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Tekste naudojamų trumpinių sąrašas 
 
 
AIDS – įgytas žmogaus imunodeficito sindromas ( angl. -  acquired immunodeficiency 
sindrome) 
cm – centimetras  
cm2 – kvadratinis centimetras 
HBV – B hepatito virusas 
HCV – C hepatito virusas 
KMU – Kauno Medicinos Universitetas  
KSV - kolonijas sudarantis vienetas (1 bakterijų kolonija išauga iš vienos bakterijos) 
MASA - meticilinui atsparus Staphylococcus aureus 
mm – milimetras 
µm – mikrometrai 
n – absoliutus tiriamųjų (imties) skaičius 
p – statistinio rezultatų reikšmingumo lygmuo 
vnt – vienetai  
ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas 

2χ  – chi kvadrato  reikšmė įvertinama hipotezės tikrinimo statistikos reikšmė 
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I. Įžanga 

Temos aktualumas 

Dantų ir žandikaulių sistemą sudaro organų ir audinių kompleksas: tai veido kaulai, 

dantys, kramtomieji ir mimikos raumenys, seilių ir gleivių liaukos, kraujagyslės, nervai bei 

limfos aparatas, jie atlieka skirtingą, bet sukoordinuotą funkciją. 

Ką tik gimusio kūdikio burnos ertmė sterili, joje nėra mikroorganizmų. Tačiau jau 

pirmo motinos maitinimo metu burną kolonizuoja mikroorganizmai. Kol išdygsta pirmieji 

dantys (6-9 mėnesių) dominuoja Streptococcus salivariusm, kurie sudaro iki 98% burnos 

ertmės mikrofloros. Kadangi burna yra viena iš svarbiausių žmogaus sąveikos su aplinka 

zonų, metams bėgant greitai keičiasi jos mikrofloros sudėtis, didėja mikrobų rūšių įvairovė 

[7, 37]. Sveikos burnos ertmės mikroflora labai įvairi, ją sudaro daugiau nei dviejų šimtų 

rūšių mikroorganizmai. Joje aptinkami streptokokai, stafilokokai, laktobacilos, 

korinebakterijos, didelis kiekis anaerobų, daugiausia bakteroidų. Burnos ertmės mikrofloros 

sudėtis įvairiose anatominėse struktūrose skirtinga. Ant sveikų dantų  daugiausiai aptinkami 

mutans grupių streptokokai (Streptococcus  mutans, Streptococcus  sobrinus, 

Streptococcus cricetus, Streptococcus  rattus) ir Streptococcus  sanguis [40]. Sveikoje 

dantenų vagelėje vyrauja gramteigiamos (aktinomicetai ir streptokokai) ir pigmentą 

sintezuojančios gramneigiamos bakterijos (Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas 

endodontalis, Prevotella melaninogenica, Prevotella intermedia, Prevotella loescheii) [40, 

42, 59]. Dantenų, gomurio, skruostų gleivinės mikrofloros didžiausia dalį sudaro 

Streptococcus oralis ir Streptococcus  sanguis bei  Neisseria, Haemophilus ir Veillonella 

rūšys [65]. Liežuvio paviršiaus mikroflora gausi ir įvairi: visuomet randami Streptococcus 

salivarius, Streptococcus mitis  ir Veillonella [11, 65]. Esant nepakankamai burnos ertmės 

higienai, dantų  ėduoniui, periodontitui ir kitai burnos ertmės patologijai keičiasi ir burnos 

mikrofloros rūšių įvairovė ir kiekybė. Sergant bendrinėmis ūminėmis ar lėtinėmis 
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infekcinėmis ligomis ar esant šių infekcijų sukelėjų nešiotojams, burnos ertmės mikroflora 

gali sukelti infekcinius procesus. 

 Preparuojant dantų kietuosius audinius, varomas oro turbinos grąžtas į burnos ertmę 

išpurškia iki 3,5 atmosferos stiprumo suspausto oro ir vandens mišinį, kuris susimaišęs su 

burnos ertmės skysčiu, patenka į aplinką ir sudaro aerozolio debesį. Aerozolio sudėtis - 

danties audinių dalelės, kraujo, seilių, aušinimo skysčio įvairaus dydžio lašeliai ir burnos 

mikroflora. Nuo lašelių dydžio priklauso aerozolio plitimo aplinkoje greitis ir pasiskirstymo 

ant paviršiaus atstumas. Smulkus aerozolis, kurio lašelių ir kietųjų dalelių diametras mažesnis 

nei 50 µm, gali likti pakibęs ore daugelį valandų. Personalui įkvėpus užterštą aerozoliu orą,      

10-15 µm jų dalelės nusėda viršutiniuose kvėpavimo takuose, o 0,5-5 µm apatiniuose 

kvėpavimo takuose ir gali sukelti virusines respiracines ligas [66, 45]. Kiti mechaniškai 

išpurškiamo skysčio lašeliai yra didesni (nei 50 µm) ir gali pernešti ne tik didesnį 

mikroorganizmų kiekį, bet ir kraujo daleles. Danties audinių dalelės, kraujo, seilių ir aušinimo 

skysčio įvairaus dydžio lašeliai užteršti mikroorganizmais, pirmiausia nusėda ant arčiausiai 

su pacientais dirbančio gydytojo (asistento) rankų, veido, plaukų ir drabužių, padengia  

aplinkinius paviršius [9]. Nenaudojant vienkartinių išorinių darbo medicininių rūbų ar 

individualių apsaugos priemonių medicinos personalas gali tapti asimtominės infekcijos 

sukėlėjų platintoju, netgi už savo darbo zonos ribų. Odontologinių procedūrų metu be 

aerozolio paciento burnos ertmėje esanti mikroflora gali būti pernešama įvairiais keliais: per 

atspaudus, modelius, koreguojamus odontologinius aparatus ar dantų protezus. 

 Odontologai pradėję dirbti šiuolaikine dantų preparavimo technika potencialiai 

pavojingoje aplinkoje dėl konkrečių duomenų stokos negali objektyviai įvertinti savo darbo 

zonos realios bakteriologinės situacijos ir panaudoti efektyviausių infekcijos plitimo 

prevencijos priemonių, todėl realių apsikrėtimo kelių įvardinimas ir efektyvių profilaktikos 

priemonių paieška yra aktuali tema nūdienos odontologijoje, juolab kad šios problemos kai 

kurie klausimai nepakankamai arba visiškai neišanalizuoti literatūroje.  
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1.2. Darbo tikslas ir uždaviniai 

1.2.1. Tikslas: ištirti burnos ertmės mikrofloros plitimo dėsningumus odontologo ortopedo 

manipuliacijų metu ir nustatyti odontologų naudojamas individualias apsaugos bei infekcijos 

išplatinimo prevencijos priemones ir jas optimizuoti. 

 

1.2.2. Uždaviniai  

1. Ištirti aerozolio susidarymą ir jo išplitimą preparuojant dantų kietuosius audinius.  

2. Ištirti burnos ertmėje esančio skysčio ir aušinimo skysčio mišinio pasiskirstymą 

odontologo darbo zonoje preparuojant dantų kietuosius audinius ir įvertinti bei optimizuoti 

siurbimo sistemų efektyvumą.    

3. Ištirti gipsinių dantų modelių infekavimasi burnos mikroflora per alginatinius ir 

silikoninius atspaudus ir pasiūlyti optimaliausią jų dezinfekcijos metodą.  

4. Įvertinti chlorheksidino gliukonato 0,12% vandeninio tirpalo poveikio 

efektyvumą, kaip profilaktinę priemonę prieš atliekant odontologines procedūras. 

5. Nustatyti mikrobinės taršos pokyčius ant odontologo veido apsauginių skydelių po 

danties kietųjų audinių preparavimo. 

6. Nustatyti Lietuvos odontologų naudojimąsi individualiomis apsaugos ir infekcijos 

plitimo prevencijos priemonėmis. 

 

1.3. Darbo naujumas ir praktinė reikšmė 

Darbo naujumą ir praktinę reikšmę apibūdina šie tyrimų rezultatai: 

- sukurta originali metodika įvertinanti aerozolinio debesies, kuris susidaro preparuojant 

dantų kietuosius audinius iš burnos ertmės ir aušinimo skysčių mišinio, kiekybinius, 

kokybinius ir vektorinius parametrus; 
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-  įrodyta, kad burnos ir aušinimo skysčių kokybinis ir kiekybinis pasiskirstymas 

odontologo darbo zonoje preparuojant dantų kietuosius audinius iš esmės priklauso nuo 

siurbimo sistemos efektyvumo; 

- ištirtas įvairių siurbimo sistemų efektyvumas ir pasiūlytas originalus, autoriaus sukurtas, 

ekstraoralinis siurbėjas, kurio panaudojimas įgalina optimaliai sumažinti taršą odontologo 

darbo zonoje; 

- nustatyta, kad gipsiniai dantų modeliai infekuojasi burnos mikroflora per atspaudus, iš 

kurių jie gaminami; 

- nustatyta, kad alginatiniai  atspaudai infekuojasi burnos mikroflora 54% daugiau negu 

silikoniniai. Vien tik nuplovimas tekančiu vandeniu alginatinių atspaudų taršą sumažina 

15%, o silikoninių - 52%, o dezinfektantas  „METASYS Green & Clean AD“ -  efektinga 

atspaudų dezinfekcijos priemonė; 

- įrodyta, kad burnos skalavimas chlorheksidino 0,12% vandeniniu tirpalu sumažina 

mikroorganizmų kiekį ant dantų atspaudų daugiau 10 kartų, todėl siūloma chlorheksidinu 

skalauti burnos ertmę prieš kiekvieną odontologo manipuliaciją;   

- įrodyta, kad preparuojant apatinio žandikaulio dantis didesnioji aerozolio dalis nusėda 

ant paciento krūtinės, o preparuojant viršutinio žandikaulio dantis – ant paciento veido ir 

odontologo aprangos bei veido, todėl pagal gautus tyrimo rezultatus kryptingai taikyti 

apsaugos priemones; 

- nustatyta, kad po danties kietųjų audinių preparavimo odontologo veido apsaugos 

skydelio mikrobiologinė tarša padidėja 10 kartų, todėl būtina naudoti apsauginį skydelį 

odontologo darbe; 

- nustatyta, kad Lietuvos odontologai nepakankamai naudoja individualias apsaugos ir 

infekcijos išplatinimo prevencijos priemones. 
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1.4. Disertacijos struktūra 

 

Disertaciją sudaro įžanga, literatūros apžvalga, tyrimo metodai, rezultatai, rezultatų 

aptarimas, išvados, praktinės rekomendacijos, publikacijų sąrašas, literatūros sąrašas ir 

priedai. Tai 84 puslapiai, 53 paveikslai, 10 lentelių, 75 literatūros šaltiniai. 
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II. Literatūros apžvalga 

 

Burnos ertmės mikrobiologija ir jos aktualijos odontologo ortopedo darbe 

P.Adamsas nurodo, kad jau daugiau negu prieš šimtą metų profesorius W.C.Barrett iš 

Buffalo (JAV) dantistų mokyklos pareiškė, kad praktikuojančiam odontologui svarbu 

nustatyti infekcijos grėsmę burnoje ir ją objektyviai įvertinti [4]. Nors buvo kalbama apie 

sifilio sukėlėjo galimybę plisti odontologinių intervencijų metu, tačiau šis teiginys yra labai 

svarbus ir dabar. Burnos ertmės mikroflora yra sudėtinga ir ją sudaro daugiau nei 200 

mikroorganizmų rūšių. Burnos ertmės mikrofloros sudėtis įvairiose anatominėse struktūrose 

skirtinga. Ant sveikų dantų  daugiausiai aptinkamos mutans grupės streptokokai 

(Streptococcus mutans, Streptococcus  sobrinus, Streptococcus  cricetus, Streptococcus 

 rattus) ir Streptococcus sanguis [40]. Sveikoje dantenų vagelėje vyrauja gramteigiamos 

(aktinomicetai ir streptokokai) ir pigmentą sintezuojančios gramneigiamos bakterijos 

(Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas endodontalis, Prevotella melaninogenica,  

Prevotella intermedia, Prevotella loescheii) [40, 42, 59]. Ant dantenų, gomurio, skruostų 

gleivinės mikrofloros streptokokai sudaro didžiausia dalį S. oralis ir S. sanguis bei  

Neisseria, Haemophilus ir Veillonella rūšys [65]. Ant liežuvio aptinkama daug didesnė ir 

įvairesnė mikroflora: visuomet randami Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis  ir 

Veillonella [11, 65]. Dantų konkrementuose bakterijų kolonijos sudaro 60 – 70% jų masės -  

dominuoja Streptococcus sanguis ir Streptococcus mutans. Bakterijų metabolizmo produktai 

pažeidžia dantis ir apydančio audinius. Streptococcus mutans veiklos produktai sukelia dantų 

emalio demineralizaciją. Pažeidus emalį, kitų rūšių bakterijoms yra panaikinami barjerai 

patekti į gilesnius danties audinius. Lizuojančios bakterijos Lactobacillus, Actinomyces 

dažniausiai aptinkamos jau pažeistų dantų kietuosiuose audiniuose. Bakterinė infekcija 

pažeidžia ne tik danties kietąsias struktūras, bet ir periodonto raiščius, alveolės kaulą. 

Pažeistose dantenų kišenėse aptinkamų mikroorganizmų įvairovė plati. Tai gramteigiamos 
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(jų tarpe aktinomicetai ir streptakokai), gramneigiamos (jų tarpe spirochetos ir bakteroidai) 

bakterijos. Periodonto ligų sukėlėjai gali būti ir pigmentą sintezuojantys anaerobiniai štamai 

ir Spirochetes. [7, 37, 69].  

Tonzilės yra didžiausias patogeninių mikroorganizmų saugykla. Ant tonzilių 

dažniausiai aptinkami Staphylococcus epidermidis ir Corynebacteria mikroorganizmai, apie 

20% bakterijų kiekio sudaro Staphylococcus aureus. Viršutiniuose kvėpavimo takuose 

vyrauja nehemoliziniai ir α-hemoliziniai streptokokai ir neiserijos, o kai kada patogeniniai 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae ir Neisseria 

meningitidis. 

 Eick S, Glockmann E. su bendraautoriais tyrė Streptococcus mutans koncentraciją 

ant burnos ertmėje esančių  kietųjų paviršių. Didžiausią koncentraciją nustatė ant 

stiklojonomerinių plombų paviršių, kompozitų, mažiausią -  ant metalokeramikos vainikėlių 

[18].   

