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DETERMINATION OF THE PARENTS KNOWLEDGE ABOUT DENTAL AVULSIONS
AND ITS TREATMENTS
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ÖZET

ABSTRACT
Dental avulsion termination is used to define
exfoliation of tooth from socket. Many factors
determine the prognosis of an avulsed tooth. This
study was planned to determine the knowledge of
parents about this matter. A poll consists of 11
questions was given to the parents to fill in. 250
parents included in the study. Answers were analyzed
statistically and the results were found in percents. It
has been found that in case of an avulsed tooth
parents generally had a right approach of treatment
procedure but they had got some false and incomplete
knowledge.
Key Words: Trauma, Dental Avulsion, Poll

Dental avulsiyon terimi travma sonucu di in
soketten ç kmas n tan mlamak için kullan l r. Soketten
ç km
bir di in tedavi sonucunu çe itli faktörler
etkilemektedir. Bu çal ma ebeveynlere baz sorular
yönelterek onlar n bu konu hakk nda ne kadar bilgiye
sahip olduklar n ara t rmak amac yla planland . Onbir
sorudan olu an anket formlar ebeveynlere da9 t larak
sorular cevaplamalar istendi. Çal maya 250 ebeveyn
dahil edildi. Bulgular istatistiksel olarak de9erlendirilerek sonuçlar % olarak ifade edildi. Ebeveynlerin
çocuklar nda avulse bir di ile kar la t klar nda acil
tedavi prosedürü hakk nda genellikle do9ru yakla mlar
içerisinde bulunduklar ancak baz eksik ve hatal
bilgilenmelere sahip olduklar görüldü.

Anahtar kelimeler: Travma, Di avulsiyonu, Anket
GR
Dental avulsiyon terimi travma sonucu di in
soketten ç kmas n
tan mlamak için kullan l r.1
Avulsiyon di in pulpas , periodontal ligamentleri ve
alveol kemi9ini etkileyen kompleks bir yaralanmad r.2
Di
soketten ç kt 9 zaman pulpa hücreleri ve
periodontal ligamentlerin yap s bozulmaya ba lar.
Avulse olan di in durumu periodontal ligamentlerin
durumuyla yak ndan ili kilidir. Periodontal ligament
hücreleri canl l 9 n kaybetti9i zaman eksternal kök
rezorbsiyonu ba lar ve kökün sert dokusu zarar
görür.1,2 Pek çok faktör bu durumu etkileyebilir. Bu
faktörler aras nda di in avuluse olduktan sonra geçen
süre, di in ta nd 9 ortam ve di in kuru kalma süresi
say labilir.1,3,4,5 Travma sonucu yerinden ç kan di in
yeniden yerine yerle tirilmesi gerekmektedir. Bu i lem
yap lana kadar di in kurumamas ve nemli bir ortamda
tutulmas önemlidir. Di i nemli tutmak için tükürük,

*

serum fizyolojik, süt ve doku kültür ortam
kullan labilir.3,6,7 Di in avulse olmas acil bir durumdur
ve derhal müdahale etmek gerekmektedir. *lk 30 dk
içinde müdahale edilmesi di in prognozu aç s ndan
önemlidir.2,3,6
Avulsiyon di kök geli iminin tamamlanmam
oldu9u 7-10 ya lar nda ve özellikle üst ön keserlerde
görülür.3,4,8 Avulsiyon daha çok okul ve evde görülen
travmatik yaralanmalar sonucu ortaya ç kmaktad r.7,9,10
Bu nedenle ebeveynlerin bu durumda ne zaman ve ne
ekilde müdahale edilece9i hakk nda yeterince bilgiye
sahip olmalar gerekmektedir.
Bu çal madaki amac m z ebeveynlere baz
sorular yönelterek onlar n dental avulsiyon hakk nda
ne kadar bilgiye sahip olduklar n ara t rmakt r.
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MATERYAL VE METOT
Atatürk Üniversitesi Di Hekimli9i Fakültesi Oral
Diagnoz ve Radyoloji AD ile Pedodonti AD’ na
ba vuran 250 ebeveyne, çocu9unun di inin kaza
sonucu dü mesi durumunda nas l davranaca9
konusunda çe itli sorular soruldu (Tablo 1). Sorular n
cevaplar analiz edildi ve her bir sorunun cevab yüzde
olarak hesapland .

BULGULAR
Haz rlam oldu9umuz formda ebeveynlere 11
soru yöneltildi ve alm oldu9umuz yan tlar yüzde
olarak hesapland .
Bu sonuçlara göre ilk soruya %4,94 herhangi
bir hastaneye, %1,09 sa9l k oca9 na, %46,15 di
hastanesine, %47,25 di hekimine eklinde yan t
verildi (grafik 1).
Di inizle ilgili acil bir olayda ilk olarak hangi kurumla ba lant kurars n z?

