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Περίληψη

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι μια
σχετικά συνήθης πάθηση του πεπτικού συστήματος, η
οποία οφείλεται σε ανεπάρκεια του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και προκαλεί επεισόδια παλινδρόμησης του
γαστρικού υγρού ή της τροφής από το στομάχι στον οισοφάγο και από εκεί στη στοματική κοιλότητα, όπου μπορεί
να προκληθεί διάβρωση των δοντιών. Οδοντική διάβρωση
είναι η παθολογική, μη αναστρέψιμη απώλεια των σκληρών
οδοντικών ιστών που οφείλεται στη δράση όξινων παραγόντων εξωγενούς ή ενδογενούς προέλευσης, και όχι σε
βακτήρια.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση
των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων που αφορούν
στην αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και αντιμετώπιση της
ΓΟΠ και της οδοντικής διάβρωσης, καθώς και στη συσχέτισή τους.
Η διάγνωση της ΓΟΠ και της οδοντικής διάβρωσης
βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού για την ταυτοποίηση της αιτιολογικής
προέλευσης των βλαβών. Το αίσθημα οπισθοστερνικού
καύσου και η ανάρροια γαστρικού υγρού είναι τα πιο τυπικά συμπτώματα στους ασθενείς με ΓΟΠ. Φαίνεται ότι
υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ΓΟΠ και της εμφάνισης διαβρώσεων στα δόντια εξαιτίας της βλαπτικής επίδρασης των παλινδρομούντων οξέων του γαστρικού
περιεχομένου και του χαμηλού pH στη στοματική κοιλότητα.
Οι λείες και γυαλισμένες επιφάνειες της αδαμαντίνης
και η υαλοειδής όψη στις υπερώιες επιφάνειες των προσθίων δοντιών είναι η πιο χαρακτηριστική κλινική εικόνα
των διαβρώσεων σε ασθενείς με ΓΟΠ.
Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΓΟΠ και των
βλαβών των δοντιών επιβάλλει τη συνεργασία του θεράποντος γαστρεντερολόγου και του οδοντίατρου προκειμένου να δοθούν οδηγίες για προληπτικά μέτρα, κατάλληλη
φαρμακευτική αγωγή στον ασθενή με ΓΟΠ νόσο και να
γίνει η αποκατάσταση των οδοντικών διαβρώσεων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση,
διάβρωση, αιτιολογία, κλινική εικόνα, αντιμετώπιση,
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Summary

Gastro-oesophageal reﬂux disease (GERD) is a
relatively common condition, in which stomach acid may be
reﬂuxed up through the esophagus and into the oral cavity,
resulting in dental erosion. Dental erosion is deﬁned as
irreversible loss of dental hard tissue by a chemical process
(acids) that does not involve bacteria. Dissolution of
mineralized tooth structure occurs upon contact with acids
that are introduced into oral cavity from intrinsic or extrinsic
sources.
It seems that there is strong association between
GERD and dental erosion. Additionally, the severity of
erosion seems to be correlated with the presence of GEDR
symptoms.
Management of GERD include preventive measures
having the patient raise the height of his head when
sleeping, avoid particular foods and avoid meals close to
bedtime. Histamine 2-receptors antagonists such as
omeprazole, metoclopramide, ranitidine are available in
prescription form only.
Identiﬁcation of the etiology is important as a ﬁrst step
in management of dental erosion. Diminish the frequency
and severity of acidic foods or drinks, increase salivary ﬂow
and pellicle formation, and application of ﬂuoride in the
ofﬁce 2-4 times a year are recommended as preventive
measures. Depending on the degree of dental erosion,
restorative treatment can range from bonding composites in
a few areas of erosion to porcelain laminate veneer
restorations, all-ceramic and metal-ceramic crowns if the
tooth wear is extensive.
KEY WORDS: Gastro-oesophageal reﬂux disease, dental
erosion, association,etiology, diagnosis, management.
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Εισαγωγή

