
sunyksta jungiamojo 
audinio skaidulos

nepataisomas pažeidimas: 
netenkama periodonto prisitvirtinimo

yra negrįžtama 
lėtinė būklė
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DANTENŲ LIGOS: 

skiriamos 2 dalys:
Dantis 

Nematoma danties dalis, 
kuria dantis tvirtinasi prie 
kaulo ir dantenų per perio-
donto raištį (jungiamąjį 
audinį, kuris apsupa ir laiko 
dantį)

Vainikas  

Šaknis 

Matoma danties dalis su kuria 
kramtome

 sudarytas iš 4 komponentų:
Periodontas

rausva matoma dalis

Vainikas  

Šaknis 

Dantenos

dengia šaknies paviršių
Cementas

jungiamojo audinio skaidulos 
fiksuojančios dantį prie kaulo 

Periodonto raištis 

prie jo tvirtinasi danties šaknis
Alveolės kaulas

tavo sveikatos ir šypsenos priešas

Dantenų (periodonto) ligos prasideda dantenų vagelėje - 
minkštuosiuose audiniuose aplink danties kaklelį ir pasireiš-
kia dantenų kraujavimu (pvz. po dantų valymo).

Dantenų ligos yra siejamos su šiomis 
sunkiomis lėtinėmis ligomis :

DANTENŲ LIGŲ PROGRESAVIMAS:

Nėštumo
hormonai

Ligos 
ir kiti veiksniai

Prasta 
burnos higiena Rūkymas

0-2 mm gylis  

SVEIKAS

 Negydomas dantenų uždegimas sunkėja ir gali pereiti į periodontitą: 

PERIODONTITAS

Negydomas, periodontitas toliau progresuoja, išsivysto sunkus periodontitas, kai 

SUNKUS PERIODONTITAS

8+ mm gylis

Gydymas
Dantų šaknų valymas ir nulyginimas + vietiniai ar 
sisteminiai antibiotikai + pakartotinis 
periodontologo/ odontologo/ higienisto atliekamas 
periodonto būklės, jei reikia, chirurginis gydymas

4-7 mm gylis  

Gydymas:
Dantų šaknų valymas ir nulyginimas 
+ burnos higienos įgūdžių gerinimas
+ nuolatinis periodontologo/ odontologo/ higienisto 
atliekamas periodonto būklės vertinimas ir priežiūra

Gali sukelti 
dantenų 

uždegimą, nes 
prasta burnos 
higiena laidžia 

kauptis 
bakterijoms

maisto likučiai 
kaupiasi tarp 
dantų ir prie 
dantenų, taip 
dar daugėja 

dantų apnašų bakterijjų 
plėvelė auga, o 

apnašos 
mineralizuojasi, 

formuojasi 
dantų akmenys

orgamizmas 
reaguoja 

atsiųsdamas 
imunines 
ląsteles į 
dantenas

Dėl 
suaktyvėjusios 

kraujotakos 
dantenos 
parausta, 

paburksta, 
kraujuoja 
valantis 

Dantenų vagelė 
pagilėja ir tampa 

nesveika 
dantenų kišene

jungiamojo 
audinio skaidulos 
nepažeidžiamos, 

todėl kol kas 
pažeidimai 

grįžtami

Sprendimas:
profesionalus mechaninis dantų apnašų nuvalymas
+ gera burnos higiena, dantų valymas šepetėliu 2 kartus per dieną bei 
reguliarus tarpdančių valymas, kaip patarė jūsų gydytojas

2-3 mm gylis  

Gilėja perio-
donto kišenės, 

patiems jas 
išsivalyti tampa 
fiziškai neįma-

noma

bakterijos 
dauginasi ir 

slenka žemyn

suardomi 
minkštieji 
audiniai

dantenos 
atsitraukia

stebimos 
apsinuoginusios 

šaknys 

prasideda 
dantį 

laikančio 
kaulo 

destrukcija atsiranda 
dantų 

mobilumas 
ir 

netenkama 
danties

DANTENŲ UŽDEGIMAS1

2

3

toliau proliferuoja bakterijos    sunkėja infekcija

gilėja periodonto kišenės

kaulo netekimas 
tampa akivaizdus 

savaime 
iškrenta dantys 

bakterijos toliau dauginasi, patenka į kraujo apytaką,
sukelia riziką visam organizmui ir sveikatai 

Patologinis 
dantų 

netekimas

pasunkėjęs
kramtymas

tarties, kalbos 
problemos

pablogėjusi veido 
estetika, 

pasikeitęs veido 
kontūras, įkritę 

žandai

 padidėjusi 
sisteminių ligų 

rizika ar jų 
eigos 

pasunkėjimas

Širdies ligos 

Lėtinės obstrukcinės 
plaučių ligos 

Cerebrovaskulinės ligos

Reumatoidinis artritas 

Lėtinės inkstų ligos

2  tipo diabetas

Nutukimas

Sveikos dantenos, graži šypsena


