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Įvadas. Obstrukcinė miego apnėja (OMA) yra auganti pasaulinio masto problema. 

Odontologai galėtų įtarti OMA riziką, tačiau mažai yra žinoma apie jų žinias ir požiūrį į 

OMA. 

 

Tikslas. Ištirti Lietuvos odontologų žinias, požiūrį bei klinikinę patirtį, susijusią su 

OMA. 

 

Metodika. Tyrimui atlikti gautas LSMU Bioetikos centro leidimas. Apklausa vykdyta 

2016 m. gruodžio – 2017 m. kovo mėn. Klausimyną sudarė 40 klausimų, suskirstytų į 

keturias dalis: demografiniai klausimai, bendrųjų žinių testas, požiūrį, nuomonę ir klinikinę 

patirtį vertinantys klausimai. Statistinė analizė atlikta SPSS 23.0 programa. Pasirinktas 0,05 

reikšmingumo lygmuo.  

 

Rezultatai. Viso klausimyną užpildė ir grąžino 353 odontologai (bendrosios praktikos 

gydytojai – 86,7 proc., gydytojai specialistai – 13,3 proc.). 74,2 proc. respondentų mano, jog 

OMA yra sveikatai pavojingas sutrikimas. Tik 19,2 proc. apklaustųjų įsitikinę, jog gali 

atpažinti pacientus su OMA rizika. 

Įvertinus iš 19 klausimų sudarytą žinių testą, teisingų atsakymų skaičius svyravo nuo 0 

iki 19 (vidurkis – 10,2 ± 3,8). Teisingų atsakymų skaičius tarp bendrosios praktikos gydytojų 

(10,1 ± 3,8) ir gydytojų specialistų (10,8 ± 3,6) reikšmingai nesiskyrė (p = 0,243). 5 ir mažiau 

metų praktikos turintys gydytojai surinko statistiškai reikšmingai daugiau teisingų atsakymų 

(11,2 ± 3,7) už 6-15 (9,6 ± 3,9; p = 0,015) ir 16–25 (9,6 ± 3,5; p = 0,014), bet ne už 26 ir 

daugiau (9,9 ± 3,8; p = 0,097) metų praktikos turinčius gydytojus.  

66,6 proc. apklaustųjų mano, jog odontologai galėtų įtarti OMA, 66,9 proc. pritaria, kad 

jie galėtų dalyvauti OMA gydyme, 78,8 proc. mano, jog odontologai turėtų bendradarbiauti 

su kitais medicinos specialistais diagnozuojant ir gydant OMA. 85,8 proc. apklaustųjų nie-

kada nėra konsultavęsi su miego sutrikimų specialistais ar kitais gydytojais dėl pacientų su 

įtariama OMA, 92,9 proc. teigia, jog kiti medicinos specialistai niekada nėra pas juos nu-

kreipę pacientų su OMA, 89,8 proc. niekada nėra skyrę korekcinių burnos įtaisų sergantiems 

OMA pacientams.  

 

Išvados: 

1. Lietuvos odontologų žinios apie OMA yra nepakankamos. 

2. Lietuvos odontologų klinikinė patirtis, susijusi su OMA, yra menka. 

3. Didelė dalis Lietuvos odontologų galėtų atlikti svarbų vaidmenį atpažįstant OMA, 

tačiau tam yra reikalingas geresnis pasiruošimas. 
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Įžanga. Po endodontinio gydymo dantys tampa silpnesni, todėl reikalingas didesnis 

dėmesys pasirenkant tolimesnę danties atstatymo strategiją. Norint sumažinti komplikacijų 

galimybę, reikia sustiprinti danties vainikinę dalį. Dėl šios priežasties praktikoje yra 

naudojami įvairūs intrakanaliniai kaiščiai ir kultiniai įklotai. 

 

Tikslas. Ištirti, susisteminti ir išanalizuoti Panevėžio apskrities gydytojų odontologų 

metodus, naudojamus atstatant dantis po endodontinio gydymo.  