Με τον όρο γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
(ΓΟΠ) περιγράφεται κάθε παθολογική κλινική
κατάσταση, η οποία προέρχεται από επεισόδια
παλινδρόμησης του γαστρικού υγρού ή της τροφής από
το στομάχι στον οισοφάγο με αποτέλεσμα την
πρόκληση διαφόρων συμπτωμάτων1,2. Τα συμπτώματα
αυτά μπορεί να συνοδεύονται από διαφορετικού
βαθμού βλεννογόνιες αλλοιώσεις (οισοφαγίτιδα λόγω
της βλαπτικής επίδρασης του παλινδρομούντος
υδροχλωρικού οξέος και της πεψίνης του στομάχου,
στενώσεις, οισοφάγος Barrett) ή να μη συνοδεύονται
από βλεννογόνια αλλοίωση3,4. Η συχνότητα εμφάνισης
της ΓΟΠ αυξάνεται σημαντικά μετά την ηλικία των 40
ετών και η νόσος προσβάλλει τους ενήλικες, τους
εφήβους, τα παιδιά, ακόμη και τα βρέφη 5,6 . Στους
ενήλικες η συχνότητα εμφάνισης της νόσου στις
διάφορες χώρες της Δυτικής Ευρώπης κυμαίνεται από
21% μέχρι και 56%, ενώ στις Η.Π.Α. τα συμπτώματα της
νόσου παρουσιάζονται σε ποσοστό 16%5.
Η νόσος εμφανίζει – μεταξύ άλλων - σημεία και
συμπτώματα στα δόντια, στις αποκαταστάσεις και στον
βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας, με σημαντικότερη οδοντιατρική εκδήλωση την οδοντική διάβρωση1,7. Με τον όρο οδοντική διάβρωση (dental erosion)
χαρακτηρίζουμε τη μη αναστρέψιμη, σταδιακή απώλεια
των σκληρών οδοντικών ιστών, μη τερηδονικής
αιτιολογίας, που οφείλεται στη δράση όξινων παραγόντων8,9. Έχει διαπιστωθεί ότι η συχνότητα εμφάνισης
οδοντικών διαβρώσεων σε ασθενείς με ΓΟΠ κυμαίνεται
μεταξύ 5% και 47,5% με ένα μέσο όρο 32,5%10,11. Η
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΓΟΠ και των
βλαβών των δοντιών επιβάλλει τη συνεργασία του
θεράποντος γαστρεντερολόγου και του οδοντίατρου
προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη φαρμακευτική
αγωγή στον ασθενή και να γίνει η αποκατάσταση των
οδοντικών διαβρώσεων.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση
και ανάλυση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων
που αφορούν στην αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και
αντιμετώπιση της ΓΟΠ και της οδοντικής διάβρωσης,
καθώς και στη συσχέτισή τους.
Αιτιοπαθογένεια – διάγνωση ΓΟΠ

Η αιτιοπαθογένεια της ΓΟΠ δεν έχει διευκρινιστεί
πλήρως μέχρι σήμερα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο
κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας που βρίσκεται στο
κατώτερο τμήμα του οισοφάγου (γαστροοισοφαγική
ένωση) διατηρεί μια συνεχή τονική λειτουργία, η οποία
εμποδίζει την παλινδρόμηση του γαστρικού
περιεχομένου στον οισοφάγο12. Μετά από στιγμιαία
χαλάρωση του τόνου του, κατά την κατάποση, ο
σφιγκτήρας επιτρέπει τη δίοδο των τροφών από τον
οισοφάγο στο στομάχι.

