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Στην ομάδα εργασίας και κλινικής έρευνας  συμμετείχαν οι:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΛΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΡΜΕΝ ΜΑΤΕΕΣΚΟΥ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ, ΑΡΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΠΥΡΓΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Η αντικειμενική έρευνα και αξιολόγηση της κακοσμίας του στόματος 
μπορεί να γίνει με οργανοληπτικές μετρήσεις και την καταγραφή 
της εκπομπής αερίων που περιέχουν σουλφίδια σε διάφορα 

ερευνητικά κέντρα. Ανεξάρτητα από το μορφωτικό, οικονομικό, 
επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο ενός πληθυσμού, το ποσοστό 
των ανθρώπων με κακοσμία του στόματος μπορεί να φτάσει στο 
27,5%1.

Το στόμα του υγιούς ατόμου μυρίζει με ένα χαρακτηριστικό λεπτό ευχάριστο 
άρωμα. Υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που μπορεί να προσδώσουν στο 
στόμα μερικών ατόμων δυσάρεστη οσμή ή δύσοσμη απόπνοια ή δύσοσμη 
εκπνοή. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι εντοπισμένοι ή συστηματικοί 
ή συνδυασμός τους.

Οι ωτορινολαρυγγολόγοι, εκ της φύσεως των κλινικών εξετάσεων που 
είναι υποχρεωμένοι να κάνουν στο στόμα, το φάρυγγα, το λάρυγγα, το 
ρινοφάρυγγα και τις ρινικές κοιλότητες, αντιλαμβάνονται αμέσως μια κα
κοσμία ή τη διαταραχή του φυσιολογικού αρώματος μιας εκπνοής και εί
ναι οι πρώτοι που ενημερώνουν τους πάσχοντες για την ύπαρξη του προ
βλήματος. 

Ο ενδοσκοπικός ή και ο ακτινολογικός έλεγχος των ως άνω περιοχών βο
ηθάει στον εντοπισμό της εστίας από την οποία δημιουργείται η κακοσμία. 
Πριν απ’ όλα αυτά, ο ΩΡΛ που αντιλαμβάνεται μια κακοσμία της εκπνοής 
του ασθενούς μπορεί να κάνει κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης μια 
παρά πολύ εύκολη έρευνα, που χονδρικά μπορεί να τον βοηθήσει να κα
ταλάβει από ποιο σημείο προέρχεται η κακοσμία.

Ο ΩΡΛ, αφού παραγγείλει στον ασθενή να κλείσει το στόμα του, του 
δίνει εντολή να εκπνεύσει από τη μύτη. Ο ΩΡΛ κατά τη διάρκεια της ρινι
κής εκπνοής σκύβει προς το μέρος του αρρώστου και αξιολογεί τη μυρω
διά του εκπνεόμενου αέρα του ασθενούς. Στη συνέχεια δίνει εντολή στον 
ασθενή να συλλάβει με τα δάκτυλά του τα πτερύγια της μύτης του και να 
εκπνεύσει από το στόμα. Αν η εκπνοή του ασθενούς μυρίζει κατά τη στο
ματική εκπνοή, τα αίτια της κακοσμίας εντοπίζονται στο στόμα, στη γλώσ
σα, στα δόντια, στις αμυγδαλές, στο φάρυγγα ή στο ρινοφάρυγγα. Αν η 
εκπνοή του αρρώστου μυρίζει κατά τη ρινική εκπνοή, τότε η εστία της κα
κοσμίας μπορεί να εδράζεται ή στις ρινικές κοιλότητες (τη μία ή αμφότε
ρες), σε κάποια από τις παραρρίνιες κοιλότητες (μία ή περισσότερες) ή το 
ρινοφάρυγγα. Παρατηρούμε ότι μια κακοσμία που γίνεται αντιληπτή κα
τά τη στοματική και τη ρινική εκπνοή έχει μεγάλη πιθανότητα να εντοπίζε
ται στο ρινοφάρυγγα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που τίθεται υποψία εστίασης του αιτίου μια δύ
σοσμης εκπνοής από τους ρώθωνες επιβάλλεται να γίνεται ενδοσκοπικός 
έλεγχος των ρινικών κοιλοτήτων και του ρινοφάρυγγα με ευθύ και εύκα
μπτο ενδοσκόπιο και να απεικονίζονται τα ευρήματα.

Σε όλες τις περιπτώσεις επίμονης δύσοσμης εκπνοής από τους ρώθω
νες είναι επιβεβλημένο να γίνονται αξονικές τομογραφίες του σπλαγχνικού 
κρανίου και του ρινοφάρυγγα, προς αποκλεισμό οποιασδήποτε μορφής 
κακοήθειας σε αυτές τις περιοχές.

Σε όλες τις περιπτώσεις μιας επίμονης δύσοσμης εκπνοής από τους ρώ
θωνες και το στόμα είναι πολύτιμη η αξονική τομογραφία ή μαγνητική το
μογραφία των βρόγχων και των πνευμόνων (προς αποκλεισμό σοβαρών 
παθήσεων των πνευμόνων και  των βρόγχων), του λάρυγγα, του υποφά
ρυγγα, του φάρυγγα και του ρινοφάρυγγα.

Πολλά άτομα περιγράφουν στον ιατρό τους με εμφανή νευρωσικό τρό
πο το πρόβλημα της κακοσμίας του στόματός τους, το οποίο πρόβλημα 

μπορεί να είναι υπαρκτό ή ασήμαντο ή φανταστικό. Ποτέ δεν απορρίπτο
νται τα άτομα αυτά ως «νευρωσικά» και ποτέ δεν βαφτίζεται το πρόβλη
μά τους ψυχογενούς αιτιολογίας, αν δεν αποκλειστούν πρώτα οργανικές 
παθήσεις.

Η υποκειμενική αντίληψη μιας κακοσμίας του στόματος δεν είναι συνή
θως εφικτή, εφόσον το άτομο εφαρμόζει σωστή στοματική υγιεινή. Έτσι 
οι ασθενείς με κακοσμία του στόματος σπανίως αντιλαμβάνονται το πρό
βλημά τους. Οι ασθενείς που παραπονούνται μόνοι τους ότι έχουν επίμο
νη και συνεχή κακοσμία στόματος συνήθως είναι άτομα που δεν εφαρμό
ζουν στοματική υγιεινή, πάσχουν από χρόνια παραρρινοκολπίτιδα2, κάποια 
κακοήθη νόσο στο ανώτερο ή κατώτερο αναπνευστικό ή έχουν κάποιο σο
βαρό πρόβλημα στο ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα (π.χ. εκκολπωμά
τωση οισοφάγου).

