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Santrauka
Sužalojimai (gr. trauma)  yra neatsiejama sporto da-
lis. Iki trečdalio visų veido srities sužalojimų patiriama 
sportuojant. Naudojamos įvairios apsaugos priemonės 
mažina sporto metu patiriamų sužalojimų tikimybę, bet 
visiškai jos nepanaikina. Sužalojimai gali būti įvairaus 
masto ir sukelti komplikacijas, bloginančias sportininko 
gyvenimo kokybę ir gebėjimą varžytis. Atsižvelgiant į 
lytį,  yra  skirtumas tarp sporto šakų populiarumo. Vyrai 
dažniau renkasi kontaktines sporto šakas, moterys − ne-
kontaktines. Nustatyta, kad traumas dažniausiai patiria 
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lūžių [3]. Įvairiose sporto šakose naudojami šalmai ir kitos 
apsaugos priemonės mažina veido sužalojimų tikimybę, ta-
čiau visiškai jos nepanaikina [4].

Sporto metu patiriamos traumos gali būti nedidelio 
masto, pavyzdžiui, sumušimai ir nubrozdinimai pažeidžia 
minkštuosius audinius, kurie gyja greičiau, turi mažesnę 
komplikacijų riziką. Galimi ir didelės kinetinės energijos, 
didelio masto sužalojimai, kai pažeidžiamos kaulinės struk-
tūros. Veido kaulų pažeidimas, priklausomai nuo traumuotos 
srities, gali sukelti įvairias komplikacijas, tokias kaip kvė-
pavimo takų obstrukcija, regos ar mitybos sutrikimai [5].

Nagrinėjant sporto šakose sukeliamas traumas, galima 
rasti skirtumą tarp sporto šakų, kurias renkasi skirtingų ly-
čių sportininkai, populiarumo, neretai kylantį dėl socialinių 

dublikatus

Skaitymui atrinkti straipsniai
N=87

1 lentelė. Literatūros analizės schema. 

vyrai. Sporto šakų populiarumas ski-
riasi pasaulio regionuose. Suomijoje 
populiarus ledo ritulys, Australijoje 
– futbolas ir regbis, galbūt dėl to 
tose šalyse sporto traumos dažniau-
siai patiriamos būtent šiame sporte. 
Traumuojama veido sritis priklauso 
nuo sporte vyraujančio kontakto me-
chanizmo. Nustatyta, kad dažniau-
siai traumuojama veido viduriniojo 
trečdalio sritis dėl sąlyčio su kitu 
sportininku. 

Įvadas
Sportas yra svarbi gyvenimo dalis, 

teikianti įvairią naudą − gali būti fizinės 
ir psichoemocinės sveikatos šaltinis [1], 
arba pragyvenimo šaltinis, sportuojant 
profesionaliai [2]. Traumos ir sužaloji-
mai yra neatsiejama sporto dalis ir yra 
nustatyta, kad sporto metu įvyksta nuo 
3 iki 29 proc. visų veido sužalojimų ir 
nuo 10 iki 42 proc. visų veido srities 
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stereotipų ar savo fizinių galimybių supratimo jauname am-
žiuje [6,7]. Įvairiose sporto šakose traumuojamos skirtingos 
veido sritys dėl sporto šakai būdingų kontakto mechanizmų: 
sportininko-sportininko kontakto ir sportininko-aplinkos 
kontakto [8].

Remiantis skirtingose šalyse atliktais įvairių autorių tyri-
mais, galima pastebėti, jog veido srities sužalojimai skiriasi 
priklausomai nuo lyties, regiono ar šalies ir sporto šakų po-
puliarumo [4,8].

Tyrimo tikslas − apžvelgti sporto metu patiriamus veido 
ir žandikaulių srities sužalojimus. 

Tyrimo medžiaga ir metodai

Literatūros apžvalga atlikta vadovaujantis PRISMA 
kriterijais. Analizuoti straipsniai, parašyti anglų kalba ir 
publikuoti pastarųjų penkerių metų laikotarpiu nuo 2017 
iki 2022 metų. Straipsnių paieška atlikta elektroninėse tarp-
tautinėse duomenų bazėse PubMed, ClinicalKey ir Google 
Scholar. Paieškai naudoti raktažodžiai ir jų deriniai: veido ir 
žandikaulių trauma, sužalojimas, sportas, kontaktinis spor-
tas (angl. maxillofacial injuries AND sports; maxillofacial 
trauma AND sports). Duomenų bazėse iš viso rasta 1191 
straipsnis, atitinkantis raktinius žodžius ir publikacijos metus. 
Peržvelgus rastus straipsnius, atmesti pasikartojantys (247 
straipsniai),  neatitinkantys tyrimo temos bei skirti literatūros 
analizei (857 straipsniai). Perskaičius likusius 87 straipsnius 
ir pritaikius atrankos kriterijų (tyrimai atlikti su pacientais, 
kurių amžius ≥18 metų), atmesti dar 84 straipsniai. Apžval-
goje panaudoti 3 straipsniai (1 lentelė).