 

Metodika. Tyrimui atlikti buvo gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioe-

tikos centro leidimas (leidimo numeris BEC-CF-57). Apklausa atlikta 2016 m. lapkričio–

2017 m. sausio mėnesiais, buvo apklausti Panevėžio apskrityje valstybinėse bei privačiose 

klinikose dirbantys bendrosios praktikos gydytojai odontologai, endodontologai ir ortopedai. 

Klausimyną sudarė 14 klausimų, pirmoji dalis – demografiniai klausimai, o antroji dalis – 

klausimai apie atliekamas strategijas, atkuriant endodontiškai gydytus dantis. Tikrinant 

statistines hipotezes, reikšmingumo lygmuo pasirinktas 0,05. Statistika buvo įvertinta 

Kolmogorov-Smirnov testu, Student t, Mann-Whitney testais. Ryšiui tarp požymių nustatyti 

buvo taikytas Spearman koreliacijos koeficientas. 

 

Rezultatai. Pastebėta statistiškai reikšminga priklausomybė, jog ilgesnį darbo stažą 

(daugiau nei 10 metų) turintys gydytojai dažniau naudoja metalinius kultinius kaištinius 

įklotus nei turintys trumpesnį darbo stažą (P<0,05). Trumpesnį darbo stažą turintys 

respondentai dažniau renkasi stiklo pluošto kaiščius, tačiau statistinės reikšmės nepastebėta 

(P = 0,22). Valstybinėse įstaigose stiklo pluošto kaiščiai beveik nesirenkami (P < 0,05). 

Nustatytas statistinis reikšmingumas, jog ortopedo specializaciją įgyję gydytojai dažniau 

renkasi dantį atstatyti metaliniais kultiniais kaištiniais įklotais nei kitų specializacijų atstovai 

(P < 0,05). Taip pat pastebėta statistiškai reikšminga priklausomybė, jog pasirinkus meta-

linius kultinius kaištinius įklotus dažniausiai pasitaikanti komplikacija – šaknies lūžis 

(P < 0,05). 

 

Išvados: 

1. Panevėžio apskrities gydytojų odontologų klinikinės praktikos trukmė, darbovietė ir 

specializacija turi įtakos danties atkūrimo metodo pasirinkimui. 

2. Esant defektui, kuomet likuosios dvi vainikinės danties sienelės arba mažiau, respon-

dentai renkasi dantį atstatyti intrakanaliniu kaiščiu. 

3. Dažniausia komlikacija įvardinama po metalinių kultinių kaištinių įklotų cementavi-

mo – šaknies lūžis. 
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Įvadas. Po endodontinio gydymo dantys yra labiau pažeisti bei silpnesni nei gyvi dan-

tys, mažiau atsparūs lūžiams. Sumažinti danties lūžio galimybes galime sustiprindami atra-

minę jo dalį. Nors vienos studijos rodo, jog dantų atsparumas lūžiui ženkliai padidėja, kuo-

met jie yra restauruojami stiklo pluošto kaiščiais, tačiau kiti tyrimai pateikia priešingus re-

zultatus.  

Tikslas. Ištirti endodontiškai gydytų dantų, atstatytų stiklo pluošto kaiščių pagalba, 

atsparumą lūžiams, esant skirtingiems priekinių dantų defektams.  

Tyrimo medžiaga ir metodai: Tyrimui buvo atrinkta 40 viršutinių centrinių kandžių 

(bioetikos leidimas Nr.BEC-OF-63). Dantys buvo intaktiniai, šaknies ilgis 14–17 mm, 

pašalinti dėl periodonto ligų, laikomi 0,9 proc. NaCl tirpale. Dantims atliktas endodontinis 

gydymas žingsnio atgal metodika iki ♯50 K-file, 0,5 mm iki viršūnės, užplombuoti lateralinės 

kondensacijos būdu. Dantys suskirstyti į grupes: A: trys vainikinės sienelės (tolimoji, 

skruostinė, artimoji); B: dvi vainikinės sienelės (skruostinė ir artimoji/tolimoji – 3mm virš 

cemento-emalio ribos), C: skruostinė sienelė, kitos sienelės 3 mm virš cemento-emalio 

jungties; D: be vainikinių sienelių, tačiau visos jos 3mm virš cemento-emalio jungties. 

