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                  Κακοσμία του στόματος 
 
 

 
Η κακοσμία του στόματος είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, η οποία αφενός επηρεάζει 
αρνητικά την αυτοπεποίθηση του ατόμου και δυσχεραίνει την κοινωνική συναναστροφή, 
αφετέρου χρήζει διερεύνησης, καθώς μπορεί να αποτελεί εκδήλωση νοσήματος. 
Υπολογίζεται ότι αφορά περίπου 25% του γενικού πληθυσμού, αλλά έντονο πρόβλημα 
αντιμετωπίζει ποσοστό μικρότερο του 5%. Δεν έχει διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, αν και οι γυναίκες είναι πιθανότερο να ζητήσουν βοήθεια για την 
αντιμετώπισή της. Αν η δυσάρεστη μυρωδιά περιορίζεται μόνο κατά το πρωινό ξύπνημα 
και αποδράμει με το βούρτσισμα των δοντιών, δεν θεωρείται παθολογική. Ωστόσο, όταν 
γίνεται αντιληπτή είτε από το ίδιο το άτομο είτε από το περιβάλλον του με 
επαναλαμβανόμενο τρόπο κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι απαραίτητος ο 
οδοντιατρικός ή/και στοματολογικός έλεγχος. Η συνηθέστερη αιτία κακοσμίας είναι οι 
πτητικές θειώδεις ενώσεις οι οποίες παράγονται από μικρόβια του στόματος που 
σχετίζονται με την περιοδοντική νόσο. Επίχρισμα στη γλώσσα, κακή στοματική 
υγιεινή,  ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα, τερηδονισμένα δόντια, ελλιπής υγιεινή των τεχνητών 
οδοντοστοιχιών είναι ορισμένες από τις καταστάσεις που σχετίζονται με την κακοσμία του 
στόματος και η αντιμετώπισή τους θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος. Συνήθειες 
όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, καταστάσεις όπως το στρες και νοσήματα 
όπως το σύνδρομο Sjögren επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα του σάλιου, 
συμβάλλοντας έτσι στην εμφάνιση κακοσμίας. Σε περίπτωση που συνυπάρχει 
ξηροστομία, πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιείται στοματολογικός έλεγχος για τη 
διερεύνησή της. Όταν δεν είναι δυνατή η ανεύρεση αιτιολογικού παράγοντα στη στοματική 
κοιλότητα, απαιτείται ΩΡΛ και γαστρεντερολογικός έλεγχος, καθώς η κακοσμία μπορεί να 
οφείλεται σε φλεγμονή στο ανώτερο αναπνευστικό ή να υποδηλώνει την παρουσία 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη, καθώς η εμφάνιση κακοσμίας σε συνδυασμό με άλλα συμπτώματα, 
όπως πολυουρία, πολυδιψία, εμέτους και ταχύπνοια, υποδηλώνει διαβητική κετοξέωση 
και ο ασθενής πρέπει να ζητήσει αμέσως βοήθεια από τον θεράποντα ιατρό. 

 


