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ÖZET
Genel olarak anksiyete, korkunun; bilinmeyene karşı duyulan seklidir. Dental 
anksiyete, anksiyetenin sık karşılaşılan bir türü olup bireylerin hem ağız hem de genel 
sağlık üzerine olumsuz etkileri vardır. Çalışmamızda, daha önce hiç endodontik 
tedavi görmemiş hastaların tedavi öncesi durumluluk-süreklilik anksiyete 
düzeylerinin belirlemesi ve mevcut sosyo-demografik durumları ile tedavi sonrası 
memnuniyetlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, kök-kanal tedavisi 
yapılması planlanan 69 erkek, 81 bayan toplam 150 hasta dahil edildi. Hastaların 
genel özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi) kayıt altına alındıktan sonra, hastalara 
durumluluk ve süreklilik kaygı değerlerini ölçen Spielberger’in “State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI) anket formları uygulandı. Ardından tüm hastaların standart kök 
kanal tedavileri yapıldı. Tedavi sonrasında hastaların tedaviden memnuniyetini 
ölçmeye yönelik olarak kullanılan Görsel Analog Hasta Tatmin Skalası (GAHTS) 
uygulandı. Durumsal olarak anksiyetik olan hastaların tedavi sonrası memnuniyeti 
üst seviyede tespit edildi. Yaş, cinsiyet ve eğitim durumları ile durumsal anksiyete, 
süreklilik anksiyetesi ve tedavi sonrası GAHTS puanı arasındaki ilişkiler, korelasyon 
katsayıları ve istatistiksel anlamlılıklar Spearman testi ile incelendi. Gruplar içindeki 
anlamlı farklar ise Kruskal Wallis testi, Mann-Whitney U testi kullanılarak araştırıldı. 
Yaş grupları arasında sadece, 45-60 yas grubu hastalar anlamlı olarak, 30-45 yas 
grubu hastalardan durumsal olarak anksiyetik olarak görüldü (p=0,007). Kadınlar, 
erkeklere kıyasla durumsal ve süreklilik anksiyetesi açısından anlamlı seviyede 
daha yüksek puanlar göstermiştir (p=0,001 ; p<0,001). Lise veya dengi seviyede 
okullardan mezun olanlar ise, üniversite mezunlarına göre durumsal olarak daha 
anksiyetik bulunmuştur (p<0,001). Endodontik tedaviler hastaların anksiyete 
düzeyini arttırmaktadır. Bu konuda kültürel anlamda uyumlanmış daha geniş ve 
detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Dental anksiyete, Endodontik tedavi.

SUMMARY
Effect of pretreatment state-trait anxiety level of endodontics patients to 
treatment satisfaction
In general, anxiety is a sensation which feeling of fear because of the unknown. 
Dental anxiety is a common type of anxiety which has a negative effect on both 
oral and general health of individuals. In our study was aimed to determine pre-
treatment the state-trait anxiety levels and to compare current socio-demographic 
status with satisfaction after treatment of the patients with endodontic treatment 
was not applied previously. 69 were male and 81 female of the 150 patients with 
root-canal treatment planned were invited to participate in this study. After the re-
cording general characteristics of the patients (age, gender, education level), Spiel-
berger "State-Trait Anxiety Inventory" (STAI) questionnaire, can measure state and 
trait anxiety values, was administered to the patients. Then the standard root canal 
treatment was performed in all patients. After treatment, Visual Analog Patient Sa-
tisfaction Scale (VAPSS) was applied. After treatment satisfaction of the patients 
with situational anxious was detected high level. The relationship between age, 
gender and education level with state anxiety, trait anxiety and post-treatment 
VAPSS score, correlation coefficients and statistical significance were examined 
using Spearman's test.Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test were used to 
investigate for the significant differences within groups. Between the age groups, 
the 45-60 age group was (p=0,007); between the gender groups, the women were 
(p=0,001); between the education level of the group, high school or equivalent 
levels was (p<0,001) identified more anxious, significantly. Endodontic treatment 
increases the anxiety level of patients. In this respect, there is a need for compre-
hensive and detailed research which is attuned to culturally.
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Giriş
Ağrı, korku ve anksiyete birbirleri ile ilişkili olup diş hekimli-

ği uygulamalarında sorun yaratan önemli faktörlerdir (1). Ağrı 
organizma için istenmeyen, sağlığın tehdit edildiğini gösteren 
bir durumdur. Anksiyete ve korku ise, organizmayı tehdit eden 
durumlar karşısında savunmayı harekete geçiren duygulardır. 
Korku, bilinen tehlikelere karşı verilen tepki, anksiyete korku-
nun bilinmeyene karşı duyulan şeklidir (2, 3). 

