












































































 

 

 

 

 

 

BU DOKÜMANIN OPTİK KARAKTERLERİ TARANMIŞ 

SÜRÜMÜ BU SAYFADAN SONRA BAŞLAMAKTADIR. 
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BOY ÖLÇÜMÜNDE METODOLOJİ SORUNLARI 

C.AÇIKADA*. E.ERGEN*. R.ALPAR**.K.SARPYENER*** 

ÖZET 

Tüm antropometrik ölçümlerde olduğu gibi, boy ölçümünde de ölçümün ge
çerliliği; güvenilir ölçüm alınmasına bağlıdır. Güvenilir boy ölçümünün yapıla
bilmesi; doğru ve tekrar edilebilir ölçüm alınmasını gerektirir. Doğrıı ölçüm 
yapılması; ölçümü alınan parametrenin kendisine, ölçümü yapan kişilerin uz
manlığına ve ölçümün alındığı araçlara bağlı olabilmektedir. 

Hu çalışmada 4 bayan ve 4 erkek olmak üzere 8 gönüllü denek üzerinde; üç 
.ı\ n kişi ve üçayrı ölçüm alcliylcaynı anda ve koşullarda boy ölçümü yapılmıştır. 
< llçümü alan kişilerden ikisi antropometrik ölçüm almada uzmanlaşmış ancak 
farklı boy protokolü kullanmakta, üçüncü kişi ise antropometrik ölçümlerde 
deneyimi olmayan bir antrenör olarak ölçümleri gerçekleştirdiler. Ölçüm aletleri; 
l)iı stadiometre, bir kayan kaliper ve duvara yerleştirilmiş bir mezurodur. Elde 
edilen stadiometre ölçümleri arasında, ölçen kişilere bağlı olarak yüksek ilişki 
gözlenirken (p< 0.01); uzmanlar arasında fark olmamasına rağmen, birinci 
u/man ile antrenör arasında anlamlı fark gözlenmiştir p<0.05). buna karşılık 
kayan kaliper ile alınan ölçümlerde ölçen kişiler arasında yüksek ilişki (p>0.0l) 
. İde edilirken, fark gözlenmem işti r(p>0.05). Bunun yanında, duvar mezurosu ile 
yapılan ölçümlerde; ölçümlcrarası yüksek ilişki (p>0.01)gözlcnirkcn. iki uzman 
Arasında anlamlı fark elde edilmiş (p<0.05). ikinci uzman ve antrenör arasında 
ini. .('.(izlenmemiştir (p>().()5). 

Benzer şekilde, ölçüm aletleri arası ilişki ve farklara bakıldığı zaman; iki 
M m.mm almış olduğu ölçümlerde aletler arası farklar gözlenirken (p<0.05). 
ıııiıeııörün aldığı farklı aletler arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0.05). 
> lı ı ÜÇ kişide de farklı aletler ile alınan ölçümler arasında yüksek ilişki elde 
dllmiştir (p>0.0l). Elde edilen sonuçlara bağlı olarak; boy ölçümlerinin yapı

ldığı i.ııklı amaçlar için; uzmanlaşmanın olması gerektiği ve buna bağlı olarak 
ı ullanılan alet ve protokollerde slandaıdlaşmanın sağlanması gerekmekledir. 
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BAYAN BASKETBOLCULARDA ALT EKSTREMITE 
DEFORMİTELERİNİN VE KAS KUVVETLERİNİN 

SAKATLIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Dr.S.Tolga AYDOĞ*, Doç. Dr. Gülay AT AY**. 

Prof. Dr. Tunç ALP KALYON***. F/t. Handan YAĞMUR**** 

ÖZET 

Sağlıklı yaşamak için öngörülen şartlardan biri olan sporda, ortaya çıkan 
sakatlıklar önemli bir sorun leşkil etmektedir. Baskelbolda sakatlıkların irdelcn-
mosi ve buna predispozan sebeplerin incelenmesi amacı ile bu çalışma Kolejliler 
Spor Kulübü yıldız ve genç bayan oyuncuları üzerinde, yapıldı. Oyuncular, sezon 
İçi sakatlıklarının saptanması için allı ay izlendi. Sporcuların geçmiş sakatlık 
I )\ kıileri. alt ckslrcmitcyc ait muayeneleri ve diz. ayak bileği izokinetik ölçümleri 
sapıldı. Oyuncularda % 44 pes planııs. % 26 pes kavuş. % 10 genu valgum. % 
20 bacak uzunluk eşitsizliği saptandı. 

Dizde Q açı artışının ve esneklik azalmasının sakatlığı artırdığı bulundu. 

Kas kuvvetlerinin kan li latif olarak ölçülmesini sağlayan izokinetik sistemle 
sapladığımız maksimal kuvvetlerin, agonist-antagonist oranlarının ve bilalcral 
kas kuvvet farklarının sakatlığa etkisi olmadığı saptanmıştır. 
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ELİT HALK DANSÇILARIN MAKSİMAL OKSİJEN 
TÜKETİMLERİ VE MAKSİMAL EGZERSİZDEKİ 

KARDİO-RESPİRATUAR CEVAPLARİ 

G.BALTACl*. N ERGUN*. L.TOKGÖZOĞLU**. V.BAVAFA** 

Son zamanlarda sportif akü\ itelere ait özel antrenman programlarının analiz 
edilmesinde fizyolojik profil belirleme ve maksimal egzersiz sırasındaki kardio 
rospiratuar cevapların açığa çıkartılması egzersiz fizyologları için önemli bir 
araştırma kaynağı olmuştur. Çeşitli sporlara özgü fiziksel uygunluk seviyeleri 
yapılan çalışmalarla saptanmıştır, fakat Türk'lere özgü kabul edilen folklorik 
dansçılara ait kardio-respiraluar özellikler araştırılmamıştır. 

Türk folklorik dansı bale. diğer dans ve sporlara özgü kompleks harekclleı in 
birleşmesi ile ritmik olarak yapılan bir dans türüdür. Türk folklorik dansı haftada 
4 günü içeren antrenman porgramlarında her bir oyunun süresi 30-45 dakika 
arasında değişmekte olup %60-X0 maksimum kalb atım hızı ile büyük kas 
gruplarını kapsayan devamlı bir aktiviledir. 

Literatürde bale dansçılarına ait kardiorespiratuar ve mctabolik özelliklere ait 
çalışmalar bulunmaktadır, Türkiye'deki folklorik dansçıların kardio-rcspiraluaı 

İliklerin belirlenmemiş olmasından yola çıkılarak Devlet Halk Dansları 
Oyuncuları bu çalışma ile incelenmiştir. Toplam 52 oyuncudan Elazığ-Diyaı 
bakıı yöresine ait oyunlarını oynayan ve yaşları 23-25 arasında değişen M 
Oyuncu (8 basan- 6 erkek) bu çalışmaya alınmıştır. Bayanlar için X km/saat. 

rkekler için 10 km/saat'ten başlayan efor testi, her 3 dakikada ? km/saai 
Drlırılarak test kişi yorulana kadar devanı etmiştir Fa.Jacgcr koşu bandı ve open 
ı İn mi spirometrede yapılan testin kardio-respiraluar cevapları VO : (ml/kg/dk), 
\u (I ,/dk), VCO- (L/dk). VB (L/dk. BTPS). solunum katsayısı (RQ) maksimal 

ııl ıı maksimal kalb atım hızları olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada Cİdo 
dili ıı verilerin ortalamaları bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı hesaplanmış 
ili ıı çıkan sonuçlar, bale dansçıları üzerinde yapılan çalışmaların verileri VC 

d ili ı imi- süreleri (6-l(> yıl) ile ilişkilcndirilcrck tartışılmıştır. 
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TRANSVERS PATELLA KIRIĞINDA LONGITUDINAL 
REHABİLİTASYON 

Bir olgu raporu 

G.BALTACİ*. N.ERGUN*. İ.YILMAZ*. E.BOYSAN** 

Patclla, fcmurun distalinin anlcrior arlikülcr yüzeyini koruyan ve kaldıraç 

kolu görevi yaparak ekslansör mekanizmanın kuvvetini artıran scsaıııoid bir 

kemiktir. Palclla kırıkları patcllaya ait sakatlıkların % 15'i ile en azını oluşturur. 

Tüm iskelete ait sakatlıkların ise % l'idir. Transvcrs, parçalı (yıldız gibi 

görünümlü) ve longiludinal olarak sınıflandırılan patcllarkıriklanıı sporcularda 

en az sıklıkta görüleni transvcrs palclla kırığıdır. Tanı röntgenografik olarak 

konur. Kırıktan hemen sonraki imıııobilizasyon ve süresi, daha sonra gerçekleş

tirilecek olan rehabilitasyonun faydalı sonuçları sporcunun tekrar spor yaşantı

sına dönmede etkili olmaktadır. Patcllar kırıkların operatif ya da non-operalifen 

iyi ve en etkili tedavi şekli rehabilitasyondur. 

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Sporcu 

Sağlığı Ünitesine bir futbol lakımı doktoru tarafından gönderilen palclla kırığı 

oton 23 yaşındaki futbol oyuncusu olgu olarak incelenmiştir. Maç sırasında rakip 

oyuncu ile havada topa yüksel irken çarpışan ve şiddetli ağrı. ödem gibi semptom

larla doktor tarafından muayene edilen sporcuya röntgenografik inceleme sonucu 

transvcrs palclla kırığı tanısı konmuştur. 

Sporcu 6 haftalık imıııobilizasyon sürecinden sonra rehabilitasyon ve fizyo
terapi programına alııımışlır. 4 haftalık rehabilitasyon programından sonra aylık 
kontroller iic hasla 15 ay süre ile takibe alınmıştır. 

Sporcularda ender olarak karşımıza çıkan bir patoloji olması nedeni ile. bu 

olguda fizyoterapi ve rehabilitasyon programının etkileri. X-ray bulguları, ant-

ropometrik ölçümleri, kas kuvveti ve kısalık testleri, goniomclrik ölçüm ve dize 

yönelik testlerden elde edilen veriler tartışılmıştır 
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MENİSKÜS CERRAHİSİNDE DEĞİŞEN KAVRAMLARIN 
SPORTİF AKTİVASYONLARA ETKİSİ 

Mehmet S.BİNNET*. Umul BEKTAŞ*. Hakan DEMİRE 

Kıkırdak yapıdaki menisküsler eklem yüzlerinin uyumunun sağlanması vo 

yük taşıyıcı görevleri yanı sıra dizin temel stabilizatörlcrindcndir. Geçini, 

dönemlerde menisküs patolojilerinin klasik tedavisi menisküslerin bütün olarak 

Çil uılması şeklinde idi. Mcııisküslcrdcn yoksun sporcu dizlerinde gelişen biyo 

mol anik bozukluklar erken dejeneratif değişiklikleri kaçınılmaz kıhnmaktadll 

•\\ ı ıca son 10 yılda sporcuların giderek artan diz bağ yaralanmalarının bağlamı 

Iftmiri yanısıra eşlik eden menisküs lczyonlarının çıkarılarak tcda\ isi, sonuçlan 

Olumsuz etkilemekledir. Tüm bu gelişme ve beraberinde getirdiği deneyim 

l| ıı i) onlarda menisküslerin da korunarak mümkün olduğunca yerinde tutulma) •• 

çalışılması gerekliğini göstermiştir. Menisküslerin korunması için klmuy m 

büyük yardımcı artroskopik cerrahi olmaktadır. Artroskopik cerrahi tedaviyle 

poıcularda yalnızca yırtık bölümün çıkartılması ile menisküsün bütüıılüftü 

i orunabilmcklcdir. Artroskopinin sağladığı kısmi menisküs çıkarılma olanağı 

ıporcularda sportif aklivasyona dönüşü de beraberinde getirmekledir. 

Sunulacak çalışmamızda bu görüşler doğrultusundaki günümüz klinik uygu-

I.mı.il.ininiz, sporculardaki tedavi programı ve sonuçlarımız sunulacaklll 
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(.ÜNÜMÜZDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPUKLUĞU AKTİF SPORTİF 
YAŞAMIN SONU MU ? 

Mehmet S.BİNNET. Mehmet DEMİRTAŞ. Hakan DEMİR. 
Nevin ERGUN. İlker YILMAZ 

Literatür verileri diz sakatlıkları yüzünden aktif sportif yaşamlarını bırakmak 

/oııında kalan sporcuların %80'inde ön çapraz bağ kopukluğuna, bağlı olarak 

gelişen patolojilerin bulunduğunu bildirmekledir. Çapraz bağlar fizyolojik yapısı 

bozulmamış diz ekleminin en önemli anatomik yapısıdır. Bu yüzden sakatlanmış 

İm dizin lam bir ahenksizliğe dönüşmesinin altında bu bağların kopukluğu 

bulunmakladır. Dizde ön çapraz bağ kopukluğu ile başlayıp ilerleyici nitelik 

gösteren patolojilcr artık basit bir bağ yokluğu olmaktan çıkıp klinik bir sendrom 

olarak değerlendirilmektedir. Çünkü sporculardaki aklivasyon seviyesinin yük

sekliği ilerleyici scmpi^malolojiyi beraberinde getirmektedir. 

1988'dcn başlayarak giderek arlan ve sportif kökenli popülasyonun tedavisin

de günümüzün en popüler yöntemler uygulamaya geçildi. Bu görüşler doğrultu

sunda ÖÇB 'in yerine lig. patellanın ortal/3'ü kemik bloklarla kullanıldı. 

Yöntemi uygulamada ve aıtroskopidcki artan deneyimimiz ön çapraz bağ 

tamirini arlroskopik olarak gerçekleştirmemize olanak vermiştir. Ön çapraz bağ 

yerine uygulanan bu ünitenin arlroskopik cerrahi ile uygulanması ile aktif sportif 

yaşama dönüş süresini kısaltmaktadır. Çalışmamızda Anabilim Dalımızda konu 

üzerine uygulamamızın temelleri ve aktif sportif yaşama dönüşte izlenen tedavi 

protokolü sunulacaktır. 

\r Ibni Sina llıiHiımoifi Oılopodi vo l'nıvıııııioloji Vııahilim Dnlı 
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OMUZUN SPOR YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ 

Dr.Sclçıık BÖLÜKBAŞ1*. Dr. O.Şahap ATİK**. Dr. Necdet S. Al TUN*** 
Dr. Aykın ŞİMŞEK**** 

ÖZET 

Omuz, sportif akti\ itelerde en sık yaralanmaya maaız kalan anatomik 

bölgelerden biridir. Kırık, çıkık veya kırıklı-çıkık gibi iskelet sistemini ilgilcndi-

ren travmalarda tanı oldukça kolay konurken omuzun akut ve kronik yumuşak 

doku yaralanmalarının (lendinit. ımpingcmcnt scndromu. rotator cufl* yırtığı. 

m ılabilitc vb.) tanısında zorluklar vardır. Bu yazıda omuzun bu tip yumuşak 

di il ıı patolojilerinin tanısında direkt radyografi ultrasonografi. artrografı. bilgi-

ı ulı lomograll ve manyetik rezonans inceleme (MRI) ve arlroskopinin yeri 

tınlatılmış ve omuzun spor yaralanmalarının tedavisindeki prensipler açıklan

mışın 

i'-.-. I)ı Cin ı ı m l'ıp I .il Oılopcıli vo Tiııvmaloloji Al) 
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SPORCULARDA AYAK BİLEĞİ AKUT LATERAL LİGAMENT 
YARALANMALARI VE KONSERVATİF TEDAVİSİ 

Okay BULUT*. Yüksel ÖZKAN*. Şevki ÖNER ŞAVK**. Fchim SALTIK** 

ÖZET 

Nisan 1991 - Mart 1993 döneminde kliniğimizde sportif yaralanma sonucu 

ayak bileği lalcral ligamcnl yaralanması olan 129 olgu konservaliP>önlemlerle 

tedavi edildi. 

Klinik ve radyolojik olarak L. 2. 3. derece yaralanmaların tanısı konularak 

farklı konservatif yöntemlerle 2-6 halta tedaviye alındılar. 

129 olgudan 52'si 3 ay sonra tekrar değerlendirildi. İki olguda instabilile. 3 

olguda rezidüel ağrı dışında lünı olguların klinik muayenede lümüylc iyileşmiş 

oldukları görüldü ve sübjektif olarak tedaviden memnunlardı. 

Sportif yaralanmalar içinde en sık görülen akut ayak bileği lalcral ligamcnl 

yaralanmalarının konservatif tedavisi başarılı sonuç vermektedir. Çalışmamızda 

konservatif tedaviyi % 90.6 oranında başarılı bulduk. 

* YI.ID-, D, « ı ı ı on Tnıvımı Ui.D Sivan 
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TOPLUMUMUZUN SPOR ALIŞKANLIĞI 

Berrin DURMAZ*. Bahtiyar ÖZÇALD1RAN**, Kazım ÇAPACI*. 
Yeşim ŞAHİN*. Mustafa APAK*** 

Sağlıklı bir yaşam için spor ve düzenli egzersizin önemi giderek daha da 

i" lııi'inlcşmcktcdir. Toplumumuzun sporla ilgisi hangi boyutlardadır sorusun-

dftll yola çıkarak bu çalışma planlanmıştır. 15-48 yaş arası toplam 710 kı̂ ı 

il ı iıunaya dahil edilmiştir. Araştırma, bir çeşit anket niteliğinde olup. verilei 

ı • üniversitesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi" tarafından 

11mliıilmişlir. 710 kişilik grubun 1/3'ü aktif ve düzenli spor yapmaktadır 

ipoı yapan grubun % 92.92'sini 10-30 yaş arası bireyler oluşturmaktadır 

ı n imi.ıı m sporla ilgisi zayıf görünmektedir. Gruptaki kişilerin meslekleri ile 

ıptıl lan spor arasındaki ilişki de istatistiksel açıdan anlamlıdır. 
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10-15 YAŞ GRUBU PERFORMANS YÜZÜCÜLERİNİN BİR 
SEZONLUK GELİŞMELERİ 

Berrin DURMAZ*. Bahtiyar ÖZÇALDIRAN**. Süleyman MORALİ** 
Mustafa APAK*** 

Bu çalışmaların amacı, yüzme sporunu performans düzeyinde yapan bir grup 

çocuğun fiziksel karakteristikleri ve kardiyovasküler ölçümlerini belirlemek, bu 

parametrelerin kendi cins ve yaş grubu içerisindeki Lineer ilişkileri incelemek; 

sezon sonunda yinelenen muayene bulgularını, sporcuların gelişimini izleme 

açısından sezon başında yapılmış olanlarla kıyaslamaktadır. 

Araştırmaya Ege Üniversitesi Spor Kulübünün 10-15 yaş arası 38 kız,38 

erkek toplam 76 lisanslı yüzücü dahil edilmiştir. Haftada 8/14 saat antrcman 

yapan yüzücülerin 10-11 yaş grubu hariç, diğerleri en az bir yıldır yarışmacı 

düzeyinde yüzme sporu ile uğraşmakladırlar. 

Sporcuların fizik muayeneleri. E.Ü.Tıp Fakültesi. Spor Hekimliği Bilim 

Dalında gerçekleştirildi . Bireylerin vücut yağ oranı. PWC - 170 Walt/dk. 

PWC-170 Waat/kg değerleri, akciğer fonksiyon testleri ve öne oturarak esnetme 

ölçümleri elde edildi. 

Verilerin istatistiksel analizleri. E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama 

Merkezinde yapıldı. 

