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Diagnozė burnos vėžys daugeliui nėra girdėta, todėl stebinanti. Tačiau, pasirodo, ši onkologinė liga
nėra toks reta, kaip gali pasirodyti. Deja, informacijos apie burnos vėžį Lietuvoje dar nepakanka, 
nedaug dėmesio skiriama ir jo profilaktikai. Todėl mūsų šalyje burnos vėžys dažniau nei kitos 
vėžinės ligos diagnozuojamas vėlyvųjų stadijų, kai jau labai sunku padėti sergančiajam. 
Susirūpinusi tokia situacija, Vilniaus universitetinės ligoninės Žalgirio klinikos direktorė, VU 
odontologijos instituto profesorė ir SAM vyriausioji odontologė Alina Pūrienė įtikino Sveikatos 
apsaugos ministeriją, pakvietė kitas organizacijas pirmą kartą Lietuvoje vasario paskutinę savaitę 
paskelbti burnos vėžio prevencijos informacijos sklaidos savaitę, aktyviau skleisti informaciją apie 
šią ligą, organizuoti patikrinimo dėl burnos vėžio akcijas gydymo įstaigose, kviečiant žmones 
nelaukiant ilgose eilėse pasitikrinti pas atitinkamai parengtus, kompetentingus specialistus. Plačiau
apie šią iniciatyvą ir patį burnos vėžį kalbamės su prof. Alina Pūriene.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija šių metų vasario paskutinę savaitę Jūsų iniciatyva 
paskelbė burnos vėžio prevencijos informacijos sklaidos savaitę. Kaip Jums kilo ši idėja ir 
kodėl tai aktualu?

Šią idėją aš atsivežiau iš Europos. Tą padaryti mane paskatino skaudžios situacijos, su kuriomis 
susiduriu savo darbe Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje, kai žmonės kreipiasi į mus 
tada, kai burnos vėžys jau būna gerokai pažengusios stadijos. Labai gaila šių žmonių! Kai burnos 
vėžys diagnozuojamas laiku, gydymas paprastesnis, rezultatai geri – žmonės išgyvena. Vėlyvose 
stadijose gydymas sudėtingas, brangus, tampa netgi tam tikra prasme žalojantis, nes tenka pašalinti 
santykinai didelę dalį veido audinių, o po to laukia brangi ir sunki reabilitacija, jau nekalbant apie 
socialinę ir psichologinę, nes su sužalotu veidu žmogus nekur gali pasirodyti.

Taigi, kaip minėjau, paskatinta savo asmeninių patirčių, taip pat to, ką išgirdau Europoje, konkrečiai
Anglijoje, nusprendžiau, kad ir Lietuvoje reikia daugiau dėmesio skirti burnos vėžio problematikai. 
Organizacijos „British Heath Fondation“ duomenimis, Anglijos situacija buvo labai panaši į 
Lietuvos, kai burnos vėžys dažnai buvo diagnozuojamas pavėluotai. Tačiau jau keletą metų iš eilės 
ten vykdoma burnos vėžio prevencijos akcija, kai pacientai raginami ateiti pasitikrinti, situaciją 
ženkliai pagerino. Beje, šiandien Lietuvos burnos vėžio statistika yra viena blogiausių Europoje.

Tiesą sakant, žmonės bijo vėžio diagnozės, ir nors jau žino, kad kažkas negerai, tačiau pas gydytoją 
kreiptis neskuba, vis atidėlioja. Taigi tas laukimas ir įsivaizdavimas, kad gal kas nors savaime 
pasikeis, ir atvedė mus į tokią situaciją, kai, Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, per metus 
diagnozuojama iki 400 naujų burnos vėžio atvejų iš jų vos 3,4 proc. pacientų ši liga diagnozuojama 
dar pirmos stadijos, 6,8 proc. – antros stadijos, 20 proc. – trečios, o likusieji – ketvirtos, paskutinės. 
Nediagnozavus ligos laiku, bus reikalingas sudėtingas įvairių rūšių gydymas, o chirurginis burnos 
vėžio gydymas – didelės apimties veido, žandikaulių audinių pašalinimas. O ir gydymo rezultatai 
nedžiuginantys – gan dažni mirties atvejai.

