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Periodontoloji, dişleri çevreleyen dokular, 
iltihabi hastalıklar ve bunların tedavisi ile 
ilgilenen ana bilim dalıdır.

Periodontoloji; diş ve dişi destekleyen dokuların 
(periodontal ligament, sement, alveol kemiği) 
yıkımıyla karakterize iltihapsal bir hastalıktır. Diş eti 
iltihabı alveol kemiğine (çene kemiği) kadar 
ilerlemiştir. Periodontitisin temel nedeni bakteri 
plağıdır ve mekanik olarak tedavi edilebilir.

Periodontoloji Neden Önemlidir?
Periodontal hastalıklar;  dişeti ve dişi destekleyen diğer dokuların (kemik ve periodontal ligament- dişleri 
destekleyen ve çenede tutan liflerdir-) bakteriyel enfeksiyonları olup dişlerinizi ağzınızda tutan kemiklerin 
desteğini yok ederler. Sonuç olarak, dişler gevşeyebilir, düşebilir veya çekilerek dişsiz bölgelerin protezler 
veya implantlarla tedavi edilmesi gerekebilir. Periodontal hastalıklar,  gingivitis yani diş eti iltihabı (kemiğin 
etkilenmeden dişetinin iltihaplanması ve kanaması) veya dişi destekleyen kemiğin tahribatının meydana 
geldiği periodontitis olarak ortaya çıkar. Zamanında tedavi edilmezlerse diş kaybına neden olabilirler.

Periodontal sağlığın önemi son yıllarda ön plana çıkmış ve ağız bakımının bu önemli yönüne daha fazla 
dikkat çekilmiştir. Birçok yönden ağız, vücudunuzun genel durumunun aynası olarak görülebilir. Dişeti 
hastalıkları her zaman dişlerde plak birikimi ile meydana gelmektedir, ancak sistemik hastalıklar olarak 
bilinen ve vücudun geri kalan kısmını etkileyen hastalıklar dişlerin destekleyici yapılarını etkileyebilir.

Ayrıca, bazı ciddi hastalıkların, vücudun diğer herhangi bir yerinde belirginleşmeden önce ağızda kendilerini 
gösterdikleri bilinmektedir. Bu nedenle periodontoloji uzmanı  bazen diyabet veya kan hastalıkları gibi genel 
bir hastalığın belirtilerini bir hastanın ağzını incelerken tespit edebilir.
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“Gülüşünüzü Önemsiyoruz!”



Tedavi Yöntemleri
Periodontal tedavinin ana amacı umutsuz gibi görünen sağlıksız dişleri ağızda tutmaktır. Hastalığın tipi ve 
şiddetine göre değişik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bunlar; öncelikle ağız hijyeni eğitimi, diş taşı 
temizliği, kök yüzeyi düzleştirilmesi, rejeneratif, rekonstrüktif ve mukogingival operasyonlar olarak basitçe 
özetlenebilir. Aynı zamanda yüksek gülme hattı olan bireylerin diş eti estetiğini sağlamak da, periodontal 
tedavi kapsamındadır. Hastalığın tipi ve şiddeti; hastanın alışkanlıkları ve hekimi ile yapacağı işbirliği, ağız 
hijyeninin standardı, tedavi planlaması ve başarısını doğrudan etkiler. Periodontal tedavi, erken teşhis ile 
gerekli müdahaleler yapıldığında sonuçları kesin ve hasta memnuniyetinin en yüksek oranda olduğu 
dişhekimliği hizmetidir. Unutulmamalıdır ki periodontal olarak sağlıklı olmayan dişlere hiçbir restoratif tedavi 
uygulanamaz.

Tedavi Yöntemleri
Periodontal hastalığın önlenmesinde en önemli görev kişinin kendisine düşmektedir. Dişleri sağlıklı bir 
durumda sürdürmek için, günlük ağız bakımı işlemleri ile (diş fırçalama ve diş ipliği kullanma) bakteriyel diş 
plağının uzaklaştırılması gerekmektedir. Dişhekimine düzenli aralıklarla gidilmesi de aynı derecede 
önemlidir.

Günlük ağız bakımı işlemleri diş taşı oluşumunu en az düzeye indirebilir, ancak tamamen önleyemeyebilir. 
Diş fırçası, diş ipliği veya diğer temizlik araçları ile ulaşılamayan bölgelerin bir diş hekimi tarafından 
değerlendirilmesi mevcut diş plağı ve/veya diş taşının uzaklaştırılması açısından gereklidir.

Diş Eti Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
• Kanama,
• Dişetinde şişme ve kızarma,
• Dişetinde çekilme ve açığa çıkan kök    
    yüzeylerinde hassasiyet,
• Dişeti kenarlarında veya dişler arasında, diş   
    taşlarına bağlı olarak görülen siyah alanlar,
• Diş ile dişeti arasından gelen iltihap,
• Dişlerde görülen sallanmalar, uzamalar, dişlerin  
    yer değiştirmesi,
• Ağızda kötü koku ve tat.
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