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ABSTRACT

ÖZ

Dental caries is one of the most prevalent diseases in
the world. The non-communicable chronic diseases
including diabetes, cardiovascular disease, chronic
respiratory disease and cancer are recently pointed
out, by “The World Health Organization (WHO)”. The
relationship between dental caries and noncommunicable chronic diseases has long been
investigated. Epidemiological and clinical studies have
begun to show an association between dental caries
and these chronic diseases. The relationship between
four main non-communicable chronic diseases and
dental caries was described in this review.
Key Words: Dental caries, non-communicable chronic
diseases

Diş çürüğü dünyada en yaygın görülen kronik hastalıklar arasında yer almaktadır. “Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ)’nün son zamanlarda özellikle dikkat çektiği bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar, diyabet, kalp ve damar
hastalıkları, kronik solunum yolu hastalıkları ve kanserlerdir Diş çürüğü ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar
arasındaki ilişki uzun süredir araştrılmaktadır. Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar diş çürüğü ve bu kronik
hastalıklar arasında bir ilişki olabileceğini göstermeye
başlamıştır. Bu derlemede dört ana bulaşıcı olmayan
kronik hastalık ve diş çürüğü ilişkisi anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diş çürüğü, bulaşıcı olmayan
kronik hastalıklar

GİRİŞ

obezitenin neden olduğu bildirilmektedir. Bunlar
arasında 21. yüzyıl yaşam tarzlarının yaygın özellikleri
olan dört davranışsal risk faktörü olan tütün kullanımı ,
sağlıksız beslenme , fiziksel aktivite eksikliği ve aşırı
alkol kullanımı öne çıkmaktadır2.
Diş çürüğü ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar arasındaki ilişki uzun süredir araştırılmaktadır.
Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar bu iki hastalık arasında bir ilişki olduğunu göstermeye başlamıştır. Amerikan Diş hekimleri Birliği (ADA)’ne göre literatürde,
sistemik hastalıkların ağızda 200’den fazla bulgusuna
rastlanmaktadır3. Tarih boyunca, dünya çapında en
önemli sağlık problemi olarak görülen diş çürüğü ve
periodontal hastalıkların bulunduğu yere göre şiddeti
ve dağılımı değişmektedir4. Oral hastalıkların prevalansı ve şiddeti yaş, cinsiyet, ırk, coğrafi bölge, sosyoekonomik faktörler, lokal ve sistemik faktörler ve oral
hijyen yöntemlerinden etkilenir4.

Günümüzde tüm toplumları etkileyen bulaşıcı
olmayan başlıca hastalıklar diyabet , kalp ve damar
hastalıkları, kronik solunum yolu hastalıkları ve kanserlerdir. Bu dört hastalık her yıl diğer bütün neden lerin toplamından daha fazla insanın ölümüne yol
açmakta ve dünya çapındaki en önemli ölüm nedeni
haline gelmektedir (küresel tüm ölümlerin
%60’ı).
2008 yılında dünya çapında ölümlerin 36, 2015 yılında
ise 41 milyonu, bulaşıcı olmayan hastalıklardan ka ynaklanmıştır1. Türkiye’de 15 milyon kişi hipertansiyon,
4 milyon kişi diyabet, 3 milyon kişi kronik obstrüktif
akciğer hastalığı (KOAH) ve 2 milyon kişi koroner kalp
hastalığının pençesi altındadır.
Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara daha çok
ekonomik dönüşüm , hızlı şehirleşme , kalıtım, yaş,
cinsiyet, eğitim, yaşam tarzı, sigara içme, diyet ve
*
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Diyabet ile diş çürüğü arasında kesin bir çift
yönlü ilişkiden bahsedilememesine rağmen diyabetin
oral sistem üzerinde tek yönlü ve son derece dikkat
edilmesi gereken etkilerinin olduğu kesindir.
Diyabetin ağızdaki önemli bir bulgusu ağız
kuruluğu (xerostomia)’dur. Her ne kadar subjektif bir
bulgu gibi görünse de salgılanan tükürüğün miktarındaki eksiklik (hiposalivasyon) tükürük akış hızı ölçümleriyle objektif olarak da ölçülebilir. Diyabetli çoğu hasta
tükürük akış hızı, ancak normalin yarısına düştüğünde
ağız kuruluğundan şikayet etmektedir. Ağız kuruluğu
yetişkinlerin %30’unda görülebilen, etkileri yaşam kalitesini oldukça düşüren, yaygın bir hastalıktır19. Ağız
kuruluğunun en büyük etkisi çürük oluşunu teşvik etmesinin yanı sıra, ağızda yanma, tat duyusunda bozulma ve dil papillalarında kayıplardır. Tükürüğün yıkama
ve tamponlama kapasitesinin azalmasıyla özellikle ilk
olarak açık kök yüzeyleri, insizal kenarlar, ve kasp tepelerinde çürük oluşumu artar, yeme ve konuşma bozuklukları ortaya çıkar. Günümüzde diyabet kontrol altında tutulmaya çalışılırken, Amerikan Diyabet Derneği
gibi profesyonel kurumların, rutin diyabet kontrollerinin bir parçası olarak oral muayenenin de yapılması
gerektiğini19,20 bildirmesine rağmen, oral kavite
muayenesi genellikle ihmal edilmektedir.

