir tinkamos burnos priežiūros mokymas leidžia 
išvengti pradinių dantų ėduonies požymių atsiradimo, padidina motyvaciją 
rūpintis savo burnos higiena. Siekiant išsiaiškinti moksleivių burnos higie-
nos įpročius, buvo atlikta moksleivių anketinė apklausa. Daugiau nei pusė 
apklaustųjų 18 m. moksleivių (66,1 proc.) dantis valėsi dažniau nei vieną 
kartą per dieną, likusieji atsakė, kad tai daro vieną kartą per dieną 
(32,4 proc.) ir 6,3 proc. valosi nereguliariai. Tyrimas parodė, kad 18-mečių 
dantų valymo įpročiai yra reikšmingai geresni už  15-mečius, atitinkamai 
66,1 proc. – 60,6 proc. Šie rezultatai panašūs į kitų autorių pateiktus 
duomenis, kur 15 m. moksleiviai dažniau nei kartą per dieną dantis valėsi 
nuo 54,6 iki 69,0 proc. [12, 25, 204]. Kai tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje 
net 81 proc. 15-mečių valėsi dantis du kartus per dieną [97]. Atlikdami 
tyrimą, vertinome dantų valymo dažnį pagal moksleivių lytį. Galima teigti, 
kad mergaitės skiria daugiau laiko dantų priežiūrai, nes tyrimas parodė, kad 
net 72,5 proc. mergaičių dantis valėsi dažniau nei kartą per dieną, tuo tarpu 
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tai darė tik 49 proc. berniukų. Panašius duomenis pateikia ir kitose šalyse 
atliktos epidemiologinės studijos [97, 134, 148, 204, 213]. 

Lyginant respondentų dantų valymo dažnį pagal gyvenamąją vietą nu-
statyta, kad reikšmingai daugiau mieste (65,0 proc.) nei kaime (59,8 proc.) 
gyvenančių paauglių dantis valėsi dažniau nei kartą per dieną. Panašius 
duomenis pateikė ir E. Bendoraitienė 2001 m. [25]. 

Analizuojant mūsų studijos rezultatus nustatyta, kad dantų valymo dažnis 
turėjo sąsają su dantų ėduonies intensyvumu. 15 m. ir 18  m. amžiaus moks-
leivių grupėse KPI-P intensyvumo indeksas buvo mažesnis (23,01 (12,45) ir 
23,85 (12,82)) valantis dantis dažniau nei kartą per dieną. Moksleiviai, kurie 
dantis valėsi tik vieną kartą per dieną ir nereguliariai dantų ėduonies inten-
syvumo indeksas buvo reikšmingai didesnis, 15-mečių 27,78 (18,68), 18-
mečių grupėje – 26,29 (13,62). Daugelis epidemiologinių tyrimų taip pat 
tvirtina, kad yra akivaizdus ryšys tarp burnos higienos ir dantų ėduonies 
intensyvumo vidurkio dydžio  [34, 58, 79, 205, 207].  

Tyrime vertinant aktyvių dantų ėduonies židinių intensyvumą taip pat 
nustatytas reikšmingas ryšys su dantų valymo dažniu. Aktyvaus ėduonies 
atvejų reikšmingai mažiau nustatyta abiejų amžiaus grupių moksleiviams, 
kurie dantis valėsi dažniau nei kartą per dieną, atitinkamai 15 m. – 9,27 
(9,96), 18 m. – 8,27 (8,96) nei tie, kurie valėsi vieną kartą per dieną ar 
nereguliariai, atitinkamai 15 m. – 13,94 (16,74), 18 m. – 10,11 (10,28). 

Tokias tendencijas stebime, kai  mechaninis apnašų pašalinimas neleidžia 
progresuoti ėduoniui ir kontroliuoja pradinių ėduonies židinių atsiradimą. 
Gerų rezultatų stabilizuojant ėduonį pasiekia šalys, kuriose įdiegtos profi-
laktinės programos, mokančios  kaip taisyklingai valytis dantis, sudarančios 
privalomų apsilankymų pas burnos specialistus iki 18 m. amžiaus planą, 
sistemingai vykdomą dantų priežiūros įstaigų [213]. 

Analizuojant mokslinę literatūrą, pastebėta, kad biologiniai bei elgesio 
ankstyvos vaikystės indikatoriai taip pat gali turėti įtakos vėlyvesniam 
ėduonies atsiradimui. Taigi atlikdami tyrimą, siekėme išsamiau išanalizuoti, 
kokią įtaką turi elgesio ir biologiniai veiksniai ėduonies aktyvumui. Akty-
vaus ėduonies 18-mečių respondentų grupėje buvo daugiau atsakiusių, kad 
nesilankė profilaktiniam patikrinimui bei jiems nebuvo atlikta profesio-
nalioji burnos higiena, taip pat jie turėjo daug ėduonies pažeistų ir plom-
buotų dantų. Kai tuo tarpu moksleivių, priklausančių stabilaus ėduonies 
grupei, taip pat atsakiusiųjų buvo reikšmingai mažiau.  

Subjektyvaus tyrimo metu nustatyta, jog reti apsilankymai profilaktinėms 
apžiūroms buvo susiję su pradinių emalio pažeidimų atsiradimu. Tyrimo 
duomenys parodė, kad 18-mečiams, turintiems ertminį ėduonį ir daug plom-
buotų dantų, yra reikšmingai didesnė rizika patekti į aktyvaus ėduonies 
grupę. 
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Lankymasis pas odontologą yra vienas iš elgesio veiksnių. Mūsų stu-
dijoje dalyvavusių paauglių net 85,3 proc. 15-mečių ir 87,5 proc. 18-mečių 
atsakė, kad pas odontologą lankėsi per paskutinius 12 mėnesių. Lyginant 
mūsų respondentų atsakymus stebime ženkliai daugiau atsakiusių nei nu-
rodo kitų studijų autoriai, kur paauglių vizitai sudarė nuo 60,0 iki 61,6 proc. 
[12, 34, 203]. Apklausa parodė, kad 88,3 proc. mergaičių dažniau apsilanko 
pas odontologą per metus nei berniukai (83,5 proc.).  

Remiantis moksline literatūra, kuri teigia, kad mityba yra taip pat elgesio 
veiksnys, darantis įtaką dantų ėduonies išsivystymui. [9, 46, 47, 149, 174, 
202, 234]. Jauni žmonės dažnai gyvena nesveikai, įskaitant tabako, ener-
ginių gėrimų vartojimą bei mitybą ir asmeninę higieną [60, 96, 114].  

Mūsų studija parodė, kad virš 70,0 proc. 15 m. ir 18 m. moksleivių at-
sakė, kad valgo saldainius ir šokoladą, o gazuotus gėrimus vartoja 29,0 proc. 
2–4 kartus per savaitę. Mūsų gauti tyrimo rezultatai parodė, kad gazuotus 
gėrimus reikšmingai dažniau (35,2 proc.) vartoja berniukai nei mergaitės 
(19,7 proc.)  

Galima daryti prielaidą, kad aktyvaus dantų ėduonies atsiradimui galėjo 
turėti įtakos dažnas gazuotų gėrimų vartojimas, nes 39,8 proc. 18-mečių, 
kuriems diagnozuotas aktyvusis dantų ėduonis dažniau vartojo gazuotus 
gėrimus nei moksleiviai, (29,2 proc.) kuriems nustatytas neaktyvus ėduonis. 
Tai patvirtina ir mokslininkai, teigiantis, kad moksleiviai, kurie geria 
gazuotus gėrimus, turi 7 kartus didesnę galimybę sirgti dantų ėduonimi nei 
tie, kurie šių gėrimų nevartoja [203]. Visgi vertinant kitų tyrimų kontekste 
[79, 108, 268], matome geresnius Lietuvos moksleivių rezultatus.  

Prie elgesio veiksnių darančių įtaką dantų ėduonies atsiradimui vaikui, 
priskiriamas tėvų požiūris į savo burnos sveikatą. Mūsų studijoje tėvų buvo 
paklausta apie jų žinias apie burnos priežiūrą ir dantų būklę. Remiantis 
gautais duomenimis, nustatyta, kad 18-mečių, kuriems nustatytas aktyvus 
ėduonis, mamos turėjo reikšmingai daugiau protezuotų dantų nei paauglių 
neaktyvaus ėduonies grupeje. Taip pat aktyvaus ėduonies reikšmingai 
daugiau turėjo moksleiviai, kurių tėvai nenaudojo papildomų burnos higie-
nos priemonių (skalavimo skysčių ir tarpdančių valymo). Galima konsta-
tuoti, kad tėvų žinios, higienos įpročiai, pastangos savo vaikams dar vai-
kystėje įdiegti teisingus burnos higienos įgūdžius bei rodomas tinkamas as-
meninis pavyzdys turi įtaką dantų ėduonies išsivystymui vėlesniame am-
žiuje. Tai patvirtina ir kitų mokslininkų atliktos studijos [9, 10, 238]. Todėl 
labai svarbu, kad būtų planuojamos dantų ėduonies profilaktikos programos, 
bandant keisti visuomenės, ypač šeimų, kuriose auga vaikai, požiūrį, kad 
būtų gerinami su burnos priežiūra susiję įpročiai, ypač paauglių populia-
cijoje, kadangi tai paskutinis etapas, kada dar galima pakeisti įpročius, kol 
jie nėra iki galo susiformavę. 
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Kalbant apie biologinius indikatorius galinčius turėti sąsajas su ėduonies 
atsiradimu, iš mūsų gautų rezultatų galima darytį prielaidą, kad ankstyvas 
pieninių dantų išdygimas, pieninių dantų ėduonis turėjo reikšmingą ryšį su 
ėduonies išsivystymu nuolatiniame sąkandyje, nes vaikai, kurių tėvai 
teigiamai atsakė į šiuos klausimus, pateko į aukštą ėduonies rizikos grupę 
(SIC teigiami). Biologinių indikatorių ryšį su dantų ėduonimi patvirtina ir 
kitos atliktos mokslinės studijos [200, 218]. 

Apibendrinus mūsų tyrimo duomenis, galima teigti, kad stebima dantų 
ėduonies paplitimo ir intensyvumo mažėjimo tendensija tarp Lietuvos pa-
auglių. Vis dėlto yra per didelis skaičius moksleivių, kurių yra prasta burnos 
sveikata. Siekiant to išvengti, svarbu taikyti modernias profilaktines ir gy-
domąsias priemones ėduonies profilaktikai, ypač asmenims, kuriems yra 
didelis ėduonies pažeidimo laipsnis. Vis dar reikia ieškoti būdų, kaip page-
rinti bendradarbiavimą su paaugliais, jiems perduoti sveikatos priežiūros 
žinias ir formuoti įpročius per žiniasklaidą, internetu, per tradicinį sveikatos 
mokymą mokyklose [8]. 
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IŠVADOS 
 
1. Didžioji dalis 15 ir 18 metų amžiaus moksleivių (75 proc. ir 78 proc.) turi 

dantų ėduonies židinių ir su amžiumi jų daugėja. 15-mečių paauglių KPI-
D ir KPI-P vidurkiai buvo mažesni nei 18-mečių moksleivių. Šie 
berniukų ir mergaičių rodikliai statistiškai reikšmingai nesiskyrė abie-
juose tirtuose amžiaus grupėse. 15-mečiai kaimo moksleiviai turėjo dau-
giau ėduonies pažeistų dantų, nei gyvenantys mieste. 

2. Tarp 15-mečių moksleivių vyravo aktyvaus ėduonies pažeisti dantų pa-
viršiai. Tarp 18-mečių nustatėme daugiau neaktyvaus ėduonies pažeistų 
dantų paviršių. Tirtose 15 ir 18 metų amžiaus moksleivių grupėse nu-
statyta, kad berniukai turėjo reikšmingai daugiau aktyvaus ir neertminio 
ėduonies pažeistų dantų nei mergaitės. Kaime gyvenantys moksleiviai 
turėjo daugiau ertminio ėduonies pažeistų dantų. 

3. Tiriant 15 ir 18 metų amžiaus moksleivių dantų ėduonies poliarizaciją 
nustatyta, kad trečdalio tiriamųjų didžiausia dantų ėduonies intensyvumo 
vidurkio reikšmė (SiC) buvo dvigubai didesnė nei visos populiacijos 
intensyvumo vidurkis (KPI-D). SiC reikšmė buvo didesnė kaime gyve-
nančių 15-mečių grupės tiriamųjų. 

