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ABSTRACT

Amaç: Sporla ilgilenen bireylere, dental yaralanmalardan
korunabilmek için ağız koruyucular önerilmektedir. Ancak,
geçmiĢte dental yaralanmaya maruz kalan sporcuların
büyük çoğunluğunun, sportif aktiviteler sırasında ağız
koruyucu kullanmamaya devam ettiği rapor edilmiĢtir. Bu
çalıĢmada, spor lisesi öğrencilerinin, beden eğitimi
öğretmenlerinin ve diĢ hekimlerinin ağız koruyucular
hakkındaki görüĢlerinin değerlendirilerek, ağız koruyucu
kullanımını
etkileyen
faktörlerin
değerlendirilmesi
amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: ÇalıĢma, 3 gruplu anket çalıĢması
olarak planlanmıĢtır. Birinci grupta, spor liselerinde eğitim
ve öğrenim gören 14-17 yaĢ aralığında toplam 446
öğrenci; ikinci grupta, 58 beden eğitimi öğretmeni ve
üçüncü grupta 506 diĢ hekimi yer almaktadır. Hazırlanan
anketler ile geçmiĢte yaĢadıkları spor ile iliĢkili dental
travma deneyimleri, acil durum prosedürleri hakkındaki
bilgileri, ağız koruyucu kullanımı ve ağız koruyucu
tercihleri değerlendirilmiĢtir.
Bulgular: ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin yarısının
(%49,9) yaralanma hikayesi olmasına rağmen çok az bir
kısmının (%6) ağız koruyucu kullandığı belirlenmiĢtir.
Beden
eğitimi
öğretmenlerinin
%77,6‟sının
ağız
koruyuculardan haberdar olduğu ve %96,6‟sının ağız
koruyucu kullanımını yararlı bulduğu görülmüĢtür.
Öğretmenlerin %87,9‟u, diĢ hekimlerinin %67,8‟i zorunlu
olan spor dallarının yanı sıra diğer spor dallarında da
kullanımın zorunlu olması gerektiği düĢüncesindedir. DiĢ
hekimlerinin %50,6‟sının sporla ilgilenen hastalarına ağız
koruyucu önerdiği tespit edilmiĢtir.
Sonuç: Sonuç olarak, sporcuların dental yaralanmalardan
daha az zarar görmeleri için ağız koruyucu kullanım
oranının arttırılması ve diĢ hekimlerinin, beden eğitimi
öğretmenlerinin, öğrencilerin ve velilerin konu hakkında
daha fazla eğitilmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ağız koruyucu, dental yaralanma,
sporcu, öğretmen, diĢ hekimi

Aim: Mouthguards are suggested for sports-interested
individuals to protect against dental injuries. Even so, it
has been reported that the majority of the athletes who
experienced dental injury in the past, continue to perform
sportive activities without using mouthguards. The aim of
this study is; to determine the opinions of sports high
school students, physical education teachers and dentists
about mouthguards, to evaluate the factors influencing
the use of mouthguards.
Material and Methods: The study was planned as a 3group survey study. There were 446 sports high school
students aged between 14-17 years in the first group, 58
physical education teachers in the second group and 506
dentists in the third group. The questionnaires were used
to assess past experience of dental trauma related to
sports, knowledge of related emergency procedures, use
of mouthguard and mouthguard preferences.
Results: Although half of the students who participated
the study have a story of trauma (49,9%), it has been
determined that only a small percentage of students
(6%) use mouthguards. 77.6% of physical education
teachers were aware of mouthguards and 96.6% of them
found beneficial mouthguard use. About 88% of teachers
and 67.8% of dentists thought that it must be
compulsory use in sports that are mandatory for as well
as other sports. 50.6% of dentists suggest a mouthguard
the patients interested in sports has been determined.
Conclusion: As a result, to protect the athletes from
dental trauma, mouthguard usage rates should be
increased and the dentists, physical education teachers,
students and the parents need to be educated more
about this subject.
Keywords: Mouth guard, dental trauma, athlete,
teacher, dentist
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GĠRĠġ

