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TUBEROSITAS TİBIA KOPMA KIRIĞI 
(Bir olgu nedeniyle) 

Dr. Orhan KARSAN * 
Dr. Bülent ALPARSLAN** 
Dr. Davut KESKİN*** 

ÖZET: 

Tuberositas tibianın kopma kırığı, adölesanlarda çok nadir görülen bir kil ık 
tipidir. Kırığa, ligament ve menisküs lezyonları da eşlik edebilir. 

Basketbol oynarken havaya sıçrağıdığı esnada, sol tuberositas tibiada tip I 
İl kopma kırığı olan olgumuzda, bu patolojiye ilaveten sol dizde her iki mfl 
nisküs ön boynuzlarının transvers ligamentle birlikte koroner ligament, kapsül 
Ve tibiadan kapak şeklinde ayrıldığı saptanmıştır. 

Bu tip injurilerin nadir görülmesi yanında, dışarıdan zorlayıcı bir travma "I 
madan dizde böylesine ağır bir patolojinin olması nedeniyle bu olgunun su 
ııulması, tanı ve tedavisinin tartışılması uygun bulunmuştur. 

* Atatürk Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatolji Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr. 

** Atatürk A. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr. 

*** Atatürk Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Arş. Gör. 
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KONDROMALASİA PATELLA OLGULARINA UYGULANAN 

KAPALI KİNETİK ZİNCİR REHABİLİTASYON PROTOKOLÜ 
İLE 

ALINAN SONUÇLAR 

T. AYDIN*, F. YILDIZ**, T.A KALYON*, H. YAĞMUR*, Ü. GENÇ*, Ş. GÜNDÜZ** 

*CiATA Spor Hekimliği Anabilim dalı 

**GATA Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Bu çalışma, kondromalasıa patella (KP) tanısı konulan hastalan, 
hazırladığımız patellofemoral eklem klinik değerlendirme formu ile 
değerlendirmenin yanısıra, kapalı kinetik zincir (KKZ) rehabilitasyon proto 
kolunun etkinliğini araştırmak amacıyla yapıldı. 

(IATA Spor Hekimliği ABD'na başvuran 12 bayan ve 12 erkekten oluşan 
toplam 24 kişilik hasta grubu çalışmaya alındı KP 10 hastada sağ dizde, II 
hastada ise sol dizde idi. Olguların esneklikleri klasik yöntemle, ekstremi!.-
kas kuvvetleri CYbex II(+) izokinetik dinamometreyle ve diz fonksiyonel 
kapasiteleri Cincinati Ölçü Sistemi kullanılarak tedavi öncesi ve sonrası 
dönemlerde ölçüldü. 

(Mgular, haftada 3seans olmak üzere toplam 18 seanslık rehabilitasyon pro 
gramına alındılar. Rahabilitasyon programı, özgün, 5 evreli, izometrik, kon 

ıniıik, izokinetik, esneklik denge, dayanıklılık ve KKZ tipi egzersizleri 
[i 61 inekledir. 

Rehabilitasyon sonrası değerlendirmede, klinik belirtilerde düzelmenin 
yanisira, Cybex izokinetik parametrelerinde de anlamlı değişiklikler teshil edil 
di. 

Sonuç olarak; uyguladığımız KKZ rehabilitasyon programının, KP'lı has 
ı.ıl.ıı için yararlı olduğu kanısına varılmıştır. 

Unvanı , Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. AYDIN 

Adreıl ı 6ATA Spor HekimliJI AHİ). Etlik /ANKARA Tel ı (0.31?) 326 L2 
11 - 2497 

m 

ı ı II CÜREŞÇİLERİN OMUR KASLARININ İZOKİNETİK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

. MNT., KURDAKS., KALYON T.A., YAĞMURU H., GENÇ Ü* 

(j VTA Spor Hekimliği 

ı ı i slremitelerin yoğun olarak kullanıldığı spor dallarında, omuz eklem 
* ıhllıtı ini sağlayan agonist kasların kuvvet dengesizliği, omuz eklem sa~ 
ıllıl l.mini.ı önemli rol oynar. Bu çalışmanın amacı, elit güreşçilerin omuz ek-

ı 'i ıııleınal rotator, abduktör-adduktör ve fleksör-ekstansör kaslarının iz
ni kas performans karakterlerini ölçüp değerlendirmek ve kas kuvvet 

ı l lıllı ıını lesbit etmektir. 

ıp.lıklı elit güreşçilerle (n:13) kontrol grubunun (n: 11) omuz kasları, Cyb-
I I " i/.okinetik dinamometre kullanılarak ölçüldü. İzokinetik testler, 60-

Iıı/.laıda uygulandı. Olgularda agonist omuz kaslarının pik tork, pik 
Ucu I ağırlığı, agonist ve work değerleri ölçüldü . İstatistiksel analizler 

1 W11 a ı ıcy-U testi kullanılarak yapıldı. 

ı ilerin dominant omuz kaslarının (eksternal - internal rotator, ab-
'i 10ı uıklııktör, fleksör-ekstensör) pik torkları, kontrol grubu ile bilateral 
ıı 'i ı lıııldıj'.mda nondominant fleksör/estensör kasların pik tork oranı hariç 

" ı > ı dij'.er kas gruplarının dominand-nondominant agonist/antagonist pik 
1 ı mi m, kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bu-

| |||| 

ılıma, elit güreşçilerin omuz kaslarının izokinetik performans pro-
llllı »ilaya koyma açısında yararlı olmuştur. Elde edilen sonuçlar, 

ılı ondominant omuz eklemlerinde ekstansörlere oranla fleksörlerin, 
ı nılnına göre daha yetersiz artış göstermesi açısından önemlidir. Her 

' ıılııı güreşçilerin agonist-antagonist pik tork oranları arasındaki fark an-
iı olmasa da, takım içinde bireysel yetersizlikler tesbit edilip 
MI. ıı.İnilmiş, hem güreşçilere hem de antrönörlere gerekli bilgiler ve-

in itn nedenle, güreşçilerin gerek antremanlarında, gerek sakatlık son-
n hııhılılasyon programlarında, bu eksiklikleri giderecek aktivitelere yer 

"im ir. irkmektedir. 

mı \ılı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. taner AYDIN 

ı .kimli;.ı AHİ), Kilit/Ankara Tel: (0.312) 325 12 11-2497 
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BAYAN HENTBOLCULARDA U S T ESKTREMITE 
EKLEMLERİNİN 

HAREKET DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
AKIN T U R G U T 

Osmangazi üniversitesi Tıp.Fak.ortopedi Tramatoloji A.B.D. 
Belirli tedavi ve sportif antreman programlarının sonuçlarının 

değerlendirilmesinde eklem fonksiyonlarının objektif ölçümleri önemli bir 
göstergedir.Eski yayınlarda sağ ve sol ekstermitelerin hareket genişlikleri 
arasında fark olmadığı.ekstremitclerin hareket derecelerinin karşı ekstremi!» 
referans alınarak değerlendirebileceği bildirilmektedir.Ancak son za-
manlardaki çalışmalarda ekstremitelie arasında farklılıklar olduğu 
görülmektedir.Sportif perfonmasta hareket genişliği daha önemli olduğundan 
,47 bayan hentbolcuda goniometrik yöntemle üst ekstremite hareket genişliğini 
dominant resesif ekstremite ayırımı yaparak inceledik. 

İstatistik olarak çalışma grubumuzda gerek her iki ekstremite .gerekse aklif 
ve pasif hareketler açısından fark yoktu. Ancak ortalama değerler açısından 
dominant tarafta hareket genişliği daha fazla pasif ve haraket sınırlan aktif har 
aketten daha genişti. Bu aktif ve pasif haraketler arasında farklılık dominant LU 
rafta daha belirgin hale geliyordu. Aynca tüm üst ekstremite hareket derecolwlj 
daha önce yapılan çalışmalardan daha genişti Ççalışmamızla diğer çalışmaloj 
arasındaki bu anlamlı farklılığını; hentbolculann yaptıklan müsabaka ve anı iv 
man egsersizlerinin üst ekstremite haraket genişliklerine olan direk etkisiyle 
meydana geldiğini düşünmekteyiz. 
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SPOR SAKATLIKLARININ AYIRICI TANISINDA 

ULTRASONOGRAFİK İNCELEME SONUÇLARI 

Taner Aydın*, Kemal Kurtaran**, Tunç Alp Kalyon*, 

*GATA Spor Hekimliği ABD. 

**GATA Radyoloji ABD. 

Bu çalışma, ultrasonografinin spor sakatlıklarının ayırıcı tanısında etkili 
ligini araştırmak amacıyla yapıldı. 

Ocak 1994 Ağustos 1995 yılları arasında, GATA Spor Hekimliği 
Araştırma Laboratuvarı'na spor sakatlanması nedeniyle başvuran 30 olgu ,7,3 
Mhz problu ultrasonografi kullanılarak incelendi. Eklem dışı yapılar, eklem ı-, I 
yapılara göre kolaylıkla gözlendi. Rotator kaf Iezyonları, patella - kuadrisep 
tendon rüptürleri, biseps tendiniti ve kas patolojileri tanıları doğru olarak kO 
nuldu. 

Daha ucuz olması, geniş kullanabilirliği, noninvaziv bir yöntem olu.su Vfl 
hastaların tekniği kolay kabullenmeleri, ultrasonografinin spor sakatlanmaları 
ve yumuşak doku lezyonlarının tanısında önemli bir yeri olduğ 
göstermektedir. 

Unvanı, Adı Soyadı: Yar. Doç. Dr. Taner AYDIN 

Adresi: GATA Spor Hekimliği ABD. Etlik/ANKARA 

Tel: (0.312) 325 12 11 -2497 
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l'ıılt'llar Instabilite ve Vastus Medialis Obliqus Fonksiyonu 

ı Mim Taşkıran(1), Arzu Yağız ( 2 ), Burhanettin Uludağ(3>, Veli Lök(4) 

ı Uf Har instabiliteler sıklıkla vastus medialis obliqus kasının güçsüzlüğü ile 
1 "M Iı 'in patolojinin neden-sonuç ilişkisi henüz tam olarak aydınlatılamamış 

lııuıl l.ı İmlikte vastus medialis (VM) ve vastus lateralis(VL) kaslarının din-
I dengesinin klinik tabloda etkili oldğu düşünülmektedir. Bu çalaşmada 14 
II u iııslabilite olgusunun vastus lateralis ve vastus medialis kaslarının din

di ııgelerini ortaya koymak amacıyla integre EMG'si yüzey elektrodları 
i -il ımlnıal alındı. 4 farklı fleksiyon derecesinde (0°, 15°, 30°, 45°), mak-

ııetrik kontraksiyonla ve kapalı zincir tipi egzersizle alınan kayıtlar 
ı >\ ıı ı istatistik ve student-t testi kullanılarak değerlendirildi. Her iki kasnı 
Minini ,ıkiı\ ilesinin 0°'de oluştuğu ancak VM/VL oranını VL lehine oldğu 
ı ı • ',1c aktivitelerin her iki kasdada azaldığı ancak VM/VL oranının 

ıııılıif'.ıı (0.84), 30°'de ise durumun fazla değişmedği (VM/VL = 0.89) 
llıln Ancak 45 de alınan kayıtlar her iki kasın aktivitesindeki azalmaya 

M/VI. oranının VL lehine geliştiğini (1.13) ve bununda istatistiksel ol 
mi,imli okluğunu (p<0.05) ortaya koydu. Yukarıdaki bulguların patellar 

ı oı laya Koyan incelemelerle daha anlamlı olacağı kanısındayız. 
İl ıklııı : 

ıı W l' Fxcrcise effect on EMG activity ofthe VMOand VL. 

