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Santrauka
COVID-19 ligą sukelia su oro lašeliais  ar per nešvarias 
rankas į organizmą patenkantis SARS-CoV-2 viru-
sas, kuris jungiasi prie ląstelių AKF2 (angiotenziną 
konvertuojančio fermento 2) receptorių. COVID-19 in-
fekcijos sąlygoti patologiniai burnos pakitimai gali būti 
specifinės klinikinės išraiškos, skirtis pasireiškimo dažniu 
ir lokalizacija, priklausyti nuo ligos sunkumo.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti sergančiųjų COVID-19 in-
fekcija burnos pakitimų ypatumus. 
Tyrimo medžiaga ir metodai. Mokslinės literatūros 
paieška atlikta  elektroniniu  būdu  PubMed, Clini-
calKey ir Cochrane duomenų bazėje. Taikant PRISMA 
kriterijus,  atrinkti viso teksto straipsniai anglų kalba, 
aprašantys daugiau nei vieno sergančiojo COVID-19  
burnos pakitimų tyrimo atvejį   ir atlikta analizė. Tiria-
masis laikotarpis nuo 2021 m. iki 2022 m. kovo mėnesio.
Rezultatai. Analizei atrinkta 16 straipsnių. Liežuvyje 
(36,2%), lūpose (22%), skruostų gleivinėje (13,4%) 
patologiniai pakitimai stebėti dažniau, nei kitose bur-
nos vietose. Sergančiųjų COVID-19 dažniausi nustatyti 
burnos pakitimai  buvo opos (32,2%), kandidamikozė 
(11,3%), eritema (9,9%). Nepriklausomai nuo ligos sun-
kumo ir formos, vyraujantis burnos infekcijos  simptomas 
buvo skonio pokyčiai (67,1%). 
Išvada. COVID-19 infekcija dažniausiai sukelia 
vyraujantį  specifinį skonio pokyčio simptomą ir ne-
specifinius burnos pakitimus (opas). Liežuvio pakiti-
mai stebimi dažniau nei kitose burnos gleivinės vietose. 

Įvadas
COVID-19 (angl. coronavirus disease 2019) ligą sukelia 

naujas 2019 m. Kinijoje identifikuotas, išplitęs ir pasaulinę 
pandemiją sukėlęs sunkaus ūminio respiracinio sindromo 
koronavirusas-2 (SARS-CoV-2) [1,2]. 2019-2021 m. CO-
VID-19 sirgo daugiau nei 489 milijonai žmonių visame 

pasaulyje ir daugiau nei 6 milijonai mirė [1]. Šia liga užsi-
krečiama tiesioginiu (oro lašelių, aerozoliniu) ir netiesioginiu 
(kontaktiniu) būdu [2]. Patekęs į organizmą, SARS-CoV-2 
jungiasi prie plaučių, inkstų, kepenų, liežuvio, seilių liaukų, 
viršutinių kvėpavimo takų ląstelių angiotenziną konvertuo-
jančio fermento 2 (AKF2) receptorių [3]. Karščiavimas, 
sausas kosulys ir nuovargis yra pagrindiniai COVID-19 
simptomai, tačiau gali pasireikšti skonio ar kvapo praradi-
mas, nosies užgulimas, gerklės, galvos, raumenų ar sąnarių 
skausmai, įvairių tipų odos bėrimas, pykinimas ar vėmimas, 
viduriavimas, šaltkrėtis ar galvos svaigimas [4]. Inkubacinis 
ligos laikotarpis nuo 2 iki 14 dienų. Manoma, kad užsikrėtęs 
žmogus virusą gali perduoti ir inkubaciniu laikotarpiu iki 
pirmųjų simptomų atsiradimo. Burnos ir nosies gleivinė yra 
pirmoji viruso patekimo į organizmą sritis. Infekuotos burnos 
epitelio ląstelės gali būti skonio pokyčių, burnos sausumo, 
opų arba pūslelių, grybelinės infekcijos, liežuvio pakitimų 
priežastis[5]. Vėliau koronavirusas dauginasi viršutiniuose 
kvėpavimo  takuose ir išplinta visame kūne [6]. 

