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Π ρ ό λ ο γ ο ς 

 

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι (10% του γενικού πληθυσμού και 20% των υπερηλίκων) 

υποφέρουν από το βασανιστικό σύμπτωμα της ξηροστομίας και για να το αντιμετωπίσουν 

καταφεύγουν σε λύσεις εμπειρικές, συχνά μη αποτελεσματικές ή και βλαπτικές για τα δόντια τους.  

Το βιβλιαράκι αυτό γράφτηκε με στόχο να καλύψει το θέμα του βιώματος της ξηροστομίας 

με σφαιρικό τρόπο (αίτια, συμπτωματολογία, αντιμετώπιση) και απευθύνεται βασικά, στον ασθενή 

με συμπτώματα ξηροστομίας, αλλά και σε όλους όσους εμπλέκονται στη φροντίδα του (συνοδοί 

ασθενών, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό). Ο τρόπος γραφής του μαρτυρεί την προσπάθεια των 

συγγραφέων να συντάξουν ένα κείμενο κατανοητό από κάθε υποψήφιο αναγνώστη, χωρίς όμως να 

υποτιμάται η επιστημονική ακρίβεια. 

Στις πρώτες τρεις ενότητες περιγράφονται με απλό τρόπο τα αίτια και τα συμπτώματα της 

υποσιαλίας και αναλύεται ο ρόλος του σάλιου στο στόμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

παρέμβαση του οδοντιάτρου θεραπευτικά και προληπτικά (ενότητες 4 και 5), αλλά και στο 

προληπτικό πρόγραμμα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής στο σπίτι (ενότητα 6). Τέλος, 

πιστεύουμε ότι ο συνοπτικός οδηγός που ενσωματώθηκε στο βιβλιαράκι, θα διευκολύνει τον 

αναγνώστη-ασθενή στην επιλογή των σωστών μέτρων ανακούφισής του, σε σχέση με το σύμπτωμα 

που βιώνει.  

Ευελπιστούμε πως η μελέτη του κειμένου θα συμβάλλει στην πρόληψη των επιπλοκών και 

στη διατήρηση των βασικών λειτουργιών του στόματος (μάσηση, κατάποση, ομιλία), γεγονός που 

θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2001 (1η έκδοση) 

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 (αναθεωρημένη ηλεκτρονική έκδοση)  

 

Αμούτζια Κατερίνα, Τοπίτσογλου Βασιλική 
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Ενότητα 1. Ξηροστομία 

 

1.1. Τι είναι η ξηροστομία 

Ξηροστομία είναι η αίσθηση που νοιώθει κανείς όταν το στόμα του στεγνώνει, συνήθως 

όταν η ποσότητα του σάλιου που παράγεται στο στόμα είναι μικρότερη από την κανονική.  

Το λίγο σάλιο δυσκολεύει τη μάσηση, την κατάποση, την ομιλία και συμβάλλει στην αίσθηση της 

κακής γεύσης. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για την υγεία των δοντιών 

και γενικά του στόματος. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αναπτυχθούν νέες τερηδονικές βλάβες και 

φλεγμονές στο στόμα. 

 

1.2. Ποιες καταστάσεις προκαλούν υποσιαλία 

 Η υποσιαλία προκαλείται από τη λήψη κάποιων φαρμάκων, την ακτινοθεραπεία της 

περιοχής κεφαλής και τραχήλου και από ορισμένα συστηματικά νοσήματα. Επίσης, υποσιαλία 

παρατηρείται σε προβλήματα απλασίας ή φλεγμονής των σιαλογόνων αδένων, καθώς και σε 

κάποιες ιδιοπαθείς καταστάσεις. Βέβαια, η αίσθηση ξηρότητας που παρατηρείται σε περιπτώσεις 

αυξημένης εξάτμισης (στοματική αναπνοή), αφυδάτωσης ή άγχους, δεν θεωρείται θέμα 

λειτουργικής αδυναμίας των σιαλογόνων αδένων. 

 

α) Φάρμακα 

 Η πλέον συνηθισμένη αιτία υποσιαλίας είναι η λήψη φαρμάκων. Τα φάρμακα που οδηγούν 

σε μειωμένη παραγωγή σάλιου είναι πάρα πολλά, και ανήκουν σε όλες τις ομάδες φαρμάκων, με 

ποικίλο βαθμό επίδρασης. Αγχολυτικά, αγγειοδιασταλτικά, αντιϋπερτασικά, αντιαρρυθμικά, 

αντιαιμοροφιλικά, αντιγλαυκωματικά, αντιδιαρροϊκά, αντιϊσταμινικά, αναλγητικά, 

αντινεοπλασματικά, αντιϋπερλιπιδεμικά, αντιόξινα, αντιεμετικά, αντιπαρκινσονικά, 

αντιφλεγμονώδη, αντιχολινεργικά, βρογχοδιασταλτικά, διουρητικά, ηρεμιστικά, κατασταλτικά των 

γαστρικών εκκρίσεων, μυοχαλαρωτικά, νευροληπτικά, ναρκωτικά, ορμόνες (για υπερθυρεοειδισμό, 

υπερπαραθυρεοειδισμό, νόσο Addison, εμμηνόπαυση), φάρμακα κατά της ακμής, των 

αρθροπαθειών, του AIDS, της οστεοπόρωσης, της νόσου Alzheimer, της ναυτίας, των ημικρανιών και 

των λοιμώξεων.  

Μείωση του σάλιου μπορεί να προκληθεί και από την πολυφαρμακεία, ανεξάρτητα εάν το 

κάθε φάρμακο χωριστά δεν επηρεάζει την παραγωγή σάλιου. Η υποσιαλία από τη λήψη φαρμάκων 

είναι προσωρινή και διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα παίρνει ο ασθενής τα φάρμακα. Τα φάρμακα 

που επηρεάζουν την παραγωγή σάλιου, ουσιαστικά μειώνουν το σάλιο ηρεμίας. Η μείωση αυτή 

εξαρτάται από το είδος του φαρμάκου, τη χορηγούμενη δόση, αλλά και από τα μεσοδιαστήματα 

μεταξύ των δόσεων. Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί αφυδάτωση αλλά όχι υποσιαλία.  

 

β) Θεραπευτική ακτινοβολία 

Η ακτινοβόληση της περιοχής κεφαλής και τραχήλου οδηγεί στη μερική ή ολική καταστροφή 

των σιελογόνων αδένων (παρωτίδα, υπογνάθιος, υπογλώσσιος και ελάσσονες σιαλογόνοι αδένες). 

Στην ολική καταστροφή των αδένων, η υποσιαλία είναι μόνιμη. Εάν ακτινοβοληθούν και οι δυο 
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πλευρές της κεφαλής, τότε η υποσιαλία θα είναι πολύ σοβαρή και η βιωμένη αίσθηση ξηρότητας 

πολύ έντονη. 

 

γ) Νοσήματα 

 Τα συστηματικά νοσήματα (σύνδρομο Sjögren, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, 

ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκληροδερμία), οι αιματολογικές παθήσεις (σιδηροπενική και κακοήθης 

αναιμία) και οι παθήσεις του ήπατος είναι ασθένειες που προκαλούν υποσιαλία.  

Παθολογικές καταστάσεις όπως η συγγενής απλασία των σιελογόνων αδένων, οι φλεγμονές του 

στόματος, ο σακχαρώδης διαβήτης και οι ορμονικές αλλαγές μετά την εμμηνόπαυση έχει 

αποδειχθεί ότι μειώνουν την παραγωγή σάλιου. Επιπλέον, οι  ψυχογενείς νόσοι (άγχος, κατάθλιψη),  

καταστάσεις που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα (νόσος Alzheimer), καθώς και οι 

διαταραχές της διατροφής (έλλειψη βιταμινών και πρωτεϊνών, νευρογενής ανορεξία, βουλιμία) 

έχουν συσχετισθεί με το φαινόμενο της υποσιαλίας. 
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Ενότητα 2. Ο ρόλος του σάλιου 

 

2.1. Ποια είναι η προστασία που προσφέρει το σάλιο στο στόμα 

 Το σάλιο παίζει σημαντικότατο ρόλο στη στοματική υγεία. Για να κατανοηθεί καλύτερα η 

αξία του σάλιου, θα πρέπει να επισημανθούν μερικές από τις ιδιότητές του. 

 Η βλέννα που καλύπτει το βλεννογόνο του στόματος προέρχεται από τις πρωτεΐνες του 

σάλιου και δρα σαν λιπαντικό. Με την παρουσία της προστατεύει τον βλεννογόνο από διάφορους 

ερεθισμούς π.χ. χημικούς, θερμικούς, μηχανικούς. 

 Το σάλιο θεωρείται αποθήκη ορισμένων ιόντων όπως είναι το ασβέστιο, ο φώσφορος, το 

φθόριο. Τα ιόντα αυτά βοηθούν διπλά. Από τη μια διατηρούν τα δόντια άθικτα, ενώ από την άλλη 

επιδιορθώνουν (επουλώνουν) τις τερηδονικές βλάβες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. 

 Το σάλιο περιέχει και άλλα στοιχεία, όπως διττανθρακικά και φωσφορικά ιόντα που ο 

ρόλος τους -μαζί με τις πρωτεΐνες- είναι να εξουδετερώνουν τα οξέα (ρυθμιστική ιδιότητα). Τα οξέα 

αυτά είτε παράγονται από τα μικρόβια της οδοντικής πλάκας όταν ζυμώνουν υδατάνθρακες 

(ζάχαρη, άμυλο) ή περιέχονται στα διάφορα όξινα τρόφιμα. Όσο περισσότερο σάλιο παράγεται στο 

στόμα τόσο περισσότερο εξουδετερώνονται τα οξέα και τόσο καλύτερα προστατεύονται τα δόντια. 

 Ακόμη, το σάλιο περιέχει ουσίες με αντιμικροβιακή δράση, όπως είναι κάποια ειδικά 

ένζυμα, ανοσοσφαιρίνες κ.ά., δηλαδή ουσίες που το κάνουν να αποκτά αμυντικές ικανότητες. Με 

τον τρόπο αυτό το σάλιο προστατεύει το στοματικό βλεννογόνο και τα ούλα από τις μολύνσεις, 

αλλά και τους ίδιους τους σιελογόνους αδένες.  

 Τέλος, το σάλιο διευκολύνει τη διαδικασία της μάσησης, της κατάποσης, της ομιλίας και 

την αίσθηση της γεύσης, καθορίζοντας σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των ατόμων.  

 

2.2. Πόσο σάλιο παράγεται καθημερινά 

 H ποσότητα του σάλιου που παράγεται μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, διαφέρει από άτομο 

σε άτομο. Αλλά και στο ίδιο το άτομο η παραγόμενη ποσότητα παρουσιάζει διακυμάνσεις. Για 

παράδειγμα, κατά τη μάσηση παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα σάλιου από αυτήν που παράγεται 

σε κατάσταση ηρεμίας, ενώ κατά τη διάρκεια του ύπνου η ποσότητα του παραγόμενου σάλιου είναι 

ελάχιστη.  