4. Abiejų amžiaus grupių tiriamųjų burnos higiena yra patenkinama. Ber-
niukų burnos higienos indekso vidurkis buvo reikšmingai didesnis nei 
mergaičių. Tyrimo duomenys parodė, kad yra ryšys tarp burnos higienos 
ir dantų ėduonies intensyvumo bei aktyvumo. Kuo prastesnė burnos 
higiena, tuo didesni ėduonies intensyvumo rodikliai. 

5. Su didesne ėduonies rizika ir židinių aktyvumu vėlyvoje paauglystėje 
siejasi šie indikatoriai: gyvenamoji vieta, lytis, buvę ėduonies pažeisti 
pieniniai dantys, jų dygimo laikas, dantų gydymo baimė, saldžių gazuotų 
gėrimų vartojimas, taip pat jei motina turi daug protezuotų dantų ir 
nenaudaja burnos higienos priemonių. 
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 
 
Atsižvelgiant į epidemiologinio tyrimo metu gautus rezultatus ir jų ana-

lizę, rekomenduojama:  

1. Tėvams ir paaugliams:  
1.1. Vaikų elgsenai didžiausią įtaką daro šeima. Ne išimtis ir šeimos po-

žiūris į asmeninę savo bei vaikų sveikatą ir burnos higieną.  
1.2. Ypač svarbu, kad tėvai savo asmeniniu pavyzdžiu ir konkrečiais auk-

lėjimo principais nuo mažens ugdytų vaiką sąmoningai ir sistemingai 
rūpintis burnos higiena.  

1.3.  Būtina rūpintis sveika mityba – dažnai būtent mitybos įpročiai lemia 
burnos sveikatos būklę.  

 

2. LR Sveikatos ministerijai ir mokinių švietimo įstaigoms:  
2.1. Reikalingas sistemingas, o ne periodiškas paauglių ir jaunuolių švieti-

mas dantų ėduonies atsiradimo, burnos higienos ir sveikos mitybos 
temomis. 

2.2. Švietimo tikslais rekomenduojama sistemingai ir aktyviai naudotis 
visuomenės informavimo priemonėmis, kad kuo daugiau mokslinės ir 
jaunuomenei suprantamos informacijos pasiektų paauglius apie galimus 
šalutinius poveikius vartojant kokakolą ir kitus gazuotus saldžius gė-
rimus. 

2.3. Burnos higienos apklausos duomenys liudija, kad dauguma paauglių 
neturi elementarių burnos higienos įgūdžių. Todėl norint sumažinti 
dantų ėduonies paplitimą, būtinas siekis efektyviau taikyti profilaktines 
priemones paaugliams.  

2.4. Dantų ėduonies profilaktinės priemonės paaugliams turi būti taikomos 
ne visuotiniame bet individualiame individų lygyje ir tikslingai nukreip-
tos į labiausiai pažeidžiamas šios populiacijos rizikos grupes. 

2.5. Mokyklose galėtų būti rengiamos paskaitos, prevencinio pobūdžio ir 
praktinių įgūdžių formavimo seminarai jaunuoliams apie sveiką mitybą 
ir taisyklingus burnos higienos įgūdžius. Rekomenduojama tokius už-
siėmimus organizuoti sistemingai. 

2.6. Ugdymo įstaigose turėtų būti užtikrintas sveiko maisto tiekimas vai-
kams. Svarbu paminėti ir tai, kad dažnai netoli mokyklų ar net jų pri-
eigose veikia greito maisto įstaigos, kuriose per pertraukas ar po pa-
mokų užkandžiauja mokiniai. Dėl to rekomenduojama mokyklose vai-
kams siūlyti alternatyvų, tačiau sveiką maistą. 

2.7. Rekomenduojama vaikams iki 18 metų įvesti privalomus kasmetinius 
apsilankymus ne tik pas odontologą, bet ir pas burnos higienistą.  
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SUMMARY 
 

ABBREVIATIONS 

WHO – World Health Organisation 
DMFT – Number of decayed, missing and filled permanent  
    teeth 
DT – Decayed permanent tooth 
FT – Filled permanent tooth 
MT – Missing permanent tooth 
DMFS – Number of decayed, missing and filled surfaces  
                                       of permanent teeth 
DS – Surface of decayed permanent tooth 
FS – Surface of filled permanent teeth 
MS – Missing permanent teeth 
SiC  – Significant Caries Index 
Silness-Loe (PI) index – Oral hygiene index 
 

Marking of statistical indices: 
 
OR – Odds ratio 
CI  – Confidence interval 
SD – Standart deviation 
F – Fisher’s criterion 
MV – Mean value 
χ2 – Chi-square criterion 
p  – Level of significance 
df  – Number of degree of freedom 
% – Percent 
N – Number of cases 
 

INSTRUCTION 
 
Dental caries is one of the most prevalent chronic diseases among chil-

dren and adolescents [22]. The majority of chronic diseases has a multifac-
torial etiology and develops due to a long-term interaction of biological, 
behavioral, and socioeconomic factors [128]. Multifactorial etiology of 
dental caries has been widely investigated during the last 20 years [229]. 
Furthermore, in the etiology of a chronic disease not only a cumulative 
interaction among numerous factors across the person’s lifespan plays a key 
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role, but also the interplay of factors during the certain critical periods of 
life when long-term functional and morphological alterations can develop 
[26].  

Adolescence is a period in the human life when the interaction among 
biological, behavioral, and socioeconomic factors has a profound impact on 
caries etiology [191]. Late adolescence is very important for oral health 
because individual’s eating habits, oral hygiene skills, and motivation are 
developed during this period [81]. Behavior and attitudes formed during 
adolescence usually last into adulthood [23]. 

In epidemiological studies on dental caries, it is essential not only to 
assess the prevalence and experience of a disease among certain age groups, 
but also to evaluate clinical progression of a disease during the certain 
period. The assessment of caries activity is crucial for further prognosis of a 
disease and evaluation of the probabilities for progression/regression [180]. 
The detection of cavitated caries lesions is the outcome of dental caries as a 
disease. Caries activity reflects a clinical progression of the disease, which 
is related to the activity of microorganisms in the dental plaque, frequency 
of carbohydrate consumption, fluoride usage, and socioeconomic aspects 
during the period of the study. The assessment of caries activity is essential 
from clinical point of view as well. The modern conception of pathologic 
dental caries progression management is focused on controlling the caries 
lesion progression applying non-operative treatment methods and 
decreasing a number of operative dental caries treatment cases [42].  

Non-homogenous distribution of caries experience across certain age 
groups of the population shows the polarization of dental caries [177]. It is 
important to consider and identify high caries risk groups in the population, 
when the long-term caries preventive programs are designed to shift 
correctly intellectual and financial recourse on purpose.  

Once individuals at high risk have been identified in the population, it is 
important to assess the disease risk for these persons. The factors, related to 
the risk of caries development and being identified in cross-sectional 
studies, are considered to be caries risk indicators [239]. To date, approxi-
mately 106 caries risk indicators that are associated with caries risk in 
childhood have been identified [91]. Caries risk indicators are defined as 
variables thought to both cause the disease and, although being not etiologic 
for the disease, because that they are not associated to absolute cause-
consequence relation. Meanwhile, caries risk indicators have been shown to 
be useful to predict the disease. Multifactorial modeling has attempted to 
prove its value in longitudinal caries prediction studies by showing the 
interrelations and interactions of risk indicators with the occurrence of the 
disease [274]. 
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Oral health is essential to general health and well-being, besides good 
oral health status is one of the basic human rights [104]. The early analysis 
of epidemiological caries situation, identification of risk groups, activity of 
disease, risk indicators and assessment of these subjects allow health 
authorities to plan specific measures for caries prevention and to increase 
the efficiency of preventive programs in future. Late adolescence is a crucial 
period for individual’s oral health due to formed individual’s personality, 
critical thinking, self-guiding skills related to oral health such as dietary and 
oral hygiene habits, motivation and competences. This is a proper life period 
to implement the preventive programs and to maintain motivations and 
attitudes, which will have an important influence on oral health status in 
adulthood. 

 
Scientific novelty 
 
In Lithuania and worldwide few studies are carried out about develop-

ment of dental caries and analysis of its risk factors during late adolescence 
period. For the first time in the 10 counties of Lithuania, caries prevalence 
and experience by gender and place of residence were determined among 
18-year-old schoolchildren. For the first time in Lithuania, according to the 
Nyvad criteria, caries prevalence and experience of cavitated and non-
cavitated permanent teeth surfaces enabling the evaluation of both active 
and inactive caries lesions were assessed in 15- and 18-year-old adolescents. 
Moreover, the relationship between oral hygiene status and caries expe-
rience was determined. For the first time, it was evaluated what influence of 
behavioral and biological risk indicators on caries polarization among these 
age groups was. Furthermore, oral hygiene skills and caries activity were 
assessed as well. Parental dental status and used oral hygiene measures were 
determined and compared with the probability of caries development in 
adolescents. 
 

AIM AND OBJECTIVES 
 

Aim: 
To evaluate the oral status of 15- and 18-year-old Lithuanian adolescents 

and to analyze the behavioral and biological risk indicators of dental caries.  
 
Objectives: 

1. To determine the prevalence and experience of dental caries in the 
Lithuanian 15- and 18-year old adolescent population by gender, and 
place of residence. 
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2. To evaluate caries activity by gender and place of residence among 15- 
and 18-year-old Lithuanian schoolchildren according to the clinical 
diagnostic criteria, capable of differentiating between active and inactive, 
besides cavitated and non-cavitated caries lesions. 

3. To determine the dental caries polarization among 15- and 18-year-old 
Lithuanian schoolchildren by gender and place of residence according to 
the SiC index. 

4. To evaluate the oral hygiene status of 15- and 18-year-old adolescents 
according to the gender and place of residence by means of Silness-Loe 
(PI) index and evaluate relationship with caries experience variables. 

5.  To analyze certain caries risk indicators and relationship with activity 
and severity of dental caries by using binary logistic regression model.  

 
 

1. MATERIAL AND METHODS 
 
1.1. Object of study, sample and its formation 
 
This cross-sectional study was carried out in schoolchildren education 

institutions located in the centers of 10 Lithuanian counties in 2014. The 
object of the study was the oral health status of 15- and 18-year-old 
adolescents with a special emphasis on dental caries and oral hygiene status. 

Based on the administrative unit of the Republic of Lithuania, the study 
was conducted in the centers of the following 10 counties: Vilnius, Kaunas, 
Alytus, Klaipėda, Marijampolė, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, and 
Utena. A multistage cluster sampling method was used to draw a represent-
tative sample. In the first stage, each county was divided into smaller urban 
and rural administrative units (clusters). During the second stage, in each 
cluster, schools (subclusters) were selected from the alphabetic list of all 
schools, provided by the Centre of Information Technologies in Education 
(the first and the last schools from the list were chosen). In the third stage, 
schoolchildren of the 1st and the 3rd gymnasium classes (a block), repre-
senting 15- and 18-year age groups, were selected from each school. 
Adolescents were considered as 15 and 18 years old if they were aged 14.5–
15.5 and 17.5–18.5 years, respectively, at the time of the study.  

 

134 
 



 
 

The sample size was calculated by using the Paniott’s formula with an 
error of 0.05% [216]: 

                                       n = 1/(Δ^2 + 1/N); 

where n is a sample size (number of subjects to be surveyed); Δ is allowed 
calculation error (in this study 5%); N is size of population. 

According to the data of Statistics Lithuania, there were 33,163 15-year 
olds and 37,036 18-year olds in 2013. Using the Paniott’s formula, it was 
determined that at least 396 adolescents in each age group had to be 
surveyed and examined in the study. 
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Study design 

 
 

Fig. 1.2.1. Flow chart of the study 
 

 
1.3. Assessment of subjects’ oral health status 

 
Permanent teeth were examined by Nyvad caries diagnostic criteria 

[180]. All fully erupted permanent teeth were recorded at the surface level 
using cotton rolls to isolate from saliva, plane mouth mirrors and standard 
explorers after drying the teeth with a blast of compressed air [4 appendix]. 
Dental plaque was evaluated and removed using explorer; moreover, a 
discontinuity and hardness of tooth were assessed by gentle running across 
the surfaces. Evaluation of active and inactive caries lesions was based on 
visual and tactile criteria. The typical caries lesion in the enamel exhibits a 
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whitish opaque appearance or discolored shiny surface which can be rough, 
soft or leathery or a smooth/hard. 