Dental anksiyete sık karşılaşılan bir anksiyete türü olup,  
farklı sosyal sınıflara ait tüm yaş gruplarındaki bireylerin hem 
ağız hem de genel sağlık üzerine olumsuz etkiler oluşturarak 
bireyin yaşam kalitesini düşürmektedir (4, 5). Bu anksiyete 
türü farklı bileşenleri olan karmaşık bir yapıdır. Hastaların yaşı, 
cinsiyeti, eğitim seviyeleri, yaşadıkları ortam, önceki travmatik 
hikâyeler dental anksiyete seviyesini etkilemektedir (6).

Dental anksiyeteli hastalarla hekiminin iletişim kurması ol-
dukça zor olabilmektedir. Bu durum hekimin rahat ve planlı ça-
lışmasını engeller. Ayrıca dental anksiyeteli hastalar hekimler 
için de bir anksiyete kaynağıdır (7, 8). Dental kaygı seviyesinin 
önceden belirlenmesi, tedavi esnasında hastalara karşı yakla-
şım açısından oldukça önemlidir. Hekimin hastasının tedavi-
den önce hangi derecede kaygıya sahip olduğunu bilmesi, yüz 
yüze geleceği muhtemel tepkilere hazırlıklı olmasını ve kaygı 
düzeyini azaltması için alması gereken önlemler hakkında bil-
gi sahibi olmasını sağlar (9-11). 

Tehlikeli koşulların yarattığı anksiyete, bireylerin içinde bu-
lundukları geçici duruma bağlı olarak oluşur ve buna durum-
luluk (anlık) anksiyetesi denir. Durumsal anksiyete inişli çıkışlı 
olabilir ve yoğunluğu da farklılık gösterebilir. Direkt olarak çev-
resel tehlikelere bağlı olmayan, kişisel değerlere tehdit olarak 
algılan ya da içinde bulunulan sosyal hayatın stresli olarak 
yorumlaması sonucu ortaya çıkan anksiyeteye ise süreklilik 
anksiyetesi denir. Süreklilik anksiyetesi, nispeten stabil sayıla-
bilecek bireysel farklılıklar olup, çevre içerisinde algılanan bir 
tehdide karşı genel bir eğilimle verilen yanıttır (7, 12, 13).

Bu tür anksiyetelerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan 
ölçüm tekniklerinden biri, Spielberger’in “State-Trait Anxiety 
Inventory” (STAI) (14) adlı envanter çalışmasıdır. Öner ve Le 
Compte (13) tarafından Türkçe'ye çevrilerek araştırmalarda 
kullanılmıştır. Durumsal (state)  ve süreklilik (trait) anksiyetesi-
ni iki ayrı form ile (STAI-S; STAI-T ) ayrı ayrı ölçer (Şekil 1-2). 
Her bir test 20-80 arasında bir skor değeri alır ve yüksek puan-
lar daha yaygın ve kuvvetli anksiyeteyi gösterir. Araştırmacılar 
bu ölçekte, 39-40 puanın klinik olarak anksiyetenin varlığına 
işaret etmede kesim noktası olduğunu belirtmektedirler (1, 15, 
16). Bununla beraber, preoperatif hastalarda bu değer 44-45 
olarak kabul edilir (17).