ı \\) l'lıernpy, 1990 sep 70(9) 561 - 5 . 

ı ı ı . , u.N Isomelric contrastions in the PF pain syndorem. An EMG study. 

Orllıop. Traum. Sur 1986 105(1)24-7 

I' l' .' Iross, M.T.: Comparison of VMO, VLintegrated EMG raitos betweöl1 

ııbjeı Is and patients with patcllofemoral pain.. 

"i. I'lıcrupy. 1991 Apr. 71 (4) 310-16, 317-20 

W İlli MI ı. ınklııı, T.D.: Palcllar pain and quandriceps rahabilitation. 

I ı |9H ' lanı leb 10(1) 12-5 

ı ılcsi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzman Hekimi 
1 i m . ,1i, sı Tıp Fakültesi , Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon anabilim Dalı Uzman 

lllll 
1 I '.ılı ı 'l'ıp Fakültesi, Fi/.ik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzman 

ıı 

ı Iı ı Tıp Fakültesi , Nöoloji Anabilim Dalı Uzmanlık öğrencisi 

ı ıııvmıtesı Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı Profesöi 

i I 

http://olu.su


ÖZET 

KRONİK AYAK BİLEĞİ AĞRILARININ AYIRICI TANISI 

* E. Taşkıran * T. Duran ** C. Özgürbüz * V. Lök 
* EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi A.B.D. 
** EGE üniversitesi Tıp Fakültesi Sporhekimliğ B.D. 

Kronik ayak bileği ağrıları sporcunun verimini düşüren oldukça sık 
karşılaşılan bir durumdur. Sıklıkla travmatik kökenli veya travma ili 
süperpoze olan bir şekilde gelişirler. Bu yazının amacı ayak bileği ağrısı VI 
güvensizliği ile başvuran aktif sportif 4 olgunun 4 ayrı patolojisiinin ayını I 
tanısını ve uygulanan sağaltım yöntemini tanıtmak ve tartışmaktır. 

Hepsi de 1. yıldan fazla zamadır ayak bileği ağrısına sahip olan 4 olgu 
sırasıyla şu tanılar aldılar; 

1. olgu 21 yaşında, lisanslı futbolcu, postravmatik osteokodritis dissekau-.. 
2. olgu 19 yaşında, lisanlı basketbolcu, sinoviyal kondromatozis; 3.olgu I / 
yaşında, rekreasyonel sportif, talus'ta osteaoid osteoma; 4. olgu 18 yaşında, 
rekreasyonel basketbolcu, ayak bileği anterolateral instabilitesi tanıların] 
aldılar. Ayrıca tını için fizik tanı, direkt grafı, MRI ve artroskopi uygulandı. 

Tum olguların ayak bileği cerrahi aıtroskopisi, sağaltımın bir parçası olaral 
veya kesin tedavi olarak uygulandı, kanımızca , kronik ayak bileği ağrılarındı 
kesin tanı için MRI ve deneyimli eller ile yapılan ayak bileği artroskopill 
ayırıcı tanıyı sağlamada en yetkin yöntemlerdir. 
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\ Y A KHİLEĞİ SPRAINLERİDE ORTEZ KULLANIMI 

I [alit ÖZYALÇIN ** Hülya MERT *** Rana VAROL 

1 İni yaşam ve spor aktivesined burkulma ve düşme sonucu en çok ay-
ı ıprainleri oluşmaktadır. Çalışmamızda 1.1.1994 - 1.12.1994 tarihleri 

il ı nida < Mlopedi ve Travmatoloji A.B.D Ortez ve Protez bölümüne başvuran 
lııyıı ııyakbileği - Ayak ortezi uygulandı. Olgulardan 22 tanesi spor yara-

ılıııı sonucu başvurmuştur. Spor dallarına göre dağılımı 9'u basketbol, 
ı ı MI i».I, 4'ü voleybol, l'i hentbol, l'i jimnastik, l'i sörf yaparken oluşan 
>ı hilı "i sprainleridir. diğer 32 vaka ise 15'i yürürken, 5'i merdiven in-

• ıı araçtan inerken, l'i kaldırımdan inerken, 5'i merdiven inerken, 
urken, 4'ü kaldırımdan inerken, 5'i düşme, 3'ü araçtan inerken, l'i 

ı llılııundan ierken, 5'i düşme, 3'ü araçtan inerken, l'i trafik kazası, l'i 
I düşmesi, i'i ise bir ay önce başlayan ağrılar sonucu kliniğimize 

şiardır. 

İl [ularımızın yaş ortalaması 26.75 olup (miri. 11 - max.802), 27'si erkek, 
ı idindir, ürtezlarin 28'i sağ ayağa, 31'i sol ayağa uygulanırker bir has 
II lul.n.ıal uygulanmıştır. Hastalar ayak bileği burkulmasından ortalama 

ııırıı ı inin.1 gün-max. 2 gün) süre ile buz uyglarken bir olgu zeytin 
ılı bileğini övmüştür. 25 hastada ödem, birinde ise ödemle beraber hem 

lenmiş . Hastalarımızın tümüne x-ray çekildi ve hiçbirinde kemik pa 
lojl ı Nuptunmadı. kliniğimizde ortez öncesi 27 vakaya alçı ateli , 8'ine ise 

lıt'ılıl bandaj uygulanmıştır. Hastalar ortezi ortalama 4.5 hafta kul 
• unlun: hırdır, hastalar ortezi ortalama 4.5 hafta kullanmışlardır. Ortez kul

un iması olgularından 17'si 4 ay süre ile takip edilmiştir ve bu hasılamı 
ı ı iıl kriterlerine göre ortez değerlendirmelerinde 13 olgunun tüm 

ı İM ı geçerken, bir olguda uzun süreli yürümelerde ağın devam etmiş, bu 
ulu dön ay süre ile ilk basmada uyuşmalar olmuş, bir olguda ayakta uzun 
ı ılım .ı ağrısı devam etmiş, bir olguda ise hafif şekilde ağrılarının devam 
I ıplanmıştır. 

»• ı• uyak bileği sprainlerinde kullanılan alçıya göre daha kolay uy 

ıılunııbıliı biı yönlem olarak bulunmuştur. 

|H*ilı vı I mvııuinluji A.B.D Doçenti 

pı ıh ve Travmatoloji A.B.D , Yük. Hemşire 

i'..<. ı »ı , llcclcn Hğiıimi ve Spoı Yüksek Okulu Müdiresi 
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AKUT DİZ YARALANLANMALARINDA ERKEN TANI VE 
SAĞALTIMA KATKISI 

Emin TAŞKIRAN(1) , Ayşenur MEMİŞ ( 2 ) , Cihan Tuğran ( 3 ), Veli Lök(4> 

Akut diz yaralanmalarında erken tanı elit sporcularda oldukça zor fakat o 
derecede de önemli bir konudur. Vücut en sık yaralanan eklem olan diz ek 
leminin sporcularda neden olduğu morbidite oldukça sık rastlanılan bir du 
ıumdur. Bunda erken ve doğru tanısı konmamış akut diz yaralanmalarının 
payı büyüktür. Bu yazının amacı yaralanmadan itibaren 2 hafta içinde kli 
İliğimize başvuran hemartrozla seyreden 15 olgunun tanısında uygulanan al 
goritmi sunmak ve sağaltıma olan katkılarını tartışmaktır. Yedisi lisanslı ya da 
profesyonel 8'i eğlence sporu yapan 15 olgunun yararlanma mekanizması, ya 
lalanmadan sonra spora devam edip etmediği sorgulanarak fizik bakılara 
yapıldı. Direkt grafileri takiben tüm olguların MRI'Iarı elde olundu. Bu bul 
guiarla 11 olguda ACL (ön çapraz bağ) lezyonu ve bunların 5'inde eşlik eden 
menisküs lezyonları (4 olguda medial menisküs 1 olguda lateral), 1 olguda 
İzole medial menisküz lezyonu, 2 olguda medial kollateral ligament lezyonu. 
I olguda PCL (arka çapraz bağ) lizyonu, 1 olguda da medial patellar rel 
makulüm lezyonu saptandı. Bu bulgulara göre 8 olguya artroskopi uygulandı 
(ı olguya ACL rekonstrüksiyonu uygulanırken bunalnn ikisine artroskopi 
menisküs dikişi ön çapraz bağ tamiriyle birlikte uygulandı. Bir olguya izole 
menisküs dikişi uygulanırken bir olguda diagnostik artroskopi ile yetinildi 
kanımızca akut yaralanmalarda MRI özellikle menisküs lezyonlanndaki sen 
sitivitesiyle yalnızca sağaltım planını kolaşlaştırmakla kalmaz aynı zamanda in 
trensek iyileşme kapasitesiolan yapıların durumulan hakkında bilgimizin an 
masını, bir cerrahi girişim olar artroskopinin sağlatım amaçlı kullanımı sağlai 

11) I İğe I üniversitesi Tıp Fakültesi, Oıtop. veTrav. Ana Bilim Dalı, Uzman Doktoru 

(2) I ige l Jniversitesi Tıp Fakültesi ,Rady(xliagnoslik Ana Bilim Dalı, l I/nıan DoktOTU 

ı '•) I :yr I Itıiversilesi Tıp Fakültesi ,Rady(xliagnoslik Ana Bilim Dalı, l I/nıan I toktoru 

ı l)Egel foiversitesi Tip Fakültesi ,< Wpp. ve Tav, Ana Bilim I tali, Uzman I toktoru 
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SPORCULARDA PES PLANUS 

,(2) V»li ift ira) 'Hi Şemin(1), Aylin Çeçen(2), Emin Taşkıran(3), Şaban Acarbay( , Veli Lök' 

ı |ı ible pes planus şiddetli formları dışında sedanter yaşıyan kişilerde bir 
il illıl nedeni değildir ve uygun konservatif yöntemlerle günlük yaşamı fazla 

11 Ilı im t 15u yazının amacı tümü lisanslı sporcu olan çeşitli spor dallarından 
iı itle klinik fizik bakı ve foot print yöntemlerini kullanarak yapılan pes 

ı nama sonuçlarını açıklamaktır. Hepside rastgele seçilen 2777 spor-
ı ı>"i dallarına göre dağılımları ; futbol : 157(%56,7), hentbol : 47 
I ıtlctizm : 34(%12,3), basketbol : 30(%3,2) şeklinde idi. Futbolcularda 
|iı ıııptomatik beşi asemptomatik toplam 6 olgu ile % 12,7 idi. genel ol-

ı ı ' l'u scmptomatik toplam 14 pes planus olgusu saptandı (%5). Fakat 
* print" ölçümlerinde elde olunan verilerle yapılan istatistiksel analizlerde 

lııyıcı istatistik ve student-test) spor dalları arasındaki bu farklılıkların is-
I İli sı I olarak anlamlı olmadığı anlaşıldı ((p>0,05) ; hentbol : 0.63 + 0.4, 

kıl 0..S2 + 0.06 olarak saptandı . Genel olarak ise foot print indeksi 
0.4, voleybol : 0.52+ - 0.06 olarak saptandı. Genel olarak ise foot 

rtfll lıuld si 0.63 + - 0.01 idi. bu bulgularla erişkin sporcu popülasyonunda 
llılı pes planusun genel popülasyondan daha fazla olmadığı söylenebilir. 

