8 Εκπληκηικές αιηίες ηης κακής αναπνοής
Η κακή αναπνοή (halitosis), δεν μπορεί πάνηα να ελαηηωθεί με
ηο βούρηζιζμα ή ηο οδονηιαηρικό νήμα —αλλά η ένα καλό
πρόγεσμα μπορεί να βοηθήζει
Μήπσο πνηέ έλαο θίινο ή άιιν ζεκαληηθό γηα εζάο πξόζσπν ήπηα
ππαηλίρηεθε όηη ε αλαπλνή ζαο είλαη, πηθάληηθε; (Πνιινί πάζρνληεο από θαθή
αλαπλνή δελ ζπλεηδεηνπνηνύλ νύηε απηό .) Τν βνύξηζηζκα θαη ην
νδνληηαηξηθό λήκα κπνξνύλ επηκειώο λα βνεζήζνπλ, αιιά πεξηζζόηεξα
ιεπηά ζην λεξνρύηε δελ κπνξνύλ πάληα λα βνεζήζνπλ .
Εδώ είλαη νθηώ αηηίεο ηεο θαθήο αλαπλνήο πνπ κπνξνύλ λα ζαο εθπιήμνπλ:

Φάρμακα. Τν ζάιην μεπιέλεη καθξηά ηα βαθηεξίδηα πνπ ιεξώλνπλ ηελ
αλαπλνή, θαη πνιιά θάξκαθα, κεηαμύ ηνπο αληηθαηαζιηπηηθά ράπηα,
δηνπξεηηθά, θαη αθόκε θαη ε αζπηξίλε, κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην ζάιην θαη λα
μεξάλνπλ ην ζηόκα.
Βακηηρίδια. Τν είδνο πνπ παξάγεη άζρεκε νζκή βξίζθεηαη ζπλήζσο ζηε
γιώζζα, αλαδεύνληαο έμσ ηα αέξηα όπσο απηνί munch ζηα κόξηα ηξνθίκσλ
θαη ηηο νπζίεο πνπ ρσξίδνληαη από ην ζάιην, θαη πνιιαπιαζηάδεη ηε λύρηα,
όηαλ επηβξαδύλνπλ νη ζηεινγόλνη αδέλεο (σο εθ ηνύηνπ αλαπλνή πξσηλνύ).
Κάπνην ιηκάλη αλζξώπσλ πεξηζζόηεξα είδε δπζσδώλ βαθηεξηδίσλ από άιια,
ην νπνίν κπνξεί λα είλαη γηαηί νξηζκέλα άηνκα είλαη ηδηαίηεξα ραιεηνζεοεπηξξεπή. Απηό ην κήλα, κηα κειέηε ζην πεξηνδηθό ηεο ηαηξηθήο
κηθξνβηνινγίαο πξνηείλεη απηήο Χ. ην pylori, ην ίδην δσύθην πνπ είλαη ζπρλά
αξκόδην γηα ηα έιθε ζηνκαρηώλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ θαθή αλαπλνή θαη
αζζέλεηα γόκκαο εάλ βξίζθεη έλα ζπίηη ζην ζηόκα.
Μολύνζεις αναπνεσζηικών οδών. Οη κνιύλζεηο δνληηώλ θαη γόκκαο είλαη
αλαγλσξηζκέλεο πεγέο θαθήο αλαπλνήο. Αιιά έηζη είλαη βξνγρίηηδα,
ηγκνξίηηδα, θαη αθόκε θαη έλα θξύν. Τα RTIs ρσξίδνπλ ηνλ ηζηό, πνπ αξρίδεη

κηα ξνή ησλ θπηηάξσλ θαη ηεο βιέλλαο πνπ ηατ'δνπλ ηα βαθηεξίδηα πνπ
δεκηνπξγνύλ ηηο απνθξνπζηηθέο κπξσδηέο.
Πηδώνηας πρόγεσμα. Εθηόο από ηα θαζηεξσκέλα πιενλεθηήκαηα ζην
ζώκα θαη ην κπαιό ηεο θαηνρήο ελόο θαινύ πξνγεύκαηνο, βνεζά λα
θαηαζηείιεη ηελ αλαπλνή πξσηλνύ κε ηελ ππνθίλεζε ηεο παξαγσγήο ζαιίνπ
θαη ην ηξίςηκν ησλ βαθηεξηδίσλ από ηε γιώζζα. (Αιιά ζηακαηήζηε ην
ζάληνπηηο ζαξδέιια-θξεκκπδηώλ.)
Διαηροθή. Τα ηξόθηκα πςειά ζηα πξσηετληθά ή γαιαθηνθνκηθά πξντόληα
παξάγνπλ ηα κεγάια πνζά ακηλνμέσλ, ηα νπνία είλαη ρνξηνλνκή γηα ηα
βαθηεξίδηα. Μηα δηαηξνθή ρακειή ζηνπο εμαεξσηήξεο θαίεη ην απνζεθεπκέλν
ιίπνο, δεκηνπξγώληαο ηηο ηνμηθόο-κπξίδνληαο θεηόλεο. Καη πέξπζη, νη
εξεπλεηέο ζύλδεζαλ ηελ θαθή αλαπλνή κε ηελ παρπζαξθία, αλ θαη ε βάζε
είλαη αζαθήο.
Σηομαηική αναπνοή. Οπνηνζδήπνηε όξνο πνπ μεξαίλεη ηνπο ηζηνύο ηνπ
ζηόκαηνο, πνπ απνηξέπνπλ ην ζάιην από λα πιύλεη καθξηά ηα βαθηεξίδηα,
ελζαξξύλεη ηελ θαθή αλαπλνή. Οη ππνςήθηνη πεξηιακβάλνπλ apnea, θαη
άζζκα ύπλνπ.
Τρέτοσζες αζθένειες. Μηα ηζρπξή αλαπλνή κπνξεί λα επηζεκάλεη ηηο
ηδηαίηεξεο αζζέλεηεο. Η απνηπρία λεθξώλ παξάγεη κηα fishy κπξσδηά θαη ν
αλεμέιεγθηνο δηαβήηεο παξάγεη ηνπο fruity θαπλνύο, παξαδείγκαηνο ράξηλ.
Οινόπνεσμα. Η βαξηά θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο κπνξεί επίζεο λα
ζηεγλώζεη ην ζηόκα.
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