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Ξηροστομία. Η σχέση της με τον Σακχαρώδη Διαβήτη
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Οδοντίατρος

Ο ρόλος του σιέλου
Το σάλιο έχει έναν σημαντικό ρόλο στην πέψη της 
τροφής. Εκτός από αυτόν τον ρόλο, το σάλιο εξυπηρετεί 
πολλές άλλες λειτουργίες, όπως τον καθαρισμό της 
στοματικής κοιλότητας, τη διευκόλυνση της κατάποσης 
της τροφής, τη διατήρηση ενός ουδέτερουpΗ 
εμποδίζοντας την απασβεστίωση της αδαμαντίνης των 
δοντιών και την προστασία των ιστών της στοματικής 
κοιλότητας από φυσικά και μικροβιακά αίτια.(1) Οι 
αντιμικροβιακές ιδιότητες του σάλιου οφείλονται σε 
μία ευρεία ποικιλία ανοσολογικών και μη- πρωτεϊνών 
του σάλιου που αναστέλλουν την προσκόλληση και 
την ανάπτυξη των ιών και των βακτηρίων.(2)

Ορισμός της Ξηροστομίας
Η ξηροστομία ορίζεται ως η υποκειμενική αίσθηση του 
στεγνού στόματος.(3) Πολλοί ασθενείς, αλλά όχι όλοι, 
που έχουν αυτή την αίσθηση έχουν επίσης μια αισθητή 
και μετρήσιμη μείωση (“ποσοτική μεταβολή”) στην 
ποσότητα του σάλιου στο στόμα τους, μια κατάσταση 
που αναφέρεται ως «υποσιαλία» ή “υπολειτουργία των 
σιελογόνων αδένων”. Ενώ σε άλλους, η ξηροστομία 
είναι αποτέλεσμα ποιοτικών αλλαγών στη σύνθεση 
του σάλιου.(4)

Οι φυσιολογικές μέσες τιμές ροής σάλιου των 
διεγερμένων σιελογόνων αδένων είναι 1.5–2.0 mL/
min, ενώ η ποσότητα ροής σάλιου του μη διεγερμένων 
σιελογόνων αδένων είναι περίπου 0,3–0,4 mL/min.(5)

Η διάγνωση της υποσιαλίας τίθεται όταν η ποσότητα 
ροής σάλιου των διεγερμένων σιελογόνων αδένων 
είναι 0,5–0,7 mL/min και των μη διεγερμένων είναι 
0,1 mL/min.(6)Η ξηροστομία είναι μία συχνή πάθηση 
που επηρεάζει τουλάχιστον το 10% των ενηλίκων και 
περίπου το 30% των ηλικιωμένων.(7)Η αύξηση της 
ξηροστομίας με την πάροδο της ηλικίας σχετίζεται με 
την αυξημένη εμφάνιση συστηματικών νόσων και τη 
λήψη φαρμάκων μεταξύ των ηλικιωμένων.

    Εικόνα 1. Κλινική εικόνα ξηροστομίας. Διακρίνεται 
η ξηρή και ανώμαλη υφή της γλώσσας. 

Αίτια και Παθογένεια 
Η ξηροστομία μπορεί να εμφανισθεί ως σύμπτωμα 
αρκετών παθήσεων, είτε ως συνέπεια φαρμακευτικών 
αγωγών.Τα φάρμακα που προκαλούν ξηροστομία 
παρεμβαίνουν στη μετάδοση των ώσεων στους 
νευροϋποδοχείς του παρασυμπαθητικού συστήματος, 
επιδρώντας στους αδρενεργικούς νευροϋποδοχείς, 
ή προκαλώντας την σύνθλιψη των συνδέσεων του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος.(8)Οι θεραπευτικές 
δόσεις των φαρμάκων δεν βλάπτουν την ανατομία των 
σιελογόνων αδένων και οποιαδήποτε ζημία εκ τούτου, 
είναι αναστρέψιμη με τη διακοπή της χρήσης τους.(9)

Ο πίνακας 1 δείχνει τις συχνότερες αιτίες της 
ξηροστομίας.
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Ο πίνακας 2 δείχνει τα πιο συνηθισμένα φάρμακα που 
ευθύνονται για τη ξηροστομία.

