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Belirtileri nelerdir?

Kimlerde daha sık görülür?

• Eklemde ağrı

• Daha önce eklem hastalığı geçirenlerde

(hareketle artar,istirahatla azalır)

(romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar,

• inaktivite tutukluğu

endokrin ve metabolik hastalıklar,

(hareketsizlik sonrası tutukluk)
• Krepitasyon

hemofilik artrit vb.)
• 50 yaş üzeri kadınlarda

(hareketler sırasında eklemde

• Aşırı kilolu kişilerde

ses hissedilmesi)

• Ailesinde kireçlenme olanlarda

• Eklem hareketlerinin kısıtlanması

• Travma geçirenlerde  

• Eklemde deformite

(kırık, çıkık, mesleki zorlanmalar vb.)

(şekil bozukluğu ve genişleme)

Zamanında tedavi edilmeyen diz ağrıları, kireçlenmeye zemin hazırlıyor. Diz kireçlenmesi
kadınlarda daha sık görülür. Tedaviye erken başlamak her hastalıkta olduğu gibi

ŞM
LA AM

SGK

VA

IZ

AN

diz kireçlenmelerinde de, başarı şansını artırır.
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DİŞETİ

HASTALIKLARI
SEBEPLERİ
BELİRTİLERİ
Dişeti: Dişi saran pembe,
sert kıvamlı dokudur.
Dişetlerinin sağlığına yeterince
özen gösterilmezse dişeti
iltihaplanır, ağrır ve hatta diş
kayıplarına neden olabilir.
Dişetlerinin sağlığına yeterince
özen gösterilmezse, ilk olarak
dişeti iltihabı yani gingivit oluşur.
Gingivitli dişeti, yumuşak bakteri
plağından dolayı iltihaplanır.
Bu dönemde kanamaya
başlarlar. Eğer plak
temizlenmezse, sertleşir ve
tartara (diş taşı) dönüşür.
Gingivit, uygun ev bakımı ve
diş hekimi tarafından yapılan
düzenli tedavi ile iyileşir ve
kemik kaybı önlenir. Gingivitis
ileri haline periodontitis denir.
Periodontitisde, yumuşak
dokular şişer, lifler kopar, doku
dişten ayrılır ve kemik erimeye
başlar. Periodontitisde, kemik ve
çevre dokularda ciddi harabiyet
oluşur. Tedavi edilmezse dişler
sallanır ve sonuç olarak düşerler.
Dişeti iltihaplarının genel
olarak nedenleri:
• Dişlerin yeterli ve doğru
şekilde fırçalanmaması
• Sürekli ve uygun olmayan
kürdan kullanılması
• C vitamini yetersizliği
• Sivri ve sert cisimlerle diş
aralarının karıştırılması
• Vücuttaki kan, şeker, böbrek
hastalıkları gibi sistemik
hastalıkların olması ve
zamanında tedavi edilmemesidir.
DİŞETİ HASTALIKLARI

Diş çürüğü ve
dişeti hastalıklarının sadece
ağzı değil, bütün vücudu
etkilediğini biliyor muydunuz?
Diş Çürüğü ve
Dişeti Hastalıklarının
Genel Vücut Yapısıyla İlişkisi
Diş çürüğü ve dişeti hastalıklarının
sadece ağzı değil, bütün vücudu
etkiler. Ağızdaki rahatsızlıklardan
biri de ağız kokusudur.
Sebepleri, dişeti hastalıkları,
diş çürüğü, solunum ve sindirim
sistemi hastalıklar, sinüzit. vb.
hastalıklardır. Ağız kokusu, insanın
sosyal yaşamını olumsuz etkiler,
insan ilişkilerini yürütememesine
ve insan çevresinden uzak
durmaya iter. Diş çürüğü ve
dişeti hastalıkları, bölgesel ve
bedensel hastalıklara neden olur.
Ağızdaki çürük, kan yoluyla bütün
vücuda (kalp, böbrekler, eklemler,
sindirim sistemi.) yayılabilir ve
hastalıklara yol açabilir. Bunların
tedavisi de hem maddi hem de
manevi yönden kayıplara yol açar.
Bu yüzden, hiç bir zaman ağız
ve diş sağlığının aksatılmaması,
her zaman iyi bakım yapılması
gereklidir.
DİYABET