Diagnosis was described by the following 13 criteria:  
0 – sound; 
1 – active caries in the intact surface (a spot lesion); 
2 – active caries-enamel defect; 
3 – active caries-enamel and dentin cavity; 
4 – inactive (arrested) caries in the intact surface (a spot lesion); 
5 – inactive (arrested) caries-enamel defect; 
6 – inactive (arrested) caries-enamel and dentin cavity; 
7 – filling; 
8 – filling + active caries lesion; 
9 – filling + inactive caries lesion; 
10 – extracted tooth due to caries; 
11 – extracted tooth due to orthodontic reason; 
12 – unerupted tooth; 
13 – sealants. 
 

Description of criteria is presented in Table 1.3.1 [146]. 
 
Table 1.3.1.  Description of the new caries diagnostic criteria by activity 
and cavity level 

Category Criteria 

0 – sound Normal enamel translucency and texture (slight staining allowed in 
otherwise sound fissure). 

1 – Active caries 
(intact surface)  
 

Surface of enamel is whitish/yellowish opaque with loss of luster; 
feels rough when the tip of the probe is moved gently across the 
surface; generally covered with plaque. No clinically detectable loss 
of substance. Smooth surface: Caries lesion typically located close to 
gingival margin. Fissure/pit: Intact fissure morphology; lesion extend-
ing along the walls of the fissure. 

2 – Active caries 
(surface 
discontinuity)  
 

Surface of enamel is whitish/yellowish opaque with loss of luster; 
feels rough when the tip of the probe is moved gently across the 
surface; generally covered with plaque. Localized surface defect 
(microcavity), <1 mm diameter in enamel only. No undermined 
enamel or softened floor detectable with the explorer. 

3 – Active caries 
(cavity)  

Enamel/dentin cavity easily visible with the naked eye; surface of 
cavity feels soft or leathery on gentle probing. 
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Table 1.3.1 continued 
Category Criteria 

4 – Inactive caries 
(intact surface) 

Surface of enamel is whitish, brownish or black. Enamel may be 
shiny and feels hard and smooth when the tip of the probe is moved 
gently across the surface. No clinically detectable loss of substance. 
Smooth surface: Caries lesion typically located at some distance 
from gingival margin. Fissure/pit: Intact fissure morphology; lesion 
extending along the walls of the fissure. 

5 – Inactive caries 
(surface 
discontinuity)  
 

Surface of enamel is whitish, brownish or black. Enamel may be 
shiny and feels hard and smooth when the tip of the probe is moved 
gently across the surface. Localized surface defect (microcavity), 
<1 mm diameter in enamel only. No undermined enamel or softened 
floor detectable with the explorer. 

6 – Inactive caries 
(cavity)  
 

Enamel/dentin cavity easily visible with the naked eye; surface of 
cavity may be shiny and feels hard on probing with gentle pressure. 

7 – Filling Surface of tooth is restored by restorative material. 

8 – Filling + 
active caries 

Active caries lesion may be cavitated or non-cavitated and is located 
in the filled surface. 

9 – Filling + 
inactive caries 

Inactive caries lesion may be cavitated or non-cavitated and is 
located in the filled surface. 

10 – Extracted 
tooth due to caries 

 

11 – Extracted 
tooth due to 
orthodontic 
treatment 

 

12 – Unerupted 
tooth 

 

13 – Sealant Surfaces of premolars and permanent molars applied by hermetic 
material. 

 
1.4. Training and calibration of researchers 

 
At the beginning, an experienced epidemiologist who is a co-author and 

expert of Nyvad caries diagnostics criteria gave a theoretical course for two 
researchers of study. Instructions and recommendations how to perform an 
oral examination were presented during the lecture. Furthermore, caries 
development, diagnostics, and severity of lesions by activity were discussed. 
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Photos and descriptions of clinical cases were presented for every code of 
the Nyvad system. Later, when theoretical course was completed, the cli-
nical calibration session was initiated. 

Results of the interexaminer and intraexaminer examinations are 
presented in Table 1.4.1, where kappa values ranged from 0.73 to 0.98. The 
lowest kappa value was recorded when inter-examiner agreement was mea-
sured by activity criteria, whereas the highest was in ‘cavitated- non-cavi-
tated surfaces’ group. Differences were not recorded between intra-exami-
ner and interexaminer kappa values of both 1st and 2nd calibration sessions. 
Cohen’s kappa levels should exceed 0.7 for excellent agreement. In this 
study Cohen’s kappa values reached 0.7 and often exceed 0.8, thus diag-
nosis agreement was almost perfect over the whole period of study [131].  
 
Table 1.4.1.  Results of study calibration 

Researchers  
Diagnostic thresholds, used to calculate Cohen’s kappa 

Sound – diseased 
surfaces 

Active – inactive 
surfaces 

Cavitated – non – 
cavitated surfaces 

 Results of intraexaminers (kappa, 95% CI) 

No. 1 vs.  
No. 1 

0.92 (0.91–0.94) 0.89 (0.87–0.92) 0.96 (0.94–0.98) 

0.93 (0.91–0.94) 0.90 (0.88–0.93) 0.98 (0.97–0.99) 

No. 2 vs.  
No. 2 

0.95 (0.94–0.97) 0.96 (0.95–0.98) 1.0 

0.95 (0.93–0.97) 0.96 (0.95–0.98) 1.0 

 Results of interexaminers (kappa, 95% CI) 

No. 1 vs.  
No. 2 

0.92 (0.9–0.94) 0.94 (0.92–0.95) 1.00 

0.93 (0.91–0.94) 0.94 (0.92–0.95) 1.00 

No. 1 vs. 
expert 

0.75 (0.70–0.79) 0.74 (0.69–0.79) 0.98 (0.95–0.98) 

0.75 (0.71–0.79) 0.73 (0.69–0.77) 0.94 (0.92–0.96) 

No. 2 vs. 
expert 

0.78 (0.76–0.80) 0.73 (0.71–0.75) 0.97 (0.95–0.99) 

0.79 (0.77–0.81) 0.75 (0.73–0.77) 0.98 (0.96–0.99) 
Grey cells indicate the results of the 1st calibration; uncolored cells, results of the 2nd 
calibration. 
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1.5. Caries prevalence and experience 
 

Caries prevalence is defined as a percentage of population affected by 
dental caries and is expressed in per cent.  

The caries experience index (DMFT and DMFS) was proposed by Klein 
and co-authors in 1938. This index is calculated based on D (decayed), M 
(missing), and F (filled) T (teeth) or S (surfaces).  

The caries experience index was calculated by adding individual (DMFT 
or DMFS) values of all examined subjects and dividing by a total number of 
subjects. DMFT and DMFS values were expressed in numbers. 

The Significant Caries Index (SiC Index) was used to select the one-third 
of the study population with the highest DMFT scores [33]. Indi- viduals 
who had the highest third of DMFT scores formed the SiC positive 
group, while all others formed the SiC negative group. The care index 
was calculated as well; it is the proportion of teeth with caries experience 
that have been filled, derived by taking the number of filled teeth and 
dividing by the total number of decayed, missing, and filled teeth and 
converting to a percentage (FT/DMFT) [210]. 

 
 
1.6. Oral hygiene assessment 

 
Oral hygiene was evaluated by the Silness-Loe plaque index (PI) (plaque 

accumulation and the gingival index) [140], which determines the amount 
and location of dental plaque. A plaque disclosing agent was not used 
during examination. An examination of plaque was performed using probe 
and visually. 

The presence of plaque was assessed as follows: 0, no plaque; 1, plaque 
is located on gums and tooth neck area; 2, plaque is visible on the tooth 
neck area and interdentally; and 3, plaque covers the entire tooth surface. 

Four surfaces (distal, buccal, mesial, and palatal) of each tooth were 
assessed on a scale from 0 to 3. Consequently, the scores of each tooth were 
added and divided by 4. Later, the Silness-Loe index (PI) was calculated by 
adding the scores of teeth and dividing by a number of examined teeth.  

Oral hygiene was assessed as follows: 0, excellent; 0.1–0.9, good; 1.0–
1.9, fair; and 2.0–3.0, poor. 
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1.7. Parental and schoolchildren’ survey 
 
The questionnaires were developed in order to survey parents and 

schoolchildren. They comprised of 20 questions for subjects and 38 
questions for parents (8,9 appendix). The purpose of survey was to identify 
the risk factors related to caries development in the adolescence period. The 
participants completed an anonymous self-administered questionnaire by 
choosing the most proper answer from several options.  

The main 3 groups of questions were analyzed: 
1. Demographic characteristics: schoolchildren’s age, gender, grade, and 

place of residence. 
2. Behavioral factors: adolescents were asked about personal oral hygiene 

skills, measures used for oral hygiene, frequency of sweets and consump-
tion of soft or energy drinks, smoking habits and frequency of dental 
visits. 

3. Biological factors: parents were asked about the mother’s pregnancy 
course, possible preterm birth, time of the first primary and permanent 
teeth eruption, whether a child had experienced caries in primary teeth 
and suffered from somatic diseases. 
A pilot survey was carried out at Kaunas “Saulė” gymnasium in January 

of 2013. The sample size comprised 50 participants. The main goals of the 
pilot survey were to determine the duration of clinical examination and to 
find out if all questions were clear for respondents. 

The Cronbach alpha coefficient was calculated to assess if the extent to 
which all the questions in the questionnaire measured the same concept. 
Measurement of internal consistency gave a coefficient of 0.8, which 
showed a high level of reliability for the questionnaire. Good reliability is 
considered if the alpha value ranges from 0.75 to 1 or even is greater than 
0.6 according to the some authors [201]. The majority of questions were 
dichotomous; therefore, validity was assessed using validation method. 
Content validity was examined in order to assess the extent to which a 
questionnaire measures what it is intended to measure. Three experts were 
selected to evaluate the questionnaire and validation was performed re-
garding to their given recommendations.  

Test-retest reliability was assessed by repeatedly interrogation of the 
same respondents after 7 days. Results of repeatedly survey showed 
concurrence of data and correlation coefficient was equal to 0.77 (0.75–0.8). 

The heads of gymnasiums, teachers, and parents of schoolchildren were 
informed about the study (6, 7 appendix). All adolescents who learned in 
selected classes and had written agreement with both parents/caregivers and 
their signatures were invited to participate in this study. Schoolchildren and 

141 
 



their parents could pull out to participate at any moment of study. Form of 
parental information and agreement is given in appendix (5 appendix). 

The study was approved by the Kaunas Regional Biomedical Research 
Ethics Committee on November 27, 2012 (No. BE-2-47) [1,2 appendix]. 
The State Data Protection Inspectorate gave permission (No. 2R-2B69) (3 
appendix). 
 

1.8. Statistical analysis 
 

Statistical data analysis was performed using SPSS 22.0 (Statistical 
Package for the Social Sciences for Windows). The significance level was 
set at P<0.05. Internal reliability (validity) of questionnaire was evaluated 
by Cronbach’s alpha coefficient. Cohen’s kappa was used to test the 
reproducibility of DMF-T index and its components. In accordance with the 
principle of descriptive data analysis, the mean of the quantitative variables 
with a standard deviation (SD) and its 95% confidence interval (CI) were 
presented. The Kolmogorov-Smirnov test was used to determine quantita-
tive variables distribution. The interdependence of qualitative characteristics 
was evaluated with the chi-square (χ2) criterion. The Student criterion was 
applied to compare the quantitative size of two independent groups. One-
way analysis of variance (ANOVA) was used to compare quantitative data 
of more than two independent groups. The Bonferroni post hoc was used for 
multiple paired comparison.  

When the variables did not meet the distribution normality condition, a 
significance level was verified by nonparametric methods using the Mann-
Whitney U test and Kruskal-Wallis K test, respectively. 