Όσοι τολμήσουν να πληροφορήσουν κάποιον ότι μυρίζει άσχημα το 
στόμα του ή αναπνοή του κινδυνεύουν να γίνουν αντιπαθείς. Το να πεις 
σε κάποιον ότι μυρίζει άσχημα το στόμα του είναι ψυχοτραυματικό και γι’ 
αυτό ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να το πληροφορηθεί κανείς είναι να 
το μάθει από τον ιατρό του. Βεβαίως οι ασφαλέστεροι πληροφοριοδότες 
είναι οι γονείς, ο σύζυγος ή η σύζυγος ή οι στενοί σύντροφοι και συνερ
γάτες. Οι μητέρες αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε αλλαγή των οσμών του 
παιδιού τους. Όλες οι δύσοσμες εκπνοές από τη μύτη σε παιδιά που ανα
φέρονται στους ΩΡΛ κατά κανόνα υποκρύπτουν κάποιο ξένο σώμα που 
έχει βάλει το παιδί στη ρινική του κοιλότητα και έχει αρχίσει να σήπεται ή 
να δημιουργεί μια οξεία λοίμωξη και φλεγμονή11.

εσαγωγή
Ως κακοσμία του στόματος ορίζεται η δυσάρεστη οσμή της εκπνοής κά

ποιου η οποία γίνεται αντιληπτή από τρίτους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που 
σε κάποια χρονική στιγμή της ημέρας δεν μυρίζει άσχημα το στόμα του. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι τούτο οφείλεται πάντοτε σε παθολογικά αίτια. Η αντί
ληψη της δυσάρεστης οσμής του στόματος γνωστοποιείται από τους συ
ντρόφους και τους οικείους των πασχόντων. 

Οι περισσότεροι που έχουν πληροφορηθεί ότι μυρίζει δυσάρεστα το 
στόμα τους, συνειδητοποιούν σιγάσιγά ότι το πρόβλημά τους είναι χρό
νιο, δυσεπίλυτο ή και υποτροπιάζον. Βεβαίως το πρόβλημα, είτε είναι πραγ
ματικό είτε είναι φανταστικό, επανέρχεται στο νου του πάσχοντος από το 
βομβαρδισμό των διαφημίσεων στα ΜΜΕ, οι οποίες προβάλλουν ανεύ
θυνα και χωρίς διάγνωση την αντιμετώπιση της κακοσμίας του στόματος 
με ποικίλα προϊόντα. Η κακοσμία του στόματος αποτελεί ένα μεγάλο πα
ράγοντα μείωσης της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης πολλών ατό
μων, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η χρόνια κακοσμία του 
στόματος και η δύσοσμη εκπνοή ορισμένων ατόμων αποτέλεσε πυροδοτι
κό μηχανισμό διάλυσης σχέσεων και γάμων. Συνεπώς οι ασθενείς με κακο
σμία του στόματος πρέπει να αντιμετωπίζονται με εξαιρετική προσοχή, να 
τους αφιερώνει κανείς πολύ χρόνο, παίρνοντας προσεκτικότατο ιστορικό 
και να τους οδηγεί σε ασφαλή μόνιμη λύση του προβλήματος. Αναφέρεται 
ότι τα άτομα τα οποία γνωρίζουν πλέον ότι μυρίζει άσχημα το στόμα τους 
έχουν επισκεφτεί τον ένα οδοντίατρο κατόπιν του άλλου ή τον ένα ΩΡΛ κα
τόπιν του άλλου και βλέπουν με πολύ δυσπιστία το νέο θεράποντα που θα 

Η κακοσμία του στόματος
Στοματολογικές και ωτορινολαρυγγολογικές απόψεις

Η συνεργασία αυτή είναι επιβεβλημένη, αν αποκλειστούν 
τα τοπικά αίτια κακοσμίας του στόματος, οπότε πρέπει να 
ερευνηθούν προσεκτικά ο στοματοφάρυγγας, ο ρινοφάρυγγας, 
το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα με τις παραρρίνιες κοιλότητες, 
το κατώτερο αναπνευστικό και το γαστρεντερικό σύστημα και 
η γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς. 
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προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημά τους. Αυτή η καχυποψία αίρεται αν ο 
οδοντίατρος ή ο ΩΡΛ πείσουν τον ασθενή ότι ενδιαφέρονται πολύ να δώ
σουν λύση στο πρόβλημα, είτε οι ίδιοι είτε με τη συνεργασία άλλων ειδι
κών. Η εμπιστοσύνη του ασθενούς ενισχύεται αν ο οδοντίατρος ή ο ΩΡΛ 
πάρουν λεπτομερέστατο ιστορικό και κάνουν λεπτομερείς κλινικές και ερ
γαστηριακές εξετάσεις στον ασθενή.

αιτιολογία κακοσμίας στόματος
Τοπικοί στοματικοί παράγοντες

Η κακοσμία του στόματος οφείλεται κυρίως σε πτητικές θειούχες ενώ
σεις, που είναι προϊόντα βακτηριδιακής διάσπασης πρωτεϊνών. Οι πρωτε
ΐνες αυτές υπάρχουν στα κατάλοιπα των τροφών, των επιθηλιακών κυττά
ρων, των συστατικών του σιέλου (τα οποία επηρεάζονται από τη σύστασή 
του, που μπορεί να είναι υδαρής ή βλεννώδης). Τα αμινοξέα που περιέ
χουν θείο, όπως η κυστεΐνη, υφίστανται αναερόβια βακτηριακή διάσπαση. 
Αποτέλεσμα αυτής της διάσπασης είναι η δημιουργία πτητικών θειούχων 
χημικών ενώσεων (ΠΘΧΕ), όπως το υδρόθειο (H2S), η μεθυλομερκαπτά
νη (CH3SH)6 και το διμεθυλοσουλφίδιο (CH3SCH3). Άλλες χημικές ενώσεις 
που μπορούν να συμβάλλουν στη δύσοσμη απόπνοια του στόματος είναι 
πτωμαΐνη, η πουτρεσκίνη (διαμίνες), η ακετόνη και η ακεταλδεΰδη.

Έχουν εντοπιστεί πολυάριθμα είδη βακτηριδίων που παράγουν ΠΘΧΕ. 
Μεταξύ αυτών έχουν ενοχοποιηθεί τα Fusobacterium nucleatum, Prevotella 
intermedia και Tannerella forsythensis13.

Η μικροχλωρίδα του στόματος συνίσταται κυρίως από θετικά κατά Gram 
βακτηρίδια, η οποία όμως εμπλουτίζεται με αρνητικά κατά Gram βακτηρί
δια σε καταστάσεις όπως ο περιορισμός της ροής του σιέλου, η περιοδο
ντική νόσος και η κακή υγιεινή του στόματος.

Τα αρνητικά κατά Gram αναερόβια βακτηρίδια παράγουν υψηλότερα 

επίπεδα σουλφιδίων και ως εκ τούτου έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
προκαλέσουν στοματική κακοσμία.

Υπολογίζεται ότι το 8090% των περιπτώσεων κακοσμίας του στόματος 
ή δύσοσμης εκπνοής έχει άμεση σχέση με αιτίες που υπάρχουν μέσα στη 
στοματική κοιλότητα. Η στοματικής αιτιολογίας κακοσμία προέρχεται από 
την ανεξέλεγκτη οδοντική πλάκα, την περιοδοντική νόσο, την ξηροστομία, 
τις κακές προσθετικές εργασίες και ιδιαιτέρως τη βακτηριδιακή υπερανά
πτυξη στο οπίσθιο τριτημόριο της γλώσσας. 

