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Skonis  

Skonis – vienas iš penkių pojūčių,                                      
padedantis pažinti aplinkinį pasaulį. 

Skonio pojūtis yra svarbus gerai žmogaus gyvenimo kokybei. 

Nors skonio pojūčiai sukeliami skonio organe, svarbi yra uoslė, 
ragaujamo maisto cheminės savybės ir trigeminalinis pojūtis. 
Trigeminalinė stimuliacija (skausmas, taktiliniai, temperatūriniai pokyčiai) 
prisideda prie skonio suvokimo valgymo metu.1 

Priklausomai nuo receptorių tipo, galime jausti rūgštų, 
kartų, saldų, sūrų ir umami skonius.2  

1 Ship JA, Chavez EM. Special senses: Disorders of smell and taste. In Silverman S, Eversole LR, Truelove ED, editors. Essentils of oral Medicine, 
Hamilton: BC Decker Inc; 2002.                                                                                                                                                                                                  
2  Widmaier EP, Raff H, Strang KT. 12th edition  New York: McGraw Hill; 2011. Vanders Human Physiology. 



Skonio organas, organum gustatorium 

Pritaikytas įvertinti medžiagų chemines 
savybes. 

•Grybiniai, papillae fungiformes,    

Liežuvio  priekiniuose 2/3.  Apytiksliai yra apie 33. 
Inervuojami VII galvinio nervo (n.facialis - chorda 
tympani). Saldus, sūrus ir umami skoniai. 

•Pyliminiai, papillae vallatae,  

Liežuvio užpakaliniuose 2/3.  Apytiksliai yra ~ 8 - 12. 
Inervuojami IX galvinio nervo (n.glossopharyngeus).  

Saldus, kartus, umami skoniai. 

•Lapiniai, papillae foliatae   

Išsidėstę abipus liežuvio šonuose. Inervuojami                  
VII ir IXn. Kartus, rūgštus skonis. 

•Siūliniai, papillae filiformes - skonio 
svogūnėlių nėra. 

Chorda tympani 

n.glossopharyngeus 

3 Feeney EL , Hayes JE, Regional differences in suprathreshold intensity for bitter and umami stimuli. 32014 Dec;7(3-4):147-157. 

N.B. Skonio žemėlapis nėra tikslingas, nes receptoriai-daugialypiai.3 



Skonio svogūnėliai 

Liežuvio speneliuose ir ekstraoraliai yra                       
skonio svogūnėliai  (chemoreceptoriai), 
kuriuos     sudaro     neuroepitelinės  
ląstelės, gebančios maisto dirgiklius  
paversti nerviniais impulsais.  

 

Svogūnėlis atsiveria nedidele angute - skonio pora, pro 

kurią patenka maisto medžiagos, paliečia juntamųjų 

epiteliocitų mikrogaurelius ir sukelia jų depoliarizaciją.* 

 

*Thews G, Mutschler E, Vaupel P. Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 

1999. 



Skonio svogūnėlių sandara 
Skirtinguose regionuose esantys skonio svogūnėliai   atsakingi už 

visus 5 skonius, tačiau skiriasi svogūnėlių jautrumas šiems 

skoniams.  

Skonio svogūnėliai yra tarpusavyje komunikuojančios struktūros. 

Skonio svogūnėliuose aptinkami 3 ląstelių tipai (receptoriai): 

•I tipas (atraminės) - jautrios sūriam skoniui. 

•II tipas  (receptorinės) - jautrios saldžiam, karčiam,                                                              

umami skoniams. 

•III tipas (presinapsinės) - jautrios rūgščiam skoniui. * 

II tipo ląstelės (saldaus ir umami skonio), gausiausiai išsidėstę 

grybiniuose ir pyliminiuose speneliuose. Kartaus skonio -  

lapiniuose ir pylimiuose speneliuose.  Sūraus ir rūgštaus skonio 

ląstelės tyrinėjamos.** 

* Nguyen HM et al. Mechanisms of taste bud cell loss after head and neck irradiation. J.Neurosci. 2012;32(10):3474-84;                                                                            

** Epstein JB, Barasch A. Taste disorders in cancer patients: pathogenesis, and approach to assessment and management. Oral Oncol. 2010:46(2)77-81. 