 Πίνακας 2. Φάρμακα που σχετίζονται με τη 
ξηροστομία.(11)

Κλινικά σημεία και συμπτώματα της Ξηροστομίας 
Όπως προαναφέρθηκε, το σάλιο είναι σημαντικό για 
τη διατήρηση της στοματικής υγείας και έχει σημαντικό 
ρόλο σε έναν αριθμό στοματικών και γαστρεντερικών 
λειτουργιών. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς με μειωμένη 
έκκριση σάλιου και με αλλαγές στη σύνθεση του 
σάλιου τους είναι πιο επιρρεπείς σε οδοντικές 
τερηδόνες, λοιμώξεις( βακτηριακές, μυκητιασικές 
και ιογενείς), βλάβες του βλεννογόνου και συχνά 
έχουν συμπτώματα ενός ξηρού και επώδυνου 
στόματος, αίσθημα καύσου και κνησμού, δυσκολίες 
στη μάσηση και την κατάποση, αλλοιωμένη αίσθηση 
της γεύσης, δυσκολία στην ομιλία και προβλήματα με 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.(12)

Αυτές οι θλιβερές συνέπειες της υπολειτουργίας των 
σιελογόνων αδένων έχουν επίσης σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και τη γενικότερη υγεία 
του ασθενούς. 

 Εικόνα 2. Candida Albicans προκληθείσα από 
μειωμένη ροή σιέλου.

Διάγνωση
Η αρχική αξιολόγηση των ασθενών με ξηροστομία 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές ιατρικό 
ιστορικό ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη διάγνωση. 
Διαγνωστικές εξετάσεις και περιοδική αξιολόγηση της 
ροής των σιαλογόνων αδένων, μπορεί να βοηθήσει 
στην πρόληψη σημαντικών ασθενειών του στόματος.

Ερωτήσεις όπως: «Μήπως η ποσότητα του σάλιου στο 
στόμα σας φαίνεται ανεπαρκής; Μήπως αισθάνεστε 
ξηρό το στόμα σας όταν τρώτε κάποιο γεύμα; Πίνετε 
υγρά για να σας βοηθήσουν στην κατάποση ξηράς 
τροφής; Έχετε δυσκολία στην κατάποση;»(13) είναι 
πραγματικά χρήσιμες για τον προσδιορισμό της 
παρουσίας της ξηροστομίας.
Επιπλέον, ένας κλινικός δείκτης ξηρότητας στόματος 
(‘’CODS’’ – clinical oral dryness score) έχει 
δημιουργηθεί και είναι αξιόπιστος και εύκολος στη 
χρήση για τη συνήθη εκτίμηση της σοβαρότητας της 
ξηροστομίας. Ο ‘’CODS’’ αποτελείται από μια κλίμακα 
10 βαθμών, κάθε σημείο της οποίας αντιπροσωπεύει 
ένα χαρακτηριστικό της ξηρότητας του στόματος. Αυτά 
τα δέκα χαρακτηριστικά είναι:(14)

1. Το κάτοπτρο να κολλά στο στοματικό βλεννογόνο.
2.. Το κάτοπτρο να κολλά στη γλώσ
3.. Αφρώδες σάλι
4. Ανεπαρκής συγκέντρωση σάλιου στο έδαφος του
στόματος.
5.. Απώλεια των θηλωδών πτυχών της γλώσσα
6.. Γυαλιστερή / λεία υφή των ούλω
7. Γυαλιστερή όψη σε άλλες περιοχές του στοματικού
βλεννογόνου, ιδιαίτερα στη υπερώα.
8. Ανώμαλη επιφάνεια γλώσσας με έντονες σχισμές.
9. Ενεργές ή πρόσφατα θεραπευμένες αυχενικές
τερηδόνες, τους τελευταίους 6 μήνες σε περισσότερα
από δύο δόντια.
10. Υπολείμματα τροφής ή νεκρά επιθηλιακά κύτταρα
στην υπερώα (εξαιρουμένων των ασθενών που
φέρουν οδοντοστοιχίες).
Στην πράξη, ένας κλινικός δείκτης ‘’CODS’’ 1 έως
3 δείχνει ήπια ξηρότητα εύκολα διαχειρίσιμη, ενώ
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ένας υψηλός ‘’CODS’’ 7 έως 10 αποτελεί ένδειξη για 
περαιτέρω διερεύνηση.