Dt. Hatice BEYTEMÜR
Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı
Dişeti hastalığının belirtileri
nelerdir?
Dişeti hastalığının pek çok
bulgusu vardır;
• Diş fırçalama sırasında kanayan
dişetleri
• Kırmızı, şiş ve hassas dişetleri
• Dişlerden kolaylıkla ayrılabilen,
uzaklaşan dişetleri
• Dişler ve dişetleri arasında
iltihabi akıntı
• Sallanan veya giderek
birbirinden uzaklaşan dişler
(dişler arasında aralıkların
oluşması veya mevcut aralıkların
artması)
• Isırma sırasında alt ve üst
dişler arasındaki ilişkilerin
değişmesi
• Bölümlü protez uyumundaki
değişiklik, bozulma.
• Sürekli kötü ağız kokusu.
DİZ KİREÇLENMESİ

Hastalığın başlangıç yıllarında pankreas insülin
salgılar ancak vücuttaki fazla yağ tabakası
nedeniyle miktar yetersiz kalır. Kişinin yediği aşırı
yağlı, şekerli gıdalar, hamur işleri ve haraket eksikligi
de insülinin yetersiz kalmasını destekler. Bunun
sonucunda yükselen kan şekeri vucutta tahribata
başlar. Zaman içinde bu yüksek şeker pankreasın
sağlam kalan hücrelerine de zarar vererek bu
hastalarda da insülin tedavisini gerekli kılar.
Önlenebilecek şeker hastalığı Tip 2 diyabettir.
Erken tanı konulmuş ya da şekere eğilimi olduğu
tesbit edilen kişilerin diete dikkat edip (bol lifli ,
meyve ve sebzeden zengin, az yağlı gıdalar) ve
haftada 150 dakika egzersiz yaparak, bu hastalığı
önleyebilecekleri gösterilmiştir. Hastanın risk faktörleri yüksekse doktorlar bazı ilaçlarla tedbir de
alabilirler.

Diyabetes Mellitus diğer adıyla Şeker Hastalığı
vücudun şekeri kullanamaması sonucunda kandaki
şeker miktarının normalin üstüne çıkarak vücuda
zarar vermesinden oluşan bir hastalıktır.
Değişik türleri mevcuttur. En sık gördüğümüz
Tip1 ve Tip2 diyabettir. Ayrıca gebelik esnasında
gelişebilen, çeşitli ilaçlara bağlı gelişen yada
pankreas bezinin ameliyatla alınmasına bağlı oluşan
çeşitleri de vardır Tip 1 diyabet vücutta insülin
salgılayan organımız olan pankreasın hiç çalışamaz
hale gelmesinden olur. Insulin pankreasın yaptığı,
vücudun enerji depolaması ve normal
fonksiyonunu sürdürmesi için çok önemli bir
hormondur. Insulin yetersizliğinde vücuttaki kan
şekeri çok tehlikeli olabilecek düzeylere çıkıp koma
hatta ölüm sebebi olabilir. Tip 1 diyabet genelde
genç yaşlarda görülmekle beraber, günümüzde
daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir.
Vücudun kendisini mikroplardan veya kanser
hücrelerinden korumaya yarayan bağışıklık
sistemi, tip 1 diyabetiklerde kişinin kendisine
karşı adeta savaş açar ve pankreas hücrelerini yok
edip çalışamaz hale getirir. Insülinin ilaç olarak
keşfedildiği 1923 yılından önce, bu hastalığa
yakalanan çocuklar bir hafta on gün içinde
ölmekteydiler. Bugün elimizdeki ilaçlar ve teknolojik
imkanlar sayesinde bu hastalar doktor takibinde
kalmak şartıyla tamamen normal hayat
yaşayabilmektedirler.
Dünyada görülen en yaygın diyabet,
Tip 2 diyabetdir. Genelde daha ileri yaşlarda
görülmekle beraber, yakın senelerde çocuklarda,
kilo sorununun artmasıyla birlikte daha erken
yaşlarda da görülmeye başlanmıştır.