Τορτοπίδης και συν

Βασική αιτία της ΓΟΠ θεωρείται ο «υποτονικός»
κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας2,3. Ο σφιγκτήρας
αυτός χαλαρώνει μεταξύ των δύο καταπόσεων ή και
μετά από γεύμα, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται στο
περιεχόμενο του στομάχου και στα διαβρωτικά γαστρικά υγρά να έλθουν προς τα επάνω και να προκαλέσουν
βλάβη στο εσωτερικό επιθήλιο του οισοφάγου 2,3 .
Βλάβη του οισοφάγου ως επακόλουθο της ΓΟΠ
παρατηρείται εφόσον το γαστρικό υγρό είναι καυστικό
για τον βλεννογόνο του οισοφάγου. Βλαπτική επίδραση
μπορούν να ασκήσουν το υδροχλωρικό οξύ, η πεψίνη
του στομάχου και τα χολικά ένζυμα13.
Στους παράγοντες που εξασθενούν ή χαλαρώνουν
τον τόνο του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και
προκαλούν τη ΓΟΠ περιλαμβάνονται το δωδεκαδακτυλικό έλκος, η ελάττωση του αντισταθμιστικού μηχανισμού της πιέσεως του σφιγκτήρα όταν η ενδοκοιλιακή
πίεση αυξάνεται (ασκίτης), η βλάβη των λείων μυϊκών
ινών (προοδευτική συστηματική σκλήρυνση), η εγχείρηση της οισοφαγογαστρικής συμβολής και η παρατεταμένη μετεγχειρητική χρήση του ρινογαστρικού καθετήρα13,14. Ο κίνδυνος εμφάνι-σης της ΓΟΠ αυξάνεται επίσης από γενετικούς παράγοντες (κίνδυνος γενετικών
αλλαγών που συνοδεύεται με δομικά η μυϊκά προβλήματα του στομάχου ή του οισοφάγου), άσθμα (ο βήχας
και ο πταρμός που συνοδεύει το άσθμα πιθανώς προκαλεί θωρακική πίεση που μπορεί να προκαλέσει παλινδρόμηση), διαφραγματοκήλη και αυξημένη ανοσιακή
αντίδραση σε ερεθιστικές ουσίες στον οισοφάγο, οι
οποίες οδηγούν στην απελευθέρωση συγκεκριμένων
παραγόντων που προκαλούν φλεγμονή14.
Επιπρόσθετα, χάλαση του κατώτερου οισοφαγικού
σφιγκτήρα προκαλείται από τις διατροφικές συνήθειες
(χρήση οινοπνεύματος, κάπνισμα, καφεΐνη, τηγανισμένες τροφές, καρυκεύματα, λήψη λιπαρών μεγάλων γευμάτων πριν από τον ύπνο), αυξημένη γαστρική πίεση
λόγω παχυσαρκίας ή εγκυμοσύνης, διάφορα φάρμακα
(αντιισταμινικά, ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου)
και άλλα ιατρικά προβλήματα (διαβήτης, εγκεφαλικό)15.
Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό του ασθενούς
σχετικά με παθήσεις του πεπτικού συστήματος και την
ηλικία. Τεκμηριώνεται από τα ενδοσκοπικά ευρήματα
διαβρωτικής οισοφαγίτιδας, όταν υπάρχουν. Τα κλινικά
σημεία και συμπτώματα της ΓΟΠ είναι ποικίλα. Το αίσθημα οπισθοστερνικού καύσου και οι όξινες αναγωγές
είναι το πιο τυπικό σύμπτωμα, το οποίο επιδεινώνεται
με την πρόοδο της φλεγμονώδους διαδικασίας του
οισοφαγικού βλεννογόνου15. Το αίσθημα καύσου στο
στόμα, εμετός, οπισθοστερνικός πόνος σε απουσία στεφανιαίας νόσου, δυσπεψία, ναυτία, ξηρός βήχας, βράγχος φωνής, λαρυγγίτιδα, πνευμονικές επιπλοκές και
δυσοσμία του στόματος είναι επίσης συχνά συμπτώματα15. Συμπτώματα στα παιδιά είναι το συνεχές κλάμα,
ευερεθιστότητα, διαταραχές του ύπνου, αναπνευστική
δυσκολία, λαρυγγίτιδα, ανορεξία και αναιμία. Σε παιδιά
που υποπτευόμαστε ότι έχουν ΓΟΠ το ιστορικό είναι
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απαραίτητο για να ανακαλύψουμε τη φύση των συμπτωμάτων και τη συσχέτιση με τα αναπνευστικά συμπτώματα14. Αιματολογικές εξετάσεις και γενική ούρων πρέπει
να γίνονται σε νεογνά με πολύ έντονη παλινδρόμηση,
για να αποκλειστούν άλλες αιτίες, όπως είναι η γαστρεντερίτιδα ή η πυλωρική στένωση13,15. Τέλος, ειδικά διαγνωστικά τεστ ενδείκνυνται για ασθενείς με άτυπα
ιστορικά, ανθεκτική συμπτωματολογία ή οισοφαγίτιδα.
Η 24ωρη pH-μετρία του οισοφάγου πραγματοποιείται
κυρίως σε περιπτώσεις διαφορικής διάγνωσης από τη
στηθάγχη.
Αιτιοπαθογένεια - διάγνωση οδοντικής διάβρωσης