Tablo 1.
1%

1-Di inizle ilgili acil bir olayda ilk olarak hangi kurumla
ba9lant kurars n z?
- Herhangi bir hastaneye - Di hastanesine - Di hekimine
–Sa9l k oca9
2-Siz, e iniz veya çocuklar n zdan biri daimi di ini kaybetti9i
bir kaza geçirdiniz mi?
- evet - hay r
3-E9er çocu9unuz kaza esnas nda elinde daimi di iyle gelse
ba9lant kuraca9 n z ilk yer hangisidir?
-Doktor
-Di hekimi
-Yerel hastane
-Di hastanesi
4-E9er daimi di yerinden ç km sa (avulse) profesyonel
yard m ne zaman dü ünürsünüz?
-Çok acil, derhal yard m için arar m -2-3 saat içinde arar m
-Bir sonraki güne kadar beklerim
-30 dakika içinde arar m
5- Yerinden ç km bir di i kendiniz tekrar yerine yerle tirebilir
misiniz?
-evet
-hay r
6- E9er kaza sonucu yerinden ç kan süt di i ise bunu tekrar
yerine yerle tirmeye çal r m s n z ?
-evet
-hay r
7-Daimi di in tekrar yerle tirilece9ine karar verdiniz. Fakat di
yere dü mü ve kirlenmi . Bu durumda ne yapars n z?
-Yava ça di macunuyla di i f rçalar m -Di i suyla y kar m
- Herhangi bir i lem uygulamadan yerine yerle tiririm
8-E9er yerinden ç km di k r lm sa ne yapars n z?
-Bu durumda da di i yerine yerle tiririm
-Di hekimine götürürüm
-Herhangi bir ey yapmam
9- Di hekimine götürürken di i ne ekilde ta rs n z?
-Buz içinde -Çocu9un elinde -Ka9 t veya peçeteye sararak
-Çocu9un a9z nda
-Plastik kap içinde
- Herhangi bir s v içerisinde
10-Di i y kamak veya ta mak için hangisini tercih edersiniz?
-Meyve suyu -Alkol -Su -Tuzlu su -Taze süt -Buzlu su
-Antiseptik solüsyon
11- Di lerin yerinden ç kmas ile ilgili daha önceden herhangi
bir bilgiye sahip miydiniz?
-evet
-hay r

5%
Herhangi bir hastaneye
Di hastanesine
Di hekimine

48%

46%

Sa l k oca

Grafik 1: Di inizle ilgili acil bir olayda ilk olarak hangi kurumla
ba9lant kurars n z?

Siz, e iniz veya çocu9unuz daimi di inizi
kaybetti9iniz bir kaza geçirdiniz mi? sorusuna %8,93
evet derken %91,9 hay r cevab n verdi.
E9er çocu9unuz kaza esnas nda elinde daimi
di iyle gelse ba9lant kuraca9 n z ilk yer hangisidir diye
sordu9umuzda ise %52,6 (1) di hekimi, %43,3 di
hastanesi (2), %2,31 doktor (3) ve %1,73 yerel
hastane (4) olarak yan tlad .
Daimi di yerinden ç km sa (avulse) profesyonel yard m ne zaman dü ünürsünüz sorusuna çok acil,
derhal yard m için arar m diyenler %80,4 iken, 30
dakika içinde arar m diyenler %5,02, 1 saat içinde
diyenler %6,7, 2-3 saat diyenler %1,6, bir sonraki
güne kadar beklerim diyenler ise %6,4 idi (grafik 2).
E er daimi di

7% 2%

yerinden ç km ise profosyonel yard m ne zaman dü ünürdünüz?

Çok acil, derhal yard m için
ararm

6%

30 dakika içinde arar m

5%

1 saat içinde arar m
2-3 saat içinde arar m
80%

Bir sonraki güne kadar beklerim

Grafik 2: E9er daimi di yerinden ç km sa (avulse)
profesyonel yard m ne zaman dü ünürsünüz?
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ebeveynlerin yakla k %9’luk k sm süt di inin
reimplante edilebilece9i yan t n vermi tir, %91’i ise
hay r yerle tirmem demi tir. Oysa süt di i reimplante
edilirse altta bulunan daimi di in zarar görebilece9i
gerçe9inden ebeveynlerin %9’u haberdar de9ildir.
Yakla k %45’lik k s m ba ar l bir reimplantasyon ihtimalini azaltt 9 n n fark na varmaks z n di i
kirlenmi se macunla f rçalayarak temizleyece9i yan t n
vermi tir. Bu durumda periodontal dokular büyük bir
hasara u9rayacakt r. %51,4 di i suyla y kar m kk n
tercih etmi tir.

Yerinden ç km
bir di in tekrar yerine
yerle tirilmesiyle ilgili soruya %3,8 evet derken %96,1
hay r yan t verdi.

