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Santrauka
Rūkymas yra svarbus daugelio ligų rizikos veiksnys. Kiekvienais metais nuo nikotino sukeltų ligų
pasaulyje miršta apie 5 milijonus žmonių, Lietuvoje
apie 7-8 tūkstančius. Daugelio šalių mokslininkų atlikti tyrimai įrodė nenuginčijamą rūkymo žalą žmogaus ir ypač burnos sveikatai.
Darbo tikslas – išanalizuoti rūkančių studentų žinias
apie rūkymo įtaką burnos sveikatai.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Momentinis tyrimas
buvo atliekamas 2016 m. vasario-kovo mėnesiais.
Tyrime dalyvavo 148 studentai, studijuojantys Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių
mokslų bei Ekonomikos ir vadybos fakultetuose.
Naudotas anoniminis klausimynas.
Rezultatai. Atlikto tyrimo duomenimis, 58,1 proc.
tyrime dalyvavusių studentų dažniau ar rečiau rūko.
Beveik absoliuti dauguma (94,2 proc.) tirtų studentų nurodė, jog rūkymas kenkia burnos sveikatai. Didžioji dalis rūkančių studentų žino, jog šis įprotis
sukelia plaučių (95,3 proc.) ir burnos (90,7 proc.)
vėžį. Daugiau nei pusė (62,8 proc.) studentų žino,
kad rūkymas yra susijęs su širdies ir kraujagyslių ligomis. Kad rūkymas kenkia sveikatai, rūkantys studentai dažniausiai sužino iš interneto (95,3 proc.) ir
žiniasklaidos (94,2 proc.).
Išvados. Tyrimo duomenys parodė, kad rūkantys
studentai žino, jog rūkymas kenkia jų burnos sveikatai (94,2 proc.), tačiau tik 14,0 proc. žino, kad rūkymas lemia periodonto ligų išsivystymą ir progresavimą.
Įvadas
Rūkant burnos gleivinė veikiama vietiškai karščiu ir
kenksmingais cheminiais nikotino junginiais, todėl prasideda stiprus gleivinės dirginimas, didesnis periodonto
Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

jungties netekimas ir alveolės kaulo rezorbcija. Dėl sisteminio nikotino poveikio susiaurėja smulkiosios burnos ertmės kraujagyslės, dantenos pasidaro pilkšvos ar šviesiai
raudonos. Rūkančių asmenų dantenų uždegimas mažiau
pastebimas dėl mažesnio dantenų kraujavimo [1]. Taip pat
sulėtėja atsakas į infekciją, lėčiau gyja žaizdos, burnos ertmės audiniai blogiau atsistato po konservatyvaus ar chirurginio gydymo, dažnesnės pooperacinės komplikacijos
[2]. Tabako išskiriamos medžiagos paveikia skonio receptorius, todėl sutrinka rūkančių skonio jutimas [3]. Stebimas pypkes rūkančių asmenų vietinis dantų nudilimas, o
apsinuoginęs dentinas stipriai nudažomas tabako pigmentais [4]. Taip pat rūkymas lemia stomatitą, recesijas, ūminį
nekrozinį gingivitą, skatina dantų akmenų formavimąsi,
halitozę, greitina dantų ėduonies, burnos ertmės kandidozės išsivystymą, gėrybinius ir piktybinius burnos gleivinės
pakitimus [5-7]. Šis žalingas įprotis tiesiogiai susijęs ir su
bene labiausiai paplitusiomis burnos ertmės – periodonto
ligomis [8]. Rūkymas yra reikšmingas periodonto ligų rizikos veiksnys kaip ir bloga burnos higiena.
Darbo tikslas – išanalizuoti rūkančių studentų žinias
apie rūkymo įtaką burnos sveikatai.
Tyrimo medžiaga ir metodas
Momentinis tyrimas buvo atliekamas 2016 m. vasariokovo mėnesiais. Atsitiktinės atrankos būdu atrinkti 148
asmenys, studijuojantys Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų bei Ekonomikos ir vadybos
fakultetuose. Tyrimui gautas LSMU (MA) Bioetikos centro leidimas ir Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių
1 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal lytį
(χ2=4,77, df=1, p<0,05)

Fakultetas
Humanitarinių mokslų

Lytis
Moterys

Vyrai

58 (80,6)

14 (19,4)

Ekonomikos ir vadybos 49 (64,5)

