
 

  

Dişler düzgün temizlenmediğinde, 

üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek 

artıkları bakteriler üretirler. Bakteri plağı 

dediğimiz bu birikintiler, diş çürüklerinin ve 

dişeti iltihaplarının baş sorumlusu olup, 

zamanla tükürüğün çökelmesi sonucu diş 

taşlarını oluştururlar Dişeti iltihabının ilk 

belirtisi dişetindeki kanamalardır. 

Dişetlerinde renk, şekil bozuklukları ve ağız 

kokusu ile kendini daha da belli eder.  

Dişeti iltihabının neden olduğu diş 

kayıpları, çürüklerin neden olduğu diş 

kayıplarından çok daha fazladır. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Sağlıklı 

dişeti açık pembe renktedir. Dişe ve kemiğe 

sıkıca yapışmış olup, portakal kabuğuna 

benzer parlak - pütürlü bir görünümü vardır. 

Diş eti Hastalığının Belirtileri: 

Diş eti hastalıklarının ilk ve en önemli belirtisi 

dişeti kanamasıdır. Sağlıklı dişeti kanamaz, 

Diş etlerinde şişmeler, kızarmalar oluyorsa, 

Diş etlerinde çekilmeler ve açığa çıkan kök 

yüzeylerinde oluşan hassasiyet oluşuyorsa, 

Dişeti kenarlarında veya dişler arasında, diş 

taşlarına bağlı olarak oluşan siyah alanlar 

görülüyorsa, Diş ile dişeti arasından iltihap 

geliyorsa, Dişlerde sallanmalar, uzamalar ve 

dişler arasında açılmalar oluyorsa, Ağızda 

sürekli bir kötü koku ve kötü tat hissi var 
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ise, geç kalmadan bir diş hekimine muayene 

olunması gerekir. 

Hamilelik sırasındaki hormon değişimleri, 

dişetlerinin daha kırmızı, bakteri plağına karşı 

daha duyarlı bir hale gelmesine neden olur. 

Erken safhalarında bulunan varolan bir dişeti 

hastalığı özellikle hamilelik döneminde daha 

da şiddetlenebilir. 

Dişeti hastalıklarından nasıl korunabilir? 

Periodontal hastalıkların önlenmesinde 

önemli rol oynayabilirsiniz. Yaşam boyu 

dişlerinizi ağızda tutmak için bakteri plağının, 

diş fırçalaması ve diş ipi kullanılması ve 

kimyasal ajanlarla düzenli olarak her gün, 

dişlerden uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Yukarıda sayılanlara ek olarak diş hekimine 

düzenli gidilerek kontrollerin yaptırılması son 

derece önemlidir.. Bir diş hekimi tarafından 

yapılacak diş taşı temizliği; sizlerin diş fırçası, 

diş ipi ile temizleyemediğiniz bölgelerdeki 

sertleşmiş diş taşlarının ortamdan 

uzaklaştırılmasını sağlar. Diş hekimini düzenli 

ziyaret ederek ağız sağlık ürünleri hakkında 

diş hekiminizden öneriler alabilirsiniz.  

Periodontal Tedavileri Kimler Yapar? 

Tüm diş hekimleri periodontal hastalıkları 

tanımlayıp erken dönemdeki dişeti 

hastalıklarını tedavi edebilirler. Bazı diş 

hekimleri ise ilerlemiş periodontal 

hastalıkları tedavi edebilecek ek bilgi 



 

birikimine ve tecrübeye sahiptirler, bu 

konuda uzmanlaşmışlardır. Bu bilgi 

birikimine sahip diş hekimleri periodontist 

olarak isimlendirilmektedir. Diş hekimi, 

gerekirse hastalığın bir uzman tarafından 

tedavi edilmesi gerektiğine inanır ve hastayı 

bir periodontiste gönderebilir.  
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