Οδοντική διάβρωση ονομάζεται η μη αναστρέψιμη
και σταδιακή παθολογική αποδόμηση των σκληρών οδοντικών ιστών, που οφείλεται στη δράση χημικών ή ηλεκτρολυτικών διαβρωτικών παραγόντων, και όχι σε
βακτήρια16–18. Η συχνότητα εμφάνισης της οδοντικής
διάβρωσης σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών ποικίλλει ευρέως σε επιδημιολογικές μελέτες στις διάφορες χώρες:
37% αναφέρεται στη Μεγάλη Βρετανία 19, 41% στις
Η.Π.Α.19, 17% στην Κούβα20 και 26% στη Σαουδική Αραβία21.
Γενικά η διάβρωση θεωρείται πολυπαραγοντική
κατάσταση, η οποία προκαλείται από τη χρόνια δράση
όξινων παραγόντων εξωγενούς ή ενδογενούς προέλευσης. Οι εξωγενείς παράγοντες είναι οξέα τα οποία προέρχονται από22–24: α. διαιτητικές συνήθειες (κατανάλωση ανθρακούχων αναψυκτικών, εσπεριδοειδών φρούτων, συμπληρωμάτων διατροφής) β. τρόπο ζωής και
προσωπικές συνήθειες (κολύμβηση σε πισίνες με
ατμούς χλωρίου, λανθασμένος τρόπος βουρτσίσματος
των δοντιών με σκληρή οδοντόβουρτσα) γ. εργασιακές
συνθήκες (έκθεση σε ατμούς οξέων χημικών εργοστασίων) και, τέλος, δ. φαρμακευτική αγωγή (όπως ηρεμιστικά φάρμακα), την οποία λαμβάνει ο ασθενής με
ψυχολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές.
Eνδογενείς παράγοντες που οδηγούν στην αναγωγή του γαστρικού υγρού ή/και εμετών στη στοματική
κοιλότητα και τελικά την πρόκληση οδοντικών διαβρώσεων θεωρούνται25,26: α. παθήσεις του πεπτικού συστήματος (Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, πεπτικό
έλκος), β. διατροφικές διαταραχές (νευρική ανορεξία,
βουλιμία, χρόνιος αλκοολισμός) και, τέλος, γ. παρενέργειες από τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής (κυτοστατικά φάρμακα, χημειοθεραπεία, άσθμα βαριάς μορφής).
Επίσης, η εμφάνιση των οδοντικών διαβρώσεων
εξαρτάται από την αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων, όπως η αντοχή των σκληρών οδοντικών ιστών
στα οξέα, το pH, ο ρυθμός ροής (σε ηρεμία και διέγερση) και η ρυθμιστική ικανότητα του σάλιου27–29. Το κρίσιμο pH της αδαμαντίνης είναι 5,5, οπότε και κάθε διάλυμα με χαμηλότερο pH μπορεί να προκαλέσει διάβρωση, ιδιαίτερα εάν η δράση του είναι επαναλαμβανόμενη
και με μεγάλο χρόνο παραμονής στη στοματική κοιλό-
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τητα. Η λειτουργία του σάλιου είναι σημαντική για την
εξουδετέρωση των οξέων και μειώνει τη διαβρωτική
τους επίδραση στα δόντια. To pH του σάλιου κυμαίνεται
μεταξύ των τιμών 5,2-7,8 (μέση τιμή 6,7 που θεωρείται η
φυσιολογική). Το pH αυξάνει με την αύξηση του ρυθμού ροής30. Σε περιπτώσεις χαμηλού ρυθμού ροής του
σάλιου, μειώνεται αντίστοιχα η ρυθμιστική ικανότητα
του pH του σάλιου και η ικανότητα εξουδετέρωσης των
διαβρωτικών οξέων. Έτσι, σε ασθενείς με εκτεταμένη
οδοντική διάβρωση έχει διαπιστωθεί χαμηλή ρυθμιστική ικανότητα του σάλιου σε σύγκριση με ομάδες ελέγχου31.
Οι βλάβες που οφείλονται στη δράση εξωγενών
παραγόντων εντοπίζονται κυρίως στην προστομιακή
επιφάνεια της αδαμαντίνης και σε μεγάλο αριθμό
δοντιών του ίδιου φραγμού, ενώ οι βλάβες που οφείλονται σε ενδογενείς παράγοντες εντοπίζονται στις υπερώιες και μασητικές επιφάνειες των άνω και στις γλωσσικές επιφάνειες των κάτω δοντιών32,33. Η κλινική εικόνα των διαβρώσεων περιλαμβάνει συνήθως λείες, γυαλισμένες, αποστρογγυλευμένες επιφάνειες αδαμαντίνης, με υαλοειδή όψη, επίπεδες ή κυπελλοειδείς μασητικές επιφάνειες, μείωση του ύψους της κλινικής
μύλης, φθορά των κοπτικών άκρων και έκθεση της οδοντίνης. Ειδικότερα, οι περισσότερες μελέτες που εξετάζουν τις διαβρώσεις που οφείλονται σε οξέα από ενδογενείς παράγοντες αναφέρουν βλάβες στους τομείς,
τους προγομφίους και τους γομφίους της άνω γνάθου
με εμπλεκόμενες κυρίως τις υπερώιες και τις μασητικές τους επιφάνειες34–38. Στην κάτω γνάθο, οι διαβρώσεις εμφανίζονται στις γλωσσικές ή στις παρειακές και
συγκλεισιακές επιφάνειες.
Ακόμη, στους ασθενείς με ΓΟΠ το κύριο διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο αποτελεί η επέκταση των χημικών
βλαβών στις υπερώιες επιφάνειες των άνω προσθίων
δοντιών και στα πρόσθια δόντια της κάτω γνάθου.
Γλωσσικές βλάβες σε συνδυασμό με την παρουσία φθοράς στα κοπτικά άκρα των προσθίων δοντιών της κάτω
γνάθου αποτελούν ισχυρή ένδειξη υπάρχουσας νόσου
της ΓΟΠ25.
Η διαγνωστική μεθοδολογία, για την αντιμετώπιση
ασθενών με εκτεταμένη απώλεια οδοντικών ιστών περιλαμβάνει32:
G Εκτίμηση λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού για την
ταυτοποίηση αιτιολογικής προέλευσης της βλάβης.
Στο ιστορικό εξετάζονται ηλικία, διαιτητικές συνήθειες, λήψη φαρμάκων, παθήσεις του πεπτικού
συστήματος, εργασιακό περιβάλλον και πιθανές
παραλειτουργικές έξεις (βρυγμός) του ασθενή
G Ενδοστοματική και εξωστοματική εξέταση, ακτινογραφικός έλεγχος
G Κλινική ανάλυση της σύγκλεισης και εκτίμηση της
κατακόρυφης διάστασης σε σύγκλειση (ΚΔΣ)
G Καταγραφή της εξέλιξης της διαβρωτικής διαδικασίας μέσω ενδοστοματικών φωτογραφιών ή/και διαγνωστικών εκμαγείων.
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Παρόλο που δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα έγκυρες
μεθοδολογίες για την εκτίμηση του βαθμού και της
έκτασης των οδοντικών διαβρώσεων, ωστόσο έχουν
αναπτυχθεί κάποιοι δείκτες για την αξιολόγηση της
μεταβολής των οδοντικών ιστών. Οι τεχνικές αυτές
αφορούν τον δείκτη σιλικόνης / Silicone Index39, τον
δείκτη οδοντικής απώλειας / The Tooth Wear Index40,41,
τον δείκτη του Johansson42 και, τέλος, τη φωτογραφική
παρακολούθηση της βλάβης. Ο πλέον προτεινόμενος
σήμερα είναι ο κλινικός δείκτης καταγραφής και αξιολόγησης βαρύτητας των διαβρώσεων του Johansson και
συν.42 (Πινακας Ι).
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Κλίμακα για τη διαβάθμιση της βαρύτητας των οδοντικών διαβρώσεων στις παρειακές και γλωσσικές
περιοχές των προσθίων δοντιών της άνω γνάθου42