Οι θηλές στη ράχη της γλώσσας, που είναι εγκατεστημένες κυρίως στο 
οπίσθιο τριτημόριό της, διαμορφώνουν μια εκτεταμένη επιφάνεια η οποία 
παγιδεύει νεκρωμένα επιθηλιακά κύτταρα, λευκοκύτταρα και κατάλοιπα 
τροφίμων3,4. Όλα αυτά εξασφαλίζουν το υπόστρωμα πάνω στο οποίο γί
νεται η βακτηριδιακή διάσπαση και η παραγωγή των πτητικών θειούχων 
δύσοσμων ενώσεων.

Το βούρτσισμα της ράχης της γλώσσας με την οδοντόβουρτσα θα ήταν 
πολύ επωφελές αν ήταν εφικτό το βούρτσισμα της οπίσθιας μοίρας της ρά
χης της γλώσσας. Οι περισσότεροι αποφεύγουν να βουρτσίζουν τη γλώσ
σα τους σε βάθος, διότι τους διεγείρεται το αντανακλαστικό του εμέτου. Ο 
καθαρισμός της ράχης της γλώσσας είναι πραγματοποιήσιμος όταν αρχί
ζει από τη μέση της ράχης της γλώσσας και συνεχίζεται προς τα έξω, αλ
λά αυτό δεν συνεισφέρει στον πλήρη καθαρισμό της. Παρά τούτο βρέθη
κε ότι η καθημερινή απόξεση της γλώσσας επί 7 ημέρες έχει σημαντικό 
αποτέλεσμα στην απομάκρυνση των βακτηριδίων Mutans streptococci και 
Lactobacili, καθώς και στην ελάττωση της κακοσμίας του στόματος8. Τα ξέ
στρα της ράχης της γλώσσας έχουν χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα 
και χρησιμοποιούνται και σήμερα. Πρόκειται για πλαστικά, μεταλλικά ή ξύ
λινα κοχιλάρια εργαλεία, με τα οποία αποξέεται η ραχιαία επιφάνεια της 
γλώσσας και απομακρύνονται οι προσκολλημένοι σε αυτή ρύποι που ευ
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νοούν την κακοσμία. Υπάρχουν επίσης οδοντόβουρτσες με διαμορφωμέ
νη τη ραχιαία επιφάνειά τους σε ξέστρο. Συνήθως τα άτομα ανέχονται με 
τον καιρό τα ξέστρα και μαθαίνουν από ποιο σημείο και πέρα θα εμφανι
στεί το αντανακλαστικό του εμέτου. Οι ακίνητες οδοντοστοιχίες που επιτρέ
πουν την ενσφήνωση και παραμονή τροφών ή παρεμποδίζουν τον αποτε
λεσματικό καθαρισμό τους ευνοούν την πρόκληση κακοσμίας5.

Το κάπνισμα μπορεί να αποτελεί άμεσο ή έμμεσο αιτιολογικό παράγο
ντα κακοσμίας. Τα κατάλοιπα του καπνού ανευρίσκονται στο σάλιο. Επίσης 
η εκπνοή του καπνιστή που προέρχεται από τους πνεύμονες συμβάλλει 
στην κακοσμία του στόματος. Γενικά η γλώσσα των καπνιστών είναι οιδη
ματώδης στην άνω επιφάνειά της με υπερτροφία των θηλών και την εμ
φάνιση τριχών ποικίλου μεγέθους, συνήθως καφεοειδούς χρώματος. Το 
στόμα των ατόμων αυτών είναι μόνιμα έντονα δύσοσμο. Οι καπνιστές πα
θαίνουν συχνότερα και ευκολότερα περιοδοντική νόσο, η οποία συμμετέ
χει στην κακοσμία. Τα άτομα με τις παραπάνω αιτίες κακοσμίας βρίσκο
νται συνεχώς με μια τσίχλα στο στόμα και μασούν καραμέλες. Βεβαίως το 
μάσημα τσίχλας επιτρέπει την υπερπαραγωγή σιέλου, πράγμα που συμ
βάλλει στο ξέπλυμα του στόματος για λίγο. Έτσι καταπνίγεται προσωρινά 
η κακοσμία του στόματος ή παράγεται ένα ανάμεικτο δύσοσμο άρωμα 
που θυμίζει τα αρωματικά της τσίχλας και το αφύσικο άρωμα του στόμα
τος. Η συχνή χρήση καραμελών ευνοεί την ανάπτυξη τερηδόνας, που επι
δεινώνει την κακοσμία.

Παθολογικές στοματικές καταστάσεις
Η περιοδοντική νόσος αποτελεί το κυριότερο αίτιο δύσοσμου στόμα

τος ή δύσοσμης εκπνοής συνεπεία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος 
το οποίο ευνοεί την παγίδευση καταλοίπων τροφών και νεκρωμένων επι
θηλιακών κυττάρων, τα οποία επιτρέπουν την υπερανάπτυξη αναερόβι
ων βακτηριδίων. 

Στο υγιές άτομο οι ουλικοί ιστοί είναι καλά προσαρμοσμένοι στην περι
μετρική επιφάνεια του οδόντος και του υποκειμένου οστού. Όμως με την 
εγκατάσταση και προοδευτική εξέλιξη μιας περιοδοντικής νόσου, οι ουλι
κοί ιστοί δημιουργούν θυλάκους στους οποίους μπορεί να παγιδευτούν και 
να πολλαπλασιαστούν αναερόβια βακτηρίδια, τα οποία εκπέμπουν δύσο
σμα θειούχα πτητικά αέρια10.

Ένα ακραίο παράδειγμα καταστροφής του περιοδοντίου είναι οξεία ελ
κωτική νεκρωτική ουλίτιδα, η οποία συνοδεύεται από εντονότατη κακο
σμία του στόματος.

Οι ασθενείς με ενεργό νόσο του περιοδοντίου επιβάλλεται να αντιμετω
πιστούν από ειδικό οδοντίατρο περιοδοντολόγο, ο οποίος όχι μόνο θα αντι
μετωπίσει θεραπευτικά τη νόσο, αλλά θα εφαρμόσει και πρόγραμμα θε
ραπείας συντήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος. Οι ασθενείς, εκτός 
από τη λεπτομερή στοματική υγιεινή που θα πρέπει να εφαρμόζουν, χρη
σιμοποιώντας το βούρτσισμα των δοντιών με οδοντόκρεμα και τον καθα
ρισμό των μεσοδόντιων διαστημάτων με οδοντικό νήμα, θα πρέπει κατά 
καιρούς να κάνουν στοματοπλύσεις με διάλυμα χλωρεξιδίνης 0,2% και 
πολύ συχνές στοματοπλύσεις με υδατικό διάλυμα αιθέριων ελαίων (π.χ. 
Rochalitex drops, 34 σταγόνες σε ένα ποτήρι νερό) 34 φορές ημερη
σίως στην αρχή και στη συνέχεια μιαδυο φορές ημερησίως). Υπάρχουν 
στο εμπόριο ειδικών σχημάτων και μορφών οδοντόψηκτρες, με τις οποί
ες μπορεί να καθαρίζονται δυσπρόσιτες επιφάνειες δοντιών και γεφυρών. 
Στις οξείες περιπτώσεις περιοδοντικής λοίμωξης μπορεί να χορηγηθεί με-
τρονιδαζόλη (Flagyl) 400mg x 3 ημερησίως για 5 ημέρες.