Ekstraoraliniai skonio svogūnėliai 
• Minkštajame gomuryje (Inervuojami VII galvinio nervo (n.facialis - 

n.petrosus major); 

• Antgerklyje ir gerklose (Inervuojami X n. (n.vagus - n. laryngeus superior); 

• Ryklėje (Inervuojami IX n. (n.glossopharyngeus) ir X n. (n.vagus); 

• Stemplės įeigoje (Inervuojami X n. (n.vagus - n. laryngeus superior); 

• Kasoje.
 
4

 

 

 

4 Foster SR, Roura E, Thomas WG. Extrasensory perception: Odorant and taste receptors beyond the nose and mouth. Pharmacol Ther. Nov 23 

2013.. 

Atliktų naujausių tyrimų duomenys rodo, kad kartaus ir saldaus skonio 

receptoriai yra svarbūs fiksuojant tam tikras (Gr -) bakterijas ir reguliuojant 

įgimtą imunitetą. Kartaus skonio receptorius - T2R38,  randamas sinusų 

virpamajame epitelyje, aktyvuojamas bakterijų - tarp jų Pseudomonas 

aeruginosa, išskiriamų produktų. Aktyvuoti receptoriai stimuliuoja azoto 

oksido gamybą, kuris skatina virpamojo epitelio švytavimą ir naikina 

bakterijas. Taigi žmonės, intensyviai jaučiantys kartumą, pasižymi stipria 

imunine apsauga prieš pseudomoninę infekciją.  



Nervinio impulso plitimas 

• Skonio receptorių stimuliacija sukelia 

signalus, kurie keliauja  VII, IX ir X 

galviniais nervais iki skonio branduolių  

pailgosiose smegenyse,  iki gumburo 

ir toliau - link salos bei momeninėje 

skiltyje esančios žievės zonos. 
5 

 

5 Viana F. Chemosensory properties of the trigeminal system. ACS cHEM neurotic. 2011;2:38-50. 

[PMCID: PMC3369707] [PubMed: 22778855]. 



Skonio tyrimo metodai 
• Chemogustometrija 

• Elektrogustometrija 

• Visos burnos (ang. “Whole - mouth”) testas 

• Erdvinis (ang. “Spatial”) testas 

• Vietinis anestetiko testas  

• Klausimynai (subjektyvus tyrimo metodas) 

Nėra nei vieno tikslaus skonio tyrimo metodo, todėl 

tiriant pacientą gali būti naudojami keli tyrimo metodai! 



Chemogustometrija 

Tiksliam testo atlikimui reikalingos skirtingos                                                 

koncentracijos    gliukozės    ar      fruktozės,                                                                            

citrinos    rūgšties,    NaCl,    chinino sulfato.                                                

Mononatrio gliutamatas maišomas su inosin-                                                       

3-monofosfatu (3:1).  

Tiriamos 4 liežuvio sritys (abipus, priekinėje ir užpakalinėje liežuvio 

dalyse). Filtruotu popieriumi, vatos tamponėliu ar pipete atliekama 

mažiausiai 20 bandymų (5 skoniai x 4 sritys), po kiekvieno bandymo 

pacientas turi išsiskalauti ryklę distiliuotu vandeniu. 6 

Tyrimas ilgai užtrunka ir yra mažiau tikslus nei elektrogustometrija, 

labiau tinkamas moksliniams tyrimams nei objektyviam skonio 

nustatymui. 

6  Pribitkin E, Rosenthal MD,  Covart B. Prevalence and causes of severe taste loss in a chemosensory clinic population. Ann Otol Rhinol Laryngal 

2003;112(11)971 – 8. 