Lamfon H., Porter R. tyrinėjo Candida albicans pasiskirstymą burnos ertmėje. 

Autoriai laboratorijoje išaugino Candida albicans  iš mėginių paimtų nuo danties emalio ir 

dentino bei akrilinių protezų [34]. Odontologinių procedūru metu dabar naudojama dantų 

preparavimo ir aušinimo aparatūra. Preparuojant dantis burnos ertmėje aušinimo skystis 

suformuoja aerozolį. Prie aerozolio lašelių prilimpa burnos ertmėje ir iškvėpiamame ore 

esantys mikroorganizmai, kraujo, danties kietųjų audinių dalelės [35, 10, 46]. Didele jėga 

išlėkę iš burnos ertmės aerozolio lašeliai nusėda ant medicinos personalo rankų, veido odos, 

aprangos, aplinkinių paviršių, su įkvėpiamu oru gali patekti į kvėpavimo takus, neapsaugotą 

akių gleivinę [17, 44, 29, 72].  Pateikiame 1 ir 2 lentelėse patogeninių bakterijų bei virusų, 

kurie plinta aerozolio būdu, sukeliamas ligas [49].  
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1 lentelė. Patogeninių bakterijų plintančiu aerozolių būdu, sukeliamos ligos.   

Bakterijos Dydis (µm)     Sukeliamos ligos 
Staphylococcus aureus 0,5-1,5 Plaučių uždegimą, pūlinės odos ligos, 

Osteomielitus. 
 

Streptococcus pyogenes (β-
hemolizinis, A grupės 
streptokokas) 

0,5-2 Rožę, anginą, otitą, sinusitą, plaučių 
uždegimą, reumatą, inkstų uždegimą. 

Streptococcus  pneumoniae 
(Pneumococcus) 

0,8 Plaučių uždegimą,  sinusitą, bronchitą, 
meningitą ir kt. 
 

Neisseria gonorrhoeae 0,8  Akių infekciją (konjunktyvitą). 
 

Neisseria meningitidis 
(Meningococcus) 

0,8 Meningitas, meningokokcemiją, ryklės 
gleivinės (faringitas) ir nosiaryklės ( 
nazofaringitas) uždegimus.  

Corynebacterium diphteriae  0,5x1.5-8 Diftcriją. 
 

Bordetella pertussis 0,2-0,4x2-10 Kokliušą. 
 

Mycobacterium tuberculosis 1-10x0,2-0,6 Tuberkuliozę. 
 

Klebsiella pneumoniae 0,6-6,0 x 0,3-
1,0 

Dažnai sukelia hospitalines kvėpavimo takų 
infekcijas -  bronchitus ir 
bronchopneumonijas. 

Heamophilus influenzae  1-1,5  Meningitą, vidurinės ausies uždegimą, 
sinusitą, kvėpavimo takų ligas: plaučių 
uždegimą, lėtinį bronchitą.  

Mycoplasma pneumoniae 0,1-1,2  Plaučių, bronchų, gerklų, ausų uždegiminius 
procesus.  
 

Chlamydia pneumoniae  0,15-0,2  Plaučių uždegimą ir kitas ūmines respiracines 
infekcijas.  
 

Moraxella catarrhalis  1-1,5x1,5-2,5 Plaučių uždegimą, bronchitą, sinusitą, 
vidurinės ausies uždegimą, konjunktyvitą.  
 

 
 
2 lentelė. Virusų plintančiu aerozolių būdu, sukeliamos  ligos.   
 
Virusai  Dydis (nm) Sukeliamos ligos 

Gripo A,B,C  80-120 Gripą.  

Paramyxo virus  150-300 Laringotracheobronchitus, bronchiolitus ir 
plaučių uždegimus.  

Morbillivirus: tymų virusas  150-300 Tymus.  
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Adeno v irus  80-100 Akių, respiracines kvėpavimo takų infekcijas.  

Rhinovirus  28-30 Slogą, peršalimo ligas, kurios sudaro apie pusę 
visų viršutinių kvėpavimo takų infekcijų.  

Rubivirus  45-75 Raudoniukę.  

Coronaviridae  50-220 Tai antras (po rinovirusų), sukeliantis, 
"peršalimo ligas" virusas. 
 

Hepatitų virusai: 
 HBV 
 HCV 

30-60 
 

B, C, D  hepatitus.  

Herpesviridae šeima: HHV l, 
3, 4 ir 5 tipai 
 

18-200 
 

Žmogaus herpes virusas gali sukelti keletą ligų. 
  HHV-1 (herpes simplex virusas  gali sukelti burnos, akių 
infekcijas). 
  HHV-3 (VZV - varicella-zoster virusas) sukelia 
vėjaraupius kaip pirmine ligą (dažniausiai serga vaikai ir 
jauni žmonės).  
  HHV-4 (Epsteino-Baro virusas)  sukelia 
infekcinę mononukleozę.  
  HHV-5 (CMV –  
citomegalo virusas) Imunosupresiniems asmenims gali 
sukelti plaučių uždegimą, retinitą, gastroenteritą ir 
hepatitą.  

ŽIV - žmogaus imunodeficito 
virusas 
 

80-110 AIDS.  
 

Coxsackie 
 

 Herpanginą.  

    

Odontologiniai įrankiai, grąžtai, atspaudai tampa tiesioginiais infekcijų sukelėjų 

pernešėjais tarp pagalbinio personalo, technikų, pacientų bei odontologų. Nepakankamai ar 

nesąžiningai atliekant odontologinių instrumentų dezinfekciją bei sterilizaciją, patogeniniai 

mikroorganizmai pateks nuo vieno paciento kitam [57]. Šis patogeninių mikroorganizmų 

perdavimo kelias vadinamas abipusiu, o perduodama infekcija – abipusė infekcija. Pats 

didžiausias abipusės infekcijos perdavimo mechanizmas tarp odontologų, pagalbinio 

personalo bei paciento yra kraujas, seilės bei užteršti instrumentai.  

Nepatogeniniai ir patogeniniai paciento mikroorganizmai gali būti perduodami 

tiesioginio ir netiesioginio kontakto metu oro – lašiniu būdu arba per injekcijas. Prospero,  

Savini tyrimu metu nustatė, kad tolstant nuo taršos šaltinio (paciento burnos ertmės) 

 14



paviršių tarša mažėja šia seka: veido kaukės, odontologinės apšvietimo lempos, zona apie 

spjaudykles, odontologo stalelis [50]. Jų duomenimis, atlikus užterštų paviršių kokybinę 

mikrobiologinę analizę, sudarė bakterijos: streptokokai 42%, stafilokokai - 41%, 

gramneigiamos bakterijos - 17% [50].  

Kadangi mikroorganizmų sporų dydis 0.3 µm, bakterijų dydis 0.2 µm, virusų dydis 

0.01 µm [21], medicinos darbuotojai per aerozolio daleles gali užsikrėsti hepatitu ar kitomis 

krauju plintančiomis infekcinėmis ligomis [33, 48, 55, 71]. Kai kurių pacientų organizme, 

nors nėra jokių ligos simptomų, atsitiktinių kraujo tyrimu metu aptinkami įvairių ligų 

sukelėjai, hepatito B antigenai (HBsAg) [3]. 10 % pacientų, persirgusių ūminiu hepatitu B, 

išsivysto lėtinė hepatio forma [21]. Imunizacija prieš hepatitą B negali apsaugoti nuo kitų 

krauju plintančių hepatito formų. F ir G hepatitų virusai taip pat vertinami kaip potencialūs 

abipusės infekcijos šaltiniai [27].  

Galimas ir kitas apsikrėtimo infekcinėmis ligomis mechanizmas. Patogeniniai 

mikroorganizmai nuo personalo pacientams perduodami retai, tačiau nesilaikant 

elementarių higienos reikalavimų tokie atvejai žinomi.   

Odontologinės įrangos vidinėse vandens sistemose aptinkama daug 

mikroorganizmų: pseudomonos (Pseudomonas  aeruginosa, Pseudomonas cepacia, 

Pseudomonas posimobilis), Klebsiella,  Moraxella, Legionella,  Streptococus aureus  [8, 

41]. Šie mikroorganizmai, esantys vandens sistemoje odontologinių procedūru metu, 

patenka pacientui bei dirbančiam medicinos personalui [20, 74]. Sveikiems žmonėms jie 

sudaro nedidelį rizikos laipsnį, tačiau esant silpnam imunitetui, tai gali būti potenciali 

sisteminės infekcijos galimybė.  

ŽIV perdavimas per seiles neįrodytas, taip pat ŽIV perdavimas per seiles mažai 

tikėtinas, jei seilės susimaišo su nedideliu kraujo kiekiu. Kol kas užregistruotų ŽIV 

užsikrėtimo atvejų odontologinėje praktikoje nėra daug [62]. Tačiau atmetus kitus galimus 

užsikrėtimo kelius, 6 pacientams iš Floridos buvo diagnozuotas ŽIV po odontologinės 
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intervencijos[53]. Be to, yra pranešimų apie ŽIV perdavimą nuo paciento pacientui 

chirurginės odontologijos praktikoje Naujajame Pietų Velse (Australijoje). Penki iš 

dešimties pacientų, buvusių tą dieną odontologinėje klinikoje, užsikrėtė ŽIV. Keturi iš 

penkių ŽIV užsikrėtusiųjų pacientų neturėjo aiškių rizikos faktorių kitur infekuotis ŽIV, o 

penktas pacientas prisipažino turėjęs lytinį kontaktą su vyru, kuris galėjo būti ŽIV šaltinis. 

Pacientas buvo jau užsikrėtęs ŽIV kuris tapo infekcijos perdavėju kitiems pacientams [43]. 

 Suzuki J, Komatsuzawa H. jo kolegų duomenimis meticilinui atsparus 

Staphylococcus aureus (MASA) buvo aptiktas paciento burnoje ir ant odontologo rankų. 

Reiškia, kad odontologas gali būti pasyvus šių stafilokokų nešiotojas [63].  

Būtų idealu žinoti, prieš atliekant odontologines procedūras, kokius patogeninius 

mikroorganizmus žmogus turi, tuomet būtų galima panaudoti specialias dezinfekcijos ir 

apsaugos priemones. Praktiškai tai neįmanoma. Todėl Amerikos odontologų asociacija 

reikalauja visais atvejais naudoti universalias apsaugos priemones.  

Infekcinių ligų sukelėjai gali būti perduodami ne tik per aerozolį, bet ir dantų protezų 

gamybos cikle. Abipusės infekcijos kontrolė privalo būti visos dirbančios komandos 

uždavinys. Bendra rekomendacija – atspaudai, gipsiniai modeliai, dantų protezai, vaškiniai 

velenėliai privalo būti dezinfekuojami prieš atiduodant į laboratoriją [39, 54, 68]. Dantų 

technikas privalo atlikti dezinfekciją ir grąžinti dantų protezus ar tarpines jų gamybos 

konstrukcijas  švarioje pakuotėje.  

RW. Schutt galima infekcijos plitimą per gipsinius dantų modelius rekomenduoja 

stabdyti pridedant į gipsą dezinfektanto chloramino-T [58]. Gerą dezinfekcinį efektą gavo 

KM. Abdelaziz , A. Attia pridėję į maišomą gipsą 0.525 % natrio hipochlorido ar 0.1% 

povidono iodonato [1].  

Azza Mahmoud Tag El-Din, Nagwa Abd El-Hady Ghoname įvertino koferdamos ir 

burnos ertmės skalavimo dezinfekuojančiu tirpalu (chlorheksidinu) efektyvumą vaikų 

odontologijoje. Odontologinių procedūru metu didžiausia mikrobinė tarša nustatyta 
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biologiniuose mėginiuose, laikytuose ant paciento krūtinės. Didėjant atstumui nuo paciento 

burnos ertmės mikrobinė tarša mažėja. Daugiausiai mikroorganizmų paskleidžiama 

atliekant odontologines procedūras viršutinių priekinių dantų srityje, mažiausiai – apatinių 

šoninių dantų srityje. Naudojant koferdamą odontologinių intervencijų metu vieno metro 

atstumu nuo paciento mikrobinė tarša sumažėja 98.8%. Burnos ertmės paskalavimas 

chlorheksidino gliukonato tirpalu dar daugiau sumažina infekavimo galimybę [5]. Atliekant 

odontologines procedūras, kurios užtrunka 5-15 min., be koferdamos mikrobinė tarša 

tenkanti gydytojui odontologui ir jį supančian personalui, padidėja tris kartus [35]. Baigus 

procedūras mikrobų koncentracija sumažėja, bet nepasiekia pradinio lygio. Darbo dienos 

pabaigoje odontologinėse patalpose aptinkama didesnė koncentracija ir platesnė bakterijų 

gama. Taršos lygį didina turbininio grąžto ir ultragarsinio skalerio naudojimas 

odontologinių procedūru metu [10, 17, 44]. 

Chlorheksidino gliukonato antimikrobinį poveikį į gramneigiamas ir gramteigiamas 

bakterijas plačiai tyrė Baker PJ, Coburn RA ir bendraautoriai bei Emilson CG. [6, 19].  

Prieš odontologines procedūras burnos ertmes skalauti rekomenduojama 0,12% 

chlorheksidino gliukonato tirpalu [13, 60, 70]. Sumažėjęs mikroorganizmų kiekis burnoje 

kelia mažesnį pavojų medicinos personalui, mažiau  mikroorganizmų per atspaudus patenka 

į gipsinius modelius [22]. Daugelis mokslininkų pažymi, kad dažnai dantų protezai ir jų 

gamybos elementai būna  užteršti tokiais mikrobais kaip E.coll, Staphylococcus aureus [36, 

71, 73]. Ant atspaudų ir  protezų aptinkami saprofitiniai mikroorganizmai Candida albi-

cans, P. aeruginosa gali būti naudojami kaip bendro mikrobinio užterštumo indikatoriai 

[56]. Šie mikroorganizmai sunkiau pasiduoda dezinfekcijai nei virusai. Todėl jų kultūras kai 

kurie autoriai siūlo naudoti įvertinant dezinfektantų efektivumą [38]. A.C.Pavarina, 

A.C.Pizzolitto palygino Amosan, 4% chlorheksidino glukonato ir 1% natrio hypochlorito 

efektyvumą dezinfekuojant  protezus prieš juos siunčiant į laboratoriją ir įdedant į paciento 
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burnos ertmę [47]. Protezų mirkymas 10 min. minėtuose tirpaluose, visiškai sunaikina 

vegetacines mikroorganizmų formas [15, 51]. 