Endodonti hastalarının tedavi öncesi durumluluk-süreklilik 
anksiyete düzeylerinin tedavi memnuniyetine etkisi
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Şekil 1. Hastalara tedavi öncesi uygulanan durumsal anksiyete anket formu (STAI-S)
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Şekil 2. Hastalara tedavi öncesi uygulanan süreklilik anksiyete anket formu (STAI-T)
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Bu çalışma, daha önce hiç endodontik tedavi tecrübesi ol-
mayan hastaların tedavi öncesi durumluluk-süreklilik anksiyete 
düzeylerini belirlemek ve mevcut sosyo-demografik durumları 
ile tedavi sonrası memnuniyetlerini karşılaştırmak amacıyla 
yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem
Bu çalışma, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Etik Kurulu ve 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma Amaçlı Anket Değer-
lendirme Kurulu’nun onayı alındıktan sonra, 2014-2015 yılları 
arasında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Restoratif Diş Tedavi-
si ve Endodonti Anabilim Dalı’nda kök-kanal tedavisi yapılması 
planlanan, daha önce endodontik tedavi tecrübesi olmayan, 
18-60 yaş arası,  psikiyatrik ilaç ve kronik olarak alkol kullan-
mayan, Beck Depresyon Ölçeği (BDI)’ne göre skorları 18’den 
küçük olan hastalar çalışmaya dahil edilerek gerçekleştirildi.

Depresyonun yoğunluğunu belirlemek için kullanılan BDI, 
21 soru maddesinden oluşan bir anket formudur ve duygusal, 
bilişsel, somatik ve motivasyonel bileşenleri ölçmek amacıyla 
1961 yılında A. T. Beck tarafından geliştirilmiş bir öz bildirim 
ölçeğidir (18). Türk toplumu için geçerliliği ve güvenilirliği Te-
ğin (19) tarafından yapılmış olup, hastalardan anket formun-
daki sorulardan kendi durumlarına en uygun olanını seçme-
leri istenir. Her bir soruya 0-3 arasında puan verilerek, 0-63 
arasında bir skor elde edilir. 18 puan altı, kademeli olarak hiç 
yok-minimal-hafif depresyonu gösterirken, 18 puan üstü ise 
kademeli olarak orta-şiddetli depresyon yoğunluğunu gösterir 
(20).

Tedaviye alınmadan önce hastalara, çalışmanın amacı ve 
yöntemi anlatıldıktan sonra bilgilendirilmiş gönüllü onam form-
ları verildi. Birebir görüşme yöntemi kullanılarak hastaların 
genel özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi) kayıt edildi. Ar-
dından, anksiyetenin durumluluk ve süreklilik değerlerini ölçen 
Spielberg’in STAI-S (durumsal anksiyete) ve STAI-T (süreklilik 
anksiyetesi) formları hastaya okunup, verdiği cevaplar anketi 
yapan araştırmacı tarafından anket formundaki yerlerine işa-
retlendi. Çalışmaya katılan tüm hastalara aynı diş hekimi tara-
fından, standart kök kanal tedavisi prosedürlerine uyularak kök 
kanal tedavisi uygulandı. Tedavi sonrasında hastalarının teda-
viden memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak kullanılan Görsel 
Analog Hasta Tatmin Skalası (GAHTS) (21) uygulandı (Şekil 
3). Anket sonunda elle puanlama yapılıp hastaların STAI-S, 
STAI-T ve GAHTS skorları hesaplandı.

İstatistiksel analiz

Elde edilen veriler SPSS veri programına (Statistical Packa-
ge for Social Science-SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) aktarılarak 
istatistiksel analizler gerçekleştirildi. STAI-S, STAI-T ve GAHTS 
formlarına ait değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel 
ve analitik yöntemlerle incelendi. Yaş, cinsiyet ve eğitim durum-
ları ile durumsal anksiyete (DA), süreklilik anksiyetesi (SA) ve 
tedavi sonrası GAHTS puanı (GAHTSP) arasındaki ilişkiler için 
korelasyon katsayıları ve istatistiksel anlamlılıklar Spearman 
testi ile incelendi. Yaş, cinsiyet ve eğitim grupları arasındaki 
anlamlı farklar ise Kruskal Wallis testi, Mann-Whitney U testi 
ve Bonferroni düzeltmesi kullanılarak araştırıldı. P-değerinin 
0,05’in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı so-
nuçlar olarak kabul edildi.

Bulgular
Bu çalışmaya 69 erkek, 81 bayan toplam 150 hasta dahil 

edilmiştir. Hastaların %33’ü 18-30 yaşları arasında; %36’sı 30-
45 yaşları arasında ve %30’u 45-60 yaşları arasındadır; %49’u 
üniversite, %50’si lise mezunudur (Tablo I). 