Elektrogustometrija 

Tyrimas atliekamas elektrogustometru. 

Elektrodus uždėjus ant skirtingų skonio 

svogūnėlių, burnos ertmėje yra sukeliami 

silpni elektriniai impulsai. Stimuliacija 

pradedama žemiausiu (-6dB) stimulu, jis 

stiprinamas, kol tiriamasis geba jį atpažinti.  

Elektrinių slenksčių suma fiksuojama: 

paramedialiai abipus liežuvio viršūnėje, 

pyliminių spenelių srityje abipus, 

minkštajame gomuryje. Skonio slenksčiai 

matuojami vienu metu abipus.7 

 

7 Pavlidis P, Gouveris H, Anogrianaki A, Koutsonikolas D, Anogianakis G, Kekes G (2013) Age related changes in electrogustometry thresholds, 

tongue tip vascularization, density, and form of the fungiform papillae in humans. Chem Senses 38:35-43. 



Visos burnos testas 
Naudojamas siekiant įvertinti paciento  
gebėjimą pajusti, atpažinti ir išskirti skonių 
intensyvumą.8 

Tikslus, norint ištirti visos burnos skonio 
jutimus. 

Metodika: tiriamajam į burnos ertmę 
papurškiamas 1ml mažiausios koncentracijos 
tirpalas, paprašoma nuryti ir pasakyti ar 
pajautė skonį - jei taip - kokį. Tiriami 4 arba 5 
skoniai. Prieš kiekvieną mėginį burna 
skalaujama su distiliuotu vandeniu.9 
 

8 Hummel T.Landis BN, Huttenbrink KB. Smell and taste disorders. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2011;.  

9 0:Doc04 [PMCID: PMC3341581] [Pub Med : 22558054. 



Erdvinis (spatial) testas naudojamas 
siekiant įvertinti skirtingų burnos 
gleivinės vietų pažeidimą.  

Metodika. Tamponėlis su vata 
panardinamas į skonius (saldų, sūrų, 
kartų, rūgštų, umami), juo 
perbraukiama abipus liežuvyje, 
gomurio srityje.  Pacientas paprašomas 
kiekvieną skonį nuryti ir identifikuoti 
skonį.10 

10 Snyder DJ, Prescott J, Bartoshuk LM. Modern psychophysics and the assessment of human oral sensation. In: Hummel T, Welge-Lüssen A, 
editors. Taste and Smell: An Update. Basel, Switzerland: Karger; 2006. pp. 221–241. 

Erdvinis (Spatial) testas 



Vietinis anestetiko testas 

Gali būti naudojamas vertinti  skonio                                    

sutrikimus, padeda   diferencijuoti                                              

skonio sutrikimų kilmę. 

Tyrimui naudojamas 2 proc. lidokaino                                                   

gelis. Liežuvio nugariniame paviršiuje                                                    

anestetiku  tepama nuo priekinio 1/3                                                  

iki užpakalinio.   Jei    užtepus    anestetiko skundai 

išnyksta, skonio sutrikimo priežastis gali būti lokali. 

Skundams neišnykus, reikia ieškoti sisteminių, CNS 

sukeltų pažeidimų.11 

11 Spielman AI. Chemosensory function and dysfunction. Cait Rev Oral Biol Med. 1998;9:267 – 91. 



Skonio tyrimas LSMUL KK 

• Tiriami 2 skoniai : saldus ir sūrus. 

• Saldžiam skoniui tirti naudojamas                                          
4 % , 10 % ir 40 %                                          
Dextrosi monohydrini. 

• Sūriam skoniui tirti naudojamas                 
2,5 % , 10 % ir   15 % NaCl. 

• Skonis tiriamas supaprastintu 
erdviniu (spatial) testu. 