 Εικόνα 3. Κλινική διάγνωση Ξηροστομίας (12)

Ξηροστομία και Σακχαρώδης Διαβήτης
Είναι γνωστό ότι τόσο ο διαβήτης τύπου 1 και τύπου 
2 έχουν μεγάλη συσχέτιση με την περιοδοντίτιδα και 
μυκητιασικές λοιμώξεις. Ωστόσο, η ξηροστομία και 
η υπολειτουργία των σιελογόνων αδένων φαίνονται 
να είναι συχνές επιπλοκές, ιδιαίτερα σε ανεπαρκώς 
ελεγχόμενους ασθενείς με διαβήτη. Έχει αποδειχθεί 
ότι το 16% των ασθενών με διαβήτη τύπου 1 και 
διάρκεια νόσου 10 ετών έχουν συμπτώματα της 
ξηροστομίας(15) και το 54% των διαβητικών τύπου 2 με 
παρόμοια διάρκεια.(16)Η διαφορά στο ποσοστό μπορεί 
να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι διαβητικοί τύπου 
2 συχνά είναι ηλικιωμένοι, εμφανίζουν περισσότερες 
επιπλοκές λόγω του διαβήτη, έχουν άλλες ιατρικές 
ασθένειες και λαμβάνουν περισσότερα φάρμακα που 
μπορεί να προκαλέσουν υποσιαλία και ξηροστομία. Και 
στους δύο τύπους διαβήτη, η ξηροστομία σχετίζεται 
με τη μειωμένη ροή σάλιου των διεγερμένων –και 
μη– σιελογόνων αδένων.

Η αφυδάτωση, που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της 
παρατεταμένης υπεργλυκαιμίας και κατά συνέπεια 
της πολυουρίας, θεωρείται μια σημαντική αιτία της 
ξηροστομίας και της υπολειτουργίας των  σιελογόνων 
αδένων στους διαβητικούς. Τα υψηλά επίπεδα 
σακχάρου στο αίμα είναι γνωστό ότι οδηγούν σε 
ξήρανση των μεμβρανών βλέννας. Χωρίς αρκετή 
ενυδάτωση το σώμα δεν μπορεί να παράγει σάλιο.(17)

Από τις ιατρικές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη 
που μελετήθηκαν από το «The Oral Health Science 
Institute at the University of Pittsburgh»(δηλαδή 
αμφιβληστροειδοπάθεια, περιφερειακή και αυτόνομη 
νευροπάθεια, μικροαγγειοπάθεια, νεφροπάθεια και 
περιφερική αγγειακή νόσο), μόνο η νευροπάθεια και 
η μικροαγγειοπάθεια βρέθηκαν να επηρεάζουν τη 
νεύρωση και τη μικροκυκλοφορία των σιελογόνων 
αδένων, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο σε 
υπολειτουργία αυτών.(18)

Επίσης, δομικές αλλαγές έχουν παρατηρηθεί στους 
σιελογόνους αδένες των διαβητικών ασθενών. 
Έτσι, 10-25%  των ασθενών με τύπου 1 ή τύπου 

2 σακχαρώδη διαβήτη μπορούν να αναπτύξουν 
σιάλωση, μια αμφοτερόπλευρη ασυμπτωματική 
διόγκωση των μείζονων σιελογόνων αδένων, ιδιαίτερα 
των παρωτιδικών αδένων. Η διόγκωση αυτή γενικά 
ακολουθείται από μία απώλεια παραγωγής σιέλου 
οδηγώντας έτσι σε ξηροστομία. Ο ιστός αυτών των 
διογκωμένων σιελογόνων αδένων χαρακτηρίζεται από 
τη διεύρυνση των κυψελιδικών κυττάρων, μείωση του 
κυψελιδικού ιστού, λιπώδη διήθηση, ίνωση, αλλά δεν 
υπάρχουν ενδείξεις φλεγμονής. Άρα, η ασθένεια αυτή 
δεν είναι φλεγμονώδης αλλά εκφυλιστική.(19) 

