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Περίληψη
Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία συ-

νίσταται στη χορήγηση οξυγόνου υπό 
αυξημένη ατμοσφαιρική πίεση και χρη-
σιμοποιείται, ως συμπληρωματική θε-
ραπεία για την αντιμετώπιση διαφόρων 
παθήσεων.

Η κακοσμία στόματος οφείλεται στην 
παρουσία δύσοσμων πτητικών ενώσε-
ων που παράγονται από την αποδόμη-
ση προϊόντων στη στοματική κοιλότητα, 
από Gram - αναερόβια μικρόβια.

Σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει κα-
ταμέτρηση των πτητικών ενώσεων θείου 
σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε υπερ-
βαρική οξυγονοθεραπεία και να διαπιστω-
θεί αν το υπερβαρικό οξυγόνο επηρεά-
ζει την κακοσμία στόματος. Εξετάστηκαν 
συνολικά 68 άτομα. Πριν την έναρξη της 
οξυγονοθεραπείας γινόταν καταμέτρηση 
των πτητικών ενώσεων θείου με ειδικό μη-
χάνημα και επαναλαμβάνονταν μετά το 
πέρας της οξυγονοθεραπείας.

Αποτελέσματα: Από τα 68 άτομα που 
εξετάστηκαν, τα 31 παρουσίασαν στη 
πρώτη μέτρηση παθολογική μέτρηση 
(πάνω από 110ppb). Μετά το πέρας της 
οξυγονοθεραπείας όλα τα άτομα παρου-
σίασαν φυσιολογική μέτρηση.

Συμπέρασμα: Η υπερβαρική οξυγο-
νοθεραπεία μπορεί να επηρεάσει την 
κακοσμία του στόματος, πιθανώς από 
καταστροφή των Gram- αναερόβιων μι-
κροβίων που υπάρχουν στη στοματική 
κοιλότητα και συντελούν στην πρόκλη-
ση της κακοσμίας.

Λέξεις κλειδιά: υπερβαρική οξυγονοθερα-
πεία, κακοσμία στόματος, Gram - αναερό-
βια μικρόβια.

Εισαγωγή
Η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία (ΥΒΟ) 

συνίσταται στη χορήγηση οξυγόνου μέσω 
της αναπνοής, με πίεση μεγαλύτερη της 
ατμοσφαιρικής, σε αεροστεγείς μονοθέ-
σιους ή πολυθέσιους θαλάμους.

Η θεραπευτική παρέμβαση της ΥΒΟ 
συνίσταται στο ότι η αύξηση του ποσού 
του διαλελυμένου οξυγόνου στο πλάσμα 
επιτείνει την ιστική οξυγόνωση με αποτέ-
λεσμα να αποκαθίστανται οι μηχανισμοί 
άμυνας και επούλωσης όταν η φυσιολο-
γική μεταφορά του οξυγόνου δεν επαρ-
κεί (υποξία)8,3,4.

Πειραματικές και κλινικές μελέτες απέδει-
ξαν ότι η αυξημένη ιστική παρουσία του 
οξυγόνου στην ΥΒΟ (υπεροξία), συνοδεύ-
εται με σημαντικές θεραπευτικές ενέργει-
ες, όπως: αποιδηματική δράση, επίταση 
της νεοαγγείωσης, καταστολή φλεγμονω-
δών διαμεσολαβητών, μικροβιοστατική ή 
μικροβιοκτόνο δράση (ειδικά σε αναερό-
βια στελέχη), συνέργεια με αντιβιοτικά, 
αποκατάσταση μηχανισμών επούλωσης 
(ποιοτική-ποσοτική αύξηση κολλαγόνου), 
προστασία από το μηχανισμό επαναγγεί-
ωσης (Reperfusion inz.) κ.α.26

Συνήθως η ΥΒΟ αποτελεί επικουρική θε-
ραπευτική παρέμβαση με σκοπό την πρό-
ληψη σοβαρών επιπλοκών και την επιτά-
χυνση του θεραπευτικού αποτελέσματος 
όπως σε ραδιονεκρώσεις μαλακών μορί-

ων, τραυματισμούς με συνοδό οξεία ιστική 
υποξία (crush syndrome, σύνδρομο δια-
μερίσματος), φλεγμονές μαλακών μορί-
ων-οστών (μικτές λοιμώξεις, οστεομυελί-
τιδα, διαβητικό πόδι κ.λπ.). Σε ορισμένες 
καταστάσεις όπως η Νόσος των Δυτών, η 
εμβολή αέρος, η δηλητηρίαση από μονο-
ξείδιο του άνθρακα, αναερόβιες λοιμώ-
ξεις κ.α., η ΥΒΟ είναι δυνατό να συμβάλ-
λει στην πρόγνωση επιβίωσης18,9.