GEREÇ VE YÖNTEM

Sportif faaliyetlere aktif olarak katılmanın birçok
yararlı etkileri bulunmaktadır. Bununla birlikte, travmatik dental ve yüz yaralanmaları spor aktivitelerinde
sıklıkla meydana gelmekte ve sonuçta da estetik,
fizyolojik ve ekonomik problemlere neden olmaktadır.
DiĢ ve destek dokuları içerebilen bu yaralanmalar,
maçlar ya da antremanlar sırasında oluĢabilmekte ve
görülme sıklığı, %3-81 arasında değiĢmektedir 1-3. Bu
oran; spor aktivitesi türüne, sporcunun yaĢına, rekabet
düzeyine, verilerin kaynağına (antrenörler, hastane acil
servisleri, dental klinikler vb.) ve koruyucu ekipmanların kullanımına bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir
4
. En fazla üst keser diĢlerin etkilendiği ve en sık kuron
kırıkları ile karĢılaĢıldığı rapor edilmiĢtir 5-8.
Sporla ilgilenen bireylere, dental yaralanmalardan korunabilmek için ağız koruyucular önerilmektedir.
Birçok çalıĢmada, farklı spor dallarında kullanımı artan ağız koruyucuların pozitif etkileri gösterilmiĢtir 9-11. Sert ve yumuĢak dokulara gelen aĢırı enerji
yüklenmesini azaltan bu koruyucu aygıtlar, ağız bölgesine gelen etkiyi ortadan kaldırabilir ya da etki kuvvetlerini azaltabilmektedir. Bu aygıtların koruyucu etkinliğinin, gelen travma kuvvetinin çarpma enerjisi ve
yönüne bağlı olarak değiĢtiği bildirilmiĢtir 4.
Spor esnasında meydana gelen dental yaralanmaların önlenebilmesi için, bütün yaĢ gruplarındaki
sporcuların, dental yaralanma riski olan tüm aktivitelerde; Ģekli, okluzal iliĢkisi, tasarımı, kalınlığı ve
adaptasyonu uygun olan, bireye özel hazırlanmıĢ ağız
koruyucuların kullanımı önerilmektedir12,13.Ancak, dental yaralanmaya maruz kalan sporcuların bile sonrasında büyük çoğunluğunun ağız koruyucu kullanmadığı
rapor edilmiĢtir 14. Bu apereylerin kullanılmamasının
nedenleri araĢtırıldığında rahat olmamaları, nefes almada ve konuĢmada zorluk yaĢanması olarak bildirilmiĢtir 15, 16. Bununla birlikte, antrenör ve ailelerin ağız
koruyuculara yönelik tutumlarının da kullanımlarını
etkilediği belirtilmektedir 17.
Bu çalıĢmada, spor lisesi öğrencilerinin, beden
eğitimi öğretmenlerinin ve diĢ hekimlerinin ağız koruyucular hakkındaki görüĢleri değerlendirilerek, ağız
koruyucu kullanımını etkileyen faktörlerin gözden
geçirilmesi amaçlanmıĢtır.

ÇalıĢmanın etik onayı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu‟ndan alınmıĢtır (03.09.
2014/139). ÇalıĢma, spor lisesi öğrencileri, beden eğitimi öğretmenleri ve diĢ hekimleri olmak üzere 3
gruplu anket çalıĢması olarak planlanmıĢtır.
Birinci grupta, Batı Akdeniz Bölgesi‟nde spor liselerinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilere, ilgilendikleri spor dalları, yaralanma hikâyeleri ve ağız koruyucu kullanımı durumları ile ilgili sorular bulunan anket
formları yönlendirilmiĢtir.
Ġkinci grup olarak, beden eğitimi öğretmenlerine, demografik bilgileri, mesleki spor dalları, antreman ya da müsabakalarda yaralanma ile karĢılaĢtıklarında izledikleri yol ve ağız koruyucularla ilgili görüĢlerini öğrenmeye yönelik sorulardan oluĢan anket
formları yönlendirilmiĢ ve görüĢlerine baĢvurulmuĢtur.
Üçüncü grupta ise, diĢ hekimlerine, demografik
bilgilerini, hangi nedenlerle dental travma hastalarının
kendilerine baĢvurduğunu, spor yaralanmalarının görülme sıklığını, ağız koruyucu tercihlerini ile ağız koruyucu hastalarından aldıkları geri bildirimleri ve hangi
spor dallarında ağız koruyucu kullanılması gerekliliğini
değerlendiren sorulardan oluĢan anket formları
yönlendirilmiĢtir.
BULGULAR
ÇalıĢmada eksiksiz ve tam doldurulan anket
formları değerlendirmeye alınmıĢ, cevaplar incelenmiĢtir.
Birinci Grup
Batı Akdeniz Bölgesi‟nde spor liselerinde eğitim
ve öğrenim gören öğrencilere anket formları gönderilmiĢ ve yaĢ aralığı 14-17 (yaĢ ortalaması; 15,897±
0,93) olan toplam olarak 446 öğrenci (146 kız, 300
erkek) çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Spor lisesi öğrencileri için hazırlanan anket formu ve sonuçları Tablo
1‟de görülmektedir.
Spor Liselerindeki öğrencilerin ilgilendikleri spor
dalları incelendiğinde büyük çoğunluğunun topla oynana spor dalları ile ilgilendikleri belirlenmiĢtir (ġekil 1).
Öğrencilerin, antreman ya da müsabakalar sırasında yaĢadıkları yaralanma hikâyeleri de kayıt altına
alınmıĢtır. Herhangi bir yaralanmaya maruz kalmayan
öğrencilerin oranı; %50,1 olarak belirlenmiĢtir. Bununla birlikte, ekstremite yaralanma hikâyesi olan %35,
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dental yaralanma hikâyesi olan %12,4 ve baĢ yaralanma hikâyesi olan %2,5 oranında öğrenci mevcuttur.
Yaralanma hikâyesi ve cinsiyet arasında istatistiksel bir
iliĢki mevcut değildir (p=0,421).

