ΣΟ ΚΑΠΝΘΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΘ ΣΗΝ ΑΜΤΝΑ ΣΘ ΦΛΕΓΜΟΝΕ ΣΟΤ
ΠΕΡΘΟΔΟΝΣΘΟΤ
Είλαη δηαπηζησκέλε θαη απνδεθηή ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο λόζνπ ηνπ πεξηνδνληίνπ θαη
ζύκθσλα κε πξόζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ,έρνπλ εληνπηζηεί νη ζπλέπεηεο ζε θπηηαξηθό επίπεδν ηνπ
θαπλίζκαηνο πνπ επηδξνύλ άκεζα θαη έκκεζα ζηνπο ηζηνύο ησλ νύισλ θαη γεληθόηεξα ηνπ πεξηνδνληίνπ.
Τα ακπληηθά-αλνζνπνηεηηθά θύηηαξα πνπ νλνκάδνληαη πνιπκνξθνπύξελα ιεπθνθύηηαξα ,απνηεινύλ ηελ
πξώηε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ ζε κία θιεγκνλή.
Οη θαπληζηέο έρνπλ 50% ιηγόηεξα πνιπκνξθνπύξελα ιεπθνθύηηαξα ζε ιεηηνπξγηθή δξάζε, ζπγθξηηηθά κε
ηνπο κε θαπληζηέο θαη έηζη είλαη πεξηνξηζκέλε ε θαγνθπηηαξηθή δξάζε απηώλ ησλ θπηηάξσλ κε ζπλέπεηα
νη θαπληζηέο λα έρνπλ κεησκέλεο ακπληηθέο ηθαλόηεηεο.
Η αλνζνινγηθή αληίδξαζε –άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ ζηε θιεγκνλή ηνπ πεξηνδνληίνπ
αιιά θαη ε επνύισζε κεηά ηε ζεξαπεία ηνπ πεξηνδνληίνπ , επεξεάδνληαη αξλεηηθά ζηνπο θαπληζηέο.
Επίζεο , ε ληθνηίλε πνπ ππάξρεη ζηα ηζηγάξα απνξξνθάηαη ηαρέσο ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κέζσ
ηνπ ζηνκαηηθνύ βιελλνγόλνπ κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη κηα αξρηθή αγγεηνδηαζηνιή θαη αύμεζε ηνπ ξπζκνύ
ξνήο ηνπ αίκαηνο πνπ δηαξθεί πεξίπνπ πέληε δεπηεξόιεπηα. Όκσο κεηά από δέθα δεπηεξόιεπηα, γίλεηαη
κηα αληηδξαζηηθή αγγεηνζπζηνιή ιόγσ ληθνηίλεο πνπ πξνθαιεί πεξηζζόηεξν θαθό. Απηή ε κεησκέλε ξνή
ηνπ αίκαηνο κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη θαη ηξεηο ώξεο κεηά ην θάπληζκα ελόο ηζηγάξνπ θαη ε
αγγεηνζπζηνιή πξνθαιεί κεησκέλε ξνή αίκαηνο ζηα νύια κε όια ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Επεηδή απηή ε
αγγεηνζπζηνιή κπνξεί λα πξνθύςεη θαη ζηνλ ηλώδε ηζηό ώζηε λα κελ εκθαλίδεηαη ε γλσζηή αηκνξξαγία
θαηά ηελ εμέηαζε ησλ νύισλ θαη ηνπ πεξηνδνληίνπ ή ηε ρξόληα νπιίηηδα , ή έιιεηςε αηκνξξαγίαο θαηά ηελ
εμέηαζε ησλ νύισλ θαη ηνπ πεξηνδνληίνπ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη έρνπκε πγηείο ηζηνύο όπσο απηό
ζπκβαίλεη ζε έλα κε θαπληζηή.
Έλαο θαπληζηήο νθείιεη λα επηζθέπηεηαη ηνλ νδνληίαηξν ηνπ ηνπιάρηζην θάζε εμάκελν γηα έιεγρν θαη
ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα ην πεξηνδόληην ,δηόηη καθξνπξόζεζκα είλαη βέβαην όηη ζα ράζεη ηα δόληηα ηνπ .
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