Kitų lokalizacijų vėžio formas, pvz., žarnyno, plaučių ir pan. aptikti sunkiau, nes jų plika akimi 
nesimato, tačiau burna, lūpos veidas – juk puikiai matomos zonos! Jei žmogus neprisiverčia pats 
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nueiti pas gydytojus, kur tada artimieji, bendradarbiai? Nors visi gyvename tarp žmonių, susidaro 
įspūdis tarsi gyventume miške, kur, jei žmogus savimi nesusirūpina pats, nėra kam paraginti. Kaip 
minėjau, veido lūpų vėžys gerai matomas, bet uždelstų atvejų apstu.

Be to, jei žmonės du kartus per metus tikrintųsi pas gydytojus odontologus, situacija taip pat būtų 
geresnė.

Vadinasi, pastebėti burnos vėžio pradines stadijas turėtų būtent odontologas?

Pagal dabartinę juridinę reglamentaciją odontologas ir šeimos daktaras. Kita vertus, čia taip pat 
esama problemų. Duosiu pavyzdį. Kai baigiau studijas ir pradėjau dirbti, man baisiausia buvo tai, 
kai turėdavau dėti antspaudą ir parašą, kad pacientas onkologiškai patikrintas, tačiau iš tikrųjų man 
tam reikalingų žinių labai trūko. Manau, kad šiandieniams odontologams šių žinių taip pat stinga. 
Kai mokome studentus ir tuo metu yra ligonis, kuriam nustatyta priešvėžiniai burnos pakitimai ar 
burnos vėžys, mes jiems tai parodome, tačiau jei tokių ligonių nėra, studentai baigia mokslus 
nematę nė vieno tokio atvejo. Kad daugumos odontologų žinios apie burnos vėžį yra 
nepakankamos, tą atskleidė neseniai mūsų atliktas tyrimas. Odontologai, kurie dalyvavo tam 
tikruose mokymuose, žino burnos vėžio atsiradimo priežastis, ir kur ir kaip jo ieškoti, kokia burnos 
vėžio profilaktika. O nesilankiusių specializuotuose kursuose žinios yra menkos...

Vadinasi, ne tik patys pacientai „kalti“, kad pražiūri pradines burnos vėžio stadijas?

Nereikėtų čia ieškoti kaltų – tiesiog egzistuoja tokia liga ir tiek, tačiau turėtume dėti visas 
pastangas, kad burnos vėžys būtų kuo anksčiau diagnozuotas. Tam organizuojamas kovos su burnos
vėžiu akcijos. Taigi, jei žmogus savo burnoje pastebi negyjančią žaizdelę, gumbelį, baltą ar raudoną
dėmę ant dantenų ar liežuvio, jei valant dantis kraujuoja, jaučiamas skausmas, aptirpimas burnoje, 
sunkumas ar skausmas kramtant ar ryjant, ilgai besilaikantis patinimas ar netgi pasikeitęs balsas – 
reikia sunerimti ir eiti konsultuotis.

Į kokį gydytoją minėtais atvejais reikėtų pirmiausia kreiptis?

Jei dėl gerklės ar pakimusio balso – galbūt ne į odontologą, bet kitais minėtais atvejais būtent į jį. 
Apskritai profilaktiškai lankydamasis pas odontologą, pacientas turėtų paprašyti apžiūrėti jo visą 
burną. Būtinas ne tik gydytojų, bet ir pacientų onkologinis budrumas.

Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika ir Nacionalinis vėžio
institutas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Klaipėdos miesto ligonine ir LR 
Odontologų rūmais vasario paskutinę savaitę rengia akciją, kurios metu žmonės bus kviečiami 
pasitikrinti ar neserga burnos vėžiu. Juk ne paslaptis, kad mūsų biurokratiniai mechanizmai 
sveikatos apsaugos sistemoje yra sudėtingi, siuntimų konsultuotis pas specialistą ne taip lengva 
gauti, po to reikia dar sulaukti eilę, tad akcijos metu, be eilės, minėtose įstaigose bus priimami 
pasitikrinti norintys žmonės. Juos ne eilės tvarka iš karto apžiūrės specialistai – onkologas arba 
veido ir žandikaulių chirurgas, burnos chirurgas, periodontologas – turintys žinių bagažą ir 
patyrimą. Atvykusiųjų dėl burnos vėžio pasitikrinti bus prašoma už pildyti anoniminę anketą. Tai 
mums padės efektyviau rengti tokias akcijas.