COVID-19 nauja, lengvai užkrečiama, greitai plintanti, 
galinti pažeisti daugelį organų ir sukelti įvairias komplika-
cijas, dažnai letali,  galutinai  neištirta liga. Susistemintos 
žinios apie ligos specifinių ir nespecifinių burnos pakitimų, 
simptomų identifikavimą palengvintų COVID-19 infekcijos 
diagnostiką ir tinkamo gydymo parinkimą.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti sergančiųjų COVID-19 
infekcija burnos pakitimų ypatumus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Sisteminė literatūros apžvalga buvo atlikta gavus Lietu-

vos sveikatos mokslų universiteto bioetikos centro leidimą 
Nr. BEC-OF-71 ir remiantis PRISMA gairėmis [7]. Apžvalga 
apėmė klinikinius atvejo ir kontrolės, skerspjūvio, stebė-
jimo, bandomuosius ir atvejų serijų tyrimus su žmonėmis, 
paskelbtus anglų kalba iki 2022 m. kovo mėnesio. Laiškai, 
komentarai, sisteminės literatūros apžvalgos ir metaanalizės, 
daktaro disertacijos buvo neįtraukti.

Elektroninė mokslinės literatūros paieška buvo atlikta 
PubMed, ClinicalKey, Cochrane duomenų bazėse, taikant 
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nurodytus raktažodžius ir jų junginius. Pirmajame atrankos 
etape buvo peržiūrėti visų literatūros šaltinių pavadinimai ir 
santraukos pagal tinkamumo kriterijus: visi literatūros šalti-
nio duomenys, tyrimo tipas ir imtis, aiškus paciento, kuriam  
laboratoriniais tyrimais nustatytas teigiamas COVID-19 tes-
tas, demografinių ir klinikinės būklės charakteristikų (burnos 
pažeidimo požymių, simptomų, lokalizacijos) aprašymas. 
Burnos gleivinės pažeidimai, susiję su gretutine infekcija, me-
chanine trauma, galima reakcija į vaistą, neįtraukti. Antrajame 
etape buvo atrinkti viso teksto straipsniai, taikant tuos pačius 
tinkamumo kriterijus. Analizei  atrinktų straipsnių metodinė 
kokybė buvo vertinama, remiantis Joanna Briggs Institute 
(JBI) kritinio įvertinimo kontroliniu sąrašu. 

Siekiant supaprastinti COVID-19 sukeltos burnos pa-
tologijos  tyrimų rezultatų pateikimą, visi burnos pakitimai 
suskirstyti į 5 grupes: 1) patologiniai burnos gleivinės bėrimo 
elementai, 2) liežuvio ligos, 3) klinikiniai požymiai, 4) burnos 
gleivinės ligos, 5) simptomatika. 

Aprašomoji statistinė analizė atlikta naudojantis  SPSS 
(angl. Statistical Package for the Social Sciences) 26 versija.

Tyrimo rezultatai
Analizei atrinkta 16 straipsnių. Bendras tirtų moterų ir 

vyrų skaičius buvo 822. Visiems tiriamiesiems COVID-19 
patvirtinta laboratoriniais tyrimais. Tyrimuose dalyvavusių pa-
cientų amžius buvo nuo 3 mėn. iki 89 metų. Visuose apžvalgai 
atrinktuose tyrimuose pacientams nustatyti burnos pakitimai 
pateikti 1 lentelėje.

Jutiminiai burnos pokyčiai buvo nustatyti daugumoje ty-
rimų, išskyrus keletą [3,8-10]. Juos turėjo visi tiriamieji,  kito 
tik  pobūdis. Skonio pasikeitimą nurodė daugiau nei pusė tiria-
mųjų. Kas ketvirtas pažymėjo burnos sausumą. Ženkliai ma-
žiau pacientų nurodė  jaučiantys burnos deginimą (1 lentelė).

Pusei tyrimuose dalyvavusių sergančiųjų COVID-19  buvo 
nustatyti patologiniai burnos gleivinės bėrimo elementai. Vy-
ravo opos ar opiniai pažeidimai. Eritema ir petechijos buvo 
dažniausi tiriamųjų burnos klinikiniai požymiai. Keletui pa-
cientų buvo diagnozuota burnos gleivinės liga. Dažniausia 
− kandidamikozė, rečiau – plokščioji kerpligė ir buliozinė an-
gina (1 lentelė). Analizuotų straipsnių rezultatuose dažniausia 
burnos pakitimų  lokalizacija nurodyta skirtingai. Septyniuose 
tyrimuose dažniausia pažeidimų vieta buvo liežuvis, ketu-
riuose − lūpos ir trijuose − gomurys [3,6,8,9-17] (2 lentelė).

COVID-19 sukeltų burnos pakitimų pasireiškimas, sergant 
skirtingomis COVID-19 ligos sunkumo formomis, pateiktas 
trijuose tyrimuose [3,15,18]. Nustatyta, kad dažniausias burnos 
pakitimas, sergant visomis COVID-19 sunkumo formomis, 
buvo skonio pokyčiai. Sergantiems lengva ir sunkia ligos 
forma antra pagal dažnumą pasireiškusi burnos patologija  

buvo opos, o sergantiems lengva ir vidutinio sunkumo ligos 
forma − burnos sausumas.