Jennings KJ, Samaranayake LP. palygino polivinilsiloksaninių, polisulfidinių ir 

alginatinių atspaudų užterštumą mikroorganizmais. Polivinilsiloksaniniai atspaudai dėl 

hidrofobinių savybių pasižymėjo mažiausia tarša. Labiausiai teršėsi alginatiniai atspaudai 

[31]. 

Johnson GH, Chellis KD, su bendradarbiais tyrė dezinfektantų iodofor (Biocide), 

glyoksalglutaraldehido (Impresept de), fenolglutaraldehydo (Sporicidin) poveikį alginatinių 

ir polieterinių atspaudų tikslumui. Mirkant atspaudus dešimt minučių nurodytuose 

dezinfektantuose, jų tikslumas pablogėja 0,1% [32]. Kitų autorių darbuose nurodomos 

didesnės atspaudų deformacijos po dezinfekcijos [14, 25, 28, 52]. 

Adabo GL, Zanarotti E. su bendradarbiais taip pat tyrė dezinfektantų įtaką atspaudų 

ir protezų tikslumui [2]. Alginatinių atspaudų nukenksminimui pagerinti kai kurie autoriai 

siūlo ruošiant alginatinę masę vandenį pakeisti chlorheksidino gliukonato tirpalu [30]. 

Tačiau kiti autoriai pažymi, kad po tokios dezinfekcijos padidėja atspaudų paviršiaus 

grublėtumas [32, 64].  

Collins D, Rice J. su bendradarbiais tyrė po operacijų panaudotas chirurgų 

apsaugines veido kaukes. Mėginių tyrimo duomenys parodė, kad ant 86 % apsauginių veido 

kaukių buvo kraujo dalelių, kurių vidutinis diametras buvo 0,4mm [12].  

Literatūroje pateikti duomenys rodo, kad burnos mikroflora yra gausi ir įvairi. Ji gali 

pažeisti daugelio organų bei sistemų funkciją ir sukelti įvairias infekcines ligas. 

Individualios apsaugos priemonės bei dezinfekcijos metodai gali žymiai sumažinti 

užsikrėtimo bei infekcijos išplitinimo galimybę. Tačiau literatūroje konkrečių duomenų 

šiais klausimais yra mažai.  
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Įvertinus literatūros ir mūsų tyrimo duomenis, nekyla abejonių, kad burnos ertmės 

mikrofloros išplitimo odontologo ortopedo darbo metu konkretizavimas ir infekavimo 

prevencijos priemonių optimizavimas yra aktuali tolimesnių tyrimų tema. 
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  III.  Tyrimų medžiaga ir metodai  

 

3.1. Tyrimų medžiaga 

Darbo uždavinių įvykdymui atliekant atitinkamus tyrimus panaudota medžiaga nurodyta       

3 lentelėje. 

3 lentelė. Tyrimams panaudota medžiaga. 

Nr  Tyrimo pavadinimas 
 

Panaudota medžiaga 

1.  Aerozolio susidarymo ir jo išplitimo artimoje 
aplinkoje tyrimas 

fantomo viršutinio 
žandikaulio trečias (23) ir 
apatinio žandikaulio (33) 
dantys 

2. Burnos mišinio aerozolinio debesies plitimo 
aplinkoje tyrimas   

fantomo 40 dantų 

3. Gipsinių dantų modelių infekavimo burnos 
mikroflora per alginatinius ir silikoninius 
atspaudus ir jų dezinfekcijos metodų 
efektyvumo tyrimai 
 

po 30 alginatinių ir  
silikoninių atspaudų; 
60 gipsinių dantų modelių 

4. Chlorheksidino gliukonato 0,12% vandeninio 
tirpalo dezinfekcijos efektyvumo įvertinimas 
 

po 30 alginatinių atspaudų;
 30 gipsinių dantų modelių 

5. Aušinimo ir burnos ertmės skysčio aerozolio 
nuosėdų ant odontologo apsauginio veido 
skydelio tyrimas 

43 skydeliai 

6. Mikrobinės taršos pokyčių ant apsauginių 
odontologo veido skydelių po danties kietųjų 
audinių preparavimo nustatymas 

15 skydelių 

7.  Odontologų naudojimosi individualiomis 
apsaugos priemonėmis tyrimas 

200 gydytojų odontologų 
anketinė apklausa 
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3.2. Tyrimo metodai 

3.2.1. Aerozolio susidarymo ir jo išplitimo artimoje aplinkoje, dirbant šiuolaikiniais 

dantų kietųjų audinių preparavimo įrankiais, tyrimo metodika. 

Modeliuojant sąlygas, artimas klinikinei situacijai, odontologinės įrangos (YC-30/300), 

išpurškiančios pro turbininį antgalį (HTC-300-04) aušinimo vanduo buvo nudažytas mėlynu 

rašalu ir 1 ml dažyto vandens įpilta į  žmogaus fantomo burnos dugną. Buvo preparuojamas 

žmogaus fantomo viršutinio žandikaulio trečias (23) ir apatinio žandikaulio (33) dantys 

metalo keramikos vainikėliui. Preparavimo metu panaudojus fokusuotą 500 vatų galingumo 

apšvietimą buvo nufotografuotas aerozolio paplitimas artimoje aplinkoje ant personalo bei 

fantomo rūbų. 

 

3.2.2. Burnos ertmėje esančio skysčio ir aušinimo skysčio mišinio aerozolinio debesies 

plitimo aplinkoje kiekybinių ir vektorinių-distancinių parametrų tyrimo metodika.  

Įvairių atsiurbimo sistemų efektyvumo nustatymo metodika.   

Darbe panaudota tyrimo metodika autoriaus sukurta kartu su Kauno technologijos 

universiteto taikomosios elektronikos katedros docentu Rimu Šurna.  

Tiriamųjų stikliukų taršos kiekybinės ir kokybinės analizės metodika.  

Tyrimams buvo sudarytas odontologo darbo vietos maketas. Tipinėje odontologinėje 

kėdėje sėdimoje padėtyje prie galvos atlošo buvo fiksuojama žmogaus fantomo galva. 25cm 

žemiau fantomo smakro fiksuota horizontali 200×200 cm plokštuma. Kadangi darbo metu 

tarp odontologo veido ir paciento burnos yra 30-40 cm atstumas, taršą buvo analizuojama 

iki 74 cm. Plokštumoje pagal pateiktą schemą buvo išdėlioti 7 mikroskopavimui skirti 

75×25 mm laboratoriniai stikliukai 10 centimetrų atstumu vienas nuo kito (1 pav.).  
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A     B  

1 pav. A Mikroskopavimo stikliukų išdėliojimo schema, B - bendras tyrimo vaizdas. 

Tokiu būdu nuo fantomo burnos ertmės(H) iki diagnostinių stikliukų susidarė šie 

atstumai: 

H-1 atstumas – 27 cm 

H-2 atstumas – 32 cm 

H-3 atstumas – 39 cm 

H-4 atstumas – 47 cm 

H-5 atstumas – 56 cm 

H-6 atstumas – 65 cm 

H-7 atstumas – 74 cm  

Aerozolio debesies nuosėdų ant objektinių stikliukų parametrai, kuriuos pavadinome 

objektinių stikliukų tarša, tirti preparuojant viršutinio žandikaulio  priekinius fantomo dantis 

5 min. cilindriniu markės 882-012 (H&M) grąžtu naudojant НТБ-250-М4 (Rusija) turbininį 

antgalį ir 45 ml/min aušinimą  fiziologiniu druskos tirpalu nudažytu raudonos spalvos guašu      

( 25 gramai guašo 1 litrui tirpalo). Buvo atliktos keturios bandymų serijos po 10 bandymų 

naudojant skirtingas siurbimo sistemas. 

 Pirma serija (A): be siurbimo.  

Antra serija (B): naudojant mažąjį siurbimo siurbliuką. 

Trečia serija (C): naudojant mažąjį ir didįjį standartinius siurbimo siurblius. 

Ketvirta serija (D): naudojant mažąjį siurbimo siurbliuką ir mūsų pasiūlytą 

ekstraoralinį praplatintą siurbiklį.  

 

 22



Mūsų pasiūlytą siurbiklį (2 pav.) sudaro plastmasinis 95 mm ilgio ir 10 mm diametro 

tuščiaviduris vamzdelis, besibaigiantis plastmasiniu piltuvėlio formos praplatėjimu, kurio 

pagrindo diametras 56 mm, kraštinių sienų aukštis 45 mm ir 80 mm, piltuvo įeiga suplota, 

atstumas ties tolimiausiais įeigos taškais yra 85 mm, o ties arčiausiais – 55 mm.  

A        B    

C      D   

2 pav. Eksperimentinis ekstraoralinis praplatintas siurbiklis: A –schema iš šono,      

B –schema iš viršaus, C – bendras vaizdas, D – pritaikymas darbo metu.  

Tiriamųjų stikliukų tarša buvo vertinama fiksuojant paviršiaus pokyčius 

profesionalia šaldoma didelės skiriamosios gebos moksliniams tyrimams skirta video 

kamerą CoolSnap  

Raudonu guašu dažyto vandens lašeliai, kartu su guašo dalelėmis nusėdo ant 

objektinių stikliukų. Kontrasto padidinimui mikroskope apšvietimui buvo naudojamas 

žalios spalvos 1 vato galingumo šviesos diodas - šviestukas (LED – light emitting diode). 

Mikroskopo dėka ant objektinio stikliuko esantys padidinti lašelių ir dalelių vaizdai su 

video kamera CoolSnap Pro buvo įvesti į asmeninį kompiuterį. 

Kiekviename objektiniame stikliuke buvo parenkami dešimt tolygiai išdėstytų sričių, 

kuriose su video kamera buvo užfiksuoti ir įrašyti į atmintį tyrimo vaizdai. Vieno kadro 
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plotas objektiniame stikliuke užimė 10 mm2 plotą. Kiekviename stikliuke užregistravome 

10 kadrų. Kiekvieno bandymų metu visas analizuotas gauto stikliuko plotas sudarė bendrą 

100 mm2 plotą. Kiekvieną video kameros kadrą sudarė 1392x1040 vaizdo elementai. 

Kiekviename vaizdo elemente užregistruota 12 bitų pilkumo skalės informacija. 

Vaizdų analizės buvo atlikta programine įranga Image-Pro Plus v. 5.1. Juos 

apdorojo pagal sudarytą algoritmą: 

1.  Pirminis vaizdo apdorojimas. Eliminuotus fono netolygumus atimant iš vaizdo 

kadro fono; 

2.  Lašelių kaukės formavimas. Iš kiekvieno kadro visiškai pašalintas fonas ir visi 

pašaliniai kadre esantys objektai, nesusiję su lašelių forma;  

3.  Lašelių išskyrimas. Lašelių kadro kaukės ir kadro loginė vaizdų sandauga 

formavo naują kadrą, kurio baltame fone buvo tik lašelio formą turintys objektai; 

4.  Lašelių skaičiavimas ir jų parametrų matavimas. Atlikus kiekvieno lašelio 

vidutinio diametro ir jo užimamo ploto ant objektinio stikliuko matavimus, apskaičiuoti 

lašelių vidutinio diametro statistiniai parametrai. Nustatėme minimalius ir maksimalius 

matuotų lašelių diametrus, diametrų kitimo diapazonus, diametrų vidurkius, diametrų 

standartinius nuokrypius, diametrų sumas ir lašelių skaičius tiriamuosiuose stikliukų 

paviršiuose; 

5.  Analizuoti lašeliai buvo surūšiuoti pagal jų vidutinį diametrą ir pateikti jų vaizdai. 

6.  Įšskaičiuotas užteršto paviršiaus plotas tirtame 100 kvadratinių milimetrų plote. 

IQbase v. 1.1 programinė įranga sudarė kiekvieno objektinio stikliuko matavimo 

rezultatus – vidutinių lašelių diametrų histograma tiesinėje (3 pav.) ir logaritminėje skalėse 

(4 pav.). Pateikta lašiukų įvairovės fotografija (5 pav.) ir logaritminės skalės histograma 

leido vizualiai patogiau priimti histogramos duomenis grafiniu pavidalu, kai lašelių skaičius 

histogramoje skiriasi tūkstančius ir daugiau kartų.  
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3 pav. Vidutinių lašelių diametrų histogramos tiesinėje skalėje pavyzdys. 

 

4 pav. Vidutinių lašelių diametrų histogramos logaritminėje skalėse pavyzdys. 

 

5 pav. Lašiukų įvairovės  pavyzdys. 

 

3.2.3. Gipsinių dantų modelių infekavimo burnos mikroflora per alginatinius ir 

silikoninius atspaudus ir jų dezinfekcijos metodų efektyvumo tyrimo metodika. 

Eksperimentas buvo atliktas naudojant Serratia rubidaea, kuri priklauso 

Enterobacteriaceae šeimos bakterijoms. Tai nereiklus, sveikam žmogui nepavojingas, 

lengvai auginamas laboratorijoje, sintezuojantis raudonos spalvos pigmentą 

mikroorganizmas. Dėl šių savybių lengvai diferencijuojamas ir susekamas jo perdavimas iš 

burnos ertmės per alginatinius ar silikoninius atspaudus į gipsinius dantų modelius. 

3.2.3.1. Serratia rubidaea kultūros suspensijos paruošimas. Etaloninė Serratia 

rubidaea kultūra buvo auginama komercinėje standartizuotoje BBL (Becton Dickinson and 

Company) mitybos terpėje – triptozės sojos agare. Bakterijų kultūros kultivuotos triptozės 

sojos agare 24 val., esant 37ºC temperatūrai. Po to išaugusios bakterijų kultūros nuplautos 
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steriliu 0,9% natrio chlorido tirpalu ir pagal drumstumo standartą 0,5 McFarland paruoštos 

seracijų kultūrų suspensijos: 106 KSV/1 ml (KSV – kolonijas sudarantys vienetai). 

3.2.3.2. Atspaudų užteršimo metodika. Siekiant išlaikyti kiekvieno eksperimento 

metu ta pačia etaloninės kultūros koncentraciją, eksperimento pradžioje ir pabaigoje 

fantomo burnos ertmė buvo dezinfekuota purškiamu instrumentų ir paviršių dezinfektantu 

METASYS Green & Clean SD, laikantis gamintojų instrukcijų. Apdorojus dezinfektantu 

paviršius, etaloninė Serratia rubidaea kultūra pulverizatoriumi buvo tolygiai purškiama tol,  

kol pasidengs fantomo burnos ertmės paviršius . Po to standartiniu metaliniu steriliu šaukštu 

buvo nuimamas alginatinis  Elastic cromo (SpofaDental, a Kerr company) atspaudas nuo 

fantomo viršutinio žandikaulio dantų. Tas pats pakartota su silikonine (A-silikonas GC 

Exafast Putty + Regular (GC, Japonija) atspaudine mase.  