ÇalıĢmada, öğrencilerin ağız koruyucularla ilgili
bilgilendirilme durumları ve hangi yolla bilgi edindikleri
ile ilgili sorulara verilen cevaplar ġekil 2‟de gösterilmektedir.
Öğrencilerin %6,05‟inin ağız koruyucu kullandığı belirlenmiĢtir. Ağız koruyucu kullanan öğrencilerin,
9‟unun diĢ hekiminden, 17‟sinin spor mağazasından ve
1 öğrencinin de internet üzerinden ağız koruyuculara
ulaĢtığı görülmüĢtür. Ağız koruyucu kullanan öğrencilerin sayısının, ilgilendikleri spor dallarına göre dağılımı
Tablo 2‟de verilmiĢtir. Cinsiyet ile ağız koruyucu kullanma durumları ve ağız koruyucuların temin yeri arasında istatistiksel bir farklılık bulunmamıĢtır (p=0,360,
p=0,649).

Tablo 1. Spor lisesi öğrencileri için hazırlanan anket formu ve
cevapları
Seçenekler

Ġlgilendiğiniz spor dalı

Topla oynanan spor
dalları
ÇarpıĢma spor dalları
Diğer spor dalları
1-12 ay
1-5 yıl
5< yıl
1-3 yıl
4-6 yıl
7-9 yıl
9< yıl
Yok
Ekstremite yaralanması
Dental yaralanma
BaĢ bölgesinde
yaralanma
Bilgilendirilmedim
DiĢ hekimi tarafından
Spor eğitmeni
tarafından
Ġnternetten
ArkadaĢımdan
Evet
Hayır

Bu spor ile ne kadar
süredir ilgileniyorsunuz?
Kaç senedir sportif
faaliyetlerle
ilgileniyorsunuz?
Antreman ya da
müsabakalar sırasında
herhangi bir yaralanma
yaĢadınız mı?
Daha önceden ağız
koruyucu kullanmanız
konusunda
bilgilendirildiniz mi?
Bilgilendirildiyseniz bu
bilgiye nereden ulaĢtınız?
Antreman sırasında veya
müsabakalarda ağız
koruyucu kullandınız mı?
Nereden temin ettiniz?

Ağız koruyucuların dental
travmaya karĢı koruma
sağladığına inanıyor
musunuz?

Spor mağazasında
DiĢ hekiminden
Ġnternet üzerinden
Evet
Hayır

Sayı (%)
n=446
324(%72,6)
77 (%17,3)
45(%10,1)
35(%7,8)
177(%39,7)
234(%52,5)
69(%15,5)
171(%38,3)
185(%41,5)
21(%4,7)
224(%50,1)
156(%35)
55(%12,4)
11(%2,5)

400

347(%77,9)
49(%11)
27(%6)
18(%4)
5(%1,1)

347

300

Sayı

Anket Sorusu

27(%6,05)
419(%93,95)

200

49

100

27

18

5

ġekil 2. Öğrencilerin ağız koruyucularla ilgili bilgilendirilme
0
yolları.

17(%63)
9(%33,3)
1(%3,7)
163(%36,5)
283(%63,5)

Bilgisi yok

Diş
Hekimi

Spor
Spor
Eğitmeni Mağazası

Tablo 2. Ağız koruyucu kullanan öğrencilerin ilgilendikleri spor
dalları
Spor Dalı

Sporcu Sayısı

Topla oynanan

10

ÇarpıĢma

16

Diğer

1

Toplam

27

Ġkinci Grup
Farklı eğitim kurumlarında görev yapan beden
eğitimi öğretmenlerine yönlendirilen anketlerden, geri
dönüĢ alınmıĢ ve eksiksiz doldurulmuĢ 58 anket formu
değerlendirmeye alınmıĢtır. Anket çalıĢmasına katılan
beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyetlerine, yaĢlarına
ve görev sürelerine göre dağılımları ġekil 3‟de gösterilmiĢtir. Spor eğitmenleri için hazırlanan anket formu ve
sonuçları Tablo 3‟de verilmiĢtir.
Beden eğitimi öğretmenlerinin, diĢ yaralanmaları ve bu yaralanmalardan korunmak için lisans eğiti-

ġekil 1. Topla oynanan spor dalları, çarpıĢma spor dalları ve
diğer spor dallarında öğrenci sayılarının cinsiyete göre
dağılımı.

Spor Liselerinde eğitim ve öğretim gören 57
öğrencinin (%12,4), dental yaralanma yaĢadığı tespit
edilmiĢtir. Bu öğrencilerin tümünün, dental yaralanmadan sonra diĢ hekimine baĢvurduğu ve hazır tip ağız
koruyucu kullanan bir öğrencinin de dental yaralanma
hikâyesinin olduğu öğrenilmiĢtir.
57
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minde ders alma durumları sorgulandığında, 15 kiĢinin
„evet‟ cevabını verdiği (%25,9) görülmüĢtür. Lisans
eğitiminde alınan ders ile görev süreleri arasında
anlamlı bir iliĢki kurulamamıĢtır (p=0,23).