Η ΥΒΟ κατά την πρόσφατη δεκαπεντα-
ετία χρησιμοποιείται σαν συμπληρωματι-
κή θεραπεία (επουλωτική ανεπάρκεια ή 
προληπτικά προ/μετά χειρ. επεμβάσεις) 
σε παθήσεις κεφαλής και τραχήλου με 
επιπλοκές ακτινοβολίας (συνοδό ραδι-
ονέκρωση), όπως και σε λοιμώξεις γνά-
θου (οστεομυελίτιδα) με σημαντικά κλι-
νικά αποτελέσματα19,22,19,14. 

Η κακοσμία του στόματος οφείλεται 
στην παρουσία δύσοσμων πτητικών ου-
σιών στον εκπνεόμενο αέρα. Τέτοιες ουσί-
ες είναι οι πτητικές ενώσεις θείου (volatile 
sulfur compounds VSC), όπως η μεθυλμερ-
καπτάνη (CH3SH), το υδρόθειο (H2S), το 
διμεθυλικό σουλφίδιο ((CH3)2S) και το δι-
μεθυλδισουλφίδιο ((CH3)2S2). Eκτός από 
τις VSC υπάρχουν και άλλες ομάδες ου-
σιών που δεν περιέχουν στο μόριό τους 
θείο, αλλά συμβάλλουν σημαντικά στην 
εκδήλωση της κακοσμίας. Αυτές είναι 
α)  οι πολυαμίνες (διαμινοβουτάνιο και 

διαμινοπεντάνιο), 
β)  οι βραχείς αλυσίδες λιπαρών οξέων, 

όπως βουτυρικό, προπιονικό και βα-
λερικό οξύ, 
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γ) πτητικές αρωματικές ουσίες και 
δ) η αμμωνία23,21,15.

Οι VSC σχηματίζονται κατά 90% στη 
στοματική κοιλότητα. Οι ουσίες αυτές 
αποτελούν προϊόντα πρωτεολυτικής απο-
δόμησης από βακτήρια του στοματικού 
βλεννογόνου. Κυρίως υπεύθυνα για την 
παραγωγή δύσοσμων ουσιών είναι τα 
gram - αναερόβια μικρόβια. Ορισμένα 
πεπτίδια (κυστεΐνη και μεθειονίνη) πε-
ριέχουν στο μόριό τους θείο και από τη 
διάσπασή τους προκύπτουν οι VSC. To 
H2S παράγεται από τη διάσπαση της L- 
κυστεΐνης με τη βοήθεια του ενζύμου L-
κυστεΐνη δεσουλφυδράση, σύμφωνα με 
την αντίδραση: 

ΝΗ3CHCH2SHCOOH + H2O  
CH3COCOOH + NH3 + H2S

H μεθυλμερκαπτάνη (CH3SH) παράγε-
ται από τη διάσπαση της L-μεθειονίνης με 
τη βοήθεια του ενζύμου L- μεθειονίνη-γ-
λυάση, σύμφωνα με την αντίδραση:

NH3((CH2)2CH3)CHCOOH + H2O   
CH3CH2COCOOH + NH3 + CH3SH

Το παραπάνω ένζυμο προκαλεί επίσης 
διάσπαση των αμινοξέων ομοκυστεΐνη 
και s-μεθυλκυστεΐνη6,12,17. Πηγή των πρω-
τεϊνών είναι τα κύτταρα του στοματικού 
βλεννογόνου που αποπίπτουν και λευκά 
αιμοσφαίρια που διηθούν την ουλοδοντι-
κή σχισμή και εισέρχονται στη στοματική 
κοιλότητα. Εξωκυτταρικές πηγές πρωτεϊ-
νών είναι το υγρό της ουλοδοντικής σχι-
σμής και το σάλιο. Επίσης πρωτεΐνες από 
υπολείμματα τροφών εγκλωβίζονται στη 
ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας, ανάμεσα 
στις θηλές καθώς και στα μεσοδόντια δια-
στήματα και μεταβολιζόμενες παράγουν 
VSC. Αναερόβια μικρόβια που παράγουν 
VSC είναι: Fusobacterium nucleatum, Pre-
votella intermedia, Tannerella forsynthe-
sis, Porphyromonas gingivalis και Trepo-
nema denticola15,1.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να γί-
νει καταμέτρηση των πτητικών ενώσεων 
θείου σε ασθενείς που θα υποβάλλονταν 
σε υπερβαρική οξυγονοθεραπεία και να 
διαπιστωθεί αν το υπερβαρικό οξυγόνο 
επηρεάζει την κακοσμία του στόματος, 
εμμέσως με την καταστροφή των Gram- 
αναερόβιων μικροβίων. 

Υλικό και μέθοδος
Εξετάστηκαν συνολικά 68 άτομα. Από 

αυτά τα 44 ήταν άνδρες από 17 έως 75 
ετών με μέσο όρο ηλικίας 50,22 έτη και 
οι 24 ήταν γυναίκες από 19 έως 73 ετών 
με μέσο όρο ηλικίας τα 54 έτη. Τα άτομα 
αυτά προσήλθαν για υπερβαρική οξυ-
γονοθεραπεία και ολοκλήρωσαν κατά 
μέσο όρο 20 συνεδρίες οξυγονοθερα-
πείας. Πριν την οξυγονοθεραπεία γινό-
ταν καταμέτρηση των πτητικών ενώσε-
ων θείου με το Halimeter, μία συσκευή 
με ηλεκτροχημικό αισθητήρα και με το 
πέρας των συνεδριών οξυγονοθεραπεί-
ας επαναλαμβάνονταν η καταμέτρηση 
των πτητικών ενώσεων θείου. Κατά τη 
διάρκεια της οξυγονοθεραπείας δεν 
συστήθηκε καμία αγωγή για την αντι-
μετώπιση της κακοσμίας στόματος. Η 
καταμέτρηση με το Halimeter θεωρεί-
ται φυσιολογική όταν κυμαίνεται έως 
110ppb. Πάνω από 110ppb θεωρείται 
ότι ο εξεταζόμενος ασθενής έχει κακο-
σμία στόματος.

Αποτελέσματα
Από τα 68 άτομα που εξετάστηκαν τα 

28 παρουσίασαν στην πρώτη μέτρηση 
με το Halimeter παθολογική μέτρηση. 
Μετά το πέρας της οξυγονοθεραπείας 
όλα τα άτομα παρουσίασαν φυσιολογι-
κή μέτρηση. Τα υπόλοιπα 40 άτομα πα-
ρουσίασαν στην πρώτη μέτρηση φυσι-
ολογική τιμή. Στη δεύτερη μέτρηση τα 
34 από τα 40 άτομα παρουσίασαν πά-
λι φυσιολογική τιμή, αλλά χαμηλότερη 
της πρώτης μέτρησης. Τα υπόλοιπα 6 
άτομα στη δεύτερη μέτρηση παρουσί-
ασαν φυσιολογική τιμή αλλά μεγαλύτε-
ρη της πρώτης μέτρησης. 

Συζήτηση
Kυρίως υπεύθυνα για την παραγω-

γή δύσοσμων ουσιών στη στοματική 
κοιλότητα είναι τα gram - αναερόβια 
μικρόβια, όπως φαίνεται από in vitro 
πειράματα. Τέτοια μικρόβια είναι τα 
Fusobacterium nucleatum, Treponema 
denticola, Prevotella intermedia, 
Porphyromonas gingivalis, Bacteriodes 
forsythus, Eubacterium και άλλα υποου-
λικά είδη μικροβίων που μπορούν να 
παράγουν μεγάλες ποσότητες μερκα-
πτάνης και υδρόθειου από τη μεθειο-
νίνη, την κυστεΐνη ή τις πρωτεΐνες του 
ορού. Μερικά από αυτά τα βακτηρια-
κά είδη έχουν απομονωθεί από τη ρα-
χιαία επιφάνεια της γλώσσας. Η μορ-

φολογία της γλώσσας με την παρουσία 
σχισμών και πολυάριθμων θηλών βοη-
θάει στον εγκλωβισμό μικροοργανισμών 
και πρωτεϊνών σε περιβάλλον πτωχό σε 
Ο2 και προστατευμένο από την εκπλυ-
τική δράση του σάλιου. Πηγές πρωτεϊ-
νών αποτελούν οι τροφές, οι εκκρίσεις 
του ξενιστή, όπως σάλιο και υγρό ου-
λοδοντικής σχισμής, τα αποπτώντα επι-
θηλιακά κύτταρα και τα υπολείμματα 
αίματος20,7,10.