I il irlıklı bir sonuç elde etmek için kendi ülkemizin genel popülasyon ve-

lı ' Mı- olunması gerekir. 

ı " nı vcısiiı-si Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Bilim Dalı, Uzmanlık Öğrenicisi 

ı Irıı Ti ıbiyesi (in. Müd. atatürk Sporcu Sağlık Merkezi Doktoru 

1 İni ısili••.ı Tıp Fakültesi Ortop. veTrav. Ana Bilim Dalı Uzman Doktoru 

" i Inlvcrsitcsi Tıp l'akültesi Otop. veTrav. AnaBilimDalı Uzman Profesör Doktor. 
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SPOR HEKİMLİĞİNDE AKUPUNKTUR : SOMATİK AĞRININ 

HASMI,ANMASINDA KULAK AKUPUNKTURUNUN VKRİ 

tBRAHlMTEKEOĞLU Yrd.doç.Dr. 

BURHAN ADAK Yrd. Doç. Dr. 

Yu/.ıiHii Yıl Üniversitesi tıp Faküllsi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D. VAN 

Akupunktur son yıllarda adından fazlaca bahsedilen bir uyguluitUl 
yöntemidir. Sporcu sağlığında, spor yaralanmalannın tedavisinde- akupunl IUI 
analjezisinin yeri nedir? Akupunkturun analjezik etkisi dışında daha birçol I 
kilerinden bahsedilir. Bunların immun stimülan etki, sedatif etki, trankili ıui 
ı-ıkisidir. Ancak bilimsel yöntemlerle açıklanabilen tek etki analjezik etk isiı Ih 

Kliniğimizde sağlıklı 60 denek üzerinde somatik ağrının baskılanmail 
amacıyla kulak akupunkturu uygulaması yapılmıştır. Çalışmaya iki grup 
BİUldl. birinci aşamada her iki grupta deneysel olarak ayak başparmağının kıı 
lakta temsil edildiği nokta bulundu. İkinci aşamada bir gruba kulağa al 
Upunktur stimülasyon yapıldı. İkinci gruba ise hiçbirşey yapılmadı. Ihı il I 
grupta da deneklerin ayak başparmaklarına ağrılı uyaran verilerek deneklerin 
ağrılı uyarana verdikleri cevap ölçüldü. 

Deneysel çalışma sonucunda akupunktur grubunda ağrılı uyarana cevap 
verme süresinin anlamlı derecede uzadığı tespit edilmiştir(p büyük 0.05). Al 
gometre ile ölçümlerde ise yüzeysel duyarlılığın azaldığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak somatik ağrının bakılanmasında etkili olan akupunkturun 
spor yarlanmalanna bağlı ağrıların azaltılmasında yararlı olabileceği 
söylenebilir. 
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V ATK A/. \\\(i Kİ kONSI KIKSIYONI) SONRASİ 

UYGULANAN REHABİLÎTASON 

PROGRAMININ SONUÇLARI* 

ıı . ... I l.l. •• **, Dr. Okay Bulut ***, Dr. Vedat Nacitarhan** 

I . miti Kural **** 

ı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ OR-
ı • ı ı i A V M ATOLOJİ İLE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 

i|)ilııuşlır. 

. ıı. ı ı». M ( !.Ü.T.F. Fiziksel Tıp ve Rehabilitayon ABD Öğretim Üyesi. 

I ırd Doç. (l.Ü.T.F Ortopedi ve Travmatoloji ABD Öğretim Üyesi 

rıı Gür. C.Ü.T.F. Ortopedi ve Travmatoloji ABD. 

. I 

|)l ekicini vücutta en çok yaralanmaya maruz kalan eklemlerden birisidir, 

ıpıu l ıağ (ÖÇB) ise dizin en önemli stabilizatörüdür ve problemlerine sık 
. ıi Ilaslcnemize başvuran 24 hastaya modifeye Clancy tekniği kul-

ı l diağnostik artroskopi sonrası artrotomik kemik-patellar tendon-
ı ı.iop.refti ile rekonstrüksiyon uygulandı. Operasyonu takiben hastalar re-

ı /on programına alındılar. Bir yıllık takip sonucunda 7 hastada 
I ı ı mükemmel, 9'unda (%37.5) iyi, 5'inde (%20,9) yeterli ve 3'ünde 

ı > yetersiz sonuç elde edildi. 

Vntılıtnı Kelimeler. Ön çapraz bağı (ÖÇB), Rekonstrüksiyon, Rehabilitasyon. 
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"SIÇRAYICI D İ / I " İNİN C E R R A H I I EDAVISI 
Semih AYDOĞDU Hakan O / S O Y Hakkı SUP 

Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Trv Anabilim Dilli 
Bornova - İZMİR 

"Sıçrayıcı Di/i" , genç sporcularda, özellikle atletlerde di/ önü ağrısı 
Önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır, bu lezyon, çoğunluklu patcllfli 
tendonun, bazen de quadriceps tendonunun petellaya yapışma yerinde lokali ı 
MI.m, ekstensör mekanizmanın bir tendinitidir. Konservatif tedavi, özellikli 
hastalığın irken döneminde başlanır ve yeterli süre uygulanırsa, oldukça el 
kilidi] Cerrahi tedavi; ancak, inatçı , geç evre olgularında gerekli "l 
abilmektedir, 

Konservatif tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen, birisi bilateral 5 hasta ı f ı 

olgu) v.ı "sıçrayıcı dizi ön tanısı ile cerrahi tedavi uygulanmıştır. Olguların bil 
kadın, beşi erkek olup ortalama yaş 21.3 tür. Olguların 2 si atletizm, 2 sı baı 
ketbol (bilftteral olgu), birer ianesi de futbol ve tekvando sporlarını düzenli VI 
m m.ı. ı olarak yapmaklaydı. Olguların tümünde en az 3 aylık bir koııseıv.ınl 
tedaviyle yanıl ahnmamıştı. 

Olgulaıa, «en.ıhı ledavi olarak, olası intraartiküler patolojinin dışlanması 
.ım.ı, ı ık mini diagnıislik ariroskopiyi takiben, "kombine cerrahi girişim" (p;ıı 
ı ti nonun sıyrılması, patellar tendonun patellaait kutbundan lokalize olarak de 
ensersiyonu ve ail kutbun dolaşımını arttırmak amacı ile dinleme) uy 
•ııi,inini m Ayrıcı bil olguda, gelişmiş olan sinovyal kistik dejenerasyon 

ı i si e edilmiştir. 

I ınn olgularda , operasyon sonrası 3. ayda ağrı ya tam olarak yatışmış, ya 
.ı.ı ıportil aktiviteyi etkilemeyecek düzeye gerilemiştir. 

Atletlerde Sik görülen., bir "aşırı kullanım" patolojisi olan "sıçrayıcı dizi" 
mnı tedavisinde konservatif yöntemler %85 olguda başarılı olabilmektedir. 
Anı ık İleri evredeki lezyonlar, konservatif tedaviye direnç gösterebilmekledir. 
I>ıı olgularda uygulanan "kombine cerrahi girişim" , minör bir cerrahi yaklaşım 
olup, olguların yakınmalarını ortadan kaldırabilmekle ya da önemli bir haf
ifleme Bağlamaktadır. Cerrahi tedavi İle, yarışma sporlarına kısa süre içinde 
di 6 İstekliliği olan Sporcularda, özellikle u/un süreden ben devanı çimekle 

olan inatçı olgularda, konservatif tedavi ile uzun zaman yitirilmesi 
önlenebilmektediı 

ı»OKÇULARDA AYAK B İ L E Ğ İ S O R U N L A R I N D A 
A R T O R S K O P İ N İ N Y E R İ 

Semih AYD( )ĞDU Alp VARILSÜHA Hakkı SUR 
' [i • invrısilosi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Trv Anabilim Dalı 

Bornova - İZMİR 

l opi, di/, eklemi sorunlarına yaklaşım amacı ile geliştirilmiş ve bugün 
Nll ' "lı standartlaşmış bir yöntemdir. Daha sonraki dönemde omuz eklemi 

mı ııl ve cerrahi artroskopi alanına girererk yaygın bir artoskopik uy-
ııl ima ulam oluşturmuştur. Ayak bileği eklemi ise, anatomik yaklaşım 

lideri nedeniyle, artroskopik girişimlerin uzun süre popülarize olamadığı 
klemdiı Hu çalışmada , tanısal ve cerrahi "ayak bileği artroskopisi" uy-
ııııı'» ı mı lif olgunun değerlendirilmesi sunulmaktadır. 

\l iıi spor yapmakta olan (2 si lisanslı, 7 si amatör) 9 sporcuya, spor yara-
ı ııısı sonucu gelişen ayak bileği yakınmaları nedeniyle ayak bileği ar-
llo i opisi uygulanmıştır. Olguların 51 kadın, 4 ü erkek; yaş ortalaması 24.6 
dil > aralanmaların 3 ü futbol, 2 si basketbol, 2 si atletizm ve birer tanesi jim-
"i ut, ve hentbol yaralanması sonucu oluşmuştur. Bu olgular, bu dönem 
lı 'i..ı, ayak bileği artroskopisi uygulanan tüm olguların %70 ini (9/13) 

lıı im inakladır. Olguların ortalama takip süresi 10.3 aydır. 