The SiC Index was used to single out a third of the sample with the high-
est caries or DMF-T scores among both 15- and 18-year-old schoolchildren 
groups. 

A receiver operating characteristic curve (ROC curve) was used to assess 
a sensitivity, specificity and threshold setting of primary teeth eruption, 
consequently the square of area under the curve (AUC) was estimated. 

Specificity and sensitivity were calculated by using the following for-
mulas: 

Sensitivity =   , Specificity = 
 
In these formulas: a – number of real positive cases; b – number of real 

negative cases; c – number of predictive false negative cases; d – number of 
real negative cases. 
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Logistic binary regression analysis was used to calculate odds ratio of 
assessed variables and its 95% confidence interval (CI 95%) for final 
results. 

 
2. RESULTS 

 
A total of 2190 schoolchildren and the same number of their parents were 

enrolled in the study. There were 1127 15-year-old (481 boys and 646 girls) 
and 1063 18-year-old adolescents (427 boys and 636 girls). 

Schoolchildren from 10 major Lithuanian urban and rural areas were 
included in the survey. 

 
2.1. Prevalence of (cavitated) caries and caries (cavitated) experience  
by age, gender, and residence place according to the WHO criteria 
among 15- and 18-year-old Lithuanian adolescents 
 
The overall prevalence of dental caries was 75.1% and 78.3% among 15- 

and 18-year-old Lithuanian adolescents, respectively. The corresponding 
percentages for caries-free teeth in both age groups were 24.9% and 21.7%, 
respectively.  

Analysis of caries experience showed that the overall mean DMFT value 
was significantly lower in the 15-year-old than 18-year-old group (2.58 
[2.62] vs. 2.93 [2.81], P < 0.05). Furthermore, the mean DMFT value was 
significantly higher in 15-year-old adolescents living in rural areas than 
those living in urban areas (3.00 [2.86] vs. 2.36 [2.45], P < 0.05). 
Comparison by gender showed no significant difference in the DMFT value 
(P > 0.05). 

The overall DMFS score was significantly lower among 15-year-old 
adolescents than their older peers (6.63 [5.88] vs. 7.94 [7.15], P < 0.05). 
Meanwhile, 15-year-old schoolchildren living in rural areas had a signi-
ficantly higher DMFS score than those living in urban areas (7.37 [6.46] 
versus 6.24 [5.52], P<0.05) (Fig. 2.1.1). 
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Table 2.1.1. The DMFT value by gender and place of residence among 15- 
and 18-year-old adolescents 
  
  

15-year olds 18-year olds   
P 

n DMFT n DMFT 

Total 1127 2.58 (2.62) 1063 2.93 (2.81) 0.004 

Gender 

Boys 481 2.44 (2.38) 427 2.73 (2.71) 0.229 

Girls 646 2.68 (2.77) 636 3.03 (2.88) 0.017 

P  0.502  0.114  

Place of residence 

Urban 740 2.36 (2.45) 734 2.89 (2.73) <0.001 

Rural 387 3.00 (2.86) 329 3.02 (2.98) 0.715 

P  <0.001  0.931  
Values are mean (standard deviation). 
 
 

 
 

Fig. 2.1.1. The DMFS score by gender and place of residence among  
15- and 18-year-old schoolchildren 

Values are mean (standard deviation). *, ** P = 0.001. 
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2.2. The SiC Index by gender and place of residence among  
15- and 18-year-old adolescents 

 
In this study, the SiC Index was used in order to select the one-third of 

the study population with the highest DMFT scores. The overall SiC index 
was 5.09 [2.29] and 6.14 [2.29] among 15- and 18-year-old adolescents, 
respectively, with a difference being significant (P < 0.05). Meanwhile, 
15-year-old schoolchildren living in urban areas had a significantly lower 
DMFS score than those living in rural areas (4.89 [2.10] vs. 5.41 [2.54], 
P < 0.05) (Fig. 2.2.1). 

 

 
 

Fig. 2.2.1. The SiC Index by place of residence and gender among  
15- and 18-year-old adolescents 

*, **P < 0.05. 
 

 
2.3. The care index by place of residence and gender  
in 15- and 18-year-old adolescents 

 
The overall care index was 57.9% and 62.3% in 15- and 18-year-old 

schoolchildren, respectively. A significant difference in the care index 
between schoolchildren living in urban and rural areas was documented 
only among 18-year-old adolescents (64.8% versus 56.8%, P < 0.05). 
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Considering the gender, there was no significant difference in the care index 
in both age groups (Table 2.3.1). 

 
 

Table 4.3.1 The care index by the place of residence and gender in 15- and 
18-year-old    schoolchildren 
 Care index, % 

15-year olds 18-year olds 

Total 57.9 62.3 

Place of residence 

Urban 58.2 64.8 

Rural 57.5 56.8 

P 0.801 0.008 

Gender 

Boys 57.4 58.9 

Girls 58.3 64.2 

P 0.738 0.071 
P – level of significance. 

 
 

2.4. Caries experience in 15- and 18-year-old adolescents 
 
The overall mean DMFS value was 23.71 (SD, 13.44; range, 0–94; 

median, 22) and 25.03 (SD, 13.23, range, 0–75; median, 24) in 15- and 18-
year-old schoolchildren, respectively, and a difference in the mean DMFS 
value was significant between the age groups (Fig. 2.4.1). Analysis of the 
filled teeth component (FS) of DMFS showed that 18-year-old school-
children had a significantly higher number of filled teeth than 15-year olds 
(6.42 [6.04] vs. 5.16 [4.78], P < 0.05).  
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Fig. 2.4.1. DMFS and its components among 15- and 18-year-old 

schoolchildren 
*, **P<0.001. 

 
 

2.5. DMFS score by activity by gender and place of residence  
in 15- and 18-year-old adolescents 

 
The overall mean DMFS value for active and inactive caries were 9.73 

(SD, 10.59; range, 0–90; median, 7) and 9.67 (SD, 6.34; range, 0–43; 
median, 9), respectively. Analysis of DMFS values by age showed that 18-
year-old schoolchildren had a significantly higher mean DMFS value for 
inactive caries than their 15-year-old peers (10.22 [6.47] vs. 9.16 [6.18], 
P < 0.05) (Table 2.5.1).  

Comparison of DMFS scores for both active and inactive caries by 
gender showed that 15- and 18-year old boys had a significantly higher 
mean DMFS value for active caries than girls in both age groups. There 
were no significant differences in the mean DMFS values by the place of 
residence either among 15-year olds or 18-year olds (Tables 2.5.2 and 
2.5.3). 

 
 
  

23.71 (13.44)* 

17.08 (11.43) 

1.07 (2.05) 

5.16 (4.78)** 

0.39 (1.68) 

25.03 (13.23)* 

17.10 (10.60) 

1.01 (1.98) 

6.42 (6.04)** 

0.50 (1.88) 

DMFS 

DS (non-cavitated) 

DS (cavitated) 

FS 

MS 

15-year olds 
18-year olds 
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Table 2.5.1.  Mean values of DMF-S (active and inactive; cavitated and non-
cavitated) scores by gender and place of residence among 15- and 18-year-
old schoolchildren 

Caries 

Age 

P Total 
n=2190 15-year-old 18-year-old 

MV(SD) 

Active caries 10.18 (11.33) 9.25 (9.73) 0.158 9.73 (10.59) 

Inactive caries 9.16 (6.18) 10.22 (6.47) 0.001 9.67 (6.34) 

Cavitated caries 1.07 (2.05) 1.01 (1.98) 0.315 1.04 (2.02) 

Non-cavitated 
caries 

17.08 (11.43) 17.10 (10.60) 0.974 17.09 (11.04) 

Total 23.71 (13.44) 25.03 (13.24) 0.008 24.35 (13.36) 
Values are mean (standard deviation). 
 
Table 2.5.2. MFS values of both active and inactive caries by gender and 
place of residence among 15-year-old adolescents 

Caries 
Gender 

P 
Place of residence 

P Total 
n = 1127 Girls 

n = 646 
Boys 

n = 481 
Urban 
n = 740 

Rural 
n = 387 

Active 
caries 

8.47 
(8.53) 

12.49 
(13.94) 

0.001 9.74 
(10.57) 

11.03 
(12.64) 

0.769 10.18 
(11.34) 

Inactive 
caries 

9.41 
(6.11) 

8.82 
(6.25) 

0.067 9.25 
(6.37) 

8.98 
(5.79) 

0.497 9.16 
(6.18) 

Total 22.43 
(11.47) 

25.43 
(15.56) 

0.019 23.20 
(12.93) 

24.69 
(14.34) 

0.239 23.71 
(13.44) 

Values are mean (standard deviation). 
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Table 2.5.3. DMFS values of both active and inactive caries by gender and 
place of residence among 18-year-old adolescents 

Caries Gender P Place of residence P Total 
n = 1063 

Girls 
n = 636 

Boys 
n = 427 

Urban 
n = 734 

Rural 
n = 329 

Active 
caries 

8.06 
(8.67) 

10.79 
(10.93) 

0.001 9.09 
(9.67) 

9.61 
(9.87) 

0.266 9.25 
 (9.73) 

Inactive 
caries 

10.31 
(6.36) 

9.90 
(6.51) 

0.208 10.25 
(6.38) 

10.17 
(6.66) 

0.704 10.22 
(6.47) 

Total 25.87 
(13.9) 

24.16 
(12.74) 

0.070 24.81 
(13.3) 

25.54 
(13.0) 

0.316 25.03 
(13.24) 

Values are mean (standard deviation). 
 

With regard to gender and place of residence, comparison of caries lesion 
extent in surfaces showed that significantly more boys had non-cavitated 
caries lesions than girls in both age groups. Significantly higher number of 
boys had more cavitated caries lesions than girls (1.25 (2.36) vs 0.84 (1.70)) 
in 18-year-old group (P<0.05). 15- and 18-year-old schoolchildren living in 
rural area had significantly higher mean value of DMF-S (cavitated caries) 
score than adolescents living in urban area (Table 2.5.4). 

 
Table 2.5.4. Mean values of DMF-S (cavitated and non-cavitated) scores by 
gender and place of residence among 15- and 18-year-old schoolchildren 

Caries 

Gender 

P 

Place of residence 

P Girls Boys Urban Rural 

MV(SD) MV(SD) 

15-year-old 

Cavitated caries 1.05  
(2.16) 

1.10  
(1.91) 

0.204 0.89 
 (1.93) 

1.42  
(2.25) 

0.001 

Non-cavitated 
caries 

15.56  
(9.22) 

19.12 
(13.61) 

0.001 16.96 
(10.99) 

17.32 
(12.25) 

0.609 

18-year-old 

Cavitated caries 0.84  
(1.70) 

1.25  
(2.36) 

0.004 0.90 
(1.93) 

1.26  
(2.08) 

0.001 

Non-cavitated 
caries 

16.04  
(9.80) 

18.29 
(11.31) 

0.001 17.10 
(10.50) 

17.09 
(10.85) 

0.991 

Values are mean (standard deviation). 
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In this epidemiological study, it was important to determine the mean 
DMFS scores on the different surfaces of teeth. The results showed that 15-
year-old schoolchildren had a significantly higher mean DMFS value of 
active caries (intact surface) (0.42 [0.9] vs. 0.32 [0.72], P<0.05) and active 
caries (cavity) (0.14 [0.48] vs. 0.09 [0.36], P < 0.05) on the occlusal 
surfaces than 18-year-old ones. Meanwhile, the DMFS score of inactive 
caries (intact surface) on the occlusal, smooth, and proximal surfaces was 
significantly higher in 18-year olds than their younger peers (P < 0.05). In 
addition, fillings with inactive caries on the smooth and proximal surfaces 
were more prevalent among 18-year-old adolescents than among 15-year 
olds (Table 2.5.5). 
 
