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ABSTRACT

Amaç: Di hekimi korkusunun pek çok bireyde,
di sa,l , ilgili önemli problemler yaratmakta oldu,u
bildirilmi tir. Çal mam zda fakültemiz periodontoloji
klini,ine ba vuran hastalar n ya , cinsiyet ve di hekimine gitme durumlar n n anksiyete üzerine etkisinin
incelenmesi amaçlanm t r.
Metot: Çal maya 264 (132 erkek – 132 bayan)
hasta dahil edildi. Ya a göre; hastalar 12-15 (102), 1630 (84) ve >30 (78) olmak üzere 3 farkl gruba, di
hekimine gelme durumlar na göre; ilk kez di hekimine
gelenler (Grup I: 75), önceden periodontal tedavi
d nda herhangi bir tedavi görenler (Grup II: 95) ve
önceden herhangi bir sebeple periodontal tedavi
görenler (Grup III: 94) olmak üzere yine 3 farkl gruba
ayr ld . Bireylere Dental Fear Survey anksiyete testi
uyguland .
Bulgular: Anksiyetenin cinsiyet faktörüyle aras ndaki ili ki önemli bulunmazken (p>0,05), ya durumuyla ili kisi önemli bulunmu tur (p<0,001) ve DFS
skorlar na göre gençler ya l olanlara oranla daha yüksek skorlara sahipti. Periodontal rahats zl , n iddeti ile
DFS skorlar aras nda herhangi bir pozitif korelasyona
rastlanmad
Sonuçlar: Bu sonuçlara göre, di hekimi
korkusunun di tedavisine ba vuruda etkin bir rol
oynad , n söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, dental korku
skalas
GR
Anksiyete, otonom
oldu,unu gösteren somotik
endi e duygusudur.1 Dental
teden daha spesifiktir ve

*

Aim: Dental fear causing serious problems in
regards to dental health in many people has been
reported. In our study, our purpose was to investigate
the effect of age, sex and dental previous history of
patients, treated in our periodontology clinic on
anxiety.
Method: 264 subjects (132 male – 132 female)
included in study. According to age and dental
previous history; subjects were divided in to three
groups (age 12-15: 102 patients, 16-30: 84 patients,
>30: 78 patients) (applying to the dental clinics for
the first time: 75, the patients that were treated
before accept of periodontal treatment: 95, the
patients that were treated before in periodontology
clinics: 94). Dental Fear Survey anxiety test was used
in this study.
Results: Although, there was not relation
between sex and anxiety (p>0.05), there was relation
between age and anxiety (p<0.001) and according to
the DFS scores younger subjects having higher scores
than older subjects. There were no significant
associations between dental anxiety and the severity
of periodontal diseases.
Conclusions: Consequently it can be
concluded that dental fear plays an important role in
seeking dental treatment.
Key Words: Anxiety, dental fear survey
esnas nda maruz kald , strese kar hastan n verdi,i
yan tt r.2 Di hekimi korkusunun pek çok bireyde a, z
di sa,l , ile ilgili önemli sorunlar yaratmakta oldu,u
bildirilmi tir.3 Di hekimi korkusunu konu alan baz
çal malarda di
hekimi korkusunun nedenleri
ara t r l rken4,5, baz çal malarda ise korku düzeyi ile

sinir sisteminin hiperaktif
bulgular n e lik etti,i bir
anksiyete, genel anksiyehastan n dental tedavi
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a, z di sa,l , ili kisi rapor edilmi tir.6,7 Önemli olarak
hekim hastas n n anksiyete seviyesinin fark nda olursa
yaln zca hastas n n davran lar n yorumlamas na de,il
ayn zamanda operatif i lemler s ras nda hastan n
rahatlamas na sebep olabilmektedir.2
1969 y l nda Corah8 taraf ndan dental anksiyeteyi tan mlamak için bir skala (DAS), 1973 y l nda ise
Kleinkecth ve ark.9 taraf ndan dental korku skalas
(DFS) yay nland . DAS hastan n di hekimine gitmesi
hakk ndaki subjektif reaksiyonunu tespit etmeye
yönelik dört soru içermektedir. DFS di hekiminden
kaç nmay ve korkuyla ilgili oran belirlemeyi amaçlamaktad r. Aralar ndaki fark ise DFS hastan n ruh
durumunu, hekim koltu,unda ve tedavi esnas ndaki
anksiyetesini de ölçmektedir.10 DAS hastan n genel
olarak di hekimi korkusunu gösterirken DFS ile ki inin
farkl uyaranlara kar farkl tepkileri ay rt edilebilir.
Böylece bir tedavi stratejisi olu turulabilir.11
Ayr ca sosyo-ekonomik durum, cinsiyet, ya ve
genel durumun ki ilerin anksiyetesini etkileyebilmektedir.12 Bu nedenle dental anksiyete çal malar sadece
dental anksiyete seviyesini ölçmekle kalmamal ayn
zamanda
anksiyeteyi
etkileyen
faktörleri
de
incelemelidir.
Çal mam zda klini,imize ba vuran periodontal
tedavi ihtiyac olan hastalarda dental korku skalas
skorlar ve ya , cinsiyet ve di hekimine gitme durumu
bak m ndan de,erlendirilmi ve DFS ile periodontal
durum aras ndaki ili ki incelenmi tir.