* Ego Üniversitesi Tip Fakültesi Tıp ve Rehabilitasyon AıiiiKılıın Dalı 

** Ege Üniversitesi, İkilen Kailimi Külümü 

+ ** Doku/ Eylül Üniversiteni Beden Eğil Holümü 

SPOR VE SİGARA 

Berrin DURMAZ*. Bahtiyar ÖZÇALDIRAN**. Yeşim ŞAHİN* 
Kazım ÇAPACI*. Süleyman MORALİ** 

Bu çalışmaların amacı sigara ile sporun ilişkisini araştırmaktır. Sigara 

İçi nlcrlc içmeyenler sporla ne derecede ilgileniyorlar? Spor sigaradan uzakla:,. 

mayı sağlayabiliyor mu? Sporcular sigara tüketiyor mu? Bunun boyutları ve 

i" ı Pormans sporcuları açısından durum nedir? Objektif bir ölçüm kriteri olan 

• ığüs ekspansiyonu tüm bunlardan nasıl etkileniyor? 

I um bu soruların yanıtlarını bulabilmek için toplam 781 kişi sorgulanmış ve 

Köj'.us ekspansİNonları ölçülmüştür. Sigara içmeyenlerin % 41,83'ü, Bİgara 

İçi nlcı m % 26,54'ü sporla uğraşmaktadır. Sigara içen grubun, spor yapma) an 

ı ıi m sigara tüketimi 8.3 paket yılı iken; spor yapan grubun tüketimi 4.2 pal 11 

ılnln (p <0.05). Performans düzeyinde spor yapan grubun % ()8'ı sigara 

Içmı inekledir. 

İni eli nen popülasyonda, göğüs ekspansiyonu ölçümleri incelendiğinde, poi 

ı iman ısporeularındaki göğüs ekspansiyonu ölçüm ortalamaları diğer gruplai 

(I m oldukça yüksektir (P<().05). Grup içerisinde, spor yapanların göğüs okipan 

uları spor yapma> anlara göre; sigara içmeyenlerin de içenlere göre Pazladll 

(j >) 
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FARKLI EĞİM Vl<: HIZLARDA KOŞU 
MEKANİĞİNİ ETKİLEYEN KİNEMATİK 

ETKENLER 

C.AÇJKADA S.ARITAN 

ÖZET 

Vaşiarı 23.3 ± 3.05 yıl, boyları 177± 10.68 cm ve kiloları 60.16±6.6 kg olan 
I sağlıklı Spor Bilimleri öğrencisi, normal (% 0). % ve + % 10 eğimlerde; 8 ve 
10 km hızlarla koşu bandı (Startrek) üzerinde koşturulmuşlardır. Koşu sırasında. 
ı oşu düzlemine perpendiküler olacak şekilde Panasonic S - VHS NV-MS2B 
\ idCO kamera ile 23 dakikalık koşu sürelerinin son 15 saniyelik süresi içerisinde 
kayıl yapılmıştır. Kamera hızı l\250 saniye ve 60 karc\sanive hızda kayıt 
yapılmıştır. Kayıl sırasında deneklerin; ayak. diz. kalça, omuz başı. dirsek, el 
bileği, çene ve vcrtc.\ olmak üzere 16 referans noktası dikkate alınmış, çekim 
lirasında daha iyi görüntü elde edebilmek için bir kısım referans noktalarına 

roflcktöl noktalar yerleştirilmiştir. Elde edilen görüntüler." Arici Pcrformance 
\nalise System" yardımıyla elde edilen görüntü analiz edilmiştir. Koşu analizin
de koşu adımının yere ilk teması (Touch Do\vn). ağırlık merkezinin lam destek 
ıı ©rinde olduğu an ve yerden kopma anı (Take ofl) evreleri; yerle yapılan açık. 
ı klom açıları, eklem hızları, ağırlık merkezi yükseklikleri, adım frekansı gibi pa-
pamclrclci le incelenmiştir, ligime ve hıza bağlı olarak koşu karakterinde meyda
na gelen değişimler yorumlanmıştır. 

H u p g I . M. .ı S p o i I i ı i ı m l . ıı \. 1 - * ı ı o l o j i ı "ı Mİ ı I >>l u l u l Iı ylı i- \)(\ • I ' \n l ıı ı 

OLIMPİK HALTERDE KOPARMA 
HAREKETİNİN KİNEMATİK ANALİZİ 

C.AÇIKADA S.ARITAN 

ÖZET 

XII. Akdeniz Oyunları hazırlık kampı Milli Takım kadrosunda bulunan 
Sunay Bulut'un koparma harekeli incelenmiştir. Hareket iki gün üst üsle yapılan 
antrenman ortamında, Panasonic S_VHS NV_MS2B video kamera ile 1/250 
saniye tarama hızında ve 60 karc\saniyc hızda görüntü kaydı yapılmıştır. 

Kayıl iki kamera ile ve biri sagitlal düzlemdeki, diğeri ise fronlal düzlemi 
i'oıüniüleycrck ve birbirine yaklaşık dik olacak şekilde görüntü alınmıştır. 
(lörünlü analizinin yapılabilmesi için üç boyutlu kalibrasyon kalesi kullanıl
mıştır. 

İki gün üst üsle yapılan görüntülerin birinci gününde, sporcunun % 95 
maksimal olan 170 kg. ikinci gün ise % 100 olan 172.5 kg'lık ağırlık kaldırıl
mıştır. Alınan görüntüler "Arial Pcrformance Analysis System" yardımı ile 
.m.iliz edilmiştir. Kinematik analiz; her iki gün kaldırılan ağırlıkların, kaldırma 
ı l incinin belli evrelerindeki eklem açıları, üye hızları, ağırlık merkezi yer deği-
plmlcri, bar hızı ve yörüngesi gibi parametreler incelenmiş, iki kaldın arasındaki 
i un malik farka bakılmıştır. 
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SEDANTERLERDE EGZERSİZLE KİLO KAYBININ BAZI 
KARDİAK RİSK FAKTÖRLERİNE ETKİSİ 

S.ELMACI*. D.GÜRPINAR*. T.ERDİNÇ*. Ç.İŞLEGEN*. 
A.ERTAT*, F.DURUSOY* 

Kilo fazlalığı olan 8'i bayan, 2'si erkek toplam 10 sedanter denekten oluşan 

deney grubuna (yaş: 39.0 + 6.5; boy: 159.6 + 9.4; Kilo: 85.1 + 19.6) 8 hafta 

süreyle kontrollü aerobik egzersiz yaptırıldı. 

Sekiz sedanter bayandan oluşan kontrol grubu (yaş: 32.6 + 8.7; boy: 158.5 + 

4.4; Kilo: 69.1 + 11,5) ise egzersiz yapmadı. 

Bu sürenin başlangıcı ve sonunda, deneklerin vücut ağırlığı, deri katlanması, 

PWC 170,PWC 170/kg ve biokimyasal ölçümleri [ açlık kan şekeri (AKŞ) total 

kolesterol (TK), trigliscrid (TG). HDL-C (Yüksek Dansitcli Lipoprotein-

Kolcstcrol), LDL-C (Düşük Dansitcli Lipoprolcin-Kolcslcrol. ürik asit] yapıldı. 

Her iki grupta, ölçüm sonuçları arasındaki farkı saplamak amacıyla istatis

tiksel analiz (Wilcoxon testi) yapıldı. Deney grubunda istatistiksel olarak anlamlı 

derecede vücut ağırlığında azalma (p<0.01). bölgesel (subscapular ve quadri-

ceps) yağ kaybı (p<0.01). PWC170 ve PWC170/kg'de artma (sırası ile p<0.()5 

ve p <0.01), serum HDL-Cdc artma (p<0.05) ve LDL-C'de azalma (p< 0.01) 

saptanırken; kontrol grubunda Iriccps bölgesinde istatistiksel olarak anlamlı yağ 

kaybı (p<0.05) dışında herhangi bir değişiklik olmadı. 

* r 13 Tıp FukdlUMİ Spoı linkimi i ji Uiliııı I lulı 

SIÇRAMA PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Salih ERDEN*. Oktay GÖZÜ** 

Bu çalışmada merdivende ve engel üzerinde yapılan sıçrama antrcmanlarının. 

Iiçrama performansının gelişimi üzerine olan etkisi araştırıldı. 

Araştırmayı gerçekleştirebilmek için 13 yaşında spor yapmayan gönüllü 28 

i ı öğrenci çalışmalara alındı. Bir grup öğrenciye merdiven basamaklarında 

i\ rama antrenmanı yaptırılırken diğer gruba da engel üzerinden sıçrama antren

in.mı saptırıldı. 

Çalışmalarımızhaftada iki gün olmak üzere toplam üç ay devam etti Sıçrama 

pcı [brmansının gelişip gelişmediğini anlamak için çalışmalardan önce ve sonra 

durarak uzun atlama ile durarak dikey sıçrama testleri yapıldı. 

Merdiven çalışması yapan grubun durarak uzun atlama performansında 

ongcl çalışması yapan grubunda dikey sıçrama performansında daha (azla 

ınl imli olmayan artış gözlendi (P>0.05). 

ı ııgı i sıçraması yapan grup. yatay sıçrama gelişiminde 7.42 cm. gelişim sağ" 

ı ııl ı ıı merdiven çalışan grup 9.93 cm. gelişim sağladı. Dikey sıçrama gelişim Ol 

ı il ıinıı ı engel çalışan grupta 8.35 cm. olurken, merdiven çalışan grupla ISC 

• m ı ıldu 

ı "ir dikey sıçrama performansının geliştirilmesinde engel üzerinden 

m ı u-va benzeri çalışmaların daha fazla yapılması, yatay sıçrama pcrfoi 

ı inin geliştirilmesinde ise merdivende sıçrama veya benzeri çalışmaların 

lnhıı iı l.ı sapılması önerildi 
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BURSA İLİNDE, GELİŞİM ÇAĞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİLERDE 
SÜRAT, DİKEY SIÇRAMA, BOY VE AĞIRLIK 

PARAMETRELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Salih ERDEN*. Fevzi TOKER*. Bülent EDİZ** 

Bu çalışma. 11-12-13-14-15 ve 16 yaş gruplarında spor yapmayan sağlıklı 
851 kız öğrencide sürat, dikey sıçrama, boy ve ağırlık parametrelerinin saptan
ması amacıyla yapılmıştır 

Denek öğrencilerin. 30 m. sürat ölçümü elektronik fotosel ünilcsiylc. dikey 
sıçrama ölçümü, digital jumpmctcr alcli ile. boy ve ağırlık ölçümleri ise boy ve 
ağırlık ölçerle yapılmıştır 

Sonuçlar, regresyon analizi ve studcnl t- testi ile değerlendirilmiştir. Denek

lerin 30 m sürat parametresinde 11-12 yaş ve i 2-13 \ aş arası istatistiksel olarak 

anlamlı bir artış gözlenirken (p<().ü01), 13-14 yaş arası anlamlı olmayan bir artış 

gözlenmiştir. (p>0.05). 14-15 şaş arasında ise istatistiksel olarak anlamlı olma

yan bir düşüş saptanmışın, (p: 0.05). Dikey sıçrama parametresinde 11-12 yaş 

ardası anlamsız (p>0.05). 12-13 ve 13-14 yaş arasında anlamlı artış belirlenmiş

tir. (p<0.05). 14-15 ve 15-16 yaş arasında da anlamlı olmayan düşüş ise. yaşla 

orantılı olarak anlamlı artış gözlenmiştir. (p<0.001). 

• U.( l V.ı l-'al lîcdüiı Kftl ve Kpoı I il 
** U.C Tıp 1 ..i. UiyoİHtııti lil Dilini Dnlı 

EGZERSİZ ALIŞKANLIĞININ YAŞLILARDA FİZYOLOJİK 
PARAMETRELERE ETKİLERİ 

T.ERDİNÇ*. Ç.İŞLEGEN*. A.S.ELMACI*. S.SELAMOĞLU**. 
M.ALTINIŞIK***. S.SEMİN**. F.DURUSOY* 

Günümüzde ortalama ömür ve yaşlılık süreci uzamış, fakat yaşlanma durdu 

rulanıamıştır. Bu çalışma. 1993 yılında, İzmir'de, uzun yıllar spor yapan İleri 

ı.ı.ı hala egzersiz alışkanlıklarını sürdüren insanların fizyolojik paramctreleı mı 

m-1 Icmck amacıyla planlanmıştır. Düzenli egzersiz yapan ye egzersiz alışkanlığı 

Olmayan iki grup (50-82 yaşları arasındaki) erkek araştırmaya dahil edildi 

Dencl Icrin istirahatte nabız, tansiyon, aerobik kapasite, biyokimyasal doğorlci 

durarak dik sıçrama (DDS). Durarak Uzun Atlama (DUA), el ve Biri kai 

kuvvetleri, reaksiyon zamanı, denge, solunum testleri, skinfold deri kivi mı 

ı kimliği Ölçümü ve yağ oranı değerleri birbirleriyle karşılaştırıldı. Olçümlı ro 

ulanan istatistiksel analiz sonucu (t-testi), spor yapan grubun istirahat rıab il 

ı M h nd( rG).subskapular,quadriccpsderi kıvrım kalınlığı, vücut yağ yüzdı ıi 

|i un i oı anında. Abdomen deri kıvrım kalınlığı p<0.01 oranında düşük; durarol 

• ı un allama el kavrama ve sırt kas kuvvetli reaksiyon zamanı, aerobik kapasite 

|) |)S denge I IDL-Koleslerol değerleri ise p<0.01 oranında daha uıl ol 

Ilı | ı ı 
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EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI VE KEMİK MİNERAL İÇERİĞİ 

T.ERDİNÇ*. Ç.İŞLEGEN*. B.ZEREN**. Y.TUTPINAR***. 
D.ÖZAKSOY***. A.ERTAT*. D.GÜRP1NAR*. A.M.ZERGEROĞLU**** 

Her canlının çeşitli fonksiyonları yaşla geriler. Yaşlanma tüm canlılarda 

görülen fizyolojik bir durumdur. Eklem için kapsülünde ve eklem kıkırdağında 

30'lu yaşlardan itibaren yaşlanmaya bağlı olaylar görülür. Aynı şekilde kemik

lerde involüsyon olayları düzelcmemekte, daha porotik olmakta, kırık oluşumu 

tehlikesi büyümektedir. Bu çalışmanın amacı, uzun zaman uygun antrenman 

yapmakla, yaşlanmanın iskelet sistemine olan etkilerinin hızının, azaltılabilece

ğini göstermektedir. Gençliğinden beri düzenli spor yapan erkeklerin, kalça ve diz 

kemik direk radyografileri incelendi. Hiçbirinde dejenerasyon gözlenmedi. 

Kıkırdak yapısını incelemek için sağ diz NMR (nükleer manyetik rezorans)'la 

incelendi. Hiçbir denekte kıkırdak dejenerasyonu gözlenmedi. Kemik mineral 

içeriği (BMD) ölçümleri sapıldı. Her deneğin BM D sayısı, normal sınırlar içinde 

veya yüksek bulundu. Osleoporoz'a rastlanmadı. Sporcu grubun kalsiyum içeren 

gıdaları hergün düzenli aldıkları, haftada ikiden fazla et yemedikleri, sebze ve 

meyve ağırlıklı beslendikleri saptandı. Düzenli ve uzun süreli egzersizve sağlıklı 

beslenme alışkanlığının, eklem, kemik, kıkırdak yapıları üzerine, yaşlılığa bağlı 

yıpranma belirlilerini en aza indirdiği sonucuna varıldı. 

* E.Ü.Tıp fakültesi Spor Hekimliği Bilim Dalı 
** Serbest Uzman Hekim. Bahriye Oeok Btılvurı No:l 1)2 Kıtrştynkn Izmiı 
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MÜCADELE SPORLARINDA KUVVETTE DEVAMLILIĞIN 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOKLU SIÇRAMA TESTİ 

Emin ERGEN*. Cancr AÇ1KADA*. Serdar ARITAN*. Tahir HAZIR* 

Mücadele sporları, raundlardaki değişik şiddet ve sürelerde savunma ve 

hücum yüklcnmcleriyle ve raund aralarında ise hızla geri/normale dönmc(lopar-

ı nıiii.ı) ile karakterize fizyolojik faktörleri içermektedir. Bu niteliklerden yola 

çil ılarak, güreş özelinde, ancak diğermücadele sporlarına da uyarlanabilecek bir 

ı ı üzerinde çalışıldı. Maç gözlemine dayalı ön çalışmalar sonunda, birer 

dnl 'I olık dinlenme aralıklarıyla beş kez onbeşer saniyelik maksimal sıçrama vo 

irdından üç dakika boyunca normale dönmenin izlenmesi ve değerlendirilmesine 

ı ıı ıı verildi. 15 saniyelik sıçramalar Bosco'nun Ergojump Sistemi (yere senli n 

bil mal I .ıpasilör ve Psion Organizer, Model CF) üzerinde yapıldı. Sıçramalai 

ı Ilı ı deneğin belinde ve 15 saniyede maksimal sayıda ve maksimal yükseklikte 

ipılması istenerek standardize edildi, Sıçrama sırasında havada kalış sun: im 

' MI'iı ı ılarak yapılan iş, sıçrama sayısı ve ortalama güç değerleri el bilgisa\ al mm 

Blumu ya/.ılı programıyla hesaplandı. Test öncesi, sıçramalar sonrası, dinlenme 

ı ı "m r.ı ve üç dakikalık normale dönme periyodu boyunca (test biliminden 

ı 10 M) 'Mi 120,150 ve 180 saniye sonra) kalb atım hızları monilöri/c edildi 

ı' mlıl' SporlTcstcrPE300).23 serbest güreşçi, 18erkekve i 5 bayan tekvando 

ll ı • İM,ı ,,,ı olmak üzere toplam 71 sporcu ile, güreş okulu sporcusu 44 cıkrl 

l fılllll ul LII öğrencisi çoklu sıçrama testi ile değerlendirildi (toplam 175). a>TiC8 

ıı çalışma ile laboratuar koşullarında çoklu sıçrama testinin fizyolojik 

ipi m im elendi. 
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ELİT BOKSÖR, GÜREŞÇİ VE TEKVANDOCULARDA DÜŞÜK VE 
YÜKSEK SIKLETLERDE VÜCUT YAĞ ORANLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Emin ERGEN*. Cancr AÇIKADA*. Hüsrcv TURNAGÖL*. Tahir HAZIR*. 
Serdar ARITAN*. Gıyascddin DEMİRHAN* 

XII. Akdeniz Oyunlarına hazırlıklar çerçevesinde kamp yapan milli takım 
adayı 15 boksör. 25 serbest güreşçi ve 19 tekvandocunun (toplam 49) vücut 
kompozisyonları Açıkada'nın Türk sporcuları için geliştirdiği regresyon formü
lüyle hesaplandı. Antrenman ve müsabaka özellikleri farklı olan bu mücadele 
sporlarına katılan elit sporcuların alt (70 kg ve altı) ve üst (70-90 kg arasındaki 
sporcular) sıklctlcrdcki yağ oranları iki grup ortalamasının karşılaştırılmasında 
kullanılan istatistik yöntemle analiz edildi. 