Grupės padalintos į pogrupius: A1-D1 dantų vainikai buvo atkurti šviesoje kietėjančia 

kompozitine plomba, naudota V kartos surišimo sistema; A2-D2 pogrupiuose prieš vainiko 

atstatymą įcementuoti stiklo pluošto kaiščiai (paliekant 4mm gutaperčos viršūnėje). Dantų 

įtvirtinimui pagaminta 40 akrilinių plastmasės blokelių, periodonto raiščio imitacijai šaknys 

padengtos 0,1 mm A-silikono korekcinės masės sluoksniu. Bandiniai buvo testuojami uni-

versalioje mašinoje (,,Tinius Olsen“, maksimali jėga 100 kN) – apkraunami aklojoje duo-

butėje, 0,5 mm/min. greičiu iki lūžio. Po eksperimento bandiniai buvo apžiūrimi nustatant 

lūžio vietą, įvertinama tolimesnė danties prognozė. 
 

Rezultatai. Didžiausiu atsparumu lūžiams pasižymėjo A2 grupė (717,9N). Mažiausias 

atsparumas nustatytas D2 grupėje (451,0N). Statistinis reikšmingumas tarp šių grupių 

nestebimas (P = 0,147). Pogrupiuose, kuriuose nebuvo panaudoti stiklo pluošto kaiščiai, 

didžiausias atsparumas lūžiams buvo nustatytas B grupėje (626,8N), mažiausias – D grupėje 

(478,0N). Tačiau palyginus abi grupes statistinis reikšmingumas nepastebėtas (P = 0,238). 

Rezultatai rodo, jog nėra statistiškai reikšmingo skirtumo tarp pogrupių A grupėje (P = 0,24). 

Tokie patys rezultatai gauti D pogrupiuose (P = 0,805). Stiklo pluošto kaiščio cementavimas 

neturėjo statistiškai reikšmingo skirtumo lūžio vietai (P > 0,05). Dažniausiai danties būklė po 

lūžio buvo palanki atsatymui. 
 

Išvados: 

1. Atsparumas lūžiams sustiprėja padidėjus vainikinių sienelių skaičiui.  

2. Stiklo pluošto kaiščio panaudojimas gerina kulties retenciją, tačiau silpnina danties 

atsparumą lūžiui. 

3. Po danties lūžio, su bei be stiklo pluošto kaiščio, dažniausiai galimas tolimesnis 

danties atstatymas. 
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Įvadas. šypsena žmogui svarbi kaip emocijų raiškos ir neverbalinio bendravimo prie-

monė. Neatsiejamas šypsenos estetikos komponentas – dantenos. Danteninė šypsena (angl. 

gummy smile) – neproporcingai didelis atsidengusių dantenų plotas šypsantis. Nėra tyrimų, 

parodančių tokios šypsenos paplitimą Lietuvos populiacijoje bei estetiškai priimtinas 

atsidengusių dantenų kiekis šypsantis ir reikšmė šypsenos estetikai. 

 

Darbo tikslas įvertinti VU MF odontologijos programos studentų danteninės šypsenos 

paplitimą ir jos svarbą vertinant šypsenos estetiką. 

 

Medžiaga ir metodai. Atliktas vienmomentis tyrimas. Fotografuoti 104 odontologijos 

programos studentai ramybėje, šypsantis ir juokiantis. Nuotraukose matuotas atsidengusių 

dantenų kiekis. Dalyviams pateikta anketinė apklausa siekiant išsiaiškinti studentų pasi-

tenkinimo savo šypsena lygį. Tiriamieji balais vertino estetiką sumodeliuotų šypsenų, kuriose 

buvo skirtingas atsidengusių dantenų aukštis ir kiti šypsenos estetiką lemiantys elementai. 