Norėčiau pasakyti, kad papildomų pinigų užmokėti gydytojams ir slaugytojoms Valstybinė ligonių 
kasa nerado, todėl akcija yra labdarinė – akcijoje dalyvaujantys medikai gerai supranta kuo 
greitesnės diagnostikos ir gydymo pradžios, gydant burnos vėžį, svarbą.

Kokį procentą, palyginti su kitomis onkologinėmis ligomis, Lietuvoje sudaro burnos vėžys?

Naujausių duomenų neturime, tačiau 2012 m. burnos vėžys buvo maždaug šeštas pagal dažnumą. 
Tačiau, palyginti su kitomis onkologinėmis ligomis, burnos vėžys nustatomas daugiausia vėlyvos 
stadijos, kai efektyviai pacientui labai sunku padėti. Čia mes esame paskutiniai Europoje. O kuo 
ankstesnės stadijos burnos vėžys nustatomas, tuo didesnė žmogaus išgyvenimo galimybė – net iki 
90 procentų. Mums, medikams, labai svarbu, kad žmogus išgyventų, taip pat, kad jo gyvenimas 
būtų kokybiškas. Deja, sergant vėlyvųjų stadijų burnos vėžiu, kai tiesiog išpjaustomos veido dalys, 
apie kokią gyvenimo kokybę galima kalbėti? Socialiai toks gyvenimas tampa nevisavertis. O 



rekonstrukcinės operacijos yra brangios ir ne visiems pasiekiamos.

Kokios yra burnos vėžio priežastys ir rizikos veiksniai?

Pats didžiausias rizikos susirgti burnos vėžiu veiksnys yra tabako vartojimas – tiek cigaretės, 
pypkės, tiek kramtomas ar uostomasis tabakas. Tabakas dirgina burnos gleivinės ląsteles, kurios 
bėgant laikui gali pakisti ir prasidėti greitas pakitusių ląstelių dauginimasis.

Antras veiksnys – piktnaudžiavimas alkoholiu. Nuolat dirginant burnos gleivinę, visos agresyvios 
cheminės medžiagos sukelia ląstelių pokyčius.

Dar vienas veiksnys – ilgalaikis saulės poveikis lūpoms. Apsauginiu kremu nuo saulės kūną, veidą 
mes jau tepamės. Tačiau ar tepame lūpas? Taigi, jas taip pat turėtume saugoti nuo saulės.

Nauja bėda, kalbant apie burnos vėžio rizikos veiksnius, tai – žmogaus papilomos viruso plitimas. 
Oralinis seksas – tai kelias jį perduoti ar užsikrėsti, o vėliau susirgti burnos vėžiu. Žmogaus 
papilomos virusą, dažniausiai perduodamą lytiniu keliu, jau randame ir burnoje. Deja, daugelis 
žmonių nežino, kad yra šio viruso nešiotojai, ir jį gali perduoti kitiems.

Kalbant apie burnos vėžio paplitimą tarp vyrų ir moterų, vyrai juo serga dukart dažniau, vien jau dėl
to, kad tarp jų labiau paplitę žalingi įpročiai – rūkymas ir alkoholio vartojimas.

Tiesa, žalingų veiksnių poveikis kiekvienam žmogui yra individualus, tačiau tikrintis dėl burnos 
vėžio jau reikėtų pradėti sulaukus vidutinio amžiaus.

Iš tiesų burnos vėžys – daugiau vyresnio amžiaus žmonių liga, tačiau šiandien, ypač dėl žmogaus 
papilomos viruso plitimo, burnos vėžys „jaunėja“.