Ayak bileği artroskopisi ile, olgulardan 3 ünde anterolateral yumuşak 
• i"i n "unpingement" I , ikisinde talus kubbesi osteokondirits dissekansı, ik-
ı İnde kronik lateral ayak bileği instabilitesi bağlı kronik snovit, ikisinde de 
'••Miıhnis eski ayak bileği travması sonucu gelişmiş eklem içi serbest ci
mi' ıkler belirlenerek, lezyonlara yönelik tedavi uygulanmıştır. 2 olguda ayak 

bili ı aıiroskopisi ek olarak, aynı seansta açık cerrahi girişim (anterolateral 
i i ' ıckonslrüskiyonu) uygulanmıştır. 

Ayak bileği artroskopisi, "minimal invaziv" cerrahi yaklaşım anlayışının 
İMI sonucu olarak gelişmiştir. Öncelikle ayak bileği sorunlannda "tanı 
di ığruluğu" oranının yükseltmekte ve böylece doğru tamya yönelik artroskopik 

gerekirse açık cerrahi girişim uygulanmasına olanak vermektedir. Her ne 
kadar ayak bileğine arstroskopik yaklaşım ile ilgili anatomik sınırlılık ve 
güı .bık leı olmakla birlikte; doğru tanı , minimal ve lezyona yönelik 
cerrahi ve erken günlük yaşam ve spora dönüş özellikleri nedeni ile 
«İkin ve yararlı bir tanı ve tedavi yöntemini oluşturmaktadır. 

\ 



POST OREPATIF DİZ YARALANMALARINDA KAS 

KUVVETİNİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİNDE 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERİ 

NEVİN ERGUN, GÜL BALTACI, VOLGA BAYRAKÇI 

H.Ü. FİZİK TEDAVİ VE REAHBİLİTASYON YÜKSEK OKULU SI'OUl I 

SAĞLIĞI ÜNİTESİ 

Diz yaralanmaları sonrasında kuuadriseps kas artofisi yaygın bir klinik İnil 

Burada etkilenmiş dizin kas kuvvetinde azalma ve kasın yük yüzdesinde »ılın ı 

blemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı post-operatif diz problemi ol.m 'i ı ı., 

stanın kuadrisesps kas kitlesini ve subkuten yağ kalınlığını değerlendirerek ohjı ı III 

kas kuvvetini belirlemeye çzalışmaktır. Fizyoterapi ve rahabilitsayon progn 

önce ve 6 hafta sonra uyluk subkuten yağ kalınlığını ölçmek için skinfold knlipı ı lı 

yerden ölçüm yapılmıştır ve kuadriseps kas kitlesinni değelendirilmcs 

bölgeden çevre ölçümü alınmıştır. Kas kuvveti ise 10 max RM değeri ili h 

lirlenmiştir. Bu ölçümler öpere bacakla medial tibial platodan itibaren 18-21 ' ı . ,., 

ve spina iliaka anterior superiorder itibaren 12-15-18 cm. Icrdc ölçllk'ivl 

karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda rehabilitasyon öncesi ve 6 halli 

kuadriseps kuvvet, çevre ve yağ ölçümleri arasında 18-21-24 emlerden ılı 

ölçümlerde sırasıyla 0,80 - 0,86 - 0,82 oranında korrclasyoıı hu I un n 

İmmobilizasyon süresince subkuten yağda artış nedeni ile çevre ölçümlerinde l ıı u 

ofisi görülmektedir. 
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ıo ı Ol'KKATİKÖN ÇAPRAZ DAĞ VE MENİSKÜS 

PROBLEMLERİNDE mu PİLOT ÇALIŞMA KASI 

ı IIVVH 11 ı N D I U M I nı AL<AK VE VÜKSEK FREKANSLİ 

VKIMI.AklN KARŞILAŞ I I KILMASI 

ı l«IUN (İÜI İÎALTACI, VOLGA BAYRAKÇI. 

ıı ıı ll DAVI VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU SPORCU 

I I ÜNİTESİ 

ıı la dı/.in immobilizasyonu uyluk kaslarında atrofı ile sonuçlanıl Xı 

ıı pim m cluİMİıiiisyoıı programını uzatabilir. İmmobilizasyon sün İm 

i' i ısın ı İri ini uygulanası oklukça yaygındır. Bu çalışmanın amaı I, dil 

Iıın sporcularda bildirilen kas atrofılerinni elektrik stimülasyofl fi 

ı ıı il ı in ılın,ı.ulu. di/ ameliyatı geçiren 40 olgu (32 erkek, 8 ayam alı ili 

l II | ve yüksek frekanslı (2KHZ) elektrik stimülasyonu uygulamacımı 

lııpl < lyıılmışlır. Her 2 gruptada yaş, boy, vücut ağırlık değerleri açısından 

hlı ı ııl lıhl \<»kim. (p>0.05) Uyluk çevre ölçümü ve izometıik kuadl Iseps 

M ıi ıası 6,9 ve 12. haftalarda test edilmiştir. Elektrik stimülatörlerindön 

ııl MI.m l.ıı idik akım aleti 50 KHZ frikanslı Burdick MS600(Sİm©m I 

-i MI m mi. ı feransiyel akım aleti 2KHZ frekanslı Endomed 433 (Lıııal Non 

İli im Hasların kuadriseps kasları 10 sn uyarıya takiben 50sn dm 

Iı iı ıiı id.ı . -un olmak üzere 3 hafta süresince uyanlarak eğitilmiştir (Kot's 

i> ı> M.IMI elektrik slimülsayonu uygulanan grubun kas kuvvriı İlimi 

ılın i ı bulunmuştur ve çevre ölçümleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
1 im ip 0,05) . her 2 gruptada diz İleksiyon hareket sınırı aynı olmasına 

nip I gruptan daha kısa sürede iyileşmiş ve kuvvetlenmiştir, ip (),(>'->) 

ı ıı i' M ıısıyı-l siiınülasyonun majör diz cerrahisi sonrasında hastalarında I as 

I I ağrıyı azaltmak, analjezi ve doku iyileşmesi sağlamak için daha ol 

ı -I ıhıl MM gö .iıTinişlir. 
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SPORCULARDA MEDİAL KOLLATERAL LİGAMENT 

YARALANMALARINDA ERKEN FONKSİYONEL RE

HABİLİTASYON 

NEVİN ERGUN, GÜL BALTACI, VOLGA BAYRAKÇI 

H.Ü. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU, 

SPORCU SAĞLIĞI ÜNİTESİ 

Günlük yaşam ve sportif aktivitclcrdcki kazalarda en sık yaralanan diz eklemi dif 

bağı medial kollateral ligament (MCL) olmaktadır. MCL ile ilgili yaralanmalardaki ı< 

davi ve rahabilitasyon yöntemleri tarihsel gelişim içerisinde de sürekli değişim yq 

gelişim göstermiştir. Bu çalışma son 4 yıl içerisinde 1. ve 2. derece MCL yaralanman 

geçirmiş 25 sporcunun erken fonksiyonel rahabilitasyon sonuçlarını içermektedil 

Sporcuların 9'u kadın, 16'sı erkek olup yaş ortalamaları 25.04 yıldır. Yaralanma I0T1 

rasında hastaların dizleri valgus desteğini sağlamak için ortez ile korunmuşun 11 

davi ve rahabilitasyon programı ; buz, enterferansiyel akım, elektrik stimulasyonu l I 

set uygulaması, egzersiz programı ve sabit bisiklet kullanımı içermiştir. HaslalaJ 

ortalama 14.46 seans tedaviye alınmıştır. İyileşmeyi takiben hastaların spoı ı 

dönmelerine izin verilmiştir, bu sonuçlar, birinci ve ikinci derece MCI yarfl 

lanmalaında erken fonksiyonel rehabilitasyonunun spora dönüş süre 

hızlandırdığını göstermiştir. 
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ft-14 YAŞLARI ARASINDAKİ CIMNASTİKÇILERDE GÖRÜLEN 

AYAK PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ 

ı İzm. Fzt. Nesrin YAĞCI ** Doç. Dr. Nevin ERGUN ** Prof. Dr. Ayfer SADE 

o / l I : 

ı .nk sporu, esneklik, denge ve koordinasyona dayalı aktivitelerin yoğunluğu 

• -I • mı |i gerektirmesi bakımından performansın, anatomik yapı ve fonksiyonların 

| İH cyılc olmasını gerektirir. 

ı ıı poıla uğraşan 16 genç ve minik cimnastikçinin mevcut olan veya bu spor ile 

ı haşlayan ayak deformite ve yapısal bozukluklarının saptamak amacıyla plan-

İMI ı. alışmaya, daha önce aktif olarak herhangi bir spor dalıyla hiç uğraşmamış , 

ı laıda 32 sağlıklı çocuk dahil edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

1 ılı m.ı sonucunda cimnastiklerde en çok görülen deformite!erin başında achill 

" lımi ılr I. ve 5. metatars bulunurken, spor yapmayan kontrol grubunda en çok pes-

ı alı anovarus, hallux valgus ve tibial torsion gözlenmiştir. 

ıpılan açısal ölçümlerle de iki grup arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bu-

I İm 

ı ı i ıılc I lııivcrsitcsi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi 

Mı.. ıı. | u- I Inivcrsitesi Fizyoterapi ve Rahabilitasyon Yüksekokulu, Öğretim Üyesi 
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SEDANTER BAYANLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU 

DEĞİŞİKLİĞİNİN KOŞU EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Turgay TURAN* Prof. Dr. Abidin KAYSERİLİOĞLU** 

Cevat GÜLER** Dr. Derya ŞENTÜRK** Fezt. Feryal SUBAŞI** 

* Mimar Sinan Üniversitesi ** İstanbul Üniversitesi Spor Fizyolojisi 

Fındıklı / İSTANBUL Araştırma ve Uygulama Merkezi Çapa/İSTANB 111 

Yaşları 23-35 arasında değişen (x= 29.7 , SD = 3.78) 10 sağlıklı sedenter bayffl 

denek grubunu, yaşları 23-29 ansından değişen (x = 3.17, SD = 6.14 ) 8 sağlıl lı 

sedenter bayan da konrol grubunu oluşturdu. Denekler 1. testlerini olduktan sonra B 

hafta boyunca haftada 3 gün düzenli antrenman yaptılar ve süre sonunda 2. teste tabi 

tutuldular. 

Denek ve kontrol grubunun vücut komposizyonunu belirlemek için deri kıvrımı \ ı 

çavre ölçümleri 1. test ve 2. test öncesi yapıldı. Yapılan ölçümler sonucunda; 

Dakikada 16 m. hızda % yağ oranı ve yağ ağırlığı ile ekonomi arasında zayii bÜ 

ilişki (r = 0.34, r = 0.45), yağsız vücut ağırlığı ile ekonomi arasında ise hiçbir il il ı 

bulunmamıştır, (r = -0.15). 