Çürük

Şekil 1. Bulaşıcı olmayan kronik hastalılar, en sık görülen risk
faktörleri ve çürük arasındaki ilişki

Diyabet
Diyabet; pankreasın yetersiz veya hiç insülin
üretmemesiyle karakterize, kan glikoz düzeyi yüksekliğiyle seyreden kronik bir hastalıktır5. Dünyada diyabeti
olan kişi sayısı yaklaşık 347 milyondur. 2004 yılında
yaklaşık 3.4 milyon kişinin diyabet nedeni ile öldüğü
tahmin edilmektedir. Yeterince iyi kontrol altına alınmamış bir diyabet hastalığının ağız sağlığını olumsuz
yönde etkilediğine dair çok sayıda kanıt bulunmaktadır.
Kontrol altında olmayan diyabet ağız kuruluğu (xerostomia), ağızda yanma (glossodynia), tat alma bozukluğu (dysgeusia), trigeminal nevralji, temporamandibular eklem bozukluğu gibi rahatsızlıklara neden olur.
Araştırmacılar, glisemik kontrol yokluğunun diş çürüğünün oluşması ve ilerlemesi üzerinde büyük bir etkisi
olduğunu belirtmektedirler6. İnsülin yardımıyla elde
edilen kan glukoz seviyesi kontrolünün diyabetik hayvanlarda ve insanlarda enfeksiyona duyarlılığı azalttığı
gösterilmiştir7,8. Diyabet varlığında ortaya çıkan oral
hastalıklar, dişeti oluğu sıvısı, kollajen metabolizması,
subgingival flora ve, mikrovasküler dokularda meydana gelen değişimler, değişmiş konak cevabı, genetik
yatkınlık ve monoenzimatik glikasyondan kaynaklanır 9.
Bazı deneysel çalışmalarda hipergliseminin diş
çürüğü riskini ve çürüğün şiddetini artırdığı; diyabetli
hastaların, sağlıklı hastalara göre daha yüksek çürük
insidansına ve kötü ağız sağlığına sahip olduğu bildirilmektedir10-14. Diyabetik hayvanlarda insülin tedavisi
sonucu hipergliseminin azalması sayesinde ilk çürük
atağı ve diş çürüğünün ilerlemesinin engellenebildiği
de gösterilmiştir15. Ancak literatürde hiperglisemi ve
çürük arasında herhangi bir ilişki olmadığını bildiren
çalışmalar da mevcuttur16-18. Bu nedenle hiperglisemi
ve çürüğe duyarlılık arasında kesin bir ilişkinin varlığından söz edilememektedir.