6. soru için %8,9 ki i evet yerine koyabiliriz diye
dü ünürken, %91,6 i hay r koyamay z cevab n verdi.
7. soru için %44,5 i yava ça di macunuyla
f rçalar m derken, %51,4 i di i suyla y kar m, %16,4
herhangi bir i lem uygulamadan yerine yerle tiririm
dedi.
Yerinden ç km
di k r lm sa bu durumda
%83,5 i di hekimine götürmeyi tercih ederken ,%16,4
i herhangi bir ey yapmam cevab n verdi.
Di i di hekimine götürürken %21,5 buz içinde ,
%7,8 çocu9un a9z nda, % 28,08 ka9 t veya peçeteye
sararak, %36,5 plastik kap içinde ta yacaklar
yan tlar n verdiler.
Di i y kamak veya ta mak için %50,84 su,
%12,9 taze süt, %3,38 alkol, %11,8 tuzlu su, %9,03
buzlu su, %7,9 antiseptik solüsyon, %3,95 serum
fizyolojik kullanaca9 yan t n verdi.
Ebeveynlere bu konuyla ilgili daha önceden
herhangi bir bilgiye sahip olup olmad klar n
sordu9umuzda %15 evet ,%85 hay r cevab n verdi.

Ald 9 m z yan tlar di in y kanmas ve ta nmas
esnas nda nelere dikkat edilece9i konusunda da yeterli
bilgiye sahip olunmad 9 n gösterdi. Ebeveynlerin
sadece yakla k %36.5’u özel yap lm plastik kapta,
%7.8’i a9 z içinde ta nmas gerekti9ini belirtmi ,
y kamak için ise %13’ü süt, %3.9’u serum fizyolojik
kullan labilece9i yan t n vermi tir.
Pacheco ve arkada lar n n7 Brezilya’da ilkokul
ö9retmenlerinin avulse di lerin tedavisi hakk ndaki
bilgilerini ara t rmak için yapt klar bir çal mada,
ö9retmenlerin bu konuda yeterince bilgiye sahip
olmad klar n , formal bilgiden ziyade ki isel görü lerine
göre tedavi hakk nda fikir beyan ettiklerini tespit
etmi lerdir. Ara t rmac lar, di hekimleriyle ö9retmenler aras nda daha iyi bir ileti im kurulmas gerekti9ini
belirtmi lerdir.7 Raphael ve arkadaslar 9 Avustralya’da
yapt klar bir ara t rmada ebeveynlerin dental avulsiyon hakk nda yeterince bilgiye sahip olmad klar n ve
bu konuda ebeveynlere di hekimleri taraf ndan bilgi
verilmesi gerekti9ini belirtmi lerdir. Bizim çal mam zda
da sonuç olarak ebeveynlerin büyük bir ço9unlu9unun
bu konuyla ilgili yeterince bilgiye sahip olmad klar
tespit edilmi tir. Bu nedenle dental avulsiyon ve acil
tedavi prosedürü hakk nda ebeveynlere gerekli bilgi ve
tavsiyelerin verilmesi gerekmektedir.

TARTI MA
Bu çal mada ebeveynlere yöneltti9imiz sorularla çocuklar nda görülecek di avulsiyonu hakk ndaki
bilgilerini ara t rmay amaçlad k.
Al nan sonuçlara göre ebeveynlerin yakla k
%15 i bu durumu acil olarak de9erlendirmemi tir.
Oysa zaman faktörü di avulsiyonunda reimplantasyonun ba ar s için önemlidir. Ebeveynlerin %80’i acil
müdahalenin önemine inanmaktad r. Donaldson ve
arkada lar (1) 15 dakikadan daha uzun süre kuru
ortamda b rak lan avulse di lerin reimplantasyonun
erken döneminde kök rezorbsiyonu geli me olas l 9 n n
artt 9 n vurgulam lard r.1
Ebeveynlerin sadece %8,93 ü böyle bir olayla
kar la m ken, %91,9 kar la mam t r. Bunu tecrübe
edenlerin etmeyenlere göre muhtemelen daha detayl
bilgiye sahip olacaklar dü ünülmektedir.

SONUÇ
Bulgular
ebeveynlerin
ço9unlukla
do9ru
yakla mlar içerisinde olduklar n göstermektedir.
Ancak baz eksik bilgilendirmelerin ve baz yanl tutum
ve davran lar n düzeltilmesinde di
hekimleri
taraf ndan bu konuda verilecek bilgilendirmenin büyük
yarar olacakt r

Ebeveynlerin yakla k %94’ü böyle bir durumla
kar la t klar zaman di hekimi veya di hastanesini
tercih edeceklerini belirtmi lerdir. Bu durum di in
tedavi prognozu için umut vericidir.
Anket sonucuna göre büyük bir ço9unluk
yerinden ç km bir di in tekrar yerine yerle tirilemeyece9i yan t n vermi tir. Ebeveynlerin bu konuda
yeterli bilgiye sahip olmad klar görülmektedir. Yine
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