Burnos pakitimai Atvejai
822 100%

Patologiniai burnos gleivinės bėrimo 
elementai

397 48,3%

          Opos, opiniai pažeidimai 265 32,2%
          Pūslelės, žaizdelės 35 4,3%
          Suskeldėjusios, įtrūkusios lūpos 32 3,9%
          Hiperpigmentacija 28 3,4%
          Balti pažeidimai 22 2,7%
          Herpetiniai pažeidimai 8 1,0%
          Dėmės 5 0,6%
          Mazgeliai (papulės) 1 0,1%
          Į aftą panašūs pažeidimai 1 0,1%
     Liežuvio ligos 150 18,2%
          Liežuvio spenelių hiperplazija 48 5,8%
          Liežuvio spenelių atrofija 47 5,7%
          Apnašos ant liežuvio 22 2,7%
          Geografinis liežuvis 13 1,6%
          „Avietinis“ liežuvis 10 1,2%
          Įtrūkęs liežuvis 5 0,6%
          Liežuvio venų varikozė 3 0,4%
          Liežuvio eritema 2 0,2%
     Klinikiniai požymiai 146 17,8%
          Eritema 81 9,9%
          Petechijos 40 4,9%
          Deskvamacija 8 1,0%
          Nekrozinės sritys 5 0,6%
          Dantenų kraujavimas 4 0,5%
          Išeminė gleivinė 3 0,4%
          Enantema 2 0,2%
          Ekchimozė 2 0,2%
          Ryklės patinimas 1 0,1%
     Burnos gleivinės ligos 129 15,7%
          Kandidamikozė 93 11,3%
          Plokščioji kerpligė 13 1,6%
          Buliozinė angina 11 1,3%
          Opinis-nekrozinis gingivitas 7 0,9%
          Uždegiminė seilių liaukų latako anga 4 0,5%
          Burnos gleivinės uždegimas 1 0,1%
     Simptomatika 751 100%
          Skonio pokyčiai 504 67,1%
          Burnos sausumas - 24,2%
          Deganti burna 52 6,9%
          Seilių liaukų ar skruostų skausmas ar 
patinimas

9 1,2%

          Burnos skausmo simptomai 4 0,5%

1 lentelė. COVID-19 sukelta burnos patologija burnoje.
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Rezultatų aptarimas
Daugelyje sisteminei literatūros apžvalgai atrinktų 

straipsnių aprašyti suaugusiųjų, sergančių COVID-19, tyri-
mai.  Rasta tik keletas studijų, kuriuose buvo tirti vaikai ar 
jaunesnio amžiaus pacientai [8,19]. Negausių jauno amžiaus 
pacientų tyrimų priežastys galėjo būti santykinai nauja, mažai 
ištirta COVID-19 infekcija, vaikams būdinga besimptomė ar 
lengva ligos forma, specifinių burnos pakitimų  nebuvimas 
ir vaikų sunkesnis gebėjimas apibūdinti jutimus. Trumpą 
laikotarpį stebima infekcija apribojo literatūros apžvalgai 
tinkamų, didesnės tiriamųjų apimties straipsnių kiekį ir tai 
galėjo kelti šališkumo riziką. Apžvalgoje naudotų tyrimų 
rezultatuose rasta didelė COVID-19 ligos laikotarpiu stebėtų  
burnos pakitimų  įvairovė.   Rezultatų analizė parodė, kad 
sergančiųjų COVID-19 dažniausi burnos pakitimai buvo 
opiniai pažeidimai, skonio pakitimai ir liežuvio ligos. Dau-
gelis autorių nurodė, kad opiniai pažeidimai atsirasdavo 
21–28 COVID-19  ligos dieną, buvo skausmingi, pavieniai 
ar dauginiai [15,17,18,20,21]. Dažniausiai  buvo stebimos į 
aftą panašios opos, apsuptos eritemine aureole ir padengtos 
fibrinine pseudomembrana [6,3,18,22].  T. Brandão ir kt. [3] 
pastebėjo, kad tokios opos būdingesnės jauniems pacientams, 
sergantiems lengva COVID-19 forma, o sunkiai sergantiems 
ir nusilpusiems vyresnio amžiaus pacientams būdingesnės 
nekrozinės, panašios į Herpes simplex viruso (HSV-1) opas.