Önlemler: İnsülin tedavisiyle sağlanan
glisemik kontrol , kontrollü beslenme , düzenli ilaç
kullanımı, ihmal edilmeyen ağız temizliği ve diş hekimi
kontrolleriyle, çürük oluşumu, çürüğün ilerlemesi ve
çürükle ilişkili periodontal hastalıklar engellenebilir.
Diyabetik hastalarda diş ve dişeti tedavisi metabolik
kontrolün sağlanmasından sonra yapılmalıdır. Diyabetli
hastaların ağız kurululuğuyla mücadelede en iyi
yardımcısı sık sık ve azar azar su içmektir. Dışarıdan su
alımının yeterli olmadığı durumlarda ise tükürük
preparatları kullanımı önerilmektedir.
Kardiyovasküler Hastalıklar
Dünya çapında ölümlere neden olan diğer bir
bulaşıcı olmayan kronik hastalık kardiyovasküler
hastalıklardır21. Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar, toplumda yaygın görülen morbidite ve mortalitesi
yüksek hastalıklardır . Kardiyovasküler hastalık tanımı
içine koroner kalp hastal ığı, serebrovasküler hastalıklar
(inme), periferik damar hastalıkları ile torasik ve
abdominal aorta anevrizmaları girer.
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2008 yılında dünyadaki ölümlerin %30’u (17.3
milyon) kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle olmuştur .
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 2020 itibariyle, kardiyovasküler hastalıkların gelişmekte olan ülkelerdeki ölümlerin ¾’ünü oluşturacağı tahmin edilmektedir22. Türkiye’de kalp hastalıkları
1989’da %40,
1993’de %45, 2009’da %40 ile tüm ölüm nedenleri
arasında ilk sırada yer almıştır 23,24. Kardiyovasküler
hastalıklar erken yaşlarda başlamakta, ergenlik
döneminde devam etmekte ve yetişkin dönemde
semptomatik bir hastalık halini almaktadır.
Son zamanlarda yürütülen çalışmalar uzun
süredir var olan kötü ağız sağlığı ve kardiyovasküler
hastalık arasında bir ilişki olduğu hipotezini desteklemektedir22. Bilindiği üzere bazı risk faktörleri, bireyleri
kadriyovasküler hastalıklara daha yatkın hale getirmektedir. Her ne kadar kötü beslenme, yetersiz fiziksel
aktivite, tütün kullanımı ve obezite bu risk faktörleri
arasında öne çıksa da25,26 diş çürüğü ve kötü ağız
sağlığı da risk faktörleri arasında sayılmaktadır 27-29.
Yürütülen bir kohort çalışmasında kardiyovasküler
hastalıklardan biri olan anjina pektoris ve diş çürüğünün ilişkili olduğu gösterilmiştir30. Karyojenik dental
bir patojen olan “Streptococcus mutans”, insan aterosklerotik plaklarından izole edilmiş31,32 hatta fareler
üzerinde, Streptococcus Mutans’ın invaziv bir zinciri ile
enfeksiyonunun aterosklerotik plak oluşumunu ve
inflamatuar hücre invazyonunu hızlandırdığı, gösterilmiştir33 ancak çürük dişleri olan bireylerin, olmayanlara
göre büyük bir aterosklerogenezis riski altında
olduğunu gösteren epidemiyolojik deliller sınırlıdır34,35.
Temeli çiğneme sistemine (sağlıklı diş ve sayısı)
dayanan diyet ve beslenmenin kardiyovasküler sistem
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bir çalışmada anjina
pectoris ve eksik diş sayısı arasındaki ilişki anlamlı
bulunmamıştır30. Birçok çalışmada ise dişsizlik
(edentulism)/eksik diş sayısı (özellikle posterior
bölgede) ile kardivosküler sistem hastalıkları arasında
bir ilişki olduğu vurgulanmıştır36-39. Başka bir çalışmada
ise, eksik diş sayısı ve ana karotis arterdeki intimamedia kalınlığındaki artış arasındaki ilişki anlamlı
bulunmuştur40. Ayrıca düzenli diş hekimi kontrollerine
giden hastalarda daha az kardiyovasküler hastalık
gelişim riski olduğu da gösterilmiştir41. Kesitsel, vakakontrol ve klinik takip çalışmalarının bildirilen
sonuçlarına göre kötü ağız sağlığı ve kardiyovasküler
hastalıklar arasında pozitif bir ilişki olduğu kabul gören
bir yaklaşım olduğundan3,42-44 yüksek çürük riski