Table 2.5.5. Caries experience on the distinct surfaces of teeth among 15- 
and 18-year-old schoolchildren 

Criteria Age, years 

DMFS 

Occlusal 
surfaces (O) 

Smooth 
surfaces: 
Buccal 

Lingual (B,L) 

Proximal 
surfaces: 

Mesial 
Distal (M,D) 

Active caries     
Active caries (intact surface) 15 

18 
0.42 (0.9)* 
0.32 (0.72) 

5.14 (5.5) 
4.60 (4.89) 

3.74 (5.03) 
3.46 (4.3) 

Active caries (surface 
discontinuity) 

15 
18 

0.08 (0.34) 
0.07 (0.32) 

0.09 (0.49) 
0.10 (0.42) 

0.18 (0.69) 
0.20 (0.76) 

Active caries (cavity) 15 
18 

0.14 (0.48)* 
0.09 (0.36) 

0.06 (0.33) 
0.06 (0.34) 

0.16 (0.58) 
0.17 (0.59) 

Filling+ active caries 15 
18 

0.06 (0.26) 
0.07 (0.33) 

0.05 (0.3) 
0.04 (0.24) 

0.06 (0.29) 
0.06 (0.33) 

Inactive caries     
Inactive caries (intact 
surface) 

15 
18 

4.26 (3.2)* 
4.68 (3.25) 

2.18 (2.13)* 
2.56 (2.47) 

1.35 (1.84)* 
1.49 (1.91) 

Inactive caries (surface 
discontinuity) 

15 
18 

0.04 (0.28)* 
0.02 (0.17) 

0.06 (0.31)* 
0.03 (0.2) 

0.03 (0.18) 
0.02 (0.15) 

Inactive caries (cavity) 15 
18 

0.03 (0.21) 
0.02 (0.22) 

0.02 (0.14) 
0.02 (0.16) 

0.01 (0.13) 
0.02 (0.25) 

Filling+ inactive caries 15 
18 

0.83 (1.26) 
0.89 (1.33) 

0.19 (0.6)* 
0.24 (0.64) 

0.17 (0.59)* 
0.24 (0.72) 

Values are mean (standard deviation). *P < 0.05, 15-year olds vs. 18-year olds. 
 

Analyzing mean DS values of both active and inactive caries lesions 
experience and performing multiple comparison in 15 year-old group, the 
results demonstrated that mean DS values of both active and inactive caries 
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did not differ significantly, whereas mean DS of active non-cavitated caries 
lesions (9.30 [8.68–9.92]) significantly differed from mean DS of inactive 
non-cavitated caries (7.78 [7.47–8.1]) and from mean DS of inactive 
cavitated caries (0.19 [0.15–0.22]), respectively (P < 0.05) (Fig. 2.5.1) 

 

 
 

Fig. 2.5.1. Mean DS values by activity and cavitation among  
15-year-old schoolchildren 

P < 0.001. 
 

Analyzing the mean DS values of both active and inactive caries lesions 
experience and performing multiple comparison in the 18-year-old group, 
the results demonstrated that mean DS values of both active and inactive 
caries and mean DS values of both active and inactive non-cavitated caries 
did not differ significantly, whereas mean DS and its CI of active non-
cavitated caries lesions (8.38 [7.83–8.92]) significantly differed from mean 
DS and its CI of inactive cavitated caries (0.13 [0.10–0.17]) and active 
cavitated caries lesions (0.87 [0.77–0.98]) (P < 0.05), respectively 
(Fig. 2.5.2). 
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Fig. 2.5.2. DS values by activity and cavitation among  
18-year-old schoolchildren 

P < 0.001. 
 
 

2.6. Oral hygiene status and oral hygiene skills by gender and  
place of residence among 15- and 18-year-old adolescents 
 
The study results showed that girls had a significantly lower Silness-Loe 

index than boys (1.08 [0.65] vs. 1.27 [0.67], P < 0.001) (Table 2.6.1). There 
were no significant differences in the Silness-Loe index regarding age and 
place of residence. 
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Table 2.6.1. The Silness-Loe (PI) index by age, gender, and place of 
residence 

Characteristic  Silness-Loe index (PI) P 

Age 

15 years  1.15 (0.69) 
0.351 

18 years 1.17 (0.64) 

Gender 

Boys  1.27 (0.67) 
<0.001 

Girls  1.08 (0.65) 

Place of residence 

Urban   1.16 (0.67) 
0.696 

Rural  1.15 (0.65) 
P– level of significance. 
 

In order to evaluate the oral hygiene status of 15- and 18-year-old school-
children, the Silness-Loe index (PI) was employed. Overall, 8.6% of the 
participants had excellent oral hygiene; 17.4%, good oral hygiene; 51.1%, 
satisfactory oral hygiene; and 22.9%, poor oral hygiene. A significantly 
greater proportion of the 18-year-old schoolchildren than their 15-year-old 
counterparts had satisfactory oral hygiene (54.4% vs. 48.3%, P<0.05). With 
regard to gender, the percentage of the girls having excellent and good oral 
hygiene was significantly greater than that of the boys (10.3% and 20.1% 
vs. 6.1% and 13.7%, respectively; P < 0.05). Meanwhile, the boys and the 
girls having poor oral hygiene accounted for 27.6% and 19.5%, 
respectively, with a difference being significant. No significant difference in 
oral hygiene status was recorded regarding the place of residence. 
 
 

2.7. Relationship between oral hygiene status and caries activity  
on teeth surfaces among 15- and 18-year-old schoolchildren 

 
The relationship between caries activity on teeth surfaces and oral 

hygiene status (by Silness-Loe index) was determined among 15- and 18-
year-old adolescents. The schoolchildren aged 15 years with excellent oral 
hygiene had a significantly lower Silness-Loe index of active caries, cavi-
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tated caries, and DMFS (cavitated and non-cavitated caries) than adoles-
cents with good, satisfactory, or poor oral hygiene (P < 0.05) (Table 2.7.1). 
 
Table 2.7.1. The relationship between caries activity on teeth surfaces and 
oral hygiene status among 15-year-old adolescents 

Lesion 
category 

Silness-Loe index 
P Excellent 

n = 107 
Good 

n = 206 
Satisfactory 

n = 539 
Poor 

n = 264 

Active 
caries 

5.11 
(6.23)abc 

8.27 
(10.9)ade 

10.09  
(9.84)bdf 

13.93 
(14.54)cef 

F = 19.630; 
df = 3; 

 abceP < 0.001; 
 dP = 0.003; 

fP = 0.011 

Inactive 
caries 

8.06 (5.13) 9.36 (5.94) 9.44 (6.15) 8.95 (6.73) F = 1.669; 
df = 3; 

P = 0.172 

Cavitated 
caries 

12.28 
(7.72)abc 

16.37 
(11.71)ade 

18.29 
(10.73)bdf 

21.71 
(14.97)cef 

F = 18.395; 
df = 3;  

abceP < 0.001 
dP = 0.008, 
fP = 0.025 

DMFS 17.37 
(9.65)abc 

21.75 
(12.92)ade 

24.08 
(12.28)bdf 

27.16 
(16.05)cef 

F = 15.917; 
df = 3;  

aP < 0.003;  
bceP < 0.001; 

dP = 0.006 
fP = 0.057 

Values are mean (standard deviation). F, Fisher criterion; df, number of freedom of degrees. 
 

The schoolchildren aged 18 years with excellent oral hygiene had a 
significantly lower Silness-Loe index of active caries, cavitated caries, and 
DMFS (cavitated and non-cavitated caries) than adolescents with good, 
satisfactory, or poor oral hygiene (P < 0.05) (Table 2.7.2). 
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Table 2.7.2. The relationship between caries activity on teeth surfaces and 
oral hygiene status among 18-year-old adolescents 

Lesion 
category 

Silness-Loe index 

P Excellent 
n=73 

Good 
n=161 

Satisfactory 
n=537 

Poor 
n=217 

Active 
caries 

5.34 (5.71)abc 6.69 
 (6.94)ade 

9.47 
 (9.72)bdf 

11.81 (11.47)cef F = 13.310; 
df = 3;  

aP = 0.245; 
bcdeP < 0.001; 

fP = 0.02 

Inactive 
caries 

9.89 (5.72) 10.23 (6.4) 10.24 (6.33) 10.23 (6.65) F = 0.068; 
df = 3; 

P = 0.977 

Cavitated 
caries 

14.05 
(7.66)abc 

15.44 (9.47)ade 18.34 
(11.08)bdf 

20.66 (12.14)cef F = 10.673; 
df = 3; 

 aP = 0.558; 
 bP = 0.003; 
ceP < 0.001; 
dP = 0.004; 
fP = 0.018 

DMFS 19.32 
(9.46)abc 

22.97 
(12.15)ade 

25.34 (13.2)bdf 27.64 (13.79)cef F = 9.155; 
df = 3; 

 aP < 0.033; 
bceP < 0.001; 
dP = 0.063; 

fP=0.004 

Values are mean (standard deviation). 
 

2.8. Analysis of behavioral caries indicators among 15- and 18-year-
old adolescents with SiC-positive and -negative outcomes with regard 
to the data of schoolchildren’s questionnaire-based survey 

 
A questionnaire-based survey revealed a significant relationship between 

the SiC index and toothbrushing frequency in the 15-year-old school-
children’s group: 6.3% of the SiC-positive and 3.4% of the SiC-negative 
schoolchildren brushed teeth less than once a day (P = 0.05). There was no 
significant difference in the 18-year-old group. Moreover, dental visits wit-
hin the last 12 months were significantly more frequent among SiC-positive 
than SiC-negative subjects in both age groups (P < 0.001). Meanwhile, in 
18-year-old adolescents, the consumption of energy drinks significantly 
differed between the SiC-positive and SiC-negative groups (P < 0.05) 
(Table 2.8.1). 
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Table 2.8.1. Distribution of 15- and 18-year-old schoolchildren by SiC out-
comes with regard to the data of schoolchildren’s questionnaire-based survey 

Questions and answer 
options 

18-year-old adolescents 15-year-old adolescents 

SiC-
negative  
n = 701 

SiC-
positive 
n = 362 

P 
SiC-

negative  
n = 670 

SiC-
positive  
n = 457 

P 

How often do you brush 
your teeth with toothpaste 
and toothbrush? 
More often than once a 
day 
Once a day 
More rare 

 
 
 
 

67.7 
 

28.8 
3.5 

 
 
 
 

63.0 
 

32.8 
4.2 

 
 
 
 

P=0.334 
df=2 

χ2=2.195 

 
 
 
 

60.2 
 

36.4 
3.4 

 
 
 
 

61.3 
 

32.4 
6.3 

 
 
 
 

P=0.05 
df=2 

χ2=5.819 

Have you visited a dentist 
within the last 12 months? 
Yes 
No 

 
 
 

81.2 
18.8 

 
 
 

93.1 
6.9 

 
 
 

<0.001 

 
 
 

85.3 
14.7 

 
 
 

90.6 
9.4 

 
 
 

0.009 

How often do you 
consume energy drinks? 
Never or once a week 
2-4 times a week or daily 

 
 
 

95.2 
4.8 

 
 
 

91.9 
8.1 

 
 
 

0.038 

 
 
 

93.4 
6.6 

 
 
 

91.2 
8.8 

 
 
 

0.192 

Values are percentage. 
 

2.9. Analysis of behavioral caries indicators among 15- and 18-year-
old adolescents with SiC-positive and -negative outcomes with regard 
to the data of parents’ questionnaire-based survey 

 
Analysis of the SiC index recorded a significant difference between boys 

and girls in SiC positive (36% and 64%) and SiC negative (43% and 57%) 
groups among 18-year-old adolescents. Meanwhile, in the 15-year-old 
group, a significant difference was recorded between urban and rural areas 
in SiC positive (61.3% and 38.7%) and SiC negative (68.7% and 31.3%) 
groups, respectively. Caries risk indicators such as early eruption of the first 
primary tooth at a mean age of 6.94 (2.38) months and primary teeth af-
fected by caries (54.9% of individuals were affected) had a greater impact 
on 18-year-old adolescents with the SiC-positive outcome. Meanwhile, 
there were no significant differences recorded between delivery character-
ristics, birth’s order, infectious diseases and antibiotics intake. A signify-
cantly greater percentage of 15- and 18-year-old schoolchildren with a SiC-
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positive outcome had primary teeth affected by caries than those with a SiC-
negative outcome (54.9% vs. 43.0% and 59.9% vs. 45.9%, P < 0.05) (Table 
2.9.1).  