BOKS GÜREŞ(seıbest) TEKVANDO 
70 kg allı X 5.34 5.57 3.89 

SD 2.06 1.41 0.58 
n 10 16 II 

X 
SD 
n 

8.36 

2,52 
5 

9.09 

3.93 
9 

5.97 

1.76 
9 

70-90 kg 

Gruplararası değerlendirmelerde, hem 70 kg altındaki hem de 70/90 kg arası 
boksör ve güreşçilerde vücut yağ oranları arasında fark bulunmazken, aynı 
gruplar için güreşçi ve tckvandocıılar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
lılıklar (p<0.05) bulundu. Boks ve tekvando arasında ise düşük sıkletlerde fark 
(p<0.05) bulunurken, daha üst sıkletlerde fark gözlenmedi (N.S). Grupiçi 
incelemelerde ise. her üç spor dalında da alt ve üst sıkletler arasında. ıısl 
sıkletlerde daha fazla olmak üzere, istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar sap 
tandı (p<0.05). 

Dayanıklılığın önemli bir performans öğesi olduğu ve vücut kompozisyonu 
nun sportif başarıyı etkileyebileceği kabul edilen mücadele sporlarında vücut Nar 
oranlarındaki bu farklılıkların genel olarak tekvando ve her spor dalında ise ılı 
sıkletler lehine düşük olduğu gözlenmektedir. Elit Türk sporcularında saplanan 
bu yağ değerlerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğu ve absolul yağ miklaı lal ı 
hesaplandığında yarışacakları sıklete göre fazla kitle taşımayıp uygun yöntemlei 
le kilo düşebilecekleri izlenmektedir. Eleştiri konusu olan mücadele spot kumdaki 
kilo düşme sorununun, geçtiğimiz yıllara oranla önemli oranda çözülmüş olduğu 
görülmektedir. 

Hacettepe riiiw.Tsite.si Spot Mil ııııK-ı ı \.- ['akllOİOJİHİ Vükjtukükulll lloylup \i -.'KAKA 
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XII. AKDENİZ OYUNLARI TÜRK KAFİLESİ CAP 
D'AGDE KÖYÜ GRUBUNDA KARŞILAŞILAN SAĞLİK 

SORUNLARI 

Emin ERGEN*. Kaya LİVENELİOĞLU** 

17-27 Haziran 1993 tarihlerinde Fransa'nın Languedoc-Rosillon bölgesinde 
ı ıılcııcn XII. Akdeniz Oyunlarına katılan türk kafilesinin 72 sporcu (alleti/m. 
11 ine voleybol bayan, boks, halter, tenis, masa tenisi, atıcılık) aralarında ıkı 

İl kim ve bir masörün bulunduğu 18 genel yönetici ve 28 takım sorumlusundan 
ıhı m I IS kişilik büyük grubunun bulunduğu Cap d'Agdc Köyünde oyunlar 

m. ,ı rastlanan sağlık sorunlarının dökümü yapılmıştır. 27 sporcu (14 trav-
IH Mil !3 dahili sorun) 16 yönetici ve 13 çeşitli gruplardan (basın görevlisi ve 
1 ıı ı I lersekl i sporcular) olmak üzere toplam 66 kişi sağlık sorunları nedeniyle 
i ıfllı sağlık odasını ziyaret etmişlerdir. Son grup (çeşitli) değerlendirmeye dahil 
• illin, se kafile bireylerinin sorun oranı % 45 kadardır. Tüm sorunların %70'i 
ı ularda %30'u ise yöneticilerde görülmüştür. Başka bir deyişle her iki kişiden 

ı il 1.11 sızlanması olasılıklar dahilinde görülmektedir. Sporcu ve yönetici-
n ı iolunum yolu enfeksiyonları, gaslroinlcstinal sorunlar, deriye ait 

Iı ıl ı iıi laı ilk sıraları almakta, sporcularda ayrıca diş sorunlarına rastlanmak 
illi ı ıiuılul. hasta başvurusu 7 civarında olmakla birlikte sorunların niteliğine 

ı i ı\ı\e alınıp takip edilenler ve masaja alınanlarla birlikle çalışma saati 
İl 'i im ısı II ,aalı bulmaktadır. Yaklaşık 130 seans (15-20 dakikalık) masaj 

III mı ı ıı yapılmıştır (günde ortalama 4.5 saat). Bu rakama müsabaka öncoii 
ipil m iı ı ulaşıcı spor masajı dahil değildir. 
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ELIT VOLEYBOLCU BAYANLARDA 
AYAK PATOMEKANIĞININ ANALIZI 

N.ERGUN*. S.ANG1N**,G.BALTACı*. A.ÇAĞLAR*** 

Antrene o l m u ş ve fiziksel aktivite düzeyi d a h a yüksek olan kişiler sedanter 

yaşayanlara g ö r e f iziksel ve fizyolojik y a p ı d a olumlu farklı l ıklar göstermektedir . 

Yüksek fiziksel aklivilenin yararl ı sistemik etkilerinin yanıs ıra özellikle kas-

iskelct sistemi üzerinde etkili o lan yüklenmelere bağlı o larak or taya çıkan 

mekanik streslerin o lumsuz sonuçlar ı da yapı lan çeşitli bilimsel ça l ı şmalar la 

kanıt lanmışt ır . Per formans düzeyi yüksek bir spor olan voleybolda bu mekanik 

streslerin m e y d a n a getirdiği problemler le d a h a sık karşı laş ı labi lmcktcdir . 

Aktivite s ırasında vücudun zemin ile temasını sağlayan ve yer reaksiyon 

kuvvetlerini ilk karş ı layan yapının ayak veayakbi leği eklemi olduğu düşünülürse 

en çok etkilenen bölgenin de bu kısım olduğu kabul edilebilir. Bu görüş 

doğru l tusunda elit voleybolcu b a y a n l a r d a görülen ayak problemleri dağıl ımının 

spor y a p m a y a n b a y a n l a r a g ö r e farklı o lup olmadığını bel ir lemek a m a c ı ile bir 

pilot ça l ı şma yapılmıştır. H a c e t t e p e Üniversitesi Fiz ik T e d a v i ve Rehabi l i tasyon-

Yüksekokulu Sporcu Sağlığı ile Protcz-Ortcz ve Biyomckanik Ünitelerinin or

tak laşa gerçekleştirdiği bu a r a ş l ı r a m y a 13 profesyonel lig birincisi ve milli takını 

bayan voleybolcusu deney grubu olarak al ınmış, spor y a p m a y a n bayanlar 

a ras ında raslgclc seçilen 13 kişi ile kontrol grubu o luş turulmuştur . 

H e r iki g r u p pes p lanus açıs ından değerlendirilerek a y a k tabanı temas 

yüzeyleri H a r r i s Foot-print yöntemi ile bel ir lenmiş ve valgus indeks değer in ı 

b u l u n m u ş t u r . Ay rica topuk ve m e l a t a r s baş lar ına düşen vücut ağırlığı oranlar ı ile 

taban geril im kuvvetleri belirlenmiştir. Deney ve kontrol g rubu diğer a\;ıl 

problemler i y ö n ü n d e n de a n a l i z edilerek, hal lux valgus, ca lcaneovarus-valgus ön 

a y a k t a varus-valgus gibi problemler tcsbil edi lmiş ve voleybol sporunda orta) 0 

ç ıkan m e k a n i k streslerin ayak üzerine olan etkileri l i teratür eşliğinde larlışılaral 

sonuca g idi lmeye çalışılmıştır. 

* II.Ü. Fizik T e d a v i ve Rehabi l i tasyon Yüksekokulu . Spoi'CU Stlgllgl I lliloitj 
** II.0. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Prol oıt • lliyomokanil 

t 'ııilesi 
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M ANUPLATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN MOBİLİZASYON 
TEKNİĞİNİN LUMBAL BÖLGE PATOLOJİLERİNDEKİ 

ÖNEMİ 

N.ERGUN*. G.BALTACI* 

I tünümüzde vücut segmentler inde o r t a y a çıkan hareket l imitasyonunu gidoi 

İtli i için kullanılan terapot ik yaklaş ımlar b ü y ü k ölçüde değişmiştir. Geçmiş te 

p ı ııl germe teknikleri ile bölgenin gerilmesi yöntemi kul lanırken son 30 yıldll 

n oicı apisllcr; l imitasyon kaynağını direk olarak geren teknikleri belir lemiş ve 

U 'Mİ ınuıktaduiar . 

ı im uzatı lması ya da akt i f inhibisyon teknikleri kontrakti l yapı larda elastı-

ıi ı ııybına karşı, gros lif masaj teknikleri seçilmiş l igament ve tcndonla ıda 

lını ketlıliği a r t ı rmak için, eklem mobi l izasyon ve m a n u p l a s y o n teknikleri 

11 I ınul eklem mekanizmasını tekrar o l u ş t u r m a k üzere pas i f germeden daha az 

İl ı m.ı n l.ıııo sahip güvenli yöntemler olarak benimsenmişt ir . Bu uygulama

lı inli bir diğer yönü ise tedavi süresini kısaltmalarıdır . 

ı ınuplalif tedavi yöntemleri içinde en çok benimsenen tekniklerin başında 

lılll ısyon gelmektedir. Mobi l izasyon: fizyoterapist taraf ından hastanın han-

II ı luıduıabi lcccği kadar yavaş hir hızda uygulanan pasif hareket oku.il. 

ı l l l l i n l ı ı ı n ı . ı l l . u l l l ' . 

ı i ı ıı• \» l nıversitcsi Fizik Tedavi ve Rehabi l i tasyon Yüksekokulu Sporcu 

- İlgi Ünitesine 1992-1993 yılları aras ında mekanik bel ağrısı ve dejencıaiıl 

ı i l başvuran toplam 10 has tadan 5 ' i n e ( l k a d ı n + 4 erkek) klasik tedavi 

ı ipi ı egzersiz tedavisi) diğer 5'ine ise (3 kadın,2 erkek) klasik tedavi vö 

on yöntemi uygulanmışt ır . Her iki gruptaki has ta la rdan 4'ü sporcu 

ı h ı n ı danturdir İstatistiksel ana l iz o larak g rup lar a ras ınad tedavi etkinli 

| ı ini h ı kriteı olarak kullanılan tedavi sürelerinin farkı için M a m ı 

' lı-.lı (p d 0.5) kullanılmıştır. 

, ,ı ı IIHVI v. Hı-liıilıılilıı •• "! " ' " ''I s " , ' ' l l » ; ı ' ' n ı 1 ' " ' 1 
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KARETE YARALANMALARININ AZALTILMASINDA 
KORUYUCULARIN KULLANILMASI 

Op.Dr. İrfan ESENKAYA 

Japonya ile Çin arasında bulunan Okinavva ve Luchu adalarından köken almış 
ve boş el anlamına gelen karclc silahsız mücadele sanallarından biridir. Başla 
silahla saldıran düşmanı elkisiz hale getirmek ya da öldürmek için geliştirilen bir 
savaş sanalı olduğu göz önüne alınırsa, spor olarak uygulamasında da gelişebi
lecek yaralanmaların çok ciddi olabileceği unutulmamalıdır. 

Kendine özgü kıyafeti ile esnek poliüretan minder ile kaplı bir zemin üzerinde 

yapılan karcle karşılaşmalarında W. U.K.O (Worl Union of Karate Organizali-

on) kuralları uygulanmaktadır. Rakibe zarar vermeksizin kurallar dahilinde 

tekme ve yumruk şeklinde yapılan ataklar serbesttir. Yüz. baş ve boyun ile temas 

eden teknikler, kasık bölgesine yapılan ataklar, tehlikeli şekilde yere atma ve alt 

cksliremilclcre vurma şeklinde yapılan ataklar yasaktır. Ancak, madalya kazana

bilme ve kürsüye çıkabilme hırsının yoğunlaştığı müsabakalarda kontrolsüz 

ataklar ve hatalı teknik uygulamalar ile istenmeyen sakallanmalar olmaktadır. 

Bu çalışmada yazarın 1981 yılından beri Karate Federasyonu Sağlık Kurulu 
Üyesi olarak edindiği tecrübeler gözden geçirildi. Olimpiyatlara dahil edilmesi 
düşünülen karate de sakatlıkların azaltılması için alınması gereken önlemler vfl 
kullanılması gereken koruyucular üzerinde duruldu. 

İdeal bir koruyucunun sporcunun haraket kabiliyetini ve süratini etkilemeye

cek şekilde, teknolojinin imkanlarından yararlanarak güvenilir malzemeden 

yapılması ve bedene uygun olması gerekliği sonucuna varıldı. 

İstanbul lluyılnrpuşu Numune llaslııhaııosi Ortopedi vo 
Trtıvuıuloloj i Servisi. 
kurulu l;tidcrıı*yonu Sııjluk Kurulu I yu ıi 
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FUTBOLDA ALT EKSTREMİTE YARALANMALARI 

I İp I )ı. İrfan ESENKAYA. Dr. Tekin BARAN. Dr.Ufuk NALBANT* )ĞLU 

ı ulbol gerek izleyeni, gerekse oynayanı ile günümüzün en popüler sporudui 

Di ı kontak sporların tersine futbolda ciddi sakatlanma kural değildir, ancak 
1 ı lı m bilir. Futbolcunun kendisi ile ilgili veya onun dışındaki sebeplerden 

Ii bilen yaralanmalar en sık alt ekstrem itelerde, özellikle de ayak bileği ve dİ2 

inde görülür. 

I (ılışmamızda 1 Ocak 1993 ile 30 Haziran 1993 tarihleri arasındaki 6 aylık 

ımlu İstanbul, Haydarpaşa Numune Haslahancsi Ortopedi ve Travmatoloji 

lı 'i l'olil liniğinc futbol yaralanması nedeni ile başvuran 93 olgudan alt ekstro 

INIlı ı ıinde yaralanmaları olan 64 olgu ele alınmıştır. 

I |ı psi erkek olan ve amatörce futbol oynadıklarını tanımlayan olgularımızın 

il il im ı yaşları 23.7 (13-43) idi. Olguların 52 si sentetik elyaflı çim halı 8'i 

I ıpı il l'li çim zeminli sahalarda olmuştur. Olguların 58'i karşılaşma (maç) 6*11 

m m ;ırasmda oluşmuştur. 

• ıı ıkınmalar anatomik bölgelere göre sınırlandırıldığında 30 olguda (%46 9) 

ıi bil. n !()olguda(%31.2)diz, 5 olguda(%7.8) ayak. 5 olguda (%7.8)krua 
ıh (%(> \) uyluk bölgesi lokalizasyonları saplandı. Yaralanma tiplerine 

ınıllaııdırıldığında, 36 olguda (%56.3) dislorsiyon, 17 olguda (%26.6) 
•It'.uda (%10.9) kontüzyon. 2 olguda (%3.1) tendon rüplürü. 2 olguda 

11 um l ulolcndinozstrain saptandı. 32'si sağ. 32'si sol tarlla oluşan yaralan 
ı m IK'ı futbolcunun dominant kullandığı ekstrem i leşinde gelişmişti 

nıııııı inha içindeki konumuna göre yaralanma şekli değişmekle ise de 

ıı Ilıl ı ı m ı ııasııula lopa müdahale veya düşme ya da rakibin balalı leknik 

ıı ı ı onrnsı özellikle nyak-ayak bileği ve diz çevresinde yaralanma 

il ıı I m l ı 

ı ı ı . .1 , ı r > ı lıınııını I lıı ılım ı < l l lopı 'lı \> 
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BOLU CİMNASTİK KULÜBÜ MÜSABIK CİMNASTİKÇİLERİNDE 
İKİ YIL SÜRESİNCE GÖRÜLEN SAKATLIKLARIN TİPİ 

ÜZERİNE RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA 

Uz. Fzl. Ayla GÖKMEN* 

ÖZET 

Temmuz 1989 ile Temmuz 1991 tarihleri arasındaki iki yıllık bir dönem 
süresince, Bolu Cimnastik Kulübünün 19 müsabık cimnastikçisinin (11 erkek ve 
8 bayan) maruz kaldığı sakatlıkların tipini ortaya koyan rctrospcktifbir araştırma 
yapılmıştır. Sakatlıklar hakkındaki bilgi, arşiv tarama ve anket methoduyla 
toplanmıştır. Sonuçlar daha önce bu konuda yapılan çalışmalar ile karşılaş-
lırılmıştır. 

Erkek cimnastikçilerdeki toplam 31 sakatlığın en büyük kısmını 11 (%35,4) 

vaka ile stres reaksiyonu veya overuse tipi olarak teşhis edilen nonspesifik ağrı 

oluşturmuştur. İkinci sırayı 3'cr (%9,6) vaka ilcslrain, kontüzyon, kırık vcosgood 

schlattcr; üçüncü sırayı 2'şcr (%6.4) vaka ile lascrasyon. stres kırığı ve calcancal 

epin almıştır, l'cr (%3.2) tane de sprain ve cnflamasyon vakasına rastlanmıştır. 

Bayan cimnastikçilerde de toplam 24 sakatlığın en büyük kısmını 9(%37,5) 
vaka ile yine nonspesifik ağrı oluşturmuştur. İkinci sırada 6(%25) vaka ile sprain; 
üçüncü sırada 5(%20,8) vaka ile strain; dördüncü sırada 2(%8,3) vaka İl<3 
kontüzyon ve son sırada l'cr (%4.1) vaka ile lascrasyon ve dislokasyon yol 
almıştır. 

O.S.O.M. Sporcu lijiiiın Sujlık V«J Vııntırımı Mcrktizl 11 yolorııpİMİi 
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ISINMADA ÖN YÜKLENMENİN ANAEROBİK GÜÇ, SÜRAT ve( 
PATLAYICI KUVVET ÜZERİNE ETKİSİ 

Prof.Dr. R.Oktay GÖZÜ*, Dr., Fuat KOÇYİĞİT**. 
D0(J Dı. Sedat MURATLI***, Yard.Doç.Dr. Füsun ÖZTÜRK**** 

ÖZET 

ı ıınmada fornıel bölümde uygulanan alaktik anaerobik özellikte, maksimal 

ı ı 11- uygulanan ön yüklenmenin (ÖY) anaerobik güç, sürat ve patlayıcı kuvvet 

II imdeki etkisi incelendi. 

1 ılı.m.ula ısı oluşumunun gerçekleştiği informel ısınma ile ÖY uygulanan 

ı ı 11ıınanın ardından alaktrik ve laktik anaerobik güç vvingale testi ile 14 

n llılii (Yaş I9.8)i sürat. 30 m, sürat testi ile 16 sporcuda (Yaş\-19.6); 

ı ı i ııv\'d sargent test ile 16 sporcuda (Yaşx-19.6) ölçüldü. Sonuçta. ÖY 

lll ı ısınmanın her 4 parametrede verimi arttırdığı saptandı (P<0.01). 

I . ı . i l ı I ip I .il ı ı l U - M 

ı ' ı i l u ı .ı 
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SUTOPU OYUNCULARININ K O L VE BİSİKLET 

ERGOMETRESİNDEKİ MAKSİMAL E G Z E R S İ Z D E OKSİJEN 
TÜKETİMİ VE KALP ATIM HIZI DEĞERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr.Rüştü GÜNER*, Doç.Dr.Emin ERGEN**, Doç.Dr. Cancr AÇIKADA**, 
Prof.Dr.Orhan S ANDAÇ*. 