Σε φυσιολογικές συνθήκες, με τη μάσηση παράγονται περισσότερα από 1ml σάλιου το λεπτό (σάλιο 

διέγερσης) και σε καταστάσεις ηρεμίας πάνω από 0,3ml σάλιου το λεπτό (σάλιο ηρεμίας). 

 

2.3. Πόσο θα πρέπει να μειωθεί το σάλιο για να αισθανθεί κάποιος την ξηροστομία 

 Δεν υπάρχει καθορισμένο όριο. Υπάρχουν άτομα που παράγουν σάλιο πολύ λιγότερο από 

το φυσιολογικό και όμως δεν παραπονιούνται για ξηροστομία. Αντίθετα, υπάρχουν άτομα (συνήθως 

αγχωτικά) που παραπονιούνται για ξηροστομία, όταν το σάλιο τους μειωθεί στο μισό από αυτό που 

παράγουν συνήθως, ακόμα κι’ αν είναι κοντά στις φυσιολογικές τιμές. Θεωρείται ότι υπάρχει 

ξηροστομία όταν διαπιστώνεται χαμηλή παραγωγή σάλιου (αντικειμενικό εύρημα υποσιαλίας) και 

ταυτόχρονα υπάρχει και το αίσθημα της ξηρότητας (υποκειμενικό σύμπτωμα).  
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2.4. Μέτρηση της ποσότητας του παραγόμενου σάλιου (σιαλομετρία) 

 Η ποσότητα του σάλιου που παράγει ο καθένας, εφόσον είναι στα φυσιολογικά όρια, 

αποτελεί ένα είδος Δείκτη Υγείας. Συνεπώς, εάν ο οδοντίατρος διαπιστώσει μείωση στην 

παραγόμενη ποσότητα, τότε την θεωρεί ως ένδειξη για περισσότερη συζήτηση με τον ασθενή, 

σχετικά με τη γενική κατάσταση της υγείας του. Σε τέτοια περίπτωση η μέτρηση της ταχύτητας ροής 

του σάλιου σε τακτά χρονικά διαστήματα, βοηθάει στην παρακολούθηση της πορείας της 

στοματικής του υγείας. 

Η μέτρηση γίνεται 1-2 ώρες μετά το φαγητό και αφορά τόσο στο σάλιο ηρεμίας, όσο και στο σάλιο 

διέγερσης.  

Σάλιο ηρεμίας :  

Είναι το σάλιο που παράγεται στο στόμα χωρίς προσπάθεια και χωρίς τη μεσολάβηση οσμής 

ή τροφής. Η συλλογή του σάλιου ηρεμίας γίνεται ως εξής:  

Ο ασθενής κάθεται σε έναν ήσυχο χώρο, με το κεφάλι σκυφτό και χωρίς να κινεί τα χείλη ή τη 

γλώσσα, αφήνει το σάλιο να ρέει από το στόμα του σε ένα ποτηράκι, χωρίς να καταπίνει καθόλου.   

Η ροή του σάλου αρχίζει μετά την παρέλευση κάποιου μικρού χρονικού διαστήματος (λανθάνων 

χρόνος). Η συλλογή διαρκεί 6 λεπτά (3 δίλεπτα). 

Σάλιο διέγερσης :  

Είναι αυτό που παράγεται με την παρέμβαση ενός ερεθίσματος όπως η μάσηση τροφής, η 

επίδραση οξέων ή η μεσολάβηση οσμής. Η συλλογή του σάλιου διέγερσης γίνεται ως εξής: 

Ο ασθενής μασά μια μαστίχα χωρίς ζάχαρη για λίγη ώρα, μέχρι να φύγει η γλυκιά γεύση και 

ξεπλένει το στόμα με νερό. Στη συνέχεια μασά (την άγλυκη πλέον μαστίχα) για χρονικό διάστημα 6 

λεπτών (χωρίς διακοπή) και μαζεύει σε ένα ποτηράκι το σάλιο που παράγεται, χωρίς να καταπίνει 

καθόλου. Αντί για μαστίχα, ο ασθενής μπορεί να μασήσει ένα κομμάτι παραφίνης. 

Αν φοράει οδοντοστοιχίες ή γενικά δεν μπορεί να μασήσει μαστίχα, χρησιμοποιεί 2-3 σταγόνες από 

χυμό λεμονιού ή από διάλυμα κιτρικού οξέος 1-5%.  

Τρόπος μέτρησης: 

 Με μια σύριγγα, μετριέται η ποσότητα του σάλιου (ηρεμίας ή διέγερσης) που συλλέχθηκε, 

χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στη μέτρηση ο αφρός που πιθανότατα σχηματίσθηκε. Η ποσότητα 

αυτή διαιρείται δια του αριθμού των λεπτών που μάσησε (παραγόμενο σάλιο στο 1 λεπτό). 

Τιμές μικρότερες από 0,1ml ανά λεπτό για το σάλιο ηρεμίας και μικρότερες από 0,7ml ανά λεπτό 

για το σάλιο διέγερσης, δεν θεωρούνται φυσιολογικές και υποδηλώνουν την ύπαρξη υποσιαλίας. 
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Ενότητα 3. Συμπτώματα 

 Στην υποσιαλία το σάλιο είναι παχύρευστο με φυσαλιδώδη όψη και οδηγεί στην εμφάνιση 

συμπτωμάτων που μπορεί να είναι είτε υποκειμενικά (αυτά που αισθάνεται ο ασθενής) είτε 

αντικειμενικά (αυτά που παρατηρεί ο γιατρός ή ο οδοντίατρος).  

 

3.1. Υποκειμενικά συμπτώματα υποσιαλίας 

Ο υποσιαλικός ασθενής παραπονιέται για κάποια ενοχλητικά συμπτώματα, όπως: διαταραχή στην 

αίσθηση της γεύσης, καυσαλγία, δυσκολία μάσησης, κατάποσης, ομιλίας, κακοσμία στόματος, 

προβλήματα με τη συγκράτηση των οδοντοστοιχιών και δυσκολία στη διάνοιξη του στόματος. 

α) Διαταραχή στην αίσθηση της γεύσης: Επάνω στη γλώσσα υπάρχουν οι γευστικές θηλές, που είναι 

υπεύθυνες για την αίσθηση της γεύσης. Η γεύση διαταράσσεται, διότι το σάλιο δεν είναι αρκετό 

για: 

 να φέρει σ΄ επαφή τις διαλυμένες ουσίες της τροφής με τις γευστικές θηλές και 

 να ξεπλύνει τις γευστικές θηλές από τα υπολείμματα της τροφής. 

Ο υποσιαλικός ασθενής παραπονιέται για άσχημη γεύση και συνήθως στο στόμα του κυριαρχεί η 

γεύση του αλμυρού. Στην περίπτωση που η υποσιαλία οφείλεται στην ακτινοβόληση της περιοχής 

κεφαλής-τραχήλου, η αίσθηση της γεύσης επανέρχεται σε μικρό χρονικό διάστημα μετά από το 

τέλος της ακτινοθεραπείας. Σε λίγους όμως ασθενείς το πρόβλημα με τη διαταραχή της γεύσης 

παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

β) Καυσαλγία: Καυσαλγία είναι το επώδυνο αίσθημα καψίματος που υπάρχει μέσα στο στόμα. 

Μερικές φορές εντοπίζεται στη γλώσσα (γλωσσοδυνία). Ο ασθενής αποφεύγει τη λήψη όξινων και 

αλμυρών τροφών καθώς και τα καρυκεύματα. Η κατάσταση επιτείνεται σε περιπτώσεις ύπαρξης στο 

στόμα μικροτραυματισμών ή μυκητιάσεων ή στομαχικών διαταραχών μετά από χημειοθεραπεία. 

Επίσης, επηρεάζεται πολύ από την ψυχική κατάσταση του ασθενή. 

γ) Δυσκολία μάσησης, κατάποσης, ομιλίας: Ο υποσιαλικός ασθενής αντιμετωπίζει προβλήματα με τη 

μάσηση, την κατάποση  ή και την ομιλία. Χαρακτηριστικό είναι ότι αισθάνεται πόνο όταν μασά και 

καταπίνει, με αποτέλεσμα να αποφεύγει το φαγητό και να υποσιτίζεται. Επίσης, γίνεται 

"επιλεκτικός" και περιορίζεται σε τροφές που καταπίνονται εύκολα και δεν απαιτούν μεγάλη 

προσπάθεια για μάσηση.  

Η γλώσσα γίνεται δυσκίνητη και οι κινήσεις της δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο από την 

ξηρότητα του στόματος. Η ομιλία του έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο, αποτέλεσμα της τριβής που 

αναπτύσσεται μεταξύ της κινούμενης γλώσσας και της υπερώας, τα δε χείλη "κολλάνε" μεταξύ τους, 

ιδίως στις γωνίες του στόματος. 

δ) Κακοσμία του στόματος (χαλίτωση): Η κακοσμία οφείλεται στην αύξηση των μικροβιακού 

φορτίου κυρίως στην επιφάνεια της γλώσσας ή στην ύπαρξη φλεγμονής στα ούλα ή γενικά στο 

στόμα. Επιπλέον, η μείωση του σάλιου σημαίνει αυτόματα και μείωση της αντιμικροβιακής δράσης 
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του, γεγονός που οδηγεί στην περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού των μικροβίων. Η απόπνοια από 

το στόμα του υποσιαλικού ασθενή έχει μιας μορφής δυσοσμία και άν συνυπάρχει και φτωχή 

στοματική υγιεινή, τότε το πρόβλημα της κακοσμίας επιδεινώνεται.  

ε) Προβλήματα συγκράτησης των οδοντοστοιχιών: Γενικά, το σάλιο βοηθάει στη συγκράτηση των 

οδοντοστοιχιών, καταλαμβάνοντας το κενό μεταξύ βλεννογόνου και οδοντοστοιχίας και μειώνοντας 

την τριβή. Όταν δεν υπάρχει αρκετό σάλιο στο στόμα, ο ασθενής παραπονιέται ότι δεν μπορεί να 

ανεχθεί τις οδοντοστοιχίες του, με συνέπεια να τις βγάζει συνέχεια από το στόμα. Όταν τις φορά, 

δυσκολεύεται στη μάσηση της τροφής και ο βλεννογόνος του στόματος τραυματίζεται εύκολα.        

Γι αυτό αναγκάζεται να επιλέγει τις υδαρείς και μαλακές τροφές. Οι μαλακές τροφές συχνά είναι πιο 

κολλώδεις, οπότε παραμένουν περισσότερο χρόνο στο στόμα και εάν είναι αμυλούχες, τότε υπάρχει 

χρόνος για την αποδόμησή τους σε απλούστερα σάκχαρα. Τα σάκχαρα αυτά με την σειρά τους  

ευνοούν την ανάπτυξη των οξεογόνων μικροβίων του στόματος και η όλη κατάσταση ευνοεί την 

ανάπτυξη της νόσου τερηδόνας. 