Pagrindinių skonio sutrikimų 

apibūdinimas 

• Ageuzija (ageusia) - visiškas skonio praradimas; 

• Hipogeuzija (hypogesia) - susilpnėjęs skonio 

pojūtis; 

• Disgeuzija (dysgeusia) - iškreiptas skonio pojūtis; 

• Fantogeuzija (phantogeusia)     išorinio    stimulo 

nesukeltas, nuolat  jaučiamas   metalo   ar     saldus 

skonis burnoje).12 

 
 

12 Mann MN. anagement of smell abd taste problems. Cleve Clin J  Med. 2002;69(4):329 – 36. 



Skonio sutrikimų klinika 

• Apetito sumažėjimas; 

• Svorio kritimas; 

• Nepakankama mityba; 

• Prastesnė gyvenimo kokybė; 

• Pykinimas; 

• Burnos sausumas (po chemoterapijos).13 

13 Rehwaldt M, Wickham R, Purl S, Tariman J, Blendowski C, Shott S, et al. Self - care strategies to cope with taste changes after 
chemotherapy. Once Nurs Forum. 2009;36:E47-56, [PMCID:PMC2893729] [ PubMed: 19273394]. 



Skonio sutrikimų priežastys 

• Lėtinės ligos (cukrinis diabetas, arterinė hipertenzija); 

• Ryklės ligos (“degančios” burnos sindromas, glositas, 

grybelinė infekcija); 

• Cinko trūkumas organizme; 

• Jatrogeninės (TE,  UPFP, RDTA, endolaringinės 

operacijos, vidurinės ausies operacijos, spindulinė 

/chemoterapija); 

• Rūkymas; 

• Tam tikri vaistai. 



Skonio sutrikimai ir ligos 
Skonio sutrikimai gali būti vienas pirmųjų 
CD simptomų! 

 

Tiksli skonio sutrikimų priežastis nežinoma, 
daugelis mechanizmų yra nagrinėjami.   

Manoma, jog pacientams, sergantiems 
komplikuotu CD skonio sutrikimus sukelia 
VII ar IX n. neuropatija ir mikroangiopatija. 

Tačiau naujai diagnozuoti nekomplikuoti 
CD atvejai leidžia manyti, jog skonio 
sutrikimus gali sąlygoti pačių skonio 
receptorių pažeidimai.14 

14 Perros P, MacFarlane TW, Counsell C, Frier BM. Altered taste sensation in newly - diagnosed NIDDM. Diabetes Care. 1996;19:768-70. [PubMed: 
8799637].                                                                                                                                                                                            



Cukrinis diabetas 

• Literatūros duomenimis, CD gali sukelti                           
hipogeuziją (iki 40%) arba ageuziją (iki 5%).15 

• Dažniausiai  sutrinka  saldaus  maisto                                  

įvertinimo suvokimas, kuris priklauso                                              

nuo CD sunkumo. 16 

• 2012m. Bajaj S. Indijoje tirdamas CD sergančių pacientų 
(N=50) skonį, nustatė, kad iki 20% pacientų, CD gali 
sąlygoti ne tik saldaus skonio, bet ir kitus sutrikimus. 

15 Stolbova K, Hahn A, Benes B, Andel M, Treslova L, Gsutometry of diabetus mellitus pateints and obese patients. Int Tinnitus J. 1999;5:135-40. 

16 Bustos - Saldana R, Alfaro-Rodriguez , Solis-Ruiz Mde L, Trujilo-Hermandez B, Pacheco-Carrasco M, Vazguez-Jimenez C, et all. Taste sensivity 
diminution in hyperglicemic typr 2 diabetics.         



Nuolatinė skausminė būklė, pasireiškianti deginimo 
jausmu. 

Ligos simptomai:  

•burnos gleivinės skausmas,                                                   
deginimo pojūtis 

•skonio sutrikimai (kartus ar metalo skonis) 

• burnos sausumas.17 

Paveikiamos sritys: priekiniai 2/3 liežuvio,  
kietasis gomurys ir apatinė lūpa. 

Apžiūros metu galimi nedideli pokyčiai: įtrūkęs liežuvis, 
geografinis liežuvis, liežuvis su baltu apnašu, glositas.  