Αν και η Candida αυτή καθεαυτή δεν προκαλεί κακοσμία του στόματος, 
οι στοματικές καταστάσεις που προδιαθέτουν στη στοματική μονιλίαση, 
όπως ο περιορισμός της ροής του σιέλου (ξηροστομία ποικίλων βαθμών) 
και η κακή στοματική υγιεινή, συμβάλλουν άμεσα στην εκδήλωση της κα
κοσμίας του στόματος. Οι ασθενείς με μυκητιασική στοματοφαρυγγίτιδα 
από ολικές οδοντοστοιχίες συνήθως έχουν δύσοσμο στόμα.

Στις καταστάσεις με κακή στοματική υγιεινή περιλαμβάνονται η ελλιπής 
καθαριότητα των ολικών οδοντοστοιχιών των ηλικιωμένων, η οποία ευνο
εί την ανάπτυξη στοματοφαρυγγίτιδας εξ οδοντοστοιχιών. Επιβάλλεται το 
βούρτσισμα των οδοντοστοιχιών με απλή σκληρή βούρτσα και οδοντόκρε
μα αμέσως μετά το φαγητό, η αφαίρεσή τους κατά τον ύπνο και η εμβά
πτισή τους σε ένα δοχείο με νερό και μαγειρική σόδα. Σε αρκετές περιπτώ

σεις η στοματοφαρυγγική μυκητίαση απαιτεί τοπική εφαρμογή αντιμυκη
τιασικού νυστατίνης μycostatin oral susp. σε δόση: δυο σταγονόμετρα 
να αδειάζονται στο στόμα και να γίνονται στοματοπλύσεις ανά 6ωρο, επί 
δεκαήμερο) και τη λήψη αντιμυκητιασικού από το στόμα, όπως η φλουκο
ναζόλη24 (Haldinol caps 100mg ημερησίως επί 714 ημέρες).

Άλλοτε πάλι είναι αναγκαία η αντικατάσταση των οδοντοστοιχιών με νε
οκατασκευασμένες, διότι το ακρυλικό των παλαιών έχει διηθηθεί από τους 
μύκητες.Έχει ήδη αναφερθεί ότι ο περιορισμός της παραγωγής σιέλου συμ
βάλλει στην κακοσμία του στόματος25. Όλες οι καταστάσεις που συνοδεύο
νται από ξηροστομία συνοδεύονται από κακοσμία του στόματος. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται οι διαταραχές της λειτουργίας του νευροφυτικού συστή
ματος, τα εμπύρετα νοσήματα, οι καταστάσεις που συνοδεύονται από αφυ
δάτωση, τα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως το σύνδρομο Sjögren, καταστά
σεις όπου τα άτομα αναπνέουν μόνο από το στόμα (π.χ. όσοι ροχαλίζουν), 
η λήψη αντιχολινεργικών φαρμάκων, αντιισταμινικών, τρικυκλικών αντικα
ταθλιπτικών (αντιχολινεργικά αποτελέσματα), διουρητικά.

Ξηροστομία μπορεί να εμφανίσουν μερικά άτομα για ψυχογενείς λόγους, 
τα άτομα που βρίσκονται υπό μηχανική αναπνοή και έχουν λάβει προα
ναισθητική αγωγή με μορφίνη και σκοπολαμίνη. Καταστάσεις περιορισμέ
νης, τροποποιημένης ή πλήρους κατάργησης της έκκρισης σιέλου μπορεί 
να προκληθούν από λοιμώξεις και ιδιαίτερα από νευρογενείς ή ορμονικές 
δυσλειτουργίες. Οι μακρόχρονες περίοδοι αναισθησίας μετά από τραχειο
στομία και οι μεταβολικές διαταραχές που σχετίζονται με προκωματώδεις 
ή κωματώδεις καταστάσεις συνοδεύονται από ξηροστομία. Τα άτομα της 
τρίτης ηλικίας έχουν περιορισμένη ροή σιέλου, είτε λόγω ατροφίας των σι
ελογόνων αδένων είτε διότι λαμβάνουν φάρμακα που προκαλούν ξηρο
στομία. Σοβαρή αιτία ξηροστομίας και κακοσμίας στόματος είναι η λήψη 
υψηλών δόσεων ακτινοβολίας στις περιοχές του προσώπου και του τραχή
λου για νεοπλασίες αυτών των περιοχών.

Στις περιπτώσεις ξηροστομίας που συνοδεύεται από κακοσμία του στό
ματος επιβάλλεται η λήψη επαρκών ποσοτήτων υγρών, η εφαρμογή συ
στηματικής και λεπτομερούς στοματικής υγιεινής και η συχνή χρήση τε
χνητού σιέλου κατά τη διάρκεια της ημέρας (Χerotin spray). Η χρήση του 
Χerotin spray δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ στο βλεννογόνο του στό
ματος και του φάρυγγα, πράγμα που αφαιρεί την αίσθηση της ξηρότητας 
και αποτρέπει την ανάπτυξη αναερόβιων βακτηριδίων, που τελικά παρά
γουν δύσοσμα πτητικά αέρια. Στην περίπτωση που παρά την χρήση του 
Χerotin spray εξακολουθεί να μυρίζει δυσάρεστα το στόμα του ασθενούς 
μπορεί να γίνονται στοματοπλύσεις με υδατικό διάλυμα σταγόνων αιθέρι-
ων ελαίων Rochalitex drops.

Οπωσδήποτε η χρησιμοποίηση καθαρής μαστίχας Χίου διεγείρει τη ροή 
του σιέλου βοηθάει στον καθαρισμό του στόματος και την επαναμετάλλω
ση αρχόμενων εστιών οδοντικής τερηδόνας, χωρίς να περιέχει χημικά συ
ντηρητικά, προσδίδοντας στο στόμα μια αποδεκτή και ευχάριστη οσμή. Το 
ίδιο αποτέλεσμα επιφέρουν και οι τσίχλες ξυλιτόλης χωρίς ζάχαρη. Επίσης 
είναι αμφιλεγόμενη η χρήση τσίχλας που περιέχει γλυκαντικές ουσίες, όπως 
η ασπαρτάμη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις ο κίνδυνος πρό
κλησης καρκινογένεσης από τις γλυκαντικές ουσίες είναι ασήμαντος27.