στ) Δυσκολία στη διάνοιξη του στόματος: Ο ασθενής που δέχθηκε θεραπευτική ακτινοβόληση 

δυσκολεύεται να ανοίξει το στόμα του αρκετά (περιορισμένο εύρος ανοίγματος) επειδή οι μύες 

έγιναν δύσκαμπτοι. Αιτία αυτής της δυσκαμψίας είναι η ακτινοβολία που διαπέρασε τους μύες του 

προσώπου και του λαιμού, οπότε χάσανε την ελαστικότητά τους. Σε ορισμένες σοβαρές 

περιπτώσεις, παρατηρείται ελάχιστη διάνοιξη του στόματος, πράγμα που ταλαιπωρεί τον ασθενή 

και δυσκολεύει τον οδοντίατρο. 

3.2. Αντικειμενικά ευρήματα υποσιαλίας 

Ο υποσιαλικός ασθενής διατρέχει υψηλό κίνδυνο για οδοντικά και στοματικά προβλήματα και ο 

οδοντίατρος μπορεί να τα εντοπίσει έγκαιρα. Αναλυτικότερα: 

α) Τερηδονικός κίνδυνος: Είναι η ευκολία με την οποία αναπτύσσονται νέες τερηδονικές βλάβες. 

Όλοι όσοι έχουν υποσιαλία βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη τερηδονικών βλαβών είτε 

σε νέες επιφάνειες είτε γύρω από σφραγίσματα και προσθετικές εργασίες. Σε σοβαρές περιπτώσεις 

υποσιαλίας, οι βλάβες αυτές αναπτύσσονται άτυπα δηλ. ακόμη και σε επιφάνειες όπου συνήθως 

δεν παρουσιάζεται τερηδόνα (π.χ. στα φύματα των δοντιών). Οι άτυπες αυτές βλάβες εξελίσσονται 

με μεγάλη ταχύτητα, οπότε μέσα σε λίγους μήνες τα δόντια εμφανίζουν εικόνα καταστροφής. 

Ο τερηδονικός κίνδυνος είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων βιολογικών και κοινωνικο- 

οικονομικών. Από τους βιολογικούς, η απουσία σάλιου και φθορίου (δες ενότητες 2 και 6.4, 

αντίστοιχα) και η παρουσία μικροβιακής πλάκας και ζαχαρούχων ή αμυλούχων τροφών είναι οι 

κυρίαρχοι. Στο σημείο αυτό θα αναλυθούν οι δύο τελευταίοι παράγοντες. 

Η σύσταση της τροφής, η περιεκτικότητα σε ζυμώσιμους υδατάνθρακες και η συχνότητα 

κατανάλωσής της παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία από άτομο σε άτομο. Στον υποσιαλικό ασθενή 

παρατηρείται μια αλλαγή στις προτιμήσεις του, δηλαδή διαλέγει τροφές με μαλακή και κολλώδη 

σύσταση και επιπλέον αυξάνει τη συχνότητα λήψης ζαχαρούχων ή και ελαφρώς όξινων υγρών.  
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Σχετικά με τη μικροβιακή πλάκα γνωρίζουμε ότι είναι συναθροίσεις εκατοντάδων 

εκατομμυρίων μικροβίων που αναπτύσσονται στα δόντια και κοντά στα ούλα. Στα άτομα με χαμηλή 

τερηδονική δραστηριότητα, η μικροβιακή πλάκα περιέχει μικρό ποσοστό οξεογόνων μικροβίων, ενώ 

στους υποσιαλικούς το ποσοστό των οξεογόνων μικροβίων της πλάκας είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερο. Κάθε φορά που καταναλώνονται προϊόντα ζάχαρης ή αμύλου, τα οξεογόνα μικρόβια 

μεταβολίζουν αυτούς τους υδατάνθρακες και παράγουν οξέα που διαλύουν το δόντι. Επειδή το 

σάλιο τους δεν έχει την ρυθμιστική ικανότητα να εξουδετερώσει τα οξέα, υπάρχει μεγαλύτερος 

κίνδυνος να αναπτυχθούν τερηδονικές βλάβες στις μύλες (αδαμαντίνη) και στις απογυμνωμένες 

ρίζες (δες ενότητα 2.1).Στην απογυμνωμένη ρίζα του δοντιού, η τερηδονική βλάβη έχει εικόνα 

κυκλοτερή, υφή μαλακή και χρώμα σκούρο καφέ.  

β) Κίνδυνος διάβρωσης των δοντιών: Το πρόβλημα της διάβρωσης των δοντιών (διάλυση από 

χημικό αίτιο) παρατηρείται σε άτομα που καταναλώνουν όξινες τροφές (υγρής ή στερεάς σύστασης) 

σε καθημερινή βάση. Οι ασθενείς καταφεύγουν στη συχνή λήψη αναψυκτικών ή χυμών, για να 

διεγείρουν την παραγωγή σάλιου και να ανακουφιστούν από το σύμπτωμα του ξηρού στόματος. Η 

διάβρωση όμως που προκαλείται στα δόντια των υποσιαλικών είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με 

τη διάβρωση που προκαλείται στα άτομα που έχουν φυσιολογική παραγωγή σάλιου.  

Εάν ο υποσιαλικός ασθενής βουρτσίζει με δύναμη και με ακατάλληλη βούρτσα, τότε οι 

βλάβες στα δόντια είναι σοβαρότερες, αφού περιπλέκεται το πρόβλημα της χημικής διάβρωσης με 

το πρόβλημα της μηχανικής αποτριβής.  

Συμπερασματικά, τα οξέα των τροφών, η έλλειψη της προστατευτικής και ρυθμιστικής 

ιδιότητας του σάλιου και η αυξημένη συχνότητα λήψης αναψυκτικών/ χυμών (όξινα ζαχαρούχα 

υγρά), θέτουν σε σοβαρότατο κίνδυνο την ακεραιότητα των δοντιών σε άτομα με υποσιαλία. 

γ) Προβλήματα του βλεννογόνου του στόματος και ούλων: Όπως προαναφέρθηκε, η βλέννα που 

περιέχεται στο σάλιο δρα σαν λιπαντικό για το βλεννογόνο του στόματος, οπότε τον προστατεύει 

από την τριβή, την αφυδάτωση και διευκολύνει την κατάποση της τροφής. Στην υποσιαλία ο 

βλεννογόνος αφυδατώνεται, ατροφεί, τραυματίζεται ευκολότερα και παρουσιάζει μειωμένη 

άμυνα απέναντι στις μολύνσεις. Η σύνθεση των μικροβίων του στόματος αλλάζει και πολλά 

παθογόνα είδη (σταφυλόκοκκοι, μύκητες, ιοί, κ.ά) απειλούν συνεχώς με μολύνσεις.  

Τα ούλα, η γλώσσα, το εσωτερικό του στόματος και οι γωνίες των χειλιών κοκκινίζουν, 

κάνουν εύκολα πληγές, πρήζονται και πονάνε, ιδίως κατά τη μάσηση. Βέβαια, πολλά από αυτά τα 

συμπτώματα μπορεί να είναι και αντίδραση του οργανισμού στην ακτινοθεραπεία (βλεννογονίτιδα). 

Η ουλίτιδα αναπτύσσεται σχετικά εύκολα, διότι στο υποσιαλικό άτομο η μικροβιακή πλάκα είναι 

αφθονότερη σε σχέση με τα άτομα με φυσιολογική έκκριση σάλιου. Όταν υπάρχουν οδοντοστοιχίες 

και επειδή η συγκράτησή τους είναι προβληματική, ο ευαίσθητος βλεννογόνος τραυματίζεται 

εύκολα και η επώδυνη αυτή κατάσταση οδηγεί στην αφαίρεσή τους.  

Όλα τα παραπάνω κάνουν τον υποσιαλικό να τρέφεται άσχημα (ποσοτικά και ποιοτικά) και 

τον οδηγούν στην απώλεια ενός σημαντικού μέρους από το σωματικό του βάρος (περίπου 5-15 

κιλών). 
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Ενότητα 4.  

Παρέμβαση οδοντιάτρου 

 

4.1 Τι κάνει ο οδοντίατρος στο υποσιαλικό άτομο  

Στην περίπτωση του ακτινοβολημένου ασθενή, όλες οι συναντήσεις θα πρέπει να διέπονται 

από πνεύμα κατανόησης και ψυχολογικής υποστήριξης του ασθενή. Η εμπειρία δείχνει ότι οι 

ασθενείς κυριεύονται από το γενικό τους πρόβλημα και θεωρούν δεύτερης προτεραιότητας την 

προστασία των δοντιών τους. Η ένταξη του νοσοκομειακού οδοντιάτρου στη θεραπευτική ομάδα 

των ειδικών ιατρών (χειρουργός, ακτινοθεραπευτής, ογκολόγος, παθολόγος) θα πρόσφερε πολλά 

στον ασθενή. 

Μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιλαμβάνει :  

 

α) Αρχική εξέταση: Ο οδοντίατρος μετρά την αρχική ταχύτητα ροής του σάλιου και την σημειώνει 

στο ιστορικό του ασθενή, προκειμένου να παρακολουθήσει τις αλλαγές στην παραγωγή σάλιου που 

θα παρουσιασθούν αργότερα. Επίσης, καταγράφει αναλυτικά την κατάσταση δοντιών και ούλων και 

γενικά του στόματος. Στην περίπτωση που ο ασθενής θα ακολουθήσει θεραπεία με ακτινοβολία, ο 

οδοντίατρος τον ενημερώνει πλήρως για όλες τις επιπλοκές που θα εμφανιστούν στο στόμα του.  

Σε σοβαρές και πολύπλοκες περιπτώσεις, θα ήταν σωστό να υπάρξει συνεργασία του γενικού 

οδοντιάτρου και με συναδέλφους εξειδείκευσης. 

 

β) Θεραπευτική αποκατάσταση των δοντιών: Ο οδοντίατρος αντιμετωπίζει θεραπευτικά όλες τις 

ανάγκες των δοντιών (σφραγίσματα, εξαγωγές, κλπ), των ούλων και του περιοδοντίου (αφαίρεση 

πέτρας επάνω και κάτω από τα ούλα) και εάν υπάρχει πόνος, προβαίνει σε ανάλογες πράξεις (π.χ. 

ενδοδοντική θεραπεία) για να τον ανακουφίσει.  

 

γ) Επιλογή κατάλληλου προληπτικού προγράμματος: Το πρόγραμμα που θα θεσπιστεί θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη όλους τους επιβαρυντικούς παράγοντες και να είναι ανάλογο της βαρύτητάς τους. 

Διακρίνεται σε αυτό που θα εφαρμοστεί στο ιατρείο και σε αυτό που θα ακολουθήσει ο ασθενής 

στο σπίτι. Περιλαμβάνει συστάσεις για σωστή διατροφή, άψογη στοματική υγιεινή, καθημερινή 

χρήση φθοριούχων και διέγερση παραγωγής σάλιου, εφόσον λειτουργούν οι σιαλογόνοι αδένες, 

έστω και μερικώς (Πίνακες 1, 2). Ο ασθενής θα πρέπει να πεισθεί ότι απαιτείται η πιστή 

συμμόρφωσή του στο πρόγραμμα. 
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Πίνακας 1: Πρόληψη στο Οδοντιατρείο (παθητική πρόληψη) για άτομα με υποσιαλία 

α) Τακτικές επισκέψεις κάθε 3 μήνες στον οδοντίατρο για :  
     σιαλομετρία, καταγραφή πιθανόν νέων τερηδονικών βλαβών και ουλίτιδας. 