Διαβάθμιση
0
1
2
3
4

Κριτήρια

Μη ορατές αλλαγές, διατήρηση οδοντικής
δομής και ανέπαφη μακρο-μορφολογία.
Λεία αδαμαντίνη, ολική ή μερική απουσία αναπτυξιακών δομών. Η επιφάνεια της αδαμαντίνης είναι στιλπνή, αδιαφανής, ακανόνιστη,
μαλθακή, αποστρογγυλεμένη ή επίπεδη. Η
μακρο-μορφολογία είναι ανέπαφη.
Η επιφάνεια της αδαμαντίνης περιγράφεται
όπως στο βαθμό 1. Η μακρο-μορφολογία είναι
εμφανώς μεταβεβλημένη, διαμόρφωση κοιλοτήτων εντός της αδαμαντίνης, μη έκθεση
οδοντίνης.
Η επιφάνεια της αδαμαντίνης όπως περιγράφεται στους βαθμούς 1 και 2. Η μακρο-μορφολογία είναι εμφανώς μεταβεβλημένη (πλησίον
της έκθεσης επιφανειών οδοντίνης) ή έκθεση
της οδοντίνης ≤ 1 / 3.
Η επιφάνεια της αδαμαντίνης όπως περιγράφεται στους βαθμούς 1, 2 και 3. Έκθεση της
οδοντίνης > 1 / 3 ή ορατότητα του πολφού
μέσω της οδοντίνης.

Σημείωση: κατά προσέγγιση διαβρώσεις, παρουσία
«βάθρων» και «κοιλοτήτων» θα πρέπει να καταγράφονται.