Dakikada 120 m hızda % yağ oranı ve yağ ağırlığı ile ekonomi arasında negatli 

yönde orta güçlükte bir ilişki (r = -0.62, r = 0.68), yağsız vücut ağırlığı ile ekonomi 

arasında ise hiçbir ilişki bulunmamıştır, (r = 0.19). 

Dakikada 133 m. hızda % yağ oranı ve yağ ağırlığı ile ekonomi arasında ncgatll 

yönde orta güçlükte bir ilişki (r = 0.53, r = -0,62), yağsız vücut ağırlığı ile ekom MIM 

arasında ise hiçbir ilişki bulunmamıştır, (r = 0. 0007). 
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DURUŞ,DİAGNOSTİK VE EGZERSİZ 

Doç. Dr. Sportvviss, Rasim KALE 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ - Beden Eğitimi Bölümü Bşk. 

Tel: 0.432 225 13 66 

n / l t 

i mı kuvvetinden büyük ölçüde etkilenen duruş; diğer yandan bu kuvvete 
1 " • i oymak için insanın ters yönde güç harcayarak, omurgasını germesi arasındaki 

i 'iıi iı biı mücadele şeklinde algılanmaktadır. Bu noktadan hareketle bilinçli duruş, 

ınıı 'i •. ve hareketle bağlantılı idrak ve yaşantı süreci olarak algılanmaktadır. 

'i »EK, iyi bir duşu altı fazda ele alarak, Lot'taki aktif hareket durumu ile ifade 
|ı Mıı 

i ı >|il anlamda duruş zayıflıklarını tesbit etmede: fonksiyonel, psikolojik, kog 

ıı \.ıl alanlarda davranış modifikasyonları geliştirilmiştir. Aynı şekilde su 

in ıılji ve lumbalji durumlarında ruhsal açıdan içerdikleri davranış yönelimleri 

il I ıdıı Yine okullarda duruş zayıflıkların belirlemede; beden eğitimi 

illi mı ıi) gulayabilecekleri birçok basit test yöntemi geliştirilmiştir. Bunlar, ge 

• I M II AS, BARLOW, ALEKANDER ve esnetme test yöntemleridir. CTL -

Utlu un I m v< ıhmış zayıflıklarında egzersiz ancak hekimin önerisi ile mümkün ol 

i . , 

'İndiğinde kullanılan en yeni yöntemlerden bir tanesi CHRS - Me-
1 lıımın yanısıra, omurga cimnastiği adı altındaki egzersizlerde yalnızca doğru 

."im olarak yapıldığında sonuç başarılı olmaktadır. Harekeler, on ya da 

l İM/İn lyıdii k-krara edilerek, her seri arası 1/2-1 dakikaya kadar dinlenmeleri ve 

Ilı ı lan l eller, /.orlanmadan ve tıpkı yavaşlatılmış bir film şeridinde olduğu 

•/.IM/ biliminde bir süre beklenilerek, yavaşça tekrar başlangıç du 
; uılllılı \m gerdirme ve yüksek kifoz, kaçınılması gereken önemli noktalaı 

ıhıl dılını-klı-dir. 
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7 - 10 YAŞ E R K E K CİMNASTİKÇİLERDE 

LONGİTUDİNAL GELİŞİM 

Kamil Özer*, Salih Pınar** , Leyla Tavacıoğlu ***, Alparslan Erman* 

Soner Özsu ***, Ani Agopyan**, Mehmet Öztürk***, Mehmet Yalçıner*, 

Figen Al tay**** 

ÖZET 

Bu çalışmada haftalık antrenman süresi farklı iki eimnastikçi grubunun motoi W 

morfolojik özelliklerinin uzunlamasına gelişimi karşılaştırılarak incelendi. 1991 - 199 I 

yılları arasında 7 yaşından 10 yaşınına kadar cimnastik antrenmanına devam eden l ( l 

erkek çocuktan oluşan grubun antropometrik ve motor gelişimleri incelendi. Grup 

haftalık antrenman süresi basımından iki gruba bölündü. Birinci grup düzenli ol.M.il 

haftada 8 - 1 2 saat antrenman yapan 11 erkek, ikinci grup haftada 4 - 6 saat antrenin.m 

yapan 9 erkek cimnastikçiden oluşmaktaydı. 

Çalışmanın sonunda heriki grubun antropometrik ve motor test ölçümlü ı 

karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucunda, 7 yaşta bir çok antropometrik ve motoi 

parametrede benzer oldukları halde 10 yaşta iki grup arasındaki farklar anlamlı bu 

lunmuşlur. Haftalık antrenman süresi daha yüksek olan 1. grupta boy gelişiminin 

diğer gruba göre yavaş seyrettiği, calf deri kıvrım kalınlğı bakımından birinci grubun 

değcinde azalma gözlenirken ikinci grupta artış gözlenmiştir. Beden yağ kütlesi bl 

rinci grupta % 12.3 artarken ikinci grupta % 18.9 artmıştır, birinci grupta endomorfl 

puanı azalırken ikinci grupta yükselmiştir. Son yıl motor test ölçümlerinde birinci gru 

bun; spagat, parmaklıkta bacak kaldırma, kulplu beygirde bacak değiştirme, barda k"l 

çekme ve 20 metre sürat koşularında ikinci gruba göre daha iyi değerlerde bu 

lunmuştur. 

* Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

** Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

*** I.T.Ü. Beden Eğitimi Bölümü, 

**** Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

**** Haeattcpe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 
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ItAYAN JUDO MİLLİ TAKIM SPORCULARINDA 

ANTROPOMETRİK VE BAZI FİZYOLOJİK 

PARAMETRELERİN İNCELENMESİ 

n IMAMOĞLU* Doç. Dr.Kamil ÖZER ** 

I)ı •..-,lat MURATLI** Gülten HERGÜNER 

> I 

ı lıi) m lııdo Milli Takım sporcularının bazı fizyolojik ve antropometrik pai 

ıcclenmcsi amacıyla araştırma kapsamına alınan 20 deneğin boy or 

I (>(> 0.06 m., kilo ortalaması 62.70 9.69 kg vve yaşları 18.66 2.54 

ıltıiıpleıi \}) -4.6-2.2 olarak belirlenen deneklerin yağ oranları % 13.93'tül 

1 n n ı metoduyla belirlenen endomorfl ile +0.95 korelasyonu bulunan yeni 

ı ırsyon formülü ise şu şekilde belinlenmiştir: 

m 159 x Abdomen) + (0.147 x Suprailak) + (0.151 x Subscapula) I 

lıı ep ı ı 5.692 

l).' ı I !5 ml/kg.dk, Anaerobik güç 97.92 kg-m/sn, esneklik 19.02 cm bu 

ııl ııın Max V02 ile yağ yüzdeleri, yaş ve kiloları arasında ncgaiıl kol 

mi ıı ııım utbik güç ile yağ oranı arasında ise pozitif korelasyon anlamlı bu 

Hm ı. limeler: Hayan judocu, yağ yüzdesi, Max V 0 2 Anaerobik gür 

ı - ı ıi. M li'iiıın l-';ık. beden Eğitimi w Spoı Hol., SAMSI İN 

,ı, .ı Itnlı n l -unu ve Spoı Yüksekokulu , ANTALYA 
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G E N Ç TÜRK ERKEK J U D O C U L A R İÇİN YAĞ ORANI FORMÜLÜ 

ÇALIŞMASI 

* Erdal Zorba * M. Akif ZİYAGİL ** Osman İMAMOĞLU * Hamit CİHAN 

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bed. Eğit. Böl. TRABZON 

** Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bed. Eğt. Böl. SAMSUN 

Sikicilere bağlı performans açısından önemli faktörlerden biridir. Çünkü yaj- dol 

ularına kas dokuları gibi vücudun harket mekanizmasına katkısı yoktur. Ayrıca I ı 

ların hareketini kısıtlaması ve istenilmeyen fazla ağırlığı oluşturması sporcui 

başarıya uluşmasında olumsuz etki yaratabilir. 

Bu sebeple, çalışmamızda genç Türk judocuların ideal yağ oranlarının 1'. 

liflenmesinde kullanılmak üzere deri altı yağ (skinfold) kalınlığı yöntemiyle vüı m 

yağ oranını hesaplanması için daha önce geliştirilmiş olan formüllerin geçerli olup "l 

madiği araştırılmaya çalışıldı. Bu çalışmaya denk olarak Samsun'da kapm yapın.il ı ı 

olan 24 elit judocu katılmıştır. Bütün deneklerlerin sualtı ağırlığı (UWW). yedi 

bölgeden alınan derialtı yağ kalınlıkları (abdominal, trıceps, subscapula, bicep 

prailiak, uyluk ve göğüs) ve somatotip belirlemek için humerus ve femur bikoıulülı ı 

çap ölçümleri ile beceps ve baldır çevre ölçümleri alındı. Rcsidual volllnı 

değerlendirilmesi Wilmore'un formülü ile hesaplandı. 

Genç judocular deri altı yağ kalınlığı elde edilen değerler; başka ülkelerdi ı I 

geliştirilmiş bazı vücut kompozisyonu formülleri ve Zorba tarafından eliı w milli 

lakını güreşçilerinde geliştiilmiş formüllerinde uygulandı. Sonuç olarak arlık kını lı ı 

toplamı (Rcsidual sum of suquare) farkına göre genç Türk judocuları için istatiksı I ı| 

arak en geçerli Zorba'nın 1989' da Türk güreşçi milli takımı üzerinde gelişimli I 

formül bulundu. 
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• ı < İLERİN SAĞ VE SOL KOLLARININ İZOMETRİK VE 

İZOKİNETİK KUVVETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

ı ı ı \ini /tYAGİL(2) Erdal ZORBA (2) Haluk KOÇ (**) Fatma ZİYAGİL(*) 

Kani TORUN(*) 

ı M ı ılılı i "ilim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Söğütlü - TRABZON 

ı lııiversitesi Beden Eğilimi ve Spor Yüksekokulu, Beşevler- ANKARA 

ılı ııı.ıııııı amacı 1993- 1994 öğretim yılında Gazü Üniversitesi Beden Eğitimi 

İli "kokulunda eğitim ve öğretim gören Türkiye şampiyonasında birinci 

• il- ı ve grekoromen stildeki 10 güreşçinin sağ ve sol kollarını izometrik ve 

ı ı l ııvvctinin karşılıştırılmasıdır. Ayrıca, deneklerin vücut yağ oranının be-

I ı I inl'old ölçümleri yapılmıştır. Hazırlık döneminde yapılan 3 aylık kuvvet 

ı m sonra Ankarada Spor Eğitimi ve Sağlık Araştırma Merkezinde (SES-

• I »ildi. 

mi..ı,ı ölçümleri biseps, triseps, skapula, karın , göğüs ve uyluktan alınırken 

II m yağ yüzdesi denklemi kullanılarak vücut yağ oranlan hesaplandı. El 

. n dinamometreyle ölçüldü. 30°, 60° ve 180° sn'de, sırasıyla dirseğin 

ı «tansiyonu, ön kolun supinasyon ve promasyonu, el bileğin fleksiyon, 

ıı indini ve ulnar deviasyonu ölçüldü. Sağ ve sol kolun karşılaştırılmasında

ki I. 11 I nll.inildi. 