β) Αποκάλυψη μικροβιακής πλάκας και επανεκπαίδευση στο σωστό βούρτσισμα. 

γ) Τοπικές εφαρμογές με πυκνά φθοριούχα σκευάσματα (βερνίκι, ζελέ) 

δ) Ενδεδειγμένες οδοντιατρικές πράξεις : Αποτρύγωση (εφόσον χρειάζεται) 
    Στίλβωση με φθοριούχο οδοντόκρεμα και ελαστικό κύπελλο 
    Εμφράξεις με υλικά μεγάλης διάρκειας. Διόρθωση κακοτεχνιών 

ε) Αντιμικροβιακή αγωγή με ζελέ χλωρεξιδίνης,  εφαρμογή με μεσοδόντια βουρτσάκια. 

 

Πίνακας 2: Πρόληψη στο σπίτι (ενεργητική πρόληψη– αυτοπρόληψη) για άτομα με υποσιαλία 

1) Ενημέρωση: 
Για τα αίτια των συμπτωμάτων και τους τρόποι ανακούφισης  
Σύσταση για διακοπή καπνίσματος, αποφυγή οινοπνευματωδών 

2) Διατροφή: 
Αποφυγή όξινων και ερεθιστικών στερεών ή υγρών τροφών 
Έλεγχος συχνότητας λήψης ζαχαρούχων 
Εφύγρανση στόματος με νερό, γάλα, σόδα, μεταλλικό νερό, ελαφρύ μαύρο τσάι, 
 χαμομήλι και γενικώς αφέψημα (χωρίς ζάχαρη και χωρίς οξύ) 
Επιλογή θρεπτικών τροφών αλεσμένων ή μη, ανάλογα με τον βαθμό υποσιαλίας  

3) Στοματική υγιεινή: 
Μαλακή οδοντόβουρτσα συμβατική ή ηλεκτρική, κάθε μέρα 
Μεσοδόντια βουρτσάκια καθημερινά (με μαλακές ίνες) 
Οδοντόκρεμα φθοριούχος λεπτόκοκκη, καλύτερα χωρίς Sodium Lauryl Sulphate  
or Phosphate (SLS/P= απορρυπαντικό) και πιθανόν με ξυλιτόλη, ένζυμα σάλιου 

4) Φθοριούχα σκευάσματα 
Οδοντόκρεμα 1.450 ή προτιμότερο με 5.000 ppm F 
Παστίλιες φθορίου (διάλυση σε λίγο νερό) 
Μαστίχες με φθόριο και  με ξυλιτόλη (ως 5 ανά ημέρα) 
Στοματόπλυμα 230 ή 500 ppm F, χωρίς αλκοόλη, ουδέτερου pH, 2 φορές τη μέρα 

5) Διέγερση παραγωγής σάλιου 
   Μηχανική : τροφές που απαιτούν μασητική προσπάθεια, μάσηση μαστίχας χωρίς ζάχαρη 
   Χημική : καραμέλες κιτρικού οξέος με ρυθμιστικά της  οξύτητας (φωσφορικό ασβέστιο),            

φθόριο και ξυλιτόλη 
   Φαρμακευτική (σε ασιαλία): σιαλαγωγά φάρμακα  

6) Εφυγραντικά στόματος 
   Υγρά πλούσια σε ανόργανα ιόντα (ασβέστιο, φθόριο, κ.ά), οργανικές ουσίες (καρβοξυλο- 
μεθυλο-κυτταρίνη, βλεννοπρωτεϊνες), υποκατάστατα ζάχαρης (ξυλιτόλη, σουκραλόζη, 
 στέβια, ακεσουλφάμη ή ασπαρτάμη) 
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4.2 Θεραπευτική αποκατάσταση δοντιών 

 (για ακτινοβολημένους ασθενείς) 

 

Οι πιθανές οδοντιατρικές εργασίες είναι καλύτερα να προγραμματισθούν έγκαιρα. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας ή και μετά το 

πέρας αυτής. Σημαντικό είναι να πραγματοποιηθούν με ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς, 

προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος των επιπλοκών. Η κυριότερη επιπλοκή που εμφανίζεται, ιδίως 

στην κάτω γνάθο, είναι η οστεονέκρωση.  

α) Πριν από την ακτινοθεραπεία: Ο ακτινογραφικός έλεγχος των δοντιών (π.χ. πανοραμική) πιθανόν 

να αποκαλύψει υπολείμματα ριζών, κύστεις, κ.ά. Θα πρέπει να καταγραφεί λεπτομερειακά η 

κατάσταση των δοντιών, του περιοδοντίου και του βλεννογόνου. Ο στόχος είναι ο εντοπισμός και 

περιορισμός κάθε πηγής μόλυνσης. 

Σφραγίσματα και καθαρισμός των δοντιών (αποτρύγωση) επιτρέπεται να γίνονται πριν αλλά 

και κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εβδομάδων της ακτινοθεραπείας. Στην περίπτωση που ο 

ασθενής πάσχει από ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα, τότε επιβάλλεται η θεραπεία τους να προηγηθεί 

της ακτινοβολίας. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επιδεινωθεί η κατάσταση των περιοδοντικών 

ιστών.  

Η λήψη αποτυπωμάτων και από τις δυο γνάθους πριν από την ακτινοθεραπεία θα φανεί 

ιδιαίτερα χρήσιμη. Τα αποτυπώματα των γνάθων θα χρησιμεύσουν τόσο για την έγκαιρη κατασκευή 

εξατομικευμένου νάρθηκα (για τις μελλοντικές τοπικές φθοριώσεις) όσο και για την πιθανή 

κατασκευή προσωρινής προσθετικής εργασίας.  

Η εξαγωγή γερού δοντιού για προληπτικούς λόγους δεν επιτρέπεται. Αν υπάρχουν κατεστραμμένα 

δόντια, η εξαγωγή τους θα πρέπει να γίνει 7 ως 20 μέρες πριν την έναρξη της ακτινοθεραπείας. Αυτό 

το χρονικό διάστημα θεωρείται απαραίτητο για να επουλωθεί το τραύμα, διαφορετικά αν δεν 

επουλωθεί τελείως, υπάρχει κίνδυνος οστεονέκρωσης. Οι εξαγωγές μπορεί να γίνουν σε 

μεμονωμένα δόντια ή σε ομάδα δοντιών με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς από μέρους του 

οδοντιάτρου. Σε περίπτωση που απαιτείται ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) του δοντιού και ο 

χρόνος είναι περιορισμένος, τότε προτείνεται εξαγωγή. 

β) Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας: Βασική προϋπόθεση για να προστατευτεί η στοματική 

υγεία του ασθενούς, αποτελεί η στενή συνεργασία του νοσοκομειακού οδοντιάτρου με τον 

ακτινοθεραπευτή. Πριν από κάθε συνεδρία για ακτινοθεραπεία, ο οδοντίατρος προβαίνει σε τοπική 

φθορίωση των δοντιών με πυκνό όξινο (και όχι ουδέτερο) σκεύασμα φθορίου που τοποθετείται στο 

στόμα με δισκάρια. Ο αντικειμενικός στόχος της φθορίωσης σε αυτό το στάδιο είναι η ενίσχυση της  

επουλωτικής δύναμης του σάλιου με ιόντα φθορίου έναντι της αδαμαντίνης (μέσω της 

κατακρήμνισης φθοριούχου ασβεστίου), πριν να αρχίσει η τερηδονική προσβολή. 

Στη φάση αυτή σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή και η 

ανακούφιση από τον πόνο. Προσδιορίζεται η ταχύτητα ροής του σάλιου και γίνονται συζητήσεις για 
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τη διατροφή, το προληπτικό πρόγραμμα (δες ενότητα 5 και 6), αλλά και για τις δυσκολίες που θα 

συναντήσει ο ασθενής σχετικά με τη μάσηση, κατάποση και την ομιλία.  

Σε περίπτωση που απαιτείται εξαγωγή δοντιών, επιτρέπεται η αφαίρεση ενός μόνο δοντιού 

τη φορά. Ο κίνδυνος για οστεονέκρωση μειώνεται σημαντικά με την αποφυγή πρόκλησης 

εκτεταμένου τραύματος. Ίδιος κίνδυνος υπάρχει και στην περίπτωση που θα γίνει νέα εξαγωγή, 

χωρίς να έχει επουλωθεί το τραύμα της προηγούμενης. Επίσης, είναι πιθανόν μετά από τις εξαγωγές 

να χρειασθεί η κατασκευή προσωρινών προσθετικών εργασιών.  

γ) Μετά τη δεύτερη εβδομάδα ακτινοθεραπείας: Οι οδοντιατρικές εργασίες είναι καλύτερα να 

αποφεύγονται μέχρι το πέρας της 2ης εβδομάδας. Ο πόνος, η εκτεταμένη φλεγμονή και η 

περιορισμένη διάνοιξη του στόματος είναι συνθήκες που δυσκολεύουν τη δουλειά του 

οδοντιάτρου. Γι αυτό γίνονται μόνο κατεπείγουσες οδοντιατρικές πράξεις. Η ανακούφιση από τον 

πόνο, η περιποίηση των ευαίσθητων βλεννογόνων και συζητήσεις για τη διατροφή και τη στοματική 

υγιεινή, είναι θέματα που θα ενταχθούν στις συναντήσεις αυτές. 

δ) Μετά το πέρας της ακτινοθεραπείας: Το σημαντικότερο πράγμα στη φάση αυτή είναι τα δόντια 

να διατηρηθούν γερά, γι αυτό και η εφαρμογή του προληπτικού προγράμματος θεωρείται 

απαραίτητη. Όλες οι οδοντιατρικές πράξεις ρουτίνας μπορούν να γίνουν χωρίς ιδιαίτερες 

προφυλάξεις, εκτός από την θεραπεία ουλίτιδας, περιοδοντίτιδας και τις εξαγωγές. Η μειωμένη 

άμυνα των ιστών της περιοχής, σε συνδυασμό με τις τραυματικές εργασίες, μπορεί να συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη οστεονέκρωσης.  

Στην περίπτωση κατεστραμμένων δοντιών, επιτρέπεται η εξαγωγή ενός δοντιού τη φορά 

από έμπειρο οδοντίατρο, πάντα με κάλυψη αντιβιοτικού, μια και οι ακτινοβολημένοι ιστοί 

αντιδρούν διαφορετικά από τους υγιείς. Η προσθετική αποκατάσταση (ποικίλης έκτασης) μπορεί να 

γίνει μετά από την πλήρη επούλωση, δηλ. σε 2-4 μήνες. 

ε) Τακτικός επανέλεγχος: Είναι απαραίτητος, διότι συμβάλλει τόσο στην έγκαιρη ανίχνευση και 

αντιμετώπιση των προβλημάτων όσο και στην ενίσχυση των προληπτικών μέτρων. Κατά την 

διάρκεια του πρώτου χρόνου θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 φορές και αργότερα τουλάχιστον 2 

φορές το χρόνο.  

