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Santrauka
Viena dažniausių dantų jautrumo priežasčių yra dantenų 
recesija, kuri gali atsirasti progresuojant  periodonto 
uždegimui. Duomenų apie sergančiųjų lėtiniu periodon-
titu dantų jautrumo priklausomybę  nuo dantenų recesijos 
ir periodonto prisitvirtinimo praradimo dydžio nerasta.
Tyrimo tikslas – nustatyti sergančiųjų lėtiniu periodon-
titu dantų jautrumo priklausomybę nuo dantenų recesijos 
ir periodonto audinių prisitvirtinimo praradimo dydžio.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Naudojant 1s oro srovę 
iš standartinės orapūtės, tirti sergančiųjų lėtiniu peri-
odontitu 704 padidėjusio jautrumo dantys, vertinant 
skausmo intensyvumą Vaizdo analogijos skale  (VAS), 
esant skirtingam dantenų recesijos ir periodonto prisit-
virtinimo praradimo dydžiui.
Rezultatai. Dantų jautrumo išprovokuoto skausmo in-
tensyvumas buvo nuo 11 mm iki 47 mm (29,15±0,28). 
Didėjant pacientų amžiui, dantenų recesijos ir  periodonto 
prisitvirtinimo praradimo dydžiui, skausmo intensyvumo 
vidurkis reikšmingai (p<0,001) mažėjo.
Išvada. Sergančiųjų lėtiniu periodontitu dantų jautrumas 
ir dantenų recesijos, periodonto prisitvirtinimo praradimo 
dydis neigiamai reikšmingai koreliuoja. Dantų jautrumas 
gali būti susijęs ne tik su atsidengusio danties paviršiaus 
dydžiu, bet ir lėtinės periodonto ligos eigoje atsiradusiais 
struktūriniais dantų pakitimais.

Įvadas
Viena dažniausių dantų jautrumo (DJ) priežasčių yra 

dantenų recesija (DR) [1]. Ji gali atsirasti progresuojant už-
degimo procesui periodonte,  kai  prarandami danties atramą 
užtikrinantys audiniai. Sunkėjant lėtinio periodontito (LP) 
formai, didėja periodonto prisitvirtinimo praradimas PPP, 

DR. Didėjant amžiui, didėja LP, DR papilitimas ir vyresnių 
nei 60 metų pacientų amžiaus grupėje gali siekti 99 procen-
tus [2, 3]. Epidemiologinių duomenų apie DJ sergantiems 
LP pacientams yra nedaug [4].  Nerasta duomenų ir apie 
sergančiųjų lėtiniu periodontitu DJ priklausomybę nuo DR 
ir PPP dydžio.

Tyrimo tikslas – nustatyti sergančiųjų lėtiniu periodon-
titu dantų jautrumo priklausomybę nuo dantenų recesijos ir 
periodonto audinių prisitvirtinimo praradimo dydžio.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 

gavus Bioetikos centro leidimą Nr. 9/2003. LSMU dantų ir 
burnos ligų klinikoje  tirti LP sergantys, 25-55 metų amžiaus, 
geros bendros sveikatos, nevartojantys  medikamentų,  ga-
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linčių turėti įtakos skausmo jutimui, per 
pastaruosius 3 mėnesius nesigydę burnos  
susirgimų ir sutikę dalyvauti tyrime paci-
entai. Klinikinio tyrimo metu nukreipiant 
temperatūrinį dirgiklį (1 s. oro srovę iš 
standartinės orapūtės) statmenai danties 
kaklelio paviršiui,  buvo identifikuoti 
jautrūs dantys. Šalia esantys dantys buvo 
izoliuojami  tyrėjo pirštais. Ėduonies pa-
žeisti, plombuoti ir (ar) su emalio įtrūki-
mais, abrazija, erozija dantys tirti nebuvo. 
Skausmo intensyvumą tiriamieji įvertino 
naudodami Vaizdo analogijos skalę (VAS). 
DR ir PPP dydis matuotas po 1 mm žy-
mėtu periodontologiniu zondu. Duomenų 

dojant paciento klausimyną, neatliekant  klinikinio tyrimo, 
todėl tikėtina, kad DJ galėjo būti pervertintas, nes įtrauktos 
kitos, su DR ar PPP nesusijusios, jautrumo priežastys [5]. Ki-
tuose tyrimuose buvo atlikta tiriamųjų apklausa ir klinikinis 
tyrimas, tačiau nebuvo  atskirti pacientai, sergantys lėtiniu 
periodontitu, nors lėtai progresuojant periodonto destrukcijai, 
didėja PPP, DR – dažnos DJ priežastys [1,2,6]. Rastas tik 
vienas tyrimas, kuriame tirtas LP sergančiųjų DJ ir matuoti 
DR ar PPP dydžiai [4]. Mūsų atliktame tyrime naudotos 
jautrumo stimuliavimo, skausmo intensyvumo, DR ir PPP 

2 pav. Jautrių dantų skausmo intensyvumo vidurkio pasiskirstymas pagal amžių

analizei pasirinktas didžiausias prie tiriamojo danties nusta-
tytas DR, PPP ir DJ dydis. 