Ağız koruyucularla ilgili görüĢlerini öğrenmeye
yönelik soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde, 45
kiĢinin ağız koruyuculardan haberdar olduğu (%77,6)
görülmüĢtür. Ağız koruyucularla ilgili bilgi sahibi olan
kiĢilerin, 10‟unun diĢ hekiminden duyduğu, 14‟ünün
internette koruyucu ekipmanları incelerken gördüğü,
21‟inin ise eğitim hayatından bu apareylerden haberdar olduğu öğrenilmiĢtir.
Antreman ya da müsabakalar sırasında ağız koruyucu kullanımını, dental yaralanmalara karĢı yararsız
bulan sadece 2 kiĢinin (%3,4) olduğu belirlenmiĢtir.
„GeliĢmiĢ ülkelerde çoğu spor dalında ağız koruyucu kullanımının zorunlu olduğundan haberdar
mısınız?‟ sorusuna ise %50‟ye yakını „evet‟ cevabı
verilmiĢtir.
„Ülkemizde ağız koruyucu kullanımının zorunlu
olduğu spor dallarının yanı sıra, diğer spor dallarında
da zorunluluk olmalı mıdır? sorusuna, %87,9 oranında
„evet‟ yanıtı alınmıĢtır.
Beden eğitimi öğretmenlerinin, dental yaralanma ile karĢılaĢma durumlarının değerlendirildiği soruda, antreman ya da müsabakalarda en sık dudak yaralanmaları (ĢiĢlik, morluk, kanama) ile karĢılaĢtıkları (%
54,1) belirlenmiĢ ve bu yaralanmayı diĢlerin kırılması
ya da yerinden oynaması (%25,7), çene kırığı (%14,8)
ve diĢin tamamen yerinden çıkması (%5,4) izlemiĢtir.
„Antreman ya da müsabakalarda böyle bir durumla karĢılaĢıldığında ne yaparsınız?‟ sorusuna 42 kiĢi
(%72,4) „en yakın sağlık merkezine yönlendiririm‟, 18
kiĢi (%31) „diĢ hekimine yönlendiririm‟ cevabını vermiĢtir. Dental yaralanma ile karĢılaĢılan durumlarda
izlenen yol ile cinsiyet ve görev süresi arasında anlamlı
bir iliĢki tespit edilmemiĢtir (p=0,908, p=0,672).
„DiĢ kırığı ile karĢılaĢtığınızda ne yaparsınız?‟
sorusuna ise; 27 kiĢi kırık parçaya iĢlem yapmadan, 18
kiĢi peçete içinde, 11 kiĢi süt içinde ve 2 kiĢi musluk
suyu içinde diĢ hekimine yollayacağını belirtmiĢtir. DiĢ
kırığı ile karĢılaĢılan durumda izlenecek yol ile cinsiyet
ve mesleki tecrübe arasında anlamlı bir iliĢki tespit
edilmemiĢtir (p=0,716, p=0,030).

Tablo 3. Spor eğitmenleri için hazırlanan anket formu ve
cevapları
Anket Sorusu

Seçenekler

DiĢ yaralanmaları ve bu
yaralanmalardan korunmak için
lisans eğitiminizde herhangi bir
ders aldınız mı?
Antreman ya da müsabaka
sırasında ağız/diĢ/dudak
bölgesini koruyabilmek için
kullanılan ağız koruyucu olarak
adlandırılan apareylerden
haberdar mısınız?
Ağız koruyuculardan haberdar
iseniz bu bilgiyi nereden
öğrendiniz?

Evet
Hayır

Sayı(%)
N=58
15(%25,9)
43(%74,1)

Evet
Hayır

45(%77,6)
13(%32,4)

Eğitim Hayatında
Ġnternetten
üzerinden
DiĢ hekiminden
Evet
Hayır
Evet
Hayır

21(%46,6)
14(%31,2)
10(%22,2)

Evet
Hayır

51(%87,9)
7(%22,1)

Dudak yaralanması
DiĢlerin kırılması ya
da yerinden
oynaması
Çene kırığı
DiĢin tamamen
yerinden çıkması
En yakın sağlık
merkezine
yönlendiririm
DiĢ hekimine
yönlendiririm
Diğer
ĠĢlem yapmam
Peçete içerisinde
saklarım
Süt içerisinde
saklarım
Musluk suyu
içerisinde saklarım

31(%54,1)
15(%25,7)
9(%14,8)
3(%5,4)

Bu apareyin kullanımının yararlı
olacağına inanıyor musunuz?
Yurt dıĢında bu apareyin
kullanımının zorunlu olduğundan
haberdar mısınız?
Türkiye‟de de bu zorunluluk
gündeme gelmesi gerektiğini
düĢünüyor musunuz?
Antreman ya da müsabaka
sırasında öğrencileriniz
ağız/diĢ/dudak bölgesine
herhangi bir darbe aldığında ne
tür yaralanmalarla karĢılaĢtınız?
Antreman ya da müsabaka
sırasında öğrencileriniz böyle bir
durumla karĢılaĢtığında onlara
ne tavsiye edersiniz?

Antreman ya da müsabaka
sırasında öğrencileriniz diĢ
kırığına/diĢin yerinden çıkmasına
maruz kaldığında ne yaparsınız?