tedavi görenler (Grup III: 94) olmak üzere yine 3 farkl
gruba ayr ld . DFS skorlar na göre hasta >80 puan
ald , nda a r yüksek anksiyeteli, 60-80 puan yüksek
anksiyeteli, 40-60 puan l ml anksiyeteli ve <40 puan
dü ük anksiyeteli olarak de,erlendirilmi tir.
Sonuçlar n de,erlendirilmesinde SPSS 11.0 program kullan ld . Elde edilen veriler, grup içi kar la t rmalar nda student’s t testi ve gruplar n kar la t r lmas nda da Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile
istatistiksel olarak de,erlendirildi.
BULGULAR
Ara t rma kapsam na al nan bireylerin, di hekimine gitme durumuna göre bireylerin DFS de,erlerinin
cinsiyet ve ya a göre hem grup içi hem de gruplar
aras ndaki farkl l , n önem düzeyini belirleyen istatistiksel sonuçlar Tablo 1’de verilmi tir. Bu analiz sonucunda, bireylerin di hekimine gitme durumlar na göre
belirlenen gruplar n DFS skorlar aras nda istatistiksel
olarak anlaml bir fark oldu,u (p<0,001) ve bu
farkl l , n erkek bireyler, 16-30 ya lar aras nda ve 30
ya üzerinde yer alan bireyler için önceden periodontal
tedavi görmü bireylerin olu turdu,u Grup III’den
kaynakland , , bayan bireyler ve 12-15 ya lar aras nda
yer alan bireyler için her üç gruptan kaynakland ,
tespit edilmi tir. Bu de,erlendirme sonucunda önceden
di hekimine gitmenin DFS skor- lar n azaltt , n ve di
hekimine bak aç s n n daha l ml olmas na sebep
oldu,u görülmektedir. Di hekimine ilk kez gitme
ya n n dü tü,ü ve bireylerin a, z di sa,l klar na daha
çok önem vermeye ba lad klar ve di hekimli,ine kar
daha bilinçli olduklar görülmektedir (Tablo 1). Yine de
DFS skorlar de,erlendirildi,inde en yüksek anksiyete
di hekimine ilk kez gelen bireyleri olu turan Grup I’de
oldu,u saptand . Grup içi de,erlendirmelerde, cinsiyet
bak m ndan istatistiksel olarak anlaml bir fark olmad ,
gösterilmi tir (p>0,05) (Tablo 1).
Di hekimine gitme durumuna göre bireylerin
periodontal durumlar n n cinsiyet ve ya a göre da, l m
Tablo 2’de ve anksiyete durumlar na göre periodontal
durumlar n n da, l m Tablo 3’de verilmi tir. Gingivitisin
12-15 ya grubunda yo,un bir ekilde görüldü,ü ve
ya ilerledikçe periodontal rahats zl , n iddetinin
artt , görülmektedir. Ayr ca periodontal rahats zl , n
iddetinin Grup III bireylerinde daha yüksek oldu,u
tespit edilmi tir. Fakat periodontitisin iddeti ile DFS
skorlar aras nda herhangi bir pozitif korelasyona
rastlan lmamas na ra,men, anksiyete iddeti artt kça
periodontal hastal kl birey say s n n artt , tespit
edilmi tir (Tablo 3).

