Η απώλεια ηυν δονηιών και οι διάθοπερ νόζοι ηυν μαλακών ιζηών ηος ζηόμαηορ μποπεί
να αςξήζοςν ηον κίνδςνο εμθάνιζηρ ενόρ ιζσαιμικού επειζοδίος ζύμθυνα με
ππόζθαηερ επιζηημονικέρ έπεςνερ. Σε παλαιόηεπερ μελέηερ έσει εξεηαζηεί ο
ζςζσεηιζμόρ μεηαξύ εγκεθαλικού επειζοδίος και πεπιοδονηικήρ νόζος ή απώλειαρ ηυν
δονηιών ή και ηυν δύο, αλλά ηα αποηελέζμαηα ήζαν αλληλοζςγκποςόμενα. Επεςνηηέρ
ηος Πανεπιζηημίος Χάπβαπνη πποζπάθηζαν να διεςκπινίζοςν αςηή ηη ζσέζη
σπηζιμοποιώνηαρ πεπιζζόηεπα άηομα και ζςγκενηπώνονηαρ ζηοισεία για ηο καηά πόζον
η απώλεια ηυν δονηιών και η νόζορ ηος πεπιοδονηίος εμθανίζηηκαν ππιν από ηο
εγκεθαλικό. Η μελέηη έγινε κςπίυρ ζε άηομα πος αζσολούνηαι με επαγγέλμαηα ςγείαρ
και ήζαν ηλικίαρ 40-75 εηών ενώ η διάπκεια ηηρ μελέηηρ ήηαν 12 σπόνια. Τα άηομα πος
ζςμμεηείσαν ζηη μελέηη απάνηηζαν ζε επυηήζειρ για ηο ιαηπικό ηοςρ ιζηοπικό και ηην
εμθάνιζη καπδιοαγγειακών πποβλημάηυν ή άλλυν πποβλημάηυν ςγείαρ.
Οι επεςνηηέρ διαπίζηυζαν όηι οι άνδπερ πος είσαν λιγόηεπα από 25 δόνηια όηαν άπσιζαν
να ζςμμεηέσοςν ζηη μελέηη είσαν και ςτηλόηεπο κίνδςνο καηά 57% να εμθανίζοςν
ιζσαιμικά επειζόδια ζςγκπιηικά με αςηούρ πος είσαν 25 ή πεπιζζόηεπα δόνηια. Η
ζσέζη ηος ιζσαιμικού επειζοδίος με ηην απώλεια ηυν δονηιών διαηηπήθηκε ακόμη και
μεηά ηον έλεγσο ηος ιζηοπικού ηοςρ για νόζο ηος πεπιοδονηίος πος μποπεί να ζημαίνει
ζοβαπή πεπιοδονηίηιδα για ηα δόνηια πος σάθηκαν. Ένα απποζδόκηηο και ανεξήγηηο
εύπημα αςηήρ ηηρ μελέηηρ ήηαν πυρ η ζσέζη μεηαξύ απώλειαρ δονηιών και κινδύνος
εμθάνιζηρ εγκεθαλικού επειζοδίος ήηαν μεγαλύηεπη μεηαξύ ηυν μη καπνιζηών παπά
μεηαξύ ηυν καπνιζηών. Αςηό ηο εύπημα δεν μποπεί να εξηγηθεί αλλά ηείνει να
ςποζηηπίξει ηην άποτη πυρ η ζσέζη μεηαξύ απώλειαρ δονηιών και εγκεθαλικού
επειζοδίος δεν οθείλεηαι ζηο κάπνιζμα. Σίγοςπα είναι πολύ νυπίρ για ηοςρ γιαηπούρ να
απσίζοςν ηην εθαπμογή ηυν εςπημάηυν ηηρ μελέηηρ ζηοςρ αζθενείρ. Αλλά πολλέρ
ενδείξειρ μαρ κάνοςν να πιζηεύοςμε όηι η κακή ζηομαηική ςγιεινή πος οδηγά ζηην
απώλεια δονηιών και ζηην αύξηζη μικποβίυν ζηο ζηόμα μποπεί να οδηγήζει ζηην
εμθάνιζη εγκεθαλικού επειζοδίος.
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