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Halitoza (halitosis) jest sytuacj¹ kliniczn¹, która powoduje izolacjê socjaln¹ pacjentów. Badania ogólnowiatowe wskazuj¹ na czêste wystêpowanie
halitozy redniego stopnia, podczas
gdy zaawansowane przypadki zdarzaj¹ siê u oko³o 5% populacji. Wyczuwany jest brzydki zapach w wydychanym
powietrzu, spowodowany przede
wszystkim lotnymi zwi¹zkami siarki
(VSC) produkowanymi przez bakterie.
Rozk³ad przez nie aminokwasów powoduje powstanie metabolitów takich
jak indole, skatole i lotne zwi¹zki siarki (siarkowodór, merkaptan metylu i
siarczek dwumetylu). Uwa¿a siê, ¿e
zwi¹zki te s¹ g³ównymi sk³adnikami
brzydkiego zapachu z ust. W pracy
przedstawiono czêstoæ wystêpowania halitozy, jej etiologiê pochodzenia
wewn¹trzustnego, pozaustnego i zwi¹zek z chorobami ogólnoustrojowymi.
Halitozê powoduj¹ najczêciej takie
stany jak nalot znajduj¹cy siê na jêzyku i choroby przyzêbia. Przedstawiono opiniê spo³eczeñstwa na temat halitozy jako normy socjalnej w zwi¹zku
ze spo¿ywaniem pokarmów, paleniem
tytoniu i piciem alkoholu. Stan ten stanowi problem o wymiarze publicznym,
co nie zawsze jest postrzegane przez
lekarzy i lekarzy dentystów i ma wp³yw
na jakoæ ¿ycia pacjentów.

Halitosis is an unpleasant condition that causes social restraint. Studies worldwide indicate a high prevalence of moderate halitosis, whereas
severe cases are restricted to around
5% of the populations. There is the
presence of odoriferous substances in
exhaled air, especially the volatile sulphur compounds (VSC) produced by
bacteria. Halitosis is caused mainly by
tongue coating and periodontal disease. Bacterial metabolism of amino
acids leads to metabolites including
many compounds, such as indole, skatole and volatile sulphur compounds
(VSC), hydrogen sulphide, methyl mercaptan and dimethyl sulphide. They are
claimed to be the main etiological
agents for halitosis. The paper reviews
the prevalence and distribution of halitosis, oral malodour, its aetiology, concepts of general and oral health and
diseases. Eating, smoking and drinking habits and understanding of halitosis as a social norm has been highlighted. It is a public social health problem. The dental professionals should
be aware of the cultural perceptions
of halitosis among racially and culturally diverse populations. In general,
physicians and dentists are poorly informed about the causes and treatments for halitosis.

Terminem halitosis (³ac. oddech - halitus) lub fetor ex ore okrelana jest sta³a sytuacja kliniczna, w której z ust pacjenta wydobywa siê przykry zapach, niewie¿y oddech. Niektórzy autorzy uwa¿aj¹, ¿e halitoza i fetor ex ore s¹ dwoma okreleniami tej
samej przypad³oci [13]. Czêæ polskich
autorów uwa¿a jednak, ¿e fetor ex ore wynika z dzia³ania czynnika miejscowego, takiego jak próchnica, choroby przyzêbia, niedostateczna higiena jamy ustnej, choroby
laryngologiczne, stosowane leki i chemioterapeutyki (m.in. olejki terpentynowe,
zwi¹zki arsenu, witaminy z grupy B), podczas gdy halitoza jest wynikiem chorób wewnêtrznych, takich jak zapalenie oskrzeli,
ozena (przewlek³y nie¿yt nosa), rozstrzenie
oskrzeli, ropieñ p³uca, zarzucanie treci ¿o³¹dka, choroby przewodu pokarmowego,
w¹troby lub nerek, rak wodny i procesy nowotworowe [16, 21].
Celem niniejszego opracowania jest

