
 

  

 

Diş çürükleri daha çok koyu renklenmelerle 

birlikte görülen oyuklar olarak 

algılanmaktadır. Önlenebilir bir hastalık 

olmasına karşın dünyada diş çürüğü deneyimi 

yaşamayan çok az insan vardır. 

Dişler neden çürür? 

Ağızda bulunan bakterilerden oluşan bakteri 

plağı, şekerli ve unlu yiyeceklerin ağızda kalan 

artıklarından asit oluşturabilmektedir. Bu 

asitler, dişlerin mineral dokusunu çözerek 

dişin minesinin bozulmasına ve sonuçta da 

diş çürüğünün başlamasına ve diş 

hekimlerinin kavite dedikleri oyuklara neden 

olmaktadırlar. 

Çürük belirtileri nelerdir? 

Çürük ve oyulmuş bir diş, koyu renkli 

boşluğuyla kolayca tanınır. Fakat bazen çürük 

çukurcuğu gizli kalır ve diş hekimi ancak 

yardımcı tanı araçlarıyla (mesela diş röntgeni 

gibi) teşhis koyabilir. .Diş çürüğünde diş 

hekimine başvurmayı gerektiren en önemli 

belirti ağrıdır. Ağrı, soğuk, sıcak, tatlı veya 

ekşiden olur. Ağrının şiddeti kişiden kişiye 

değişir ve etken ortadan kalkınca ağrıda 

geçer; fakat tedavi edilmeyen çürüklerde 

ağrılar bir süre sonra sürekli olmaya başlarlar. 
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Kimlerde daha çok çürük olur? 

Beslenmelerinde karbonhidratlı ve şekerli 

yiyeceklerin oranı çok yüksek olanlar bir de 

sularında florür oranı çok düşükse çok daha 

fazla çürük tehlikesi altındadırlar 

Çürük Aşısı Var mıdır? 

Hayır. 

Çürüğe karşı antibiyotik var mıdır? 

Çürüğü durduracak bir antibiyotik yoktur.  

Antiseptik gargaralar kullanalım mı? 

Bazı ağız ve dişeti hastalıklarında belirli bir 

süre için belirli dozda antiseptik gargara 

verilebilir; fakat şunu unutmayın ki, ağız 

sağlığında en etkin araç fırçadır. 

Diş çürümesi önlenebilir mi? 

Evet. Sabah kahvaltısından sonra ve akşam 

yatmadan önce dişlerin fırçalanması ve her 

gün diş ipliğinin düzenli kullanılması en etkili 

yoldur. Asla başkasının diş fırçası 

kullanılmamalıdır. Ferahlık ve temizlik hissi 

veren florürlü gargaralar da kullanılabilir. 

Diş hekimine muntazam aralıklarla 

başvurmak bir çürüğü önlemek ya da erken 

yakalamada en iyi yoldur.  

 

 



 

Çürük nasıl tedavi edilir? 

Diş çürüğünün kendiliğinden iyileşmediğini 

ve çürüyen yapının tamir olmadığını biliriz. 

Çürük tedavi edilmezse ilerler. Çürük dişi 

doldurmak gerekir. Henüz diş özüne kadar 

ilerlememiş çürükler şöyle tedavi edilir: 

1. Önce Çürük Temizlenir 

Mine ve dentin çok sert yapılardır. Çürüğü 

temizlerken bu yapıların kaldırılması gerekir. 

Çürük, "frez" dediğimiz özel uçlarla 

temizlenir. Biraz ağrı olabilir. Çünkü, dentin 

yüzeyi biraz hassastır ve kişiden kişiye 

değişen şiddette ağrı duyulur. Bunun çaresi 

lokal anestezidir. Lokal anestezi ile hiç ağrı 

duymadan diş dolgusu yaptırılabilir. 

2. Temizlenen Çürük Boşluğu Şekillendirilir 

Diş doldurturken sadece çürüğün 

temizlenmez çürük etrafında bazı 

düzeltmeler de yapılır. Çürük boşluğunun 

genişletilmesi "kavite hazırlama" belirli 

kurallara göre biyomekanik ve yapısal 

(morfolojik) zorunluluktan dolayı 

yapılmaktadır. 

Not: Bu sayfadaki yazıların bir kısmı Prof. Dr. 

İlter Uzel yazısından alınmıştır. 
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