Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr?
Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli,
sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu
görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi
sonlanan özelliklere sahiptir.

Hastalýk Nasýl Teþhis Edilir?
Hastalýk diþ hekimi tarafýndan yapýlan klinik
ve radyografik muayene ile teþhis edilir.
Diþeti Hastalýklarý Nelerdir?
Diþeti hastalýklarý, basit bir diþeti iltihabýndan (gingivitis), diþlerin köklerini saran çene
kemiklerinin eridiði ve diþlerin kaybedildiði þiddetli enfeksiyonlara (periodontitis)
kadar geniþ bir alaný kapsar.

Diþeti Hastalýðýnýn Belirtileri Nelerdir?
Diþeti hastalýðý, çoðu zaman aðrýsýz seyreder ve hastalar bu hastalýða yakalandýklarýnýn
farkýna bile varmazlar. Ýlk belirti genellikle diþeti kanamasýdýr. Eðer aþaðýda ki durumlardan
herhangi bir tanesi mevcut ise mutlaka bir diþeti hastalýklarý uzmanýna (periodontolog'a)
baþvurulmalýdýr.
Diþeti Hastalýðýnýn Aðýziçi Belirtileri Nelerdir?
° Diþetleri fýrçalarken veya spontan bir
þekilde kanar,
° Saðlýklý uçuk pembe renk kýrmýzý hatta
mor'a doðru renk deðiþtirir,
° Diþetleri þiþer
° Aðýz kokusu oluþur,
° Diþler arasýna gýda sýkýþma hissi olur,

°
°
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Diþ taþý birikiminde artma oluþur,
Diþetlerinde kaþýnma,
Diþetlerinde çekilme görülür,
Hastalýðýn ilerleyen evrelerinde diþlerin
köklerini saran çene kemiði eridiði için
diþlerin aralarý açýlýr, boylarý uzar ve
diþler sallanmaya baþlar.

Hastalýðýn Sebepleri Nelerdir?
Hastalýðýn birinci sebebi, yediðimiz besinlerin etkili fýrçalama yapýlmamasý sonucu
diþlerin yüzeyleri ve aralarýnda birikmesiyle oluþan mikrobiyal dental plaktýr. Bu plak
içerisinde birçok çeþit ve sayýda mikroorganizma barýnmaktadýr. Bu mikroorganizmalarýn ürettikleri zararlý maddeler, diþeti hastalýðýna sebep olmaktadýr.

Mikrobiyal dental plak; baþlangýçta yumuþaktýr, diþ fýrçasý ve diþ ipi kullanýmýyla rahatlýkla diþler üzerinde uzaklaþtýrýlabilir. Ancak plak düzgün temizlenemediði takdir de
tükrük ile birleþerek sertleþir ve diþtaþý oluþur. Diþtaþýnýn yüzeyi pürüzlü olduðu için plak
birikimini kolaylaþtýrýr, temizlenmesini zorlaþtýrýr.Bu nedenle düzenli aralýklarla diþtaþlarý
temizlenmelidir ve diþtaþý oluþumuna müsaade etmeden plak yumuþak iken düzgün
fýrça ve ip kullanýmýyla aðýzdan uzaklaþtýrýlmalýdýr.

Mikrobiyal dental plak hastalýðýn
birinci sebebi olmasýna raðmen, diþeti
hastalýðý multifaktöriyel bir rahatsýzlýktýr.
*Sistemik, Çevresel ve Ailesel faktörler
hastalýðýn seyrinde risk faktörü olarak
rol oynamaktadýrlar.

*Sistemik, Çevresel ve Ailesel Risk
Faktörü Ne demektir?
Sistemik hastalýklar, bazý kullanýlan
ilaçlar, sigara kullanýmý veya ailede
diþeti hastalýðý hikayesi diþeti hastalýðýnýn geliþiminde ilerlemesinde
rol oynamaktadýrlar.

Diþeti Hastalýklarý ve Sistemik Hastalýklar arasýndaki iliþki Nedir?
Diþeti hastalýklarý, kalp ve akciðer hastalýklarý, diabet ve erken/düþük doðum aðýrlýklý
bebek doðumlarýnda risk faktörü olarak rol oynamaktadýr.
Kalp hastalýklarý ve diþeti hastalýklarýnýn geliþim mekanizmalarý yapýlan araþtýrmalara
göre benzer özellikler taþýmaktadýr. Her ikisi de ileri yaþlarda, erkeklerde sigara içen
yüksek tansiyona sahip, stresli bireylerde ortaya çýkmaktadýr. Araþtýrmalar göstermektedir
ki aðýz enfeksiyonuna sahip bireyler, enfeksiyonun görülmediði bireylere nazaran %30
daha fazla kalp krizine yakalanmaktadýrlar.
Diþeti hastalýðýna neden olan mikroorganizmalar ve salgýladýklarý zararlý maddeler
diabette önemli rol oynarlar. Kontrol altýnda olmayan diabet hastalarýnda ayný aðýz hijjen
seviyesine sahip kontrollü diabet hastalarýna göre daha fazla diþeti hastalýðý geliþtiði
bilimsel çalýþmalarla kanýtlanmýþtýr.
Diþeti hastalýðýnýn geliþiminde etkili olan mikroorganizmalarýn solunmasý veya bu mikroorganizmalarýn solunum yollarýnda toplanmasý akciðer hastalýklarýnýn geliþmesine yol
açar.
Ayný þekilde diþeti hastalýðýnýn geliþiminde rol alan mikroorganizmalar hamile bayanlarda fetus için erken doðum riski ve düþük doðum aðýrlýklý bebek dünyaya getirme riski
oluþturmaktadýrlar.