Το σπουδαιότερο από όλα τα προληπτικά μέτρα είναι η άριστη στοματική υγιεινή, η οποία 

επιτυγχάνεται με επανεκπαίδευση του ασθενή στη χρήση όλων των κατάλληλων μέσων που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο. Η χρήση χρωστικής αποκάλυψης των μικροβιακών πλακών βοηθάει 

στην εκπαίδευση του ασθενή  
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Ενότητα 5. Προληπτικό πρόγραμμα στο οδοντιατρείο 

 (παθητική πρόληψη ) 

 

Αποτελεί το μέρος του προληπτικού προγράμματος που παρέχεται στον υποσιαλικό ασθενή 

στο οδοντιατρείο και περιλαμβάνει (Πίν.1): τακτικές επισκέψεις, έλεγχο μικροβιακής πλάκας  με 

αποκάλυψη πλακών, ενδεδειγμένες οδοντιατρικές πράξεις, τοπική φθορίωση δοντιών και 

αντιμικροβιακή αγωγή. 

 

5.1. Τακτικές επισκέψεις 

Ο υποσιαλικός ασθενής ανήκει στην ομάδα ατόμων υψηλού τερηδονικού κινδύνου, γι’ αυτό 

πρέπει να ακολουθεί ένα εντατικό προληπτικό πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να 

πεισθεί για την αποτελεσματικότητα του προληπτικού προγράμματος, οπότε μια εκ νέου συζήτηση 

για το πρόβλημά του θα τον επανα-δραστηριοποιήσει θετικά. Οφείλει να επισκέπτεται τον 

οδοντίατρο κάθε 2-3 μήνες. Ο οδοντίατρος καταγράφει τις νέες τερηδονικές βλάβες, την κατάσταση 

των ούλων και μετρά την ταχύτητα ροής σάλιου (ηρεμίας και διέγερσης). Επιπλέον, επιλέγει και 

εκτελεί τις ενδεδειγμένες οδοντιατρικές πράξεις, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του 

ασθενή.  

 

5.2. Έλεγχος μικροβιακής πλάκας - Αποκάλυψη πλακών 

Ο οδοντίατρος βάφει με ειδική χρωστική τις μικροβιακές πλάκες, δηλαδή τις συναθροίσεις 

των μικροβίων που βρίσκονται προσκολλημένες επάνω στα δόντια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ο 

έλεγχος της αποτελεσματικότητας της μεθόδου βουρτσίσματος που εφαρμόζει ο ασθενής και 

αποκαλύπτονται οι θέσεις που υστερεί. Στη συνέχεια, ο ασθενής βουρτσίζει τα δόντια και τα ούλα, 

οπότε αφαιρεί τις χρωματισμένες πλάκες. Ο οδοντίατρος επιβλέπει το βούρτσισμα και προβαίνει 

στην επανεκπαίδευση του ασθενή.  

Με την ίδια χρωστική ο οδοντίατρος βάφει και τις τεχνητές οδοντοστοιχίες, οπότε ελέγχεται 

ο βαθμός καθαριότητάς τους. Η εκπαίδευση του ασθενή στο σωστό βούρτσισμα των 

οδοντοστοιχιών και η επισήμανση του πόσο σημαντική είναι η καθαριότητάς τους, συμβάλει στην 

αποφυγή στοματίτιδας (μυκητίαση). 

 

5.3. Ενδεδειγμένες οδοντιατρικές πράξεις  

Στην περίπτωση που χρειάζονται σφραγίσματα, χρησιμοποιούνται συνήθως υλικά που 

έχουν μακρά διάρκεια ζωής (π.χ. αμάλγαμα). Η υπάρχουσα τρυγία (πέτρα) αφαιρείται από τις 

θέσεις όπου έχει συσσωρευτεί και ακολουθεί ελαφρά στίλβωση των δοντιών με φθοριούχο 

οδοντόκρεμα και κυπελλοειδές ελαστικό. Επιδιώκεται η διόρθωση όλων των κακότεχνων 

οδοντιατρικών εργασιών, με σκοπό τη μείωση των θέσεων συσσώρευσης των μικροβίων. Επίσης 

κατά τον ετήσιο έλεγχο είναι χρήσιμο να ακτινογραφεί τα πίσω δόντια για τον έγκαιρο έλεγχο 

τερηδονικών βλαβών. 
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5.4. Τοπική φθορίωση 

Ο οδοντίατρος, μετά από την ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί  πυκνά φθοριούχα σκευάσματα, 

ουδέτερου pH, για ενίσχυση της επιφάνειας των δοντιών (μύλης και απογυμνωμένης ρίζας). Τα 

σκευάσματα αυτά έχουν είτε τη μορφή ζελέ, οπότε τοποθετούνται στο στόμα με δισκάρια, είτε τη 

μορφή βερνικιού οπότε επαλείφονται με πινελάκι. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους αυχένες των δοντιών και ιδίως στις απογυμνωμένες 

ρίζες των δοντιών, επειδή αυτές γίνονται ιδιαίτερα ευπαθείς στην τερηδόνα. 

 

5.5. Αντιμικροβιακή αγωγή 

Συνήθως χορηγείται σκεύασμα χλωρεξιδίνης σε μορφή ζελέ και συγκέντρωση 1% για την 

μείωση των μικροβίων στην περιοχή του αυχένα των δοντιών και της αποκαλυμμένης ρίζας. Η 

επάλειψη χλωρεξιδίνης γίνεται με μαλακή οδοντόβουρτσα και στις μεσοδόντιες περιοχές (ανάμεσα 

στα δόντια) πραγματοποιείται με μεσοδόντιο βουρτσάκι. Ο ασθενής ακολουθεί την αγωγή 1 φορά 

την ημέρα, επί ένα 15ήμερο. Καλό είναι να χρησιμοποιεί την χλωρεξιδίνη σε χρονική απόσταση από 

το βούρτσισμα.  

Η αγωγή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 3 μήνες περίπου. Ο οδοντίατρος, αφού ενημερώσει για 

την αξία της αντιμικροβιακής αγωγής, εκπαιδεύει τον ασθενή στην σωστή χρήση του ζελέ 

χλωρεξιδίνης. 
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Ενότητα 6. Προληπτικό πρόγραμμα στο σπίτι 

(ενεργητική πρόληψη – αυτοπρόληψη - αυτοφροντίδα) 

 

Είναι η συνειδητή συμμετοχή του ασθενή στη διατήρηση της στοματικής του υγείας και 

περιλαμβάνει: ενημέρωση, σωστή δίαιτα, στοματική υγιεινή, λήψη σκευασμάτων φθορίου και 

διέγερση παραγωγής σάλιου (Πίν 2). 

 

6.1 Ενημέρωση 

 Πληροφορίες για τα αίτια και τις συνέπειες της υποσιαλίας θα δώσουν ο θεράπων γιατρός 

και ο οδοντίατρος. Στην ενημέρωση του ασθενή θα βοηθήσει σημαντικά και αυτό το έντυπο. Όσο 

πιο ενημερωμένος είναι κανείς, τόσο πιο εύκολα θα συμμορφωθεί, θα αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα και θα βρει τρόπους να ανακουφιστεί. 

 

6.2  Σωστή δίαιτα 

Ο υποσιαλικός ασθενής θα πρέπει να ακολουθεί "ελεγχόμενη" διατροφή, για την οποία 

μπορεί να συζητήσει εκτενώς με τον οδοντίατρο. Κατάλληλη θεωρείται η διατροφή που περιέχει 

όλα τα θρεπτικά συστατικά, απαιτεί μασητική προσπάθεια (για παραγωγή σάλιου) και δεν ευνοεί 

την ανάπτυξη τερηδονικών βλαβών ή διαβρώσεων στα δόντια. 

Ο ασθενής με σοβαρή υποσιαλία κάτω από τις νέες συνθήκες, αναγκάζεται να 

αναπροσαρμόσει τη δίαιτά του και επιλέγει τροφές με υγρή και μαλακή σύσταση, αποφεύγοντας 

αυτές που απαιτούν έντονη μάσηση. Όμως για να μην υποσιτίζεται, οι υγρές και μαλακές τροφές 

που επιλέγει θα πρέπει να έχουν την ίδια θρεπτική αξία με τις στερεές που αποφεύγει (π.χ. 

κρεατόσουπα αντί για κομμάτι ψητό κρέας). 

Τα φρούτα και λαχανικά και γενικά οι τροφές που απαιτούν κάποια "μασητική 

προσπάθεια" θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην καθημερινή διατροφή. Εάν υπάρχει αδυναμία 

μάσησης, καλό είναι να τις αλέθει. 

Επίσης πρέπει να καταναλώνονται πολλά υγρά, που αποτελούν ιδανική επιλογή για να διατηρείται 

το στόμα υγρό, όπως γάλα, χαμομήλι, αφέψημα βοτάνων, ελαφρύ μαύρο τσάι και νερό, ιδίως 

μεταλλικό. Αν επιλέγει κανείς το μαύρο τσάι, θα πρέπει να γνωρίζει ότι περιέχει ταννίνες που 

επιτείνουν την αίσθηση του “στεγνού στόματος” και γι αυτό είναι καλύτερα να γίνεται ελαφρύ. 

Το γάλα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα καλό υποκατάστατο του σάλιου, διότι πέρα από την 

εφύγρανση, προσφέρει λίπανση και πολλαπλή προστασία στο στόμα και στα δόντια,  παρόλο που 

δεν περιέχει φθόριο. Επιπλέον αποτελεί σημαντική τροφή, επειδή έχει υψηλή θρεπτική αξία. 

Βέβαια, στις μεσογειακές χώρες ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων παρουσιάζει δυσανεξία στη λακτόζη 

του γάλακτος και αισθάνονται φούσκωμα στην κοιλιά με την λήψη του. Σήμερα κυκλοφορεί στο 

εμπόριο γάλα χωρίς λακτόζη. 

Αντίθετα, πρέπει να αποφεύγονται οι όξινες και ερεθιστικές τροφές (λεμόνια, ξινά φρούτα, 

αναψυκτικά, καραμέλες φρούτων, τουρσιά, τροφές με καρυκεύματα ή πολύ αλάτι, κ.ά.), τόσο γιατί 

ερεθίζουν τον ευαίσθητο βλεννογόνο, όσο και διότι εκθέτουν τα δόντια στον κίνδυνο της 

διάβρωσης.  
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Τα κρασιά που περιέχουν ταννίνες (κόκκικα ξηρά) πρέπει επίσης να αποφεύγονται διότι 

επιτείνουν το αίσθημα του ξηρού στόματος. Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγονται όλα τα 

αλκοολούχα, επειδή προκαλούν αφυδάτωση του οργανισμού. 

