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Parodontit
və Şəkərli Diabet
bir baxışla

Şəkərli diabet və parodontit yayılması yaşla 
artan qeyri-yoluxucu xroniki xəstəliklərdir 

Uğurlu parodontal müalicə həm də ümumi 
sağlamlıq baxımından kliniki 
əhəmiyyətə malikdir və diabetli şəxslərin 
müalicəsində önəmli yer tutur

Həm diabet, həm də parodontitin erkən 
diagnostikası, profilaktikası, həmçinin, 
stomatoloqlar və endokrinoloqlar tərəfindən 
nəzarət altında saxlanılması çox vacibdir

Parodontitli şəxslərdə prediabet və 2-ci tip  
şəkərli diabet xəstəliyinin  inkişafı riski 
yüksək olur           2

Tam nəzarət altında saxlanılmayan diabetli 
şəxslər (I və II tip) parodontal iltihabın 
artmasından əziyyət çəkir

Parodontit asanlıqla diaqnoz olunan və 
kliniki nəzarətdə saxlanıla bilən bir 
xəstəlikdir.  Yüksək keyfiyyətli dəstəkləyici 
müalicə, kliniki nəticələrə müsbət təsir edir

Parodontit müalicə olunmasa diş itkisinə 
səbəb olur.

Parodontit və şəkərli diabet arasında iki 
tərəfli əlaqə mövcuddur

Hər 2 xəstəlik - şəkərli diabet və parodontiti 
olan şəxslər parodontit xəstəliyi olmayan, 
lakin şəkərli diabet xəstəliyi olanlarla 
müqayisədə daha ağır və hətta ölümlə 
nəticələnən tibbi fəsadlarla üzləşir
 
Şəkərli diabeti olan şəxslərdə parodontal 
müalicədən üç ay sonra qlikolizə 
olunmuş hemoqlobinin (HbA1c) 
səviyyələrində əhəmiyyətli bir azalma 
müşahidə olunur. Hətta altı ay sonundaki 
nəticələr də bunu təsdiqləyir
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Parodontal xəstəliklər və diabet, yaş artdıqca 
daha çox rast gəlinən xroniki xəstəliklərdir. 35 
yaşın üzərindəki əhalinin təqribən 80% 'i diş əti 
problemindən əziyyət çəkir və təqribən 7%’i isə 
diabet xəstəsidir.

İki xəstəlik arasında güçlü əks təsir mövcuddur. 
Əslində, parodontal xəstəlik və diabet arasında iki 
yönlü bir əlaqə var. Yəni, parodontitli xəstələrdə  
diabet riskinin daha yüksək olduğu və diabet 
xəstələrində də parodontal xəstəlik inkişafının üç 
qat daha çox olduğu müşahidə edilir.

Buna əlavə olaraq, parodontitli xəstələrdə diabetin 
kontrol edilməsi çox çətindir. Həm diabeti, həm də 
parodontiti olan şəxslərdə, yalnız diabet xəstəliyi 
olanlarla müqayisədə  bəzi ürək-damar 
xəstəlikləri, xroniki böyrək xəstəlikləri, retinopatiya 
və digər ciddi tıbbi ağırlaşmalara  məruz qalma 
riski daha yüksəkdir.

Parodontit, həm də qeyri-yoluxucu xəstəlik olub, 
diabet, hipertoniya, ürək-damar xəstəliyi və 
xərçəng kimi digər ciddi sosial ağırlıqlı xəstəliklər 
üçün də risk amillərindən biridir.

Stomatoloqlar diabet xəstələrinin xəstəlik tarixini 
diqqətlə incələməli, onların şəkər səviyyələrini   necə və 
ən son nə zaman ölçdüklərini, xəstəliklərini necə 
kontrol altında saxladıqlarını, qanda qlükoza 
səviyyələrinin, xüsusilə onların ən son HbA1c 
nəticələrinin nə zaman ölçdükləri barədə məlumatlar 
əldə etməlidirlər.

Ümumi ağız boşluğu müayinəsi ilə yanaşı parodontoloji 
müayinəni də (xüs: cib dərinliklərinin zondla ölçülməsi və 
zondlama sırasında qanama) əhatə edən hərtərəfli 
müayinə aparılmalıdır. Ağız gigiyenasının təlimi ilə yanaşı, 
fərdi qulluq üsulları və vacib məsləhətlər də yaddan 
çıxmamalıdır

Parodontiti olmayan diabetli xəstələrdə profilaktik qulluq 
rejimi tətbiq və müntəzəm olaraq çağırılaraq monitorinq 
olunmalı, parodontal infeksiyalar vaxtında aşkara 
çıxarılaraq müalicə edilməlidir. 

Diabeti olmayan, lakin 2-ci tip  diabet xəstəliyi riski 
daşıyan  pasiyentlər, riskləri barədə məlumatlandırılmalı 
və bununla əlaqədər olaraq müayinə üçün ümumi 
həkimə istiqamətləndirilməlidir.

