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  چكيده

 آنرا آماري جامعهبوده و  مقطعي -توصيفي نوع از مطالعه .باشد مي اردبيل شهر مرد ورزشكاران در دنداني تروماهاي بررسي مطالعه اين هدف
 شهر اي حرفه وغير اي حرفه ورزشي باشگاههاي رزمي ورزشهاي و واليبال بسكتبال، فوتبال، كشتي، ورزشي هاي رشته مرد ورزشكاران كليه

 و شد استفاده  مورگان و گرجسي گيري نمونه جدول از نمونه حجم تعيين براي. باشند مي نفر 3000 آنها تعدادكه  دهند مي تشكيل اردبيل
 در و اي طبقه گيري نمونه روش به نمونه واحدهاي. يافت افزايش نفر 449 بهگيري  نمونه اراعتب افزايش منظور به  و آمد بدست نفر 341 تعداد
 به مربوط اطالعات باشد مي پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار .گرديدند انتخاب ساده تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با  ها طبقه

 با ها داده و آمده بعمل دنداني صدمات نوع بررسي نظر از باليني معاينه انيدند آسيب صورت در و تكميل باشگاه در حضور باپرسشنامه 
%)  7/26( نفر 120 تعداد ها، كل آزمودني نتايج نشان داد كه از  .شدند تحليل SPSS21 افزار نرم از استفاده با كاي مجذور آزمون بكارگيري

 ،% 2/37 كشتي در ورزشي آسيب شيوع .بودند ضربه سابقه فاقد آنها%)  3/73( رنف 329 تعداد و ورزش حين در دندان به ضربه سابقه داراي آنها
 نوع با دندان به وارده تروماي بين كه داد نشان ها يافته .باشد مي% 6/8 واليبال در و %25 رزمي هاي رشته ،% 75/28 بسكتبال ،% 7/29 فوتبال
  .)p = 001/0( دارد وجود داري معني رابطه ورزش

  اردبيل. ،كاران مردورزش دنداني، تروماي دي:واژگان كلي
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  مقدمه 
 داد نشان)  2005( رانالي.  مي باشد همراه دنداني هاي آسيب ازجمله ورزشي صدمات شيوع افزايش  با ورزشي مسابقات و درتمرينات شركت

%)  28(اتيولوژيك فاكتور ترين شايع عنوان به ورزش بطوريكهبيشتراست  جامعه اقشار ساير به نسبت ورزشكاران در دنداني تروماي شيوعكه 
 درمان هزينه) 2001(  آندرياسن و بوروم. باشد مي گران نسبتاً دندان به ضربات از ناشي هاي آسيب درمان. است شده شناخته دنداني تروماي
 ورزشي هاي فعاليت چنانكه هم. كردند دبرآور جمعيت نفر ميليون يك ازاي به دالر ميليون 5 تا 2 دانمارك در را دنداني تروماتيك هاي آسيب

 دنداني هاي آسيب شيوع  طرفي از. گردد مي بيشتر ورزشكاران بين در دنداني هاي آسيب افزايش خطر شود مي تر فراگير و بيشتر روز به روز
 آسيب شيوع باشد مي كم همديگر با بازيكنان برخورد آن در كه واليبال مانند ورزشي هاي رشته از بعضي در. است متفاوت ورزشي رشته نوع با

كاگالر و .(است زياد آنها در ورزشكاران برخورد و تصادم باشدكه مي تكواندو و يخ روي هاكي مانند هايي ورزش از تر پائين دنداني هاي
 محافظ از ورزشكار استفاده به نيز و رشته خاص قوانين به مربوط را دنداني هاي آسيب مقدار) 1995( بات و فالندرز بعالوه ).2005همكاران،

 استان در آنجائيكه از و رسد نظرمي به ضروري آن از پيشگيري هاي راه و دنداني صدمات شيوع بررسي  اينكه به توجه با. دانستند مربوط دهان
  .آمد بعمل بيلارد شهر مرد ورزشكاران در دنداني تروماهاي بررسي منظور به مطالعه اين است، نشده انجام مشابهي مطالعه اردبيل