27 (35,5)
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mokslų fakulteto dekano bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano leidimai. Studentams buvo pateiktas anoniminis klausimynas. Prieš pildant anketą buvo gautas studentų
sutikimas. Tiriamųjų pasiskirstymas pateiktas 1 lentelėje.
Statistinė analizė atlikta SPSS 21.0 paketu. Duomenys
buvo analizuojami pasitelkiant aprašomąją statistiką. Hipotezėms tikrinti buvo naudojama aprašomoji statistika ir
c2 kriterijus. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo – 0,05 [9].
Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Tyrimo duomenys parodė, kad daugiau kaip pusė (58,1
proc.) tyrime dalyvavusių respondentų nurodė, jog rūko.
Nustatyta, kad rūkančių studentų vyrų (73,2 proc.) yra
statistiškai reikšmingai daugiau nei moterų (52,3 proc.)
(p<0,05). Kasdien surūkančių nors po vieną cigaretę yra
daugiau nei pusė (60,5 proc.), o kasdien rūkančių vyrų yra
daugiau nei moterų.
Analizuojant rūkymo trukmę nustatyta, kad respondentai, rūkantys nuo vienerių iki penkerių metų, sudaro
65,1 proc. tyrime dalyvavusių asmenų, iki vienerių metų
rūkantys – 18,6 proc., o rūkantys ilgiau nei penkerius metus – 16,3 proc. respondentų. Tyrimo rezultatai parodė, kad
daugiau kaip pusė rūkančių studentų per parą surūko iki
penkių cigarečių (52,3 proc.).
Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti studentų žinias apie

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal naudojamas burnos
priežiūros priemones

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal žinias, kokias ligas sukelia rūkymas