3.2.3.3. Atspaudų dezinfekcijos efektyvumo tyrimo metodika. Atspaudai po 10 

buvo suskirstyti į 3 grupes: 

             1. Pirmoji grupė – atspaudai, kurie prieš atpilant gipsinius dantų modelius, 

buvo nuplauti tekančiu vandentiekio   vandeniu. 

             2.  Antroji grupė – atspaudai, kurie prieš atpilant gipsinius dantų modelius, 

buvo pamerkti 3 sek į METASYS  Green & Clean AD dezinfektantą, skirtą atspaudų 

dezinfekcijai. Ištraukus iš dezinfekuojančiojo tirpalo jie buvo 10 min. džiovinami. 

             3.  Trečioji grupė – kontrolinė: atspaudai, kurie prieš liejant gipsinius dantų 

modelius,  niekuo papildomai nebuvo veikiami.   

3.2.3.4. Gipsinių modelių užterštumo mikrobiologinio tyrimo metodika. Padarius 

visų trijų grupių atspaudų gipsinius dantų modelius, buvo atliktas jų (gipsinių modelių) 

mikrobiologinis tyrimas, nustatant išaugusių Serratia rubidaea KSV skaičių nuo 1 cm2 

gipsinio danties modelio. Nuo kiekvieno gipsinio dantų modelio aseptinėmis sąlygomis 

buvo nulaužtas centrinis kandis, kurio plotas buvo 2 cm2. Nulaužti dantys buvo sudėti į 

sterilius mėgintuvėlius, kuriuose buvo įpilta po 5 ml sterilaus 0,9% natrio chlorido tirpalo. 
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Įdėti dantys, pastoviai kratant, fiziologiniame tirpale buvo laikomi 30 min. Po to tiriamų 

dantų nuoplovos buvo praskiestos 1:10, 1:100, 1:1000 ir 1:10000 skiedimais. Iš kiekvieno 

kiedimo po 1 ml tirpalo buvo pilta į sterilias Petri lėkšteles, į kurias po to buvo įpilta po 15 

ml skysto 45–50 ºC triptozės sojos agaro ir sumaišyta. Petri lėkštelės, sustingus agarui, 

buvo sudėtos į termostatą ir laikomos 24 val., esant 37 ºC temperatūrai. Po inkubavimo 

kiekviename skiedime buvo skaičiuojamos išaugusios bakterijų (Serratia rubidaea) 

kolonijos (1 bakterijų kolonija išauga iš vienos bakterijos t.y. iš vieno KSV – kolonijas 

sudarančio vieneto). KSV skaičius buvo dauginamas iš skiedimo laipsnio ir nustatytas 

bakterijų skaičius atspaudo danties nuoplovų 1 ml (43 pav.). Apskaičiavus tiriamo danties 

plotą, buvo nustatytas Serratia rubidaea KSV skaičius ploto vienete – 1 cm2. 

 

3.2.4. Chlorheksidino gliukonato 0,12% vandeninio tirpalo dezinfekcijos efektyvumo 

tyrimo metodika.  

Klinikinis tyrimas atliktas naudojant Serratia rubidaea.  

3.2.4.1. Serratia rubidaea kultūros suspensijos paruošimas aprašytas skyriuje 

3.2.3.1. 

3.2.4.2. Standartinio chlorheksidino gliukonato 0,12% vandeninio tirpalo 

dezinfekcijos efektyvumo tyrimo metodika.  

Burnos ertmė kiekvieną kartą prieš nuimant alginatinį atspaudą buvo skalaujama 10 

sek. paruošta Serratia rubidaea kultūros suspensija (106 KSV/10 ml). Standartiniu 

metaliniu steriliu šaukštu buvo nuimama serija alginatinių Elastic cromo (SpofaDental, a 

Kerr company) atspaudų nuo viršutinio žandikaulio dantų lanko. Atspaudai buvo suskirstyti 

į dvi grupes po 15 vienetų: 

Pirmoji grupė – atspaudai, kurie buvo nuimti neskalavus burnos ertmės 

dezinfektantu.  
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Antroji grupė – atspaudai, kurie buvo nuimti paskalavus 15 sek. burnos ertmę 

chlorheksidino gliukonato 0,12% vandeniniu tirpalu (KMU vaistinė, Lietuva) praėjus 5 

min. po skalavimo. 

 Padarius visus dviejų grupių atspaudų gipsinius dantų modelius, buvo atliktas jų 

mikrobiologinis tyrimas, nustatant išaugusių Serratia rubidaea KSV skaičių nuo 1 cm2 

gipsinio danties modelio pagal metodiką, aprašytą skyriuje 3.2.3.4. 

 

3.2.5.  Aušinimo ir burnos ertmės skysčio aerozolio nuosėdų ant odontologo apsauginio 

veido skydelio tyrimo metodika.  

Mūsų pateikta originalia  fotografavimo metodika specialiame apšvietime buvo 

fotografuojami odontologo apsauginiai veido skydeliai po danties preparavimo lietam 

vainikėliui, naudojant standartinį dantų aušinimą oro-vandens mišiniu. Buvo ištirti 43  

skydeliai, iš jų 30 skydelių preparuojant naudotas burnos turinio siurbimas standartiniu 

mažuoju siurbliuku, o 13 skydelių -  mažuoju ir didžiuoju  siurbliais.  

 

3.2.6.  Mikrobinės taršos pokyčių po danties kietųjų audinių preparavimo ant 

apsauginių odontologo veido skydelių nustatymo metodika. 

            3.2.6.1.  Tiriamosios medžiagos nuo paviršiaus ėmimas ir pasėlių kultivavimo 

metodika. Stiklinės plokštelės kraujo agaro paviršius buvo glaudžiamas kiekvieną kartą 

keturiuose tuose pačiuose taškuose prie apsauginių odontologo veido skydelių prieš ir po 

danties kietųjų audinių preparavimą lietam vainikėliui, naudojant mažąjį siurbliuką (6 pav.):  
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6 pav. Diagnostiniai taškai ant apsauginio odontologo veido skydelio. 

3.2.6.2.  Stiklinių plokštelių su kraujo agaru paruošimas. Buvo ruošiamos 2,0 x 

2,5 cm dydžio stiklinės plokštelės, kurios sterilizuotos autoklave (1 atm, 120° C, 25 min.) ar 

sausoje kaitroje (180° C, 60 min.). Po to ant sterilių stiklinių plokštelių aseptinėmis 

sąlygomis pilta po 1 ml 45° C  temperatūros kraujo agaro, ant kurio auga maisto 

medžiagoms reiklios bakterijos. Kraujo agarui sustingus, plokštelės su agaru buvo dedamos 

į sterilias Petri lėkšteles. Kraujo agaras ruoštas į 45–50° C komercinės standartizuotos BBL 

(Becton Dickinson and Company) mitybinę terpę triptozės sojos agarą įpilant 5% kraujo.  

Mėginiai buvo dedami į Petri lėkštelę. Bakterijų pasėliai kraujo agare auginti 20–24 

val. 30–35° C temperatūroje. Po to skaičiuotos išaugusių bakterijų kolonijos agaro 

paviršiuje.  

3.2.6.3.  Bakterijų KSV (kolonijas sudarančių vienetų) skaičiaus nustatymas 

tiriamo objekto paviršiuje. Padauginus kolonijų skaičių iš stiklinės plokštelės ploto (5 

cm2) gautas KSV skaičius tiriamo objekto paviršiaus 1 cm2.   

 

3.2.7.  Odontologų naudojamų individualias apsaugos ir infekcijos išplatinimo 

priemonių tyrimo metodika. 

Norint išsiaiškinti, kaip darbo metu odontologai rūpinasi savo ir pacientų apsauga, 2002 

metais ir 2005 metais buvo atlikta didžiujų Lietuvos miestų  gydytojų-odontologų apklausa.  

Joje dalyvavo 200 savanorių gydytojų odontologų, kurie sudarė 8,43% praktikuojančių 

Lietuvoje gydytojų odontologų (Lietuvos sveikatos informacijos centro 2003 m. duomenimis 
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praktikuoja 2372 odontologai). Anketoje buvo klausiama, kada , kaip ir kokias individualias 

apsaugos priemones naudoja odontologai kasdieniniame darbe. Odontologų apklausos 

anketos pavyzdys pridėtas pirmame priede.   

 

3.2.8.   Statistinė analizė. 

Duomenys statistiškai buvo vertinti vartojant SPSS-12 (Statistical Package for Social 

Science) statistinės programos paketą. Skaičiuotas vidutinės (X±SE) bei procentinės dydžių 

reikšmės . Grupių pagal atstumą palyginimui buvo taikyta neparametrinė dispersinė analizė 

(Kruskalo – Voliso ranginis kriterijus). Tikrinant statistinę hipotezę apie tai, kad kintamųjų 

skirstiniai yra vienodi visose grupėse, buvo įvertinta hipotezės tikrinimo statistikos reikšmė 

(chi kvadrato ( ) reikšmė) ir apskaičiuota p–reikšmė, kai laisvės laipsnių skaičius lygus 

skirstinių skaičiui minus vienas (7-1 = 6). Tikimybė, kad kriterijaus statistika T (tuo atveju 

kai hipotezė H

2χ

0 teisinga) ne mažesnė už stebimą realizaciją t*, vadinama p-reikšme. 

                                      , kai H)( *tTPp ≥= 0 teisinga 

Statistinių hipotezių reikšmingumo lygmeniu buvo pasirinkta 0,05.  
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IV.  Darbo rezultatai 

4.1. Aerozolio susidarymo ir jo išplitimo artimoje aplinkoje, dirbant šiuolaikiniais 

dantų kietųjų audinių preparavimo įrankiais, tyrimai. 

 

Preparuojant dantų kietuosius audinius, varomas oro turbinos grąžtas į burnos ertmę 

išpurškia iki 3,5 atmosferų stiprumo suspausto oro ir vandens mišinį. Susimaišęs su burnos 

ertmėje esančiais skysčiais jis patenka į aplinką. Užfiksuotas matomas laisva eiga 

besisukančio turbininio grąžto sukeltas oro – vandens mišinio 1,5 metro skersmens 

aerozolio debesis (7 pav.).  

 

7 pav.: Aerozolio debesies nuotrauka  

Po preparavimo žmogaus fantomo viršutinio žandikaulio trečio (23) ir apatinio 

žandikaulio (33) dantų metalo keramikos vainikėliui aerozolio paplitimas ant personalo bei 

fantomo rūbų parodytas  8, 9 paveiksluose.  
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8 pav. Aerozolio debesies pėdsakas po apatinio žandikaulio (33) danties 

preparavimo metalo keramikos vainikėliui.  

 

 

9 pav. Aerozolio debesies pėdsakas po viršutinio žandikaulio (23) danties 

preparavimo metalo keramikos vainikėliui.  

Taigi preparuojant apatinio žandikaulio dantį, didesnioji aerozolio dalis nusėdo ant 

„paciento-fantomo“ krūtinės, o preparuojant viršutinio žandikaulio dantį - ant  „paciento- 

fantomo“ veido ir odontologo aprangos bei veido. 
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4.2. Burnos ertmėje esančio skysčio ir aušinimo skysčio mišinio aerozolinio debesies 

plitimo aplinkoje kiekybinių ir vektorinių-distancinių parametrų tyrimas. Įvairių 

atsiurbimo sistemų efektyvumo nustatymas.            

 

Histogramose pavaizduoti mūsų tyrimų sekos lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir 

lašiukų įvairovė bei pokyčiai naudojant skirtingas siurbimo sistemas tiesinėje ir 

logaritminėje skalėse. 10 – 16 paveiksluose pateikiame pirmos tyrimo serijos (A) vidutinius 

duomenis tiesinėje ir logaritminėje skalėse bei lašiukų įvairovę nenaudojant siurbimo 

sistemos.  

 

 

 

10 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 27 cm.  
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11 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 32 cm. 

 

 

12 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 39 cm. 
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13 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 47 cm. 

 

  

14 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 56 cm. 
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15 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 65 cm. 

 

 

16 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 74 cm.   
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Mūsų gauti rezultatai: aerozolio dalelių skaičius, minimalus ir maksimalus dalelių 

diametras, dalelių diametrų vidurkis ir jų suma bei suminis užterštas plotas pateikti 4 

lentelėje. 

4 lentelė. Aerozolio taršos, nenaudojant siurbimo sistemų, išvestiniai rodikliai. 

Tyrimo 
zona 

Dalelių 
skaičius  

Minimalus 
dalelių 
diametras. 
µm 

Maksimalus 
dalelių 
diametras. 
µm 

Dalelių 
diametrų 
vidurkis, 
µm 

Dalelių 
diametrų 
suma µm 

Suminis 
užterštas 
plotas mm2 

 
 X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD 
A1 27cm 726 ± 3,09 26,2 ± 0,65 626,2 ± 0,96 109,2 ± 0,91 79013 ± 5,42 14,85 ± 0,385 
A2 32cm 703 ± 1,83 26,2 ± 0,64 853,2 ± 0,75 94,1 ± 0,29 65898 ± 5,52 11,86 ± 0,042 
A3 39cm 454 ± 0,94 27,2 ± 0,65 1038,2 ± 0,25 89,1 ± 0,32 40463 ± 2,79 5,25 ± 0,286 
A4 47cm 230 ± 1,63 26 ± 0,66 223 ± 0,58 80 ± 0,25 18372 ± 2,26 2,85 ± 0,256 
A5 56cm 134 ± 1,49 25,9 ± 0,43 224,1 ± 0,49 73,1 ± 0,22 9759 ± 1,41 3,09 ± 0,044 
A6 65cm 71 ± 0,82 25,9 ± 0,46 143 ± 4,17 59,1 ± 0,29 4221 ± 2,11 2,59 ± 0,164 
A7 74cm 47 ± 1,05 25,2 ± 0,32 123,1 ± 0,33 60,1 ± 0,29 2814 ± 1,56 3,17 ± 0,033 
 

Iš pateiktų 4 lentelėje tyrimo vidutinių rezultatų, kai nenaudojama jokia siurbimo 

sistema, dėl burnos dugne susikaupusio didelio skysčio kiekio vyko jo taškymas dideliais 

lašais iki 47 cm zonos. Artimoje, personalui pavojingoje 27-32 cm darbo zonose 

užterštumas aerozoliu siekė 12 - 15 procentų. Didėjant nuo fantomo burnos atstumui 

mažėjo dalelių skaičius ir jų diametras. Tolimesnėse tyrimo užteršto paviršiaus plotas 

sumažėjo iki 3 procentų.  

