
VITAMINŲ NAUDA BURNOS SVEIKATAI  

 

Vitaminai yra būtini normaliai 

organizmo gyvybinei veiklai palaikyti ir 

medžiagų apykaitai užtikrinti. Vitaminų 

žmogaus organizmas nesintetina, todėl jų 

reikia gauti su maistu. Vitaminai A,D,E, K 

tirpūs riebaluose, o B ir C grupės vitaminai 

– tirpūs vandenyje. Kiekvienas vitaminas 

veikia savaip, tačiau jie sustipriną vienas 

kito veikimą. Nors vitaminų užtenka gauti 

labai nedideliais kiekiais, organizmui jie yra 

būtini, daugelis gyvybiškai svarbių reakcijų be vitaminų pagalbos negalėtų įvykti. Maisto medžiagų 

stoka sukelia pakitimus visame organizme, ne išimtis ir burnos audiniai, kuriuose ir greičiausiai 

pasireiškia vitaminų trūkumas. Todėl gydytojai odontologai ir burnos higienistai vieni pirmųjų gali 

pastebėti burnos sveikatos pakitimus rodančius vitaminų trūkumą organizme.  

Vitaminas A yra riebaluose tirpi medžiaga, kurios aktyvi forma yra retinolis. Vitaminas A yra 

kaupiamas kepenyse, o jo koncentracija serume yra tiksliai kontroliuojama. Vitaminas A būtinas 

formuojantis kaulams ir dantims. Vitamino A gausu šiuose maisto produktuose: kepenyse, žuvies 

kepenėlių taukuose, kiaušinio trynyje ir vitaminizuotuose pieno produktuose. 

Vitaminų B kompleksas ir geležis. Vitamino B grupės kompleksą sudaro aštuoni 

vandenyje tirpūs vitaminai: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 ir B12. Šie vitaminai ir geležis gyvybiškai 

reikalingi ląstelių metabolizmo procesui, kraujodarai. B vitaminų kompleksai skatina žaizdų gijimą 

po periodonto chirurginio gydymo, tačiau neturi jokio poveikio apnašų kaupimosi bei dantenų 

uždegimo vystymosi mažinimui. Papildomai vartojant B grupės vitaminus pasiekiamas geresnis 

gleivinės prisitvirtinimo rezultatai po burnos chirurginių procedūrų. B grupės vitaminų trūkumas 

sukelia burnos audinių pokyčius - lūpų kampų uždegimą, glositą. Vitamino B12 trūkumas sukelia 

burnos deginimo pojūtį, liežuvis pasidaro jautrus, lygus, taip pat pastebima, kad pasireiškia dantų ir 

dantenų ligos vaikams. Dėl geležies stokos sumažėja antioksidantinių fermentų, padidėja oksidacinis 

stresas ir išryškėja apydančio ligų simptomai. Taip pat B grupės vitaminų ir geležies trūkumas siejasi 

su pasikartojančiu aftiniu stomatitu, halitoze, gingivitu, liežuvio spenelių atrofija ir gleivinės 

blyškumu. B grupės vitaminų šaltiniai: pilno grūdo javai, mėsa, žuvis, pienas, sūris, špinatai, 



brokoliai, bananai, citrusai ir kt.,  o geriausi geležies šaltiniai maiste: mėsa, žuvis, kiaušiniai, riešutai 

ir riešutų sviestas, žemuogės, džiovinti vaisiai ir kt. 

Vitaminas C (askorbo rūgštis) tai maistinė medžiaga svarbi daugelio ligų prevencijai ir jų 

lėtinimui. Vitaminas C svarbus užkertant kelią apydančio ligoms, užtikrina audinių regeneraciją. 

Askorbo rūgšties papildų vartojimas pagerina dantų implantų osteointegraciją ir pooperacinį 

periodonto gijimą pacientams, sergantiems lėtiniu periodontitu. Seniai žinoma, jog vitamino C 

trūkumas sukelia skorbutą, pasireiškiantį dantenų kraujavimu, ir kitus klinikinius simptomus: dantenų 

paburkimą, dantų netekimą, prastą žaizdų gijimą. Nedidelis vitamino C trūkumas ryškių sveikatos 

pakitimų nesukelia. Organizme esančios vitamino C atsargos gali būti išeikvotos per 1-3 mėnesius. 

Asmenims, kuriems pasireiškia šio vitamino trūkumas, dažnai pastebimas taip pat ir kitų vitaminų 

bei maisto medžiagų trūkumas. Lėtinis vitamino C trūkumas pasireiškia dantenų kraujavimu, kaulo 

pakitimais bei sutrikdo dentino vystymąsi. Anksti atpažinti šios ligos požymius sunku, nes pasireiškia 

nespecifiniai, būdingi daugeliui ligų pakitimai. Rūkymas vienas iš veiksnių galintis sutrikdyti 

vitamino C apykaitą organizme. Todėl rūkantiems žmonės turėtų vartoti vitamino C papildomai, kad 

atstatytų apykaitą organizme, neutralizuotų dėl rūkymo susidariusius laisvuosius radikalus, tai 

ypatingai svarbu rūkančių asmenų dantenų gijimui paskatinti. Geriausias būdas išvengti vitamino 

trūkumo yra reguliariai valgyti šviežius vaisius ir daržoves, pavyzdžiui: obuolius, apelsinus, citrinas, 

špinatus, raudonąsias paprikas ir kt. Suvartojus per didelį papildų kiekį vit. C perteklius yra 

pašalinamas su šlapimu ir turi įtakos inkstų akmenų formavimuisi. 

Vitaminas D labai svarbus normaliai danties audinių mineralizacijai, kalcio apykaitai. 

Sumažėjusi vitamino D koncentracija yra susijusi su prasta periodonto būkle, didesniu dantenų 

kraujavimu, lėtiniu periodontitu. Vitamino D stygius gali trikdyti kaulų homeostazę, tačiau, kol kalcio 

kiekis kraujo serume normalus, vit. D trūkumas neturi įtakos kaulų metabolizmui. Pacientams, 

kuriems buvo taikyta apydančio palaikomoji terapija kalcio ir vitamino D papildais, turėjo teigiamą 

poveikį jo sveikatai. Vitamino D yra riebioje žuvyje, piene, kepenyse, kiaušiniuose, menkės kepenų 

taukuose ir kai kuriuose grūduose. Jo dedama ir į margariną. Vis dėlto daugiausia vitamino D 

gauname saulės spinduliams veikiant odoje esančias medžiagas. Tačiau per didelis vitamino D 

papildų vartojimas gali būti kenksmingas ir sukelti gyvybei pavojingą hiperkalcemiją, agresyvųjį 

periodontitą. 

Vitaminas E riebaluose tirpus vitaminas, laikomas vienu pagrindinių tarpląstelinių 

antioksidantų, teigiamai veikia kaulo stiprumą, regeneraciją ir saugo nuo rezorbcijos, gerina žaizdų 

gijimą. Eksperimentai su žiurkėmis rodo, kad vitamino E papildai stabdo oksidacinį stresą, susijusį 

su periodontitu. Vitamino E trūkumas žmonėms yra retas reiškinys, kuris atsiranda dėl sutrikusio 



riebalų pasisavinimo organizme. Pagrindiniai maistiniai vitamino E šaltiniai yra augaliniai aliejai, 

riešutai, sėklos. 

Rūpinkimės savo šypsena! 
Visuomenės sveikatos specialistė,  

vykdanti sveikatos stiprinimą 

 burnos sveikatos srityje: 
Karolina Sankauskaitė 
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