17 Scala A, Checch L, Montevecch M, marini I. Update on burning mouth syndrome: overview and patient management. Crit Rev Oral Biol 

Med.2003;14:275-291. 

Degančios burnos sindromas 



Dažniausiai ši būklė vargina vidutinio ir 
vyresnio amžiaus moteris.  

Vietinės priežastys: dantų būklė, aštrūs 
dantų ir plombų kraštai, nulūžę dantys, 
netinkami dantų protezai, grybelinė 
infekcija, gleivinių sausmė (kserostomija);  
Sjogreno sindromas (kserostomija, 
sausasis keratitas, atrofinis gastritas). 

Sisteminės priežastys: Fe, folio rūgšties, 
vit. B12, Mg stoka, ilgalaikis PSI, 
antihipertenzinių vaistų vartojimas, 
hiperventiliacija, patologinis klimaksas, 
GERL LF, psichikos ligos. 18 

18 Lee RJ, Cohen NA. Bitter and sweet taste receptors in the respiratory epithelium in health and disease. J Mol Med (Berl). 2014 ;92(12):1235-44.   

Degančios burnos sindromas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=lee rj[author]&cauthor=true&cauthor_uid=25391251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cohen na[author]&cauthor=true&cauthor_uid=25391251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25391251


Cinko kiekis 

Sumažėjęs   cinko   kiekis   savarankiškai                            

skonio    sutrikimus    sukelia retai, tačiau                                     

yra    sietinas      su     skonio   sutrikimais,                                   

pasireiškiančiais po tonzilektomijos.                                                

T. Tomito 2002m. (Japonija) studijoje ambulatoriškai tirti 

pacientai, besiskundžiantys įvairiais skonio sutrikimais 

(N=3583). 

Skonio sutrikimai po tonzilektomijos pasireiškė 0,31% visų 

pacientų, trečdaliui jų - disgeuzija buvo nulemta 

sumažėjusio cinko kiekio organizme.19 

19 Tomita H, Ohtuka K. “Taste disturbance after tonsillectomy”. Acta Otolaryngol Suppl. 2002;(546):164-72. 



Potonzilektominiai skonio sutrikimai 

Apskritai skonio sutrikimai po tonziletomijos yra reta komplikacija.               
Juos lemia n.glossopharyngeus tiesioginis (kompresija ar 
pertempimas) bei netiesioginis (terminis) pažeidimai.                                  
Skonio sutrikimai pasireiškia liežuvio užpakaliniame 1/3 ir lapinių 
spenelių zonose. 

Pooperacinius skonio sutrikimus gali lemti n.glossopharyngeus 
liežuvinių šakų anatominiai variantai: 

• Apie 21,5% pacientų nervas randamas prigludęs prie tonzilės 
nišos, nevisiškai padengtas viršutinio sutraukiamojo ryklės 
raumens; 

• Apie 55,1% atvejų raumens skaidulos pasiskirsčiusios netolygiai 
arba nedengia nervo; 

• O saugiausiu atstumu - 2 - 4 mm nuo tonzilės paviršiaus IX n. 
šakos eina ~ ketvirtadaliui pacientų.20  

20 Ostsuka K, Tomita H, Murakami G. Anatomy of the tonsillar bed: topographical relationship between the palatine tonsil and the lingual 
branch of the glossopharyngeal nerve. Acta Otolaryngol Suppl 2002:99-109. 



Potonzilektominiai skonio sutrikimai  

Gera žinia: absoliučiai 
daugumai pacientų skonio 
sutrikimai yra trumpalaikiai. 