Tablo I. Çalışmaya katılan hastaların demografik bilgilerine 
ait sayısal değerler ve bu değerlere ait yüzdelikler

n
Kadın 
(n=81)

Erkek 
(n=69) Toplam

(%) n (%) n (%)

Eğitim
Üniversite 33 (40) 41 (85) 74 (49)

Lise 48 (60) 28 (15) 76 (51)

Yaş

18-30 arası 24 (30) 26 (38) 50 (33)

30-45 arası 32 (40) 22 (32) 54 (36)

45-60 arası 25 (30) 21 (30) 46 (31)

STAI-S, STAI-T anket testlerindeki anksiyete düzeyleri orta-
lama olarak sırasıyla 35,90 ± 5,02 ve 38,11 ± 4,23; GAHTS 
testindeki ortalama değer 8,85 ± 0,75 olarak bulundu (Tablo II).  

Tablo II. Tedavi öncesi uygulanan STAI-S, STAI-T ve tedavi 
sonrası uygulanan GAHTS dokümanlarına ait puanların 
genel toplam istatistiksel verileri

STAI-S STAI-T GAHTS

N 150 150 150

Ortalama ± 
SS 35,90 ± 5,02 38,11 ± 4,23 8,85 ± 0,75

Minimum 24 30 7

Maksimum 48 49 10

Durumsal anksiyete açısından 40 puan ve üzerinde olan 
hastaların, yani anlık olarak anksiyetik tablo sergileyen hasta-
ların tedavi sonrası memnuniyetini gösteren GAHTP skalasına 
ait veriler Tablo III.’de görüldüğü gibidir.

Şekil 3. Hastalara tedavi sonrası uygulanan Görsel Analog Hasta 
Tatmin Skalası (GAHTS)
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Tablo III. Durumsal olarak tedavi öncesi anksiyetik 
hastaların verileri
Durumsal olarak anksiyetik hastalar 
(STAI-S puanı ≥ 40) n Ortalama

STAI-S 39 42,41
GAHTS 39 8,77

Yaş ile endodontik tedavi öncesi durumsal anksiyete ve sü-
reklilik anksiyetesi arasında bir korelasyon görülmese de, yaş 
grupları, durumsal anksiyete açısından birbiri ile kıyaslandı-
ğında 45-60 yaş grubunun durumsal anksiyete düzeyi 30-45 
yaş grubuna göre daha yüksek olduğu, bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görüldü (p=,007). Süreklilik anksiyete-
si ve GAHTS açısından yine herhangi bir fark tespit edilmedi. 
(p>0,05) (Tablo IV).

Cinsiyete bağlı olarak durumsal ve süreklilik anksiyetesi 
ve GAHTS puanları kıyaslandığında, durumsal anksiyete ve 
süreklilik anksiyetesi değerlerinin kadınlarda erkeklere oranla 
daha yüksek olduğu, iki grup arasındaki bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p=0,001; p<0,001). GAHTS 
değerleri açısından ise anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05) 
(Tablo V).

Tablo IV. Yaş gruplarının, tedavi öncesi anksiyete düzeyleri 
ve tedavi sonrası GAHTS puanı açısından karşılaştırılması

18-30 Yaş 30-45 Yaş 45-60 Yaş

N 50 54 46

Durumsal anksiyete 35,94±5,2 34,59±5,0* 37,41±4,3*

Süreklilik anksiyetesi 37,58±4,1 38,26±4,3 38,52±4,2

GAHTS puanı 8,68±0,6 9,00±0,8 8,87±0,7
* Sadece durumsal anksiyete açısından 30-45 yaş grubu ile 45-60 yaş grubu arasında 

anlamlı fark bulunmuştur (p=0,007).

Tablo V. Cinsiyet gruplarının tedavi öncesi anksiyete 
düzeyleri ve tedavi sonrası GAHTS puanı açısından 
karşılaştırılması

Kadın Erkek p

N 81 69

Durumsal anksiyete 37,20±4,4 34,39±5,2 0,001

Süreklilik anksiyetesi 39,64±4,1 36,32±3,6 <0,001

GAHTS puanı 8,86±0,7 8,84±0,7 0,77

Eğitim seviyesine bağlı gruplar, durumsal anksiyete açısın-
dan anlamlı olarak fark gösterdi (p<0,001). Lise eğitimi sevi-
yesindeki hastalar, üniversite mezunlarına göre daha yüksek 
durumsal anksiyete puanları sergiledi. Süreklilik anksiyetesi ve 
GAHTS değerleri açısından ise herhangi bir fark tespit edile-
medi (p>0,05) (Tablo VI).