Stomatoloqlar
üçün tövsiyələr
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Parodontit
Qərb ölkələrində, əhalinin 50%-dən 
çoxunda rast gəlinir. 

Yayılması:
Dünya üzərində 750 milyon 
insanda xəstəliyin ağır dərəcəli
forması mövcudur.

 750

Şəkərli Diabet
Təxminən 415 million insan

Yayılması:
daim artır

Parodontit və Şəkərli Diabet hər  ikisi  
dünya əhalisi arasında ən geniş 
yayılmış xəstəliklərdəndir.

Diş əti xəstəliyi daimi diqqət və 
xüsusi müalicə  tələb edir

Pasientlərinizə məlumat verin!

Parodontit haqqında ümumi faktlarDiabet haqqında ümumi faktlar 

Gingivit və parodontit kimi diş əti xəstəlikləri  ən yayılmış 
iltihabi xəstəliklərdəndir

Müalicə olunmasa, diş itkisinə səbəb olur.

Parodontiti  müalicə olunmayan insanlarda pis 
qidalanma və danışma problemləri, həm də özünə inam 
və həyat keyfiyyətinin aşağı olması kimi mənfi hallara rast 
gəlinir.

Parodontit, aterosklerozun daha yüksək səviyyəsi ilə, 
endotelial disfunksiya və sistem iltihabın yüksək olması 
ilə muşahidə olunur.

Parodontit asanlıqla diaqnoz olunur  və klinik nəzarətdə 
saxlanıla bilir; müntəzəm və yüksək keyfiyyətli 
dəstəkləyici müalicə ilə müsbət kliniki nəticələrə nail 
olmaq olur.

Diabet artıq qlobal bir epidemiyadır

2017-ci ildə diabet dünya 
miqyasında təxminən 4 milyon 
insanın ölümünə səbəb oldu

Diaqnozu qoyulmamış 212 milyon 
diabetli insan var.
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Parodontit və şəkərli diabet : iki tərəfli əlaqə
 Eyni vaxtda diabet və parodontit 

olanda nə baş verir

Parodontit
Şəkərli
Diabetartır

risk

Şəkərli diabet xəstəliyi,  
parodontitin yayılmasını, 

inkişafını və şiddətini artırır.

Parodontit
diabet xəstəliyində qanda şəkərin

tənzimlənməsinə təsir edir.

Şəkərli Diabetin ağırlaşmaları

İnsult
Serebrovaskulyar ağırlaşmalara daha 
çox rast gəlinir.

Retinopatiya
Tor qişası venulalarının diametrinin 
genişlənməsi riski artır və diabetlə  
əlaqəli retinopatiya müşahidə olunur.

Kardiovaskulyar ağırlaşmalar 
Ürəyin işemik xəstəliyi və ölümlə
nəticələnən ürək tutması riski artır
(10 ildə 22%) 

Böyrək çatışmazlığı və
makroalbuminuriya
Bütün səbəblərdən ölüm riski artır
(10 ildə 41%)

Xəstəliklər arasında əlaqələrin sübutu

Parodontitin diabetə təsiri

Parodontitli şəxslərdə prediabet və diabet xəstəliyinin  
inkişafı riski yüksək olur.       

Ağır dərəcəli parodontitli şəxslərdə 2-ci tip  şəkərli diabet 
xəstəliyinin inkişaf riski yüksək olur           

İnsulinə qarşı olan müqavimətin səbəbi müalicə 
olunmayan parodontit xəstəliyi ola bilər

Həm parodontit və həm də tip 1 və ya 2 diabetli xəstələrdə 
yalnız diabet xəstələri ilə müqayisədə  aşağıdakılar daha 
yüksəkdir:
• okulyar ağırlaşmalar (retinopatiya);
• böyrək mənşəli ağırlaşmalar (xroniki böyrək xəstəlikləri);
• ürək-damar xəstəlikləri və ağırlaşmaları (ürək xəstəliyi,
 serebrovaskulyar hallar );

• ölüm riski.

Diabetin parodontitə təsiri

Qlikemiyanın miqdarı və 
parodontal destruksiyanın ağırlığı 
arasında əlaqə var.

Diabetli xəstələrdə diş əti 
xəstəliyinin yaranması üç dəfə 
daha çox müşahidə olunur.

Həm parodontit, həm də diabetli 
xəstələrdə şəkər kontrolu çox 
çətinləşir.

Üstün qlikemik kontrola malik 
diabetli xəstələrdə diabeti 
olmayanlara nisbətən daha az 
parodontit rast gəlir.

Parodontit xəstəliyi həm diabetli, həm də diabeti 
olmayan şəxslərdə qlikemik (HbA1C) kontrolun çətin 
olması və qanda qlükoza səviyyəsinin yüksək olması ilə 
əhəmiyyətli dərəcədə əlaqələdir.