Clemens Heiser et al. 2007 
- 2009 m. (Vokietija),   
vertino skonio suvokimą po 
TE (N=223) klausimynu 

prieš operaciją bei                      
2 savaitės, 6 ir 18 mėnesių 
po operacijos.21 

Po 2 sav. 32%  

Po 6 mėn. 6,7%  

Po 18 mėn. 1%   

21 Clemens Heiser, MD et al. Taste Disturbance following tonsillectomy -
a prospective study: The laryngoscope, 2011. 



Jochen et al., 2008m., 
Vokietija, po TE pacientų 
skonio sutrikimus vertino 
Erdviniu testu (N=100).22 

Potonzilektominiai skonio sutrikimai  

% 

22 Jochen P.Windfuhr, Florian sack, Andreas M. Sesterhenn, Basile N.Landis, Yue-Shih Chen. “Post - tonsillectomy taste dissorders 2009. 



3 sav. po operacijos 

56 m. moteris, sunki LTH, 
priešoperacinis VLS vaizdas 

Šiupšinskienė N. Lingual tonsillectomy, 6th Baltic ENT conference, Kaunas, 2014. 

Nuotraukos/video - iš asmeninio archyvo.  

Liežuvio tonzilės redukcija 



Liežuvio tonzilės redukcija 

Apibendrintais literatūros duomenimis: 

• Skonio sutrikimai (16%, laikini);   

• Šoninių dalių likučiai (11%); 

• Kraujavimas (9,3%; 2,8% - revizija).* 

Mūsų tyrimai: 
Apibendrinus 2007-2013 m. dėl liežuvio 

tonzilės hipertrofijos LSMU operuotų 

pacientų duomenis (N=102, vid.49,3m.), 

kurie operuoti tiesioginės laringoskopijos 

priėjimu, naudojant mikroinstrumentus ir 

elektroadatą – laikinas liežuvio jautrumo 

sutrikimas nustatytas 5% pacientų, nei 

vienam – kraujavimo. 

*Leitzbach S. et al. Safety of cold ablation (coblation) of tonsillar hypertrophy of the tongue base. Eur Arch Otorhinolaryngol,2014. 

 Šiupšinskienė N. Lingual tonsillectomy, 6th Baltic ENT conference, Kaunas, 2014.  



UPFP, RDTA 
Pateiktų 4 studijų duomenimis,  skonio 

sutrikimai sudaro nuo 4,6% iki 10% visų  

UPFP komplikacijų.23 

Skonio sutrikimas gali pasireikšti dėl 

mechaninio liežuvio spaudimo, skonio 

svogūnėlių išpjovimo, dėl  prieš operaciją 

nenustatytos Zn stokos organizme arba 

dėl n. glossopharyngeus liežuvinių šakų 

pažeidimo.  

Radiodažnuminė termoabliacija, 

pasiekus koaguliacijos efektą, gali 

pažeisti skonio svogūnėlius arba 

sensorinius nervus. 

23 Young Gyu Eun, Gustatory function after radio frequency tongue base reduction in patients with obstructive sleep apnea, 
2011Otolaryngology: Head and neck surgery: 145(5)853 – 857. 

Asmeninis archyvas 



OMAS chirurginis gydymas 

 

Young Gyu Eun, 2011m., JAV., 

tyrė pacientus, sergančius 

OMAS, kuriems taikytas 

chirurginis gydymas (N=59).  

Skonis vertintas klausimynu ir 

elektrogustometrijos būdu. 

Skonio sutrikimas (hipogeuzija) 

nustytas iki 20% pacientų, 

panašiai atliekant tik UPFP ar 

UPFP kartu su RDTA. 

Asmeninis archyvas 



Skonio sutrikimai po vidurinės ausies 

operacijų gali atsirasti liežuvio 

priekiniuose 2/3 dėl chorda tympani 

pažeidimo. 

Michael et al. 2009m., Jungtinėje 

Karalystėje, tyrė pacientus po speninės 

ataugos operacijų (N = 57 ).  

16% atžymėjo skonio sutrikimus. 

Metalo skonį burnoje jautė 8,7% 

pacientų, silpnesnį skonį - 5,2%, 1,7% 

pacientų jautė kartų skonį. 