Anketos rezultatai lyginti su 104 ne odontologiją studijuojančių studentų apklausos rezul-

tatais. Skaičiuoti 95 proc. pasikliautiniai intervalai, naudoti Pirsono chi kvadrato ir Stiudento 

t testai. 

 

Rezultatai. Danteninės šypsenos paplitimas tarp studentų 32,7 proc. juokiantis, 

7,7 proc. natūraliai šypsantis, 58,65 proc. studentų šypsantis matomos tik dantenų papilos. 

13,5 proc. dalyvių mano, kad turi danteninę šypseną ir tai jiems nesukelia diskomforto 

bendraujant. Svarbiausias elementas šypsenos estetikoje odontologijos studentams – dantų 

padėtis (53,8 proc.), ne odontologijos programos studentams – dantų spalva (29,8 proc.). 

Danteninė šypsena svarbiausias kriterijus 5,8 proc. respondentų (tarp abiejų studentų grupių). 

Abejose studentų grupėse vertinant šypsenų estetiką iki 1 mm matomas atsidengusių dantenų 

aukštis šypsantis vertinamas palankiau nei 3 mm ir daugiau atsidengusios ar visai nematomos 

dantenos šypsantis.  

 

Išvados. Keturis kartus daugiau tiriamųjų turi danteninę šypseną juokiantis, nei šyp-

santis natūraliai. Nėra statistiškai reikšmingo skirtumo vertinant pasitenkinimą savo šypsenos 

estetika tarp turinčių danteninę šypseną tiriamųjų ir jos neturinčių. Estetiškai priimtiniausias 

atsidengusių dantenų aukštis šypsantis – iki 1 mm. Neaukšta danteninė šypsena vertinama 

palankiau nei diastema, nusidėvėję priekiniai dantys ar danteninė šypsena galinių dantų 

srityje. Vertinant šypsenų estetiką nerasta reikšmingo skirtumo tarp odontologiją studijuo-

jančių ir kitų studijų programų studentų.  
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Įvadas. Dantų šaknų kanalų anatomijos išmanymas yra labai svarbus visuose endodon-

tinio gydymo etapuose. μKT yra nedestruktyvus tyrimo metodas, kuris leidžia atkurti 

dvimačius bei trimačius danties vaizdus ir labai tiksliai įvertinti vidinę ir išorinę jo anatomiją.  

 

Tikslas. Įvertinti apatinio žandikaulio pirmųjų krūminių dantų šaknų kanalų anatomiją 

mikrokompiuterinės tomografijos metodu. 

 

Metodika. 60 pašalintų apatinio žandikaulio pirmųjų krūminių dantų buvo nuskenuota 

aukštos rezoliucijos μKT skeneriu naudojant 22.8 μm izotropinę rezoliuciją. Kompiuterinių 

programų pagalba atkurti dvimačiai ir trimačiai dantų šaknų kanalų sistemos vaizdai. Nu-

statytos dantų anatominės viršūnės ir viršūninės angos bei įvertinti atstumai tarp jų. Nustatyti 

viršūninės angos atsivėrimo vieta, lateralinių kanalų kiekis bei jų atsivėrimo vieta. Šaknų 

kanalai suklasifikuoti pagal Weine ir Vertucci klasifikacijas. 

 

Rezultatai. Vidutinis atstumas nuo anatominės šaknies viršūnės iki viršūninės angos 

yra 1,047 mm. Dažniausiai viršūninė anga atsiveria distaliniame šaknies paviršiuje 

(32,14 proc.). 85 proc. apatinio žandikaulio pirmųjų krūminių dantų turi lateralinius kanalus, 

76 proc. visų lateralinių kanalų lokalizuojasi viršūniniame šaknies trečdalyje. 40 proc. Latera-

linių kanalų atsiveria distaliniame šaknies paviršiuje. 56,67 proc. mezialinių šaknų kanalų yra 

II tipo pagal Weine klasifikaciją, 90 proc. distalinių šaknų – I tipo. Pagal Vertucci klasi-

fikaciją II tipo yra 48,33 proc. mezialinių šaknų kanalų, o 88,33 proc. distalinių šaknų – 

I tipo. 