ÖZET 

Su spörlarındaki fizyolojik yanıtları incelemek için yapılan havuzların tüm 
dünyada sınırlı sayıda ve yüksek teknoloji gercktiridği için çok pahalı olması, bu 
sporları yapan kişilerin verimli bir şekilde test edilmesini önlemektedir. Yüzme 
ve sutopu sporu yapan sporcular hem alt ekstremitelerini hem de üst ekstrem ile 
lerini değişik oranlarda kullanmaktadırlar. Oplimal koşulları tam olarak sağla
masa bile sporcuların havuzlara oranla daha kolay bulunan, ucuz ve oplimal 
koşullara yakın sistemlerle test edilmesi düşüncesi ortaya atılmıştır. Üst ekstrfl 
mitedeki fizyolojik yanıtları kol ergometresinde alt ekstremitedeki fizyolojik 
yanıtları ise bisiklet ergometresinde inceleyip iki egzersiz arasındaki yami 
farklılıklarını incelemek olasıdır. Bu çalışma sutopu oyuncularında kol ve bisiklet 
ergometresindeki maksimal egzersizde oksijen tüketimi ve kalp atım hızlarının 
karşılaştırılması amacıyla düzenlcnmitir. Kol ergometresi egzersizi krank yi il 
sekliği omuz seviyesinde olacak şekilde oturur pozisyonda, aktif kas gruplarının 
miktarını artırmak amacıyla gövdeyi sabitleştirmeden uygulanmıştır. Yüklemi 
ye bisiklet ergometresinde 75 Walt'la başlanmış ve her 3 dakikada 50 Watt'lık \ ul 
artırılmıştır (75-125-175-225-275-375 VVatt). Kol ergometresinde yüklemeyi 
25 Walt'la abaşlanmış ve her 3 dakikada 25 Watt'lık yük artırılmıştır (25-50 /1 
Watt). Çalışmada 16-22 (18.8 ± 2.0) yaşları arasındaki 13 erkek sutopu 
oyuncusunun oksijen tüketimi ve kalp atımı hızı değerleri ölçülmüştür. Aynı I 
yükünde (75 Watt) oksijen tüketimi, kalp alım hızı değerlen kol ergomctrcsindı 
bisiklet ergometresine oranla istatistiksel olarak daha yük- k bulunmuşdui 
(p<0.001). ulaşılan maksimal yük kol ergometresinde bisiklet crgomctrcsinı 
oranla % 35 daha düşük gözlenmiştir. Maksimum egzersizde kalp atım İ1I2J 
(p<0.01) değeri kol ergometresinde bisiklet ergometresine oranla daha düşül 
bulunmuştur. Oksijen tüketimi değerinde her iki ergometrede de anlamlı larl 
tespit edilememiştir. Bundan önce yapılan araştırmalarda deneklerin kol cı 
metresinde bisiklet ergomctresiyle karşılaştırıldığında daha düşük maksimum 
oksijen tüketimi değerlerine ulaştıkları bildirilmiştir. Ancak bu çalışmad il I 
sonuçlar, sutopu oyuncularının üst ekstremile spesifik antrenmanlarının 
ergometresindeki oksijen tüketimini artırabileceğim göslcrmcktcdiı 

* G.S.O.M. Sporcu Eğitim ıglıl • taifltrma Morl Fizyotomı li 

IIIKm KAYAKLI KOŞUNUN BAŞARISINI BELİRİ IM İN 

FAKTÖRLER 

Hakan GÜR, Soner AKKURT, Selçuk KÜÇÜKOÖLl I 

• ve 10 km kavaklı koşunun başarısını tahmin etmek de kullanılabilecek 

II il i • ./ellikleri tespit etmeyi amaçladığımız bu çalışmaya 21.6 ±3.2(17-27) 

ı ı in ıı .randa 10 milli kuzey disiplini kayakçısı gönüllü olarak katıldı, Kayak-

.ı ıın i u/ey kayağa özgün çabukluk, denge, baldır yükselme, şnav ve antropO 

İtli mi ı< ı KT uygulandı (Arnot ve Gaines 1986). Ayrıca deneklerekoşubandnukı 

imal test, diz ve omuz fleksör-ekstansör kaslan için konsantrik-ck/antrık 

ı ı illeri (sırası ile diz için 30, 180, 240, 300°/san ve 60, I20°/san,omu2 

1I1 100" /san ve 60, 120°san*lik hızlarda), esneklik, el kavrama ve de bel 

11 'Kimileri yapıldı. Elde edilen sonuçlar 1992 Balkan şampiyonası'nda 5 ve 

m koşularında elde edilen derecelerle karşılaştırıldı. Karşılaştırmalarda 
1 ' nıntriks kullanıldı. 5 km yarış sonuçları ile yaş, kilo, el kavrama 

II İv il ıı vveti, maksimal oksijen tüketimi(V02max. 1/dak)., çabukluk, dİ2 

ı lansör kaslarının konsantrik, omuz fleksör-ekstansör kaslarının kon 

lk vı de ekzantrik kuvvetleri arasında anlamlı (p<0.05) ilişkiler tespit edildi 

>n, sonuçları ile de yaş, kilo, oturma yüksekliği, çabukluk, bel kuvveti 

mı (l Alak), diz fleksör-ekstansör kaslarının konsantrik, omu/, deksöl 

ıı ı aslarının da konsantrik ve de ekzantrik kuvvetleri arasında anlamlı 

I ı h . h i n tespit edildi. 

ılı imanın sonuçlan, 5-10 km kavaklı koşunun başarısının belirlenim ilin 

11 m veli aerobik kapasite, çabukluk, kilo, diz fleksör-ekstansör kaslarının 

<< D fleksör-ekstansör kaslarının da konsantrik ve de ekzantrik 

ıınm önemli faktörler olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, bu sonuçlai 

il H n ılısıplini kayakçılarına iyi bir performans elde edebilmeleri için bu 

llıl Iı um iv Ir.luınclcıini öneriri/. 

I ı i ! ' I il ı ı l ı ı ' I M >l İ l . I M i l l i ğ i I t ı l ı ı ı ı I İl i 11 Hm .1 



MENSTURAL SİKLUSUN 24-35 YAŞ KADINLARDA 
FİZİKSEL KAPASİTE ÜZERİNE OLAN 

ETKİLERİ 

Hakan GÜR. Soner AKKURT, Eflal ERDOĞAN, 
Selçuk KÜÇÜKOĞLU 

Bu çalışmaylamenstural siklusun foliküler, luteal vedcmcnsturasyon fazları

nın scdantcr kadınların fiziksel kapasitesi (özellikle kas küvetleri) üzerine olan 

etkilerini ortaya koymayı amaçladık. 29 ± 3.1 yaşlarında 28.3 ± 2.1 (24-32) 

aralıkla düzenle mensturasyon gören, hiçbir ilaç kullanmayan sağlıklı 16 sedanlcı 

kadın çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Deneklerin foliküler. luteal fazlan birin 

rini takip eden düzenli 3 siklusun takvimine göre hesaplandı. Foliküler ve luteal 

dönemde deneklerin kan prolaktin (P). foliküler slimulan hormon (FSII) 

lutcnizan hormon (LH). östrojen (O), progesteron (PG), serbest (ST) ve toplanı 

tcslcslcron (TT) düzeyleri tespit edildi. Foliküler, luteal ve mensutarasyon il" 

nemlerinde deneklere fiziksel çalışma kapasite testi (PWC170), el kavrama ve I il I 

kuvveti, esneklik ve de bacak konsantrik-ekzantrik kuvvet testleri uygulandı 

Ölçülen değerlerin 3 dönem arasındaki farklılıklarını ortaya koymak için lı I 

yollu varyans analizi, hormon sonuçlarıyla test sonuçları arasındaki ilişkisi 

gözlemleyebilmek için de basamaklı regresyon analizi yapıldı. Folikülcr-lulı Qİ 

dönemler arasında FSH. LH.O.P ve ST kan düzeyleri anlamlı (p<0.05) olaral 

farklı bulunmasına karşın fiziksel kapasiteyi test ettiğimiz değerler mensim.ıi 

siklusun 3 dönemi arasında farklılık göstermedi. FSH. LH, P ve TT düzeyin ı ili 

konsantrik-ekzantrik bacak kuvvetleri arasında da anlamlı ilişkiler (p- 0 01) 

tespit edildi. 

Sonuçla bu çalışmanın sonuçları menstural siklüsün değişik dönemlerindi 

fiziksel kapasite de anlamlı değişiklikler olmadığını gösterdi. 

* Uludağ Ünivorsitosi Tıp PnkültONİ Spoı Hekimliği Bilini Dalı lîııı n 

in 

ÇİM KAYAĞI BAŞARISININ BELİRLENMESİ 

Nimet HAŞIL*, Okan GÜLTEKİN*, Sadettin EROL* 

ÖZET 

Uıı ' ;ulışmada çim kayakçılarının başarısı üzerinde etkili olan fizyolo-
• ı İlikleri saptamayı amaçladık. Bu çalışmaya yaşları 23. 8 ± 4.3 (18-

ı "İm Avrupa Şampiyonası 1. Ayak Çim Kayağı yarışmalarına katı 
planı 15 sporcu (9 yabancı, 6 Türk) gönüllü olarak katıldı. De-

ıı • •• müsabakadan 4 gün önce kayakçılar için önerilen bir test ba-
mı (ı ııbukluk, motor öğrenme, bacak ve bel kuvveti, blok üstü alla 
ı ı ı ıM1.1 kuvveti ve duvar skuat) uygulandı. Sporcuların perlbr-

ııı İM Avrupa Şampiyonası 1. Ayak süper G., büyük slalom ve kü-
ı il yarış sonuçları idi. Sonuçlar korelesyon matriks p < 0.05 İİC 

11 n.InıMı. 

ı lı mı çabukluk, motor öğrenme, bel ve bacak kuvvetleri, sol el 
kııv elleri ile küçük slalom dereceleri arasında, süper G yarış 

m ılı ı ııbukluk, motor öğrenme, bacak kuvveti, blok üstü allama 
lı fi masında istatistiksel anlamlılık saplandı. Sonuç olarak çim 
'i ııının özellikle daha teknik olan küçük slalom yarışmalarında 

• •i \,ııı\ıu.ı tekniklerinde başarılı olmaları için çabukluk, raoloi 
i- I ve bacak kuvvetleri ile bacak anaerobik güçlerini geliştir 

m. 

ı ı 

I il ıılı. ı Ilı ılı ıı I flılınu M Spı il Mı 'lııımı 
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11 HAFTALIK KAYAK ANTRENMANININ ÇOCUKLARDAKİ 
KAYAĞA ÖZGÜN FİZİKSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Nimet HAŞIL*, Okan GÜLTEKİN*, Sadettin EROL* 

ÖZET 

Bu çalışmada 11 hafta kayak antrenmanı (kış sezonu boyunca nalla 
sonlan) yapan bir grup kulüp kayakçısının n = 13 kayağa özgü fiziksel 
gelişimi üzerindeki etkilerini görmeği amaçladık. Yaşları 12. 3 ± 1.84 
( 10 - 15) olan 13 bayan sporcuda alp kayakçıları için önerilen bir ti İl 
bataryası uygulandı (Arnot 1986). Sonuçlar eşleştirilmiş "t" testi ili 
değerlendirildi. Testler kış sezonu başlamadan önce ve kış sezonu biti 
minden sonra yapıldı. 

Bacaklardaki anaerobik gücü belirlemek için kullanılan duvar skutl 
testinde sağ ve sol bacakta istatistiksel olarak anlamlı gelişme saptandı 
p < 0.001. Buna karşın çabukluk, motor öğrenme, bel ve bacak kuvvel 
lerinde aritmetik olarak bir artış gözlenirken istatistiksel anlanılılıl 
bulunamadı. Yine deneklerin blok üstü atlama, esneklik ve dikey sı. ru 
ma değerlen arasında da istatistiksel anlamlılık gözlenmedi. Bu çalısınH 
nın sonuçları 11 hafta, haftada iki gün, günde 4 saat süreli teknik ağırll 
klı yrnılan kayak antrenmanlarının çocukların fiziksel özelliklerindi- bı 
lirgin gelişmeler sağlayamayacağını gösterdi. Bu nedenle antrenörlerin 
kayakta başarı için teknik antrenmanların yanında kuvvet ve moloı İM 
cerilcri geliştirmeye yönelik antrenman yaptırmaları gerektiği düşüm ı 
sindeyiz. 

* U. Ü. Eğitim Fakültesi Beden EJİtimi vo Spoı Bölümü 

IH 

^ ^ ^ »EGIŞIK BRANŞTAN SPORCULARDA 
n ı KSİVON/EKSTANSİYON İZOKİNElİK KAS KUVVETİ 

ORANLARİ 

-.1 HAZIR*, Tahir HAZIR**, Nevin ERGUN***, Perihan UFUK! 

II ı i/.okinctik dinamometresi son yıllarda sporcu sağlığı ile 
ılopcdi, egzersiz fizyolojisi, fizyoterapi gibi alanlarda kas kuv-

I nb|ı I iıl olarak belirlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Kas is-
I ı inini ait sakatlıklar, ipsilateral ve bilateral dengeyi sağlayan 

ıı ıtılarının azalması ile artmaktadır. Diz fleksiyon / ekstansiyon 
ı " - ı "i.mı sportif durumlarda, sakatlıkların önlenmesinde yaygın 

ı i ııll.ıııılıuaktadır. 

inada < ybex 11+ izokinetik dinamometresinde 30°, 60°, 180° 
İMİ n hızlarda beş değişik branştan (genç ve büyükler serbest 

il ıı = 55, grekoromen güreş genç milli tk. n = 15, eskimi 
'0, voleybol yıldız milli tk. n = 16, basketbol yıldı/milli 

19) ı'.planı 125 sporcunun Hamstring / Quadriccps (H/Q) kas 
ılın hesaplanmıştır. H/Q oranlarının hız artışına paralel ola 

ipi 'Diniştir. Bu bulgular literatürdeki bulgularla uyumlu 

İli \ı.r.İllin.ı Mı I ki' I İM.I-.yon / A N K 

İ l l i il vı IVI m >|ı >|i'.ı '. I I Ilı ylı |»ı , I 

I I ı Sıhhiyi \ N K 



BAYAN HENTBOL OYUNCULARINDA VE NORMAL 
POPCJLASYONDA DİZ VE OMUZ KASLARININ 

İZOKİNETİK ANALİZİ 

Dr. Sabirc AKİN*. Dr. Fatma ATALAY GENER* 

ÖZET 

Bu çalışmada bayan hentbol oyuncuları ile benzer yaş grubunda spor yapma
yan bayanlarda omuz ve diz çevresi kaslarının izokinelik değerlendirilin amaç
landı Çalışmada 14 bayan hentbol oyuncusu ile 14 spor yapmayan, sağlıklı 
bayan denek yer aldı. Omuz inlcrnal ve cxlcrnal rotator. fi ek sor ve ckslansor. 
abduktoı ve adduktor, diz llcksor ve ckslansor kas gücü ölçümlerinde Cybcx 350 
ı ol İm ilik dinamometre kullanıldı. 60 ve 180°/sn açısal hızlarda maksimum kas 
ip u değerleri (pcak torcjuc) ve agonisl /antagonisl kas gücü oranları saptandı, 

in. elemeler dominant ckslrcnıitclcrde yapıldı, 60 ve 180° /sn açısal hızlarda tüm 
m ıl ıınımı kas gücü değerleri ve dizde ileksiyon /ekstansiyon kas gücü oranları 
hentbol Oj uncularında kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı düzey
de \ ııl ek bulundu. Omuzabduksiyon /adduksiyon kas gücü oranlan ise her iki 
açısal hızda ila kontrol grubunda hentbol grubuna oranla anlamlı düzeyde yüksek 
bulundu Bu verilerin dominant üst ekstremiteyi ilgilendiren sporlar için bir temel 
oluşturacağı kas güçlendirme \e rehabilitasyon çalışmalarını yönlendirecek 
nitelik taşıdığı düşünülmekledir. 

OH I I nlvıjı iti 1 1 ip 1 ul Dili ı l ı il 1 l'ıp vı Rahnhililıinyoıı Vııa Milim Dalı 
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YAŞIN 21-69 YAŞ SEDANTER KADINLARDA DİZ 
EKSTANSÖR-FLEKSÖR 

KAS KUVVETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Soner A K K U R T * . Hakan GÜR*. Selçuk K Ü Ç Ü K O Ğ L U * 

Yaşın sedanter kadınlarda ku\ vet üzerine etkilerini gözlemlemeyi amaçladı
ğımız bu çalışmaya yaşları 21-69 olan 32 sağlıklı sedanter kadın gönüllü olarak 
katıldı. Denekler yaşları 29.5±4.6 (21-35.n= 17) olan iki gruba ayrıldı. Denekle
rin diz ckslansör-flcksör kaslarının 60 ve 180"/san'deki hızlarda konsanlrik, 60 
VC 120°/san'deki hızlarda ckzanlrik. 30 ve 60 açılarda da izometrik kuvvetleri 
ölçüldü. Her iki grubun değerlerinin karşılaştırmasında t-testi uygulandı. Elde 
edilen sonuçlar yaşla diz ckslansör-flcksör kaslarının konsanlrik. ckzantnk ve de 
İzometrik kuvvetlerinde anlamlı (p <0.05) düşüşler olduğunu gösterdi. Yüksek 
tuzlardaki ölçüm sonuçlan ve kuvvetin vücut ağırlığının % cinsinden değerlendir
mesinde bu farklılıklar daha da belirginleşmekteydi. 

Sonuçla bu çalışmanın sonuçları yaşla kadınlarda diz ckslansör-flcksör kas 
kuvvetlerinin anlamlı bir şekilde azaldığını, bu azalmanın aşın kilo alımıyla ve de 
d.ıha hızlı hareketi gerektiren aklivilc de daha da belirginleştiğini gösterdi. 

1 i,,,1 ,.• 1 M,, 1 ıi 1 1 ip 1 ,ıl ııiı < I|HII II 1 imli ]i Hilmi i >ıılı Üııı >ıı 
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MİLLİ SPORCULARDA IZOKINETIK KAS KUVVETİ 

Meral HAZIR*, Tahir HAZIR**, Nevin ERCİUN***, Candan ALGUN'" 

Son yıllarda hem rehabilitasyon alanında bilgi toplama, nemde çeşitli 
kuvvet parametrelerinin araştırılmasında izokinetik dinanometrenin kul 
lanımı artmıştır. İleriye yönelik olarak sporcuların izokinetik kas kuvvel 
değerleri hakkında norm oluşturabilmek için 32'si genç 55 serbest gün 
milli takımından, 15 Greko - Romen genç milli takımından ve 20 Eski im 
milli takımında olmak üzere toplam 90 sporcunun; 

[Yaş (yıl) X = 21.12 ± 2.66; Vücut Ağırlğı (kg) = 71.81 ± 12.07 
Boy (cm) = 170.17 ± 8.24] CYBEX 11+ izokinetik kas dinamomıin 
sinde 30°, 60°, 180°, 300° /sn hızlarda bilateral dirsek, kalça ve diz ek 
stansör ve fleksör kaslarının pcak torque değerleri ölçülmüştür. Quadıl 
ceps ve hamstring kaslarının peak lorcjııe/ vücut ağırlığı oranlan İn 
saplanmıştır. Tüm hızlarda sağ ve sol dirsek, kalça ve diz ckstansöı 
fleksör kaslarının peak torque değerleri arasında istatistiksel laik I MI 
lunmamiştır (p >. 05). 