altındaki bireyler, diğerlerine göre daha yüksek
kardiyovasküler hastalık gelişimi riski altındadır.
Önlemler: Son yıllarda kardiyovasküler hasta lıklar konusundaki farkındalığın artmasına
, risk
faktörleri ile mücadele konusunda aşamalar kaydedil mesine rağmen gelinen nokta yeterli değildir . Özellikle,
alınan önlemlerin bir parçası olarak ağız sağlığına daha
fazla ilgi gösterilmelidir. Pediatrist, diş hekimi ve
pratisyen hekimlerin özellikle çocukların ve ailelerinin
eğitilmesi üzerine gösterecekleri duyarlılık ve sorumluluğun en önemli önlemlerden olduğu varsayılmaktadır.
Diş hekimleri, yüksek DMFS (Çürük, Kayıp, Dolgulu
Yüzey) sayısı ve kötü ağız sağlığı olan bireylere kardiyovasküler risk faktörleri açısından bilgilendirme
yapmalıdır. Bu yaklaşım alınacak primer önlem içerisinde sayılmalıdır. Günümüzde, yürütülen insan ve
hayvan çalışmalarına dayanarak, yaşamın erken evrelerinde kardiyovasküler hastalıklara karşı alınan
koruyucu önlemler içerisinde çocukluk ve ergenlik
döneminde diş çürüğünün önlenmesi, risk faktörlerinin
azaltılması açısından önemli bir yer tutmaktadır.

Kronik Solunum Yolu Hastalıkları (KOAH)
Akciğerlerin ve hava yollarının kronik hastalıkları olan kronik solunum yolu hastalıkları45 hava yolundaki bir tıkanıklık ve solunuma bağlı problemlerden
oluşur. KOAH’ın temel risk faktörü başta sigaradır 46.
2004 yılında yaklaşık 64 milyon kişinin KOAH’lı olduğu
bildirilmiştir. 2005 yılında dünyadaki tüm ölümlerin
%5’i (3 milyondan fazla ) KOAH nedeni ile olmuştur .
KOAH en önemli ölüm nedenleri arasında dünyada 4.,
Türkiye’de ise 3. sıradadır.
Ağız sağlığı ile pnömoni arasında bir ilişki
olduğu periodontal patojenlerin yanı sıra çürük yapıcı
bakterilerin pnömoni oluşumunda potansiyel risk
faktörleri olduğu gösterilmiştir47-50. Pnömoni ve oral
hijyenin etkisini araştıran çalışmalarda iyileştirilmiş oral
hijyenin nozomiyal pnömoni insidansını %40’a kadar
azalttığı gösterilmiştir51. Terpenning ve arkadaşları47 ve
Langmore ve arkadaşları50, diğer bazı risk faktörlerinin
yanı sıra diş çürüğü ve çürük yapıcı bakterilerin aspirasyon pnömonisinde önemli risk faktörleri olduğunu
bildirmişlerdir. Ayrıca, yoğun bakım ünitesinde ya da
bakım evlerinde tedavi gören yüksek risk grubundaki
hastalarda solunum yolu hastalıklarının gelişiminin
azaltılması ve iyi ağız sağlığı arasında pozitif bir ilişki
olduğu da gösterilmiştir52. Hastane enfeksiyonu
şeklinde ya da ventilatör yoluyla oluşan solunum yolu
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Önlemler: Tedavi öncesi dönemde hastanın diş
fırçası, ara yüz fırçası, florlu diş macunu ve diş ipi
kullanarak hayat boyu uygulayacağı oral hijyen
teknikleri üzerinde eğitilmesi son derece önemlidir.
Remineralize edici solüsyonlar ve kazein içeren diş
macunları gibi ürünler flüorürün plak içine işlemesi ve
mine remineralizasyonunun artmasını sağlayacağından
önerilmelidir58,59. Hastanın radyoterapi öncesi tüm ağız
sağlığı sorunları giderilmeli ve eğer diş çekimi planlanıyorsa işlemden önce yapılmalıdır.
Ağızda yapılacak tüm işlemlerde bazı noktalara
dikkat edilmelidir. Bu noktalar şöyle sıralanabilir58;
- Gıda sıkışması ve papilitisin önüne geçmek için kayıp
kontak noktaları yeniden oluşturulmalıdır.
- Restore edilebilen dişlere çekim yerine endodontik
tedavi uygulanmalıdır.
- Radyoterapi esnasında mukozal hasarın oluşmaması
için keskin kasp tepesi, veya restorasyon kenarı gibi
alanlar yumuşatılmalı, travma oluşturabilecek tüm
etkenler elimine edilmelidir
- Geleneksel cam iyonomer siman yerine
rezinmodifiye cam iyonomer, kompozit rezin, ve amalgam
restorasyonlar tercih edilmelidir.
-Tümör dokusu zaman zaman ağız açıklığını
sınırlayabileceğinden, radyoterapi başlamadan önce
ağız açıklığı ölçülmelidir.