Μία αμφίδρομη σχέση
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν, ότι η σχέση μεταξύ 
ξηροστομίας και σακχαρώδους διαβήτη είναι 
αμφίδρομη, καθώς το salivatin, ένα πεπτίδιο που 
βρίσκεται στο ανθρώπινο σάλιο, παίζει ένα ρόλο στην 
απελευθέρωση ινσουλίνης. Το salivatin πιστεύεται, ότι 
μειώνει το σάκχαρο του αίματος μετά από ένα γεύμα 
και βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων σακχάρου στο 
αίμα. Η ενέργεια αυτή καταστέλεται από τον διαβήτη, 
γεγονός το οποίο επιδεινώνει αυτόν.(20)

Διαχείριση και αντιμετώπιση της ξηροστομίας
Αρκετές θεραπείες για την αντιμετώπιση της 
ξηροστομίας έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια και 
όλες προσπαθούν να μειώσουν τα συμπτώματα των 
ασθενών και / ή να αυξήσουν τη ροή του σιέλου.

Ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο για την ξηροστομία και 
την υπολειτουργία των σιελογόνων αδένων θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Εκπαίδευση του ασθενή με έμφαση την
καθημερινή στοματική υγιεινή, τακτικές επισκέψεις
στον οδοντίατρο, τοπική χρήση φθοριούχων
σκευασμάτων και αποφυγή καπνίσματος.

• Μείωση της δόσης των φαρμάκων που
προκαλούν ξηροστομία ή αντικατάσταση αυτών,
πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό
του ασθενούς.

• Χρήση παρασυμπαθομιμητικών φαρμάκων
(σιαλαγωγά) που δρουν στους μουσκαρινικούς
υποδοχείς, προκαλώντας αυξημένη ροή σάλιου.
Η Pilocarpine είναι ένα παράδειγμα αυτών, η
οποία χορηγείται σε μία δόση των 5 mg τρεις
φορές την ημέρα για τουλάχιστον 3 μήνες.(6),(21)
Οι αντενδείξεις είναι οι εξής: παθήσεις των
πνευμόνων (όπως άσθμα ή χρόνια πνευμονική
νόσος), καρδιακά προβλήματα, επιληψία και
νόσος του Πάρκινσον.

• Για ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να
ανεχθούν τα σιαλαγωγά φάρμακα, υπάρχουν
άλλα ανακουφιστικά μέτρα για τη βελτίωση της
παραγωγής του σάλιου, όπως είναι η τσίχλα
χωρίς ζάχαρη (κατά τη διάρκεια της μάσησης, οι
προκύπτουσες δυνάμεις συμπίεσης δρουν στους
περιοδοντικούς συνδέσμους και προκαλούν τη
διέγερση και την απελευθέρωση ουλικού υγρού)
και τα τοπικά σιαλαγωγά σπρέι που περιέχουν
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1% μηλικό οξύ.(22)
• Προληπτικά μέτρα για τη μείωση των ασθενειών

του στόματος και των σχετικών επιπλοκών.

Abstract
Xerostomia, more commonly referred to as dry 
mouth, is a common but frequently overlooked con-
dition that is typically associated with salivary gland 
hypofunction, which is the objective measurement 
of reduced salivary flow. It has numerous causes. It 
is frequently a side effect of taking medicines such 
as antihistamines, and a symptom of many diseas-
es of the salivary glands. Chronic xerostomia sig-
nificantly increases the risk of experiencing dental 
caries, demineralization, tooth sensitivity, candidiasis 
and other oral diseases that may affect quality of 
life negatively. Diagnosis of xerostomia and salivary 
gland hypofunction is dependent upon a careful and 
detailed history of the patient and thorough oral exam-
ination. There exist many options for treatment and 
symptom management: salivary stimulants, topical 
agents, saliva substitutes, and systemic sialogogues. 
It is well known that both type 1and type 2 diabetes 
are associated with an increased susceptibility to 
period on titisand fungal infections. However, re-
cent researches show that dry mouth is a common 
complaint among ambulatory diabetic patients. It is 
strongly associated with objective measurements of 
poor salivary flow and with other oral and extra oral 
symptoms of desiccation.
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