Dėl skirtingų tiriamųjų rodiklių dispersijų (Livyno testas), grupių palyginimui buvo 

taikyta neparametrinė dispersinė analizė (Kruskalo – Voliso testas), kurios rezultatai 

pateikti 4a lentelėje. 

4a lentelė.  Serijos A rodiklių palyginimas pagal Kruskalo – Voliso testą 

  
Sumarinis 

plotas 
Min. 

diametras 
Max. 

diametras 
Daleliu 
vidurkis Suma Skaicius 

2χ  reikšmė 64,032 30,969 67,428 67,626 67,772 67,835
Laisvės 
laipsniai 6 6 6 6 6 6

p<              0,001           0,001           0,001         0,001         0,001         0,001 
 

Kaip matome iš 4a lentelės, visi rodikliai skiria grupes pagal atstumą. (p<0.001).  
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17 – 23 paveiksluose pateikiame antros tyrimo serijos (B) vidutinius duomenis 

tiesinėje ir logaritminėje skalėse bei lašiukų įvairovę naudojant mažąjį standartinį siurbimo 

siurbliuką.  

 

 

 

17 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 27 cm. 
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18 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 32 cm. 

  

  

19 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 39 cm. 
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20 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 47 cm. 

   

   

21 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 56 cm. 
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22 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 65 cm. 

             

 

23 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 74 cm. 
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 Mūsų gauti rezultatai: aerozolio dalelių skaičius, minimalus ir maksimalus dalelių 

diametras, dalelių diametrų vidurkis ir jų suma bei suminis užterštas plotas pateikti 5 

lentelėje. 

 

5 lentelė. Aerozolio taršos, naudojant mažąjį standartinį siurbimo siurbliuką,  

išvestiniai rodikliai. 

Tyrimo 
zona 

Dalelių 
skaičius  

Minimalus 
dalelių 
diametras. 
µm 

Maksimalu
s dalelių 
diametras. 
µm 

Dalelių 
diametrų 
vidurkis µm 

Dalelių 
diametrų 
suma µm 

Suminis 
užterštas 
plotas mm2 

 
 X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD 
B1 27cm 1005 ± 1,76 26 ± 0,38 357,2 ± 0,32 94 ± 0,33 94942 ± 1,7 10,02 ± 0,242 
B2 32cm 782 ± 3,65 26 ± 0,46 414,1 ± 0,27 84,1 ± 0,34 65616 ± 2,91 5,49 ± 0,233 
B3 39cm 389 ± 1,89 26 ± 0,47 223 ± 0,58 86,1 ± 0,41 33380 ± 5,16 2,67 ± 0,139 
B4 47cm 167 ± 2,87 26 ± 0,66 161 ± 0,25 73 ± 0,25 12182 ± 2,45 0,82 ± 0,011 
B5 56cm 69 ± 1,94 27,1 ± 0,64 139 ± 0,27 73,1 ± 0,22 5013 ± 1,89 0,34 ± 0,004 
B6 65cm 34 ± 1,33 27,1 ± 0,37 129 ± 0,27 64,1 ± 0,28 2162 ± 3,27 0,14 ± 0,002 
B7 74cm 24 ± 1,94 27 ± 0,32 143,8 ± 0,42 55,1 ± 0,28 1330 ± 1,94 0,08 ± 0,003 
 

Iš pateiktų 5 lentelėje tyrimo vidutinių rezultatų, kai naudojamas tik standartinis 

siurbimo siurbliukas, dėl nepakankamo jo efektyvumo burnos dugne kaupėsi didesnis 

skysčio kiekis, kuris veikiamas aušinimo sistemos ir gravitacijos taškėsi į aplinką. 

Maksimalus dalelių diametras mažesnis negu A (kontrolinės) serijos bandymuose, tačiau 

užteršto paviršiaus plotas didelis: artimoje zonoje (27 cm) siekė 10 procentų. Sumažėjus 

skysčio lašelių diametrui mažasis standartinis siurbliukas veikė efektyviau ir taršos plotas 

sumažėjo iki 0,8-0,1 procento. Artimose, personalui pavojingose darbo zonose (27 – 39 cm) 

užterštumas aerozoliu buvo žymus ir siekė 3 – 10 procentų.  

Tai įrodo mažojo standartinio siurbimo siurbliuko nepakankamą efektyvumą. 

Grupių palyginimui buvo taikyta neparametrinė dispersinė analizė (Kruskalo – 

Voliso testas), kurios rezultatai pateikti 5a lentelėje. 
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5a lentelė.  Serijos B rodiklių palyginimas pagal Kruskalo – Voliso testą 

  
Sumarinis 

plotas 
Min. 

diametras 
Max. 

diametras 
Daleliu 
vidurkis Suma Skaicius 

2χ  reikšmė 67,681 42,028 67,653 66,579 67,736 67,723 

Laisvės 
laipsniai 

6 6 6 6 6 6 

p< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 

Kaip matome iš 5a lentelės, visi rodikliai skiria grupes pagal atstumą. (p<0.001).  

 

24 – 30  paveiksluose pateikiame trečios tyrimo serijos (C) vidutinius duomenis 

tiesinėje ir logaritminėje skalėse bei lašiukų įvairovę naudojant mažąjį ir didįjį siurbimo 

siurblius.  

 

 

24 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 27 cm. 
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25 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 32 cm. 

 

 

26 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 39 cm. 
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27 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 47 cm. 

 

 

28 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 56 cm. 
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29 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 65 cm. 

    

 

30 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 74 cm. 
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Mūsų gauti rezultatai: aerozolio dalelių skaičius, minimalus ir maksimalus dalelių 

diametras, dalelių diametrų vidurkis ir jų suma bei suminis užterštas plotas pateikti 6 

lentelėje. 

 

6 lentelė. Aerozolio taršos, naudojant mažąjį ir didįjį siurbimo siurblius,  išvestiniai 

rodikliai. 

Tyrimo 
zona 

Dalelių 
skaičius  

Minimalus 
dalelių 
diametras. 
µm 

Maksimalus 
dalelių 
diametras. 
µm 

Dalelių 
diametrų 
vidurkis µm 

Dalelių 
diametrų suma 
µm 

Suminis 
užterštas 
plotas mm2 

 
 X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD 
C1 27cm 237 ± 33,48 16,2 ± 0,59 1494 ± 174,42 85,2 ± 0,59 20037,2 ± 1189,03 5,03 ± 0,449 
C2 32cm 207 ± 27,13 16,2 ± 0,61 330 ± 39,73 67,1 ± 1,03 13970,8 ± 74,53 1,5 ± 0,375 
C3 39cm 157 ± 15,7 16,8 ± 0,5 327,9 ± 35,35 66,2 ± 0,76 10316,8 ± 591,65 0,94 ± 0,112 
C4 47cm 146,8 ± 4,02 17 ± 0,46 204 ± 18,99 54,2 ± 0,64 7967,2 ± 197,63 0,56 ± 0,06 
C5 56cm 189,1 ± 4,58 16,1 ± 0,61 214,2 ± 17,69 40,3 ± 0,76 7557,8 ± 30,09 0,48 ± 0,006 
C6 65cm 128,2 ± 3,61 16,1 ± 0,17 144 ± 13,26 42,9 ± 1 5488,9 ± 29,61 0,3 ± 0,017 
C7 74cm 87 ± 1,83 17 ± 0,38 141,2 ± 4 38,2 ± 0,38 3283 ± 10,88 0,16 ± 0,007 
 

Iš pateiktų 6 lentelėje tyrimo vidutinių rezultatų matome, kad abiejų mažojo ir 

didžiojo siurbimo siurblių naudojimas kartu padidino saugos sistemos efektyvumą. Tik 

artimiausioje zonoje (27 cm) dar aptikome didesnius skysčio lašus, kurių nesugebėjo 

sugauti minėti siurbliai. Čia užterštas paviršius siekė 5 procentus. Kitose zonose 

maksimalus dalelių srautas iš esmės mažėjo, mažėjo ir užteršto paviršiaus plotas (nuo 1,5 

iki 0,1 procentų). Atokiose zonose aptikti gana vienodo dydžio (200-100 µm) skysčio 

lašeliais įrodė ilgalaikio aerozolio egzistavimą ir šios siurbimo sistemos nepakankamą 

efektyvumą jam sugaudyti. 

Grupių palyginimui buvo taikyta neparametrinė dispersinė analizė (Kruskalo – 

Voliso testas), kurios rezultatai pateikti 6a lentelėje. 
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6a lentelė.  Serijos C rodiklių palyginimas pagal Kruskalo – Voliso testą 

  
Sumarinis 

plotas 
Min. 

diametras 
Max. 

diametras 
Daleliu 
vidurkis Suma Skaicius 

2χ  reikšmė 66,620 31,853 63,919 66,592 67,616 63,581 

Laisvės 
laipsniai 

6 6 6 6 6 6 

p< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 

Kaip matome iš 6a lentelės, visi rodikliai skiria grupes pagal atstumą. (p<0.001).  

 

 

31 – 37 paveiksluose pateikiame ketvirtos tyrimo serijos (D) vidutinius duomenis 

tiesinėje ir logaritminėje skalėse bei lašiukų įvairovę  naudojant mažąjį siurbimo siurbliuką 

ir mūsų pasiūlytą ekstraoralinį praplatintą siurbiklį.  

 

 

31 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 27 cm. 

 48



 

 

32 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 32 cm. 

 

 

33 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 39 cm. 
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34 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 47 cm. 

 

 

35 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 56 cm. 
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36 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 65 cm. 

    

 

37 pav. Lašelių diametro vidutiniai dydžiai ir lašiukų įvairovė bei pokyčiai, kai 

atstumas nuo fantomo burnos ertmės iki diagnostinio paviršiaus 74 cm. 
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Mūsų gauti rezultatai: aerozolio dalelių skaičius, minimalus ir maksimalus dalelių 

diametras, dalelių diametrų vidurkis ir jų suma bei suminis užterštas plotas pateikti 7 

lentelėje. 

 

7 lentelė.  Aerozolinės taršos, naudojant mažąjį siurbimo siurbliuką ir mūsų 

pasiūlytą ekstraoralinį praplatintą siurbiklį,  išvestiniai rodikliai. 

Tyrimo 
zona 

Dalelių 
skaičius  

Minimalus 
dalelių 
diametras. 
µm 

Maksimalu
s dalelių 
diametras. 
µm 

Dalelių 
diametrų 
vidurkis µm 

Dalelių 
diametrų 
suma µm 

Suminis 
užterštas 
plotas mm2 

 
 X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD 
D1 27cm 93 ± 3,53 16 ± 16,5 702,1 ± 9,81 55,1 ± 1,24 5098,9 ± 16,25 0,99 ± 0,115 
D2 32cm 97 ± 1,63 15,2 ± 0,36 197 ± 3,54 33,3 ± 0,48 3183 ± 9,76 0,15 ± 0,007 
D3 39cm 77 ± 0,94 16 ± 0,42 108 ± 0,46 27 ± 0,14 2111 ± 1,56 0,07 ± 0,01 
D4 47cm 54 ± 0,94 15,9 ± 0,51 135,1 ± 0,38 27 ± 0,13 1450 ± 1,33 0,05 ± 0,002 
D5 56cm 53 ± 1,25 17 ± 0,43 43,2 ± 0,54 25 ± 0,22 1303 ± 1,7 0,03 ± 0,001 
D6 65cm 59 ± 1,89 15 ± 0,18 42,1 ± 0,24 22,9 ± 0,43 1343 ± 1,7 0,03 ± 0,001 
D7 74cm 52 ± 1,49 15,9 ± 0,31 37,8 ± 0,4 22 ± 0,55 1131 ± 1,76 0,02 ± 0,001 
 

Iš pateiktų 7 lentelėje tyrimo vidutinių  rezultatų, matome, kad ekstraoralinis 

siurbiklis lokalizuotas pagrindiniame aerozolio plitimo vektoriuje iš esmės pagerino saugos 

sistemos efektyvumą. Tik artimoje darbo zonoje užteršto paviršiaus plotas siekė iki 0,989 

procento. Atokiau užteršto paviršiaus plotas mažėjo nuo 0,14 iki 0,02 procento. Sumažėjęs 

maksimalių dalelių diametras ir skaičius rodo, kad ekstraoralinis siurbiklis lokalizuotas 

pagrindiniame sraute efektyviai surinko aerozolio debesį. 

Grupių palyginimui buvo taikyta neparametrinė dispersinė analizė (Kruskalo – 

Voliso testas), kurios rezultatai pateikti 7a lentelėje. 

7a lentelė.  Serijos D rodiklių palyginimas pagal Kruskalo – Voliso testą 

  
Sumarinis 

plotas 
Min. 

diametras 
Max. 

diametras 
Daleliu 
vidurkis Suma Skaicius 

2χ  reikšmė 67,192 49,355 67,423 66,173 67,740 64,166 

Laisvės 
laipsniai 

6 6 6 6 6 6 

p< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 

Kaip matome iš 7a lentelės, visi rodikliai skiria grupes pagal atstumą. (p<0.001).  
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Žemiau pateikiami  skirtingų siurbimo sistemų efektyvumų palyginamieji statistiniai 

duomenys.  

38 paveiksle pavaizduoti  mūsų tirtų skirtingų atsiurbimo sistemų efektyvumą 

apibūdinantys parametrai – minimalaus lašelių diametro statistiniai duomenys. 

Min. Diametras µm

A A
A

A A A
A

B B B B
B B B

C

C
C C

C C
C

D
D

D D
D

D
D

0

5

10

15

20

25

30

atstumas

µm

A 26 26 27 26 26 26 25

B 26 26 26 26 27 27 27

C 6 16 17 17 16 16 17

D 16 15 16 16 17 15 16

1 2 3 4 5 6 7

 

38 pav. Minimalaus lašelių diametro µm pokyčiai tarp A, B, C, D tiriamųjų grupių. 