Tablo VI. Eğitim seviyesine bağlı gruplarının tedavi öncesi 
anksiyete düzeyleri ve tedavi sonrası GAHTS puanı 
açısından karşılaştırılması

Lise Üniversite p
N 76 74
Durumsal anksiyete 37,38±4,4 34,39±5,1 <0,001
Süreklilik anksiyetesi 38,68±4,5 37,53±3,8 0,103
GAHTS Puanı 8,74±0,7 8,97±0,7 0,062

Tartışma
Hastaların endişe ve kaygılarının olup olmadığı özel hazır-

lanmış skalalar ile saptanabilmektedir. Spielberger’in “State-
Trait Anxiety” envanteri de (STAI) anksiyetenin araştırılmasın-
da kullanılan bir anket formudur. Kişinin o anki kaygı, gerilim, 
sinirlilik, endişe ve otonom sinir sisteminin aktive olmuş halinin 
değerlendirilmesine ayrıca, kişinin günlük hayatındaki genel 
sakinlik halini, kendine güvenme ve güvende hissetme ve gö-
receli olarak anksiyeteye yatkınlığının da ölçülmesine imkân 
verdiği için bu anket tercih edilmiştir (22). Görsel analog hasta 
tatmini skalası ise her yaş ve kültür düzeyindeki hastalarda ve 
tüm hastalıklar için uygulanabilir, anlaşılması ve uygulanması 
kolaydır (21). Hastanın “tıbbi bakımdan duyduğu genel tatmin 
derecesini” objektif ve pratik bir şekilde ölçülebilen bir ölçüm 
aracı olduğu için çalışmamızda kullanılması uygun görülmüş-
tür.

Literatürde, dental anksiyeteye sebep olan faktörlerin, bun-
ların birbiriyle olan ilişkilerinin ve puanlarının araştırıldığı bir-
çok araştırma mevcuttur. Araştırmacılar, dental anksiyete açı-
sından, benzer demografik yapı sergileyen hastalar arasında 
hemen hemen benzer sonuçlar bulsa da, farklı istatistiksel 
anksiyete puanları elde etmişlerdir (7, 11, 12, 23, 24). Çalış-
mamızda 150 hastanın endodontik tedavi öncesi tespit edilen 
durumluluk ve süreklilik  anksiyete değerlerinin ortalamaları 
(sırasıyla; 35,90±5,02 ; 38±4,23), erişkinlerde gözlenen Tür-
kiye ortalamaları ile karşılaştırıldığında, durumluluk anksiyete 
değerleri (33,97±8,56) yüksek iken, süreklilik anksiyete değer-
lerinin (42,65±7,63) ortalaması daha düşük bulunmuştur (13). 
Sürekli anksiyete skorunun düşüklüğü bu çalışmaya katılan 
hasta gurubunun sosyo-ekonomik durumu ve kişisel farklılıkla-
rına, durumluluk anksiyete değerinin yüksek oluşu endodontik 
tedavi öncesi kaygı artışına bağlanabilir.

Uygulanacak dental tedavi tipinin, hastaların kaygı sevi-
yesini etkilemediği bazı araştırmalarda bildirilmektedir (5, 7). 
Bununla beraber, Ünlüyol ve Kocabalkan (1) cerrahi işlem gö-
recek hastalarda kaygı seviyesini, diğer tedavi tiplerinden an-
lamlı derecede yüksek bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda elde 
ettiğimiz durumsal ve sürekli anksiyete puanları, aynı ölçme 
tekniğini kullanmış Ay ve arkadaşlarının (12) elde ettiği puan-
lardan daha düşük bulundu. Ay ve arkadaşlarının, oral cerrahi 
uygulaması gibi nispeten daha kaygı uyandırıcı tedavi uygula-
nacak hastalardan elde ettiği bu puanların, bizim endodontik 
tedavi uygulayacağımız hastalardan elde ettiğimiz puanlardan 
daha yüksek olması, buna muhtemel bir sebep olabilir.