 
Table 2.9.1. Distribution of 15- and 18-year-old schoolchildren by SiC 
outcomes with regard to the data of parents’ questionnaire-based survey 

Characteristic 18-year-old adolescents 15-year-old adolescents 
SiC-negative  

n = 701 
SiC-positive  

n = 362 
P SiC-negative  

n = 670 
SiC-positive 

n = 457 
P 

Gender, n (%) 
Male 
Female 

286 (42.3) 
390 (57.7) 

123 (35.7) 
222 (64.3) 

0.040 295 (44) 
375 (56) 

186 (40.7) 
271 (59.3) 

0.270 

Place of residence, n (%) 
Urban 
Rural 

491 (70) 
210 (30) 

243 (67.1) 
119 (32.9) 

0.330 460 (68.7) 
210 (31.3) 

280 (61.3) 
177 (38.7) 

0.010 

From parents questionnaire 
Child’s birth 
order? 
First 
Second or > 

 
 

55.5 
44.5 

 
 

50.0 
50.0 

 
 

0.102 

 
 

51.0 
49.0 

 
 

47.0 
53.0 

 
 

0.200 

Normal pregnancy 
course? 
Yes 
No 

 
 

92.7 
7.3 

 
 

93.2 
6.8 

 
 

0.893 

 
 

93.5 
6.5 

 
 

92.9 
7.1 

 
 

0.692 

Child born norm-
term? 
Yes 
No 

 
 

74.6 
25.4 

 
 

77.0 
23.0 

 
 

0.716 

 
 

95.4 
4.6 

 
 

94.5 
5.5 

 
 

0.514 

Did the child suf-
fer from infectious 
diseases often? 
Yes 
No 

 
 
 

27.6 
72.4 

 
 
 

24.1 
75.9 

 
 
 

0.242 

 
 
 

29.7 
70.3 

 
 
 

29.5 
70.5 

 
 
 

0.936 

Did the child take 
antibiotics? 
Yes 
No 

 
 

40.1 
59.9 

 
 

42.7 
57.3 

 
 

0.316 

 
 

45.0 
55.0 

 
 

48.0 
52.0 

 
 

0.365 

When did the first 
primary tooth 
erupt? (months) 

 
 

7.18 (2.23) 

 
 

6.94 (2.38) 

 
 

0.046 

 
 

6.89 (2.12) 

 
 

7.16 (2.33) 

 
 

0.082 
Were primary 
teeth affected by 
caries? 
Yes 
No 

 
 

43.0 
57.0 

 
 

54.9 
45.1 

 
 

<0.001 

 
 

45.9 
54.1 

 
 

59.9 
40.1 

 
 

<0.001 

Values are percentage unless otherwise indicated. 
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CONCLUSIONS 
 

1. Majority of 15- and 18-year-old school children (75% and 78%) had 
dental caries lesion and prevalence increased with age. Mean values of 
DMF-T and DMF-S indexes were lower among 15-year-old school-
children than among 18-year-old ones. There were no statistical differ-
rences of these variables between girls and boys in both age groups. The 
15-year-old adolescents living rural areas had a higher number of teeth 
with caries lesion than living urban areas. 

2. In 15-year-old adolescent group, the teeth surfaces with active caries 
were prevalent. While inactive lesions dominated in the 18-year-old 
group. It worth noting that boys had a significantly higher score of active 
and non-cavitated lesions than girls in both 15- and 18-year age groups. 
The 15- and 18-year-old adolescents living rural areas had a higher 
number of teeth with cavitated caries lesion. 

3. Evaluation of caries polarization showed the mean of a third of examined 
subjects with the highest DMF-T score (SiC) was double higher than 
mean of whole population (DMF-T). Mean of SiC index score was 
higher among 15-year-old schoolchildren living rural areas. 

4. Oral hygiene status of the examined adolescents was satisfactory in both 
age groups. The mean of Silness-Loe index was significantly higher 
among boys than girls. Furthermore, the relationship between caries 
experience and caries activity was determined in both age groups – the 
poorer oral hygiene was, the higher caries experience score was recorded. 

5. The following indicators are related to higher risk of dental caries and 
caries activity during late adolescence period: place of residence- rural, 
gender- girl, previous primary teeth with caries lesion, their eruption’s 
time, fair of dental treatment, consumption of sugared beverage, mother 
with performed prosthodontic dental treatment and does not use oral 
hygiene measures. 
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PRIEDAI 
1 priedas 
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4 priedas 
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5 priedas 
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6 priedas 
VAIKŲ BURNOS SVEIKATOS IR SU JA SUSIJUSIOS 

GYVENIMO KOKYBĖS TYRIMAS 
LAIŠKAS MOKYTOJAMS IR TYRIMO INSTRUKCIJA 

Gera burnos sveika yra vispusiškai geros sveikatos ir laimės pagrindas. Vaikystėje 
prasidedančios burnos ligos (dantų ėduonis, dantenų ligos, dantų dygimo anomalijos ir kt.) 
turi įtakos tolimesnei vaiko raidai ir suaugusio žmogaus sveikatai, yra širdies ir krauja-
gyslių, nutukimo, virškinimo sistemos ir kitų sunkių ligų viena priežasčių. Todėl gydytojai 
ir mokslininkai skiria didelį dėmesį vaikų burnos sveikatai ir nori kuo daugiau apie ją 
sužinoti, gilinasi į dantų ėduonies ir kitas dantų bei burnos ligų priežastis ir rizikos 
veiksnius.  

Mielus moksleivius prašome dalyvauti vaikų burnos sveikatos ir su ja susijusios 
gyvenimo kokybės tyrime, kuris siekia gauti naujų medicinos mokslo žinių apie jaunų 
žmonių burnos sveikatą.  

Tyrimą vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai. Tyrimui vykdyti 
gautas Lietuvos bioetikos komiteto leidimas (Nr.BE-2-47, išd. 2012-11-27, tel. 8-5-
2124565) bei savivaldybės Švietimo skyriaus ir mokyklos vadovų pritarimas. Iš viso 
planuojama ištirti per du tūkstančius 11 – 17, 18 metų amžiaus vaikų iš įvairių Lietuvos 
regionų. Tyrime dalyvauja tik 5, 7, 9 ir 11 klasių mokiniai. Jūsų mokykla ir jūsų klasė buvo 
pasirinkta atsitiktiniu būdu. Kad tyrimo duomenys būtų patikimi, labai svarbu, kad 
kiekvienas kviečiamas dalyvauti tyrime moksleivis ir jo tėveliai nuoširdžiai jame daly-
vautų. Organizuodami tyrimą, prašome ir Jūsų, mieli Mokytojai, geranoriškos pagalbos.  

Siekiame, kad visose mokyklose tyrimas vyktų vienodomis sąlygomis. Todėl toliau 
aprašome reikalingos Jūsų pagalbos veiksmus. 

1. Trumpai informuokite savo auklėtinius apie būsimą tyrimą („Artimiausiu laiku į 
mūsų mokyklą atvyks iš Kauno (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto) gydytojai odonto-
logai moksliniu tikslu patikrinti jūsų dantų ir burnos sveikatą. Bet prieš tai jie prašo, kad 
mes atliktume kai kuriuos darbus...“).  

2. Išdalinkite mokiniams vokus (neužklijuotus), kuriuose yra: 1) laiškas tėvams, 2) tėvų 
sutikimo, kad leidžia vaikui dalyvauti tyrime, sutikimo forma ir 3) tėvams skirta anketa. 
Paprašykite mokinių, kad šiuos vokus parneštų savo tėvams ir jų paprašytų pasirašyti ant 
sutikimo formos bei užpildytų į voką įdėtą anketą. Paraginkite mokinius, kad artimiausiu 
metu, ne ilgiau kaip po 5 darbo dienų (prašytume nurodyti konkrečią datą) tėvų pasirašytas 
sutikimo formas grąžintų atgal. Apie tai po kelių dienų priminkite dar kartą tiems, kurie dar 
to nepadarė. Tėvų užpildytas anketas, kurios bus užklijuotose vokuose, mokiniai privalo 
saugoti patys ir asmeniškai perduoti į mokyklą atvykusiems gydytojams. Susipažinkite su 
tėvų pasirašytomis sutikimo formomis ir mokinių sąraše pažymėkite, kurių mokinių tėvai 
nesutinka, kad jų vaikas dalyvautų tyrime. Jei iki nurodyto termino tėvai nedavė atsakymo 
(vaikas negrąžino tėvų pasirašytos sutikimo formos), reikia laikyti, kad šio vaiko tėvai 
sutinka, kad jų vaikas dalyvautų tyrime. 

3. Iki atvykstant gydytojų brigadai organizuokite klasės mokinių apklausą, paprašant 
mokinių užpildyti jiems skirtas anketas. Šiose anketose dauguma klausimų yra apie burnos 
sveikatą ir rizikos veiksnius bei nuo jų priklausančią gyvenimo kokybę. Anketos yra 
anoniminės. Duomenų konfidencialumas užtikrinamas teisės dokumentais.  

Mokinių apklausa vykdoma klasėse. Jai reikėtų skirti vieną pamoką (penktų klasių arba 
lėtesnio mąstymo mokiniams šio laiko gali nepakakti, tačiau leiskite jiems užbaigti ir 
atsakyti į visus klausimus be pertraukos). Jei kai kurie mokiniai atsisako dalyvauti ap-
klausoje arba nesutinka tėvai, leidžiama jiems veikti ką nors kita.  
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Dirbant siekiama tylos ir ramybės, kad mokiniai atsakinėtų į anketos klausimus sa-
varankiškai ir neaptarinėtų jų su kitais mokiniais. Jūsų pagalba mokiniams taip pat gali būti 
tik nešališka (galima mokiniams paaiškinti klausimą, nenurodant kurį atsakymą pasirinkti). 

Apklausos pradžioje mokiniams išdalijamos anketos. Prieš pradedant atsakinėti į 
klausimus, perskaitomas tekstas: 

„Mūsų mokykla (klasė) dalyvauja burnos sveikatos tyrime, kurį vykdo Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto gydytojai odontologai ir mokslininkai daugelyje šalies 
mokyklų, norėdami daugiau sužinoti apie dantų ir kitų burnos organų ligas, jų priežastis ir 
kaip šių ligų išvengti. Todėl šios pamokos metu gydytojai prašo užpildyti šią anketą. 
Klausimai bus apie kiekvieno jūsų burnos sveikatą ir įvairius kitus dalykus, galinčius turėti 
įtakos burnos sveikatai. Nei aš, mokytojas(-a), nei kas nors kitas mokykloje ar tėvai  
negalės sužinoti jūsų atsakymų. Jūs dirbsite savarankiškai. Aš jums padėsiu, jei jūs 
paprašysite. Kai baigsite pildyti, anketas sudėsime atgal vokus, juos užklijuosime ir 
išsiųsime į apklausos studijų centrą, kur duomenys bus analizuojami. O po kelių dienų į 
mūsų mokyklą atvyks gydytojai, kurie apžiūrės jūsų dantis ir burną, nustatys, ar tikrai jie 
sveiki, patars, kaip juos prižiūrėti ir išsaugoti sveikais. 

Todėl atsakinėkite į klausimus sąžiningai – tai labai svarbu! Stenkitės nesugaišti per 
daug laiko atsakinėdami į vieną kurį nors klausimą. Nesikalbėkite vieni su kitais kol visi 
neužbaigsite darbo. Nežiūrėkite, kaip kiti atsakinėja į klausimus. Svarbi tik jūsų, bet ne 
kurio nors kito nuomonė. Jūsų atsakymai į klausimus nebus vertinami pažymiu. Visi 
sąžiningi ir nuoširdūs jūsų atsakymai yra teisingi. 

Dabar paaiškinsiu, kaip pildyti anketą...“ 
Daugeliui vaikų atsakymų žymėjimų forma yra nauja ir neįprasta. Todėl, pasinaudojant 

lenta, paaiškinami trys galimi anketos pildymo variantai: 
a) kai taškų vietoje reikia įrašyti atsakymą žodžiu arba skaičiumi (pavyzdžiui, šios 

dienos datą ir gimimo datą); 
b) kai į klausimą pateikiami keli atsakymo variantai, reikia pasirinkti ir pažymėti 

kryželiu tinkantį atsakymą (pavyzdžiui, klausimas apie lytį arba kur tu gyveni). Anketoje 
visi klausimai sudaryti taip, kad išrenkamas ir pažymimas tik vienas atsakymas; 

c) kai teiginiai arba klausimai išdėstomi lentelėje (pavyzdžiui, 13, 16, 35 klausimai), 
reikia kryželiu pažymėti tą langelį, virš kurio užrašytas, mokinio nuomone, tinkamas 
atsakymas. 