GEREÇ ve YÖNTEM
Çal ma klini,imize, periodontal rahats zl klar
nedeniyle ba vuran 264 hasta (132 bayan-132 erkek)
üzerinde gerçekle tirildi. Hastalar n çal mada kullan lan anket formunu (Hekil 1) bekleme salonunda
doldurmalar ve ya , cinsiyet gibi demografik özellikleri
de içine alan sorulara cevap vermeleri istendi.
Hastalar n anksiyete seviyelerini ölçmekte DFS testi
kullan ld . DFS de,erlendirme sorular na verilen
cevaplara göre puanlamalar yap ld (I aretlenen k;
a: 1, b: 2, c: 3, d: 4, e: 5 puan).
Testler de,erlendirilirken hastalar ald klar puana, di hekimine gelme durumlar na, ya a ve cinsiyete
göre farkl gruplara ayr ld . Ya a göre; hastalar 12-15
(102), 16-30 (84) ve >30 (78) olmak üzere 3 farkl
gruba, di hekimine gelme durumlar na göre; ilk kez
di hekimine gelenler (Grup I:75), önceden periodontal tedavi d nda herhangi bir tedavi görenler (Grup
II: 95) ve önceden herhangi bir sebeple periodontal
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Ya6/Cinsiyet:
Di6 Hekimine kaç8nc8 geli6iniz:
Önceden Di6 Hekimine geldiyseniz sebebi:

Tarih

1.

Di hekimi korkusu nedeniyle hiç randevunuzu erteledi,iniz oldu mu?
a)Hiç
b)Bir veya iki defa c)Birkaç defa
d)S k s k e)Neredeyse her zaman
2. Di hekimi korkusu nedeniyle hiç randevunuzu iptal etti,iniz veya gitmedi,iniz oldu mu?
a)Hiç
b)Bir veya iki defa c)Birkaç defa
d)S k s k e)Neredeyse her zaman
Di6 tedaviniz yap8l8rken
3. Kaslar m gerilir
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
4. Nefes al -veri oran m artar
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
5. Terlerim
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
6. Midem bulan yormu ve karn m a,r yormu gibi gelir
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
7. Kalp at lar m artar
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
A6aB8daki durumlar8n ne kadar gerginlik, endi6e ve korkuya sebep olduBunu i6aretleyiniz
8. Di hekiminden randevu al rken
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
9. Di hekiminin muayenehanesine yakla rken
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
10. Bekleme salonunda otururken
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
11. Di hekimi koltu,unda otururken
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
12. Muayenehanenin kokusunu hissetti,inizde
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
13. Di hekiminin içeriye girdi,ini gördü,ünüzde
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
14. Anestezi i,nesini gördü,ünüzde
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
15. Anestezi i,nesini hissetti,inizde
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
16. Airötörü (döner aletle) gördü,ünüzde
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
17. Airötörün (döner aletlerin) sesini duydu,unuzda
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
18. Airötörün titre imlerini hissetti,inizde
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
19. Di leriniz temizlenirken
a)Neredeyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla
20. Bütün bunlar dü ündü,ünüzde di tedavisi ne kadar korkunç
a)Nereedyse hiç
b)Çok az c)Biraz
d)Çok
e)Çok fazla

ekil 1: DFS de,erlendirme formu
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Tablo 1: Di hekimine gitme durumuna göre bireylerin DFS de,erlerinin cinsiyet ve ya a göre hem grup içi hem de gruplar aras
kar la t r lmas
n

Grup I

n

Grup II

n

Grup III

KW

p

C NS YET
Erkek
Bayan

38

62,6±11,5a

47 56,9±10,1b

d

37

63,3±9,8

39

65,9±10,3g-&

47

39,7±8,1c

67,7

**

e

47

40,2±6,4

f

75,8

**

41 57,1±8,7h-¥

22

38,4±5,7 -#
k-#

48 55,5±10,2

YA
12-15

j-€

34 51,9±7,9

j-¶

84,6

16-30

19

56,6±8,4

31

36,3±6,5

> 30

17

63,2±10,9l-&

20 61,8±13,2l-¥

41

43,5±6,9m-#

92,9

TOPLAM

75

62,9±10,6

95 56,2±10,1

94

39,9±7,2

74,6

*p< 0,05 anlaml farkl l k,

78,2
<0.001*

** p> 0,05 anlaml farkl l k yok

Not: Ayn i aretle gösterilen gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak önemli de,ildir. Kruskal-Wallis testiyle
saptanan farkl l , n hangi grup veya gruplardan kaynakland , , Mann-Whitney U testi ile tespit edilerek farkl harf ve
i aretle gösterilmi tir.