 

Išvados. Apatinio žandikaulio pirmuosiuose krūminiuose dantyse viršūninė anga yra 

vidutiniškai 1,047 mm nutolusi nuo anatominės viršūnės. Dauguma dantų (85 proc.) turi 

lateralinius kanalus, kurie dažniausiai yra viršūniniame šaknies trečdalyje. Daugiausiai 

pasitaikančios šaknų kanalų konfigūracijos yra I ir II tipo pagal Weine ir Vertucci klasi-

fikacijas. 
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Įvadas. Yra daug intraoralinių skenerių skirtų imti optinius atspaudus, tačiau TRIOS 

3 yra vienintelis skeneris, kuris be optinio atspaudo ėmimo funkcijos, gali nustatyti ir dantų 

spalvą. Klinikinėje praktikoje svarbu žinoti, ar toks skeneris tiksliai parenka spalvą bei lei-

džia išvengti spalvų raktų, kolorimetrų ir spektrofotometrų panaudojimo. Atlikus literatūros 

apžvalgą, aptiktas tik vienas tyrimas, kuriame vertintas TRIOS Color patikimumas nustatant 

danties spalvą. 

 

Tikslas. In vivo palyginti skaitmeninio TRIOS 3 skenerio spalvų nustatymo tikslumą su 

SpectroShade spektrofotometru. 

 

Metodika. Tirta 20 studentų viršutinio žandikaulio 6 priekinių dantų spalva. Iš viso 

nustatyta 120 dantų spalva. Kiekvieno danties spalva buvo nustatyta su SpectroShade (MHT 

Optic Research AG, Niederhaslis, Šveicarija) spektrofotometru ir su TRIOS 3 (3Shape, 

Kopenhaga, Danija) skeneriu. Tyrimo metu tyrėjas V tiriamųjų dantų spalvą nustatinėjo su 

TRIOS 3 skeneriu, o tyrėjas J nustatinėjo su SpectroShade spektrofotometru. Kiekvieno 

danties spalva buvo nustatyta po 5 kartus (siekiant išvengti matavimo paklaidų) ir pateikta 

pagal Vita 3D-Master ir Vita Classical spalvų raktų kodus. Buvo išrinkta kiekvieno danties 

(iš viso 120 dantų) spalvos moda ir įvertintas sutapimas tarp TRIOS 3 ir SpectroShade 

nustatytų spalvų pagal abu raktus. Prieš atliekant tyrimą kiekvienas tyrėjas (J. ir V.) su Trios 

3 ir SpectroShade atliko 24 dantų spalvos nustatymą. Matavimų sutapimas tarp tyrėjų 

įvertintas naudojant Cohen's kappa statistiką.  

 

Rezultatai. Matavimų sutapimas tarp tyrėjų naudojant Spectroshade spektrofotometrą 

ir TRIOS 3 skenerį buvo geras (κ = 0,71–0,95), tačiau lyginant tarpusavyje su Spectroshade 

(κ = 0,88–0,95) buvo geresnis nei su TRIOS 3 (κ = 0,71–0,77). TRIOS 3 skenerio tikslumas 

nustatant danties spalvą buvo 2 kartus mažesnis lyginant su SpectroShade spektrofotometru, 

kai spalva buvo nustatyta ir pateikta pagal Vita 3D-Master spalvų rakto kodus (53,3 proc.) ir 

beveik 4 kartus mažesnis, kai spalva buvo nustatyta ir pateikta pagal Vita Classical spalvų 

rakto kodus (27,5 proc.). 

 

Išvados. Klinikinėje praktikoje nustatyti danties spalvą vien tik su TRIOS 3 skeneriu 

gali būti nepatikima, todėl rekomenduojama spalvos nustatymui naudoti papildomus me-

todus. Danties spalvą nustačius su TRIOS 3 skeneriu ir pateikus pagal Vita 3D-Master spalvų 

rakto kodus galima tiksliau nustatyti spalvą nei pateikus pagal Vita Classical spalvų rakto 

kodus. 

 