Τέλος πρέπει να ελέγχεται η συχνότητα λήψης ζαχαρούχων τροφών ιδίως ανάμεσα στα 

γεύματα και αυτό διότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος προσβολής από 

τερηδόνα. Ένας τρόπος για να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος, είναι στα ροφήματα, αντί της κοινής 

ζάχαρης, να χρησιμοποιείται υποκατάστατο ζάχαρης (ξυλιτόλη, σουκραλόζη, ασπαρτάμη, 

σακχαρίνη, στέβια). Συστήνεται η αποφυγή της σορβιτόλης και της μανιτόλης, επειδή κάποια 

μικρόβια με την πάροδο του χρόνου αποκτούν την ικανότητα να τις ζυμώνουν και να παράγουν οξύ. 

Εάν καταναλώνονται προϊόντα όπως μαστίχες, καραμέλες, αναψυκτικά ή φαρμακευτικά σιρόπια, να 

προτιμώνται αυτά με υποκατάστατα της ζάχαρης.  

Γενικά, ο υποσιαλικός θα πρέπει να τρώει μέχρι 5 φορές την ημέρα (τρία κύρια γεύματα και 

2 μεσογεύματα). Μετά από τη λήψη τροφής, το στόμα θα πρέπει να ξεπλένεται με νερό, κάθε φορά.  

 

6.3 Στοματική υγιεινή 

 Η συστηματική και άριστη στοματική υγιεινή είναι το κλειδί για την διατήρηση της 

στοματικής υγείας και επιτυγχάνεται με το βούρτσισμα των δοντιών. 

α) Οδοντόβουρτσα: Να επιλέγεται μαλακή (ως πολύ μαλακή σε σοβαρή υποσιαλία) οδοντόβουρτσα 

που θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε φορά που παραμορφώνονται οι τρίχες της. Όταν 

παραμορφώνονται νωρίτερα από 2 μήνες, μπορεί να σημαίνει ότι εφαρμόζεται δύναμη κατά το 

βούρτσισμα, πράγμα ανεπιθύμητο. Σχετικά με την χρήση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, 

γνωρίζουμε πως επιτυγχάνεται λίγο καλύτερο αποτέλεσμα, ιδίως στην περιοχή του αυχένα των 

δοντιών. Τα πιο σύγχρονα μοντέλα ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας κάνουν ήπιες παλμικές και 

ημικυκλικές κινήσεις. 

Καλό είναι το βούρτσισμα να γίνεται 1 έως 2 ώρες μετά από το βραδινό γεύμα. Η σκόπιμη 

αυτή καθυστέρηση προτείνεται για να μην απομακρυνθεί το επιφανειακό στρώμα αδαμαντίνης που 

έχει σχετικά μαλακώσει από τα οξέα των τροφών του γεύματος.  

Ως συμπληρωματικά του βουρτσίσματος συνιστώνται τα μεσοδόντια βουρτσάκια, με μέγεθος 

ανάλογο του μεσοδόντιου χώρου. Τα βουρτσάκια αυτά χρησιμοποιούνται όπως και οι 

οδοντογλυφίδες, αλλά είναι πιο αποτελεσματικά στην αφαίρεση των μικροβιακών πλακών, χάρις 

στις ίνες που φέρουν. Προτείνεται να χρησιμοποιούνται κάτω από την παρυφή της μεσοδόντιας 

θηλής και να είναι κατασκευασμένες από μαλακιές ίνες. 

β) Οδοντόκρεμα: Κατάλληλη οδοντόκρεμα είναι αυτή που περιέχει φθόριο και έχει λεπτόκοκκο 

αποτριπτικό. Η συγκέντρωση του φθορίου θα πρέπει να είναι υψηλή από1.450 ppmF (ανώτερη 

επιτρεπτή στο εμπόριο) ως και 5.000 ppmF (μόνο στα φαρμακεία). 

Στο εμπόριο κυκλοφορούν και οδοντόκρεμες που περιέχουν το σύστημα της 

λακτοπεροξειδάσης και υποκαθιστούν μερικώς τα αντιμικροβιακά ένζυμα του σάλιου.  
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Επίσης κυκλοφορούν και οδοντόκρεμες που δεν περιέχουν απορρυπαντικό (λαβρο-θειικό ή λαβρο-

φωσφορικό νάτριο, sodium lauryl sulfate/phosphate ή SLS/P). Πρόκειται για το κοινότερο 

απορρυπαντικό και μπορεί σε ορισμένα άτομα με υποσιαλία να προκαλέσει αλλοιώσεις στον 

ευαίσθητο στοματικό βλεννογόνο και δυσάρεστη αίσθηση, επειδή απομακρύνει όλα τα ίχνη σάλιου.  

γ) Τρόπος βουρτσίσματος: Δεν εφαρμόζουμε δύναμη. Η βούρτσα τοποθετείται έτσι ώστε να 

ακουμπά στα δόντια και στα ούλα. Μετακινείται αργά-αργά και διαδοχικά από δόντι σε δόντι και 

ταυτόχρονα ωθούνται οι ίνες της βούρτσας να εισχωρήσουν ανάμεσα στα δόντια. Η κεφαλή της 

βούρτσας διαγράφει δονητικές κινήσεις και όχι πριονωτές, ενώ οι ίνες μένουν σχεδόν ακίνητες. Οι 

μασητικές επιφάνειες βουρτσίζονται τελευταίες με κινήσεις μπρος-πίσω. 

Το βούρτσισμα γίνεται ακολουθώντας ένα σύστημα π.χ. αρχίζοντας από τα πίσω δεξιά και 

συνεχίζοντας έτσι ώστε να μην παραληφθεί κανένα δόντι και καμία επιφάνεια (εξωτερική ή 

εσωτερική). Στα πίσω δόντια και στις γλωσσικές επιφάνειες που καθαρίζονται δυσκολότερα, 

αφιερώνεται περισσότερος χρόνος. Κάθε φορά βουρτσίζονται και τα αντίστοιχα ούλα.  

Γενικά, η προσοχή επικεντρώνεται κυρίως στους αυχένες των δοντιών και στα μεσοδόντια 

διαστήματα, δηλ. στα μέρη όπου συγκεντρώνεται η μικροβιακή πλάκα. Επίσης, είναι καλό να 

βουρτσίζεται και το πρόσθιο μέρος της ράχης της γλώσσας, για να περιορισθεί το μικροβιακό 

φορτίο και η πιθανή κακοσμία. Ο  χρόνος που πρέπει να αφιερωθεί είναι τόσος όσο χρειάζεται για 

να επιτευχθεί άριστο αποτέλεσμα. 

Να σημειωθεί ότι το βραδινό βούρτσισμα είναι αναντικατάστατο, διότι κατά τη διάρκεια του 

ύπνου το παραγόμενο σάλιο ηρεμίας σχεδόν μηδενίζεται, οπότε και τα δόντια κινδυνεύουν από 

τερηδόνα σε μεγαλύτερο βαθμό.  

 

6.4 Λήψη σκευασμάτων φθορίου 

 Το φθόριο είναι ένα στοιχείο που προστατεύει τα δόντια από την τερηδόνα. Τα κάνει πιο 

ανθεκτικά στη δράση των οξέων και μαζί με το σάλιο διορθώνει τις μικρές και αφανείς τερηδονικές 

βλάβες. Επιβάλλεται να χρησιμοποιείται φθόριο σε καθημερινή βάση. Η φθοριούχος οδοντόκρεμα 

είναι υποχρεωτική και από τις λοιπές διαθέσιμες πηγές λήψης φθορίου επιλέγονται μία έως δύο, 

αυτές που βολεύουν περισσότερο. 

α) Φθοριούχες οδοντόκρεμες: Η ποσότητα φθορίου που περιέχουν οι φθοριούχες οδοντόκρεμες 

ποικίλει. Οι καταλληλότερες είναι αυτές που περιέχουν πολύ φθόριο (0,32% NaF ή 1450 ppm F) και 

τέτοιες κυκλοφορούν πολλές στην αγορά. Στα φαρμακεία διατίθεται και οδοντόκρεμα με 

5.000ppmF, η οποία συστήνεται ανεπιφύλακτα στις σοβαρές περιπτώσεις υποσιαλίας. Η ποσότητα 

οδοντόκρεμας που θα χρησιμοποιείται σε κάθε βούρτσισμα, να είναι όσο δυο στραγάλια. 

β) Φθοριούχα προϊόντα χαμηλής συγκέντρωσης, για μια φορά την ημέρα: Ο ασθενής μπορεί να 

χρησιμοποιείσει διάλυμα φθοριούχου νατρίου (0,2% NaF =960 ppm) ουδέτερου pH και χωρίς 

αλκοόλη, για στοματόπλυση διάρκειας 1-2 λεπτών. Επίσης μπορεί να επιλέξει φθοριούχο προϊόν σε 
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μορφή ζελέ (0,42% NaF) που τοποθετείται σε δισκάρια και εφαρμόζεται στα δόντια κάθε βράδυ, για 

5 λεπτά. 

 

γ) Φθοριούχα προϊόντα χαμηλής συγκέντρωσης, για πολλές φορές την ημέρα: Προτείνεται 

στοματόπλυμα συγκέντρωσης 230 ppm φθορίου, με ουδέτερο pH και χωρίς αλκοόλη, για 2-4 φορές 

τη μέρα. Το φθοριούχο άλας μπορεί να είναι ανόργανο ή οργανικό. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και 

πθκνότερο φθοριούχο στοματόπλυμα των 500  ppm φθορίου. 

Επίσης μπορεί κανείς να επιλέξει τη λήψη δισκίων φθορίου (0,25 mg NaF και ως γλυκαντικό 

περιέχουν σορβιτόλη). Μπορούν να ληφθούν ως 4 δισκία την ημέρα που λιώνουν αργά-αργά στο 

στόμα. Με τα δισκία δίδεται η ευκαιρία να αυξηθεί η ποσότητα φθορίου μέσα στο στόμα και να 

ενισχυθεί η δύναμη ενασβεστίωσης του σάλιου, ακόμα και όταν ο ασθενής βρίσκεται εκτός σπιτιού. 

Σε σοβαρή υποσιαλία υπάρχει το ενδεχόμενο τα δισκία να προσκολλώνται στο βλεννογόνο του 

στόματος, δυσκολεύοντας τη διάλυσή τους, οπότε προτείνεται να διαλύονται σε λίγο νερό. 

Η μαστίχα φθορίου (0,25 mg NaF) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, με την προϋπόθεση ότι 

λειτουργούν έστω και μερικώς οι σιαλογόνοι αδένες. Μπορούν να ληφθούν 4-5  μαστίχες την 

ημέρα, που προσφέρουν άμεση αλλά και έμμεση προστασία. Άμεση, διότι με το μάσημα παράγεται 

σάλιο, εμπλουτισμένο για αρκετό διάστημα με φθόριο και έμμεση, διότι η μαστίχα φθορίου έχει ως 

γλυκαντικό κάποιο υποκατάστατο της ζάχαρης (ξυλιτόλη, ασπαρτάμη, σακχαρίνη, σουκραλόζη, 

στέβια) που δεν μεταβολίζονται από τα μικρόβια της οδοντικής πλάκας. Ας σημειωθεί ότι η τσίχλα  

ΕΛΜΑ στην σκούρη μπλε συσκευασία έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και επιπλέον με την 

ελαφρώς σκληρή της σύσταση συμβάλει στην παραγωγή σάλιου.  