Baigus paaiškinimą, mokinių prašoma pradėti darbą. Tačiau padėkite mokiniams, kai jie 
prašo pagalbos. Jei keletas mokinių klausia apie tą patį, klausimą galite paaiškinti visai 
klasei. 

Kai pirmieji mokiniai baigia pildyti anketą, jiems reikėtų pasiūlyti kitą darbą, kad 
netrukdytų tiems, kurie dar pildo. Kai visi baigia darbą, paprašykite mokinių sudėti anketas 
į vokus ir juos užklijuoti. Paprašykite, kad mokiniai jas saugotų patys ir asmeniškai (kartu 
su tėvų anketomis) perduotų į mokyklą atvykusiems gydytojams. Užpildykite žemiau 
pateiktą lentelę ir ją (kartu su šia instrukcija) perduokite į mokyklą atvykusiems 
gydytojams.  

Nepanaudotas anketas prašome grąžinti – jos bus skirtos kitiems mokiniams. 
4. Kai į mokyklą atvyks gydytojai, prašytume Jūsų padėti, kad visi klasės mokiniai 

galėtų pasitikrinti savo burnos sveikatą. 
 Dėkojame už pagalbą. 
 Tyrimo koordinatorius prof. Apolinaras Zaborskis 
 Gydytojai odontologai Aistė Kavaliauskienė ir Miglė Žemaitienė 
Telefonas pasiteiravimui: 8-27-302969 arba 8-611-37211 
 

165 
 



Prašome užpildyti šią lentelę: 
Mokinių apklausos data: 201......m. ................ mėn. ......... d. 
Mokyklos pavadinimas ................................................... 
Klasė ...................................................... 
Mokinių skaičius klasėje pagal sąrašą ................................ 
Kiek mokinių šiandien nebuvo mokykloje ........................... 
Kelių mokinių tėvai nesutiko (patvirtino parašu), kad jų vaikas dalyvautų tyrime      
................... 
Kiek mokinių patys atsisakė dalyvauti apklausoje ...................................... 
Mokytojo (klasės auklėtojo) vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis) 

................................................................................................................................................... 
(Mokytojo vardas ir pavardė reikalinga išduodant jam sertifikatą (pažymėjimą), 

patvirtinantį, kad mokytojas dalyvavo tyrime ir kėlė kvalifikaciją mokinių sveikatinimo 
tema) 
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7 priedas 
 

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ TYRIMĄ 
„Vaikų burnos sveikata ir su ja susijusi gyvenimo kokybė" 

 
Gera vaikų burnos sveika yra visapusiškai geros jų sveikatos ir laimės pagrindas. 

Vaikystėje prasidedančios burnos ligos (dantų ėduonis, dantenų ligos, dantų padėties ir 
sąkandžio anomalijos) turi įtakos tolimesnei vaiko raidai ir suaugusio žmogaus sveikatai. 
Todėl maloniai Jus prašome dalyvauti biomedicininiame vaikų burnos sveikatos ir su ja 
susijusios gyvenimo kokybės tyrime, kuris siekia gauti naujų medicinos mokslo žinių apie 
jaunų žmonių burnos sveikatą, gilintis į dantų ėduonies ir kitų burnos organų ligų priežastis 
ir rizikos veiksnius, vertinti su burnos sveikata susijusią gyvenimo kokybę. 

Tyrimą vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Odon-
tologijos ir Visuomenės sveikatos fakultetų mokslininkai. Į tyrimą planuojama įtraukti apie 
du tūkstančius 1 1 - 1 7 , 1 8  metų amžiaus vaikų iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Mums 
labai svarbus kiekvieno atrinkto žmogaus dalyvavimas, kad tyrimo duomenys būtų 
patikimi. 

Tyrimo metu vaikų bus prašoma atsakyti į klausimus apie jo burnos sveikatą, o vaikų 
odontologas ir ortodontas patikrins vaiko burnos sveikatą: įvertins dantų ir burnos gleivinės 
sveikatos būklę bei higieną, nustatys ar taisyklingai išdygę dantys, koks yra sąkandis, atliks 
vieną dantų sąkandžio fotonuotrauką. Dalyvaudamas tyrime vaikas nepatirs jokios žalos. 
Apie tyrimo rezultatus ir rekomendacijas informuosime vaiką ir Jo tėvus raštu. 

Lietuvos Respublikos Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 7 straipsnio 2 dalis 
numato, kad, jeigu tiriamasis yra nepilnametis, asmens sutikimą atlikti biomedicininį 
tyrimą duoda tėvai (globėjai).  

Užtikriname tyrime dalyvaujančių asmenų pateiktos informacijos konfidencialumą ir 
saugumą. Publikuojama medžiaga bus apibendrinta ir neleis identifikuoti tyrime 
dalyvavusių asmenų. Tyrimui vykdyti gautas Lietuvos bioetikos komiteto leidimas Nr. BE-
2-47, išduotas 2012-11-27. 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į tyrimo koordinatorių arba tyrėjus: 
1. Tyrimo koordinatorius: prof. Apolinaras Zaborskis (tel. 837-302969) – Profilak-

tinės medicinos katedra, Eivenių g. 4, Kaunas, LT-50106. 
2. Gydytoja ortodontė Aistė Kavaliauskienė (tel. 869946718), mokslinis vadovas prof. 

Antanas Šidlauskas (tel. 837-387560) - Ortodontijos klinika, J.Lukšos-Daumanto g. 6, 
Kaunas, LT-50106. 

3. Gydytoja vaikų odontologė Miglė Žemaitienė (tel. 860038894), mokslinė vadovė 
doc.dr. Eglė Slabšinskienė (tel. 837-792992) - Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos 
klinika, J.Lukšos-Daumanto g. 6, Kaunas, LT-50106. 

Iš anksto nuoširdžiai Jums dėkojame. 
Pagarbiai, 
 

 

  

tyrimo koordinatorius prof. Apolinaras Zaborskis 
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8 priedas 
 

VAIKŲ BURNOS SVEIKATOS IR SU JA SUSIJUSIOS 
GYVENIMO KOKYBĖS TYRIMAS 

 
ANKETA MOKSLEIVIUI 

 
 
 
Mielas Moksleivi,  
Dėkojame Tau, kad dalyvauji šiame tyrime. Atsakydamas į šios anketos klausimus padėsi 
mums daugiau sužinoti apie vaikų burnos sveikatos ypatumus. Tai leis gydytojams 
odontologams ir mokslininkams giliau ištirti vaikų dantų bei kitų burnos organų ligas, 
atskleisti jų priežastis, išrinkti geriausią gydymą. Tai bus naudinga, nes sveiki dantys ir visa 
burna yra visapusiškai geros Tavo sveikatos ir laimės pagrindas.  
 
Kaip pildyti anketą? 
 
Atidžiai perskaityk kiekvieną klausimą. Atsakydamas į jį pažymėk langelį, kuris yra šalia arba 
žemiau Tau labiausiai patinkančio atsakymo. Prie kiekvieno klausimo pažymėk tik vieną 
langelį, nes kitaip mes negalėsime suskaičiuoti Tavo atsakymų. Jeigu sunku išsirinkti vienintelį 
atsakymą, tai pagalvok, kuris atsakymas šiuo momentu yra tiksliausias. Kitais atvejais įrašyk 
atsakymą į taškais pažymėtą vietą. 
Labai prašome į klausimus atsakinėti savarankiškai. Pažadame, kad niekas mokykloje ir tėvai 
(globėjai) nesužinos Tavo atsakymų. 
Iš anksto dėkojame už sąžiningumą ir nuoširdumą.  
 
 
 

Apklausą vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  
Medicinos akademijos gydytojai odontologai ir tyrėjai  

Tyrimo koordinatorius prof. Apolinaras Zaborskis, 
Eivenių g. 4, 50009 Kaunas, tel. (37) 302969 
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 Šios dienos data: 201 ..... m.  ....................  mėn.  ......  d. 
 

Iš pradžių keletas klausimų apie Tave 
 
 
1. Kada Tu gimei?  

Aš gimiau ............... m.  ...........................  mėn.  ............  d.  
 

2. Kas Tu esi: berniukas ar mergaitė? 
Atitinkamą langelį pažymėk kryželiu (×). 

 1# Berniukas 

2# Mergaitė 
 
 
3. Kelintoje klasėje mokaisi?  

Aš mokausi ..................................... klasėje 
 

4. Kur Tu gyveni? 
 

1# Mieste  

2# Mažame miestelyje 

3# Kaime 
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Burnos sveikatos būklė ir nusiskundimai 
 
5. Kaip apibūdintum savo burnos organų sveikatą?  

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje 
 1 2 3 4 5 
 Puiki Gera Viduti-

niška 
Patenki-

nama Bloga 

a) Dantų # # # # # 
b) Lūpų # # # # # 
c) Dantenų # # # # # 
d) Burnos gleivinės  # # # # # 
e) Žandikaulių ir jų 

sąnarių # # # # # 
 
 
 

Kaip Tu prižiūri savo dantis ir burną 
Prisimink pastarųjų 3 mėnesių laikotarpį 

 
6. Ar dažnai valaisi dantis šepetėliu ir pasta? 
 

1# Dažniau nei kartą per dieną 

2# Vieną kartą per dieną 

3# Nors kartą per savaitę, bet ne kasdien 

4# Rečiau nei kartą per savaitę 

5# Niekada 
 

7. Ar pastebėjai, kad valantis dantis šepetėliu ir pasta, sunku išvalyti 
dantis? (pvz., tarpdančiuose lieka maisto)  

 
1# Niekada 

2# Vieną ar du kartus 

3# Kartais 

4# Dažnai 

5# Beveik kas dieną 
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8. Kokį naudoji dantų šepetėlį? 
 

1# Paprastą 

2# Specialų (ortodontinį) 

3# Ir paprastą, ir specialų 
 

9. Kokią naudoji dantų pastą? 
 

1# Su fluoru 

2# Be fluoro 

3# 
Nežinau 
Jei nežinai, ar dantų pasta yra su fluoru ar be jo, pabandyk 
prisiminti jos pavadinimą ir jį parašyk: 
                               ................................................................. 

 
 
10. Ar skalauji burną skalavimo skysčiais?  
 

1# Niekada 

2# Kartais 

3# Dažnai 

4# Beveik kas dieną  
 

11. Ar naudoji higieninį siūlą (flosą) tarpdančiams valyti?  
 

1# Niekada 

2# Kartais 

3# Dažnai 

4# Beveik kas dieną  
 

12. Ar naudoji dantų krapštukus tarpdančiams valyti?  
 

1# Niekada 

2# Kartais 

3# Dažnai 

4# Beveik kas dieną  
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Gydymas / gydymasis 
 

13. Ar turi plombuotų dantų?  
 

1# Taip 

2# Ne 
 

14. Ar turi sugedusių dantų, kuriuos reikėtų gydyti?  
 

1# Taip, pats pastebėjau 

2# Taip, tą patį sakė ir gydytojas 

3# Ne  
 
 

15. Ar per pastaruosius 12 mėnesių Tu lankeisi pas dantų gydytoją?  
 

1# Taip 

2# Ne 
 

16. Jei „Taip“, kodėl lankeisi? Pažymėk visus tinkamus atsakymus. Jei 
„Ne“, šį klausimą praleisk.  

 
1# Profilaktiškai pasitikrinti 

2# Gydyti neskaudančius dantis 

3# Gydyti skaudantį dantį 

4# Išrauti dantį 

5# Pas ortodontą (pvz., gydyti kreivus dantis) 

6# Nuvalyti dantų apnašas (akmenis) 

7# Gydyti kraujuojančias dantenas 

8# 
Dėl kita (parašyk): ..................................................................... 
..................................................................................................... 