Bulunan değerler, yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde 
durumsal anksiyete açısından 45-60 yaş arası hastalar anlam-
lı olarak 30-45 yaş arası hastalardan daha anksiyetik gözük-
mektedir.  İleri yaşlardaki hastalarda ağrıyla birliktelik gösteren 
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kronik hastalık varlığı ve sağlıkla ilgili geçmiş diğer tecrübele-
rinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Yaş ile anksiyete arasında-
ki ilişkiye yönelik olarak literatürde farklı sonuçlar mevcuttur 
(12, 25-27); sonuçlarımız bazıları (28, 29) ile uyuşmaktadır. Bu 
durumun yöresel ve sosyo-ekonomik faktörlerden etkilendiği 
düşünülmüştür.

Cinsiyet ile endodontik tedavi öncesi durumsal anksiyete ve 
süreklilik anksiyetesi arasında düşük orta düzeyde ama an-
lamlı bir ilişki tespit edildi. Bizim araştırmamız da dahil olmak 
üzere, hemen hemen tüm araştırmalar, herhangi bir dental te-
davide, hangi anksiyete ölçeği kullanılırsa kullanılsın, kadınla-
rın daha yaygın anksiyete sergilediğini göstermektedir. Ay ve 
arkadaşları (23) bunun, kültürel farklılıklara dikkat edilmeksi-
zin, kadınların, korku ve kaygılarını erkeklere göre daha rahat 
bir şekilde telaffuz ediyor olmasından kaynaklanabileceğini 
belirtmektedirler.

Düşük eğitim düzeyinin, daha yüksek anksiyete seviye-
si ile negatif korelasyon gösterdiğini bildiren birçok çalışma 
bulunmaktadır. Hatta eğitim seviyesinin yanı sıra, farklı bilim 
dallarında eğitim görmek bile dental anksiyete üzerinde etkili 
olabilmektedir (6, 28, 30). Çalışmamızda, eğitim durumu ile 
endodontik tedavi öncesi durumsal anksiyete arasında düşük 
orta düzeyde ama anlamlı bir negatif korelasyon görülmüştür. 
Çalışmaya dâhil olan lise ve dengi okul seviyesinde eğitim 
görmüş hastalar, durumsal anksiyete açısından, üniversite 
mezunlarına daha yüksek puanlar sergilemektedir. Bu sonuç, 
yüksek eğitim seviyesinin, anlık kaygı yaratan faktörlerle baş 
etme becerisini kuvvetlendirdiğini düşündürmektedir. Bununla 
birlikte, sürekli anksiyetik tablo açısından eğitim düzeyleri ara-
sında anlamlı bir fark tespit edilememiştir.

GAHTS puanı en yüksek 10 değerini alır ve üst düzey mem-
nuniyeti göstermektedir. Çalışmamızda, GAHTS puanları ge-
nel ortalamada 8,85±0,75 olarak tespit edilmiştir. Hastaların 
yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi daha ayrıntılı değişkenlerine 
inildiğinde ise, yine genel ortalamaya yakın ortalama GAHTS 
puanları görülmektedir. Endodontik tedavi öncesi durumsal 
olarak anksiyetik tablo sergileyen (DA puanı≥40) hastaların 
tedavi sonrası GAHTS ortalama puanları 8,77±0,74 olarak gö-
rülmüştür. Memnuniyeti belirten bu yüksek değerler, hastaların 
yapılan endodontik tedaviden hoşnut olduğu, dental kaygı ve 
korkularının azaldığı düşüncesini uyandırmaktadır.  STAI-S ve 
STAI-T anket testlerindeki anksiyete düzeyleri düşük ve yük-
sek olan hastaların GAHTS testindeki değerleri birbirine yakın 
olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, anksiyetik hastaların da, sa-
kin hastaların da tedaviden üst seviyede memnun olduğunu 
göstermektedir.

Sonuç olarak endodontik tedaviler, eğitim seviyesi ne olursa 
olsun, hem kadınlar, hem de erkekler için anksiyete düzeyini 
arttırmaktadır. Bununla beraber, hastaların endodontik tedavi 
öncesi mevcut anksiyeteleri, hasta memnuniyetini etkileme-
mektedir. Bu konuda kültürel anlamda uyumlanmış daha geniş 
ve detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır.
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