  

6.5 Διέγερση παραγωγής σάλιου 

 Η διέγερση για την παραγωγή σάλιου μπορεί να γίνει με μηχανικά, χημικά ή φαρμακευτικά 

μέσα, με την προϋπόθεση ότι κάποιοι σιαλογόνοι αδένες (μικροί ή μεγάλοι) λειτουργούν, έστω και 

λίγο.  

α) Μηχανική διέγερση: Οι τροφές που απαιτούν μεγαλύτερη μασητική προσπάθεια, βοηθούν στην 

παραγωγή σάλιου (καρότα, μήλα, κρέας, κλπ.). Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί και με τη 

μάσηση της μαστίχας, αρκεί βέβαια να υπάρχει η δυνατότητα έστω και μερικής λειτουργίας 

κάποιου σιαλογόνου αδένα. Στο εμπόριο κυκλοφορούν μαστίχες με σύνθεση κατάλληλη για άτομα 

υψηλού τερηδονικού κινδύνου, που επιπρόσθετα περιέχουν ιόντα ασβεστίου, φθορίου και ως 

γλυκαντικό επιλογής, την ξυλιτόλη. 

 

β) Χημική διέγερση: Υπάρχουν προϊόντα (παστίλιες) που περιέχουν κιτρικό οξύ, αλλά ταυτόχρονα 

περιέχουν και ένα ρυθμιστικό της οξύτητας (φωσφορικό ασβέστιο) για την εξουδετέρωση της 

αρνητικής δράσης του κιτρικού οξέος. Επιπλέον, περιέχουν φθόριο και ξυλιτόλη. 

 

γ) Φαρμακευτική διέγερση: Όταν η υποσιαλία είναι πολύ έντονη, συνταγογραφούνται σιαλαγωγά 

φάρμακα, όπως είναι η πιλοκαρπίνη (Salagen). Τo φάρμακo αυτό προσφέρει ανακούφιση από τα 

συμπτώματα της ξηροστομίας σε ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων. Όμως, όπως όλα τα φάρμακα, 
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έτσι και τα σιαλαγωγά πρέπει να χορηγούνται από τον θεράποντα γιατρό μόνο όταν είναι τελείως 

απαραίτητα, διότι έχουν παρενέργειες (π.χ. υψηλή εφίδρωση, δακρύρροια, ανησυχία).  

 

δ) Εφυγραντικά του στόματος: Σε σοβαρές περιπτώσεις ξηροστομίας ο οδοντίατρος χορηγεί υγρά 

στοματοπλύματα, που περιέχουν πολύτιμα ανόργανα στοιχεία (όπως ασβέστιο, νάτριο, φθόριο, 

φωσφόρο) και οργανικές ενώσεις όπως γλυκοπρωτεϊνες, βλεννοπρωτεϊνες ή και ένζυμα.  

Ως γλυκαντικό προστίθεται συνήθως ξυλιτόλη ή ασπαρτάμη. Τα υποκατάστατα του σάλιου 

προσφέρουν σημαντική βοήθεια στον ξηροστομικό, πρώτον διότι εφυγραίνουν το στόμα, αν και 

παροδικά, και δεύτερον διότι υποκαθιστούν την προστατευτική και αντιμικροβιακή λειτουργία του 

σάλιου, έστω και κατά ένα μέρος. 
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Ενότητα 7. 

Προσωρινή ανακούφιση-Πρόληψη μολύνσεων 

 

 7.1. Πώς επιτυγχάνεται προσωρινή ανακούφιση 

Για να ανακουφιστεί ο ασθενής από την καυσαλγία, την ευαισθησία του στοματικού 

βλεννογόνου και τη δυσφορία, πρέπει να διατηρεί το στόμα του υγρό. Μεγάλη ανακούφιση μπορεί 

να αισθανθεί όταν υγραίνει συχνά το στόμα του με νερό (ιδίως το πλούσιο σε ανόργανα μεταλλικά 

ιόντα) ή με μαλακτικά αφεψήματα, όπως είναι το χαμομήλι, το αφέψημα βοτάνων και το ελαφρύ 

μαύρο τσάι, εμπλουτισμένα με σόδα του φαγητού (1/2 κουταλάκι σε 1 ποτήρι υγρό). Το μαύρο τσάι 

περιέχει φθόριο, στοιχείο θετικό, αλλά και ταννίνες, στοιχείο αρνητικό. Η επιλογή είναι του ασθενή, 

ανάλογα με τη βαρύτητα του προβλήματός του. Πολύτιμη βοήθεια προσφέρει και το γάλα που δρα 

σαν λιπαντικό του στοματικού βλεννογόνου. Πρόσθετη ανακούφιση μπορεί να δώσει και το συχνό 

μάσημα της μαστίχας, που βοηθάει στην έκριση σάλιου. 

Επειδή υπάρχει δυσκολία στη μάσηση και κατάποση της τροφής, μια κουταλιά ελαιόλαδο 

πριν από κάθε γεύμα, διευκολύνει την κατάσταση. Το ίδιο αποτέλεσμα προσφέρει και η υγρή 

παραφίνη. Η γλυκερίνη καλύτερα να αποφεύγεται, διότι απορροφά νερό και επιτείνει το αίσθημα 

της ξηρότητας. 

Εάν η μάσηση και η κατάποση είναι πολύ επώδυνη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διάλυμα τοπικού 

αναισθητικού (π.χ. ξυλοκαϊνης) για στοματόπλυση, λίγο πριν το φαγητό, ως εξής:  

 Μισό ή ένα κουτάλι της σούπας διάλυμα ξυλοκαϊνης αραιωμένο σε ίση ποσότητα 

χλιαρού νερού. Ξέπλυμα του στόματος και επανάληψη ακόμη μία φορά. 

 ίδια ποσότητα, ίσως και χωρίς αραίωση, καταπίνεται αργά-αργά.  

Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί 3 ως 4 φορές τη μέρα. 

 

7.2 Πώς προλαμβάνονται οι μολύνσεις στο στόμα 

 Οι μολύνσεις στο στόμα μπορούν να προληφθούν με καλή στοματική υγιεινή (βούρτσισμα 

των δοντιών και της γλώσσας, μεσοδόντια βουρτσάκια) και τη χρήση κάποιων αντισηπτικών 

διαλυμάτων, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν αλκοόλη. Γενικά, σε περίπτωση που εμφανιστούν 

πληγές ή μυκητιάσεις στο στόμα ή και στα χείλη, ο οδοντίατρος χορηγεί τα κατάλληλα για την 

περίπτωση φάρμακα (αντιβιοτικά ή αντιμυκητιασικά, αντίστοιχα). Εάν συνυπάρχει πόνος, χορηγεί 

τα κοινά παυσίπονα. Ειδικότερα :  

α) Ουλίτιδα: Για την πρόληψή της χρειάζεται σωστό και σχολαστικό βούρτσισμα των ούλων 

ταυτόχρονα με το βούρτσισμα των δοντιών. Το βούρτσισμα της ράχης της γλώσσας συμβάλλει στη 

μείωση του μικροβιακού φορτίου του στόματος και της κακοσμίας.  

β) Ερεθισμός ή πληγές κάτω από οδοντοστοιχίες: Για να αποφευχθούν οι ερεθισμοί, απαιτείται ο 

οδοντίατρος : 

 να ελέγξει ότι η οδοντοστοιχία κάθεται καλά στο στόμα 
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 να εκπαιδεύσει τον ασθενή στη σχολαστική καθαριότητα τόσο των δοντιών (αν υπάρχουν) 

όσο και των ίδιων των οδοντοστοιχιών. 

Οι οδοντοστοιχίες καθαρίζονται με ειδική βούρτσα και με λεπτόκοκκη οδοντόκρεμα. Εάν εντοπιστεί 

πέτρα (τρυγία), αυτό σημαίνει ότι σε εκείνο το σημείο δεν γινόταν σωστά το βούρτσισμα και ο 

οδοντίατρος πρέπει να την αφαιρέσει. 

Σε περίπτωση που εμφανιστούν μολύνσεις στο βλεννογόνου κάτω από τις οδοντοστοιχίες, 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη χορήγηση κατάλληλων φαρμακευτικών σκευασμάτων που θα 

συστήσει ο οδοντίατρος. Οι υποσιαλικοί ασθενείς πολύ συχνά εμφανίζουν μυκητίαση (μονιλίαση) 

στο στόμα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση έχει δυο σκέλη: 

 Αποκατάσταση βλεννογόνου: Ο οδοντίατρος χορηγεί αντιμυκητιασική αγωγή για λήψη από 

το στόμα (φλουκοναζόλη, 1 δισκίο την ημέρα επί 7 ημέρες) ή για τοπική επάλειψη (ζελέ 

νυστατίνης). 

 Περιποίηση οδοντοστοιχιών: Προκειμένου να αποφευχθεί η επαναμόλυνση του 

βλεννογόνου από τους εγκλωβισμένους μύκητες μέσα στους πόρους της οδοντοστοιχίας, 

προτείνεται: 

 σχολαστικό καθάρισμα της οδοντοστοιχίας με βούρτσα μετά από κάθε γεύμα 

 εμβάπτιση της οδοντοστοιχίας και της οδοντόβουρτσας σε ένα διάλυμα χλωρεξιδίνης με 

0,2% επί 7 μέρες, κάθε βράδυ  

 επάλειψη της εσωτερικής επιφάνειας των οδοντοστοιχιών με ζελέ νυστατίνης για 7 μέρες, 

μετά από κάθε βούρτσισμα και πριν τοποθετηθεί στο στόμα. 

 

γ) Μόλυνση στο βλεννογόνο ή στα χείλη: Το μόνο μέσο που δρα προληπτικά είναι η άριστη 

στοματική υγιεινή. Περιστασιακά μπορεί να χρησιμοποιειθεί και η χλωρεξιδίνη (δραστικό 

αντισηπτικό) σε χαμηλή συγκέντρωση (0,12%). Το πυκνότερο είναι καλύτερα να αποφεύγεται, 

αφενός διότι επιτείνει το αίσθημα ξηρότητας και αφετέρου διότι λόγω της έλλειψης σάλιου: 

 η χλωρεξιδίνη δεν συνδέεται με τον επίκτητο σιαλικό υμένα, οπότε η περίσσειά της δεν ασκεί 

την επιδιωκόμενη αντιμικροβιακή δράση. 

 οι μικρορραγάδες που εμφανίζονται στο στόμα των υποσιαλικών, διευκολύνουν την είσοδο 

της χλωρεξιδίνης μέσα στους μαλακούς ιστούς, οπότε η περίσσειά της δε συμβαδίζει με τις 

οδηγίες ασφαλούς χρήσης της.  