Παθολογικες καταστάσεις από  
 το ανώτερο αναπνευστικό

Μια χρόνια παραρρινοκολπίτιδα επηρεάζει τη δυνατότητα της φυσιο
λογικής λειτουργίας του κροσσωτού επιθηλίου που καλύπτει τις ρινικές και 
παραρρίνιες κοιλότητες. Αυτή η δυσλειτουργία επηρεάζει την καθαριστική 
ιδιότητα των κροσσών, γεγονός που επιτρέπει τη στάση και λίμναση των 
εκκρίσεων, τον υπερπολλαπλασιασμό των παθογόνων βακτηριδίων. Η χρό
νια λίμναση των εκκρίσεων στους παραρρίνιους κόλπους και ο χρόνιος οπι
σθορρινικός κατάρρους δύσοσμων εκκρίσεων προκαλεί την αναπαραγω
γή δύσοσμης απόπνοιας κυρίως από τη μύτη αλλά και από το στόμα26. Το 
μπούκωμα της μύτης που συνοδεύει μια παραρρινοκολπίτιδα και η στο
ματική αναπνοή του αρρώστου με τη συνοδό ξηροστομία ευνοούν την εκ
δήλωση κακοσμίας από το στόμα, ιδίως της πρωινές ώρες. Η πρωινή κα
κοσμία αυτού του τύπου διαφέρει από τη φυσιολογική πρωινή κακοσμία 
που παρατηρείται στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Η πρωινή κακοσμία 
του στόματος είναι καλοήθης και υποχωρεί μόλις πάρει κανείς πρωινό και 
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πλύνει το στόμα του. Η παραρρινοκολπίτιδα αντιμετωπίζεται ανάλογα με 
το αίτιό της. Τα συνήθη γνωστά βακτηρίδια, όπως Streptococcus pneumo
niae, Haemophilus influenzae και Moraxella catarrhalis, αντιμετωπίζονται 
συνήθως επιτυχώς με κεφακλόρη (Ceclor), λορακαρμπέφη (Lorbef) κ.ά. 
Οι ανθεκτικές χρόνιες παραρρινοκολπίτιδες, που οφείλονται σε ανθεκτικά 
βακτηρίδια ή αναερόβιους μικροοργανισμούς αντιμετωπίζονται με μoξι-
φλοξασίνη (Avelox).

Εκτός από τη χορήγηση αντιβιοτικών απαραίτητες είναι και οι συχνές, κα
θημερινές ρινοπλύσεις με υπέρτονο διάλυμα φυσιολογικού ορού με σταθε
ροποιημένο pH (Osmoclean hypertonic nasal spray) και οι ρινικοί ψεκασμοί 
με τοπικό κορτικοστεροειδές (βουδεσονίδη: βiosonide nasal spray κ.ά.), 
ιδίως αν η παραρρινοκολπίτιδα εδράζεται σε αλλεργικό υπόστρωμα.

Οι συνεχείς ρινοπλύσεις και ο καθαρισμός των ρινικών κοιλοτήτων δεν 
επιτρέπουν τη διακίνηση του οπισθορρινικού κατάρρου, που λιμνάζει στη 
ρίζα της γλώσσας και δημιουργεί επίμονη κακοσμία. Ο οπισθορρινικός κα
τάρρους συνήθως συμβάλλει στη διατήρηση της χρόνιας ρινοφαρυγγίτιδας 
που συνοδεύεται από χρόνια και επίμονη κακοσμία του στόματος.

Όλες οι ανεξήγητες κακοσμίες στόματος πρέπει να ερευνώνται για την 
παρουσία χρόνιας ρινοφαρυγγίτιδας. Η διάγνωση τίθεται κάνοντας επά
λειψη της οπίσθιας επιφάνειας της μαλθακής υπερώας με τολύπιο βάμβα
κος που έχει τοποθετηθεί στο κεκαμένο άκρο βαμβακοφόρου στυλεού και 
έχει εμποτιστεί με υδατικό διάλυμα χλωριούχου ψευδαργύρου (ZnCl2) 
1%. H διαγνωστική επάλειψη είναι επώδυνη σε ποικίλο βαθμό εφόσον 
υπάρχει ενεργή ρινοφαρυγγίτιδα. Μερικές φορές ο πόνος συνοδεύεται 
και από αποβολή αίματος, το οποίο είναι κολλημένο στο βαμβάκι του στυ
λεού ή το αποπτύει ο ασθενής. Η θεραπεία της χρόνιας ρινοφαρυγγίτιδας 
επιτυγχάνεται με τις καθημερινές επαλείψεις του ρινοφάρυγγα με το διά-
λυμα του ZnCl2 1%. Σε επίμονες καταστάσεις κακοσμίας μπορεί να απαι
τηθεί καθημερινή επάλειψη επί 30 ημέρες. Στο διάστημα αυτό ανανεώνε

ται ο βλεννογόνος του ρινοφάρυγγα και απομακρύνονται όλες οι φωλιές 
βακτηριδίων που παρήγαγαν θειούχα δύσοσμα αέρια που διατηρούσαν 
την κακοσμία22.

Συστηματικές καταστάσεις
Μερικές συστηματικές νόσοι συνοδεύονται από κακοσμία του στόμα

τος, η οποία στην ουσία είναι μια χαρακτηριστική για τη νόσο δυσοσμία 
του εκπνεόμενου αέρα. Η παρουσία μιας δύσοσμης εκπνοής που διαρκεί 
αρκετές ημέρες μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια παθολογοανατομι
κή οντότητα σε κάποιο σημείο του κατώτερου αναπνευστικού, στο οποίο 
παράγονται δύσοσμα πτητικά αέρια. Τα προϊόντα του μεταβολισμού που 
παράγονται σε ορισμένες συστηματικές παθήσεις είναι δύσοσμες πτητι
κές χημικές ενώσεις, οι οποίες αφού εισέλθουν στην κυκλοφορία εξέρχο
νται δια των πνευμόνων, προσδίδοντας στην εκπνοή του ασθενούς τη χα
ρακτηριστική για τη νόσο δύσοσμη απόπνοια.

Ο ΩΡΛ που εξετάζει ασθενή με παράπονο δύσοσμης εκπνοής οφείλει 
πάντοτε να κάνει άμεση ενδοσκοπική ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπηση και 
έμμεση τοιαύτη με το κλασικό λαρυγγικό κάτοπτρο. Σε περιπτώσεις μιας 
βρογχικής ή πνευμονικής κακοήθειας ο ασθενής μπορεί να έχει έντονα δύ
σοσμη εκπνοή, την οποία αισθάνεται αμέσως ο εξεταστής. Αν κάτι τέτοιο 
γίνει αντιληπτό απαιτείται αμέσως ακτινογραφικός έλεγχος του θώρακος 
και λεπτομερής εξέταση από πνευμονολόγο.

Μερικές οσμές που εκπέμπονται με την εκπνοή από το στόμα ασθενών 
είναι παθογνωμονικές, όπως η «φρουτώδης απόπνοια της διαβητικής κε
τοξέωσης», λόγω υπερπαραγωγής στο ήπαρ και συσσώρευσης κετονικών 
σωμάτων (ακετοξικό, βυδροξυβουτυρικό και ακετόνη) στο αίμα της συ
στηματικής κυκλοφορίας και της αποβολής τους δια των πνευμόνων.

Στην κίρρωση υπάρχει χαρακτηριστική απόπνοια μούχλας (foetor 
hepaticus). Oι υγιείς άνθρωποι δεν πάσχουν από κακοσμία στόματος γα
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στρεντερικής αιτιολογίας, καθώς τα αέρια από την ανώτερη μοίρα του γα
στρεντερικού σωλήνα δεν αναμειγνύονται με τον εκπνεόμενο αέρα. Ο εμε
τός , οι ερυγές και ιδιαίτερα η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση επιτρέπουν 
μεν την αποβολή οσμών, τις οποίες δεν μπορεί κανονικά να οσφρανθεί κά
ποιος αντικειμενικά, αφού δεν διαρκούν επί μακρόν.