Κλίμακα για τη βαθμολογία της εξέλιξης της μασητικής / κοπτικής απώλειας οδοντικής ουσίας42

Διαβάθμιση
0
1
2
3

Κριτήρια

Μη ορατές αλλαγές
Ορατές αλλαγές, όπως εμφάνιση λείων
«φασετών», χωρίς μετρήσιμη μείωση του
μήκους του δοντιού, μεταβολή της μασητικής
/ κοπτικής μορφολογίας σε σύγκριση με την
πρώτη εξέταση.
Μετρήσιμη μείωση του μήκους της κλινικής
μύλης του δοντιού, <1 χιλ.
Σημαντική μείωση της κλινικής μύλης του
δοντιού, ≥ 1 χιλ.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΟΠ- ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

Η πρώτη αναφορά περιστατικού (case report) για
εμφάνιση οδοντικών διαβρώσεων σε ασθενείς με ΓΟΠ
αποδίδεται στον Howden πριν 35 χρόνια43. Ακολούθησαν από τότε πολλές κλινικές και ερευνητικές μελέτες
σχετικά με την επίδραση των οξέων γαστρικού περιεχομένου στα δόντια και στις αποκαταστάσεις10,25,28,38,44–52.
Σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση που περιλαμβάνει 17 μελέτες (5 μελέτες σε παιδιά με ΓΟΠ και
12 σε ενήλικες με ΓΟΠ) διαπιστώνεται ισχυρή συσχέτιση μεταξύ ΓΟΠ και εμφάνισης οδοντικών διαβρώσεων53.
Η πιθανότητα εμφάνισης οδοντικών διαβρώσεων
βρέθηκε πολύ μεγαλύτερη στους ενήλικες ασθενείς με
ΓΟΠ (μέσος όρος επιπολασμού 50%) σε σχέση με τη
συχνότητα εμφάνισης των βλαβών στον γενικό πληθυσμό (μέσος όρος επιπολασμού 5%).
Η έκταση απώλειας οδοντικών ιστών φαίνεται επίσης να συσχετίζεται με την ένταση και τη διάρκεια των
συμπτωμάτων της ΓΟΠ νόσου και κυρίως με την παρουσία παλινδρομούντος γαστρικού υγρού και όξινου περιβάλλοντος στον οισοφάγο και τη στοματική κοιλότητα53. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι η κλινική εκδήλωση της διάβρωσης ως αποτέλεσμα της νόσου του
ΓΟΠ συμβαίνει όταν το γαστρικό υγρό έρχεται σε
επαφή με τα δόντια για αρκετές φορές την εβδομάδα
κατά τη διάρκεια 1-2 ετών54–56. Όσον αναφορά την επίδραση του γαστρικού υγρού στις μεταλλοκεραμικές
αποκαταστάσεις, πρόσφατη βραχείας διάρκειας in vitro
μελέτη έδειξε ότι η επιφανειακή αδρότητα τριών διαφορετικών κεραμικών δεν εμφάνισε σημαντικές διαφορές μετά την επίδραση όξινου διαλύματος προσομοιωμένου γαστρικού υγρού57. Τέλος, σε πρόσφατη ερευνητική μελέτη έγινε συγκριτική αξιολόγηση των προτύπων χημικής διάβρωσης σε ασθενείς με ΓΟΠ (πειραματική ομάδα) και σε οδοντιατρικούς ασθενείς (ομάδα
ελέγχου) με όξινες διαιτητικές συνήθειες. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των διαβρώσεων στις υπερώιες επιφάνειες των άνω τομέων στους ασθενείς με ΓΟΠ είναι
αυξημένος, αλλά όχι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με τον αριθμό των βλαβών στους ασθενείς οι οποίοι είχαν διατροφικές συνήθειες που περιελάμβαναν όξινες τροφές58. Αντίθετα, τα κλινικά ευρήματα τα οποία διαφοροποιούσαν τη μία ομάδα από την
άλλη είναι ότι στους ασθενείς που έπασχαν από ΓΟΠ τα
κοπτικά άκρα των προσθίων δοντιών τόσο της άνω όσο
και της κάτω γνάθου εμφάνιζαν διαβρωτικές βλάβες,
ενώ τα κοπτικά άκρα των ασθενών οι οποίοι ελάμβαναν
όξινες τροφές εμφάνιζαν σημεία αποτριβής.
Θεραπευτική αντιμετώπιση ΓΟΠ και Διάβρωσης

Η θεραπεία της ΓΟΠ μπορεί να είναι συντηρητική ή
χειρουργική, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παλινδρό-

Διάγνωση και αντιμετώπιση οδοντιατρικών ασθενών με Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και οδοντική διάβρωση

