
5 priežastys, kodėl 

dantyse atsiranda 

skylučių 

 
Daugelio žmonių dantys 

pradeda gesti dar vaikystėje, ir ne tik 
todėl, kad šie nesugeba jų gerai 
išsivalyti, bet ir todėl, kad dantų 
ėduonis yra užkrečiama liga, kuria 
vaikai užsikrečia nuo tėvų naudodami 
tuos pačius indus ir stalo įrankius. 

 

Saldus maistas 

Ėduonies kaltininkas – burnoje 
gyvenantis mikroorganizmas 
„streptococcus mutans“. Ši bakterija 
minta burnoje esančiu cukrumi ir 
krakmolu. Ji išskiria rūgštį, kuri 
išplauna kalcį ir priverčia emalį irti. 
Dėl šios bakterijos kaltės formuojasi 
ir akmenys, kurie padengia dantis 
rūgštimi ir dar labiau skatina ėduonį. 

 

Rūgštus maistas 

Dantims kenkia ir rūgštus maistas, 
pavyzdžiui, citrusiniai vaisiai ir 
dietiniai gazuoti gėrimai. Jei valgant 
saldų maistą rūgštys ima gamintis 

atsiradus bakterijų ir cukraus 
sąveikai, tai valgant rūgštų maistą jos 
į burną patenka jau su maistu. 
Gazuoti gėrimai, vaisių sultys ir netgi 
daug rūgšties turintys produktai gali 
tiesiogiai ėsti emalį. Dėl dantų 
gedimo gali būti kaltos netgi 
skrandžio sultys. 

 

Prasta higiena 

Prasta burnos higiena – tai ne tik 
skylutės, nemalonus burnos kvapas ir 
pageltę dantys. Dantenų ligos 
siejamos su kur kas rimtesnėmis 
sveikatos problemomis, tarp jų ir 
širdies ligomis bei insultu. Kitaip 
tariant, reguliari kokybiška higiena 
gelbsti mus ne tik nuo stomatologo 
grąžto, bet ir rimtų sveikatos bėdų. 
Reikia žinoti, kad nikotinas ir 
deguonies trūkumas gali sukelti 
dantenų uždegimą, pažeisti ląsteles 
bei audinį. 

 

Genų įtaka 

Genai turi labai didelės įtakos beveik 
visiems fiziologiniams dalykams, nuo 
genų priklauso netgi emalio 
stiprumas. Žinoma, genai nėra 
vienintelis veiksnys, lemiantis 

dantenų ligas, dantų sveikata 
labiausiai priklauso nuo to, kaip 
kruopščiai jais rūpinamės.  

 

 

Amžiaus įtaka 

Nauji tyrimai, kuriuos atliko Ilinojaus 
universiteto tyrėjai, parodė, kad 
kūdikių seilėse yra daug bakterijų, dėl 
kurių mažus vaikus ima varginti 
kariesas - infekcinė liga, sukelianti 
dantų audinių irimą. Anksčiau 
manyta, kad rūpintis dantimis reikia 
pradėti tada, kai jie prasikala, tačiau 
šie tyrimai patvirtino, kad tai reikia 
pradėti daryti dar tuomet, kai vaikas 
neturi dantų. 

Dar vienas rizikos veiksnys, labiau 
būdingas vyresniems žmonėms, yra 
seilių trūkumas, nes seilės 
neutralizuoja rūgštis ir padeda 
pašalinti maisto likučius. Deja, daug 
vaistų, skirtų gydyti aukštą kraujo 
spaudimą, uždegimus ir širdies ligas, 
sumažina seilių gamybą ir taip atima 
iš mūsų vieną svarbiausių ginklų 
prieš skylutes. Ką daryti? Reguliariai 
valyti dantis bei tarpdančius gerti 
pakankamai vandens ir žiūrėti, ką 
dedate į burną. 



Kaip išvengti dantų ėduonies 

1.   Valyti dantis rekomenduojama ryte po 

ar prieš pusryčius ir vakare prieš einant 
miegoti. Valymo trukmė turėtų būti 2-3 
minutės. Pagrindinė mechaninė apnašų 
valymo priemonė – dantų šepetėlis. Dantų 
šepetėlių įvairovė labai didelė. Vaikams 
rekomenduojami šepetėliai minkštais 
šereliais. Paprastai šepetėliai keičiami, kai 
pradeda deformuotis šereliai, t.y. maždaug 
kas du tris mėnesius. Persirgus infekcinėmis 
ligomis, šepetėlius būtina pakeisti naujais. 

2.   Labai svarbu pasirinkti tinkamą dantų 

pastą. Pastoje esantis fluoras (ppm) 
užtikrina dantų apsaugą. Atsižvelgiant į 
fluoro kiekį pastoje - vaikams iki 7m. 
patartina vartoti pastas turinčias mažai 
fluoro (250 – 600 ppm); suaugusiems tinka 
pastos, turinčios (1000 – 1100 ppm); 

3.  Valant dantis - būtina nuvalyti liežuvį. 

Tai galima padaryti liežuvio valikliu arba 
tiesiog dantų šepetėliu. 
 

4.   Tarpdančiuose esantys maisto likučiai 

pašalinami tarpdančių siūlu, o esant 
poreikiui ar gydytojo rekomendacijai burna 
skalaujama – burnos skalavimo skysčiu. 

 

5.   Kaip sekėsi išvalyti dantis, galima 

įvertinti specialiomis tabletėmis (jų galima 
įsigyti vaistinėse). Naudodami tokias 
tabletes, žmonės išmoksta tinkamai 
išsivalyti dantis. Vaikų (iki 7 metų) dantis 
privalo valyti suaugusieji. 

6.   Patariama du kartus per metus atlikti 

profesionalią burnos higieną. 

7.   Būtina valgyti daug daržovių, gerai 

sukramtyti maistą ir riboti saldumynus bei 
gazuotus gėrimus 

8.   Rekomenduojama vaikų krūminius 

dantis dengti silantinėmis medžiagomis. 

Ši programa skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų 
nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų 
paviršių ėduonies prevencijai. Silantai – 
skysta plombinė medžiaga. Šia medžiaga 
užpildomos nuolatinių krūminių dantų 
vagelės. Danties paviršius nuvalomas, 
apdorojamas poliravimo pasta ir iš karto 
padengiamas silantu, naudojant mažą 
šepetėlį ar specialų švirkštą. Vėliau silantas 
sukietinamas naudojant specialią šviesą. 
Vėliau užtenka pasitikrinti profilaktiškai. 
Jei silantas iškrenta, krūminių dantų 
dengimo silantinėmis medžiagomis 
procedūra kartojama. 
 

 
Informaciją parengė visuomenės sveikatos specialistė 

Monika Lavickienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