Diþeti Hastalýklarý ile Ýlaç Kullanýmý arasýndaki iliþki Nasýldýr?
Epilepsi tedavisinde, hipertansiyon tedavisinde ve organ
naklinden sonra immun sistemi baskýlamak için kullanýlan
bazý ilaçlar diþetlerinde büyüme ile sonuçlanmaktadýr.

Sigara Kullanýmýnýn Hastalýkla Ýliþkisi Nasýldýr?
Sigaranýn diþeti hastalýklarýnda ki kemik kaybýný
arttýrdýðý bilimsel çalýþmalarla kanýtlanmýþtýr. Ayný
þekilde sigara aðýz hijyen seviyesini düþürerek
mikrobiyal dental plaðýn birikimini kolaylaþtýrmaktadýr. Diþeti tedavisi sonrasýnda da sigara içen
kiþilerde iyileþmenin daha yavaþ olduðu klinik
olarak gözlenmektedir.

Ailesel Faktörler Diþeti Hastalýðýný Nasýl Etkilemektedir?
Hastalýðýn bazý türlerinde hastalýðýn genetik geçiþi olduðu bilinmektedir. Ayný þekilde birinci neden olmamakla birlikte bazý kiþilerin bu hastalýða yakalanma riskinin genetik olarak daha yüksek
olduðu düþünülmektedir.

Diþeti Hastalýklarýn Tedavisi Nasýl Yapýlýr?
Hastalýðýn tedavisi diþlerin etrafýný çevreleyen yumuþak (diþeti) ve sert dokularýn (kemik)
ve bu dokulara ait yýkýmlarýn düzeltilmesini amaçlar. Tedavinin birinci aþamasýnda halk
arasýnda diþtaþý temizliði denilen, hastalýðýn etkeni olan mikrobiyal dental plaðýn ve diþtaþlarýnýn uzaklaþtýrýlmasý ve aðýz hijyen eðitiminin (düzenli fýrça kullanýmý, ip/arayüz
fýrça kullanýmý) verilmesi saðlanýr. Baþlangýç periodontal tedavi denilen bu yöntem,
basit diþeti iltihaplarýnda tek baþýna tedavi yöntemi olabildiði gibi, hastalýðýn ilerlemiþ
evrelerinde periodontal operasyona hazýrlýk amacýyla kullanýlýr.

Periodontal operasyon hastalýðýn þiddetine ve tipine göre farklýlýk göstermektedir. Hastalýðýn
sadece diþeti ile sýnýrlý olduðu vakalarda diþeti cebini elimine etmek amaç olurken, çene
kemiðinin de etkilendiði vakalarda cep eliminasyonuna ilave kemiði de tedavi etmek
amaçlanýr, kemik düzeltilir ve gerekli durumlarda kemik tozu, membran gibi biyomateryaller
kullanýlýr. Operasyon lokal anestezi ile baþlar ve diþetle-rinin kaldýrýlmasýyla devam eder,
diþetleri kaldýrýldýktan sonra iltihabi dokular temizlenir, kemik düzeltilir, kemik tozu uygulanýr
ve dikiþ atýlýr ve doku iyileþmeye býrakýlýr. Dikiþler tedavinin farklýlýðýna göre 7- 14 gün
içinde alýnýr. Ýlk 2 yýl yýlda 4 kez sonra ki yýllarda yýlda 2 kez hasta kontrole çaðýrýlýr. Gerekli
görüldüðü takdirde hekim kontrol sayýsýný arttýr-maktadýr.

Tedavi Sonucunda Diþetlerim Ýyileþecekmi? Diþlerimi Ne Kadar Kullanacaðým?
Tedavi sonrasýnda diþetleri kanamasýz açýk pembe renkli sert kývamlý yapýsýný kazanmaktadýr. Ancak hastalýk þiddetli ve kemik yýkýmý çok olmuþsa diþlerin boylarýnda uzama ve
diþler arasýnda aralanma meydana gelebilir bu durumda tedavi baþarý ile sonuçlanmýþtýr,
kemik dokusu saðlamdýr ancak görünüm etkilenmiþtir. Bazý durumlarda da elimizde ki
tüm imkanlara raðmen kemik dokusu tamir olamayacak düzeydedir, bu gibi durumlarda
diþ çekimi tedavi planýna dahil edilir. Tedavi sonunda kiþiler doðal diþlerini uzun süre
aðýzda tutarlar. Ancak unutulmamalýdýr ki, tedaviden sonra ki bu süre tedaviden çok
kiþinin özenli ve titiz bakýmý ile ilgilidir.