Skonio sutrikimai dažnesni 

pertempus chorda tympani 

(cholesteatoma) nei ją perskyrus 

operacijos metu.24 

24 E Kiverniti, G Wattters “Taste disturbance after mastoid surgery: immediate and long-term effects of chords tympani nerve sacrifice” The Journal 

of Laryngology & Otolog. 

Vidurinės ausies operacijos 



Spindulinė /chemoterapija 
Tiesiogiai navikai skonio sutrikimus sukelia retai.                    

Literatūros duomenimis iki 75% pacientų skonio 

sutrikimus sukelia navikų gydymas.  

Pacientams, kuriems taikytas spindulinis ir/arba 

chemoterapinis gydymas (cisplatina, taksanų grupės vaistai), gali 

pasireikšti ageuzija arba disgeuzija. 

Disgeuzija yra ankstyvoji spindulinės terapijos komplikacija ir 

dažnai pasireiškia prieš prasidedant mukozitui.25 

Pribitkin et al. 2003m., JAV,  nagrinėjo įvairias disgeuzijos 

priežastis ir nustatė, kad spindulinė ir chemoterapija yra 

svarbiausi etiologiniai veiksniai, sukeliantys disgeuziją. 

Daugumai pacientų skonio sutrikimai pasireiškia praėjus 3 - 4 sav. 
nuo ST pradžios ir atsikuria nuo 8 sav. iki pusės metų po ST. 26 

25 Vissink A et al. Oral sequelae of head and neck radiotherapy. Cait Rev Oral Biol Med 2003; 14(3):199-212.             

26 Yamashita h et al. Umami taste dysfunction in patients receiving radiotherapy for head and neck cancer 27 Tomita Y, Osaki T. Gustatory impairment and salivary 
gland pathophysiolog in relation to oral cancer treatment. Int J Oral Maxillofac Surg 1990;19(5):299- 304.        



Endolaringinės operacijos 
Retais atvejais EMO metu galimi V, VII, IX n. 

pažeidimai arba tiesioginis skonio spenelių 

pažeidimas, pasireiškiantys disgeuzija ir / arba 

parestezija.27 

Parestezijos dažnis literatūroje svyruoja nuo 3,8% iki 

12,5% pažeidžiant  n. lingualis.28  

Komplikacijų tikimybė priklauso nuo operacijos 

trukmės, laringoskopo dydžio, paciento 

anatomijos.  

Vidutiniškai disgeuzija ir liežuvio nutirpimas praeina per 

11 dienų, retesniais atvejais - per 3 mėnesius.29  

27 Klussman JP et al. 2002. Complications of suspension laryngoscopy. Ann Otol Rhinol Laryngol:111 (11): 972-6..    

28 Rosen CA et al 2005. Oropharyngeal complications of suspension laryngoscopy: a prospective study. Laryngoscope:115(9):1681-4. 

29 Tessema B et al. 2006. Tongue paresthesia and dysgeusia following operative microlaryngoscopy. Ann Otol Rhinol Laryngol:115(1):18-22..                                                                                                                             



Endolaringinės operacijos 

Tessema B. 2006 m., JAV., po 
EMO operacijų tyrė skonio bei 
liežuvio jautrumo sutrikimus       
(N = 100). Sutrikimai vertinti 
klausimynais. 

Pastebėta, jog pacientams, 
kurių operacija truko ilgiau nei 1 
valandą, komplikacijos dažnis 
buvo 4 kartus didesnis, 
palyginus su tų, kurių operacija 
truko trumpiau nei 30 min.29 

29 Tessema B, Sulica L, Yu GP, Sessions RB. 2006. Tongues paresthesia and dysgeusia following operative microlaryngoscopy. Ann 

Otol Rhinol Laryngal :115(1):18-22. 

% 



Trumpalaikės intubacijos poveikis 

Mūsų tyrimai: 

LSMU 2012 m., ištyrus 

trumpalaikės intubacijos poveikį 

suaugusiems pacientams, kurie 

operuoti dėl ANG (N=30) ir      

pilvo-dubens (N=30) patologijos, 

liežuvio simptomai pasireiškė 

10% visų pacientų: skonio 

sutrikimai – 1,6%, liežuvio 

nejautrumas – 5%. 