μησης, την έναρξη των επιπλοκών, την παθογένεια και
την ατομική ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή15. Τα
θεραπευτικά μέσα πρέπει να στοχεύουν στην ελάττωση
του παλινδρομούντος γαστρικού υγρού, στη βελτίωση
της οισοφαγικής λειτουργίας, στην αύξηση της έκκρισης σάλιου, στη διέγερση της γαστρικής κένωσης και
στην υποβοήθηση της οισοφαγικής επούλωσης. Ως εκ
τούτου η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει αλλαγές
στον τρόπο ζωής ή/και φαρμακευτική αγωγή. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής των ενηλίκων που μπορούν να
ανακουφίσουν από τα συμπτώματα της νόσου είναι59:
G Ανύψωση της κεφαλής του κρεβατιού (περίπου 15
εκατοστά, ώστε με μηχανικό τρόπο να περιορισθεί
η ΓΟΠ60.
G Ελάττωση του σωματικού βάρους για παχύσαρκους
ασθενείς και αποφυγή καταστάσεων που αυξάνουν
την ενδοκοιλιακή πίεση, όπως είναι η χρήση στενών ζωνών. Αποφυγή λήψης τροφής και μεγάλων
γευμάτων 3 ώρες πριν από την κατάκλιση61,62.
G Αποφυγή λιπαρών φαγητών και πιθανών ερεθιστικών τροφών, όπως είναι τα εσπεριδοειδή, ο καφές,
τα πικάντικα φαγητά, το τσάι, η σοκολάτα, το αλκοόλ και τα ανθρακούχα αναψυκτικά63,64.
G Διακοπή καπνίσματος. Το κάπνισμα εξασθενίζει τον
κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα και αυξάνει την
παλινδρόμηση65.
Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να είναι χρήσιμη
στην αύξηση του τόνου του σφιγκτήρα του οισοφάγου
ή στην ελάττωση της οξύτητας του στομάχου. Ως εκ
τούτου οι Η-2 ανταγωνιστές των υποδοχέων της ισταμίνης (σιμετιδίνη, ρανιτιδίνη και φαμοτιδίνη), οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (ομεπραζόλη, λανσοπραζόλη, παντοπραζόλη, ραμπεπραζόλη και ισομεπραζόλη)
χορηγούνται για να ελαττώσουν τη γαστρική έκκριση59,60. Προκινητικά φάρμακα (μετοκλοπραμίδη, δομπεριδόνη) χορηγούνται για να αυξήσουν τη βασική πίεση
του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και αντιόξινα
για να αδρανοποιήσουν το γαστρικό οξύ σε ενήλικες
και παιδιά59,60,63,64,66-70. Τέλος, η χειρουργική θεραπεία
μπορεί να είναι λύση εκλογής σε ασθενείς που έχουν
τις παρακάτω καταστάσεις: στένωση του οισοφάγου,
έλκος, οισοφάγο Barrett, και σε περιπτώσεις αποτυχίας
της φαρμακευτικής αγωγής με επιμονή των συμπτωμάτων72. Στα παιδιά η επέμβαση πρέπει να επιφυλάσσεται
σε περιπτώσεις επίμονου εμετού, ανθεκτικής σε θεραπεία οισοφαγίτιδος, στενώσεων, υποτροπιάζουσας
πνευμονίας και επιπλοκών απειλητικών για τη ζωή,
όπως είναι η αναπνευστική παύση72.
Ο οδοντιατρικός σχεδιασμός πρέπει να στοχεύει
στην πρόληψη της περαιτέρω βλάβης των δοντιών με
αποτελεσματικό τρόπο και στη θεραπεία των υπαρκτών
διαβρωτικών βλαβών. Λόγω της ιδιαιτερότητας της
αιτιοπαθογένειας του προβλήματος, η αντιμετώπιση
της διάβρωσης λόγω ΓΟΠ επιβάλλει τον συνδυασμό
περισσότερων της μιάς ιατρικών/οδοντιατρικών ειδικοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη Γαστρεντερολογία,
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την Προσθετική και Προληπτική Οδοντιατρική, καθώς
και τη Διατροφολογία / Διαιτολογία73. Ανάλογα με την
έκταση της διάβρωσης, τις λειτουργικές και αισθητικές
απαιτήσεις του ασθενή η αντιμετώπιση που προτείνεται
περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα, συντηρητικές-αντιστρεπτές μεθόδους και προσθετικές αποκαταστάσεις.
Η πρόληψη κατέχει βασικό ρόλο στη διαχείριση
αυτών των βλαβών. Η τροποποίηση των συνηθειών του
ασθενή, η αποφυγή λήψης όξινων τροφών, αναψυκτικών και ποτών, η αποφυγή βουρτσίσματος των δοντιών
μετά την έκθεση των δοντιών σε οξέα ή την παλινδρόμηση γαστρικού υγρού, η εφαρμογή φθοριούχων σκευασμάτων, η λήψη αντιόξινων ουσιών αμέσως μετά την
παλινδρόμηση του γαστρικού υγρού στο στόμα, η ενεργοποίηση της ροής του σάλιου με τη χρήση καραμέλας
ή μαστίχας χωρίς ζάχαρη μπορούν να προσφέρουν προστασία των δοντιών από τη διαβρωτική διαδικασία74,75.
Η εφαρμογή προστατευτικών μαλακών ναρθήκων με
καλή εφαρμογή αποτελεί μία αποτελεσματική ανάσχεση
στη δράση του γαστρικού υγρού κατά τις ώρες μεγάλης επικινδυνότητας (ώρες ύπνου) για τους ασθενείς
με ΓΟΠ75,76.
Εάν οι βλάβες έχουν επεκταθεί στην οδοντίνη, επιβάλλεται η συντηρητική-αντιστρεπτή αποκατάσταση με
τη χρήση σύνθετων ρητινών και ειδικότερα με υβριδικές και μικροϋβριδικές ρητίνες77.
Τέλος, αν υπάρχει αντιαισθητική εμφάνιση των
δοντιών ή λειτουργική διαταραχή της μάσησης και της
ομιλίας, η προσθετική προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την τοποθέτηση78–80: α. ολοκεραμικών όψεων ή στεφανών στην πρόσθια περιοχή, β.
μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων με μεταλλικό σκελετό από πολύτιμα (ευγενή) κράματα με αυξημένη αντίσταση στις διαβρωτικές εξεργασίες και, τέλος, γ. γαλβανο-κεραμικών προσθέσεων. Το πρωτόκολλο παρέμβασης σε επίπεδο προσθετικής περιλαμβάνει ένα διαγνωστικό στάδιο ενδοστοματικής και εξωστοματικής
αξιολόγησης παραμέτρων, το οποίο στοχεύει κυρίως
στην εκτίμηση: α. απώλειας οδοντικής ουσίας, β. απώλειας κατακόρυφης διάστασης, γ. ελεύθερου μεσοφραγματικού χώρου, δ. κεντρικής σχέσης και ε. συνύπαρξης άλλων παραγόντων απώλειας οδοντικής ουσίας
(π.χ. βρυγμού)80,81. Η συνεκτίμηση των παραπάνω παραγόντων σε κλινικό, αλλά και σε εργαστηριακό επίπεδο
(διαγνωστική ανάρτηση και διαγνωστική κέρωση) θα
καθορίσει τον τύπο και τις διαδικασίες της θεραπευτικής προσθετικής προσέγγισης.
Συμπεράσματα