Hiperqlikemiya parodontitin 
kəskinləşməsi riski və xəstəliyin 
şiddəti ilə əlaqədardır.



Avropa Parodontologiya Federesaiyası6

Stomatoloqlar üçün əsas tövsiyələr 

Xəstələrə ağız sağlamlığı haqqında təlimat verilməlidir

Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrə fərdi məsləhətlər 
verilməlidir

Uşaqlar və yeniyetmələr üçün illik profilaktik yoxlanışlar aparılmalıdır

Şəkərli diabeti olmayan, lakin 2-ci tip  diabet riskli insanlar 
məlumatlandırılmalıdır və həkiminə istiqamətləndirilməlidir

Risklər Amerika Diabet Assosiasiyasının və Avropa Parodontologiya 
Federasiyasının tövsiyələrinə əsasən aparılmış anket və sorğu ilə 
qiymətləndirilməlidir 

Həm şəkərli diabet, həm də parodontit xəstəliyi olan şəxslər həyatı 
boyunca peşəkar ağız sağlamlığı nəzarətində olmalıdırlar

Parodontitin simptomları

Dişlər arasında 
məsafələrin 
artması

Uzun görsənən 
dişlər

Qızarmış və 
şişkin diş əti

Diş ərpi
və 
diş daşları

Diş ətinin qanaması 
və ya dişləri 
firçaladıqdan sonra, 
firçanın uzərində 
qanın qalması

Ağız qoxusu
(halitoz)

Dişlərin 
laxlaması

Quru və
yanan ağız
boşluğu

Xoşagəlməz
dad

Şəkərli diabeti olan xəstələr qanda qlükoza səviyyəsini idarə 
etməkdə çətinlik çəkir və onların ağırlaşma riskini yüksəldir

Xəstələrə risk amilləri və ağız boşluğuna düzgün qulluq 
haqqında fərdi tövsiyələr verilməlidir
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Pasientlərinizə
məlumat verin!

Diş əti xəstəliyi olan 
şəxslərdə şəkərli diabet 
xəstəliyinin inkişaf  
riski artır

Şəkərli diabet xəstəliyi 
olan şəxslərdə diş əti 
xəstəliyi riski artır

Şəkərli diabeti olan insanlara, onlarda  gingivit və parodontit riskinin yüksək 
olduğu haqqında məlumat verilməlidir 

Xəstələrdən şəkərli diabetin  növü , müddəti və tam xəstəlık tarixi (hər hansı 
bir ağırlaşmanın  olub olmaması ,diabetin müalicəsinin vəziyyəti/ başqa xəstəliyin 
varlığı/digər dərmanlar və s.) haqqında ətraflı məlumat toplanmalıdır

Xəstənizin diabet xəstəliyini nəcə nəzarət altında saxladığını və  qanda qlükoza  
səviyyələrini ən son nə vaxt yoxladıqlarını soruşun

Ən son nəticələrinin bir surətini (HbA1c) tələb edin 

Pasientdə ətraflı ağız boşluğu müayinəsi edilməlidir (parodontal 
qiymətləndirmə /qanama indeksi)

Parodontit xəstəliyi olmayan diabet xəstələrinə profilaktik məsləhətlər verilməli 
və müntəzəm olaraq yoxlanılmalıdır

Parodontiti olan xəstələrə dərhal və gecikmədən müalicə və müdaxilə 
edilməlidir

Konservativ parodontal müalicənin aparılması glikemik nəzarətin 
yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər

Glikemik  nəzarəti olunmayan şəkərli diabet xəstələrində cərrahi parodontal və 
implant müalicələri aparılmamalıdır.

Çoxl saylı diş itkisinə sahib olan şəkərli diabeti olan insanlar adekvat çeynəmənin 
bərpası üçün stomatoloqa müraciət etməlidirlər

Ağızda quruluq və ya göynəmə hissi olan insanlarda digər parodontal fəsadlar 
qiymətləndirilməlidir

Bütün xəstələrə interdental təmizləmə də tövsiyə olunmalıdır

Nə etməlisiniz:



European 
Federation of 
Periodontology

Diş ətinizi qoruyun, 
Diabetinizə nəzarət edin..

diabetinizi 
kontrol altında 

saxlayın

həkiminizi
müntəzəm
ziyarət edin

sağlam qidalanın 
siqaret çəkməyin

çəkinizi 
gözləyin

dişlərinizi 
gündə 2 dəfə 

fırçalayın 

stomatoloqunuzu 
müntəzəm 
ziyarət edin

Saytları ziyarət edin: 
www.perio.az/periodiabet 
perioanddiabetes.efp.org 

Bu layihə Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin İdarə Heyəti üzvləri Dos.  Cavid 
Əhmədbəyli, PhD.Dr.Hanife Musayeva, Dos.Rahim Qarayev, Dr.  Rövşən Məmmədov 
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