Şeker hastalığını önleyebilmek veya erken tanısını
koymak için tarama yapmak çok önemlidir.
Dünyadaki pek çok sağlık kuruluşu, yüksek
riskteki kişilerin belli aralıklarla şeker taramasından
geçmelerini önermektedir. Amaç, erken tanı
koyarak, yüksek şekerin vücuda verebileceği
zararları önlemek en azından minimuma
indirmektir. Hastalık sinsi ilerlediğinden maalesef
çoğu kez organlar hasar gördükten sonra hasta
hekime müracaat etmektedir. Yüksek şeker
vücuttaki tüm damarları ve organları etkileyerek
görme kaybı, böbrek yetmezliği, kalp krizi veya felç
gibi ölümcül sonuçlara sebep olabilir.
Şeker hastalığı taraması 40 yaş üstü kilolu kişilere,
ailesinde diyabet hastası olanlara, 5 kg.’dan iri
bebek doğurmuş olanlara, yüksek tansiyon ya da
kolesterolü olan kişilere önerilir. Sık idrara gitme
çok yemek yeme, kilo verme, sık idrar yolu iltihabı
geçirme gibi şikayetleri olan kişileri de tarama için
doktora görünmesi gereklidir.

Uzm. Dr. Z. Beril Mardinli
İç Hastalıkları Uzmanı

Normal açlık kan şekeri 100, tokluk kan sekeri ise
140’ın altında olmalıdır. Eğer açlık şekeri 126’nın
üstüne veya tokluk şekeri 200’ün üstüne çıkar ise
şeker hastalığı tanısı konulur. AKŞ 100 ile 126 arası
bulunanlar prediyabet yani erken dönemdedirler.
Bu kişiler önlem aldıkları takdirde şeker hastası
olmayı tamamen önleyebilir yada geciktirebilirler.
Eğer hiçbir önlem almazlarsa şeker hastası olma
riskleri senede % 10 dur.
Bu gurupta alınacak önlemler sağlıklı beslenme, kilo

Uluslararası Diyabet
Fedarasyonunun
yaptığı açıklamada 2011
de dünyada 366 milyon insanın
diyabet hastalığıyla yaşadığı
belirtilmiştir.
Maalesef bu sayı giderek
artmaktadır. Yapılan istatistikler
2000 yılından sonra doğan her
üç çocuktan birinde diyabet
gelişme riski olduğunu
göstermektedir.

verme,haftada 150 dakika yürüyüş, yüzme, bisiklet
gibi sporlar yapmaktır. Gerekli durumda doktorlar
bazı ilaçlarla destek olurlar. Ayrıca tansiyon ve
kolesterol kontrolu yapılması da önemlidir.
Şeker hastalığı tanısı konulduktan sonra HbA1c
tahliliyle şekerin kontrol altında olup olmadığı takip
edilir. Normal düzeyi 6’nın altında olan HbA1c şeker
hastalarında 6,5-7’nin altında kaldığı sürece iyi
kontrol altında kabul edilir. Bu değerin
yüksek seyretmesi organ hasarları açısından riski
artırmaktadır.
Tip 2 şeker hastalarının tanısı konduğunda, Tip 1
hastalarının ise tanıdan 5 sene sonra göz muayenesi
olmaları tavsiye edilmektedir. Görme kaybını
engellemek için her sene göz kontrolü önerilir.
Şeker hastalarında kalp krizi ve felç riski normal
kişilerden 8 ile 10 kat daha fazladır. Hastalarımızda
sadece şeker değil, tansiyon ve kolesterolü de
kontrol altında tutmak bu riskleri azaltır.
Günümüzde diyabet hastalarında kullanılan çeşitli
insülin ve ilaçlar bulunmaktadır. Sağlıklı diyet ve
egzersizle bu kişilerin normal, sorunsuz uzun bir
hayat geçirmeleri sağlanabilir.
Eğer seker hastalığı riskiniz varsa,en kısa zamanda
doktorunuza şeker taraması yaptırmanızı öneririm.