przedstawienie, na podstawie dostêpnego
pimiennictwa, wspó³czesnej opinii autorów
na temat etiologii i patogenezy halitozy.
Zauwa¿ana jest ona we wszystkich rodzajach populacji na ca³ym wiecie, ale nie
jest wy³¹cznie problemem kosmetycznym.
Ma znaczenie spo³eczno-ekonomiczne, stanowi przeszkodê w kontaktach zawodowych
i towarzyskich interakcjach miêdzyludzkich,
mo¿e powodowaæ zmiany w psychice pacjentów, a nawet ich izolacjê socjaln¹ [25,
35,44,50]. Stan ten krêpuje pacjentów i sprawia, ¿e nie wszyscy zg³aszaj¹ siê do stomatologa w celu uzyskania fachowej pomocy.
Niektórzy autorzy wyró¿niaj¹ 3 rodzaje
halitozy [16,37,50,63]:
1. prawdziw¹, któr¹ mo¿na zmierzyæ
obiektywnie; wskazuje siê na jej 2 rodzaje:
a. fizjologiczn¹, nazywan¹ równie¿ przejciow¹ (np. niewie¿y, poranny oddech),
b. patologiczn¹, dzielon¹ zwykle na:
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i. pochodz¹c¹ z jamy ustnej,
ii. powstaj¹c¹ z przyczyn istniej¹cych
poza jam¹ ustn¹,
2. rzekom¹, gdy pacjenci myl¹, ¿e j¹
maj¹, lecz brak jest obiektywnych przyczyn
i wystêpowania objawów,
3. halitofobiê, kiedy pacjenci mocno wierz¹, ¿e j¹ maj¹, pomimo obiektywnego braku przyczyn i objawów.
Prawdziwa halitoza, jak podaje Söder i
wsp., [52] nie jest odczuwana przez cierpi¹cego na ni¹, a jedynie przez otoczenie.
Uwa¿a siê, ¿e przykry zapach z jamy ustnej wyczuwa siê tylko u innych osób, nie
odczuwa u siebie, bowiem pacjent przyzwyczajony jest do w³asnego nawet przykrego
zapachu [51]. Mo¿na tak¿e spotkaæ siê z
przejciowym niewie¿ym oddechem, który wystêpuje przewa¿nie rano. Zwi¹zany
jest on ze zmniejszonym przep³ywem liny,
znikaj¹cym po porannej higienie jamy ustnej. Zauwa¿ono te¿, ¿e czêsto przykremu
zapachowi towarzyszy suchoæ jamy ustnej [20, 24, 45].
Czêstotliwoæ wystêpowania halitozy
nie jest do koñca znana tym bardziej, ¿e
pacjenci odmiennie j¹ postrzegaj¹, co zwi¹zane jest z ró¿nicami kulturowymi. Wystêpuj¹ tak¿e trudnoci w ocenie zwi¹zane z
terminologi¹, klasyfikacj¹ i metodologi¹ u¿yt¹ w badaniach prowadzonych na wiecie.
Dotyczy to epidemiologicznych metod opisowych co w praktyce utrudnia ocenê skali
zjawiska. Niektórzy autorzy twierdz¹, ¿e na
przewlek³¹, redniego stopnia halitozê cierpi
oko³o 1/3, a na zaawansowan¹ - oko³o 5 %
badanych grup osób [46]. Inni zajmuj¹cy siê
czêstoci¹ wystêpowania halitozy, stwierdzili j¹ u 22-50 %, populacji, z czego 50%
stanowili ludzie starsi, a u oko³o 50% ze
wszystkich badanych zdarza³o siê to rano
po przebudzeniu [13, 26, 27, 33].
Al.-Ansari i wsp. [1] przebadali 1551
pacjentów w Kuwejcie i stwierdzono, ¿e
przykry zapach z ust u osób u¿ywaj¹cych
szczotkê do zêbów rzadziej ni¿ raz dziennie, wystêpowa³ znamiennie czêciej w
23.3%. Innymi istotnymi, sprzyjaj¹cymi halitozie czynnikami by³y w tym badaniu: palenie tytoniu (tak¿e w przesz³oci), p³eæ (kobiety), wiek (30 lat lub wiêcej), wykszta³cenie (rednie lub ni¿sze), przewlek³e zapalenie zatok, zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe,
nie u¿ywanie miswaka (naturalna szczoteczka z ga³¹zki drzewa arakowego Salvadora persica) ani nici do czyszczenia przestrzeni miêdzyzêbowych. Wyniki wskazywa³y na niewystarczaj¹ce utrzymanie higieny jamy ustnej jako g³ówn¹ przyczynê przykrego zapachu z jamy ustnej wystêpuj¹cego u tych pacjentów [1]. Niektórzy szacuj¹,
¿e problem halitozy dotyczy oko³o 25% ludzi, choæ prawdziwa czêstoæ jej wystêpowania nie jest znana i wg niektórych autorów waha siê od 15 do 60% [23]. Wg innych badaczy, mê¿czyni czêciej czuj¹