Επιπλέον το PH, το δυναμικό οξειδοα-
ναγωγής Eh και η μερική πίεση του οξυ-
γόνου PO2 είναι παράγοντες που επηρε-
άζουν την ανάπτυξη και το μεταβολισμό 
των αναερόβιων μικροβίων. Ακόμη, η 
προλίνη και η γλουταμίνη είναι αμινο-
ξέα που προκαλούν μείωση του οξυγό-
νου και αναερόβιες συνθήκες οι οποί-
ες ευνοούν την ανάπτυξη αναερόβιων 
μικροβίων12.

Η παραγωγή VSC είναι αυξημένη 
όταν υπάρχουν παθολογικές καταστά-
σεις της στοματικής κοιλότητας. Τέτοι-
ες είναι η περιοδοντική νόσος, η οξεία 
ελκονεκρωτική ουλίτιδα, το μολυσμέ-
νο μετεξακτικό φατνίο, το χρόνιο οδο-
ντοφατνιακό απόστημα, η αιμορραγία 
των ούλων, η κατακράτηση υπολειμ-
μάτων τροφών κάτω από προσθετικές 
αποκαταστάσεις, η χρόνια αμυγδαλίτι-
δα και η ιγμορίτιδα13,25,24,11. Επιπρόσθε-
τα η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία 
έχει αντιμικροβιακή δράση που οφεί-
λεται στην αύξηση της μικροβιοκτόνου 
δράσης των ουδετερόφιλων. Η μικρο-
βιοκτόνος δράση των ουδετερόφιλων 
επηρεάζεται δυσμενώς από την παρου-
σία υποξίας σε περιοχές φλεγμονής. Επι-
πλέον, η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία 
ενισχύει τη μικροβιοκτόνο δράση των 
αντισωμάτων, καθώς και τη δράση των 
φαγοκυττάρων2. 

Από τα αποτελέσματα αυτής της ερευ-
νητικής εργασίας φαίνεται ότι η υπερ-
βαρική οξυγονοθεραπεία επηρεάζει την 
κακοσμία στόματος πιθανόν με κατα-
στροφή ενός εκ των αιτιολογικών παρα-
γόντων της κακοσμίας, δηλαδή τα gram 
- αναερόβια μικρόβια. Το συμπέρασμα 
αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί με περαι-
τέρω ερευνητική προσπάθεια αναζη-
τώντας εργαστηριακά τα παθογόνα μι-
κρόβια της κακοσμίας προ και μετά την 
υπερβαρική οξυγονοθεραπεία και στο 
πεδίο αυτό συνεχίζει το ερευνητικό του 
έργο το Οδοντιατρικό μας Τμήμα. 
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Summary
Influence of hyperbaric oxygen 
therapy on halitosis
C. Petrou-Amerikanou, K. 
Karnoutsos, S. Νtoumazios, Y. 
Xanthopoulos, G. Voskopoulos, S. 
Gavrielidis, Th. Mesimeris

The purpose of the present study was to 
examine the influence of hyperbaric oxy-
gen therapy on halitosis. Sixty eight patie-
nts were examined for halitosis before the 
beginning of hyperbaric oxygen therapy 
and they were examined again after the 
end of their hyperbaric oxygen therapy. 
From the 68 patients who were examin-
ed, 31 had halitosis (measurements with a 
Halimeter device above 110 ppb) before 
the hyperbaric oxygen therapy. After the 
hyperbaric oxygen therapy all the patie-
nts had normal measurements with the 
Halimeter device. The conclusion of the 
study was that hyperbaric oxygen thera-
py can influence bad breath, possibly by 
the destruction of Gram- anaerobes that 
exist in the mouth and the surface of the 
tongue and play a critical role in the in-
duction of halitosis.

Key words: hyperbaric oxygen therapy, 
halitosis, Gram- anaerobes.
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