 
17. Kiek Tu bijai dantų gydymo? 
 

1# Visiškai nebijau 

2# Truputėlį 

3# Šiek tiek 

4# Vidutiniškai 

5# Labai bijau 
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Mityba ir rūkymas 
Prisimink pastarųjų 3 mėnesių laikotarpį 

 
18. Kaip dažnai geri arba valgai šiuos maisto produktus?  

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje. 
 1 2 3 4 5 6 7 

 Niekada 

Rečiau 
nei kartą 

per 
savaitę 

Kartą 
per 

savaitę 

2-4 
dienas 

per 
savaitę 

5-6 
dienas 

per 
savaitę 

 
Kasdien, 
kartą per 

dieną 

Kasdien, 
kelis kartus 
per dieną 

a) Vaisius # # # # # # # 
b) Žalias daržoves # # # # # # # 
c) Virtas daržoves # # # # # # # 
d) Saldainius, 

šokoladą # # # # # # # 
e) Tortą, pyragaičius, 

sausainius # # # # # # # 
f) Kokakolą ir kitus 

gazuotus saldžius 
gėrimus 

# # # # # # # 

g) Įvairius 
energetinius 
gėrimus 

# # # # # # # 

h)  Pieną, jogurtą, 
varškę, sūrį ir kitus 
pieno produktus 

       

 
19.  Ar esi kada nors rūkęs (mažiausiai vieną cigaretę)? 

 1# Taip 

2# Ne 
 
  20.  Ar dabar dažnai rūkai? 

 1# Kiekvieną dieną 

2# Mažiausiai kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną 

3# Rečiau nei kartą per savaitę 

4# Aš visai nerūkau 
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Dėkojame už nuoširdžius atsakymus. 

Prašome patikrinti, ar atsakei į visus klausimus. 
 
 

O dabar anketą įdėk į voką, jį užklijuok ir atiduok mokytojui. 
Artimiausiu metu Tavo burnos sveikatą patikrins  

gydytojai odontologai. 
Pasistenk dalyvauti ir šiame tyrime! 
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9 priedas 
 

VAIKO BURNOS SVEIKATOS 
TYRIMAS 

 
 

ANKETA TĖVAMS 
 

 
 
Mieli Tėveliai (Globėjai),  
Dėkojame Jums ir Jūsų sūnui/dukrai, kad dalyvaujate šiame tyrime. 
Šią anketą gali pildyti bet kuris iš tėvų (globėjų) arba abu tarpusavyje pasitardami dėl 
tinkamiausio atsakymo. Tačiau neklausinėkite vaiko – tiesiog parašykite savo nuomonę. Vėliau 
dalis panašaus turinio klausimų bus pateikti pačiam vaikui.  
 
Kaip pildyti anketą? 
 
Atidžiai perskaitykite kiekvieną klausimą. Atsakydami į jį, pažymėkite tą langelį, kuris yra šalia 
arba žemiau tinkamo arba Jums labiausiai patinkančio atsakymo. Prie kiekvieno klausimo 
pažymėkite tik vieną langelį, jei nenurodyta kitaip.  
Užpildytą anketą ir pasirašytą sutikimą įdėkite į voką ir paprašykite vaiko, kad perduotų klasės 
auklėtojui. 
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1. Šios dienos data: 201 ..... m.  ....................  mėn.  ......  d. 

 
2. Kas pildo anketą? 
 

1# Vaiko mama (globėja) 

2# Vaiko tėvas (globėjas) 

3# Abu vaiko tėvai (globėjai) 

4# Kiti suaugę asmenys 
 
 

Bendroji vaiko sveikata 

 
3. Vaiko gimimo data: .......... m.  ....................  mėn.  ......  d. 

 
4. Vaiko lytis? 

Tinkamą langelį pažymėkite kryželiu (×). 
 1# Berniukas 

2# Mergaitė 
 
 5. Kelintas vaikas šeimoje? 
   1# Pirmas 
   2#Antras. Jei daugiau negu antras, parašykite kelintas čia:............... 
 

6. Koks vaiko gimimo svoris ir ūgis?  
 Svoris: ........ kg ...........gramų.        Ūgis: .................... cm  

 
 

7. Ar nėštumo eiga buvo normali? 
 

1# Taip 

2# Ne 
 

8. Jei ne, kokių buvo problemų? 
 ............................................................................................................... 

 
9. Ar vaikas gimė išnešiotas? 
 

1# Taip 

2# Ne 
 

10. Jei ne, kelių savaičių gimė? 
 ...................... savaičių 
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  11. Ar vaikas gimęs ir užaugęs šioje vietovėje? 
    1# Taip 
      2# Ne 
 
  12. Jeigu ne, kur gyveno iki 7 metų amžiaus? 
           Miestas arba rajonas ir kaimas:.............................................................. 
 
 
13. Ar vaikas dažnai sirgo pirmaisiais gyvenimo metais? 
 

1# Taip 

2# Ne 
 
14. Ar vaikas gėrė antibiotikus pirmaisiais gyvenimo metais? 
 

1# Taip 

2# Ne 
 
15. Ar vaikui kada nors pasitaikė šios būklės, ar sirgo šiomis ligomis? 

 1 2 
 Taip Ne 

a) Alergija # # 
b) Astma # # 
c) Gastroezofaginis 

refliuksas (rėmuo) # # 
d) Reumatinės kilmės ligos, 

įgytos širdies ligos # # 
e) Diabetas # # 
f) Rachitas # # 
g) Skydliaukės sutrikimai # # 
h) Mažakraujystė (anemija) # # 
i) Epilepsija # # 
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Odontologinė anamnezė 

 
16. Kada Jūsų vaikui išdygo pirmasis dantukas? 
 ...................... metų ......................... mėnesių  
17. Ar vaikui buvo išgedę pieniniai dantys? 
 

1# Taip 

2# Ne 
 
18. Ar vaikas turėjo pieninių dantų „buteliuko“ ėduonį (tai toks atvejis, kai 

priekiniai pieniniai dantys išgedę iki šaknų 
 

1# Taip 

2# Ne 
19. Ar vaikas turėjo blogų įpročių (pvz., čiulpė pirštą, griaužė pieštuką ir 

kt.)? 
 

1# Taip 

2# Ne 
 
20. Kada Jūsų vaikui išdygo pirmasis nuolatinis dantis? 
 ...................... metų ......................... mėnesių  
21. Kokio amžiaus vaiką pirmąjį kartą nuvedėte pas odontologą? 
 ...................... metų ......................... mėnesių  

 
22. Dėl ko lankėtės pirmąjį kartą pas odontologą? 
 

1# Kad pasitikrinti dantis, dėl profilaktinių procedūrų 

2# Dėl dantų problemų 
 
 
23. Ar vaikui buvo padengtos pirmų nuolatinių krūminių dantų vagelės 

silantais? 
 

1# Taip 

2# Ne 
24. Ar vaikas turi/turėjo dantų gydymo baimę? 
 

1# Taip 

2# Anksčiau turėjo 

3# Ne 
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25. Jei taip, kokia galėjo būti baimės priežastis?  
Čia galite pažymėti ir kelis tinkamus atsakymus 

 1# Atvykome pas odontologą per vėlai, dantis jau skaudėjo 

2# Netinkamas odontologo elgesys ar manipuliacijos 

3# Mažas vaiko amžius 

4# Vaikas jautrus, sunkiai susitvarko su stresine situacija 

5# Vaiko neparuošėme psichologiškai vizitui pas odontologą 

6# Kita 
 
26. Ar dažnai kalbatės su savo vaiku apie jo dantų ir burnos sveikatą?  
 1# Labai dažnai 

2# Dažnai 

3# Retai 

4# Niekada 
 
 

Burnos higiena 

 
27. Iki kelių metų vaikui valėte dantis? 
 Iki ...................... metų ..................... mėnesių  
 

0# Visai nevalėme 
 
28. Nuo kokio amžiaus vaikas pradėjo pats valytis dantis? 
 Nuo ...................... metų ..................... mėnesių  

 
29. Kaip manote, kiek dažnai vaikas valo dantis šepetėliu ir pasta? 
 

1# Dažniau nei kartą per dieną 

2# Vieną kartą per dieną 

3# Ne kasdien, bet nors kartą per savaitę 

4# Rečiau nei kartą per savaitę 

5# Niekada 
 

30. Kokią dantų pastą dažniausiai jis naudoja? 
 Parašykite pavadinimą: ................................................................... 

0# Nenaudoja jokios 
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31. Ar dažnai jam tenka priminti arba jį paraginti, kad išsivalytų dantis ? 
 

1# Niekada 

2# Kartais 

3# Dažnai 

4# Labai dažnai 
32. Apskritai, kaip apibūdintumėte vaiko burnos higieną? 
 

1# Puiki 

2# Gera 

3# Patenkinama 

4# Bloga 
 

Likusieji klausimai skirti apibūdinti Jūsų pačių (ir TĖVO, ir 
MOTINOS) dantų higieną ir sveikatos būklė 

 
33. Koks Jūsų išsilavinimas? 

TĖVO ATSAKYMAI:  MOTINOS ATSAKYMAI: 
1#Nebaigtas vidurinis  1#Nebaigtas vidurinis  
2#Vidurinis (įskaitant   2#Vidurinis (įskaitant  
profesinę mokyklą)  profesinę mokyklą) 
3#Aukštesnysis (technikumas) 3#Aukštesnysis (technikumas) 
4#Aukštasis (kolegija)  4#Aukštasis (kolegija) 
5#Universitetinis (institutas,  5#Universitetinis (institutas,  
akademija, universitetas) akademija, universitetas) 

34. Kaip apibūdintumėte savo burnos higieną? 
Jei anketą pildote vienas (a), atsakykite ir už kitą asmenį 
TĖVO ATSAKYMAI:      MOTINOS ATSAKYMAI: 

 
1# Gera 1# Gera 

2# Patenkinama 2# Patenkinama 

3# Bloga 3# Bloga 
  35. Ar naudojate pagalbines (papildomas burnos higienos priemones? 
      Atsakydami į šį klausimą galite pažymėti ir kelis atsakymus 

TĖVO ATSAKYMAI:  MOTINOS ATSAKYMAI: 
1#Jokių nenaudoju  1# Jokių nenaudoju   
2#Skalavimo skysčius   2# Skalavimo skysčius 
3#Siūlą (flosą) tarpdančiams 3# Siūlą (flosą) tarpdančiams 
 valyti    valyti 
4#Dantų krapštukas  4#Dantų krapštukas 
5#Kita.................................. 5# Kita.................................. 
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36. Ar jaučiate stresą (baimę, įtampą) prieš dantų gydymą? 
TĖVO ATSAKYMAI:  MOTINOS ATSAKYMAI: 

1#Labai didelį   1# Labai didelį   
2#Šiokį tokį    2# Šiokį tokį 
3#Jokio    3# Jokio 

 
37. Ar jaučiate stresą (baimę, įtampą) prieš dantų gydymą? 

TĖVO ATSAKYMAI:  MOTINOS ATSAKYMAI: 
1#Retai    1# Retai   
2#Dažnai    2# Dažnai 
3#Nuolat   3# Nuolat 

 
 

38. Kokia Jūsų dantų būklė?  
a) TĖVO: Pažymėkite po vieną langelį kiekvienoje eilutėje 

 1 2 3 
 Neturiu Turiu keletą Turiu daug 

a) Turiu sugedusių dantų 
 # # # 

b) Turiu suplombuotų 
dantų # # # 

c) Turiu ištrauktų dantų 
 # # # 

d) Turiu suprotezuotų 
dantų # # # 

e) Turiu parodontozės 
problemų # # # 

f) Turiu (arba anksčiau 
turėjau) blogą sąkandį # # # 

g) Turiu (arba anksčiau 
turėjau) netaisyklingai 
išdygusių dantų 

# # # 
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a) MOTINOS: Pažymėkite po vieną langelį kiekvienoje eilutėje 

 1 2 3 
 Neturiu Turiu keletą Turiu daug 

a) Turiu sugedusių dantų 
 # # # 

b) Turiu suplombuotų 
dantų # # # 

c) Turiu ištrauktų dantų 
 # # # 

d) Turiu suprotezuotų 
dantų # # # 

e) Turiu parodontozės 
problemų # # # 

f) Turiu (arba anksčiau 
turėjau) blogą sąkandį # # # 

g) Turiu (arba anksčiau 
turėjau) netaisyklingai 
išdygusių dantų 

# # # 

 
 

Dėkojame už nuoširdžius atsakymus 
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