Η κατακράτηση, η λίμναση και η σήψη άπεπτων ή τροφών που μερικώς 
έχουν πεφθεί θα οδηγήσουν στην παραγωγή δύσοσμων αερίων και μπο
ρεί να παραχθούν σε περιπτώσεις γαστρικού έλκους, οισοφαγοφαρυγγι
κού εκκολπώματος (εκκόλπωμα Zenker)28. 

Οι Αdler και συν. βρήκαν σε μια ομάδα 124 ασθενών που έπασχαν από 
διάφορες γαστρικές νόσους ότι οι 46 ασθενείς ανέφεραν την παρουσία οπι
σθοστερνικού καύσου, όξινης γεύσης, κακοσμίας του στόματος και γλωσσι
κής υπερπλασίας και 78 ασθενείς με άλλα συμπτώματα. Με μεθόδους ιστο
παθολογίας και μοριακής βιολογίας βρήκαν στη στοματική κοιλότητα των 
46 από το σύνολο των ασθενών την παρουσία του ελικοβακτηριδίου του 
πυλωρού (Helicobacter pylori). Τούτο επιδεικνύει συσχέτιση του ελικοβα
κτηριδίου και της ύπαρξης των αναφερόμενων συμπτωμάτων7.

Μια λοίμωξη, μια φλεγμονή ή μια κακοήθεια σε κάποια περιοχή του γα
στρεντερικού σωλήνα ή των κατώτερων αναπνευστικών οδών, περιλαμ
βανομένου και του στοματοφάρυγγα, των παρίσθμιων αμυγδαλών και 
της γλωσσικής αμυγδαλής, μπορεί να συνοδεύεται από επίμονη δύσοσμη 
στοματική απόπνοια.

Υπολείμματα τροφής που έχουν αναμειχθεί με αποπεπτωκότα επιθηλια
κά κύτταρα του βλεννογόνου εισφρύουν στις αμυγδαλικές κρύπτες και γί
νονται ορατά ως λευκές κηλίδες που εκλαμβάνονται από τους ασθενείς ως 
πύον. Πιέζοντας την αμυγδαλή με το γλωσσοπίεστρο εξέρχεται από τις κρύ
πτες το συμπυκνωμένο και έντονα δύσοσμο υλικό. Η χρόνια παραμονή του 
δύσοσμου αυτού υλικού στην αμυγδαλική κρύπτη ευνοεί την απορρόφηση 
ασβεστίου και το σχηματισμό αμυγδαλολίθων ή κρυπτολίθων29,30.

Οι εξελκώσεις στο φάρυγγα, η χρόνια αμυγδαλίτιδα, οι τραυματικές εσχά
ρες μετά από αμυγδαλεκτομή, η χρόνια βρογχίτιδα, η πνευμονία, η βρογ
χεκτασία και η φυματίωση έχουν αναφερθεί ότι συνοδεύονται από κακο
σμία του στόματος ή δύσοσμη εκπνοή από το στόμα.

Η κακοσμία του στόματος μπορεί να είναι μια φανταστική κατάσταση 
ή να μεγαλοποιείται στη σκέψη μερικών ανθρώπων που δεν έχουν ψυχική 
ισορροπία ή υγεία. Η κατάθλιψη, το σωματοποιημένο άγχος, το οργανικό 
εγκεφαλικό σύνδρομο, η επιληψία του κροταφικού λοβού και η σχιζοφρέ
νεια έχουν συσχετιστεί με την ψυχογενή κακοσμία του στόματος.

Σε μερικές περιπτώσεις αναφέρεται και η στοματοκακοσμική φοβία, δη
λαδή η παρουσία παθολογικού φόβου που αναφέρει κάποιος ότι πιθανόν 
μυρίζει άσχημα το στόμα του. Ακόμη και επί απουσίας ψυχικής νόσου, η 
παρουσία κακοσμίας του στόματος σε κάποια άτομα είναι φανταστική. Τα 
άτομα αυτά ζητούν επίμονα οδοντιατρική και ΩΡΛ βοήθεια, αλλάζοντας επί 
μακρόν ιατρούς, και απογοητεύονται διαρκώς όταν οι ιατροί τους τούς λένε 
ότι δεν ανιχνεύουν την αντικειμενική παρουσία κακοσμίας. Υποστηρίζεται η 
άποψη ότι η φανταστική κακοσμία του στόματος, που ισχυρίζονται κάποι
οι ότι έχουν, βασίζεται στην αντίληψη των άλλων και τη στάσης τους προς 
την κακοσμία του στόματος μάλλον, παρά στην παρουσία ενός πραγματι
κού προβλήματος κακοσμίας στόματος. Υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα 
που υποστηρίζουν ότι η αρνητική συμπεριφορά των άλλων μπορεί να ενι
σχύσει τη φανταστική κακοσμία του στόματος ή την ψυχαναγκαστική συ
μπεριφορά, η οποία προδιαθέτει στην ψυχική νόσο. Σε αυτές τις περιπτώ
σεις οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι δεν έχει σημασία η γνώμη 
των άλλων ή ότι οι περιπτώσεις που νομίζουν ότι τους αποφεύγουν οι άλ
λοι για την κακοσμία του στόματός τους, πραγματική ή φανταστική, οφεί
λονται σε άλλα κοινωνικά ή συμπεριφορικά αίτια. Τα άτομα με φανταστική 
κακοσμία του στόματος πιστεύουν ότι πάσχουν από κακοσμία του στόμα
τος, παρά το γεγονός ότι το στόμα τους αντικειμενικά δεν μυρίζει άσχημα. 
Η αντιμετώπιση αυτών των ατόμων αποτελεί πρόκληση για το θεράποντα 
ιατρό τους. Μια απλή και καινοτόμος τεχνική αξιολόγησης της οσμής του 
στόματος αυτών των ατόμων είναι να τους δοθούν πλαστικοί σάκοι, τους 
οποίους φουσκώνουν με τον εκπνεόμενο αέρα τους. Οι πλαστικοί σάκοι δί
νονται σε υγιείς εθελοντές, οι οποίοι στα τυφλά μυρίζουν τον αέρα των συλ
λεγέντων σάκων και αξιολογούν αν είναι δύσοσμος. Τα αποτελέσματα πα
ραδίδονται προς εφησυχασμό στους φοβικούς ασθενείς30. Σε περιπτώσεις 

ψυχοσωματικής κακοσμίας του στόματος, αφού γίνει λεπτομερής οδοντια
τρικός και ΩΡΛ έλεγχος και βρεθεί ο ασθενής υγιής, καθησυχάζεται. 