przykry zapach ze swych ust ni¿ odczuwaj¹ to u siebie kobiety [2]. Trudnoci w ocenie zakresu wystêpowania halitozy spowodowane s¹ tak¿e faktem subiektywnej jej
oceny (organoleptycznej - niedok³adnej i
niskoczu³ej) w dostêpnych danych epidemiologicznych. Sugeruj¹ one jednak du¿¹
czêstoæ spotykania halitozy w ka¿dym wieku [46].
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Ró¿nice kulturowe sprawiaj¹, ¿e halitoza jest ró¿nie postrzegana. Dotyczy to chwilowych sytuacji, zwi¹zanych ze spo¿ywaniem niektórych pokarmów (jak czosnek),
niektórych przypraw (poza obecnoci¹ w
ustach, substancje zapachowe zawarte w
czosnku i cebuli s¹ te¿ wch³aniane w jelitach i wydychane przez p³uca) oraz paleniem tytoniu. Alkohol i t³uszcze zwierzêce
oraz palenie papierosów mog¹ modyfikowaæ
zapach z ust [2, 21, 48].
Jeden z autorów zauwa¿y³ w swojej pracy, ¿e leworêczni pacjenci s¹ mniej nara¿eni na wyst¹pienie halitozy ze wzglêdu na
wiêksz¹ zrêcznoæ manualn¹ w utrzymaniu
higieny jamy ustnej [6]. Inni natomiast otrzymali wyniki potwierdzaj¹ce, ¿e lekopochodne powiêkszenie objêtoci dzi¹se³ na skutek stosowania fenytoiny, cyklosporyny lub
blokerów kana³ów wapniowych, utrudnione
wyrzynanie siê zêba m¹droci, a tak¿e noszenie uzupe³nieñ protetycznych i kserostomia, zwiêkszaj¹ ryzyko wyst¹pienia brzydkiego zapachu [10, 31]. Wyniki badañ wykonanych w Szwecji sugeruj¹, ¿e czynnikami zwi¹zanymi znamiennie statystycznie z zaawansowan¹ halitoz¹ s¹ przede wszystkim kamieñ
i p³ytka nazêbna oraz nieregularne wizyty w
gabinecie dentystycznym [14, 52].
Japoñscy autorzy [29] wi¹zali zaawansowanie choroby przyzêbia i ob³o¿enie jêzyka z poziomem lotnych zwi¹zków siarki w
wydychanym powietrzu. Potwierdzaj¹ ten
fakt tak¿e badania szwajcarskie i inne japoñskie [3,4,47,65], gdzie stopieñ zaawansowania periodontopatii i palenie tytoniu
mia³y wp³yw na stopieñ zaawansowania
halitozy. U dzieci natomiast, czynnikami
zwi¹zanymi z wystêpowaniem brzydkiego
zapachu z jamy ustnej by³a próchnica i wiek
- nie potwierdzono jednak istotnoci zwi¹zku przyczynowego [12,32].
Przyczyny halitozy by³y powodem kontrowersyjnych opinii wród autorów [28].
Wiêkszoæ z nich, jak np. Quirynen [40] w
swoich badaniach w grupie 2000 osób
stwierdzaj¹, ¿e czynniki zwi¹zane z jam¹
ustn¹ s¹ odpowiedzialne za ten stan (w
76%). Inni autorzy stwierdzaj¹ ten fakt a¿ w
90%, lub 85% przypadków [61]. Opisano
tak¿e przypadek wystêpowania przykrego
zapachu z jamy ustnej po za³o¿eniu kolczyka do jêzyka [54]. Nak³ada to odpowiedzialnoæ leczenia halitozy na stomatologa.
Do przyczyn halitozy zwi¹zanych z jam¹
ustn¹ nale¿¹: niedok³adne mycie zêbów,
dzi¹se³ i jêzyka (zaleganie pokarmu), choroby uzêbienia (ubytki próchnicowe, zgorzel
miazgi, pozostawione korzenie zêbów),
wszystkie rodzaje bakteryjnego zapalenia
dzi¹se³ i przyzêbia, suchy zêbodó³, grzybica jamy ustnej, nalot na tylnej czêci jêzyka
(biofilm), owrzodzenia i przetoki w jamie ustnej, zu¿yte, porowate protezy, których
oczyszczenie jest trudne, xerostomia
(zmniejszony dop³yw liny i wysychanie luzówek), oddychanie przez usta, d³ugotrwa³e przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, zbyt d³ugie przerwy miêdzy
posi³kami, d³ugotrwa³e mówienie, stres, za¿ywanie niektórych leków zmniejszaj¹cych
produkcjê liny (odwadniaj¹cych, psychotropowych), palenie tytoniu, nadu¿ywanie alkoholu, nowotwory.
Niew¹tpliwie najwa¿niejszym czynniPrzegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 12