Statistinė analizė atlikta naudojant SPSS (angl. Statisti-
cal Package for the Social Sciences) 26 versiją. Kiekybinių 
dydžių lyginimas atliktas naudojant Student t  kriterijų. Ap-
rašant gautus rezultatus, buvo nurodomas vidurkis ir standar-
tinė paklaida. Reikšmingu buvo laikomas skirtumas, kurio 
reikšmingumo lygmuo p < 0,05.

Tyrimo rezultatai
Klinikinio tyrimo metu nustatyti 138 (48,0% vyrų ir 

52,0% moterų) 25-55 metų (44,35±0,37) amžiaus pacien-
tai, kurie turėjo 704 jautrius dantis. Reikšmingai (p<0,001) 
dažniau  jautrių dantų  rasta jaunesnio amžiaus tiriamiesiems 
(1 pav.).

Tiriamųjų jautrių dantų skaičius   svyravo nuo 5 iki 13 
(8,28±0,21) ir reikšmingai nesiskyrė tarp vyrų (8,00±0,31) 
ir moterų (8,54±0,28) bei skirtingo  amžiaus grupių.

DJ išprovokuoto skausmo intensyvumas pagal VAS buvo 
nuo 11mm iki 47mm (29,15±0,28). Tirtų asmenų amžiui di-
dėjant, skausmo intensyvumo vidurkis reikšmingai (p<0,001) 
mažėjo (2 pav.). 

Tirtų dantų PPP buvo nuo 3 mm iki 10 mm (6,82±0,67 
mm) (3 pav.).

Jautrių dantų paviršiuje DR dydis buvo nuo 1 mm iki 6 
mm (4 pav.). Daugiau nei pusėje tirtų dantų nustatyta 1 mm 
ar 2 mm DR.

Reikšmingas skausmo intensyvumo vidurkių skirtumas 
buvo nustatytas skirtingo DR ir PPP dydžio dantims (1 len-
telė). Didėjant DR ir PPP dydžiui, jautrių dantų skausmo 
intensyvumas reikšmingai (p<0,05) mažėjo.

Rezultatų aptarimas
Mokslinės literatūros šaltiniuose aprašytose studijose  DJ 

tirtas įvairiais aspektais. Dauguma tyrimų buvo atlikti nau-

3 pav. Periodonto prisitvirtinimo praradimo dydžio pasiskirstymas 
jautriuose dantyse
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matavimo metodikos atitiko ankstesnių DJ tyrimų metodikas 
ir leido lyginti gautus rezultatus [4,6,8,9]. 

Tyrimo rezultatai parodė vienodus vyrų ir moterų dantų 
jautrumo dažnius. Panašią priklausomybę nustatė ir M. Cha-
banski ir kt. [7]. Kiti autoriai pastebėjo, kad DJ dažniau 
pasireiškia moterims, nei vyrams [4,6]. Šio skirtumo prie-

žastys galėtų būti moterų geresnis rūpinimasis savo sveikata, 
geresni burnos higienos įgūdžiai ir fiziologiškai didesnis 
jautrumas skausmui. 

DJ mažėjimo tendencija didėjant tiriamųjų amžiui, kuri 
nustatyta daugumoje ankstesnių tyrimų, buvo patvirtinta ir 
mūsų tyrime gautais rezultatais [4,6,8]. Simptomų mažėji-
mas gali būti paaiškinamas antrinio arba sklerozinio dentino 
susidarymu, amžiniais ar periodonto ligos sukeltais  danties 
pulpos pakitimais.  

Skelbtuose  DJ tyrimuose rasta sąsajų su DR, tačiau dau-
gelio rezultatai atskleidžia tik didesnę procentinę jautrių 
dantų, esant DR, dalį, bet ne DJ priklausomybę nuo DR 
dydžio [4,6,9]. Šiame tyrime daugiau nei pusei tirtų jautrių 
dantų buvo nustatyta maža (1-2 mm) DR. Stebėta ir skausmo 
intensyvumo mažėjimo tendencija, didėjant ne tik DR, bet ir 
PPP dydžiui. Tokie rezultatai skiriasi nuo anksčiau skelbtų 
tyrimų rezultatų, kuriuose didžiausias DJ lygis nustatytas 
dantims, kurių didelė  DR [10]. Rezultatų skirtumas gali 
priklausyti nuo tirtų pacientų kontingento,  nes šiame tyrime 
buvo tirti tik LP sergantys pacientai. Žinant, kad DR, skirtin-
gai nei kitais atvejais, sergantiems LP siejama su infekcinio 
proceso sąlygotu periodonto nykimu, galima prielaida, kad 
DJ lemia ne tik DR, bet ir papildomi, lėtinės infekcinės ligos 
veiksniai. E. Zuza ir bendraautoriai nustatė, kad didesnis 
PPP, DR koreliuoja su neigiamu pulpos jautrumo testu ir 
padarė išvadą, kad LP progresavimas gali reikšmingai pa-
veikti pulpos atsaką į dirgiklį  [11].  Pulpos pakitimai LP 
atveju yra mažiau akivaizdūs, nei pulpos poveikis periodonto 
audiniams. Jei pulpos audinys dažnai veikiamas mažo inten-
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1 lentelė. Jautrių dantų skausmo intensyvumo vidutinė vertė, esant skirtingiems dantenų 
recesijos ir periodonto prisitvirtinimo praradimo dydžiams.
SP – standartinė paklaida, PPP - periodonto prisitvirtinimo praradimas, p – reikšmingumo lygmuo, lyginant su 1 
mm dantų recesijos ir 3 mm PPP reikšmėmis, ns – skirtumas nereikšmingas