Ο εξεταστής που πιστεύει ότι το στόμα του ασθενούς είναι υγιές, του 
αναφέρει ότι η στοματική του αναπνοή εκπέμπει ένα άρωμα υγείας χωρίς 
υπέδαφος ασθένειας. Αν όμως ο ασθενής αντιμετωπιστεί λανθασμένα μπο
ρεί να επιδεινωθεί η ψυχολογική του κατάσταση. Του συστήνεται ή εφαρ
μογή λεπτομερούς υγιεινής του στόματος ή χρήση μαστίχας Χίου και οι 
συχνές στοματοπλύσεις με υδατικό διάλυμα μείγματος ειδικών αιθέριων 
ελαίων21 πολλές φορές την ημέρα (Rochalitex drops). Αν επιμείνει ο ασθε
νής ότι μυρίζει το στόμα του, δε χρειάζεται να γίνει φιλονικία ή απόρριψη 
του ασθενούς ή αντιστρόφως απόρριψη του ιατρού από τον ασθενή. Ο 
ιατρός είναι ψύχραιμος και υπενθυμίζει στον άρρωστο ότι το κύριο πρό
βλημά του είναι το ποια γνώμη έχουν οι άλλοι για τη μυρωδιά του στόμα
τός του, παρά το ίδιο το πρόβλημα της κακοσμίας. Αρκετές φορές κάποι
ος που έχει κακοσμία στόματος εφευρίσκει ότι μυρίζει άσχημα το στόμα 
του/της συντρόφου του, διότι πιστεύει ότι ο/η σύντροφός του έχει αρνητι
κή στάση για τη δική του/της κακοσμία. Σε κάθε περίπτωση δύσκολης ψυ
χοσωματικής κακοσμίας του στόματος, ο θεράπων ιατρός θα κάνει πολύ 
καλά να συστήσει στον ασθενή του να πάρει τη γνώμη ενός κλινικού ψυ
χολόγου ή ψυχοθεραπευτή31.

μη παθολογικά αίτια κακοσμίας στόματος
Το στόμα των περισσότερων ανθρώπων έχει μια άσχημη απόπνοια αμέ

σως μετά την πρωινή έγερση, που μπορεί να δυσαρεστεί το σύντροφο ή 
τη σύντροφο ή το ίδιο το άτομο. Τούτο οφείλεται στο ότι η φυσιολογική 
παραγωγή σιέλου κατά τη διάρκεια του ύπνου ελαττώνεται κατά το 10% 
της ποσότητας που εκκρίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεδομένου 
ότι κατά τον ύπνο υπάρχει ένας σχετικός περιορισμός της δραστηριότητας 
της γλώσσας και των μασητήρων μυών, ο παραγόμενος σίελος λιμνάζει για 
μακρές χρονικές περιόδους σε ορισμένες περιοχές του στόματος, ανάλογα 
με τη στάση ή τοποθέτηση της κεφαλής, με αποτέλεσμα η μικρή ή μεγάλη 
ξηροστομία που προκαλείται να ευνοεί τον πολλαπλασιασμό της φυσιολο
γικής βακτηριδιακής χλωρίδας του στόματος και την παραγωγή πτητικών 
δύσοσμων αερίων. Τούτο προκαλεί δυσοσμία του στόματος και στα απο
λύτως υγιή άτομα32. Με τον ίδιο μηχανισμό προκαλείται πρωινή κακοσμία 
του στόματος στα άτομα με δυσχέρεια ρινικής αναπνοής (ανατομικής ή λει
τουργικής αιτιολογίας), τα οποία στην πλειοψηφία τους ροχαλίζουν.

Ένας από τους μηχανισμούς πρόκλησης ροχαλητού είναι και η στομα
τική αναπνοή. Η στοματική αναπνοή μερικών ατόμων χωρίς να έχουν ρι
νική παθολογία, καθώς και όσων ροχαλίζουν, οδηγεί σε πρωινή κακοσμία 
του στόματος. Η πρωινή κακοσμία του στόματος υποχωρεί μόλις λάβει τρο
φή το άτομο και ακολουθήσει λεπτομερής στοματική υγιεινή. Συνιστάται 
οπωσδήποτε να βουρτσίζει κανείς τα δόντια του και τη ράχη της γλώσσας 
του σε περίπτωση που φάει κυρίως γαλακτοκομικά και ιδίως τυρί. Η χρή
ση καθαρής μαστίχας Χίου και αιθέριων ελαίων (Rochalitex drops) είναι 
ευεργετική στην απομάκρυνση οποιουδήποτε ίχνους κακοσμίας32. Μετά 
από νηστεία και πάλι προκαλείται φυσιολογικά κακοσμία του στόματος, η 
οποία υποχωρεί μόλις λάβει τροφή το άτομο. 

Ορισμένες τροφές προκαλούν έντονη κακοσμία του στόματος το επόμε
νο 24ωρο μετά τη λήψη τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα κρεμμύδια, το 
σκόρδο, τα ζωικά λίπη, τα καρυκεύματα και τα οινοπνευματώδη ποτά. Η 
κακοσμία οφείλεται στην αποβολή των προϊόντων του μεταβολισμού αυ
τών των τροφίμων υπό μορφή δύσοσμων πτητικών αερίων δια των πνευ
μόνων33. Ορισμένες γυναίκες γόνιμης ηλικίας έχουν χαρακτηριστική οσμή 
στο στόμα τους κατά την προεμμηνορροϊκή φάση της περιόδου τους, χω
ρίς να μπορεί κανείς να τη θεωρήσει ως κακοσμία.

αντιμετώπιση
Αφού αποκλειστεί από το ιστορικό του ασθενούς οποιαδήποτε σωματι

κή και ψυχική νόσος, γίνεται λεπτομερής στοματολογική και ΩΡΛ εξέταση, 
που περιλαμβάνει ενδοσκοπικό έλεγχο των ρινικών κοιλοτήτων, του ρινο
φάρυγγα, του φάρυγγα και του λάρυγγα. Ανάλογα με την περίπτωση, αν 
κριθεί σκόπιμο λαμβάνονται αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες. Η ανα
ζήτηση οδοντιατρικών προβλημάτων, περιοδοντικής νόσου, πρόσφατων 
στοματικών ή ΩΡΛ επεμβάσεων, παραρρινοκολπίτιδας, ρινοφαρυγγίτιδας, 
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χρόνιας αμυγδαλίτιδας, οπισθορρινικού κατάρρου μπορεί να αποκαλύψει 
το αίτιο της κακοσμίας του στόματος. Αν η αιτία δεν είναι οφθαλμοφανής 
πρέπει να αποκλείεται δια παντός μέσου η παρουσία κάποιας σοβαρής 
νόσου στο ανώτερο ή κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Η υποκειμενι
κή κρίση του ασθενούς για την κακοσμία του στόματός του είναι αναξιό
πιστη. Πάντοτε λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώμη των συντρόφων και 
των άμεσων συγγενών των πασχόντων. Κατά την κλινική εξέταση πρέπει ο 
ασθενής να μην έχει φάει για τουλάχιστον 3 ώρες, να έχει αποφύγει τη λή
ψη ποτών, ιδίως οινοπνευματωδών, και να μην έχει καπνίσει τουλάχιστον 
για τρεις ώρες. Οι γυναίκες πρέπει να μη φέρουν καλλυντικά στο πρόσω
πό τους τα οποία εκπέμπουν οποιοδήποτε άρωμα. Ελέγχεται ο εκπνεόμε
νος αέρας από το στόμα και τους ρώθωνες, με τον τρόπο που περιγράφη
κε πιο πάνω στην εισαγωγή του παρόντος άρθρου. 