* Spor Eğitimi ve Sağlık Araştırma Merkezi İstasyon / ANK 

' M.Ü. Spor Bil. ve Tek. Y.O. Beylepe /ANK 

" I I Vu Tcıi ve Rch Y t) Sıhhiyi ANK 
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ı»ı «.IŞIK EĞİMLERDE YURUYUŞ VE KOŞU EGZERSİZLERİ 
ESNASİNDA METABOLİK CEVAPLAR 

Tahir HAZİR, Cancr AÇIKADA, Emin ERGEN 

Al'iıhklı olarak yapılan eksentrik ve konsenlrik kas kasılmasına dayalı 
m,il.ıı (yürüyüş, koşu) arasında önemli metabolik ve mekanik laikli 

inin. 14 aktif deneğin (yaş : 23.5 ± 2.13, boy : 175.23 ! 3.73, 
ııl ııgırlığı: 69.03 ± 5.29 yağsız vücut kitlesi : 64.27 ± 4.79, % yağ 

l 1.43) Ircadmill'de +%10 (konsentrik çalışma), -%10 (eksenini 
e ('/o 0 (eksentrik-konsentrik çalışma) eğimde, 4 km/h, (> kın/h 

M hızlarında ve 8 km/h, 10 km/h koşu hızlarında metabolik ceva 
MI MI.. Iı'iıınişlir. Bundan başka TreadmilPde değişik eğimlerde laikli 

"i I ile alt ekstremite kaslarından m. gastrocnemius (GAST) VC 
ı m l.ıiı ıalis (VL) kaslarının motor ünite kullanıma ait bulgular in 

i' l Iromyografi (IEMG) şeklinde değerlendirilmiştir. 

ı i'inılıicle hem yürüyüş hem de koşu hızlarında V02'nin ubBCl 
lU'ii (ınl/dk) -% 10 eğimde; + %10 ve % 0 eğimdeki lükctimücn 

I ıı/ılıı (p < .05). + %10 eğimdeki V02, tüm hızlardaki koşu ve y(l 
ersizlerinde %0 eğimden anlamlı derecede yüksek bulun 

İHI (p 001). V02'nin VA ve YVK-relatif (ml/kg/dk) tüketimi gfla 
• İm.ıı.ıl. ıköerlendirildiğinde; VA-relatif değere göre ekle edilen 

ıbsohıl V02'den elde edilen bulgulara paraleldir (p < .05) 
ı II ılık YVK-rclalif V02 tüketimine ait bulgular, 10 km/h hizdö 

ı isinde %>()/-%10 eğimler arasındaki V()2 tüketimi ham (p 
ııl ıı ıılaki bulgulara benzerdir (p <.05). 

ı ı im İn ı üç eğimde treadmill testinden önceki dinlenik kalp 
hl 'm ıl. MI) aıasında istatistiksel olarak laik bulunmamışın (p > 

t) ı ' . K) M- ''< 10 eğimlerde aynı iş yüklerinde KAII'ıla V02'yc 
ı ılılı ı '. 10 eğimde, %() ve -%10 eğimdeki yürüyüş ve ko|U 

• l. ını.lı n daha yüksektir (p <.()5). Bununla berabcı ' 10 
ı ı m i, yürüyüş egzersizinde kayıl edilen KAH, 'M) eğimden kÜ 
ı ı ' i- ı.ıl»t ı laik anlamlı bulunmamıştır (p <.05). 1 >iğeı lıı/laı 

İHMtll ılı leıcılc düşüktüı (p <.05). Kaslar arası IEMG polansîyı Ilı 
ı 1(1 . i'imılı' hım hızlarda < JAST kasından ölçülen ll-NU -

ıll II M( i potansiyellerinden daha yüksek bulunmuîjlui (p 
Dil I ıı iıl II) • r mu l< (ı I m Iı yü lüyüî j VC 10 İ m l i İCC1 |U 
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hızlarında GAST - IEMG r VL - IEMG'den büyük olmakla beraber an
lamlı değildir (p > .05). Diğer hızlarda (4 km/h yürüyüş ve 8 km/h koşu 
egzersizi) GAST - IEMG potansiyelleri, %0 ve +%10'daki IEMG bul
gularına paraleldir (p < .05). GAST kasının -%10 eğimde hem yürüyüş 
hem de koşu sırasında GAST - IEMG potansiyelleri, %0 ve +%1() 
eğimdeki yürüyüş ve koşu egzersizlerinde kayıt edilen GAST - IEMG 
den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p <.0()l). 
Aynı şekilde %0 eğimde ölçülen GAST - IEMG bütün treadmill hızla 
rında + %10'dan daha yüksektir (p <.05). +%10 eğimde 4 ve 6 km/h 
yürüyüş egzersizleri esnasında VL kasına ait IEMG aktivitesi -%1() 
eğimde ölçülen VL - IEMG aktivitesinden düşük olmakla beraber an 
lamlı değildir (p > .05). Bununla beraber +%10 eğimde 8 ve 10 km/h 
koşuda ölçülen VL - IEMG aktivitesi, aynı eğimdeki GAST - IEMG ak 
tivitesine parelel bulunmuş fakat fark, GAST - IEMG'nin aksine istatifl 
tiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p >0.5). +%10 ve %10 eğimlerde 
her iki tip egzersizde bütün hızlardaki VL - IEMG potansiyelleri %Q 
eğimden yüksektir. Ancak IEMG potansiyellerindeki farklar +%I0 / 
%0 eğimler arasında tüm hızlarda istatistiksel olarak önemli (p <.05), 
%10 / %0 eğimlerde 4 ve 6 km/h yürüyüş ile 10 km/h koşuda anlamlı (p 
>.05), 8 km/h koşu hızında anlamsız bulunmuştur (p >.05). Bu çalışın,ı 
eksentrik ve konsentrik kas kasılması esnasında yürüyüş ve koşu cgzcı 
sizleri esnasında metabolik cevapların ve özellikle GAST kasında motui 
ünite aktivasyonunun farklı olduğunu göstermektedir. 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri e foknolojüBİ Yüksekokulu Beytepı v.ı.\r\ 

BİR FİZYOLOJİK PROFİL VE SAĞLIK 
DURUMU SAPTANMASI 

ı i (HİN*, T.ERDİNÇ*, A. ERTAT*, S. ELMACI*, F. DURUSOY* 
Y. TUTPINAR**, D. ÖZAKSOY** 

111'la, 63 yıldır düzenli spor yapan, gençliğinde ve master olarak 
ı h ı.w ısı bulunan Rıza Maksut İşman'ın vücuduna, düzenli antren-

ıi ııın i' -nksiyonel ve sağlık açısından etkilerini araştırdık, istirahat ve 
ı ırak çekilen EKG (Elektrokardiogram)'da, 1989 yılında çekilen 

i' i',< inilmeyen atrioventriküler tam blok saptandı. Yine 1989 
ı ı \ Mıand'a göre indirekt olarak ölçülen Maksimal Oksijen.Kulla-

< >.'.) 34 cc/dk/kg bulundu. Bu defa direkt ölçülen MaxV02 
• niııkiiler blok nedeniyle 25.33 cc/dk/kg olarak saptandı. Bu 

I llU'iııiıırc göre kendi yaş grubunun spor yapmayanlardaki dil
iyordu. Fakat literatürde spor yapmayan atrioventriküler blo 

ul< IMIIUnan değerlerden yüksekti. 

1 m ' kan parametreleri normal bulundu. Kemik dansitesi öl 
linin lan normalin alt sınırındaydı (minimal osteopeni). iskelet sis 

I ıdyolojik tetkiklerde bilateral femur boyunları kısalmış, diz 
nii"/ belirtileri bulunmasına rağmen hareketlerle ilgili (ge 

linini isjeıde gerekse spor yaparken) herhangi bir şikayeti sap 

ı I ı Ki I M. İşman'ın gerek fizyolojik ve gerekse sağlık açısından 
I.ıkı spor yapmayan kişilere göre daha iyi durumda oldu IMI 

,1 ı, 

I >|ioı 11. kimlimi Kilim ılalı 

Uıılvi'i Ilı ı I i|> I .il Kııılyıılojı AHİ) 
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KONDROMALASIA PATELLANIN KLİNİK VE RADYOLOJİK 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE REHABİLİTASYONU 

Prof. Dr. Tunç Alp KALYON, Dr. Taner AYDIN, Dr. Bülent ÇİVİTÇİ, 
Uzm. F/t. Handan YAĞMUR, F/l. Ümit GENÇ 

Bu çalışma, kondromalasia pateller tanısı konulan hastalarda hazırla 
dığımız patellofcmoral eklem rehabilitasyon protokolünün etkinliğini 
araşırmak amacıyla yapıldı. 

GATA Spor Hekimliği ABD Araştırma Laboratuvarına başvuran | 
bayan ve 5 erkekten oluşan 13 kişilik hasta grubu çalışmaya alındı 
Hastaların yaş ortalaması x= 28,46 ± 2.67 yıl, boy ortalamıı l 
x = 66,77 ± 1,67 cm, vücut ağırlığı ortalaması x = 66,77 ± 2,23 kr idi 
Kondromalasia patella 8 hastada sol dizde, 5 hastada sağ dizde idi. 

Hastların bacak kuvveti ve fleksibilileleri klasik yöntemlerle, (j| 
fonksiyonel kapasiteleri Cincinali ölçü sistemi kullanılarak tedavi öncı I 
ve sonrası ölçüldü. 

Hastalar haftada 3 seans olmak üzere toplam 12 seanslık icılıı | 
programına alındılar. Tedavi programı izotonik, izokinetik esnel N 
denge, dayanıklılık, ve fonksiyonel çalışma esaslarını içermektcdlı 
Böylece statik ve dinamik egzersizler birlikte uygulandı. 

12. Tedaviden sonra tekrarlanan değerlendirmede klinik belirtili ıılt 
düzelmenin yanı sıra bazı Cybex parametrelerinde anlamlı değişikli! Iı l 
saptandı. 

Sonuçta, statik ve dinamik egzersizlerden ibaret rehabililıı 
programının K.P. li hastalar için yararlı olabileceği kanısına varildi 

GATA. Spor Hekimliği Anabilim Dalı Büşkanlljl, ANKAR \ 
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AYAK BİLEĞİ EKLEMİNDE İZOKİNETİK 
DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ SONUÇLARI 

Prof. Dr. Tunç Alp KALYON, Dr. Taner AYDIN, 
IHI P/l. Handan YAĞMUR, Fzt. Ümit GENÇ, Dr. Kamil YAZİCOĞLU 

ı \ Spor Hekimliği Araştırma Laboratuvarında, çeşitli neden
li ıjilı ayak bileği sorunu olan 10 kişilik hasta grubu ile 20 kişilik 

İli Iı l ontrol grubu incelenmiştir. Her iki grupta Cybex II (+) izoki-
I lı mi ile dorsal / plantar fleksiyon ve inversiyon / eversiyon hare

li || kontrol edilmiş ve şu parametreler dikkate alınmıştır: 
II sn'de peak torque. 
11 ın'de agonist / antagonist oranı, 

I »MI uı'devvork, 
' I) sn'de agonist / antagonist oranı, 
I II sn'de TAE. 

pııı ımetrelerde alıan ortalamaların istatistik olarak değerlendiril 
1 ıı sonuçlara varılmıştır, 

il' ı iki cinsle dominant ve dominant olmayan taraflar arasında, 
Iı M parametrelerde anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

ı iyon / inversiyon oranı hasla ve kontrol gruplarında, eı 
<> ' 12,6 bulunmuştur. 

ıı i M ,<• kontrol gruplarına ait değerlerde anlamlı bir laik bulu 

• ı 

ı ii11ıı ve erkeklere ait sonuçların kıyaslamasında, plantar flok 
ı d hariç, diğer parametrelerde anlamlı farklar ortaya çık 

' ı pıiı.»metrelerde hasla/sağlam taraflar arasında önemli farklai 
ı ıı m İm faiklar istatistik olarak anlamlı bulunamamışın. De 

ıı ıılmasıyla, hu faikların ila anlamlı olabileceğini düşünmek 

n ılulını I ı,ıh |l,ı ,1 .ınlıj'.ı I I 

I • 



İZOTONİK VE İZOKİNETİK ÇALIŞMALARIN ANAEROBİK 
GÜÇ VE METABOLİK KAPASİTEYE ETKİLERİ 

Fzt. Salim KARADENİZ*, Prof. Dr. Abidin KAYSERİLİOĞLU*, 
Fzt. Feryal SUBAŞI*, Ccvat GÜLER*, A. Nasuhi ÖZER* 

Anaerobik egzersizlerin Anaerobik güç ve metabolik kapasiteye etki 
li olduğu bilinmektedir. Izotonik ve izokinetik egzersizlerin Anacrnlnl 
güce ve metobolik kapasiteye etkilerini araştırmak, izotonik ve izokinı 
tik egzersizlerin etkilerini karşılaştırmak için bu araştırmayı planladır. 

Çalışmamızda izotonik çalışma programında yaşlan 19 olan 11, izol | 
netik çalışma programında yaşları 20 olan 9 sedanler bayan üniversilı 
öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler rastgele seçilmiştir. 

Öğrencilerin fiziki muayene ve EKG incelemelerinde sonra çalısın, ıy| 
katılmalarına karar verildi. Adayların vvingate testi uygulanarak ana< ı<> 
bik güçleri ölçüldü. Bisiklet egrometresindc her üç dakikada 25 \vnli ytll 
artırarak maksimal seviyede yükleme yapıldı ve MaxVÛ2, VC(),-. \ I 
MET, Anaerobik eşik kalp vurum frekansı değerlerine bakıldı. İzolı mil 
çalışma grubu 8 hafta boyunca haftada 3 gün 3 dakikada 25 wall aı tu illi 
ile yorgunluğa kadar bisiklet çevirmişlerdir. 8 haftalık eğilim sonumla 
çalışma öncesi testler yeniden yapılmış sonuçlar karşılaştırılmısiıı 

izokinetik çalışma grubunda testlerden sonra 8 hafta boyunca h 
da 3 gün 180, 210, 240, 270, 330 /sn hız da 10'ar tekrarlı (seller arası !(l 
sn dinlenme) çalışma yaptırılmıştır. 

Sonuç olarak 8 haftalık çalışmalar sonunda izotonik ve i/ok im lıl 
lışma gruplarında VVingate testiyle En Yüksek Güç, En Düşük (im 
Ortalama Güç değerlerinde istatiksel olarak farklı anlamlılık d< ırtrlı 
rinde artışlar belirlenmiştir. Yine her iki gruptada Max V() ' 
VE, MET değerlerinde istatiksel olarak farklı anlamlılık drıvn h ı 
artışlar belirlenmiştir. 

İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Araştırımı M I lyguliiniii Merkı i ( ııj>.ı ı ı 
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« KSEK İRTİFANIN AEROBİK KAPASİTEYE VE VÜCUT 
KOMPOZİSYONUNA ETKİLERİ 

Pl Mel in KARATAŞ*, Dr. Mehmet BEYAZOVA*, Bülent ASMA 

lıııı 18 ile 34 arasında değişen (orl = 23.7) 14 sedanter gönüllü 
ı m tyıı dahil edildi. Şahısların 14 gün süren 3820 metre zirveli Kaçkar 

I H ı ve inişlerinin öncesinde ve sonrasında vücut ağırlıkları (VA), 
İU ey (VYA), vücut yağ oranları (VYO%) ve bisiklet ergomelrcsi 
• ı aerobik kapasiteleri belirlendi. Gidiş (g) ve dönüş (d) değer' 

1 ıı il ı ıılıklığında VA, VYA, VYO% değerleri arasında istatistiksel 
ml.ıınlı fark saptanamadı. Maksimum 02 tükemi (V02 max), her 
ılı ıınlaki 02 dakika hacminin maksimumu (02 pmax), metabolik 

I ' maksimumu (METSmx) değerlerindeki düşüş istatistiksel anlamlı 
ı ı n maksimum kalp hızı (FHmax), maksimum solunum dakika 

ı ınax), maksimum C 0 2 üretimi (C02max), dakikadaki maksi 
ıtlııı ı sayısı (FRmax) ve solunum alışveriş oranı (Rmax 

/ V02 max) değişmedi. Buna bağlı olarak V02 max nokta 
ııtihısyon eşleniği (VEEQ = solunum dakika hacmi (VE) ; 

| ınlımılı olarak arttı. Herhangi bir submaksimal (sbmx) iş yükünde 
- 1 . ı incelendiğinde FR, FH, VC02 değişmezken V02L / M, 
mi kg / M, 02p, METS değerlerinde azalma, VEEQ ve R değei 

İm ııiıs gözlendi. İstirahat değerlerinde tüm veriler için laik 
ııı it 11 Sonuç olarak kronik hipokside devreye giren adaptasyon 
"i ılımı.ı rağmen aerobik kapasitede azalma gözlenmekti-, noı 
ınimıı.ı dönüşten hemen sonra şahıslar arasında varyasyonlaı 

i I' İm lıl.İr aerobik kapasitenin eski düzeyine ulaşması için hu 
ıı ııiı-ci >•< irkmektedir. 

İl ı,, ı ıi IIIICKI ı ı H \nabllim tlulı 

Ilı ılın I pnimı liftlumu < ikutmıını 
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IENTBOLCULARDA İÇECEKLERLE GLİKOZ DİNAMİĞİNİN 
BELİRLENMESİ 

KASAP H*, KALYONCU O.*, MURATLI S**, KORUC.AN Ü.* 

ÖZET 

Sportifi etkinlikler sürecinde sporcunun uygun enerji depolarının do
lu tutulabilmesi konusu epeyce zamandır antrenör ve spor bilimadamla-
rının ilgisini çekmektedir. Ancak araştırmacılar bu alanda birbirinden 
farklı sonuçlar rapor etmektedirler. 

Bilindiği gibi 30 ile 90 dakikalık oyun sporlarını kapsayan aralıklı ola
rak yüksek yoğunluktaki etkinlikler büyük ölçüde karbonhidrat stokları
na bağımlı bulunmaktadır. Özellikle hentbol gibi aerobik ve anaerobik 
yüklemelerin aralıklı olarak etkin olduğu sportif oyunlardaki yükleme -
dinlenme protokolünde glikoz dinamiğinin tespiti önem kazanmıştır. 

Araştırma konumuz, gerek bu alandaki teoriye ve araştırma bulgula
rında belirtilen, "yarışına öncesinde verilen şekerli içeceklerin kan şekerini 
düşürerek hipoglisemiye sebebiyet verebileceğP'nin tam tersine, kan glikoz 
düzeyini yüksek tutmanın ve bu düzeyin korunmasının mükmün olup ol
mayacağı idi. 

Araştırmamız, 12 - 14 yaş grubundan, altı aylık maç tecrübesine sahip 
12 sağlıklı, hentbol sporcusu üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmada de
neklere, %1 yoğunlukla sakkaroz eriğinden oluşan içecek, ısınma 
başlangıcında ve intermittanl yüklemeler başlangıcında kg başına 6 mi 
verildi. Sonuçda bunun kan glikoz düzeyinde nabız ve performans aynı 
kalmasına rağmen yüksek derecede anlamlı bir farklılık meydana getir
diği görüldü. 

Bu araştırmada, şeker criğininin yüklenme öncesi ve arasında uygun 
dozaj ve düzende (uygun aralıklarla) sporcuya verildiğinde hipolisemiye 
meydan vermediğini, hatta içeceksiz kan değerlerinden yüksek tululabil-
diğini ve seyrini sürdürebildiğini göstermiştir. 