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια σχετικά συνήθης, χρόνια πάθηση του πεπτικού συστήματος
που χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική παλινδρόμηση
του γαστρικού υγρού ή των οξέων από το στομάχι στον
οισοφάγο και από εκεί στη στοματική κοιλότητα, όπου
μπορεί να προκληθεί διάβρωση των δοντιών. Κλασικά
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συμπτώματα της ΓΟΠ είναι ο οπισθοστερνικός καύσος,
η ανάρροια γαστρικού υγρού και ο οπισθοστερνικός
πόνος σε απουσία στεφανιαίας νόσου. Οι διαβρώσεις
είναι μη αντιστρεπτές βλάβες των σκληρών οδοντικών
ιστών, πολυπαραγοντικής φύσης, οι οποίες προκαλούνται από τη δράση όξινων παραγόντων εξωγενούς ή
ενδογενούς προέλευσης.
Φαίνεται ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της
ΓΟΠ και της εμφάνισης οδοντικών διαβρώσεων, οι
οποίες προκαλούνται από τη χρόνια ανάρροια όξινου
γαστρικού υγρού στη στοματική κοιλότητα. Οι διαβρωτικές βλάβες στην αδαμαντίνη έχουν λεία, υαλοειδή
εμφάνιση και εντοπίζονται κυρίως στις υπερώιες επιφάνειες των άνω προσθίων δοντιών.
Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΓΟΠ και των
οδοντικών διαβρώσεων επιβάλλει τη συνεργασία του
θεράποντος γαστρεντερολόγου και του οδοντίατρου
προκειμένου να δοθούν οδηγίες για προληπτικά μέτρα
που θα εμποδίσουν την περαιτέρω εξέλιξη των βλαβών,
να δοθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή στον ασθενή με ΓΟΠ και να γίνει η συντηρητική ή προσθετική
αποκατάσταση των διαβρωτικών βλαβών.
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