Η κακοσμία του στόματος με κλειστά τα ρουθούνια του ασθενούς είναι 
στοματικής, στοματοφαρυγγικής ή βρογχοπνευμονικής προέλευσης και 
γίνεται αντιληπτή από τον εξεταστή, ο οποίος βεβαίως βρίσκεται πλησίον 
του στόματος του ασθενούς σε απόσταση αναπνοής. Στη συνέχεια κλείνει 
ο ασθενής το στόμα του και εκπνέει από τη μύτη. Αν γίνει αντιληπτή η δυ
σοσμία του εκπνεόμενου αέρα, η αιτία της εντοπίζεται στις ρινικές κοιλό
τητες ή μία από τις δυο ρινικές κοιλότητες, κάποιον από τους παραρρίνι
ους κόλπους ή το ρινοφάρυγγα. Αν ο ασθενής εκπέμπει κακοσμία από το 
στόμα και τη μύτη πρέπει να αποκλείεται η συστηματική αιτιολογία και η 
χρόνια ή λανθάνουσα ρινοφαρυγγίτιδα. Η χρήση συσκευών όπως το κα
κοσμιόμετρο, Halitometer (Interscan Corporation, Model RH17E USA)34, 
που μετράει άμεσα τα επίπεδα των εκπεμπόμενων σουλφιδίων, είναι χωρίς 
σημασία στο γενικό πληθυσμό και δεν έχει νόημα να χρησιμοποιείται ως 
εξέταση ρουτίνας. Η αντικειμενική ερευνητική εκτίμηση των δύσοσμων αε
ρίων που περιέχει η εκπνοή ενός ατόμου μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας 
τη χρωματογραφία αερίων, τους καταγραφείς σουλφιδίων ή τις ηλεκτρονι
κές μύτες35. Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται προκειμένου να αξιολογη
θούν τα αποτελέσματά τους για λόγους ερευνητικούς. Επίσης είναι άσκοπες 
και οι μικροβιολογικές εξετάσεις. Εφόσον εντοπιστεί η εστία της κακοσμίας 
και πάντοτε αποκλειστεί μια κρυφή κακοήθεια στις αμυγδαλές, το ρινοφά
ρυγγα, το φάρυγγα, τη ρίζα της γλώσσας, τις παραρρίνιες κοιλότητες και 
τις ρινικές κοιλότητες, αρχίζει η εφαρμογή των θεραπευτικών μέσων.

 Αν η κακοσμία οφείλεται σε παθήσεις των δοντιών και των ούλων ανα
λαμβάνει ο οδοντίατρος τη θεραπεία και την υπόδειξη της εφαρμογής με
θόδων καθαριότητας και αποτελεσματικής υγιεινής των δοντιών και του 
στόματος, καθαρισμού των γεφυρών, οδοντοστοιχιών κ.λπ. Ο σωστός τρό
πος βουρτσίσματος, η χρήση του οδοντικού νήματος, ο καθαρισμός της 
γλώσσας δρουν θεραπευτικά και προληπτικά. Η περιοδοντική νόσος αντι
μετωπίζεται και θεραπεύεται, όπως και οι στοματικές λοιμώξεις, η τερηδό
να, η αφαίρεση της οδοντικής τρυγίας κ.λπ. Τα παθογόνα βακτηρίδια που 
περιοδοντίου μπορεί να αναχαιτιστούν με στοματοπλύσεις χλωρεξιδίνης 
0,12%12,14. Η συντήρηση της υγείας των ούλων επιτυγχάνεται με την εφαρ
μογή στοματικής υγιεινής που περιλαμβάνει σωστό και συχνό βούρτσισμα 
των δοντιών, τη χρήση του οδοντικού νήματος, τις στοματοπλύσεις με αιθέ-
ρια έλαια17,18 (Rochalitex drops) και την αντιμετώπιση μιας προδιάθεσης 
για διαβήτη ή του ίδιου του διαβήτη με την κατάλληλη δίαιτα και φάρμα
κα. Οι συχνές στοματοπλύσεις με διάλυμα αιθέριων ελαίων16 (Rochalitex 
drops) διατηρούν τα θετικά αποτελέσματα μιας περιοδοντικής θεραπείας, 
αφού δρουν ως ήπια και ακίνδυνα αντισηπτικά19,20. Εξάλλου προσδίδουν 
ένα λεπτό άρωμα στην εκπνοή από το στόμα, το οποίο διαρκεί 23 ώρες. 
Αν ο ασθενής πάσχει από κακοσμία του στόματος συνεπεία ξηροστομίας 
χρησιμοποιεί το τεχνητό εφυγραντικό ή τεχνητό σίελο (Xerotin spray) και 
φροντίζει την ενυδάτωσή του, πίνοντας 812 ποτήρια νερού ημερησίως. 
Σε περιπτώσεις δύσοσμης κρυπτολιθικής αμυγδαλίτιδας, πολύ συχνά είναι 
επιβεβλημένη η αμυγδαλεκτομή, διότι πολλές φορές οι αμυγδαλόλιθοι δεν 
μπορεί να εξέλθουν, πιέζοντας τις αμυγδαλές, ή μπορεί οι κρύπτες να κε
νώνονται εύκολα από τα συμπυκνώματα καταλοίπων των τροφών, όμως 
σύντομα ξαναγεμίζουν και έτσι διαιωνίζεται το πρόβλημα της κακοσμίας9. 
Εφόσον δεν ενδείκνυται ή δεν είναι επιθυμητή η αμυγδαλεκτομή από τον 
ασθενή του οποίου καθ’ υποτροπήν γεμίζουν οι αμυγδαλικές κρύπτες με 
τροφές, μπορεί να εφαρμοστεί καθαρισμός και αποστείρωση των αμυγδα
λικών κρυπτών με την εφαρμογή υπερήχων μέσω ειδικής κεκαμμένης με

ταλλικής μύλης υπό τοπική αναισθησία. Η κρυπτόλυση με CO2 Laser επί
σης είναι μια ασφαλής θεραπεία που γίνεται με τοπική αναισθησία εύκο
λα στο ιατρείο15.

Η χρόνια ή λανθάνουσα ρινοφαρυγγίτιδα που προκαλεί χρόνια κακο
σμία στόματος αντιμετωπίζεται με επαλείψεις του ρινοφάρυγγα με υδατι-
κό διάλυμα ZnCl2 1% κάθε μέρα για αρκετές ημέρες, συνήθως μέχρι 30 
συνεδρίες22. Η ψυχοσωματική ή η κατά φαντασία κακοσμία του στόματος 
χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς και συμπεριφορά εκ μέρους του οδοντι
άτρου ή του ΩΡΛ. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να πείσεις κάποιον να επισκε
φτεί ψυχολόγο ή ψυχίατρο για κάποιο ενόχλημα που δε βάζει τη ζωή του 
σε κίνδυνο23. Παρά ταύτα η ψυχολογική υποστήριξη και η καθησύχαση 
του πάσχοντος τον καθιστά υπεύθυνο και ώριμο να υπακούσει στις υπο
δείξεις του θεράποντος οδοντιάτρου ή ωτορινολαρυγγολόγου. 
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