Tablo2: Di hekimine gitme durumuna göre bireylerin periodontal durumlar n n cinsiyet ve ya a göre
da, l m
Grup I
Erkek Bayan

Gingivitis
Hafif
Periodontitis

Orta
Periodontitis

iddetli
Periodontitis

Grup II

12-15
16-30
> 30

19
8
2

20
7
3

19
11
1

12-15
16-30
> 30

0
2
4

0
2
3

0
5
2

12-15
16-30
> 30

0
0
2

0
0
2

12-15
16-30
> 30

0
0
1

0
0
0

Grup III
Erkek Bayan

Erkek Bayan
22
10
2

12
5
2

10
7
1

0
6
2

0
10
5

0
9
8

0
2
5

0
0
5

0
0
8

0
0
10

0
0
2

0
0
1

0
0
5

0
0
2

Tablo 3: Bireylerin anksiyete durumlar na göre periodontal durumlar n n da, l m
Gingivitis

Hafif
Periodontitis

Orta
Periodontitis

iddetli
Periodontitis

TOPLAM

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

A68r8 Yüksek Anksiyete

4

1,5

0

0

0

0

1

0,4

5

1,9

Yüksek Anksiyete

48

18

14

5,4

12

4,6

3

1,2

77

29,1

Il8ml8 Anksiyete

80

30

21

7,9

19

7,2

6

2,4

126

48

Dü6ük Anksiyete

29

11

23

8,8

3

1,2

1

0,4

56

21

TOPLAM

161

61

58

22

34

13

11

4

264

100
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bir ili kiye rastlan lmam t r. Buna ra,men anksiyete
iddeti artt kça periodontal hastal kl birey say s n n
artt , tespit edilmi tir. Bu da di hekimi korkusunun
di hekimine ba vuruda etkin bir rolü oldu,unun
göstergesi olarak kabul edilebilir.
Sonuç olarak periodontal tedavi uygulamalar nda cinsiyet ki ilerdeki anksiyeteyi etkilemezken,
ya n di hekimi korkusunda önemli bir yerinin oldu,u
saptanm t r.

TARTI MA
Çal mam zda, periodontal tedavi amac yla
klini,imize ba vuran de,i ik ya
gruplar ndaki
bireylerde DFS skorlar de,erlendirilerek, elde edilen
skorlar ya , cinsiyet ve di hekimli,ine gitme durumlar
bak m ndan kar la t r lm t r. DFS testleri için a r
yüksek anksiyeteli hastalar % 1,9, yüksek anksiyeteli
hastalar %29,1 olarak tespit edilmi tir. Benzer fakat
DFS testine yüksek anksiyete durumunu 75 ve üzeri
alan çal malarda, bu oran %5-10 olarak bildirilmi
olup çal mam zda elde etti,imiz verilere benzemektedir.13,14 De,i ik çal malarda ise ara t r c lar çal t klar gruplarda di hekimi korkusunu farkl oranlarda da
bildirmi lerdir (%12-90).15-17 Bu oranlar n de,i ik
bulunmas , kullan lan yöntemlerin farkl l , , baz çal malar n farkl ya , cinsiyet ve e,itim düzeyindeki hasta
gruplar n n kullan lmas ndan kaynaklanm olabilece,ini
dü ündürmektedir.
Yap lan çal malarda18,19, anksiyetenin hastalar n daha önceden gittikleri di hekimlerini seçmelerine sebep oldu,unu tespit edildi,inden, çal mam zda hastalar n önceden di hekimine gelip gelmeme ve
önceden periodontal tedavi görüp görmeme durumlar na göre grupland r lmas yap l p elde edilen DFS
skorlar buna göre de,erlendirilmi tir.
Demografik özellikler aç s ndan korku düzeyinin
ara t r ld , baz çal malarda, di hekimi korkusu ile
ya aras nda ili ki oldu,unu gösteren ve gençlerin
ya l lardan daha çok dental anksiyete gösterdikleri
sonucuna varan çal malar olmas na ra,men6,16,17,20,21,
Gatchel15, Zorba19 böyle bir ili ki olmad , n belirtmi lerdir. Çal mam zda ise ya ile di hekimi korkusu
aras nda bir ili ki bulunarak, DFS skorlar n 12-15 ya
aras ilk kez di hekimine gelen bireylerde oldu,u
saptanm t r.
Di hekimi korkusu ile cinsiyet ili kisini ara t ran
çal malarda, ço,unlukla kad nlarda korkunun daha
fazla oldu,u bulunmu tur.9,22 Elli ya üstünde yap lan
çal mada cinsiyet ile di hekimi korkusu aras nda bir
ili ki saptanmam t r.7,17 Çal mam zda da cinsiyet ile
di hekimi korkusu aras nda bir ili kiye rastlan lmam t r.
Locker ve Liddell7 a, z di sa,l , ile korku
düzeyleri aras nda ili kiyi ve buna ba,l olarakta DMF
ve DMFs indekslerini kulland klar çal malar nda
önemli bir ili ki saptamamalar na ra,men, Bedi ve
ark.6, ise çocuklarda yapt klar çal malar nda bu ili kiyi
önemli bulmu lard r. Çal mam zda ise periodontal
hastal k tipi ve iddetiyle di hekimi kokusu aras nda
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