ı ıının sonucunda , deneklerin ortalam yağ, boy, kilo ve vücut yağ yüzdesi 

. ı l ı ' 1 7 yıl, 17 yıl cm., 71.75 kg ve % 8.93 olakak bulunurken, sağ 

ı ı ı MIM.ı kuvvel oınnları benzer bulunmuştur. Deneklerin 30° sn'oeki dirsek 

ulııaı deviasyon pik tork değerleri anlamlı şekilde farklıdır. Diğer 

ıı ı ındnn gıııvşçilcrin sağ ve sol kollarının izokinetik kuvvet oranlan benzer 

| İ n i 
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İKİ FARKLI GERME EGZERSİZ TEKNİĞİNİN ESNEKLİĞE 

ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Güllen Ersöz, Yeşim Gürsel, Nevin Gündüz, Hakan Sunay. 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 06100, Tandoğan Ankara. 

Ö Z E T : 

Benzer yaşlarındaki 28 sağlıklı kız ve erkek öğrenci esnekliği geliştirmeye yom III 

farklı antreman yöntemleri uygulamak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Deneklerin plan 

tar fleksor, kalça abduktor ve hamstring kas grupları statik ve kas - gevşet germi ı 

/.ersizleri ile çalıştırılmıştır. Antrenman programı haftada üç gün, altı halta sUrıııll 

çalışma öncesi ve sonrası aynı kas gruplarının esneklik ölçümlei gonyomclri Ilı 

yapılmıştır. Egzersiz programı sonucunda her iki grupta da esneklik ölçümlcridc arlı 

saptandığı sadece statik egzersiz grubunda hamstring kas grubundaki artışın • 

tatistiksel olarak anlamsız oldğu görülmüştür. Sonuç olarak iki tekniğin de esnel li in 

geHştirilmesinde etkili olduğunu, ancak statik yöntemin uygulanmasındaki kolu İli 

yönünden önerebileceğini düşünmekteyiz. 

Auahiaı kelimeler : Esneklik, Germe Egzersizi, Gonyometrik ()lçüm 
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MİNİK CİMNASTİKÇİLERİN ANTROPOMETRİK NORMLARI 

ıII ()ZER*, SALİH PINAR **, İLHAN ODABAŞ**, LEYLA TAVACIOĞLU***, 

ANİ AC.OPYON**, FİGEN ALTAY**** , ALPARSLAN ERMAN* 

kkcJı m/ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
1 Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

' I I I ı. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü> 

ı lacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu 

" / İ l 
1 lkcıııix.dc minik cimnastikçiler için kullanılabilecek antropomelrik standartları sap-

Btl ıl umacı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Yetenek Araştırma projesi 
• inde 1989 ve 1994 yılları arasında cimnastik çalışmalarına katılan 604 kız (7-

ı i <> > ' erkek (7-11) cimnastikçi üzerinde antropmetrik ölçümler yapılmıştır. 
'ıl ı, ilerin ağırlık, boy, oturma yüksekliği, beden kütle indeksi, triseps, biseps, 
ular, suprailiak. kalf deri kıvrım kalınlıkları, biakromial ve bitrokanterik 

|| M lı ıı. cormique indeksleri, % yağ değerleri istatistiksel olarak incelenek yaşlara 
i" ı * nlil değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan persentil değerleri Türkiye'de cim-

I İli hımışı için referans normları olarak kullanılmak üzere önerilmiştir. 

ABSTRACT 

AN I MROPOMETRİC PERCENTILE NORMS FOR ELEMENTARY 
GYMNASTS 

ı ı ı ıılıle valucs vere calculade from anthopmetric measurements (Height, weight, 
ı lıi Iriceps skin fold, biceps ksin fold, sub scapular skin fold, supra iliac 

folıl ınedial calf skin fold, biacromial width, bitrochanteric width, BMI, Cor-
• i" lıulcx, lal percent) on 652 boys (7-11 years) and 604 girls (7-10 years). Per-

ı andard values for this group of subjects are given and their use as reference 
İni ı lementary gymnasts is suqqested. 

• | VVords : (iymnastics, Anthropometry, percentile norms. 

| I K İ Ş 

ııl ve genç sporcuların yarışmalara katılımları, dünya genelinde giderek artış 
• kledir. Son yıllarda yüzme, cimnastik ve artistik patinaj gibi spor branşlarında 

Milin ıı küçülmcktcdir(8). Bundan dolayı elit genç sporcuların genellikle 
ı i ı lakım yarışmalarında (basketbol, futbol, hentbol), ulusal ve uluslararası 

ı uda (yüzme, cimnastik ve atletizm gibi 7 ve yaş grupları yarışmalarındaki 
I ıı ilan ılı oı laya çıkarlar ve tanımlanabilirler. İkinci nokta ise seçme ile ilgilidir. 

İm mıh sporcular çok iyi bir biçimde diğerlerinden ayrılmış ve seçilmiş bir grubu 
ıl ıı liıı/ıları harekel becerilerinden bazıları da spor branşına çok uygun fizik 
h ıi ııııındaıı ayrıcalıklıdırlar. Seçim antrenör ve aile tarafından ya da berikisi la 

• I leşin ılır Kişisel seçimde bazı faktörler rol oynar. Bazı sporcular. 

M 



PROFESYONEL 1. FUTBOL LİGİ A VE GENÇ 

TAKIM OYUNCULARININ 

DİZ EKSTANSÖR - FLEKSÖR KASLARININ 

KONSTANTRİK/ EKSANTRİK 

KAS KUVVET ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

B. Akova, H.Gür, Z.Pündük, S.Akkurt, S. Küçükoğlu 

Uludağ Ünv. Tıp Fak. Spor Hekimliği BD., Bursa 

J. futbol ligi profesyonel A ve genç takım oyuncularının diz eksantör-fleksöl I I 
gruplarının eksantrik/konsatrik kas kuvvet oranlarını karşılaştırmanın amaçlandığı bu 
çalışmaya 16-20 yaşları arasında 11 genç ve 20-30 yaşları arasında 14 A lakını u) 
uncusu gönüllü olarak katıldı. Deneklerin sezon içi dönemindeki kas kuvvetleri 10 
180°, 240° ve 300°/san'lik açısal hızlarda izokinetik dinamometre ile yapılan ölçümlı l < 
belirlendi. Elde edilen değrler t - testi ile değerlendirildi. A. takım oyuncuların hci II | 
diz ekstansörlerinni sonsantrik ve eksentrik 240° : 307san pik tork oranları ••• I 
lakım oyuncularından daha yüksekti (p < 0.05) . Dominat diz eksantörleri için 10 
sanlık açısal hızda 1.2İlik bir eksantrik /konslantrik pik tork oranına sahip olan 
lakım oyuncularının değerleri ise 1.07lik değeri sahip A takım oyuncularından dulifl 
yüksekti (p < 0.05). 

Sonuçlar, diz kaslarında yüksek hızda ölçülen pik torkun düşük hızda ölçülı İli 
olan oranın profesyonel A takım oyuncularında genç takım oyuncularından, aynı l ı 
lar için eksentrik/konsantrik pik tork oranının ise özellikle düşük açısal hızlarda "• ıı 
lakım oyuncularında A takım oyuncularından daha yüksek olduğu şeklinde yorum 
landı. 
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BAYAN FUTBOLCULARIN ANTROPOMETRIK SOMOTOPIPLERI 

VE MOTOR PERFORMANS DÜZEYLERİ 

I I vi İlker YILMAZ*, Doç. Dr. Filiz CAN**, Fzt Zafer ERDEN* 

yıllarda somotopipin, özellikle sporcular olmak üzere bireylerin vücut ka-
ıkU'iı iıl Kimin tanımlanmasında en önemli yöntemlerden birisi olduğu üzerinde du-

ıl ladır, Literatürde spor seçimini etkileyen fiziksel etmenleri ve somototipe özel 
|ıı ıı ı yönelik eğitimin etkilerini değerlendirebilmek için, fiziksel performans ve so-

ıllp arasındaki ilişkiyi inceleyen bazı araştırmalar vardır. Sporda somototip, vücul 
liıpn ı iyonu gibi yapısal özelliklerin yanısıra kas kuvveti, postür, fleksibilite gibi 

ı performansı gösteren diğer özelliklerin de büyük önem taşıdığı bilinmektedir. 
ı İliklerin biri veya birkaçının değerlendirildiği çalışmalar daha çok erkek spor-

• • ı .ı.iı veya daha düşük performans isteyen spor dallarındaki bayan sporcularda 
M "imi'..ııı. 1 Minyada ve ülkemizde bayanlar arasında erkeklere göre çok daha az kabul 

ı ve yenilerde popülarite kazanmış bir spor dalı olan bayan futbolu ile ilgili ve 
ı'iı ö/elliklerin birlikte değerlendirildiği çahşmalann olmaması nedeniyle bu 

ılı m.ı yapılmıştır. Çalaşmanın amacı bayan futbolcularda antropometrik somototip, 
U Ul l omposizyonu gibi yapısal özelliklerin yanısıra kas kuvveti, postür, fleksibilite 

ıııolor performansı gösteren diğer özelliklerin de büyük önem taşıdığı bi-
ı i. ılır. Hu özelliklerin biri veya birkaçının değerlendirildiği çalaşmalar daha çok 

1I i sporcularda veya daha düşük performans isteyen spor dallarındaki bayan spor-
"i ti«Iıı yapılmıştır. Dünyada ve ülkemizde bayanlar arasında erkeklere göre çok daha 

.ı daha düşük performans isteyen spor dallarındaki bayan sporcularda 
ipılmışlır. Çalışmanın amacı bayan futbolcularda antropometrik somototipi be 

ini I . Ileksibilite, çeviklik ve güç gibi motor performansı gösteren özellikler ile 
im kas kuvveti ve kas kısalıkları gibi spordaki başarıyı etkileyen fiziksel 
ıiıi I. ıııı profilini vermektir. 