hastalıklarının azaltılmasında iyi ağız bakımı yapılması,
etkili bir yöntemdir52.
Önlemler: Bakım evlerinde kalan hastalarda,
uzun dönem pnömoni riskini azaltılmak amacıyla
dental plağı uzaklaştırmak için dişlerin fırçalanması
önerilmektedir. Ayrıca, antibiyotikli veya povidine-iodine içeren gargaraların kullanımı da her iki pnömoni
tipinin azaltılmasında kullanılan etkin yöntemlerdir.
Kanser
Türkiye halk sağlığı kurumuna göre kelime
anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren
kötü urların, genel anlamda ise hücrelerin kontrolsüz
çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubunun
adıdır53.
Her yıl 1.4 milyondan fazla sayıda hastaya
kanser tanısı konmaktadır. Tüm kanser tipleri içerisinde baş boyun bölgesi kanserleri diş hekimliğinde
önemli bir yer tutmaktadır. Bu kanserler en önemli yan
etkilerini yeme, içme, konuşma, yutma, koklama ve
solunum üzerinde gösterirler. Çoğu baş-boyun kanseri
cerrahi/radyoterapi ya da her iki yöntemle tedavi edilir.
Yalnızca kemoterapi uygulaması bu tip kanserlerde
nadiren kullanılır ancak kemoterapötik ajanlar radyoterapinin etkilerini artırmak için sıklıkla kullanılırlar. Bu
işlem kemoradyasyon olarak anılır54.
Baş-boyun kanserlerinde kullanılan tedavi edici
radyasyon tedavisinin erken ve geç dönemde bir takım
etkileri ortaya çıkmaktadır. Erken dönemdeki etkiler
akut etkiler olarak adlandırılır ve genellikle zaman
içerisinde üstesinden gelinir ancak sonradan ortaya
çıkan etkileri ortadan kaldırmak çok daha zordur55.
Baş boyun kanserli olan hastalarda görülen
önemli bir problem radyasyon çürüğü olarak bilinen diş
çürüğüdür. Geç ortaya çıkan etkiler arasındadır ve
tedavisi oldukça zordur. Radyasyon çürükleri radyasyonun tamamlandığı üç ay içerisinde görülebilir55-57
bunun nedeni trismus nedeniyle oral hijyenin bozulması, tükürük akış hızındaki azalma, yüksek miktarda
şeker tüketimi ve ağızda yüksek derecede karyojenik
flora oluşumudur57. Oral bölgede görülen yan etkilerin
tedavisinde radyasyon çürüklerinin tedavisi önemli bir
yer tutmaktadır54. Ayrıca, radyasyon ve kemoterapi,
ağızdaki yumuşak dokuları travmaya daha duyarlı hale
getirdiğinden keskin kenarlar oral mukozayı travmaya
uğratabilmektedir.
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