56(%96,6)
2(%3,4)
28(%48,7)
30(%51,3)

36(%61,7)
15(%26,4)
7(%11,8)

27(%46,5)
18(%31)
11(%19)
2(%3,5)

Üçüncü Grup
Özel muayenehane (ÖM), ağız diĢ sağlığı
merkezi (ADSM) ve üniversite hastaneleri (ÜH)‟nde
çalıĢan farklı yaĢ gruplarındaki diĢ̧ hekimlerinin görüĢ lerini değerlendirmek için, 760 diĢ hekimine anketler
yönlendirilmiĢ ve anket formlarını eksiksiz dolduran ve
geri dönüĢ sağlanabilen 506 diĢ hekiminin anketi

ġekil 3. Beden eğitimi öğretmenlerinin a. cinsiyetlerine, b.
yaĢlarına ve c. görev sürelerine göre dağılımları.
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değerlendirmeye alınmıĢtır. Ankete katılan diĢ hekimlerinin cinsiyet ve yaĢa göre dağılımı Tablo 4‟de verilmiĢtir. DiĢ hekimleri için hazırlanan anket formu ve
cevapları Tablo 5‟de gösterilmektedir.

DiĢ hekimlerinin görev süreleri ve çalıĢtıkları
kurumlara göre dağılımı Tablo 6‟da verilmiĢtir. YaĢları
daha genç olan diĢ hekimlerinin, Üniversite Hastaneleri‟nde çalıĢtıkları görülmüĢtür (p=0,001).

Tablo 4. Anket çalıĢmasına katılan diĢ hekimlerinin cinsiyet ve
yaĢa göre dağılımı

Tablo 6. DiĢ hekimlerinin görev yerleri ile görev sürelerinin
dağılımı

YaĢ Aralığı
<30
31-40
41-50
>50
Toplam

Cinsiyet
Kadın
Erkek
139
75
79
83
53
36
13
28
284
222

DiĢ Hekimlerinin
Görev Süreleri

Tablo 5. DiĢ hekimleri için hazırlanan anket formu ve
cevapları
Anket Sorusu

Seçenekler

DiĢ hekimi olarak nerede
görev yapmaktasınız?

Özel Muayenahane
Ağız DiĢ Sağlığı Merkezi
Üniversite Hastanesi
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-25 yıl
25< yıl
Çok sık
Sık
Nadir
Çok nadir
Yaz
Sonbahar
KıĢ
Ġlkbahar
Süt diĢlenme
KarıĢık diĢlenme
Daimi diĢlenme
Pulpayı etkilemeyen kuron kırığı
Pulpayı etkileyen kuron kırığı
Yer değiĢtirme yaralanmaları
DiĢin yerinden çıkması
Kök kırığı
Trafik kazaları
Bisiklet kazaları
Okul yaralanmaları
Oyun parkı yaralanmaları
Ev içi yaralanmaları
Spor yaralanmaları
Özel bir önerim olmamaktadır
Ağız koruyucu öneriyorum
Kask takmasını öneriyorum
Yüz maskesi öneriyorum
Bu uygulamanın diĢ hekiminin
görevi olduğunu düĢünmüyorum
Hastalarımın beklentilerini
karĢılamaması
Hastalarımın tedavi ücretini
karĢılayamaması
Her ay
Yılda 4 kez
Yılda 2 kez
ġikayeti olduğunda
Yılda 2 kez
Her yıl
ġikayeti olursa
Diğer
Basketbol
Bisiklet
Futbol
Halter
Buz pateni
Diğer

Ne kadar süredir diĢ
hekimliği yapmaktasınız?

Dental travma hastaları
ile ne sıklıkla
karĢılaĢıyorsunuz?
Dental travma hastaları
hangi mevsimde daha
sık baĢvuruyor?
Bu hastalar daha çok
hangi diĢlenme
döneminde olmaktadır?
En çok hangi tip travma
çeĢidi ile
karĢılaĢmaktasınız?
Dental travma nedeni ile
baĢvuran hastalarınız
hangi kazalarla size
baĢvuruyor?
Sporla ilgilenen
hastalarınıza önerileriniz
var mı? Cevabınız evetse
önerileriniz hangileri?
Sporla ilgilenen
hastalarınıza ağız
koruyucu
önermediğinizde özel bir
nedeniniz mevcut
mudur?
Ağız koruyucu yaptığınız
hastaları ne kadar
aralıklarla takip etmek
istersiniz?
HazırlamıĢ olduğunuz
ağız koruyucuları ne
kadar süre sıklıkla
değiĢtirmek istersiniz?
Ülkemizde yakın dövüĢ
sporları dıĢında hangi
spor dallarında da ağız
koruyucu kullanımı
zorunlu olmalı?