Tabela I
Charakterystyczne zapachy zwi¹zane ze zwi¹zkami
wyizolowanymi z nieprzyjemnego zapachu z ust (cyt.
za Lee i wsp.).
Characteristic smells of compounds that can be
recovered from the mouth odour (Lee et. al).
Zw i¹zek

Zapach

siarkow odór (H2S)

zgni³e jaja

m erkaptan m ety lu (CH3SH)

odchody

skatole

odchody

kadaw ery na

zw ³oki

siarczek dw um ety lu
(CH3)2S

zgni³a kapusta

putrescy na

zgni³e m iêso

indole

m a³e iloci w perfum ach

du¿e iloci odór

kw as izow alerianow y

spocone stopy

kiem powoduj¹cym przykry zapach z jamy
ustnej s¹ bakterie oraz produkty ich przemiany [5,8,42,66]. Wyniki in vitro i in vivo
badañ autorów, potwierdzi³y zdolnoæ bakterii bior¹cych udzia³ w procesie zapalnym
w chorobach przyzêbia (gingivitis, periodontitis, agresywne formy periodontitis, wrzodziej¹ce zapalenie przyzêbia) do produkcji
lotnych substancji zapachowych [4,38,40,
49,53,57]. Charakterystyczne zapachy
zwi¹zków chemicznych jakie zdo³ano wyró¿niæ z niewie¿ego oddechu przedstawiono
w tabeli I [24].
W etiologii halitozy, du¿¹ rolê odgrywa
nalot znajduj¹cy siê na jêzyku (sk³adaj¹cy
siê m. in. z bakterii, z³uszczonego nab³onka, liny). Przemawiaj¹ za tym wyniki badañ, na podstawie których stwierdzono ten
nalot u 60% sporód 2000 pacjentów cierpi¹cych na halitozê [41, 56]. Wiêkszoæ
autorów podkrela, ¿e szczególnym obszarem jêzyka, stanowi¹cym niszê ekologiczn¹ dla bakterii produkuj¹cych cuchn¹ce
zwi¹zki, jest jego tylna czêæ [15].
Halitozê powoduj¹ lotne zwi¹zki siarki
(merkaptan etylowy, siarkowodór, siarczek
dimetylu), dwuaminy (putrescyna, kadaweryna), krótko³añcuchowe kwasy t³uszczowe
(propionowy, mas³owy, walerianowy) powsta³e wskutek rozk³adu bakteryjnego resztek pokarmowych, komórek, liny i krwi [37,
64]. Najczêstszymi drobnoustrojami zwi¹zanymi z wystêpowaniem halitozy s¹ bakterie
Gram-ujemne: Prevotella (Bacteroides)
melaninogenica, Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas
endodontalis, Prevotella intermedius, Bacteroides loescheii, Enterobacteriaceae, Tannerella forsythia (Bacteroides forsythus),
Centipeda periodontii, Eikenella corrodens,
Fusobacterium nucleatum vincentii, Fusobacterium nucleatum nucleatum, Fusobacterium nucleatum polymorphum and Fusobacterium periodontium. Za halitozê odpowiada kompleksowa interakcja pomiêdzy
bakteriami [38].
Za wewnêtrzne przyczyny halitozy poza jam¹ ustn¹ - odpowiedzialne s¹ [9, 11,
17,19,30,34,37,39,40,43,58-60,62]:
1. choroby przewodu pokarmowego:
refluks ¿o³¹dkowo-jelitowy, nowotwory,
uchy³ki prze³yku, uchy³ek Zenkera, przeroM. Chomyszyn-Gajewska