Remiantis tyrimo rezultatų duomenimis, naudojant dvigubą  aerozolio siurbimo 

sistemas (grupė C ir D) minimalūs lašelių diametrai yra 10 µm mažesni lyginant su  

tiriamąja grupe (A ir B), kur nenaudota jokia siurbimo sistema ar naudotas tik mažasis 

siurbimo siurbliukas (p<0.001). Minimalus lašelių diametras tolygiai išsilaikė viso 

tiriamojo atstumo metu ( nuo 27 cm iki 74 cm). Kaip tik šis diametras atitiko rūkinį 

aerozolį, kuris gali laisvai ore plaukioti iki kelių valandų ir nusėsti ant įvairių paviršių, 

patekti į medicinos personalo ar pacientų kvėpavimo takus. C1 grupėje (27 cm atstumas) 

naudojant mažąjį ir didįjį siurbimo siurblius gautas mažiausias minimalus lašelių diametras. 

Ši sistema efektyviausiai surinko smulkiausias aerozolio daleles. 

39 paveiksle pavaizduoti mūsų tirtų skirtingų siurbimo sistemų efektyvumą 

apibūdinantys parametrai – maksimalaus lašelių diametro statistiniai duomenys. 
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Max. Diametras µm

A

A

A

A A
A A
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1400

1600

atstumas

µm

A 626 853 1038 223 224 143 123

B 357 414 223 161 139 129 144

C 1494 330 328 204 214 144 141

D 702 197 108 135 43 42 38

1 2 3 4 5 6 7

 

39 pav. Maksimalaus lašelių diametro µm pokyčiai tarp A, B, C, D tiriamųjų grupių. 

 

Remiantis tyrimo rezultatų duomenimis, galime daryti išvadą, kad nenaudojant  

jokios siurbimo sistemos, vyko atsitiktinis skysčio taškymasis maksimalių diametrų 

lašeliais. Didžiausiai pikas ties atstumu 3 (39cm). Tarp 3-4 atstumo (39-47 cm) mak. 

diametras sumažėjo. Tiriamojoje B grupėje lašeliai taip pat didėjo iki 2 atstumo (32cm) ir 

tolygiai krito. Tiriamosiose C ir D grupėse didžiausias didžiųjų lašiukų sumažėjimas ties 1 

ir 2 atstumu (27-32 cm).  Ties 4 (47cm) atstumu visų eksperimentinių grupių maksimalių 

lašiukų diametrai supanašėjo (vidurkis 181µm) ir tolygiai mažėjo tiriamajame atstume. 

Nenaudojant siurbimo sistemos ar tik mažąjį siurbliuką, didžiausio dalelių diametro 

paplitimas buvo gausiausias. Didysis siurblys efektingai surinko mažuosius lašelius, bet 

nesugebėjo surinkti pačių didžiausių vandens lašelių, tačiau dėl savo svorio jų nuskrietas 

atstumas yra mažiausias. C tiriamųjų grupėje palyginti didelį statistinį dalelių diametrą 

sudarė atsitiktiniai nekontroliuojami lašeliai. Juos sėkmingai surinko eksperimentinis 

ekstraoralinis siurblys. Naudojant mažąjį ir ekstraoralinį siurblius buvo pasiektas geriausias 

rezultatas.     

40 paveiksle pavaizduoti  mūsų tirtų skirtingų siurbimo sistemų efektyvumą 

apibūdinantys parametrai – dalelių vidurkių pokyčių statistiniai duomenys. 
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Dalelių vidurkis µm
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A 109 94 89 80 73 59 60

B 94 84 86 73 73 64 55

C 85 67 66 54 40 43 38

D 55 33 27 27 25 23 22

1 2 3 4 5 6 7

         

40 pav. Lašelių diametro vidurkių µm pokyčiai tarp A, B, C, D tiriamųjų grupių.

       

Lyginant tarp A ir D grupės 1 atstumo metu (27 cm), D grupės lašelių diametro 

vidurkis buvo 2 kartus mažesnis (p<0.001), tai leidžia daryti išvadas, kad  pasiūlytas 

ekstraoralinis siurbimo metodas yra efektyviausias. Lyginant tarp A ir D tų pačių grupių 7 

atstume (74 cm), dalelių vidurkio santykis yra 3 kartus mažesnis (p<0.001). Didžiojo 

siurblio panaudojimas išskyrė duomenis tarp A, B ir C, D grupių. Lyginant C ir D tyrimus, 

buvo pastebimas vienoda dalelių mažėjimo kryptis viso tiriamojo atstumo metu (p<0.001). 

Tačiau D grupėje jau 1 atstumo metu (27 cm) dalelių vidurkis buvo mažiausias ir jis 

tolygiai mažėjo viso tiriamojo atstumo metu.    

41 paveiksle pavaizduoti  mūsų tirtų skirtingų siurbimo sistemų efektyvumą 

apibūdinantys parametrai – dalelių skaičiaus pokyčių statistiniai duomenys. 
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Dalelių skaičius
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A 726 703 454 230 134 71 47

B 1005 782 389 167 69 34 24

C 237 207 157 147 189 128 87

D 93 97 77 54 53 59 52

1 2 3 4 5 6 7

 

 41 pav. Lašelių skaičiaus pokyčiai tarp A, B, C, D tiriamųjų grupių. 

Lyginant pagal dalelių skaičių tiriamame plote, C ir D tyrimuose jų buvo žymiai 

mažiau. Tarp didžiausios reikšmės 1 atstumo (27 cm) tyrime B ir mažiausios 1 atstumo 

tyrime D buvo daugiau nei 10 kartų skirtumas (p<0.001). Siurbimo sistemų rezultatai  

tyrimuose C ir D  efektyvesni lyginant su A ir B (p<0.001). Ties 4 atstumu (47 cm) tarp 

didžiausios reikšmės  tyrime A ir mažiausios 4 atstumo tyrime D skirtumas sumažėjo ir 

išliko daugiau nei 4 kartus.  D grupės siurbimo sistema buvo efektyviausia.   

42 paveiksle pavaizduoti  mūsų tirtų skirtingų siurbimo sistemų efektyvumą 

apibūdinantys parametrai – lašelių skaičiaus suminio ploto pokyčių statistiniai duomenys. 
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Sumarinis plotas mm2
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A 14,85 11,86 5,25 2,85 3,09 2,59 3,17

B 10,02 5,49 2,67 0,824 0,343 0,137 0,083

C 5,028 1,503 0,936 0,56 0,482 0,301 0,159

D 0,989 0,145 0,0684 0,047 0,031 0,0295 0,0236

1 2 3 4 5 6 7

 

42 pav. Lašelių skaičiaus suminio ploto pokyčiai tarp A, B, C, D tiriamųjų grupių. 

Palyginus lašelių padengiamą plotą tiriamajame 100 mm2 plote, akivaizdžiai 

mažiausiai padengė D tiriamųjų grupėje nuo 0,9% 1 atstume (27 cm) iki 0,02% 7 atstume 

(74 cm). Atitinkamai A tyrimo grupėje 14.85% ir 3,17%. Kritinis A ir B grupių atstumas 

buvo 3-4 (39-47cm). Tolimesniuose atstumuose pastebėjom nežymius pokyčius. Remiantis 

tyrimų rezultatais, D tiriamojoje grupėje taikyta siurbimo sistema buvo efektyviausia.   

Tokiu būdu nustatėme, kad  naudojant mažąjį standartinį siurbimo siurbliuką, artimoje darbo 

zonoje (27–32 cm)  skysčio dalelių maksimalus diametras buvo 357-414 µm, užterštumas 

aerozoliu siekė 5,5-10 procentų, o tolimoje darbo zonoje (65-74 cm) maksimalus dalelių 

diametras buvo 129-144 µm, užterštumas aerozoliu – 0,083-0,137 proc. Panaudojus kartu 

mažąjį ir didįjį siurbimo siurblius, padidėjo sistemos efektyvumas: tik artimiausioje zonoje  

(27 cm) buvo aptinkami didesni skysčio lašai, kurių nesugebėjo sugauti abu siurbliai, 

užteršto paviršiaus plotas siekė 5 proc., o tolimiausioje zonoje (74 cm) užteršto paviršiaus 

plotas buvo – 0,159 proc. Panaudojus mažąjį siurbimo siurbliuką ir mūsų pasiūlytą 

ekstraoralinį siurbiklį iš esmės pagerėjo sistemos efektyvumas: tik artimoje darbo zonoje (27 

cm) užteršto paviršiaus plotas siekė 0,989 proc., atokiausioje zonoje (74 cm) užteršto 

paviršiaus plotas buvo 0,0236 proc. Mažasis standartinis siurbliukas negalėjo užtikrinti 

 57



efektingo aerozolio dalelių surinkimo, todėl remiantis gautais bandymo rezultatais, galima 

teikti, kad eksperimentinė ekstraoralinė siurbimo sistema buvo efektinga.  

 

 

4.3. Gipsinių dantų modelių infekavimo burnos mikroflora per alginatinius ir 

silikoninius atspaudus ir jų dezinfekcijos metodų efektyvumo tyrimai. 

Mes nustatėme, kaip mūsų pasirinktas mikroorganizmas Serratia rubidaea infekavo  

gipsinius dantų modelius per alginatinius ir silikoninius atspaudus ir palyginome modelių 

užterštumo pokyčius po atspaudų nuplovimo tekančiu vandeniu, po dezinfekcijos 

METASYS Green & Clean AD bei kontrolinėje gupėje, kurie prieš liejant gipsinius dantų 

modelius, niekuo papildomai nebuvo veikiami.       

 Duomenys, kaip Serratia rubidaea infekavo gipsinius dantų modelius per 

alginatinius ir silikoninius atspaudus pateikti 8 lentelėje. 

8 lentelė. Gipsinių modelių mikrobiologinio tyrimo duomenys priklausomai nuo 

atspaudo rūšies ir jo dezinfekcijos būdo. 

Tiriamos 
grupės 

 

 
Alginatiniai atspaudai 

 
Silikoniniai atspaudai 

Plauti 
vandentiekio 

vandeniu 

Dezinfekuoti 
METASYS  

Green & 
Clean AD 

Kontroliniai Plauti 
vandentiekio 

vandeniu 

Dezinfekuoti 
METASYS  

Green & 
Clean AD 

Kontroliniai 

1200 0 1500 425 0 650 
1300 0 1600 625 0 900 
1400 0 1300 350 0 550 
1600 0 1700 250 0 950 
1200 5 1600 150 0 700 
1400 0 1500 200 0 700 
1500 0 1600 300 0 550 
1200 0 1700 400 0 750 
1300 10 1800 350 0 650 

 
Bandymai 
    n=10 
 
 
 
Serratia 
rubidaea 
KSV/cm2

 
 

1400 0 1600 450 0 850 
 

Priklausomai nuo atspaudų tipo ir dezinfekavimo būdo, bakterijų Serratia rubidaea 

KSV/cm2 kiekio vidurkiai, standartiniai nuokrypiai ir vidurkio vidutinės kvadratinės 

paklaidos grupėse pateiktos 9 lentelėje. 
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9 lentelė.  Bakterijų Serratia rubidaea KSV/cm2 aprašomosios statistikos 

Atspaudų 
tipas 

Bandymų 
skaičius 

Dezinfekavimo 
būdas Vidurkis Standartinis 

nuokrypis (SD) 
Vidurkio vidutinė 

kvadratinė paklaida 
10 plauti vandeniu 1350,0 135,4 42.82 
10 dezinfekuoti 1,5 3,4 1.07 

Alginatiniai 

10 kontroliniai 1590,0 137,0 43.33 
10 plauti vandeniu 350,0 136,9 43..30 
10 dezinfekuoti ,0 ,0 - 

Silikoniniai 

10 kontroliniai 725,0 137,9 43.62 
 

Iš 8-9 lentelėse pateiktų rezultatų norėjome nustatyti dviejų faktorių, kuriuos 

sąlyginai pavadinkime atspaudo tipas (turi du lygius: alginatiniai, silikoniniai) ir atspaudo 

apdorojimo būdas (trys lygiai: nuplauta tekančiu vandeniu, dezinfekuota, niekaip 

nepaveikta) įtaką Serratia rubidaea KSV/cm2 kiekiui. Esant skirtingiems šių faktorių 

lygiams, turėjome 6 grupes. Kadangi Serratia rubidaea KSV/cm2 kiekio dispersijos šiose 

grupėse skirtingos (Livyno testas, p<0.001), buvo panaudota neparametrinė dispersinė 

analizė - tikslus (dėl nedidelio imčių tūrio) Kruskalo-Voliso testas nepriklausomoms 

imtims.  

Kruskalo - Voliso testo gauta p-reikšmė buvo mažesnė už 0.001. Tai leido daryti 

statistinę išvadą, kad abu faktoriai veikė bakterijų Serratia rubidaea KSV/cm2 kiekį 

tiriamose eksperimentinėse grupėse. Daugkartiniams (post hock) grupių palyginimams 

panaudotas ranginis SNK (Student-Newman-Keuls) kriterijus [1*].           
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10 lentelė.  Daugkartiniai grupių palyginimai pagal SNK kriterijų 

(I) grupė  (J) grupė q statistika p  
plauti vandeniu alginatiniai 4.169 < 0.05 
kontroliniai silikoniniai 6.861 < 0.01 
plauti vandeniu silikoniniai 7.763 < 0.01 
dezinfekuoti alginatiniai 9.306 < 0.01 

Kontroliniai alginatiniai 

dezinfekuoti silikoniniai 8.130 < 0.01 
kontroliniai silikoniniai 6.040 < 0.01 
plauti vandeniu silikoniniai 7.508 < 0.01 
dezinfekuoti alginatiniai 9.495 < 0.01 

Plauti vandeniu alginatiniai 

dezinfekuoti silikoniniai 8.048 < 0.01 
plauti vandeniu silikoniniai 5.131 < 0.01 
dezinfekuoti alginatiniai 8.549 < 0.01 Kontroliniai silikoniniai 
dezinfekuoti silikoniniai 6.979 < 0.01 
dezinfekuoti alginatiniai 7.590 < 0.01 Plauti vandeniu silikoniniai 
dezinfekuoti silikoniniai 5.819 0.01 

Dezinfekuoti alginatiniai dezinfekuoti silikoniniai 1.069 NS 
 
Iš 10 lentelės galėjome daryti išvadą, kad pagal bakterijų Serratia rubidaea 

KSV/cm2 kiekį tarpusavyje skiriasi visos grupės (p<0.05), išskyrus dezinfekuotus 

alginatinius ir dezinfekuotus silikoninius.  

43 paveiksle pateiktas mikroorganizmo Serratia rubidaea augimo vaizdas triptozės 

sojos agare esant skirtingiems skiedimams. 

 

43 pav. Serratia rubidaea augimas triptozės sojos agare. A –skiedimas 1:10; B – 

skiedimas 1:100; C – skiedimas 1:1000 
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44 paveiksle pavaizduotas bakterijos Serratia rubidaea pokytis ant gipsinių dantų 

modelių po alginatinių ir silikoninių atspaudų naudoto dezinfekcijos būdo. 