DiĢ Hekimlerinin ÇalıĢtıkları
Kurumlar
ÖM

ADSM

ÜH

Toplam

0-5 yıl

38

10

94

142

6-10 yıl

52

24

45

121

11-15 yıl

52

37

13

102

16-25 yıl

38

48

0

86

>25 yıl

38

17

0

55

Toplam

218

136

152

506

DiĢ hekimlerine dental yaralanma nedeni ile
baĢvuran hastaların sebepleri sorulduğunda, dağılımı
sırasıyla; trafik kazaları (%26,5), bisiklet kazaları
(%23,7), okul yaralanmaları (%21,7), oyun parkı
yaralanmaları (%12,5) ve spor yaralanmaları (%3,6)
olarak görülmüĢtür.
Sporculara ağız koruyucu kullanmalarını öneren
256 diĢ hekimi (%50,6)‟nin olduğu tespit edilmiĢtir.
Ayrıca, belirli sporlarda kask kullanımını öneren 49 (%
9,7) ve yüz maskesi kullanımını öneren 6 diĢ hekimi
(% 1,2) bulunmaktadır. DiĢ hekimlerinin sporla ilgilenen hastalara önerileri ile cinsiyet ve görev süresi ilgili
bir anlamlılık tespit edilmemiĢtir (p=0,74, p=0,14).
Sporla ilgilenen her hastaya ağız koruyucu önermeme nedeni sorusuna verilen cevaplarda, en yüksek
cevap oranını „hastaların beklentilerini karĢılamaması‟
(%13,4) almıĢtır. Bu cevabı sırasıyla „bu uygulamanın
diĢ hekiminin görevi olduğunun düĢünülmemesi‟ (%
12,3) ve „tedavi ücretleri nedeniyle hastaların bu uygulamayı tercih etmemesi‟ (%12,1) izlemiĢtir. DiĢ hekimlerinin sporla ilgilenen hastalara ağız koruyucu önermeme nedenleri ile cinsiyetleri ve görev süreleri arasında bir iliĢki tespit edilmemiĢtir (p=0,042, p=0,094).
DiĢ hekimlerinden hastaların diĢlenme dönemleri ile ağız koruyucu tercihlerini iliĢkilendirmeleri istenilmiĢtir (Tablo 7).
Sporculara ağız koruyucu uygulayan diĢ hekimlerinin, takip süreleri değerlendirildiğinde, 249 diĢ hekimi (%49,2) hastaların Ģikâyeti olması durumunda değerlendirilmesi gerektiği cevabını vermiĢtir. Bu cevabı
sırasıyla „yılda 2 kez‟ (%39,9), “yılda 4 kez” (%5,9) ve
“her ay” (%4,9) cevapları izlemiĢtir. Ağız koruyucuların

Sayı (%)
n=506
218(%43,1)
136(%26,9)
152(%30)
142(%28,1)
121(%23,9)
102(%20,2)
86(%17)
55(%10,9)
68(%13,4)
182(%36)
189(%37,4)
67(%13,2)
313(%61,9)
25(%4,9)
99(19,6)
69(13,6)
27(%5,4)
360(%71,1)
119(%23,5)
242(%47,8)
168(%33,2)
47(%9,3)
28(%5,5)
21(%4,2)
134(%26,5)
120(%23,7)
110(%21,7)
63(%12,5)
61(%12)
18(%3,6)
195(%38,5)
256(%50,6)
49(%9,7)
6(%1,2)
62(%12,3)
68(%13,4)
61(%12,1)
25(%4,9)
30(%5,9)
202(%39,9)
249(%49,2)
59(%11,7)
128(%25,3)
285(%56,3)
34(%6,7)
212(%41,9)
49(%9,7)
22(%4,3)
20(%4)
19(%3,8)
19(%3,8)
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değiĢtirilmesi ile ilgili soruya verilen cevaplar arasında
en yüksek oran yine “Ģikâyeti olması” (%56,3) seçeneğinde rastlanmıĢtır. Bu cevabı sırasıyla; “her yıl” (%
25,3), “yılda 2 kere” (%11,7) ve “diğer” (%6,7) takip
etmiĢtir. Ağız koruyucuların takip süresi ve değiĢtirilme
süresi ile diĢ hekimlerinin cinsiyeti arasında herhangi
bir iliĢki belirlenememiĢtir (p=0,96, p=0,10). Her iki
parametrenin mesleki tecrübe ile iliĢkisi değerlendirildiğinde de anlamlılık belirlenmemiĢtir (p=0,150,
p=0,025).