  روش تحقيق 
 ورزشهاي و واليبال بسكتبال، فوتبال، كشتي، ورزشي هاي رشته مرد ورزشكاران كليه آنرا آماري جامعه و بوده مقطعي - توصيفي نوع از مطالعه
 از نمونه حجم تعيين ايبر. باشند مي نفر 3000 آنها تعداد كه دهند مي   تشكيل اردبيل شهر اي حرفه وغير اي حرفه ورزشي باشگاههاي رزمي
 افزايش نفر 449 به گيري نمونه اعتبار افزايش منظور به  و آمد بدست نفر 341 تعداد و شد استفاده  مورگان و گرجسي گيري نمونه جدول
 ابزار. دندگردي انتخاب ساده تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با ها طبقه در و اي طبقه گيري نمونه روش به نمونه واحدهاي .يافت

 نظر از باليني معاينه دنداني آسيب صورت در و تكميل باشگاه در حضور با پرسشنامه به مربوط اطالعات باشد مي پرسشنامه اطالعات گردآوري
  . شدند تحليل SPSS21 افزار نرم از استفاده با كاي مجذور آزمون بكارگيري با ها داده و آمده بعمل دنداني صدمات نوع بررسي
  جنتاي

  449 مجموع از كه داد نشان تحقيق اين نتايج. باشند مي سال 37 و سال 12 بين آنها سن دامنه و سال 77/21 ها آزمودني سن ميانگين
 سابقه فاقد آنها)  درصد 3/73( نفر 329 تعداد و ورزش در دندان به ضربه سابقه داراي آنها) درصد 7/26(نفر 120 تعداد ها، آزمودني نفركل
% 6/8و در واليبال %25 رزمي هاي رشته ،% 75/28بسكتبال  ،% 7/29فوتبال ، % 2/37 كشتي در يوع تروما به دندانش ..بودند دندان به ضربه

نشان مي دهد  1جدول استفاده شد و نتايج با توجه به  كاي دو وارده به دندان و نوع ورزش از  آزمون  يتروما نيبتعيين رابطه  يبرا مي باشد.
  ). P=001/0ارد(دوجود  يدار يمعنرابطه وارده به دندان و نوع ورزش  يرومات نيبكه 

  آزمودني هانوع ورزش  با توجه بهوارده به دندان  يتروما: توزيع فراواني  1جدول 

  تروما به دندانسابقه                
 نوع ورزش

  درصد جمع ندارد دارد
 

 )df ( سطح   
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  داريمعنا

  001/0  4  100  101  3/70  71  7/29  30  فوتبال
  100  80  25/71  57  75/28  23  بسكتبال 

  100  70  4/91  64  6/8  6  واليبال
  100  94  3/62  59  2/37  35  كشتي
  100  104  75  78  25  26  رزمي
  100  449  3/73  329  7/26  120  جمع
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  بحث و بررسي
 تحقيق اين نتايج با كه نمود گزارش درصد 8/28 مرد ورزشكار1189 بين در را دنداني تروماهاي شيوع خود مطالعه در) 2002(  فرراري

 هاكي، ، جودو ورزشي هاي رشته اي حرفه نيمه و اي حرفه ورزشكاران كل در را تروما شيوع 2002 سال در  كارلوس. دارد همخواني%) 7/26(
 اوزبك و اغلو تولون نيز و) 2005(وهمكاران كاگالر و كردند گزارش درصد 8/28 ارك سابقه سال 5 حداقل با فوتبال و هندبال ، بسكتبال

 و  ميشكوفسكي مطالعه با همچنين تحقيق نتايج. نمودند گزارش ورزش نوع به بسته درصد 45 تا 8 بين را دنداني تروماهاي شيوع) 2006(
 فاكتور ترين شايع عنوان به را ورزش و بيشتردانسته جامعه اقشار ايرس به نسبت ورزشكاران در را دنداني تروماي شيوع كه) 1999(همكاران