* Marmara Ünv. Beden Eğrimi ve Spor Bölümü Anadoluhisarı-İstaııtHil (M.C. Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü) 

** İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümü 
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SPORCULARLA SEDANTERLER ARASINDAKİ SERUM LIPID 
VE LİPOPROTEİN FARKLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI 

KAYATEKİN M*, SEMİN İ.*, OKTAY G.**, SELAMOĞLU S.*** 
ÇEÇEN A.***, ACARBAY Ş.***. ÖZGÖNÜLH.* 

ÖZET 

Koroner kalp hastalığı (KKH) risk faktörlerinin saptanmasında total 
kolesterol (TK), trigliserid (TG), HDL - C, LDL - C, HDL - C / TK 
değerleri incelenmektedir. Egzersiz ve cinsiyetin bu faktörlere etkisini 
araştırmak amacıyla düzenli spor yapan ve yapmayan kadın ve erkekle
rin serum lipid - lipoprotein düzeyleri saptanarak farklılıkları araştırıldı. 

Erkek ve kadın sporcu gruplarında HDL - C seviyeleri kontrol 
gruplarından yüksek bulundu (sırasıyla p < 0.01, p < 0.001). Kadın 
sporcuların HDL - C düzeyleri erkek sporculardan yüksek (p < 0.05), 
TK, TG, LDL - C seviyeleri düşük bulundu (p < 0.001). Kadın kontrol 
grubunun TK ve TG değerleri erkek kontrol grubundan düşüktü (p < 
0.001). Kadın sporcuların HDL - C / TK oranı kadın kontrol grubundan 
ve erkek sporculardan yüksek olarak bulundu ( p < 0.01, p < 0.001). 
Bu bulgular fiziksel aktivitenin ve cinsiyetin kardiyolojik risk faktörleri 
üzerine etkili olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar kelimeler : Serum lipidleri, spor, cinsiyet 

* D. E. Ü. Tıp Fak. Fizyoloji A. B. D. 

** D. E. Ü. Tıp Fak. Biyokimya A. B., D. 

*** İzmir Sporcu Sağlık Merkezi 
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SPORCULARDA ANAEROBIK EŞİK - AEROBİK KAPASİTE 
İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

KAYATEKİN M.*, SEMİN İ. *, SELAMOĞLUS.**, ÇEÇEN A.**, 
TURGAY F.**, AVAR L**, ACARBAY Ş.**, ÖZGÖNÜLH.* 

ÖZET 

Sporcularda performansın belirlenmesinde aerobik kapasite yanında 
anaerobik eşik ölçümünün önemi artmaktadır. Bu çalışmada anaerobik 
enerji kullanım payı yüksek olan futbol ve basketbol branşlarında oy
nayan 41 sporcunun fiziksel - fizyolojik profilleri belirlenerek, aerobik 
kapasite (indirekt max V02 mi / dk / kg) ve anaerobik eşik değerleri 
(m / sn) arasında bir korelasyon olup olmadığı araştırıldı. 

Aerobik kapasite ile yağsız vücut ağırlığı arasında (p < 0.05) pozitif 
korelasyon, vital kapasite ile boy, ağırlık, yağsız vücut ağırlığı arasında 
(p < 0.01) pozitif korelasyon saptandı. 

Anaerobik eşik' ile aerobik kapasite arasında istatistiksel olarak an
lamlı bir ilişki saptanmadı. 

Anahtar kelimeler : Anaerobik eşik, aerobik kapasite 

* D. E. Ü. Tıp Fak. Fizyoloji A. B. D. 

** İzmir Sporcu Sağlık Merkezi 
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BİR GENÇ FUTBOL TAKIMININ FİZYOLOJİK PROFİLİ 

Muammer KAYATEKİN*, İlgi SEMİN**, SemihSELAMOĞLU*** 
Mehmet TURAN****, Leyla AVAR*****. Şaban ACARBAY****** 

ÖZET 

Bir genç futbol takımının 14-18 yaşları arasındaki oyuncularının boy, 
ağırlık, vücut yağ oranı, eritrosit sayısı, hemoglobin, hematokrit, ortala
ma eritrosit volümü (MCV), vital kapasite (VC), maksimal istemli venti-
lasyon ( M W ) ve indirekt max V02 değerleri ölçüldü. 

Hematolojik parametreler ve solunum parametreleri bütün sporcu
larda normal sınırlarda idi. Astrand - Rhyming nomogramına göre indi
rekt max V02 değerleri iki sporcuda çok iyi, yedi sporcuda orta ve iki 
sporcuda düşük olarak değerlendirildi. 

Elde edilen bulgular bu genç lakımın sezon içi çalışma programları
nın düzenlenmesinde kullanıldı. 

D. E. Ü. Tıp Fakültesi Fizyolojik ABD. Ar. Gör. Dr. 

D. E. Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD. Yard. Doç. Dr. 

İzmir Sporcu Sağlık Merkezi Dr. 

İzmir Sporcu Sağlık Merkezi Laborant 

İzmir Sporcu Sağlık Merkezi Diyetisyen 

İzmir Sporcu Sağlık Merkezi Bşk. Dr. 
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YÜKSEKTE YAPILAN ANTREMANLARIN KAN (SERUM; 
ELEKTROLİT DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Feyzullah KOCA*, Bekir ÇOKSEVİM**, Eyüp S. KARAKAŞ**, 
Turgut KAPLAN*, Orhan ÖZCAN*, Mustafa KARAHAN* 

ÖZET 

Bu çalışma 3916 m. yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'nın 2150 mt • !• 
buunan Kayak Eğitim Merkezinde 15 günlük kamp çalışmasına kıılılıııı 
16 adet Milli Kayak Takımı aday sporcularının kamp öncesi ve som um 
serum elektrolit (Na , K , Ca +, Cl") değerlerine bakıldı. 

Belli bir programa göre yapılan dayanıklılık antremanları HOR tın 
+ sporcuların Na değerleri, 145 mEq/L'den 133 mEq/L'ye Klj 

mEq/L. den 4.7 mEq/L'ye Ca + + ; 9,8 mEq/L'den 10 mEq/l'ya Cl' İM 
103. mEq/L'den 96 mEq/l şeklinde elde edildi. Ca++'un kamp om -
ve sonrası değerleri arasında istatistiksel alarak anlamlı fark bulunum 
ken (p > 005) Na ve Cl" konsantrasyonlarında kamp öncesine , 
kamp sonrası bulgularında meydana gelen fark istatistiksel olarak mıhı 
1 bulundu (p < 0.05). 

Sonuç olarak yükseklikte yapılan antrenmanlarda atletik perlonum 
doğrudan etkileyen elektrolit değerlerinin bir yolla mutlaka yerini' | 
ması gerektiğinin önemini vurgulamak isteriz. 

Anahtar Kelime : Yükseklikte Antrenman, Elektrolit Düzeyleri 

* Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü < )kuimunı 
"* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi 
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İMA, ÖN YÜKLENME VE ÖN YÜKLENME SONRASI GERİ 
iM'iNU.ŞÜM SÜRESİNİN SİNİK İLETİ HIZINA ETKİSİ 

Dr. FuatKOÇYİĞİT*, Doç. Dr. Sedat MURATLI**, 
I Dr. ibrahim BORA***, Prof. Dr. R. Oktay GÖZÜ**** 

ÖZET 

I M ur ı ula (Yaş x = 19.6) sinir ileti hızı (SİH) ısınma öncesi (IÖ), 
HiniıiM (IS) ve ön yüklenmeyi izleyen geri dönüşüm süresinin 
ıi Iktılunnda EMG uygulanması ile izlendi. Sonuçta ısınmanın 
tttlirılıgı (p < 0.001) ÖY'nin SİH'nı ÖY'siz ısınmaya göre an-

yılı- at ı lırmadığı saptandı. Ayrıca SİH ön yüklenme sonrası go-
|iliil Ninesinin 5.ci dakikasında ÖY'siz ısınma ve geri dönüşüm 

VO 8. dakikalarına göre bir miktar artma gösterdi. Ancak, 
İMnllMiki açıdan anlamlı gözükmedi. 

i' İmi* ı IİN0Iİ BURSA 
• !»UM-|..II...,I iiiii.li Ugiılm vu Spur Holümü 

HMmlttti ii|>ftıkUltoıi 
i'ı ı.llniii ii|) I ''tikiıltcn.ı 
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OSTEOARTRİT VE ROMATOID ARTR1TU HASTALAR ILI 
SAĞLIKLI KİŞİLERDE KULLANILAN FARKLI ESNEKLİK 

TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Nezirc KÖSE, Hülya ARIKAN, Havva DEMİREL, 
Nur DOLUNAY, Meral ÇALGÜNER 

Kişinin normal hareket açılarında yeterli hareketleri başarabilme! 
için, eklemle ilgili yapıların normal esnekliğe sahip olması gerekir. Kıl 
nedenle esneklik ve eklem harekeli, fiziksel performansı etkileyen 
önemli bir faktördür. Osteoartrit (OA) ve romatoid artritli (RA) hunim 
ların fiziksel iş kapasitelerinin azalmasıyla birlikle, esneklikleri de olum 
suz yönde etkilenmektedir. Esnekliğin ölçülmesinde farklı hareketli»! 
için farklı testler geliştirilirken, aynı hareketlerde esnekliğin daha objeln 
tif ölçülmesi için de çeşitli testler geliştirilmektedir; ancak farklı ICMİU< 
rin romatizmal hastalıklardaki ölçüm sonuçları ile ilgili, istatistiki incili 
melere ilişkin çalışmaların olmaması nedeniyle, bu çalışma gerçekliği iril 
liştir. Çalışmada OA ve RA'lı hastalar ile sağlıklı kişilerin esneklıkl»! 
karşılaştırılmış ve aynı hareketler için en etkili esneklik testleri saplımı 
maya çalışılmıştır. Her grup 17 olgudan oluşmuştur. 

Çalışmamızda uygulanan kısalık ve esneklik testleri sağlıklı grup! 
hine sonuçlanmış, RA'li hastalar ise OA'Ii hastalara göre daha billura 
bulunmuştur. Bu sonuç, kas kuvveti, ağrı ve normal eklem hım*M 
değerlendirilmesi sonuçlarına paraleldir. 

Ayrıca, çalışma sonunda gövde flcksöıieri ve hamstring grubu kimli 
ile gövde hiperekstansiyon esnekliğinin ölçülmesi için kullanılan ImM 
testlerden ayakta duruş pozisyonunda uygulanan testlerin, ekstremin 
ağırlık binmesiyle oluşan ağrı ve olgulardaki düşme korkusu nedeni^ 
esneklik ölçümünde daha yetersiz kaldığı gözlenmiştir. 

Bu sonuçlara göre, artritli hastaların ve sağlıklı kişilerin egü 
programlarının düzenlenmesinden önce ve sonra, esneklik IcKlIrrlflj 
kullanılması gereklidir. Ayrıca kişilerin diğer özelliklerine göre, İni kil | 
en uygun esneklik testlerinin seçilmesi de önemlidir. 

1 

H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehablilasyon Yüksekokulu 
H. Ü. Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 
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KTICOARTRIT VE ROMATOİD ARTRTILI HASTALAR İLE 
HlAĞLIKLI KİŞİLERİN KAS VE FONKSİYONEL 

ENDURANSLARIN1N KARŞILAŞTIRILMASI 

İNezire KÖSE, Hülya ARIKAN, Nur DOLUNAY, 
Havva DEMİREL, Meral ÇALGÜNER 

| « ı M İm ansı kişinin fonksiyonel kapasitesini etkileyen önemli bir 
mim Kas kuvveti ve enduransının değerlendirilemesi için çeşitli 

Iffller gelişmekte olup; fonksiyonel enduransın belirlenmesinin de 
lı I İH ı savunulmaktadır. Romatizmal hastalıklarda fiziksel uygunluğun 

li'iıılıı ılmı-si ile ilgili araştırmalarda, kas enduransının inaktivite ve 
»ytl lığına paralel olarak azalabildiğini, dolayısıyla fonksiyonel kapa 
Önemli ölçüde etkileyebildiğini gösteren çalışmaların azlığı nede 

I imşlirma yapılmıştır.Çalışmada osteoartrit (OA) ve romatoid 
'A) hastalar ile sağlıklı kişilerin, kas ve fonksiyonel endurans lan 

alijtıılıuifjlır. 

Ii'iiıiii tonunda artritli olgular arasında izole kas endurans lesile 
»hıiuıık.seI olarak anlamlı sonuç elde edilememiş, oysa fonksiyonel 
n'îi belirlemek için yapılan alı ekstremile kas gruplarının eıulu 
Ol̂ en icat sonuçları ise istatistiksel olarak, OA'li hastaların le 
lıiııılı bulunmuştur. Sağlıklı kişilerin kas ve fonksiyonel endurans 

I inltımlı olarak, artritli hastalara göre daha yüksek olduğu gttz-
ı İ lavı* olarak artritli olgulara, fonksiyonel enduransı belirlemek 

I uygulanan anket sonucunda ise; iki grup arasında önemli bir 
lÜİnu'iııcklo birlikte hızlı ve uzun mesafe yürüme konusunda, az 

VII lııısialaı in daha fazla zorlandıkları görülmüştür. 

' itilen sonuçlara göre; RA'lilerdc daha fazla olmak üzere 
IfHilmdii, kas kuvveti kaybı ve ağrı miktarına paralel olarak kas 
Pflnel enduransın olumsuz yönde etkilendiği, fonksiyonel eıulu 
'< ı l'iuliıilmesinin, izole kas endurans testlerine göre daha el-

•füturuna artırıcı eğilim programlarında, izole kas cnduransı-
"huuk fonksiyonel endurans artırıcı aklivilelerin de yer alması 

| | İ 'ti mıK una varılmıştır. 

1 VD Htfhılilllluıyon Yllkıokokulu 
|l İti «m m olu] I Dilim D.ılı 



YÜKLENME SIRASINDA KARBONHİDRATLI SIVI ALIMININ 
AEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Murat KUTER*, Doç. Dr. Scclal MURATLI** 

ÖZET 

Bu çalışmada yüklenme sırasında Karbonhidratlı sıvı alımının aerobik 
performansa etkisi araştırıldı. 

Araştırma 10 genç basketbolcu üzerinde yapıldı. (Yaş ort : 17.5 'I 
yıl : boy o r t : 190.8 ± 3.57 cm; vüc. ağr. ort. : 78.6 ± 8.8 kg). Laborataj 
varda bisiklet ergometresi üzerinde baskelbola benzer koşullar yaratıldı 
Deneklere her testten 2.5 saat önce standart bir kahvaltı verildi. 

Denekler 24 saat ara ile ile plasebolu ve %8'lik glikozlu sıvı ile teni 
edildiler. Kilogram başına 6 ml'lik sıvı gerek plasebolu gerekse glikozla 
koşulda verildi. Sıvı verimlerinde cilt kör ve test sıralarında ise raminin 
yöntemleri uygulandı. 

Çalışma sonunda yüklenme sırasında karbonhidratlı sıvı alımının ııü* 
robik performansı iyilcştirildiği belirlendi. 

SUMMARY 

in this study, wc investaged the el'fecl ol carbonhydrale fluids ınlllM 
on aerobic performance. 

This research was on 10 young players. (Age avg : 17.5 ± 1 yeiifB 
height avg : 190.8 ± 3.57 cm. ; vvcight avg : 78.6 ± 8.8 kg), in the lıılııı» 
ratuary ercaled like basketball condilions on bicyle ergometer. SubjıH'ln 
took a standart breakfast before 2.5 hours from each tests. SubjcetH \m 
ted vvith plasebo and %8 glucose fluid with 24 hours intcrval 6 mi flıılıl 
for per kilogram feeded in plasebo and glucose fluids. Doublc blind ııitf* 
thods used for intake of fluids and the random mclhods applicd in hy 
one by. 

Results observed aerobic performance inereased wilh inlakc of |llu 
cose fluids. 

*Tofaş Spor Kulübü 

** Mar. Ün. Atatürk Eğt. Fak. Bed. Eğt. 131, 
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I YAPAN VE YAPMAYAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ 
İ M K l VE MOTORSAL PERFORMANS FARKLILIKLARININ 

İNCELENMESİ 

[Oülnar METİNER*. Dr. İhan ODABAŞI ULUĞ** 

tlliınndn spor yapan ve yapmayan ana-babaların çocukları incelenmiştir. 
mlul ı amacımız, performansı etkileyen faktörlerden biri olan genetik 

un goçtfini araştırmaktır. Bilindiği gibi genetik faktörler tek başına 
Ifllınııll oollrlcycn bir unsur değildir. 

ilmi ulaştırmalarda aerobik, anaerobik ve bazı motorsal özelliklerde 
i oldukça yüksek oranda katkısı olduğu bildirilmektedir. 

Hi». Altrand. kateh, Nobcl) Bu çalışmada da bu özelliklerin bazıları ele 

tt)imıi|İM 

misti 12-13-14-15 yaş grubundan olan 30'u ana-babaları spor yapan 
Grubu) 30'u ana-babaları spor yapmayan (Kontrol Grubu) toplanı 60 
II ııL Alınmıştır. Çocukların hepsi Güreş Sporu ile uğraşmakladırlar. 
Unlumu oluşturan çocukların boylarının X 160.26 Sd ± 11.37 Kontrol 

loşlarının X 152.38 Sd ± 12.94, Denek Grubunun ağırlığı X 51.16 
I Konlrol Grubunun ise X 49.06 Sd ± 12.71 olarak bulunmuştur. 

i mnioıiK testler için Eurofittcst bataryası (Flamingodengesi. Disklere 
1, Oturarak uzanma, Durarak Uzun Allama, Bükülü Kolla Asılma. 
iklk koşulu) kullanılmıştır. Fiziksel ölçümler için ise (1 Icalh-Carlcr) 

\.ıi', Olu rma Yüksekliği, kulaç Uzunluğu gibi parcnutıclcr alının-

İİlİİ i doftorlcndirmclcre göre spor yapan ebeveynlerin çocuklarının 
İt ı i Eklo-Mczomorfik yapıda Kontrol Grubuna göre daha uzun boslu. 
lll Vü % yağlan daha düşüktür. Moturik testlerde ise denge, esneklik. 
kıiNU'l. slaiık kas dayanıklığı, koşu sürati gibi özelliklerin daha iyi 
ıluııımışiuı Kontrol Grubunun Somotoliplcri Endo-Mezomorfikyapı-

IIHSIII. \up.li ve ağır oldukları bulunmuştur. 

ılı iMıinm lonucunda Donck Grubundaki genetik geçişin fiziksel özellik-
• ılı l* ı olklıi az da olsa görülmekledir. Fakat bu özellikleri aynı zamanda 

»un»inil, düzoy vo beslenme gibi diğer faktörlcrlcde desloklcndiğııü 
[llKuıl \apliğimiz pilol çalışma ile tespit elmiş bulunmaklayız. 

• ', .-un' I IUKKI K,Çgkııwiw-İSİ VNlit'L 
ı l . l I Utt '-t••ll"M| İ İ U I İ I ' I I I IİIİIIIH \ . ' S p i ı l l l t ' ı l t l l i n i 

• İnin nıl hl N"HI I 
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ISINMADA ÖN YÜKLENMENİN AEROBİK GÜÇ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Doç. Dr. Sedat MURATLI*, Dr. Fuat KOÇYİĞİT** 
Prof. Dr. R. Oktay GÖZÜ***, Yard. Doç. Dr. Füsun ÖZTÜRK**** 

ÖZET 

Isınmanın formel bölümünde uygulanan intensiv özellikteki öne 
yüklenmenin ( ÖY ) aerobik güç üzerindeki etkisini 14 sporcuda (Yaş 
x = 19.57) incelendi. Çalışmada deneklere ısınmanın ÖY'siz informel 
bölümü ve ÖY uygulanan formel bölümünün ardından aerobik gücü ölç
mek için PWC 170 testi uygulandı. Sonuçlar karşılaştırıldığında 
ÖY'li ısınmanın aerobik gücü arttırdığı saptandı (P < 0.01) 

Isınma ve ÖY ile PWC 170 testi arasında verdiğimiz 5 dakika aktif 
dinlenme zamanının etkisini incelemeye yönelik yan çalışmada ısının ge
riye dönüşümü 10 sporcuda (Yaşx = 19.3). izlendi. ÖY'nin oral sıcaklığı 
(SO) kısa süre ile arttırdığı, ancak bu artışın 5 dakika içinde informel 
bölüm sonundaki düzeye döndüğü ve bu düzeyde uzun süre korunduğu 
tespit edildi. 