Bu mı.ıı la Türkiye Bayanlar 1. Ligine ait Gürtaş futbol takımındaki 15 sporcuya 
ınlıopometrik ölçümler yapılarak somotototipleri, yağ yüzdeleri ve vücut kom-

"il.uı belirlenmiş ve çeşitli testlerle fleksibilite, güç ve çeviklikleri 
iM'lı ıı. İn 11 m istir. Ayrıca kas kuvvetleri, kas kısalıkları ve postür özellikleri 

ı Iı ıı.İn ık rek, tüm bu özellikleri 15 kişilik sendanter bayandan oluşan kontrol gru-
ı.ı Ilı I ıı sıkıştırılmıştır. 

I ılışmanın sonucunda bayan futbolcuların, sedanter bireylere göre vücut yağ 
1 l. nnın daha düşük, yağsız kitlelerinin daha fazla ve somototiplerinin daha farklı 

I ı n ıııolor performans düzeyleri ile bazı fiziksel özelliklerinin de istatistiksel olarak 
".i itti Iı l-ıı fark oluşturacak kadar yüksek olduğu bulunmuştur. (p<0.05) 

II ıcctlcpc Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Araştırma Göreviltl 

ıı.ı. eltepe ı fniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim Üyeal 
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FUTBOLCU, BALERİN VE SEDANTER BAYANLARDA VÜCUT 
YAĞ ORMANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Uz. Fzt., İlker YILMAZ *, Doç. Dr. Filiz CAN**, Fzt. Zafer 

ERDEN*, Dr. Hakan D E M İ R * * * , Dr. Bülent ÜLKAR*** 

Düzenli egzersiz ile vücut yağı kitlesinin azaltılabildiğini ve fiziksel olarak İM 
reylerin sedanter olanlara göre daha düşük yağ yüzdesine sahip olduğunu gösteren 
birçok çalışma vardır. Egzersizlerle vücut yağ kitlesinde meydana gelen azalma mik 
tan, egzersizin tipine, şiddetine ve sıklığına göre değişiklik gösterir. Fiziksel aktivitl 
şeklinin ve seçilen spor tipinin, vücut, vücut yağ oranına olan etkilerinin incelendiği 
çalışmalarda , çoğunlukla aynı spor tipinde farklı pozisyonlardaki oyuncular grup 
İçerisinde veya birbirine benzer spor dallarının oyuncuları gruplar arsında birbirileı i İli 
kaı sıkıştırılmışlardır. 

Bu çalışmada ise, güç ve performansın sergilendiği bir spor dalı olan futbol ile 
'•"/ersizin sanatla birlikte işlendiği fiziksel bir aktivite olan balenin vücut yağ yüzdelei I 
üzerine olan etkileri araştırılmış ve sedanter yaşamla karşıyaştırılarak tartışılmıştı] 
Böylelikle , özellikle bayanlar için birbirinden oldukça farklı olan fiziksel aktivite iı 
pleıiııin vücut yağ oranı üzerindeki etkilerinin sonuçları belirlenmeye çalışılmışı ir. 

Bu amaçla Ankara Devlet Opera Balesinden 15 balerin , Türkiye Bavanl.u 
I. Ligdeki Gürtaş futbol takımından 15 futbolcu ve Hacettepe Üniversitesi Fizik Tfl 
davi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan 15 sedanter öğrenci alınarak 3 grup 
oluşturulmuş ve grup elemanlarına skinfold kaliper ile yağ ölçümü yapılmıştır. I »aha 
sonra bu 3 grubun vücut yağ yüzdeleri birbirleri ile karşılaştırılmışım 

Araştırmanın sonucunda bayan futbolcular, balerinler ve sedanter bayanların vüı Ul 
\ .i" yüzdeleleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş (p< 0.05) ve bil 
farkın fiziksel aktivete düzeyi yüksek olan futbolcu ve balerinler lehine olduğu 
gözlenmiştir. Bu çalışma ile özellikle balerinlerde daha belirgin olmak üzere fizil tel 
aktivitenin vücut yağ yüzdesi üzerindeki olumlu etkisi bir kez daha vurgulanmiŞÜJ 

* Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Araştırma < lörevllıl 

Hacettepe I Iniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek < »kulu < İğretim I lyeil 

+** Ankara I Iniversitesi Tıp Fakültesi. Ibn i Sina Hastanesi Spoı Hekimliği Anabillm I lalı 
Aı.r.iıuıu (lörevllsl 

-34-

11-12 YAŞ ERKEK YUZUCU VE TENİSÇİLERİN WINGATE 

4NAEROBİK GÜÇ TESTİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

" Alparsaln ERMAN*, Türkan ERTUĞRUL**, Kamil ÖZER,* 

ı ul SARPYENER***, Sedat MURATLI* 

11 ı iıu/. (Iniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

l ı.uıbııl Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 
1 M.ıı ınara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

o/ı i 
I ılı mamızda, yüzücü ve tenisçilerin "VVingate anaerobik güç ve kapasite testi 

l ı sonuçları karşılaştınlmıştır. Çalışmada 11-12 yaşında erkeke, 11 yüzücü 
i" tenisçiden (Yüzücüler 11.64 0.5 yıl $ Tenisçiler 11.6 0.7 yıl) yarar-

I mıh ın in 

ı i.i. edilen sonuçlara göre ; yüzücülerin vücut yağ yüzdeleri (21.12 3.22) te
lli Ilı m ıı. ul yağ yüzdelerinden (16.2 4.9) daha yüksek bulunmuştur (p < 0.05) . 

ili mı BMI'ları (19.28 2.6) ve cormique index'leri (52.98 1.96) ile te-
• Ilı un BMI'ları (17.74 1.84) ve cormique index'leri (52.31 1.2) arasında an-

iı bıı farka rastlanmamıştır (p >0.05) 

ı ılp alım sayısı değerlerinde dinlenme (D) , ısınma (I) , egzersiz (E) ve to-
ı-ılı I) bölümlerinde yüzücüler ile teniçiler arasında anlamlı farka rasl-
ı ımuıını.m 11 )'dc; yüzücüler 85 13.58) atm/dak, tenisçiler; 84.6 8.54 atm/dak, 
ı ı . M (Ivüler 109.33 18.35 atm/dak , tenisçiler; 117 7.73 atm/dak E'de ; 

II ulu 184.27 9.2 atm/dak. tenisçiler 182.2 9.48, T'da ; yüzücülerde 118.13 
/dak, tenisçilerde 117.71 11.69 atm/dak). 

!K l nin ilk 5 sn'sindeki anaerobik alaktasit güç, yüzücüler (420.7 183.27 
m ile lenisçiler (266.25 51.15 kgm/sn) arasında farklı bulunmuştur(P < 0.01). 
iniydik anaerobk kapasite de yüzüvcler (2476 599 kgm/30 sn) ile tenisçiler 

K9 I gm/30sn) arsında farklı bulunmuştur. (p<0.01) 

mu l.n.ı göre, yüzücü ve tenisçilerin WAGKT sonuçları karşılaştırıldığında 
II ıı ul ıın yaptıkları antrenmanın gereği olarak, "VVAGKT'ne tenisçilerden daha iyi 

- ladıkları söylenebilir. Başka bir deyişle yüzücülerin ani ve şiddetli ancak kısa 
ı ı/.e daha fonksiyonel uyum sağladığı öne sürülebilir. Bunun yanında 

ıı bölümlerinin (l).İ.E.T.) hepsinde kalp alım sayısı bulgularının yüzücüler ile te
lin ıı.ı .ııı.l.ı farklı olmamasına karşın (P > 0.05) , yüzücülerin WA(îKT 

ı n daha yüksek olması kalp atım sayısından daha etkenlere bağlı olduğunu 
I " lıı 
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OKSİJEN BORÇLANMASI VE AÇIĞININ DİÜRNAL GÖRÜNÜM!) 

S.Akkurt, H. Gür, B. Akova, S. Küçükoğlu 

Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği BD., Bursa 

22.7 2.0 yaşlarında 16 sağlıklı deneğin gönüllü olarak katıldığı bu çalışmadı 
deneklerin V02max'larının % 60'ını tüketecekleri yükte 20 dakika sürdükleri ı | 
zersizde (V02[NT) ve takiben tükettileri oksijen (V0 2 B 0 R C) miktarları ve de (VO.,v M ı 
8.30 - 10.00 ve 15.30 - 18.00 saatleri arasında bisiklet egometresinde tcsl edilen I 
hesaplandı. Sonuçlar eleştirilmiş t-testi ile değerlendirildi. 

V02 değerleri günün iki farklı zaman diliminde benzerlik gösterirken V( > -
değeleri öğleden sonra sabahki değerlerden % 16 daha yüksekti (p > 0.05) Benzcı hi 
şekilde istirahat oral vücut ısısıdeğerleri de öğleden sonra ortalama değer olarak yal 
laşık 0.5°C daha yüksekli (p < 0.05). V02ACIK değerleri ise günün iki farkı 
döneminde benzerlik göstermekteydi. 

Bu bulgular ışığında 08.30 - 10.000 saatleri ile karşılaştırıldığında 15.30 18.00 
saatleri arasında yapılacak egzersizlerde oksijen borcunun daha yüksek olduğu VI 
vücut ısısındaki yükselmenin bu değişiklerden sorumlu olabileceği , oksijen açıj 
ise günün iki iki farklı zaman diliminde farklılık göstermeyeceği sonucuna varıldı. 
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S HAFTALIK SOLUNUMSAL EŞİK ANTRENMANININ 

SI.DANTER ERKEKELERDE AEROBİK VE ANAEROBİK 
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ 

S. Akkurt, H. Gür, B Akova, S. Küçükoğlu 

Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği BD., Bursa 

I lı ılı.ılık solunumsal eşik antrenmanının aerobik ve anaerobik özellikler üzerine 
|| I ili inini araştırıldığı bu çalışmaya 25.5 3.7 yaşlarında 8 sedanter ve 26.4 

' ı.ııımla 5 kontrol grubu denek gönüllü olarak katıldı. Deneklerin solunumsal 
uludukları koşu hızları (VSE), maksimal oksijen tüketimleri (V02 max), sol 

ı ii • il Ic tükettikleri oksijen miktarları (V02SE) ve bunun V02max,]n yüzdesi cin 
ıı ılı "u ln ı (%SE) antrenman programı öncesi, 4. ve 8. haftaları takiben lespil 

İldi i »ı iv kler program süresince haftada 3 gün V hızlarında 30 dakika süre ll( 
" ı lıiKİii koştular. Deneklerin 2.4 haftalık koşu hızları 4. haftayı takiben tekıa; 

inli ı »eneklerin ayrıca VSF;de 30 dakika süren koşularının oksijen borçlanmaları 
ı program öncesi ve aynı hızlar kullanılarak 4. ve 8. haftaları takiben hesap 

I iılı ı dilen değerler tekrarlayan ölçümler için tek yollu varyans analizi (ANO 
il li'il ndirildi. 

kleıııı V()2 , VO_cr. ve % SE değerleri 4. haftayı takiben istatistiksel an 
max 2SE c J 

ıısiı ı meıııeklc birlikte sırası ile yaklaşık %5, %11 ve % 7 oranında gelişmişti. 
Illillıı ı lakıben ise deneklerin bu özellikleri 4. hatadaki değerlerini korumaktaydı ! 