1 pav. Veido ir žandikaulių srities sužalojimai. Vyrų ir moterų pa-
siskirstymas pagal T. Puolakkainen ir kt. [8]

2 pav. Sporto šakos, kuriose dažniausiai traumuojamos veido ir 
žandikaulių sritys pagal T. Puolakkainen ir kt. [8]

3 pav. Sporto šakos, kuriose dažniausiai traumuojama veido ir 
žandikaulių sritis pagal J. Diab ir kt. [9]

4 pav. Sporto šakos, kuriose dažniausiai traumuojama veido ir 
žandikaulių sritis pagal B. Wu ir kt. [10]
NHL – nacionalinė ledo ritulio lyga; MLB – pagrindinė beisbolo lyga; NBA – naci-
onalinė krepšinio asociacija; NFL – nacionalinė futbolo lyga
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Tyrimo rezultatai
T. Puolakkainen ir kt. [8] aprašytame tyrime, apėmusiame  

123 pacientus, nustatyta, kad vyrai patiria veido traumas 
dažniau, nei moterys, atitinkamai 77,5 ir 22,5 procento (1 
pav.). J. Diab ir kt. [9] Australijoje atliko tyrimą, kuriame 
nustatė, jog ne visų amžiaus grupių vyrai dažniau susižaloja 
veidą: 18-25 metų vyrų susižalojimo rizika 2,9 karto didesnė 
nei moterų, o 46-55 metų vyrų traumų tikimybė 23,6 proc. 
mažesnė, nei moterų.

Atliktame tyrime Suomijoje nustatyta, kad ledo ritulys 
yra dažniausiai veido ir žandikaulių (maxillofacial) srities 
sužalojimus sukeliančio sporto šaka (25,8 proc.). Antra pa-
gal dažnumą sporto šaka yra futbolas (20,7 proc.), o trečia 
− jojimas ir žirgų sportas (16 proc.) (2 pav.) [8]. Vis dėlto 
Australijoje J. Diab ir kt. [9] atliktas tyrimas parodė, jog 
trejetas sporto sričių, kuriose sportininkai dažniausiai patiria 
traumas, yra futbolas (39 proc.), dviračių sportas (13,1 proc.) 
ir regbis (10,8 proc.) (3 pav.). JAV atliktame tyrime, kuriame 
nagrinėjamos profesionalios JAV sporto lygos, buvo tirti 198 
pacientai ir nustatyta, jog veido ir žandikaulių srities traumą 
dažniausiai patiria ledo ritulininkai (40,9 proc.), beisboli-
ninkai (30,3 proc.) ir krepšininkai (24,7 proc.) (4 pav.) [10].

J. Diab ir kt. [9] tyrime nustatyta, jog dažniausiai trau-
muojamas orbitozigomatinis kompleksas (33,1 proc.). T. 
Puolakkainen ir kt. [8] tyrime dažniausiai traumuojamas 
zygomatikomaksiliarinis kompleksas (39,9 proc.). Abie-
juose tyrimuose antra labiausiai sužalojama sritis yra apatinis 
žandikaulis, atitinkamai 26,6 ir 34,3 procento. Trečia pagal 
dažnumą T. Puolakkainen ir kt. [8] tyrime patiriama trauma 
buvo kelių sričių lūžiai, tačiau J. Diab ir kt. [9] tyrime trečia 
dažniausiai traumuojama sritis yra akiduobė. B. Wu ir kt. 
[10] tyrime nurodo, kad dažniausiai sužalojama veido sritis 
yra vidurinis trečdalis (64 proc.), o jame dažniausiai pažei-
džiamos akies, nosies ir skruosto sritys (atitinkamai 52,4, 
15,9 ir 11,9 proc.). Akies srityje didžioji dalis traumų tenka 
akies obuoliui (59,1 proc.). Mažiau traumuojama akiduobė 
(22,7 proc.) bei sužalojami vokai (18,2 proc.). Nosies srityje 
kaulinei nosies daliai tenka beveik du trečdaliai (65 proc.) 
traumų, o kremzlinei − likusioji dalis (35 proc.). Skruosto 
srities detalesnė analizė nebuvo pateikiama.

Išvados
Analizuotuose straipsniuose aprašomi skirtingi rezultatai, 

tačiau stebima tendencija, kad dažniausiai veido srities trau-
mas patiria kontaktinio sporto atstovai. Dažniausia traumų 
sritis – vidurinis veido trečdalis.
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Summary
Injuries and trauma are an integral part of sports and up to a third 

of all facial injuries occur during sports. The various protections re-
duce the risk of injuries and trauma during sports, but do not com-
pletely eliminate them. Injuries or trauma sustained during sports 
can vary in magnitude and can lead to complications that impair an 
athlete’s ability for competing and quality of life. Differences in the 
popularity of sports between the sexes remain, with men choosing 
contact sports more often and women choosing non-contact sports. 
Injuries have been found to be most common in men. The popula-
rity of the sport varies from region in the world. Ice hockey being 
popular in Finland, football and rugby in Australia, which may be 
the main cause of sports injuries in those countries. The traumatic 
area of the face depends on the contact mechanism prevailing in the 
sport. The most common area of the face to be injured during con-
tact with another athlete is the middle third of the face.
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