 Plauta vandeniu
 Dezinfekuota
 Kontrole

alignatiniai silikoniniai
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44 pav. Gipsinių modelių tarša priklausomai nuo atspaudų rūšies ir jų dezinfekcijos 

būdo. 

Iš 44 paveiksle pateiktų rezultatų matyti, kad tarp alginatinių atspaudų kontrolinės ir 

plautų vandeniu grupių gautas statistiškai reikšmingas išaugusių Serratia rubidaea kolonijų 

kiekio skirtumas (p<0,05). Ant alignatinių atspaudų paviršių esančius mikroorganizmus 

dezinfekuojanti medžiaga praktiškai visiškai sunaikino, išaugo 1,5 ± 3,4  KSV/1 cm2 

(p<0,01, palyginus su pirmąja ir kontroline grupe).  

Iš 44 paveiksle pateiktų rezultatų matyti, kad silikoniniai atspaudai dėl savo 

struktūrinių ypatumų žymiai sunkiau infekuojami mikroorganizmais (63.5% mažiau 

lyginant su alginatiniais atspaudais) kontrolinėje grupėje (725,0±138,0 KVS/1cm2) ir plautų 

vandeniu silikoninių atspaudų grupėje (350,0±137,0 KVS/1cm2) išaugusių Serratia 

rubidaea skaičiaus buvo statistiškai patikimas skirtumas (p<0,05). Dezinfekuojanti 

medžiaga visiškai sunaikino ant silikoninio atspaudo paviršiaus esančius mikroorganizmus.  

Nuplovus alginatinius atspaudus tekančiu vandeniu, tiriamųjų mikroorganizmų 

kolonijų skaičius gipsiniuose dantų modeliuose sumažėjo 15%, o silikoninius atspaudus 

nuplovus tekančiu vandeniu, tiriamųjų mikroorganizmų kolonijų skaičius gipsiniuose dantų 

modeliuose sumažėjo 52% lyginant su kontrolinės grupės atspaudais, kurie prieš liejant 

gipsinius dantų modelius, papildomai niekuo nebuvo apdorojami.   
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4.4. Chlorheksidino gliukonato 0,12% vandeninio tirpalo dezinfekcijos 

efektyvumo, kaip profilaktinės priemonės prieš atliekant odontologines procedūras, 

įvertinimas. 

          

Pateikti tyrimo rezultatai (45 pav.) rodo, kad Serratia rubidaea mikrobinė alginatinių 

atspaudų tarša pirmoje ir antroje tiriamosiose grupėse buvo skirtinga. Nuo alginatinių 

atspaudų, kurie buvo nuimti neperskalavus burnos ertmės chlorheksidino gliukonato 0,12% 

vandeniniu tirpalu, padarytų gipsinių modelių 1 cm2 paviršiaus ploto išaugo 39197 ± 3123 

Serratia rubidaea KSV. Gipsinių modelių padarytų nuo alginatinių atspaudų, nuimtų 

paskalavus burnos ertmę 15 sek. chlorheksidino gliukonato 0,12% vandeniniu tirpalu, 

mikrobinė tarša statistiškai patikimai (p<0,001) sumažėjo, nes nuo 1cm2 paviršiaus išaugo 

3123 ± 576 Serratia rubidaea KSV.  

 

 

45 pav. Gipsinių modelių mikrobinės taršos tyrimo duomenys. 
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4.5.  Aušinimo ir burnos ertmės skysčio aerozolio nuosėdų ant odontologo apsauginio 

veido skydelio tyrimas.  

 

Specialiame apšvietime buvo fotografuojami odontologo apsauginiai veido skydeliai 

po danties preparavimo lietam vainikėliui, naudojant standartinį dantų aušinimą oro-

vandens mišiniu. Ištirta 43 skydeliai. 30 skydelių tyrime preparuojant naudotas burnos 

turinio siurbimas mažuoju siurbliuku, o 13 skydelių – mažuoju ir didžiuoju  siurbliais.  

46 paveiksle matosi ant apsauginių veido skydelių susidaręs teršalų vaizdas po 

danties  preparavimo naudojant tik mažąjį siurbliuką. 

 

46 pav. Apsauginių veido skydelių vaizdas po  preparavimo naudojant tik mažąjį 

siurbliuką. 

 

47 paveiksle matosi ant apsauginių veido skydelių susidaręs teršalų vaizdas po 

danties preparavimo naudojant mažąjį ir didįjį siurblius.  

 

 47 pav. Apsauginių veido skydelių vaizdas po preparavimo naudojant mažąjį ir 

didįjį siurblius.  
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Po darbo ant kiekvieno skydelio buvo matyti balti, įvairaus dydžio danties kietųjų 

audinių dalelių pėdsakai, o ant kai kurių ir raudoni (kraujo) lašeliai (46 ir 47 pav.). Kraujo 

buvimą patvirtino benzidino testas. Naudojant tik mažąjį siurbliuką buvo smulkių ir didelių 

lašų pėdsakų, o papildomai panaudojus ir didįjį siurblį, liko didesnių lašų pėdsakai. Tyrimo 

metu nustatyta daugiausiai skydeliuose užterštos vietos, iš kurių paimti mėginiai 

mikrobiologiniams tyrimams (6 pav.).  

 

 

4.6.  Mikrobinės taršos pokyčių ant apsauginių odontologo veido skydelių po danties 

kietųjų audinių preparavimo nustatymas. 

 

Norint nustatyti mikrobinės taršos pokyčius ant apsauginių odontologo veido 

skydelių po danties kietųjų audinių preparavimo buvo atlikti 15 skydelių bakteriologiniai 

tyrimai. 

48 paveiksle pateikta šio tyrimo diagrama. 
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48 pav. Mikrobinės taršos pokytis ant apsauginių odontologo veido skydelių po 

danties kietųjų audinių preparavimo. 

Palyginus (48 pav.) mikrobinės taršos pokyčius ant apsauginių odontologo veido 

skydelių prieš (diagramoje pažymėta 1) ir po (diagramoje pažymėta 2)  danties kietųjų 

audinių preparavimo lietam vainikėliui (porinis Stjudento t testas), buvo nustatytas taršos 

vidurkio padididėjimas 55 vienetais (nuo 6.5 iki 61.5, p<0.01, II-os rūšies klaida < 0.01), 

t.y. 9.4 kartų..  
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4.7.   Lietuvos odontologų naudojimosi individualiomis apsaugos ir infekcijos plitimo 

prevencijos priemonėmis  tyrimas. 

 

49 paveiksle pateikiame odontologų apklausos duomenis, kaip jie naudojosi 

apsauginiais akiniais kasdieniniame  savo darbe.  
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     49 pav. Lietuvos gydytojų odontologų apsauginių akinių naudojimas darbe. 

Odontologų apklausos, kaip jie individualias apsaugos priemones naudoja 

kasdieniniame darbe, parodė, kad 2002 metais 44% odontologų darbe apsauginių akinių 

visai nenaudojo, o 30% juos užsidėdavo epizodiškai. Pakartojus tyrimą po 3 metų, (2005 

metais) šis skaičius sumažėjo nuo 44% iki 16% , o epizodiškai iki 22%. Taigi per trejus 

metus pastovus apsauginių akinių naudojimas išaugo nuo 26% (2002 m.) iki 62%(2005 m.). 

50 paveiksle pateikiame duomenis apie odontologų apsauginių veido kaukių 

naudojimą darbe. 
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      50 pav. Lietuvos gydytojų odontologų veido kaukių naudojimas darbe 
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Iš 50 pav. matome, kad veido apsaugines kaukes 2002 m. pastoviai naudojo tik kas 5 

gydytojas (20%), o periodiškai – 63% specialistų, 17% odontologų darbe apsauginių kaukių 

visai nenaudojo. 2005 m. pastoviai naudojo trys iš keturių gydytojų (75%), o periodiškai – 

19% specialistų, 6% odontologų darbe apsauginių kaukių visai nenaudojo. Per trejus metus 

pastovus apsauginių kaukių naudojimas išaugo nuo 20% iki 75%. 

51 paveiksle pateikiame duomenis, kaip odontologai darbe naudojasi apsauginėmis 

pirštinėmis. 
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51 pav. Lietuvos gydytojų odontologų apsauginių pirštinių naudojimas darbe. 

Iš 51 pav. matome, kad be apsauginių pirštinių 2002 m. dirbo 13%  odontologų, o 

27% jas užsimaudavo epizodiškai. 2005 metais šis skaičius sumažėjo nuo 13% iki 1% , o 

epizodiškai iki 18%. Per trejus metus pastovus apsauginių pirštinių naudojimas išaugo nuo 

60% iki 81%. 
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52 paveiksle pateikiame duomenis, kaip odontologai  prieš odontologines 

intervencijas duodavo pacientui paskalauti burnos ertmę burnos dezinfekcijai skirtais 

dezinfektantais.  
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52 pav. Lietuvos gydytojų odontologų paciento burnos dezinfekcijai skirtų tirpalų 

taikymas darbo metu.  

Iš 52 pav. matome, kad prieš odontologines intervencijas pacientui davė paskalauti 

burnos ertmę burnos dezinfekcijai skirtu tirpalu 2002 m. 31% odontologų, 2005 m. - 32%. 

Nenaudojo burnos dezinfekcijai skirto tirpalo prieš odontologines intervencijas 41% 

odontologų (2002 m.), o 2005 m. - 36%.   

53 paveiksle pateikiame duomenis, kaip dažnai prieš odontologines intervencijas 

odontologai dezinfekavo gydytojo stalelius. 
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53 pav. Lietuvos gydytojų odontologų stalelių paviršiaus dezinfekcijos taikymas 

darbe  

Iš 53 pav. matome, kad 2002 metais 7% odontologų po kiekvieno paciento 

nedezinfekavo gydytojo stalelius, o 23% - kai kada. 2005 metais šis skaičius sumažėjo nuo 
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7% iki 2% , o kai kada sumažėjo nuo 23% iki 6%. Per trejus metus po kiekvieno paciento 

apsilankymo gydytojo stalelių dezinfekavimas išaugo nuo 70% iki 92%.  
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V.    Rezultatų aptarimas 

 

Sveikos burnos mikroflorą sudaro daugiau nei 200 rūšių bakterijų [7, 37]. 

Nepakankamos burnos higienos, dantų ir kitų burnos organų bei audinių patologijos atvejais 

pasikeičia burnos floros kiekybinė ir kokybinė sudėtis. Saprofitinės kolonijos tampa 

patogeninėmis [37, 69]. Patogeniniai mikroorganizmai gali būti įvairių ligų priežastimi ne 

tik tam pačiam asmeniui, bet ir kontaktuojantiems asmenims [12]. Pacientų burnos ertmės 

mikrofloros „aukomis“ ir platintojais gali būti odontologai ortopedai.  

Preparuojant dantų kietuosius audinius, varomas oro turbinos grąžtas į burnos ertmę 

išpurškia iki 3,5 atmosferos stiprumo suspausto oro ir vandens mišinį, kuris susimaišęs su 

burnos ertmės skysčiu, patenka į aplinką ir sudaro aerozolio debesį. Aerozolio sudėtis - 

danties audinių dalelės, kraujo, seilių, aušinimo skysčio įvairaus dydžio lašeliai ir burnos 

mikroflora. Nuo lašelių dydžio priklauso aerozolio plitimo aplinkoje greitis ir pasiskirstymo 

ant paviršių atstumas. Smulkus aerozolis, kurio lašelių ir kietųjų dalelių diametras mažesnis nei 

50 µm, gali likti pakibęs ore daugelį valandų. Personalui įkvėpus užterštą aerozoliu orą,              

10 – 15 µm jų dalelės nusėda viršutiniuose kvėpavimo takuose, o 0,5 – 5 µm apatiniuose 

kvėpavimo takuose ir gali sukelti virusines respiracines ligas [8, 9]. Kiti mechaniškai 

išpurškiamo skysčio lašeliai yra didesni ( nei 50 µm) ir gali pernešti ne tik didesnį 

mikroorganizmų kiekį, bet ir kraujo daleles. Infekuoto aerozolio nedideli skysčio lašeliai 

pirmiausia nusėda ant arčiausiai prie pacientų dirbančio gydytojo (asistento) rankų, veido, 

plaukų ir drabužių, padengia aplinkinius paviršius [10]. Nenaudojant vienkartinių išorinių 

medicininių rūbų ar individualių apsaugos priemonių  medicinos personalas gali tapti  

asimtominių infekcijos platintoju netgi už savo darbo zonos ribų. Odontologinių procedūrų 

metu be aerozolio paciento burnos ertmėje esanti mikroflora gali būti  pernešama įvairiais 

keliais: per atspaudus, per modelius, per koreguojamus odontologinius aparatus ar dantų 

protezus. 
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 Odontologai betarpiškai dirbdami potencialiai pavojingoje aplinkoje dėl 

konkrečių duomenų stokos negali objektyviai įvertinti savo darbo zonos realios 

bakteriologinės situacijos ir panaudoti efektyviausių infekcijos plitimo prevencijos  

priemonių, todėl realių apsikrėtimo kelių įvardinimas ir efektyvių profilaktikos priemonių 

paieška yra aktuali tema nūdienos odontologijoje, juolab kad šios problemos kai kurie 

klausimai nepakankamai arba visiškai neaprašyti literatūroje.  

Panaudojus fokusuotą 500 vatų galingumo apšvietimą ir atlikus mūsų pritaikytą  

fotografavimo metodiką, mums pavyko užfiksuoti fotografijose turbininio grąžto sukeltą 

burnos ir aušinimo skysčio mišinio 1,5 metro skersmens aerozolio debesį. 

Nustatėme, kad preparuojant apatinio žandikaulio dantis, didesnioji aerozolio dalis 

nusėda ant paciento krūtinės, o preparuojant viršutinio žandikaulio dantis – ant paciento 

veido ir gydytojo odontologo aprangos ir veido. Panašius tyrimus rezultatus pateikia Azza 

Mahmoud Tag El-Din, Nagwa Abd El-Hady Ghoname [5]. Jie įvertino koferdamos ir 

burnos ertmės skalavimo dezinfekuojančiu tirpalu efektyvumą vaikų odontologijoje. 

Didžiausia mikrobinė tarša nustatyta biologiniuose mėginiuose, fiksuotuose ant paciento 

krūtinės. Didėjant atstumui nuo paciento burnos ertmės mikrobinė tarša mažėja. 