4 pav. Dantenų recesijos dydžio pasiskirstymas jautriuose dantyse
syvumo ir ilgalaikio dirgiklio, galima 
lėta ir besimptomė lėtinė-degenera-
cinė reakcija, kuri sąlygoja mažesnį 
DJ. Tikėtina, kad mūsų tyrimo rezul-
tatai, kurie rodo DJ mažėjimo tenden-
ciją didėjant pacientų amžiui, DR ir 
PPP dydžiui, greičiau gali būti siejami 
su LP eiga ir poveikiu pulpai, nei su 
DR dydžiu. Mūsų tyrime visų tirtų 
dantų pulpa buvo gyvybinga ir jautri  
net esant didesnėms DR ir PPP reikš-
mėms. Tyrimo analizė turėjo trūkumų, 
nes esant skirtingam DR dydžiui, ne-
buvo tirta  DJ, paciento amžiaus ir LP 
trukmės koreliacija.

Skirtingai nei anksčiau atliktuose 
DJ tyrimuose, šiame tyrime buvo 
siekiama nustatyti sergančiųjų LP 
dantų jautrumą ir tirti tik LP sergantys 
pacientai, kuriems nustatytas ne tik 
PPP, bet ir 1-6 mm  DR.  S. Sood  ir 
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bendraautorių LP sergančiųjų DJ tyrime tik 37,4 proc. tiria-
mųjų buvo PPP ir DR, o 47,8 proc. buvo tik PPP [4]. Tokie 
tiriamųjų rodikliai  galėjo būti gauti dėl apibrėžto tyrimo 
tikslo. Šio tyrimo kontekste  prieinama prie  išvados, kad 
LP progresavimas gali reikšmingai paveikti DJ.

Išvados 
1. Sergančiųjų lėtiniu periodontitu dantų jautrumas ir 

dantenų recesijos, periodonto prisitvirtinimo praradimo dydis 
reikšmingai neigiamai koreliuoja.

2. Dantų jautrumas gali būti susijęs ne tik su atsidengu-
sio danties paviršiaus dydžiu, bet ir lėtinės periodonto ligos 
eigoje atsiradusiais struktūriniais dantų pakitimais.
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DEPENDENCE OF TEETH SENSITIVITY ON 
THE EXTENT OF GINGIVAL RECESSION AND 

PERIODONTAL ATTACHMENT LOSS IN PATIENTS 
WITH CHRONIC PERIODONTITIS

I. Vaitkevičienė, A. Pranckevičienė, J. Siudikienė
Keywords: teeth sensitivity, dentine sensitivity, chronic perio-

dontitis, gingival recession, periodontal attachment loss.
Summary
One of the most common causes of teeth sensitivity is gingi-

val recession, which can appear as the periodontal inflammation 
progresses. No data has been found regarding the dependence of 
teeth sensitivity on the extent of gingival recession as well as pe-
riodontal clinical attachment loss in patients with chronic perio-
dontitis. Aim. To estimate the dependence of teeth sensitivity on 
the extent of gingival recession as well as periodontal clinical at-
tachment loss in patients with chronic periodontitis. Materials and 
Methods. Using 1s air blast from a standard dental air syringe, a 
total of 704 hypersensitive teeth of patients with chronic perio-
dontitis were examined. Pain intensity was evaluated according 
to VAS (Visual Analog Scale) at different levels of gingival re-
cession and periodontal clinical attachment loss. Results. The in-
tensity of pain induced by teeth sensitivity was determined to be 
from 11mm to 47mm (29.15±0.28). With increasing patient age as 
well as increasing level of gingival recession and periodontal cli-
nical attachment loss, the average pain intensity decreased signi-
ficantly (p<0.001). Conclusions. The teeth sensitivity of patients 
with chronic periodontitis negatively correlates with the extent of 
gingival recession as well as periodontal clinical attachment loss. 
The teeth sensitivity can be linked not only to the exposed tooth 
surface but also to the structural teeth changes caused by the chro-
nic progress of the disease.
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