TARTIġMA
Sportif faaliyetlere katılım, tüm dünyada, profesyonel veya amatör sporcular arasında artıĢ göstermektedir. Bu artıĢ, birçok yararlı etkilerinin beraberinde potansiyel yaralanma riskini de beraberinde getirmektedir 18, 19. Bu nedenle, spor ile ilgili yaralanmaların sayısının ve Ģiddetinin azaltılmaya çalıĢılması önemli bir
hedef haline gelmiĢtir. Yüz maskesi, kask ve ağız koruyucu gibi koruyucu önlemlerin alınmasının yanı sıra gerekli eğitimlerin verilmesi ve farkındalık oluĢturulması
da bu hedefe ulaĢmada önemli faktörlerdir.
Spor aktiviteleri sırasında; spor lisesi öğrencilerinin %12,4‟ünün antrenman ya da müsabakalar sırasında dental yaralanma yaĢadıkları belirlenmiĢtir. Önceki çalıĢmalarda bu oran %8 ile %45 arasında verilmiĢtir9,20,21. Öğrencilerin ağız koruyucular hakkındaki
deneyimleri incelendiğinde, %21,5‟inin ağız koruyucular hakkında bilgi sahibi olduğu, ancak sadece
%6,05‟inin ağız koruyucu kullandığı ve kullanılan ağız
koruyucuların da sadece üçte birinin bireye özel hazırlanmıĢ ağız koruyucular olduğu öğrenilmiĢtir. Yapılan
çalıĢmalarda, ağız koruyucular hakkında bilgi sahibi
olma oranı büyük farklılıklar göstermektedir. Ülkelere
göre bu farkındalık oranları; ülkemizde yapılan çalıĢmalarda %22,3-%83.2 arasında değiĢmekle birlikte,
Almanya ve Ġsviçre‟de %100, Japonya‟da %81,9,
Brezilya‟da %52,4, Ġsrail‟de %27 ve Nijerya‟da %82,8
olarak rapor edilmiĢtir3,14,22-27. Ülkemizde, ağız koruyucu kullanım oranın ise %0-55,8 gibi geniĢ bir aralık
içinde olduğu görülmüĢtür 3, 17, 28. Bu oranların çalıĢma
grubunu oluĢturan sporcuların yaĢ aralığına ve ilgilendikleri spor dalına göre değiĢtiği görülmektedir. Diğer
çalıĢmalar ile kıyaslandığında, çalıĢmamızda düĢük
oranda dental yaralanma hikayesi ve ağız koruyucu
farkındalığı ve kullanımı ile karĢılaĢılmıĢ olmasının,
katılımcılarımızın ilgilendikleri spor dallarının geniĢ
aralıkta olması neden olabilir.
Birçok çalıĢmada, sporcuların ağız koruyucu
kullanımı konusunda en etkili kiĢilerin, antrenörler
olduğu gösterilmiĢtir 3, 29. Bu nedenle, ağız koruyucu
kullanımının teĢviki ve geliĢtirilmesi konusunda antrenörlerin ve beden eğitimi öğretmenlerinin rolleri
büyüktür. ÇalıĢmamızda, beden eğitimi öğretmenlerinin %25,9‟unun, diĢ yaralanmaları ve bu yaralanmalardan korunmak için eğitim hayatlarında ders aldıkları öğrenilmiĢtir. Ders alanların çoğunlukla eğitimini
yeni tamamlamıĢ spor eğitmenleri olduğu görülmüĢtür.

Tablo 7. DiĢ hekimlerinin diĢlenme dönemlerine göre tercih
ettikleri ağız koruyucu tiplerinin dağılımı
Öneriler
Önermiyorum.
Hazır tipte satılan ağız
koruyucu öneriyorum.
Ağızda Ģekillendirilen
tipte ağız koruyucu
öneriyorum.
DiĢ hekimi tarafından
hazırlanan ağız
koruyucu öneriyorum.

Süt
diĢlenme
320
(%63,2)

KarıĢık
diĢlenme
226
(%44,7)

Daimi
diĢlenme
153
(%30,2)
53
(%10,5)

44 (%8,7)

71 (%14)

22 (%4,3)

37
(%7,3)

28 (%5,5)

120
(%23,7)

120
(23,7)

272
(%53,8)

Anket çalıĢmasında, diĢ hekimlerine, yakın dövüĢ sporlarının yanı sıra, baĢka hangi spor dallarında
da ağız koruyucu kullanımının yararlı olabileceği sorulmuĢtur. Bu soruya 163 diĢ hekimi (%32,2) “sadece
yakın dövüĢ spor dallarında ağız koruyucu kullanımı
yeterlidir” cevabını vermiĢtir. DiĢ hekimlerinin cevaplarına göre, yakın dövüĢ spor dallarının yanı sıra ağız
koruyucu kullanımının yararlı olacağı düĢünülen diğer
spor dallarının dağılımı Tablo 8‟te verilmiĢtir. Bu soruya
verilen cevaplar ile diĢ hekimlerinin cinsiyetleri arasında herhangi bir fark bulunamamıĢtır (p=0,366).
Tablo 8. DiĢ hekimlerinin ağız koruyucu kullanımının yararlı
olduğunu düĢündükleri spor dallarının dağılımı
Spor Dalı
Basketbol
Bisiklet
Futbol
Halter
Buz pateni
Voleybol
Hentbol
Binicilik
Kayak
Tenis
Sadece yakın dövüĢ sporları yeterli
Toplam