Υπάρχουν όμως σκευάσματα μίγματος χλωρεξιδίνης 1% , θυμόλης 1% ή φθορίου με τη μορφή 

βερνικιού που επαλείφονται στις αποκαλυμμένες ρίζες των δοντιών, περιοδικά (1 φορά /εβδομάδα 

τον πρώτο μήνα και μετά ανά εξάμηνο). Με την επάλειψη χλωρεξιδίνης επιδιώκεται η μείωση του 

αριθμού των Μutans στρεπτόκοκκων, οι οποίοι αυξάνονται πολύ στα άτομα με ξηροστομία και 

επιταχύνουν την ανάπτυξη τερηδονικών βλαβών, ιδίως στις ρίζες.  
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Ε π ί λ ο γ ο ς 

 Η μείωση του παραγόμενου σάλιου οφείλεται σε πολλές και διαφορετικές αιτίες. Η 

περιοδική όμως μέτρηση της ταχύτητας ροής σάλιου του κάθε ασθενή, μπορεί να αποτελέσει 

χρήσιμη και αξιόπιστη παράμετρο υγείας. Ο οδοντίατρος, αξιοποιώντας την παράμετρο αυτή ως 

ένα σύγχρονο εργαλείο, μπορεί να εκτιμήσει σωστά τα προβλήματα που εντοπίζει στο στόμα ενός 

οποιουδήποτε ασθενή του, πόσο μάλλον ενός ήδη υποσιαλικού. 

Η αδυναμία άντλησης ευχαρίστησης από βασικές για την επιβίωση ανάγκες, όπως είναι το 

φαγητό, ο ύπνος και η ομιλία, οδηγούν τον ασθενή σε περισσότερη κατάθλιψη και σε επιδείνωση 

της ξηροστομίας που βιώνει. Γι αυτό και ο τρόπος αντιμετώπισης ενός τέτοιου ασθενή απαιτεί 

ειδική και προσεγμένη προσέγγιση. 

Η αντιμετώπιση του συμπτώματος της ξηροστομίας εξαρτάται τόσο από τον ασθενή όσο και 

από τον επαγγελματία υγείας. Η σωστή ενημέρωση βοηθάει σημαντικά. Μέσα από την ενημέρωση 

κατανοείται καλύτερα το πρόβλημα και αναζητούνται λύσεις.  

Η στενή συνεργασία του ασθενή με τον οδοντίατρο είναι απαραίτητη, αφού αυτός θα του 

συστήσει την κατ΄ οίκον φροντίδα και θα του προτείνει ένα ολοκληρωμένο προληπτικό 

πρόγραμμα, στηρίζοντάς τον παράλληλα και ψυχολογικά. Επιπλέον, θα του χορηγήσει τα 

απαραίτητα φάρμακα, όταν και εάν χρειάζεται. Ο ασθενής από τη μεριά του θα τηρήσει σχολαστικά 

το προληπτικό πρόγραμμα στο σπίτι, εφαρμόζοντας άριστη στοματική υγιεινή, παίρνοντας φθόριο 

και προσέχοντας τη δίαιτά του. 

Πιστεύουμε πως σήμερα υπάρχουν δυνατότητες και τρόποι να μειωθούν οι επιπτώσεις από 

τα βασανιστικά συμπτώματα της υποσιαλίας. Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται αφενός στη θετική 

στάση που θα τηρήσει ο ενδιαφερόμενος ασθενής και αφετέρου στη συνεχή ενημέρωση του 

επαγγελματία υγείας, σχετικά με τα βήματα της έρευνας που γίνονται σε κάθε συναφές πεδίο.  
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Συνοπτικός   οδηγός για   ξηροστομικούς ακτινοβολημένους   ασθενείς 

 

Συμπτώματα Τι σημαίνει Τι  μπορεί  να  γίνει  

 

 

 

 

 

1.  Στεγνό   στόμα 

Το σάλιο  διατηρεί το στόμα 

υγρό και προστατεύει τα 

δόντια από την τερηδόνα.  

Η ακτινοβολία καταστρέφει 

τους αδένες που παράγουν 

σάλιο. Η ξηροστομία είναι 

έντονη συνήθως κατά τη 

διάρκεια της ακτινοβολίας. 

Μετά  από μερικούς μήνες η 

ποσότητα του σάλιου που 

παράγεται αυξάνεται.. 

Μπορεί όμως να μην 

επανέλθει  στο φυσιολογικό. 

 

 

 

1. Προσπάθησε να πίνεις υγρά όσο πιο 

συχνά μπορείς π.χ. νερό, γάλα, 

χαμομήλι, ελαφρύ μαύρο τσάι. 

Απέφυγε τα γλυκά αεριούχα 

αναψυκτικά γιατί καταστρέφουν  τα  

δόντια  σου. Προτίμησε  αυτά που 

δεν έχουν ζάχαρη ή οξύ. 

2. Επέλεξε μαστίχες (με ξυλιτόλη,  

ασπαρτάμη, φθόριο) που ευεργετούν 

τα  δόντια. 

3. Διάλεξε σχετικά  σκληρές τροφές 

(π.χ. μήλα, καρότα) που βοηθάνε 

στην παραγωγή  σάλιου. 

4. Χρησιμοποίησε τεχνητό σάλιο  

5. Χρησιμοποίησε σιαλαγωγά φάρμακα   

(συνταγογραφούμενα) 

6. Απέφυγε το αλκοόλ γιατί αυξάνει το 

σύμπτωμα του στεγνού στόματος. 

 

 

 

2. Ευαίσθητος 

    βλεννογόνος 

Η ακτινοβολία επηρεάζει τον 

βλεννογόνο του στόματος.  

Τα ούλα, η γλώσσα και το 

εσωτερικό του στόματος  

κοκκινίζουν, πονάνε και 

κάνουν εύκολα πληγές. 

Διατήρησε το στόμα σου υγρό με νερό, 

γάλα ή με χλιαρό χαμομήλι και σόδα 

φαγητού (1/2 κουταλάκι σόδα σε 1 

ποτήρι χαμομήλι). Ίσως χρειαστείς 

ειδικά φάρμακα (π.χ. τοπικό 

αναισθητικό,  αντιμυκητιασικά), γι αυτό 

συμβουλέψου τον οδοντίατρο. 

 

 

3. Πρήξιμο στη 

        γλώσσα 

 

Η ακτινοβολία μπορεί να επιφέρει 

πρήξιμο στη γλώσσα, στα χείλη και 

στα μάγουλα. 

Να τρως με προσοχή. Έτσι θα 

αποφεύγεις το δάγκωμα της πρησμένης 

γλώσσας ή του μάγουλου. 
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4. Δυσκολία στο 

    άνοιγμα  του 

    στόματος 

 

 

 

Οι μύες που βοηθούν στο 

άνοιγμα του στόματος 

γίνονται  πολύ δύσκαμπτοι.  

Γι’ αυτό δυσκολεύεσαι να 

ανοίξεις το στόμα σου πολύ. 

 

Κάνε μερικές ασκήσεις: Άνοιγε το 

στόμα σου όσο  περισσότερο μπορείς 

και κράτα το ανοιχτό για μερικά 

δευτερόλεπτα.  Μετά  χαλάρωνε. 

Επανέλαβε  το ίδιο αρκετές  φορές   στη 

διάρκεια  της  ημέρας. 

 

 

   

Συμπτώματα Τι  σημαίνει Τι  μπορεί να γίνει 

 

 

1.  Τερηδονικές 

  βλάβες 

 

Όταν δεν υπάρχει σάλιο μέσα 

στο στόμα, τότε τα δόντια 

προσβάλλονται από την νόσο 

τερηδόνα πολύ πιο εύκολα.  

Επιπλέον, σχηματίζεται άφθονη 

μικροβιακή πλάκα και η 

διατροφή του υποσιαλικού 

ευνοεί την παραγωγή οξέων 

μέσα στην πλάκα. 

 

1. Βούρτσιζε τα δόντια σου 

συστηματικά με μαλακή 

οδοντόβουρτσα και φθοριούχα 

οδοντόκρεμα. Μπορείς να 

χρησιμοποιείς και οδοντόκρεμα με 

ένζυμα  σάλιου και  ξυλιτόλη. 

2.  Χρησιμοποίησε 3-4   φορές τη μέρα 

φθοριούχα σκευάσματα 

(στοματοπλύματα, τσίχλες,  δισκία). 

3.  Επέλεξε τη μάσηση μαστίχας  χωρίς  

ζάχαρη  ή  μαστίχας που περιέχει 

φθόριο. 

4. Απέφυγε τις ζαχαρούχες τροφές 

ανάμεσα στα  γεύματα 

5. Απέφυγε τις όξινες τροφές και τα 

αεριούχα   αναψυκτικά. 

6. Διάλεγε σχετικά σκληρές τροφές που  

απαιτούν  μασητική  προσπάθεια 

(φρούτα, λαχανικά). 

7. Τρώγε πολλά γαλακτοκομικά που 

έχουν μεγάλη θρεπτική αξία . 
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6.  Κακοσμία Η αύξηση του αριθμού των 

μικροβίων  ιδίως στην ράχη της 

γλώσσας, οι φλεγμονές στα 

ούλα, οι κακοτεχνίες  σε 

γέφυρες και σφραγίσματα, μαζί 

με την έλλειψη σάλιου και την 

κακή στοματική υγιεινή 

προκαλούν κακοσμία. 

1. Βούρτσιζε συστηματικά τα δόντια 

σου και τη ράχη της γλώσσας. Αν 

φοράς  οδοντοστοιχίες να τις 

βουρτσίζεις μετά από κάθε γεύμα.  

2. Μάσησε  τακτικά μαστίχες χωρίς 

ζάχαρη.  

3. Επισκέψου τον οδοντίατρο για 

διόρθωση κακοτεχνιών 

  

 

 

Συμπτώματα Τι  συμβαίνει Τι  μπορεί  να  γίνει 

 

7.  Απώλεια  ή 

αλλαγή  γεύσης 

Η γεύση διαταράσσεται από τη 

μειωμένη ποσότητα σάλιου.  

Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτε 

αλλά συνήθως η γεύση επανέρχεται 

στο φυσιολογικό μετά από ένα χρονικό 

διάστημα. 

 

8. Δυσκολία στην 

κατάποση 

Οφείλεται στην ξηρότητα του 

στόματος και στον πόνο που 

υπάρχει στο λαιμό εξαιτίας της 

ακτινοβολίας. 

1. Μην τρως "στεγνές" τροφές και 

πίνε υγρά κατά τη διάρκεια των 

γευμάτων.  

2. Επάλειψε όλο το στόμα με μια 

κουταλιά ελαιόλαδο ή διάλυμα 

γλυκερίνης  ή  παραφινέλαιο.  

3. Σε σοβαρότερη κατάσταση μπορείς 

να χρησιμοποιείς διάλυμα τοπικού 

αναισθητικού. 

 

 

9. Κακή       

συγκράτηση  

οδοντοστοιχιών 

 

Οφείλεται στο ότι δεν γεμίζει με 

σάλιο το κενό μεταξύ 

οδοντοστοιχίας και ούλων ή 

ουρανίσκου.  

1. Αν δεν μπορείς να φορέσεις τις 

οδοντοστοιχίες ή αν σε πληγώνουν, 

συμβουλέψου τον οδοντίατρό σου  

2. Μετά από κάθε γεύμα βούρτσιζε  τις 

οδοντοστοιχίες με οδοντόβουρτσα 

και οδοντόκρεμα.  

3. Κατά τη διάρκεια της νύχτας να τις 

τοποθετείς μέσα σε αντισηπτικό 

διάλυμα. 

 

 

 

 