burnos higienos įgūdžius bei burnos sveikatą. Didžioji dalis studentų dantis valo 2 kartus per dieną (83,7 proc.) ir tik
nedidelė dalis – vieną kartą per dieną (16,3 proc.). Tyrimo
rezultatai parodė, kad du kartus per dieną dantis valančių
studenčių moterų (91,1 proc.) yra statistiškai reikšmingai
daugiau nei vyrų (70,0 proc.) (p<0,05).
Gauti rezultatai parodė, kad visi tyrime dalyvavę studentai naudoja dantų pastą ir dantų šepetėlį. Daugiau nei
pusė (67,4 proc.) studentų naudoja burnos skalavimo skystį, šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis (27,9 proc.) – higieninį tarpdančių siūlą (1 pav.).
Analizuojant tyrimo duomenis nustatyta, kad studentės
moterys (39,3 proc.) statistiškai reikšmingai dažniau nei
studentai vyrai (6,7 proc.) naudoja higieninį tarpdančių
siūlą ir tarpdančių šepetėlį (14,3 proc.) (p<0,05).
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tik 41,9 proc. respondentų, valydami dantis šepetėliu, kenčia dėl kraujuojančių
dantenų. Nustatyta, jog rūkančių asmenų dantenų uždegimas mažiau pastebimas, nes jiems mažiau kraujuoja dantenos nei nerūkantiems [1]. Tai patvirtina mūsų atlikto tyrimo
rezultatai: daugiau nei pusė (61,6 proc.) rūkančių studentų
nurodė, jog jų dantenos nekraujuoja. Studentai vyrai (73,3
proc.) statistiškai reikšmingai dažniau nurodo, kad jiems
kraujuoja dantenos, nei studentės moterys (48,2 proc.)
(p<0,05). Rezultatai parodė, kad 23,3 proc. respondentų
dantenos kraujuoja ilgiau nei metus, ir dažniau tai pažymi
vyrai (43,3 proc.).
Pasikeitusią dantų spalvą pastebėjo statistiškai reikšmingai didesnė dalis tyrime dalyvavusių studentų vyrų
(20,0 proc.) nei studenčių moterų (1,8 proc.) (p<0,05).
Analizuodami respondentų savo burnos būklės vertinimą, nustatėme, kad turintys pažeistų dantų nurodė statistiškai reikšmingai daugiau studentų vyrų (70,0 proc.) negu
studenčių moterų (28,6 proc.) (p<0,05). Tyrimo rezultatai
parodė, kad studentai vyrai (66,7 proc.) reikšmingai dažniau jaučia skonio pakitimus negu moterys (8,9 proc.)
(p<0,05). Nustatyta, jog asmenys, kurie atsisakė šio žalingo įpročio, jau po kelių dienų pradėjo geriau jausti kvapą,
pagerėjo jų skonio jutimas [4].
Atliekant gautų duomenų analizę nustatyta, kad dažniausiai studentai pas burnos higienistą ar gydytoją odontologą lankosi vieną kartą per metus (55,8 proc.). Tyrimo
duomenimis, studentės moterys 2 kartus per metus lankosi
pas specialistą statistiškai reikšmingai dažniau (25,0 proc.)
nei studentai vyrai (10,0 proc.) (p<0,05). Gauti rezultatai
parodė, kad dažniausia respondentų apsilankymo pas specialistą priežastis yra danties skausmas (61,6 proc.).
Analizuojant gautus rezultatus nustatyta, kad 94,2 proc.
respondentų žino apie rūkymo žalą organizmui. Tyrimo rezultatai parodė, kad jie žino, jog rūkymas turi įtakos burnos
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vėžio (90,7 proc.), plaučių vėžio (95,3 proc.) išsivystymui
(2 pav.).
Panašius duomenis pateikia ir kiti tyrimai, respondentai
žinojo, kad rūkymas gali sukelti plaučių vėžį, didina riziką susirgti širdies ligomis [10]. Rūkymas gali turėti įtakos
burnos ertmės vėžio išsivystymui [11, 12]. Mūsų tyrimo
duomenys parodė, kad 62,8 proc. respondentų žino apie
rūkymo įtaką širdies ir kraujagyslių ligoms išsivystyti. Tai
patvirtina ir kitos studijos [13].
Mūsų tyrimo respondentai atskleidė, kad dažniausiai
apie rūkymo žalą sužino iš informacinių priemonių (95,3
proc.), žiniasklaidos (94,2 proc.), o iš burnos higienisto ar
gydytojo odontologo – tik 32,6 proc. Panašius duomenis
pateikia ir kiti tyrėjai. Jie atskleidė, jog atsakydami į šį klausimą rūkantys asmenys pirmoje vietoje įvardija televiziją ir
radiją, toliau eina draugai, kolegos, informacija ant cigarečių pakelio, gydytojo, laikraščių ir žurnalų, odontologo ar
asmens, sirgusio burnos ar ryklės vėžiu, informacija [14].
Išvados
1. Įvertinus rūkančių studentų burnos priežiūros įpročius paaiškėjo, kad 2 kartus per dieną valo dantis dažniau
moterys (91,1 proc.) nei vyrai (70,0 proc.). Visi tyrime
dalyvavę respondentai nurodė, kad naudoja dantų pastą ir
dantų šepetėlį, tačiau tarpdančių higienos priemones naudoja tik trečdalis (27,9 proc.) respondentų.
2. Rūkantys studentai žino, jog rūkymas sukelia plaučių vėžį (95,3 proc.), turi įtakos širdies ir kraujagyslių ligoms (34,9 proc.). Tačiau tik 14 proc. respondentų žino,
kad rūkymas lemia periodonto ligų išsivystymą bei progresavimą.
3. Anketinė apklausa parodė, kad pasikeitusią dantų
spalvą pastebėjo 77,9 proc., skonio pasikeitimus jaučia
29,1 proc. tirtų asmenų, tačiau pas gydytoją odontologą
respondentai dažniausiai lankosi tik esant dantų skausmui
(61,6 proc.).
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SMOKING STUDENT’S KNOWLEDGE ABOUT THE
INFLUENCE OF SMOKING ON THE ORAL HEALTH
I. Mikalauskaitė, K. Saldūnaitė
Key words: smoking, oral health, smokers oral hygiene.
Summary
Introduction. Smoking is a serious risk factor for many diseases. Every year from the nicotine-induced diseases in the world
are dying about 5 million people, in Lithuania 7-8 thousand. In
many countries scientific researches demonstrated the dangers of
smoking to human oral health.
Objective. Analyze smoking students’s knowledge about the
influence of smoking on the oral health.
Materials and Methods. During the months of February – March
of the 2016, the study was carried out, which included 148 students
enrolled at Kaunas Vytautas Magnus University of Humanities
and Economics and Management faculties. Used an anonymous
questionnaire.
Results. The data from this study shows that 58,1 % students

more or less smoking. Assessment of smoking students’ knowledge,
about the effects of smoking on the oral tissue, almost overwhelming majority (94,2 %) indicated that smoking is bad for the health
of the mouth. The vast majority of students who smoke, knew
that smoking cause lung (95,3 %) and oral (90,7 %) cancer. More
than half (62,8 %) of the students knew, that cigarette smoking is
associated with cardiovascular diseases. The most often smoking
students gets the knowledge of the smoke impact on the oral tissue
from internet (95,3 %) and media (94,2 %).
Concliusion. Data from this study revealed that respondents
know that smoking is bad for the health of the mouth (94,2 %).
But only 14 % respondents are aware that smoking effects the
periodontal disease emergence and progression.
Correspondence to: irenamika@hotmail.com
Gauta 2016-10-31
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