stowe zwê¿enie odwiernika, przetoka aortalno-dwunastnicza,
2. choroby uk³adu oddechowego: zapalenie zatok, nowotwory (jamy nosowej, krtani, p³uc), rozszczep podniebienia, cia³a obce
w nosie, zapalenie migda³ków, kamienie
migda³kowe, infekcje p³uc, zapalenie i rozstrzenie oskrzeli,
3. zaburzenia metaboliczne: acetonowy
zapach w niewyrównanej cukrzycy, mocznicowy zapach w niewydolnoci nerek, foetor hepaticus w niewydolnoci w¹troby,
menstruacja,
4. trimetyloaminuria (zespó³ odoru rybnego),
5. hipermetioninemia,
6. cystynoza,
7. choroby hematologiczne - bia³aczki,
8. leki: amfetaminy, wodzian chloralu,
preparaty cytotoksyczne, dimetylosulfotlenek, disulfiram, azotany i azotyny, fenotiazyny, nadu¿ywanie wziewnych rodków
odurzaj¹cych,
9. przyczyny psychogenne, stres,
10. u¿ywki: alkohol, tytoñ w ka¿dej postaci, betel.
Wymienione powy¿ej przyczyny mog¹
spowodowaæ wydzielanie z oddechem cuchn¹cych gazów. Niektórzy autorzy sugeruj¹,
¿e infekcja Helicobacter pylori, który produkuje lotne zwi¹zki siarki, jest tak¿e przyczyn¹ halitozy w zaburzeniach przewodu pokarmowego [22,30,36,55].
Brzydki zapach z ust spowodowany jest
proteoliz¹ i powstawaniem produktów metabolizmu ze z³uszczonych nab³onków, aktywnoci¹ bakterii oraz przede wszystkim
obecnoci¹ lotnych zwi¹zków siarki w wydychanym powietrzu. W ich sk³adzie znajduj¹ siê siarkowodór (H2S) i merkaptan metylowy (CH3SH), które stanowi¹ nawet do
90% wszystkich lotnych zwi¹zków siarki [21].
Tangerman [58] przebada³ 58 pacjentów,
z których 47 mia³o halitozê pochodzenia
wewn¹trzustnego, 6 pochodzenia zewn¹trzustnego, a 5 nie wykazywa³o objawów
halitozy (halitofobia). Stwierdzi³ siln¹ korelacjê pomiêdzy stopniem halitozy pochodzenia wewn¹trzustnego (mierzon¹ organoleptycznie) a koncentracj¹ lotnych zwi¹zków
siarki, H2S i CH3SH w wydychanym powietrzu. Merkaptan metylowy, ze wzglêdu na
jego du¿¹ zawartoæ stwierdzon¹ w wydychanym powietrzu u takich osób, jest uwa¿any za g³ówny czynnik przyczynowy w halitozie wewn¹trzustnej. W 6 przypadkach
halitozy zewn¹trzustnej stwierdzono zwiêkszony poziom siarczanu dwumetylu
(CH3SCH3) w powietrzu pochodz¹cym z
nosa i jamy ustnej. Badania sugeruj¹, ¿e H2S
i CH3SH s¹ g³ównymi sk³adnikami zapachu
w halitozie pochodzenia wewn¹trzustnego,
a CH3SCH3 w halitozie zewn¹trzustnej/
krwiopochodnej - z powodu nieznanego zaburzenia metabolicznego [58].
W chwili obecnej zalecane s¹ 3 metody
mierzenia halitozy: 1. organoleptyczna (subiektywna, ale najczêciej stosowana) [7],
2. chromatografii gazowej, 3. monitorowania siarczków. Badania przeprowadzano
równie¿ przy pomocy metod organoleptycznych, chromatograficznych i spektroskopowych oraz specjalnych czujników (pó³przewodnikowych, z pow³ok¹ tlenku cynku, z
u¿yciem fali akustycznej, optyczne, koloryPrzegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 12

metryczne, elektrochemiczne czujniki gazowe i in. [18]. Metody te maj¹ na celu szybk¹
diagnozê halitozy, przede wszystkim w gabinecie stomatologicznym.
Ze wzglêdu na czêstoæ wystêpowania
zjawiska, a tak¿e ograniczeñ jakie niesie ze
sob¹ wiêkszoæ metod badawczych, problem przykrego zapachu pozostaje w dalszym ci¹gu w sferze badañ. Stwierdzono,
¿e stê¿enie zwi¹zków siarki mierzone za
pomoc¹ czujników siarki koreluj¹ z metodami organoleptycznymi, co mo¿e byæ pomocne w diagnostyce i ocenie leczenia.
Halitoza jest problemem wystêpuj¹cym
u osób w ka¿dym wieku. Ze wzglêdu na fakt,
¿e w wiêkszoci przypadków przyczyna
zwi¹zana jest z zaburzeniami w jamie ustnej - zespó³ stomatologiczny powinien przeprowadzaæ leczenie zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na indywidualnie zaplanowany instrukta¿ higieny. Nie zwalnia to jednak stomatologów z koniecznoci wspó³pracy z lekarzami innych specjalnoci, szczególnie w
zakresie ustalenia przyczyny halitozy.
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