* Marmara üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

** Çelebi Mehmet Lisesi 

*** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

"*** Çukurova Üniversitesi Beden Eğilim ve Spor Bölümü 
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ATLETİZM VE GÜREŞ SPORU YAPAN İKİ GRUBUN 
KİŞİLİK VE SOSYO - EKONOMİK 

ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

A. Rcyzan ÖZDEMİR*, Prof. Dr. Bilgen TANELİ** 

Bu araştırma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve 
Spor Bölümü, DSİ. Nilüfer Spor ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde 
spor yapan 21 atlet ve 35 güreşçinin kişilik özellikleri, sosyo - ekonomik 
düzeyleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapıldı. 

Yukarıda sözü edilen bir grup atlet ve güreşçilere, sosyo - ekonomik 
düzeyini saptamak amacıyla sosyal anket formu, kişilik özelliklerinin 
tespiti için "Ev - Ağaç - İnsan Çizme Testi" = "Hause - Tree - Person 
Dravving Test" (HTP), "Minnesota çok yönlü kişilik envanteri" = Min
nesota Multiplhasic Pcrsonality Invcntory" (MPI) ve ayrıca vizüomotor 
performansın değerlendirilmesini yapabilmek için "Göttingcr Form 
Reproduktions Test (GFT) uygulanarak şu sonuçlar alındı. 

Kişilik özellikleri ile ilgili parametrelerden 15 tanesinde atletler ve 
güreşçiler arasında istaliksel yönden anlamlı bir farkın olmadığı bulun
muştur (P < 0.05). Bunlar defans, anksiyete, irritabilite, agresivite, 
depresyon, endişe, korku, dışa dönüklük, sosyopati, sosyal ilgi sınırlılığı, 
güvensizlik, püerilite, sercbral disfonksiyon visüomotor performans ve 
başarı motivasyonudur. 

İçe dönüklük ve yetenek yoksunluğu yönünden atletlerle güreşçiler 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ( p > 0.05). 

İçe dönüklük yönünden atlerler güreşçilerden anlamlı olarak daha 
yüksek değerler almışlardır. Yetenek yoksunluğu yönünden ise tersine 
bir durum sözkonusudur. Ayrıca her iki grupta da anksiyete ve agresivite 
değerlerinin yüksek olduğu görülmekterir. 

Sosyo - ekonomik düzeyler yönünden her iki grupta alt düzeyde 
yoğunluk göstermişlerdir. 

Bulgularımızdaki bir diğer özellik de, yetenek yoksunluğu bakımın
dan güreşçilerin atletlere oranla belirgin derecede yüksek değerler almış 
olmalarıdır. 

• U.Ü. Eğitim Fakültesi 

** U.Ü. Tıp Fakültesi 
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ARTROSKOPİK PARSİYEL MENİSEKTOMİ ve SONUÇLARI 

F.F.AKYILDIZ*. S.GÜR**.H.ÖZDEMİR***.A.T.AYD1N***. 
E.ALTINEL**** 

Bu çalışma aktif yaş grubunda 1988-1992 yılları arasında kliniğimizde 

uygulanan artroskopik parsiyel meniseklomilcrin klinik değerlendirmesini amaç

lamıştır. Bu yıllar arasında tolal 127 olguya artroskopik parsiyel meniseklomi 

uygulanmış, ancak yaşlan 17-35 arasında değişen (ortalama 25.8 yaş) 66 olgu 

değerlendirmeye alınmıştır. Olguların hepsinde menisküs\ aralanması diz eklemi 

burkulması ile oluşmuş. 16'sı kadın 50'si erkektir. Takip süresi 7-47 ay arasında 

değişmektedir (ortalama 21.8 ay) ay). 38 olguda medial mcniskus. 36 olguda 

laleral mcniskus lezyonuna parsiyel meniseklomi yapılmıştır. 8 olguda her iki 

menisküste Iczyonla birlikle. 21 olguda ACL.2 olguda PCL.6 olguda patolojik 

plika ve 23 olguda kondromalazi ile karşılaşılmıştır. 2 olguda rcarlroskopi ile 

parsiyel meniseklomi yapılmıştır. Bir olguda hemartroz gelişmiş ve eklem 

ponksiyonu ile kontrol allına alınmıştır. Sonuçlar klinik olarak (HSS skor 

sistemi) ve radyolojik olarak (Fairbanks kriterleri) değerlendirilmiş, tüm olgular

da iyi sonuç ve kısa bir süre sonra fizik aktivileye dönüş saplanmıştır. 

Olgulardan elde ettiğimiz gözlem doğrultusunda artroskopik parsiyel meni-

scklominin düşük morbiditeli ve arlrotomiye belirgin üstünlüğü olan bir girişim 

(gold standart) olduğunu söylevlcbiliriz. 

* A.Ü.T.F. Uzman Dr. 
** A.0.T.F ÜgrotimÜy.•••• Vrd Dm, 

**» ,\ IM ı Vrıi|tır»tu CJöı Di 
**** \ ı ı ı ı iflrı yy , l)ı 
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SPOR YARALANMALARININ TEDAVİSİNDE ARTROSKOPİK 
LAZER CERRAHİSİ 

Prof. Dr. O. Şahap ATİK *. Öğ. Gör. Dr. Ertuğrul ŞENER *. 
Doç. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI* . Yard. Doç. Dr. Erdal CİLA*. 

Ar. Gör. Dr. Aykın ŞİMŞEK* 

ÖZET 

Lazer teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle, son yıllarda spor yaralanmala rım 

tedavisinde artroskopik cerrahide lazer kullanılması yaygınlaşmaktadır. 

Spor yaralanması ile oluşan diz patolojisi nedeniyle 27 hastada, artroskopik 

l om ıhı sırasında lazer kullandık. Nd: YAG vcyaHo: YAG lazer ile 20 hastada 

parsiyel meniseklomi. 11 hastada kondroplasli. üç hastada latcral gevşetme ve bil 

hastada parsiyel sinoveklomi yapıldı. 

Mekanik veya motorize enstrümanlar kullanılarak yapılan artroskopik * crra 

İn ile karşılaştırıldığında: lazer kullanılarak yapılan artroskopik cerrahinin 

Üstünlükleri vardır; 
I- Doku tahribatı minimal olmaktadır. 

' I a/er çubuğu en dar anatomik bölgelere bile 

ulaşabilmekledir. 

I Kanama minimal olmakladır. 

I Poslopcralif ödem. hemartroz ve ağrı azalmaktadır. 

$• İyileşme hızlanmakta ve rehabilitasyon kolaylaşmakladu 

ı ı I i|i I .il ııiı ı 11 ıi M i| i', h ıl>iliiıı yon Vıtıı llilim i '-ılı 
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BAYAN SPORCULARDA ESNEKLİK GELİŞTİRME 
METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Türkan ÖZEN (Bulut)*, Prof. Dr. Oktay GÖZÜ** 

Performansı etkileyen birçok faktör arasında esneklik antrenmanları 
nın, antrenman süreci içinde çok önemli bir yere sahip olduğu bilin 
mektedir. Fakat hangi metodun daha etkili ve kullanışlı olduğu halın 
tartışma konusudur. Bu tartışmadan yola çıkarak metodların etkinliğini 
bulmak amacı ile 30 bayan sporcu üzerinde araştırma yaptık. 

Çalışma öncesinde deneklerin omuz ve kalça eklemlerindeki flcfc 
siyon ve ekslansiyon ölçümleri 360 derecelik gonyometre ile yapıldı. < »I 
çümlcr çalışmalara başlamadan önce bir kez ve çalışmaların sonunda bil 
kez olmak üzere toplam iki kez yapıldı. Omuz ve kalça eklemlerindeki 
fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinin esneklik gelişimlerine ilişkin < ıı 
lışmalar haftada 3 gün olmak üzere 8 hafta devam elli. 

Araştırmada bir grup balistik metod ile çalıştırılırken diğer grup PNI 
(Probrioceplivc Neuromuscular Facilitalion) metoduyla çalıştırıldı. I İdi 
edilen ölçümlerin istatistiksel değerlendirilmesi sonucu her iki metodun 
da 1. ve 2. ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu sup 
tandı (p < 0.001). iki metodun 1. ve 2. ölçümlerinin ortalama farklını 
karşılaştırıldığında PNF metodun balistik metoda göre omuz fleksi) 
(p < 0.001) ve kalça ekslansiyonunda (p < 0.05) esneklik gelişimindi 
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha etkili olduğu saptandı. 

Anahtar sözcükler : Esneklik, balistik metod, PNF metotlu. 

* L'.Ü. Eğil im Fakültesi 

** U. ü. Tıp Fakültesi t 
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AEROBİK KOL VE BACAK EGZERSİZLERİNİN 
AKCİĞER DİFUZYON KAPASİTESİNE ETKİSİ 

A, Nasuhi ÖZER*, Prof. Abidin KAYSERİLİOĞLU*, 
Ccval GÜLER*, Fzt. Salim KARADENİZ* 

ı yapan kişilerde istirahat ve egzersiz koşullarıda pulmoner oksi 
onunun yüksek olduğu bilinmektedir. Atletlerde özellikle ma 

M.1.1 difuzyon kapasitesi sedanterlerden daha yüksektir. Aerobik 
ıı ıık egzersizlerinin oksijen difuzyon kapasitesine etkisini belirli 

lyla bu çalışmayı yaptık. 

ı ıh.m.ilanınızı müsabaka döneminde bulunan ve haftada 3 I 
İllinin yapan 17 - 19 yaşlarında 11 futbolcu ile yaptık, 8 hafta 

haftada 3 gün 30'ar dakikalık kol ve bacak egzersizi yaplirdll 
esi ve çalışma sonrası istirahat sistolik diastolik kan basım ı 

ılı sistolik diastolik kan basıncı, istirahat difuzyon ortalaması, 
unu 5.10.15 dakikalarda ve ortalama difuzyon kapasitesi 

İni eşil kalp vurum frekansı, MaxV02, VE, VC, solunum fre 
ı !•• ileri karşılaştırılmış student + testine göre değerlendirilmiş 
ili ıı «I kol ve bacak aerobik egzersizlerinin MaxVÜ2 ve <>• 
i' ı ııpasilesinin anlamlı şekilde artışının sağladığı belirlenmişin 

' M I h|i | .ıkulli'M S|HII I ı/yıılojı.si Araştırına vı Uygulamu Mcrkc/.i 
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TOPLAM İŞ MİKTARI ORTALAMASİ (T 20) EGZERSİZ 
TOLERANS TESTİNİN TEKRARLANABİLİRLİĞİ 

AsafÖZKARA*, Emin ERGEN* 

Dayanıklılık özelliği gerektiren birçok spor dalında, maksimal oksijd 
tüketiminin yanısıra, bu miktarın önemli bir kısmının yorgunluğa yol Q 
mayacak (tercihan yüksek) bir şiddette ve uzun süreli olarak kullanıl. 
bilmesi arzu edilmektedir. Bu özelliği değerlendirmek üzere gelişi mı 
egzersiz tolerans testlerinden birisi de Toplam İş Miktarı Ortalamasulı 
(TİMO) (=Cumulalive Average VVork Rate). Bu çalışmada, 9 kişilik l>ı 
grup aktif denek (yaş x =21.7, ± 1.5 yıl: vücut ağırlığı x = 60.1, • II 
kg; boy uzunluğu x = 175.1, ± 9 cm) Astrand - Rhyming Nomograını il. 
(60/dk pedal çevirme hızında = rpm) belirlenen bireysel maksimal OH 
jen tüketimlerinin % 60'ı kadar bir yükü, 20 dakika süre ile serbesl ıpıı 
uygulayarak arttırmışlardır. Denemelerde Monark 814 kefeli tip bu 
klel ergometresi kullanılmıştır. Kalb atım hızı Tester - Pulsmeteı ile I 
lenmiş ve her 10 saniyede bir kaydedilmiştir. Deneğin kendisine hu.ıh 
lan ve serbest olarak arllırılan pedal sayısı ise her 10 saniye sonun.I 
kaydedilerek 20 dakikada ortaya konan toplam iş miktarı hesaplanmışın 
Denekler 24 saat arayla aynı testi bir kez daha tekrarlamışlardır. İki l 
arasındaki farkın anlamlılığı testi, iki deneme arasında atım hızı 
toplam iş miktarının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını (p < O.Oj 
göstermiştir. Pearson -Product Moment Korelasyon katsayısı il< I I 
atım hızında çok düşük (r = 0.15), rpm ve toplam iş miktarında yük | 
(r = 0.69 ve r = 087; iki uçlu için 0.66 ve üzeri anlamlı) bulunum.im 
Literatürde 30 dakikalık (T 30) örneklerine rastlanan T 20 ı< llnll 
tekrarlanabildiği yönünde bulgular elde edilmiştir. 

* llaccltcpo Ünivcrsctcsi Spor Bilimleri vo fcknolojİKİ Boyiopı 

"i Ali: KOŞUCULARINDA HEMOGLOBİN "A2" ARTIŞI 

• ı.i. TINAR*, İsmail PEKER*, S. Nezih HEKİM** 

ÖZET 

.I.- sporcularında hemoglobin sentezinin arttığı İnim 
İli hemoglobin A2 zincirinin değişen oksijen ihtiyaa ile relâ 
u ıiın .eklindeki hipotezimizi doğrulamak ve için kısa ve n/un 

ı uda denedik. Bu aradaki fark çok anlamlı değildi ' < III. 
ı I ısa mesafecilerde 2.35 ± 0.39 ve uzun mesah- atl» il' 
0.62 idi. Burada fazla bir anlamlılık olmamakla beraber, 

utıııın doğup yaşadıkları yerlerin yüksekliklerine göre analiz 
mi.mıh bir ilişki bulundu (r = 0.449, p < 0.05). Aynen, 

lll ı l ı anlreman yaşlarına göre analiz edildiğinde I İh A.' .1. 
ukıncınckte, buna karşılık uzun mesafe koşucularındı! 

i. m aniılı olarak anlamlı bir artış vardır (r = 0.605) 
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GREKOROMEN GÜREŞTE YARIŞMA VE ANTRENMAN 
KOŞULLARINDA KAN LAKTİK ASİT DÜZEYLERİ VE 

AEROBİK KAPASİTE İLE İLİŞKİSİ 

Ramazan SAVRANBAŞI*, Fikret DURUSOY**, 
Oğuz KARAMIZRAK*1* 

Grekoromen güreşte 5 dakikalık yarışma ve antrenman koşullarında 
kan laktik asit düzeyleri ve bunun aerobik kapasite ile ilişkisi araştırıldı. 
Yaş ortalaması 22.2 olan ve vücut ağırlıkları ortalama 75.7 kg. bulunan 
26 güreşçi çalışmaya alındı. Bu güreşçiler milli takıma girmiş. 3 - 15 yıl 
güreş geçmişi olan aralarında ulusal, uluslararası, olimpiyat gibi yarışlar
da dereceye girmiş sporculardı. 

Deneklerde antrenman ve yarışma koşullarında kan laktik asit düzey
leri saptandı. Antrenmanlarda ısınma sonrası, 6 dakikalık antrenman ya
rışması hemen bilimi ve 5 dakika sonrasında alınan kan örneklerinde 
laklik asit ölçümleri yapıldı. Yarışma koşullarında ise, biliminden 5 ve 30 
dakika sonrasında gene alınan kan örneklerinden laklik asit düzeyleri 
saptandı. Aerobik kapasiteleri bisiklet ergometresinde PWC 170 melodu 
ile ölçüldü. 

Sonuçla antrenman koşullarındaki maksimal yüklenmeli güreşlerinde 
kan laklik asit düzeylerinin yarışma koşullarındaki düzeylere ulaşmadığı 
görüldü. Yarışmadan 30 dakika sonra yapılan ölçümlerde ise laktik asit 
düzeylerinin anaerobik eşik olan 4 - 5 mmol/L üzerinde kaldığı görüldü. 
Bu sonuç, güreşçilerin 30 dakika sonra ikinci bir yarışma için yelerince 
toparlanmamış oldukların ifade eder. Aerobik kapasite ile kan laklik asit 
düzeyleri arasında istatistik bir ilişki bulunamadı. 

* Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğilim ve Spor Yüksek Okulu 

* lige Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Bilini Dalı Balkanı 

* Bge Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Hilmi I '.ılı (İğretim Üyesi 
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ÖĞRENCİLERDE SPOR YAPAN VE YAPMAYANLARIN 
VÜCUT YAĞ ORANLARİ İLİ-; MENSTRÜEL 

YAPİLARİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 

Ar. Gör. Neriman SOĞUKPINAR 

Sportif aktivite'nn menslrüel yapı üzerindeki etkisi'nin araştırılmasın 
da birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Egzersizlein (sıklığı, .,,,, ., 
ve şiddetine göre değişmek üzere) puberle döneminde, menaısı,.,-, ileti 
rebîleceği gibi, menstrüel siklusların düzenini de bozabildiği bazıarajjtll 
malarla ortaya konmuştur. 

Vücut yağ oranı egzersizlerle ve beslenmeyle etkilenen bir faktördü] 
Genellikle düzenli egzersiz yaplanlarda vücut yağ oranı düşük bulun 
maktadır. Bu çalışmada egzersizin etkilediği bilinen bu iki parametre \.> 
ni vücut yağ oranı ve menslrüel durum arasındaki ilişki araştırıldı, 

Beden Eğitim ve Spor Bölümünde düzenli egzersiz yapan 25öjjrı m I 
(18 - 25 yaş arasında) ve 25 Hemşirelik Yüksek okulu öğrencisi11:; • | 
yaş arasında), vücut ağırlığı, boy uzunluğu, menstrüel durum, v(j( ,n 
oranı, serum yağ değerleri, serum hormon değerleri (FSH - IoliLuh Sil 
müle Hormon, LH - Luteinizan Hormon, E2 - Estradiol, Pı Progl Ilı 
ron) açısından istatistiksel karşılaştırmalar yapılmıştır. Her iki grup .11.1 
sında yapılan istatistiksel karşılaştırmalarda (t testi ile) sadece v,,, ,,ı yaj 
oranları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p < 0.05). Kontrol gru 
bunda vücut yağ oranı ortalaması; %21.58 ± 0.53 iken, çalışma grubun 
da bu değer % 18.16 ± 0.44 olarak bulunmuştur. 

Sadece spor yapan öğrenci grubu için; spora başlama yaşı, toplam 
spor yapılan süre, spora devam durumu, spor başladıktan Sonra kilo 
değişikliği durumu, spor türü ve yapılan sporun ay / hafta / gün olaral 
sıklığı ile menslrüel durum arasındaki karşılaştırmalar için gcrckl, ,m.,lı, 
ler yapılmıştır. Sadece spora başlama yaşı ile menarş yaşı arasımla, yapı 
lan ki-kare analizi ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki eldecdilmiftll 
(p < 0.05). 
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ELİT BAYAN İIENTİİOL OYUNCULARINDA SEZON 
ÖNCESİ ve SONRASINDA FLEKSİBİLİTE 

ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Yavuz TAŞKIRAN / Dr. Mustafa ACAR 

ÖZET 

Deplasmanlı ligde yer alan Vestel Bayan Hentbol lakımı oyuncuların
da, müsabakaların başlamasından bir hafta öncesinde ve sezonun bitme
sinden bir hafta sonrasında hentbol oyuncularının en çok kullandıkları 
eklem bölgesindeki fleksibiliteyi belirleyici açı ölçümleri Goniometrc ile 
yapılmıştır. 