Daugiausiai mikroorganizmų paskleidžiama atliekant odontologines procedūras viršutinių 

priekinių dantų srityje, mažiausiai – apatinių šoninių dantų srityje. Naudojant koferdamą 

odontologinių intervencijų metu vieno metro atstume nuo paciento mikrobinė tarša 

sumažėja 98.8%. Burnos ertmės paskalavimas chlorheksidino gliukonato tirpalu dar labiau 

sumažina infekavimo galimybę. Panašius rezultatus pateikia Azza Mahmoud Tag El-Din, 

Nagwa Abd El-Hady Ghoname, Forrest WR, Perez RS. ir  Worrall SF, Knibbs PJ su 

bendraautoriais [5, 24, 75]. 

Panaudojus originalę metodiką, kurią su Kauno technologijos universiteto 

taikomosios elektronikos katedros docentu Rimu Šurna nustatėme, kad burnos ir aušinimo 

skysčių pasiskirstymas odontologo darbo zonoje preparuojant dantų kietuosius audinius 
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priklauso nuo naudojamos siurbimo sistemos. Mažiausios užfiksuotos aerozolio dalelės 

tolygiai pasiskirstė viso tiriamojo atstumo metu (27 cm – 74 cm). A ir B tyrimų grupėje jų 

diametras – 26 µm, o C ir D – 16 µm. Preparuojant kietuosius danties audinius be siurbimo 

sistemos (A grupė), didžiausios užfiksuotos aerozolio dalelės (1038 µm) nuskrieja 39 cm. 

Didėjant atstumui jų diametras mažėja. Naudojant mažąjį siurbimo siurbliuką (B grupė) 

maksimalaus diametro dalelės (414 µm) pasiekia 32 cm ribą. Naudojant mažąjį ir didįjį 

siurbimo siurblius (C grupė) maksimalaus diametro dalelės (1494 µm) pasiekia 27 cm ribą, 

o naudojant mažąjį siurbimo siurbliuką ir ekstraoralinį siurbiklį (D grupė) maksimalaus 

diametro dalelės (702 µm) pasiekia 27 cm ribą. Vidutinis dalelių dydis A grupėje 27 cm 

atstume – 109 µm, D grupėje – 55 µm, o 74 cm atstume A – 60 µm, D – 22 µm. Geriausi 

užfiksuojami rezultatai yra naudojant mažąjį siurbimo siurbliuką kartu su mūsų pasiūlytu 

ekstraoraliniu praplatintu siurbikliu (D grupė). Tyrimo rezultatų negalėjome palyginti su 

kitų autorių rezultatais, nes  medicininėje literatūroje nepavyko aptikti duomenų apie 

panašius tyrimus. 

Nustatėme, kad dantų gipsiniai modeliai infekuojasi burnos mikroflora per 

atspaudus, infekavimo laipsnis priklauso nuo atspaudų rūšies ir jų dezinfekcijos metodo.  

Remiantis Gerhardt DE, Sydiskis RJ.  panašiais atliktų tyrimų rezultatais, nustatyta, kad 

alginatiniai atspaudai dėl savo sandaros, struktūros ir hidrofilinio kietėjimo mechanizmo 

lengvai infekuojami burnos ertmės mikroorganizmais [26].  Johnson GH, Chellis KD su 

bendraautoriais, Adabo GL, Zanarotti E. su bendraautoriais, Durr DP, Novak EV. bei 

Johnson GH, Chellis KD. su bendradarbiais nustatė, kad nesilaikant atspaudų 

nukenksminimo metu rekomenduojamų higienos normų, burnos ertmės mikroorganizmai 

infekuoja gipsinius dantų modelius [ 2, 16, 32]. Tokiu būdu sudaromos visos sąlygos 

infekcijos sukėlėjų plitimui iš paciento burnos ertmės į gydomąsias  ir atokiau dirbančių 

dantų technikų patalpas.  
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Alginatiniai atspaudai dėl savo sandaros, struktūros ir hidrofilinio kietėjimo 

mechanizmo lengvai infekuojami mikroorganizmais esančiais burnos ertmėje. 

Monolitiškesnė silikoninių atspaudinių masių struktūra ir nehidrofilinis jų kietėjimo 

mechanizmas iš esmės mažina mikroorganizmų išlikimą ant atspaudų paviršiaus. Taip pat 

galima teigti, kad infekcijų sukėlėjai gali plisti ne tik atspaudais, bet ir pamatuotais paciento 

burnoje ir nedezinfekuotais tarpiniais protezų gamybos elementais. Todėl galima ir 

atvirkštinė infekcijų sukėlėjų migracija – iš dantų technikų laboratorijos į gydymo įstaigą. 

Nustatyta tiesioginė mikroorganizmų plitimo iki dantų technikos laboratorijos 

priklausomybė nuo atspaudo profilaktinio apdorojimo būdo (neplautas, nuplautas tekančiu 

vandeniu, mirkytas dezinfekuojančiajame tirpale). Atspaudo nuplovimas tekančiu vandeniu 

nėra efektyvi profilaktikos priemonė kovojant su infekcijų sukėlėjais. Mūsų atliktų tyrimų 

duomenimis alginatinių atspaudų grupėje Serratia rubidaea KSV sumažėjo tik 15 %, o 

silikoninų  atspaudų grupėje 52 %. 

Atlikti tyrimai įrodo, kad atspaudų dezinfekcija turi būti visada atliekama, kadangi 

dezinfekcija sunaikina mikroorganizmus atspaudų paviršiuje. Tyrime įrodyta, kad naudota 

METASYS Green & Clean AD dezinfekuojanti medžiaga yra efektyvi bakterijų 

nukenksminimo atspaudų paviršiuje priemonė. Mūsų tirtoje dezinfekuotų atspaudų grupėje 

bakterijos beveik neaugo. Literatūros duomenimis Touyz LZ, Rosen M. [67] siūlo ruošiant 

alginatinę masę vietoje įprastinio vandens naudoti chlorheksidino 0,2 % vandeninį tirpalą 

siekiant sumažinti mikroorganizmų skaičių ne tik atspaudo paviršiuje, bet ir giliuosiuose jo 

sluoksniuose, Tačiau, kaip įrodė mūsų atlikti tyrimai, METASYS Green & Clean AD 

dezinfekuojanti medžiaga pakankamai efektyvi, o pacientas išvengia tiesioginio kontakto su 

papildomu cheminiu veiksniu. 

Siekiant sumažinti dezinfektantų koncentraciją naudojamų alginatiniams atspaudams 

nukenksminti ir sutrumpinti dezinfekcijos ekspozicijos laiką, kaip pagalbinę priemonę prieš 

odontologines procedūras mes siūlome burnos ertmės skalavimą dezinfektantais. Mūsų 
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tyrimo metu nustatyta, kad skalaujant 15 sek. burnos ertmę chlorheksidino gliukonato 

0,12% vandeniniu tirpalu Serratia rubidaea skaičius gipsinių dantų modelių paviršiuje 

sumažėjo iki 92%. Žinant chlorheksidino gliukonato 0,12% platų antiseptinį poveikį [61], 

reikia tikėtis panašaus bendro burnos ertmės mikroorganizmų procentinio sumažėjimo. 

Sumažėjęs burnos ertmėje mikroorganizmų kiekis sąlygoja mažesnę ne tik atspaudų 

mikrobinę taršą, bet ir  išskiriamų mikroorganizmų į aplinką koncentraciją odontologinių 

procedūru metu. Bennett AM, Fulford MR. su kolegomis nustatė, kad kasdieniniame 

odontologo darbe, jau po 15 min. nustatomas padidėjęs kabineto mikrobinis užterštumas[9]. 

Daugiausia užteršta dviejų metrų  spinduliu apie gydytojo darbo vietą[9].   Paskalavus 

burnos ertmę antiseptiniu tirpalu galima tikėtis infekcijos plitimo sumažinimo darbo 

patalpose. Taigi burnos ertmės skalavimas chlorheksidino gliukonato tirpalu yra dar vienas 

saugos barjeras kovojant su infekcijos sukėlėjų, esančių burnos ertmėje, plitimu. 

Nustatėme, kad burnos ertmės skalavimas chlorheksidino 0,12% vandeniniu tirpalu 

sumažina mikroorganizmų kiekį ant dantų atspaudų bei gipsinių dantų modelių. Kiti 

autoriai taip pat pateikia panašius duomenis [6, 19, 23, 61, 70, 46]. 

Nustatėme, kad po danties kietųjų audinių preparavimo lietam vainikėliui, odontologo 

veido apsauginio skydelio tarša padidėja 9,4 kartų.  Medicininėje literatūroje nepavyko 

aptikti kitų autorių duomenų apie atliktus panašius tyrimus. 

Literatūroje nepavyko rasti duomenų apie apsaugos priemonių naudojimą kitose 

šalyse, todėl negalime palyginti mūsų atliktos anketinės apklausos duomenų. Atlikus 

studentų odontologų apklausą, kaip jie naudojasi asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

dirbdami su pacientais studijų metu, buvo nustatyta (2003 metais KMU Odontologijos 

fakulteto trečio, ketvirto ir penkto kursų studentų apklausą atliko A.Stučinskaitė ir 

V.Klemkaitė), kad 92,3% studentų naudojo vienkartines pirštines, tačiau tik 20,2% dirbo su  

apsauginiais akiniais ar skydeliais. Vadinasi, kad studijų metais Lietuvos odontologai 

studentai nepakankamai įtikinamai supažindinami su individualios apsaugos priemonių 
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svarba. Atitinkamai palyginus Anglijos studentų apklausos duomenis, jie apsauginius 

akinius naudojo 52.5%. 

Įvertinus mūsų atliktus anketinius duomenis ir palyginus studentų surinktus 

duomenis galima teigti, kad studentai odontologai ir gydytojai odontologai savo 

kasdieniniame darbe individualias apsaugos priemones naudojo nepakankamai. 
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VI.    Išvados 

 

1. Preparuojant danties kietuosius audinius, iš burnos ertmės ir aušinimo skysčių 

susidarantis 1,5 m. diametro aerozolio debesis, kuriame gali būti patogeninių 

mikroorganizmų, užteršia  gydytojo odontologo bei paciento veidą ir aplinką. Preparuojant 

apatinio žandikaulio dantis didesnioji aerozolio dalis nusėda ant  paciento krūtinės, o 

preparuojant viršutinio žandikaulio dantis – ant paciento veido ir gydytojo odontologo 

aprangos ir veido.  

2. Odontologo darbo zonoje preparuojant dantų kietuosius audinius susidaręs burnos 

ir aušinimo skysčių aerozolis priklauso nuo naudojamos siurbimo sistemos. Geriausias 

saugos sistemos efektyvumas gaunamas naudojant mažąjį siurbimo siurbliuką ir mūsų 

pasiūlytą ekstraoralinį siurbiklį.                

3. Dantų gipsiniai modeliai infekuojasi burnos mikroflora per atspaudus, jų 

infekavimo laipsnis priklauso nuo atspaudinės masės rūšies ir atspaudo dezinfekcijos 

metodo. Gipsinių modelių mikrobinė tarša yra 54% didesnė padarytų nuo alginatinių negu 

nuo silikoninių atspaudų. Alginatinius atspaudus nuplovus tekančiu vandeniu gipsinių 

modelių tarša sumažėja 15 proc., o nuplovus silikoninius atspaudus – 52 proc. Gipsiniai 

dantų modeliai neinfekuojami burnos ertmės mikroorganizmais po atspaudų dezinfekcijos 

METASYS Green & Clean AD“ dezinfektantu. 

4. Burnos ertmės skalavimas chlorheksidino gliukonato 0,12% vandeniniu tirpalu 

sumažina mikroorganizmų kiekį ant dantų atspaudų daugiau 10 kartų. 

5. Po danties kietųjų audinių preparavimo lietam vainikėliui odontologo veido 

apsauginio skydelio mikrobinė tarša padidėja 9,4 kartų. Tai yra labai rimta priežastis 

naudoti asmenines veido apsaugos priemones.  

6. Lietuvos odontologai savo kasdieniniame darbe individualias apsaugos priemones 

naudoja nepakankamai. Net 16% odontologų darbe visai nenaudoja apsauginių akinių, o 6% 
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apsauginių kaukių. Nepastoviai apsauginius akinius naudoja 22%, o apsaugines kaukes - 

19% odontologų. 
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VII.   Praktinės rekomendacijos 

 

1. Remiantis mūsų darbo rezultatais mes siūlome papildyti Lietuvos higienos norma  

HN 45:2004 šiomis rekomendacijomis: 

a) Prieš odontologines intervencijas pacientui duoti paskalauti burnos ertmę 0,12% 

chlorheksidino gliukonato vandeniniu tirpalu. 

b) Odontologinių intervencijų metu, kurių metu susidaro kraujo ir (arba) kitos 

potencialiai infekuotos biologinės medžiagos purslai, rekomenduojama naudoti efektingą 

burnos ertmės turinio atsiurbimo sistemą – mažąjį standartinį atsiurbimo siurbliuką kartu su 

ekstraoraliniu siurbikliu. 

2. Pradėti formuoti teisingą gydytojų odontologų požiūrį į asmeninių darbo apsaugos 

priemonių naudojimą odontologinių intervencijų metu  nuo studijų pradžios. 
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X.  Priedas    

 

Priedas Nr.1 

Odontologų apklausos, kaip individualias apsaugos priemones naudoja 

kasdieniniame savo darbe, anketa. 

     
 
 
 
                                                                               Jūsu naudojamą metodą pažymėkite užbraukdami šį ženklą   ◊ 
 
Ar odontologinių intervencijų metu naudojate apsauginius akinius ar veido skydelius?  
      ◊  Nenaudoju            ◊  Kai įtartinas pacientas            ◊  Visada naudoju 
 
Ar odontologinių intervencijų metu naudojate apsauginę veido kaukę?  
      ◊  Nenaudoju            ◊  Kai įtartinas pacientas            ◊  Visada naudoju 
 
Ar odontologinių intervencijų metu dėvite apsaugines pirštines?  
      ◊  Nenaudoju             ◊  Kai įtartinas pacientas           ◊  Pirštines naudoju dirbant su kiekvienu pacientu    
 
Ar po odontologinių intervencijų išleidę pacientą naudojate stalelių paviršių dezinfekciją? 
      ◊  Nenaudoju            ◊  Kai įtartinas pacientas            ◊  Visada naudoju 
 
Ar naudojate prieš odontologines intervencijas burnos dezinfekcinius skalavimo preparatus?  
      ◊  Nenaudoju            ◊  Kai įtartinas pacientas            ◊  Visada naudoju 
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