 همخواني درصد 8/26 شيوع با ايران در) 1385( همكاران و زواشكياني مطالعات نتايج با و نمودند بيان دنداني تروماي) درصد 28(اتيولوژيك
  .ندارد همخواني باشد مي مطالعه اين نتايج از كمتر خيلي كه درصد 6/6 شيوع با اشغالي فلسطين در) 2003( لوين نتايج با ولي دارد
 نتايج. بود واليبال و رزمي بسكتبال، ، فوتبال هاي رشته بيشتر از و% 2/37 كشتي ورزشي رشته در دنداني هاي آسيب شيوع حاضر مطالعه در

 رشته ورزشكاران به مربوط مردان در دهان تروماهاي يوعش بيشترين ورزشي مسابقات در كه داد نشان كانادا در نيز همكاران و نايت لي مطالعه
 هاي رشته از بيشتر و درصد 6/37 را كشتي هاي رشته در دنداني صدمات شيوع نيز ايران در) 1385( همكاران و زواشكياني. است بوده كشتي
 ها دندان دادن فشار يا يكديگر به سرها برخورد هب توان مي كشتي رشته در صدمات بيشتر شيوع علت مورد در.  كردند اعالم بسكتبال و فوتبال

  .كرد اشاره كشتي حين در ها دندان به زياد نيروي شدن وارد بالطبع و تمركز ايجاد براي هم  به
 آسيب شيوع با) 2002( فرراري همطالع نتايج به نسبت كه بود% 75/28 در مطالعه حاضر بسكتبال ورزشي رشته در دنداني هاي آسيب شيوع

 با اشغالي فلسطين در )2003( لوين مطالعه نتايج از پژوهش اين نتايج. باشد مي كمتر درصد 4/36 بسكتبال ورزشي رشته در دنداني يها
 آن هاي آسيب كه تصادم پر رشته يك عنوان به بسكتبال  رشته مختلف مطالعات نتايج به توجه با. بود بيشتر درصد 2/7 دهاني صدمات شيوع

  شناخته مي شود. شود مي ايجاد بازيكن با توپ نيز و بازيكن با بازيكن مستقيم غير و مستقيم دهايبرخور نتيجه در
 هاي آسيب شيوع با) 2002( فرراري مطالعات نتايج به يافته اين. بود% 7/29 فوتبال ورزشي رشته در دنداني هاي آسيب شيوع حاضر مطالعه در

 لوين نتايج با ولي بوده نزديك درصد 8/26 شيوع با ايران در) 1385( همكاران و واشكيانيز درصد، 2/23 فوتبال ورزشي رشته در دنداني
  .ندارد همخواني باشد مي مطالعه اين نتايج از كمتر خيلي كه درصد 6/6 شيوع با اشغالي فلسطين در) 2003(

 را دنداني تروماهاي شيوع خود مطالعه در )2002( فرراري. بود% 25  رزمي ورزشي هاي رشته در دنداني هاي آسيب شيوع مطالعه اين در
 در رزمي ورزش هاي رشته در اي حرفه ورزشكاران در دنداني تروماهاي شيوع نيز) 2000(  مانسبم و گزارش جودوكاران براي درصد 3/22

  . اند نموده گزارش درصد 32 را آلمان
 نتايج. بود كمتر رزمي و كشتي بسكتبال، فوتبال، هاي رشته از و% 6/8 واليبال ورزشي رشته در دنداني هاي آسيب شيوع حاضر مطالعه در

 شيوع نيز) 1995(  كوجاال مطالعه و است داده نشان% 8  تركيه كشور ورزشكاران در را واليبال دنداني صدمات شيوع) 2005(  ديلجين مطالعه
 مطالعه نتايچ با كه است نموده گزارش بيشتر واليبال به نسبت بسكتبال و كاراته و يخ روي هاكي هاي رشته در را دندان شكستگي و تروما
  .دارند همخواني حاضر
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