Kalbant apie burnos vėžio rizikos veiksnius, ar burnos skalavimo skysčiai, taip reklamuojami 
ir rekomenduojami, taip pat negali padaryti žalos? Juk kai kurie jų yra su alkoholiu arba 
deginantys burnos gleivinę.

Kiekvieno žmogaus jautrumas yra individualus. Esama labai jautrių burnos gleivinių, kurias galima 
skalauti tik vandeniu ar žolelių arbata, yra nejautrių. Taigi, jei skalaujant burnos skalavimo skysčiu 
peršti, degina, būtina jį praskiesti vandeniu. Tačiau jei ir toliau jaučiamas diskomfortas, nereikėtų 
savęs kankinti, nes burnos skalavimo skysčių pasirinkimas yra didelis ir tikrai galima rasti tokį, 
kuris nedirgintų burnos gleivinės. Sveikai burnai geriausias skalavimo skystis yra vanduo.

Grįžtant prie burnos rizikos veiksnių reikėtų paminėti: blogai pritaikyti burnoje protezai nuolat 
dirgina. Įrodyta, kad nuolatinio dirginimo vietoje ilgainiui gali atsirasti pakitusių vėžinių ląstelių.

Todėl kalbant apie burnos vėžio profilaktiką, labai svarbu išgydyti dantys, kokybiškos, gerai 
nupoliruotos plombos, sėkmingai pritaikyti visų rūšių protezai, nes, tiesą sakant, kiekvienas, turintis
dantų protezus, atsiduria burnos vėžio išsivystymo rizikos grupėje. Svetur esama duomenų, kad 
vėžiniai pokyčiai burnoje gali atsirasti ir ties dantų implantais, kadangi ne visi jie pagaminti iš 
kokybiškų medžiagų.

Kokia Jūsų nuomonė apie burnos higienos procedūras, atliekamas specialistų? Vieni 
odontologai jas labai rekomenduoja, tačiau teko susidurti ir su tokiais, kurie jas laiko 
nebūtinomis.

Visiškai atsakingai sakau, kad gydytojams, kurie sako, jog nereikia profilaktikos – trūksta pacientų. 
Tad jie nori, kad daugiau žmonių sirgtų ir daugiau ateitų gydytis.

Įrodyta, kad profilaktika yra apie 50 kartų pigesnė nei gydymas! Tiek burnos vėžio, tiek dantų 
ėduonies, tiek periodonto ligų.

Kiek kartų reikia atlikti burnos higienos procedūrą, turi spręsti gydytojas odontologas, patikrinęs 
konkretaus žmogaus burnos sveikatą. Paprastai sveikam žmogui profilaktiškai profesionalią burnos 
higieną reikėtų atlikti du kartus per metus ir tik labai retais atvejais pakanka vieno karto.

Kaip žinoma, dantis reikėtų valyti bent du kartus per dieną – ryte ir vakare. Tačiau vieni 



žmonės ryte dantis valosi prieš valgį, kiti – po. Kaip iš tiesų reikėtų teisingai elgtis?

Mano nuomone, ryte dantis reikėtų valytis prieš valgį, nes per naktį prisikaupia nemažas kiekis 
dantų apnašų, kuriose gausu įvairių rūšių mikroorganizmų, skaidančių baltymus, angliavandenius 
iki lakių dvokiančių medžiagų. Dėl to ryte jaučiamas nemalonus kvapas iš burnos. Tad valgyti 
geriau, kai burna švari. Po pusryčių dantis reikėtų vėl išsivalyti ar bent praskalauti burną, kad 
tarpdančiuose neliktų maisto likučių.

Galbūt norėtumėte dar ką nors pridurti, kas Jums atrodo svarbu ar liko nepaklausta?

Noriu pakviesti visus aktyviai dalyvauti burnos vėžio akcijoje, kur bus galima daugiau sužinoti apie
burnos vėžį, tuo pat metu ir pasitikrinti. Visiems, kam kyla abejonių dėl burnoje esančių galimų 
ikivėžinių ar vėžinių pakitimų, kviečiame nedelsti, pasitikrinti.