Cevap veren diĢ hekimi
sayısı ve yüzdesi
212 (%41,9)
49 (%9,7)
22 (%4,3)
20 (%4)
19 (%3,8)
7 (%1,4)
4 (%0,8)
4 (%0,8)
4 (%0,8)
2 (%0,4)
163 (%32,2)
506
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Ağız koruyucu kullanımının, dental yaralanmalar
üzerinde koruyucu rolü bilinmektedir. Yakın temas
sporlarında ağız koruyucu kullanımının dental yaralanma insidansını %90 oranında azalttığı bildirilmiĢtir 30,
31
. Ancak, bu apareylerin kullanımı, sadece zorunlu
olan spor dalları ile sınırlı kalmaktadır 9. ÇalıĢmamızda,
Beden eğitimi öğretmenlerinin %77,6‟sının, ağız koruyuculardan haberdar olduğu; %96,6‟sının ağız koruyucu kullanımını yararlı olacağını ve %87,9‟unun da ağız
koruyucu kullanımının tüm spor dallarında zorunlu
olması gerektiğini düĢündüğü belirlenmesine karĢın
pratiğe aktarılamadığı görülmektedir.
Elde edilen sonuçlarda, antrenman ya da müsabakalar sırasında dental yaralanma ile karĢılaĢıldığında,
sporcuları acil tedavilerinin yapılabilmesi için beden
eğitimi öğretmenlerinin, özellikle dental yaralanmalar
konusunda bilgilerinin arttırılmasına yönelik çalıĢmalar
yapılması gerektiği görülmektedir.
Anket çalıĢması ile, diĢ hekimlerinin dental
yaralanma hastaları ile karĢılaĢma sıklığı değerlendirildiğinde; %37,4 oranında diĢ hekimi „nadir‟ (6 ayda
1), %13,4 oranında ise „çok sık‟ (haftada en az bir)
cevabı verilmiĢtir. Hekimlerin, daha çok geç travma
vakaları ile karĢılaĢması nedeni ile, bu yaralanmaların
içinde spor yaralanmalarının oranı tam olarak belirlenememiĢtir. Dental yaralanmaların etiyolojisinin değerlendirildiği soruda ise, %3,6 oranında spor yaralanmalarının baĢvurduğu bildirilmiĢtir. Kliniğimize baĢvuran
dental yaralanma hastalarını değerlendirdiğimiz bir
çalıĢmada da, spor yaralanmalarının oranı; %3,8
olarak tespit edilmiĢtir 8.
Özellikle genç yetiĢkinlerin katıldığı profesyonel
ve amatör spor dallarında, ağız koruyucu kullanımına
yönelik oyuncuların, ailelerin ve antrenörlerin diĢ hekimleri tarafından bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır 32-34. ÇalıĢmamızda, hekimlerin %61,5‟inin,
sporla ilgilenen bireylere koruyucu yaklaĢımları önerdiği belirlense de, maliyeti nedeni ile bu tedavilerin
geri çevrildiği de öğrenilmiĢtir. Hekimlerin, sporla
ilgilenen her hastaya neden ağız koruyucu önermedikleri sorulduğunda “ödenen ücret” ve , “hastaların beklentilerini karĢılamaması” en yüksek cevabı almıĢtır. Bu
konu üzerine yapılmıĢ bir çalıĢmada ise, „sporcuların
ağız koruyucuları daha düĢük ücretlerle temin edebilmeleri‟ en sık belirtilen neden olmuĢtur 35.
DiĢ hekimlerinin diĢlenme dönemine göre ağız
koruyucu tercihlerinin değerlendirildiği sorunun cevaplarında, yaklaĢık %37‟si, süt diĢlenme döneminde

önerdiğini belirtmesi eğitimin eksikliklerini göstermektedir.
Ağız koruyucu uygulanan hastaların takip süresi
ve değiĢtirilme süresi ile ilgili soruya verilen en yüksek
cevap oranını “hastaların Ģikâyeti olması durumunda”
almıĢtır. Patojenik mikroorganizmalar için birikme alanı
oluĢturabilecek ağız koruyucuların, kullanımlar arasında özel solüsyonlar içinde bekletilmesi, hazır tip ağız
koruyucular kullanıldığı takdirde ise en fazla bir haftalık
süre ile kullanımı ya da ağız koruyucunun tek kullanımlık olması gerektiği bildirilmiĢtir 36, 37.
Ülkemizde, Gençlik ve Spor Genel Müdür lüğü‟ nün yönetmeliklerinde, ağız koruyucu kullanımı sadece
yakın dövüĢ sporlarında zorunlu tutulmaktadır 38. ÇalıĢmamızda, diĢ hekimlerinin %32,2‟si yönetmelikte geçen spor dallarının yeterli olduğunu, %41,8‟i ise basketbolda da ağız koruyucu kullanımının zorunlu olması
gerektiğini belirtmiĢtir. Klinik sportif dental yaralanma
tecrübelerimiz de, baĢta basketbol olmak üzere, diğer
spor dallarında da ağız koruyucu kullanımının yararlı
olacağını göstermektedir.
Sonuç olarak, sporcuların ağız koruyucu kullanım yaygınlığını ve dolayısıyla dental yaralanmalardan
korunma oranını arttırabilmek için diĢ hekimlerinin,
beden eğitimi öğretmenlerinin, öğrencilerin ve velilerin
konu ile ilgili bilgilerinin artırılmasına ihtiyaç olduğu
görülmektedir.
AyĢegül Sarıtekin, ORCID ID: 0000-0002-8755-5417
Zuhal Kırzıoğlu, ORCID ID: 0000-0002-3726-2391
Zülfikar Zahit Çiftçi, ORCID ID: 0000-0002-1888-663
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