Nusiskundimai  nuo ilgesnės 

nei 1,5val. operacijos trukmės ir 

didesnio nei Nr.7 intubacinio 

vamzdelio.   

Asselineau KF& Šiupšinskienė N., 6th Baltic ENT conference, Kaunas, 2014. 

p>0,05 



Rūkymas gali sąlygoti 
ageuziją arba disgeuziją. 

Skonio sutrikimų dažnis 
rūkantiems asmenims didėja 
su amžiumi.  

Rūkančių   žmonių     
organizme    blogėja  grybinių 
spenelių vaskuliarizacija.30 
 

 

30 Pavlos Pavlidis et al. Changes in electrogustometry thresholds, tongue tip vascularization, 
density and form of the fungiform papillae in smokers; Eur Arch Otorhinolaryngol (2014) 
271;2325-2331 

Rūkymas 



Vennemann et al., 2008 m., 

Vokietijoje, chemogustometrijos 

būdu vertino skonio sutrikimus 

rūkantiems asmenims (N =1312).  

Nustatyta, jog asmenis 

surūkančius > 20 cig. /dieną 

skonio sutrikimai vargina 

dažniau nei surūkančius mažiau 

arba visai nerūkančius.32  

32 Vennemann MM, Hummel T, Berger K (2008)The association between smoking and smell and taste impairment in the general 

population. J Neurol 255:1121-1126. 

Rūkymas 



Vaistai 

Skonio sutrikimus gali sukelti daugiau nei 250 vaistų. 

Skonio sutrikimai išsivysto dėl: 

• tiesioginio poveikio (skonis sutrinka dėl vaisto - receptoriaus 

sąveikos); 

• netiesioginio poveikio (vaisto  vartojimo pasekmė (infekcijos, 

uždegimai, burnos sausumas, elektrolitų disbalansas).32 

SVARBU! Skonio sutrikimai blogina gyvenimo kokybę, keičia 

mitybos įpročius, įtakoja emocinę būklę, skatina nebevartoti 

vaistų, sukėlusių skonio sutrikimus. 

32 Seiberling KA, Conley DB. Aging and olfactory and taste function. Otolaryngol Clin North Am. 2004;37(6):1209–28. 



VAISTAI 

Antibiotikai Tetraciklinas, Chloranfenikolis, Trimetorpimas 

Antidiabetinai Biguanidas 

Antiepilepsiniai Karbamazepinas 

Diuretikai Diazoxidas 



• CD atveju - gydoma pagrindinė liga, glikemijos korekcija.   

   Nustačius grybelinę infekciją skiriamas gydymas pagal 
pasėlio rezultatus (Nistatinas, Flukonazolis, Itrakonazolis). 

• “Degančios” burnos sindromas gydomas, nustačius 
priežastį, tačiau neradus priežasties, rekomenduojami 
neuromoduliatoriai (Caps. Gabapentini 300 mg vakare, 
dozė didinama iki 3k/d.). 

• Skonio sutrikimai, nulemti sumažėjusio Zn kiekio, gali būti 
gydomi geriamaisias Zn preparatais, kurie, įvertinus 
paciento riziką,  gali būti skiriami ir profilaktikai prieš TE. 

Gydymas 



• Jatrogeniniai skonio sutrikimai - savaiminis 

skonio atsikūrimas užtrunka iki 1 metų laiko. 

• Rūkantiems - mesti rūkyti arba mažinti 

surūkomų cigarečių kiekį. 

• Vaistai - prieš skiriant vaistus reikėtų įvertinti 

galimus šalutinius vaisto poveikius, juos išsakyti 

ligoniams, patarti gerti daugiau skysčių. 

Gydymas 



Dėkui už dėmesį! 