Skonio ir uoslės pokyčiai buvo dažniausi, o kartais ir vie-
ninteliai COVID-19 simptomai, įprastai nebūdingi viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijoms ir netipiški daugeliui pacientų 
ir gydytojų. M. Darestani ir kiti [22] nurodo, jog SARS-
CoV-2 virusas gali paveikti skonio funkciją keliais būdais. 
Prisijungęs prie AKF2 receptorių, kurie aptinkami liežuvio 
ir seilių liaukų epitelyje, sukelia uždegimines reakcijas. Šios 
reakcijos gali sukelti tiek kiekybinius, tiek kokybinius seilių 
sekrecijos pokyčius, o vėliau ir skonio sutrikimus. Skonio po-
kyčių priežastis gali būti anosmija – sutrikimas, kurį sukelia 
SARS-CoV-2 viruso invazijos žala uoslės epiteliui. Tiesiogi-

nis neurosensorinių skonio pojūčių sutrikimas, galintis atsi-
rasti dėl viruso kolonizacijos, gali lemti skonio disfunkciją. 
Pagal atrinktų tyrimų duomenis, tiriamiesiems pasireiškė 
skirtingo pobūdžio skonio pokyčiai: ageuzija, hipogeuzija 
arba disgeuzija [2,3,6,11]. E. Bardellini ir kiti [19] nurodė, 
kad skonio ir uoslės pokyčiai kartais pasireiškė anksčiau, nei 
kvėpavimo takų simptomai. Manoma, kad skonio ir uoslės 
pokyčiai yra specifiniai šiai ligai. COVID-19 sergančiųjų  
kserostomijos dažnio pasireiškimo intervalas buvo nuo 0,3% 
iki 83,9% [2,6,10,11,13,15,16,20]. Keletas autorių nurodė, 
kad kai kuriais atvejais kserostomija pasireiškė likus kele-
tui dienų iki bet kokių kitų simptomų atsiradimo, kartu su 
kitais simptomais arba 1–2 dienos po jų atsiradimo [11,22]. 
Taigi, burnos sausumas, skonio ir uoslės pokyčiai galėtų būti 
identifikuojami kaip ankstyvi ar vieni pirmųjų galimų ligos 
simptomų, dar prieš diagnozuojant COVID-19.  

Šios sisteminės literatūros apžvalgos rezultatai parodė, 
kad dažniausia (36,2%) COVID-19 sukeltų burnos pakitimų 
vieta buvo liežuvis [6,9,13-16]. W. Elamrousy ir kt. [6] ty-
rime buvo nustatyta daugiausia tiriamųjų (85,7%), kurie 
turėjo liežuvio opas, atrofiją ar opą kartu su kandidamikoze. 
Dažniausia sergančiųjų COVID-19 burnos pažeidimų (opų, 
skonio sutrikimų ir ligų) vieta tiesiogiai siejosi su AKF2 
receptorių, prie kurių prisijungia SARS-CoV-2 virusas ir 
pažeidžia epitelio apsauginę funkciją bei  neurosensoriką, 
gausumu.

Išvados 
1. COVID-19 infekcija dažniausiai sąlygoja vyraujantį  

specifinį skonio pokyčio simptomą ir nespecifinius burnos 
pakitimus (opas).

2. Pakitimai liežuvyje stebimi dažniau nei kitose burnos 
gleivinės vietose. 
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THE PECULIARITIES OF MOUTH CHANGES IN 
COVID-19 PATIENTS
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Summary
COVID-19 is caused by the SARS-CoV-2 virus which can en-

ter the human body via respiratory droplets or through dirty hands. 
The virus binds to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) 
receptors. The COVID-19 infection-induced pathological changes 
in the mouth can have various clinical features as well as differ in 
their localisation, severity, and frequency. 

Aim: to analyse the peculiarities of the pathological oral chan-
ges occurring in COVID-19 patients. 

Methods and materials: PubMed, ClinicalKey and Cochrane 
databases were used to perform an electronic, full-text scientific 
literature search, including the articles from 2021 March to 2022 



15
March. PRISMA criteria were applied to perform a literature analy-
sis. The included literature had to be written in English and to dis-
cuss more than one COVID-19 patient‘s pathological oral changes. 

Results: 16 research articles were chosen for the analysis. Ove-
rall, pathological changes were most frequently observed in the ton-
gue (36.2 %), lips (22 %), and buccal mucosa (13.4 %). The most 
common pathological oral changes in COVID-19 patients were ul-
cers (32.2 %), candidiasis (11.3 %), and erythema (9.9 %). Inde-
pendently from the disease severity, the most common oral symp-
tom was taste disturbances (67.1 %). 

Conclusions: regarding specific pathological changes, the CO-
VID-19 infection mostly influences taste disturbances, whereas re-
garding non-specific pathological changes – ulcers. The pathologi-
cal changes in the tongue are observed more frequently compared 
to the other oral mucosa locations. 
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