Yaş ortalaması, 19.4 olan bayan hentbol takımı, haftada 5 gün 
antrenman yapmakta, hafta sonlarında ise iki kez maçlara katılmaktadır. 
Ligde, geçtiğimiz sezon için (1992 / 93) yedi ay süren müsabaka dönemi 
içinde altı kez de Avrupa Kupası Karşılaşmalarını tamamlayan bu takım, 
aynı zamanda Avrupa'da ilk sekiz içinde yer almıştır. 

Bu çalışmada, fleksibilite özelliğinin bayan hentbolcularda sezon ön
cesi ve sonrasındaki durumunun ortaya konulması, pozisyonlara dönük 
olarak fleksibilite değerlerinin karşılaştırılması; ayrıca aynı zamanda milli 
takımda yer olan oyuncular ile almayanların birbirleri ile olan farklılığı 
bildirilmektedir. 

Ege Üniversitesi / Beden Bgitimi Bölümü 

M , 

DEĞİŞİK SPOR SAHASI ZEMİNLERİNİN 
SÜRTÜNME KATSAYILARI 

Cevdet TINAZCI*, Emin ERGEN*, Serdar ARITAN* 

Sporda sakatlıkların dış nedenlerinden birisi de, zemin ve ayakkabı 
artışındaki sürtünmeden kaynaklanmaktadır. Tutuculuğu (kaygan ol
mayan) yüksek zeminlerde, savunma mekanizmasında yer alabilecek ba
zı heraketlcrin yapılamaması nedeniyle, alt ekstremitede eklem sorunları 
o| (bilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak kullanılan değişik spor zeminleri
nin sürtünme katsayılarını hesaplamaktır. Bu amaçla, 120 x 50 x 50 cm 
boyutlarında bir demir kafese monte edilen iki rulmanlı makara aracı-
lij'.ıyla, standart salon spor ayakkabısının üzerine konan belirli ağırlıkları 
hıırckele geçiren kuvvetin bulunması yoluyla mozaik, parke, beton ve 
toprak sahaların (zeminlerin) sürtünme katsayıları hesaplandı. Ölçümler 
+50 gramlık hala payı ile yapıldı. Mozaik yüzey 0-.55 - 059, parke zemin 
0.69 - 0.73, beton saha 0.83 - 0.76 ve toprak saha 0.86 - 0.65 arası sür
tünme katsayısı sergilediler. Bu değerler, ayakkabı üzerine konan 5, 75 
ve 10 kilogramlık ağırlıkları harekete geçiren kuvvet miktarlarının sap
tanması yoluyla hesaplanmıştır (statik değerlendirme). Dolayısıyla hare
ketli bir vücul parçasının (ayak - ayakkabı) zeminle yapacağı etkileşim 
ilaha detaylı aı asin malara ihtiyaç duyurmaktadır. En yüksek sürtünme 
katsayısı topruk /eminde bulunmuştur. Bu arada zeminden ve ayakkabı
dan kayniıkliin.uı özelliklerin değişimi (parkenin cilası, betonun kaygan
lığı, lopraklul ı engebeler, toz zerrecikleri, ayakkabı tabanının şekli vb.) 
ile sonucu olkiloycbilmekledir. Bu araştırma bir ön çalışma niteliği 
laşımaktıı olıi|), özellikle halı saha gibi sakatlanma riskinin yüksek ol
duğu zeminin m özelliklerinin incelenmesinde, uygun ayakkabı ve zemin 
malzeme ı yapımı konusunda bir yaklaşım önermekledir. 

• , ! .„• . ı S, hl ı-nv, Ickm.luj.M Yüksekokulu Doylop. S ' M \ 
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BASKETBOLDA GURULTUNUN REAKSİYON ZAMANI 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

Fevzi TOKER 

ÖZET 

Bu çalışmada Bursa'da Tol'aş-Sas, Oyak-Renault ve D.S.I. Nilüfer 
Spor takımlarında basketbol oynayan genç, yıldız ve küçük yıldız takım 
oyunculanda gürültünün optik ve akustik reaksiyon zamanlarını etki
leyip etkilemediği araştırıldı. 

Çalışmamıza 75 denek sporcu gönüllü olarak katıldı. Genç atkım bas
kclbolculan yaş ortalaması 18.36 ± 0.48, yıldız takım baskclbolculan yaş 
ortalaması 16.52 ± 0.50, küçük yıldız lakım basketbolcuları yaş ortala
ması 14.56 ± 0.50 olarak bulundu. 

Baskelbolcuların optik ve akustik reaksiyon zamanlan, reaksiyon za
man ölçer aleti kullanılarak alındı. Verilerin istatistiksel değerlendirilme
sinde (t) testi kullanıldı. Sonuçta baskelbolcuların optik ve akustik reak
siyon zamanlan arasında anlamlı bir fark olmadığını söyleyebiliriz 
(p > 0.05). 

U.Ü, I Kilim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

t.N 

PROFESYONEL FUTBOL OYUNCULARININ SERUM 
KOLESTEROL DEĞERLERİYLE, 

"SEZONA GENEL HAZİRLİK DEVRESİ" 
ANTRENMANLARININ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ* 

Yard. Doç. Dr. İlhan TOKSÖZ * * , Prof. Dr. Kul SARPYENER 
Doç. Dr. Oğuz KARAM1ZRAK 

ÖZET 

Araştırmada geliştirilen l'ulbol branşındaki "Sezona Genel Hazırlık 
Devresi" antrenman program modelinin, profesyonel futbol oyuncuları 
nın, serum kolesterol değerleriyle olan ilişkisi incelenmiş, ve futbol 
branşındaki sporcular üzerinde daha önce ülkemizde öncelikle; .Akı1 un 
(1969 - 1986), Akgün ve İşlegen (1978), İşlcğen - Karamızrak ve A. I-
(1988) gibi birçok araştırmacının yaptığı araştırmalar da dikkate alın.t 
rak, bu alanda literatürde de daha az rastlanan, sporcuların "sezona gı 
nel hazırlık devres" periyodu öncesinin, ülkemiz sporcuları için ckslrtl 
bir inaktivite içeriyor olması ve ardından yapılan bu antrenman yüklı " 

ıesi devresinin sonuçlarının da bilinemiyen bazı spesifik özellikleri 01 
aya çıkarabileceği düşüncesiyle yürütülmüştür. 

Araştırmamıza katılan profesyonel futbol oyuncusu II deneğin yag 
Rlalamaiarı: 22.1) • 3.8, kilo ortalamaları; 73.4 -t- 6.9 kg. ve boy ortala 
malan; 177.6 + 5.8 cm.'dir. Kontrol grubunu oluşturan sağlıklı ve lümü 

gzersizle tanışık 10 Üniversite öğrencisinin yaş ortalamaları; 21.9 ı I 9, 
|o ortalamaları; 68,5 I 8.5 kg. ve boy ortalamaları; 176.0 I $.8 em dil 

Bu gruplar üzerinde sırasıyla yas, boy, kilo. yağ %, max Vo2 Hfth 
Tü, HDL, 1.1)1. w frigliserid parametreleri değerlendirilmişin 

* Bu araştırımı, i !'.-' Cnlvı «Ilı il l'ıp I il Spuı İM ABD'du yıpılmniıı 
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DİSPNE SKALALA1UN1N EGZERSİZ TOLERANSINI 
BELİRLEMEDEKİ ETKİNLİĞİ 

Ebibe ÜNAL, Sema SEYHAN, Hülya ARI KAN, Arzu DEMİRGÜÇ, 
Hava DEMİREL, Nur DOLUNAY, Altay ŞAHİN, İzzettin BARIŞ, 

Düzenli fiziksel aktİvite kişinin yaşam kalitesini artıran önemli bir 
faktördür. İnsan vücudu attan fiziksel aktiviteye karşı metabolik ce
vaplarını artırmada önemli fonksiyonel bir rezerve sahiptir. Egzersiz 
testleriyle bu rezervler bilgi edinmek olasıdır. 

Yaş, cins, kilo, inaktivc, sigara kullanımı ve dispne ile bağlantılı ola
rak egzersiz performansı etkilenmekledir. Dispne, performansını etki
leyen diğer faktörlere göre Karmaşık bir duyumdur. Egzersiz testi sıra
sında ortaya çıkan dispne sübjektif bir bulgu olarak kabul edilmesine 
rağmen testi sonlandırmada sik kullanılan bir parametredir. Test sırasın
da kişinin egzersiz toleransının dispneye bağlı olup olmadığı, bağlı ise 
dispne için venlüasyon, kardiovaskülcr veya psikolojik temele dayanan 
bir bulgunun varlığı araştırılmalıdır. Egzersizdeki vcntilasyon düzeyinin 
dinlenme pulmoner fonksiyonları ile ilgili olabileceği belirtilmektedir. 
Bu amaçla yaptığımız çalışmada istirahatte akciğer fonksiyonları belir
lenmiş 25 sağlıklı olgunun maksimum iş yükünde testi sonlandırma nok
tasındaki dispne düzeyleri değerlendirilmiştir. 

Olguların akciğer fonksiyon testleri PFT II Plus Dry spirometresi ile 
belirlenmiş ve FEVİ, FVC PEFR ve MVV paramclrcleri elde edil
miştir. Maksimum egzersiz testi EKG; kalp hızı ve kan basıncı parame
treleri değerlendirilmiştir. 

Olguların % 52'si maksiınal iş yükünde çok güçlü ve şiddetli nefes 
darlığı olduğunu belirtirken, % 36'da çok daha güçlü maksimum nefes 
darlığı, % 8'i zorlu, % 4'ü isC biraz zorlu nefes darlığı hissettiğnii belirt
mektedir. 

Çalışmada iş yüklerindek, artışla ilgili olarak dispne skalalarında her
kese yansıyabilecek kesin bîr değişim elde edilememesine karşın Türk 
toplumuna ait solunum fonksiyon test nomogramlarının bulunmaması, 
yaş, cins, boy, vücut ve aktvite düzeylerine göre karşılaştırma yapmak 
için saptanmış nomogramlarolmaması konunun önemini arttırmaktadır. 

Önerilen; daha sonraki çalışmalarda pulmoner fonksiyon testlerinin 
egzersiz testleriyle aynı and» yapılması ve olguların değişik yaş ve cins
lerden oluşturulup eğitimle ilgili sınıflamalarının dikkate alınmasıdır. 

II.Ü. Fi/..Tcd. Reli. Yüksekokulu 

A.Ü. İbn-i Sina Has. I i/. Tcd. Dcpurt. 

11,0. Göğüs I Isı. A 13l>. 
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SODYUM BİKORBONAT ALIMININ PLAZMA LAKTAT 
SEVİYESİ VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ 

Prof Dr K Muzaffer ÜSTDAL, Prof. Di. Eyüp S. KARAKAŞ, 
Araş. Gör. E. inci KARAKÜÇÜK, Yard. Do* Dr. Bekir ÇOKSEVIM 

ÖZET 

Sodyum bikarbonatın egzersiz performansı üzerine olan etkisi daha 
önceden çokça araştırılmıştır, fakat sonuçlar tartışmalıdır. Bu çalışmada 
NaHCOs (300 mg/Kg) almanın maksimal egzersiz performansına etkisi 
25 sağlıklı ve idmansız gençte araştırıldı. Çalışma ergometrık bisikletle 
Gerçekleştirildi. N a H C 0 3 alan ve almayan her şahıs İçin maksimal yuk 
verilerek yorgunluk zaman, kaydedildi. Egzersiz öncesi ve sonrası kan 
pH'sı standart HCO3 ve plazma laktat seviye» tayın edildi. NaHCOs 
alımının kan pH'ını, HCO3 ve laktat seviyesini önemli ölçüde yükseltti-
diği görüldü. NaHC03 alanlarda yorgunluğun ortaya çıkışının, plasebo 
alanlara göre önemli şekilde geciktiği görüldü. 

Bu çalışma ile N a H C 0 3 alımının maksimal egzersiz sonucu, yorgun

luğun ortaya çıkışın, geciktirdiği ve kanın tampon kapasitesinin artırdığı 

gösterildi. 
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DANSÇILARDA PLİKA SENDROMU VE POST - OPERATIF 
REHABİLİTASYONU: 

3 OL(İU RAPORU 

İ. YİLMAZ*, N. ERGUN*, G. BALTACİ*, M. BİNNET** 

Günümüzde, diz ekleminde sinovial dokunun gelişim kalıntılarından 
meydana gelen yapıları tanımlamak için plika terimleri kullanılmaktadır. 
Patolojk bir durumda plika semplomalik hale gelmekte ve bu da plika 
sendromu olarak tanımlanmakladır. İnsan diz yapısıda sinovial plika bu
lunma insidansı % 20 - 60 arasındadır. 

Plika sendromu sporcularda antrenman programları ve yarışma hırsı 
nedeni ile büyük bir artış göslermiş ve son yıllarda spor sakallıları içinde 
cerrahi ledaviye ihtiyaç gösteren sakatlıklar arasında önem kazanmıştır. 

Bu nedenle Macellepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Yüksekokulu Sporcu Sağlığı Ünitesine 1992 yılı ilk 3 ayında posl-opera-
til" fizyoterapi ve rehabilitasyon için başvuran ; Ankara Ünivcrtisesi Tıp 
Fakültesi ibn-i Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Blim Da-
lı'nda plika sendromu nedeni ile. ccrahi tedavisi yapılan 2 profesyonel. 1 
amatör halk dansçısı olgu raporu olarak sunulmuştur. 

Bu olgunun tedavi öncsei ve sonrası normal eklem hareketleri sınırla
rı, kas atrol'isi ve ödem için çevre ölçümleri, kas kuvveti testleri, kas kı
salık testleri w ağrı değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen veriler 
doğrultusunda paka sendromu ve cerrahi sonrası fizyoterapi ve rehabi
litasyon programı tartışılmıştır. 

* II. Ü. l-izik Tedavi ve Rehabilitasyon Yük/okokulu Spurcu Sajlığı l 'nilesi 

** A. Ü. Tıp Faki.illc.si. İbn-i Sina Ilaslancsi. Ortopedi Ana UilılTI I'alı 
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SPORCULARA KAS YARALANMALARI ve ULTRASONOGRAM 

B.ZEREN*, R. ARKUN*, F. SÜRENKÖK***, Ç. İŞLEGEN****, 
T. ERDİNÇ*****, A. ERTAT**** 

Sporcularda oldukça sık olarak karşılaşılan kas yaralanmaları sportif 
aklivileyi olumuz yönde etkilemekte, çoğu kez de uzunca bir süre spor
dan uzak kalmasına neden olmakdadır. Antrenman hataları, kas zayıflığı 
ve dengesizli^ fokal enfeksiyon odaklarının varlığı, eskiden geçirilmiş 
yaralanmalar ve yorgunluk gibi değişik etkenlerle ortaya çıkan bu yara
lanmalarda crkcn vc doğru lanı spora dönüşü kolaylaştıran en önemli 
adımdır. 

Eylül 1989-Ağustos 1993 yılları arasında görülen 802 kas yaralanma 
sının 1 07'sinıfc luni için fizik muayene dışında ultrasonografik inceleme 
den yararlanıldı- -Sporcuların yaşları 16 - 39 (ortalama 27) arasında olup 
uğraştıkları spl)l dallarının başında futbol (86 olgu, % 80.37) geliyordu 
En çok yaralanan kaslar ise hamslringler (62 olgu, % 57.94) vc ıpıaıdi 
peps (24 olgu, # 22.64) idi. 

İncelemeye "İman 107 olgunun 101'inde (% 94.39) ağrılı bölgede pa 
lolojik ultrasoflOgrufik bulgu elde edildi. 6 olguda {% 5.60) ise ullıaso 
nografide herhüngi bir patoloji görülmedi. 

Sonuçla, ulMa.snogral'inin; yaralanma derecesi hemalom varlığı vc İO 
kalizasyonuııun Kaplanmasında olduğu kadar tedavi planı sıçısındanda 
son derece vııi'11'1 ml yöntem okluğu görüşüne varıldı. 
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AYAK BİLEĞİ i k L E M İ ARTROSKOPISİ 

Doç. Dr. Alımcı Turan AYDIN* 

Ayak bileği eklemi arlroskopisi diz ve omuz artroskopisinden sonra üçüncü 
sıklıkla yapılan vegün geçtikçe popülarizcolma_\ a başlayan arlroskopik işlemdir. 
Artroskopi lekniğinde ve cnslrümanlardaki gelişmeler ayakbilcgi ekleminde 
birçok cerrahi işlemin bu yolla yapılmasını sağlamıştır. Arlroskopik gözlem 
intraartiküler anatominin değerlendirilmesi açısında artrolomiyc belirgin üstün
lük taşımakladır. 

Bu çalışmada kliniğimizde 1990-1992 yılları arasında devamlı ayak bileği 
ağrısından yakınan 40 hastaya (13 erkek. 27 kadın. 17 sol taraf. Yaşları 12-63 
arasında değişen) ve akut spor yaralanmasıyla başvuran 3 hastaya akut artrosko
pi yapıldı. 9 hastada majör bir spor yaralanması. 12 hastada da eski bir basil 
burkulma öyküsü mevcutlu. 

Hastaların değerlendirilmeleri sorgu kartı aracılığıyla yapılmış ve sonuçlar, 
ayak bileği fonksiyonu, fonksiyonel kapasite ve sübjektif değerlendirme kriterle
rine göre yapılmıştır. Sonuçlar Takısını Osteokondral lezyonları. Impingcmcnt 
lezyonları ve diğer patolojiler başlıklarında incelenmiş özellikle loosc body. 
lokalizc sinovit. sinovyal shcJf ve takısını osteokondritis dissckans'ında iyi sonuç 
elde edilmiştir. 

Bir olguda yüzeye! peroncai sinire ait nörinom ve bir olguda da ckslcrnal 
fiksatörün distrakiör olarak kullanılmasına bağlı tibia kırığıvla karşılaşılmıştır. 
Bu çalışmayla ayak bileği eklemi artroskopisinc ait deneyimlerimiz aktarılacak 
ve ayak bileğinin spor ve spor dışı patolojilerinin lanı ve tedavsindeki değeri 
tartışılacaktır. 

UcdtnlzOnl Tıp PftkûllMİ Ortopediv#Trıv, Aıınbiliın Dalı 
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GENÇ ATLETLERDE DİZ ÖNÜ AĞRISININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr Ahmet Turan AYDIN* 

Eklem içi ve dışı nedenli diz önü ağrısı sportif aklivite düzeyini önemli oranda 
etkileyen klinik durumdur. Klinik ve laboraluvar tanıdaki güçlükler, halen 
standart bir tedavi yönteminin bulunmayışı hatta tedavide zıtlıklar konunun 
güncel olarak tartışılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmayla diz önü ağrısının 
değerlendirilmesi etiyoloji. klinik ve laboraluvar tanı, konscrvaüf ve cerrahı 
tedavi başlıklarında klinik örnekleriyle incelenerek tartışılmıştır. 
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