ImllHİarı takiben hesaplanan V0 2 değerleri ise istatistiksel anlamlılıl 
ını sine karşın bir öncesi dönemle karşılaştınldığında sırası ile %10 ve %\S 

ıudu ı ilmışlı. 4. haftayı takiben % 14'lük (P <0.05) bir gelişim göstecn Vs] 
rl Isı H haftayı takiben bir önceki değerini korumaktaydı. Antrenman programına 
mı in konin il grubu deneklerin değerlendirilen benzer özellikleri ise 8. haftayı la 

• '(I atasında kötüye gitmişti. 
1 -il ııl.ıı ışığında solunumsal eşik değeri temel alınıp yapılacak bir antrenman 

ılı salimler bireylerin aerobik ve anaerobik özlüklerinde belirgin bir 
um I hallayı lakiben gözlenebileceği takip eden süreçteki gelişmelerin ise 

ı ı İm lıı/da seyrettiği sonucuna varıldı. 
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ÖZET 

ANAEROBİK GÜÇ AÇISINDAN KADIN VI, ERKEKLERİN 

KARLILIKLARI VE QUADRİCEPS KASI 

KESİT ALANI İLE İLİŞKİSİ 

*'!'. Erdinç, * C. Özgürbüz, ** Y. tutpınar, * C. İşleğen 

; 1 cX îl l Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği B.D. 

>:<* 9 inyiül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.B.D. 

IS Erkeğe (yaş = 17.6 ± 0.9 yıl, boy = 1.78.4± 6.8 cm, ağırlık = 70.9 ±7 \ kfl 
<• W kadına (yaş = 17.1 ± 1.0 yıl, boy = 165.7 ± 4.4 cm, ağırlık = 57.7 6 5 kg) 

anaerobik gücü ölçen testleri < DDS = durarak diksıçrama, LW = Lewis, DUA du 
rarak uzun atlama, MK = Margaria Kalamen Testleri), antropometrik ölçümleri (İH l 
bacak uzunluğu, AU = ayak uzunluğu, QÇ = quadriceps çevresi), vücud koni 
posizyonu (VYO = vücud yağ oranı, QYO = quadriccps yağ oranı), MRI ile OK K \ 

quadriccps kası kesit alanı ve izometrik kuvvet testleri (SK = sırt kuvveti, SaKK 
Bağ el kavrama kuvveti, SoKK = sol el kavrama kuvveti) uygulandı. 

Yaş dışında bütün testlerde istatiksel analiz sonucunda erkekler ve kadınla 
arasında p < 0.01 oranında anlamlı fark saptandı. Erkekler , VYO ve ÇYO açısından 
anlamlı düşük değerler gösterirken, diğer bütün parametrelerde yüksek değerlere sahip 
bulundular. 

Kadınlarda QKKA ile DDS arasında pozitif anlamlı korelasyon saplandı (p < 0.01) 
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ı |M \ IIRONSİALE'Lİ HASTALARDA AEROBİK 

ı • l/l I.UİN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE METABOLİK 

PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ 

M I", il ı .ı II ı !'. ('engizDİNÇ, ** Mustafa ERELEL, * Mehmet BEYAZ 

• M. İM... ı IINAI.. 'Tmkcr .ŞAIİİNKAYA, *Abidin KAYSERİLİOĞLU 

mı d.ı labıl durumdaki Astma Bronsiale'li hastalarda aerobik egzersizlerin 

I'uııl ıiyon Testleri ve Metabolik parametreler üzerine olan etkilerini 

lllılıl Una lironşialc tanısı konmuş, son üç ay içerisinde akut hecme 

DI an/parantcral steroid kullanmamış 15 stabil hasta alındı. 6 erkek, 9 

ı 10.86, kilo 62,61 12,12 boy i 66,46 10,35 

I in ıJ um Kan parametrelerine bakıldı. İstirahat Elektrokardiografisi 

11 ııtlıı ildi Statik ve dinamik Solunum Fonksiyon Testleri ( Sensor Mcdics 2400 

ı um iıon Laboratary) yapıldı. 

•> İllin liroıışialc'li hastalar Bruce protokolüne uygun olarak efor testine alındı ve 

ıinıulıı lîıeath by brcath yöntemi ile Metabolik ölçümleri ve Anaerobik eşik tay-

M DI Mcdics 2900 C) yapıldı, 

ı ı ılaı Anaerobik eşik tayininie göre Submaximal 8 hafta, haftada 3 gün, 1/2 saat 

ı ikli'l i M( )NAKK 814 - 818 E) ergomelrcleriylc aerobik egzersiz programına tabi tu-

ini M 8 I lalla sonunda testler tekrarlandı. 

Sİ LİNE ; VE (L/dak), V02/KG (ml/dak/kg), VC0 2 (L/dak.), HR(Kalp Fre-

ı ııı 11 • ı KK (Solunum Frkansı/dak.) anlamsız bulndu (p > 0.05) 

l g/ersizde maksimum; RR, V0 2 (L/dak), V02/KG, %MAX V0 2 (p<0.05) an-

iı bulundu. MET , VE, VC02, HR, %HEDEF HR, RQ (VC02/V02), Endurans 

ini Hıılı (p<0,01) bulunmuştur. 

I dak Recovery (Geriye dönüş - istirahat) ; VE, V021KG, VC02, HR, RQ an-

ı imli bulunamamıştır, (p > 0,05) 

\naerobik eşik; Anaerobik eşiğe ulaşma zamanı (AT - TİME), ve (p < 0,05) ev VOy 

ı ' I V('O2(p<0,01) anlamlı bulunmuştur. HR, RQ, %MAX 02 % MAX HR an-

ı mı ı/ bulunmuştur (p > 0,05) . 
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DİZ ARTROSKOPISI UYGULANAN 232 OLGUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Okay Bulut, Cemal Kural, Ş. Öner Şavk, Yıldırım Üstün, 

Tansel Unsaldı 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABI). 
SİVAS 

ÖZET 

CÜTF Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde tanısal ve/veya cerrahi diz ar 
troskopisi uygulanan toplam 323 olgu değerlendirildi. 

236'sı erkek, 87'si kadın olan olguların yaş ortalması 28,6 (13-60 yaş ) ol
arak bulundu. En sık rastlanılan diz patolijisi 155 olgu ile meniskus 0S 
teoartrit, 26 olguda konbine lezyon, 21 olguda kronik sinovit, 14 olguda kon 
dromalazi patella, 13 olguda travmatik kondral lezyon, 7 olguda 
Osteokondiritis Dissekans, 7 olguda lateral diskoid meniskus , 6 olguda si 
novyal kondromatozis , 5 olguda patolojik shelf ve 2 olguda yabancı cisim 
saptandı. 14 olguda ise (% 4.3) ise diz normal olarak bulundu. 

Meniskus yırtıklı 155 olgunun 91'inde yırtığa bağlı kondral lezyon tespil 
edildi. Ön çapraz bağ yırtığı saptanan 27 olgu dışında toplam 296 Oİgudfl 
28'inde (%9.8) açık diz cerrahhisi geçildi. Doğru klinik tanı oranı %68.3 ol 
arak saptandı. Kombine lezyonları ve bilateral, menikal yırtıkları dışındaki ol 
gularda doğru klinik tanı oranı ise % 83.4 olarak bulundu. Olguların has 
ianede yatış sürese ortalama 2.2 gün (0-8 gün) idi. 5 olguda geçici sinovyal 
dii/yon, 3 olguda hemartroz, 1 olguda sinovyal fistül ve 16 olguda cerrahi 
enstrüman kullanımına bağlı artroskopik artropati ile karşılaşıldı. 

•ı 

SPORTİF FALİYETLERDE OLUŞAN AYAK BİLEĞİ 

KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ 

E OnerŞAVK*, Okay BULUT*, Mehmet GÖKER*, Mustafa KUNT* 

* Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Trav

matoloji Anabilim Dalı , Sivas 

('uınhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 
l».ılımla Ocak 1990 - Mart 1995 tarihleri arasında ayak bileği kırığı nedeniyle 
opera «dilen 85 hastanın 8'nin (%9.4) etiyolojik sebebi sportif faaliyetlerdi. 
Bil 8 hastanın 7'si (%87.5) erkek, 1' (%12.5) bayan idi Yaş ortalaması 25.7 , 
lukip sinesi ise ortalam 32 ay idi. Olgular Lauge-Hansen sınıflamasına göre in-
ı i' ildiğinde 3 olgu promasyon- eksternal rotasyon, 3 olgu pronasyon-
ibdııkiyon, 2 olgu supinasyon eksternal rotasyon tipide kırık idi. Weber 
mil I.imasına göre teplendirildiğinde ise 5 olgu B tipi, 3 olgu ise C tipi kırık 

ılı l r.l.ıvi sonuçlarının değerlendirilmesinde Baird ve Jackson'ın ayak bileği 
ıkorlama sistemi kullanıldı.. Buna göre 5(%62.5) olgunun sonuçları iyi, 2 

15) olgunun sonuçları tatminkar, 1(%12.5) olgunun sonucu kötü olarak bu
lun.İn 
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Solunum Fonksiyonu Testleri ; FVC((Iitrc), FIVC(L) , VC, VE , IC anlam-../ 
bulunurken (p > 0.05), FEV, (L) , FEV/FVC %, FEF 25-75 % L/sn. FEF 50( 

(L/sn), PEF (L/sn) anlamlı bulunmuştur (p<0,01). ERC, MNV anlamlı bıı 
lunmuştur (p<0,05). 

Medical Tedavi ile belli bir iyileşme düzeyine gelmiş Astma Bronşiale'li hal 
talarda Fonksiyonel kapasitelerini arttırmak, Solunum Fonksiyonlarını korumak \> 
iyileştirmek amacıyla Aerobik egzersizlerin yararlı olacağı kanısındayız. 

* tst. Üniv. İst. Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi. 

** İst. Üniv. İst. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dal 
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A Ki İT EGZERSİZİN SEDANTER VE SPORCULARDA 

DERİ POTANSİYELİNE ETKİSİ 

U.T.Turaçlar , S.Erdal, A.ArsIan, A.Yıldız 

I 'umhuriyet ÜniversitesiTıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ,Sivas 

I ılışmamızın amacı Scdanterlerde ve antrene sporcularda elektrodermal 
il ıı İd mu bir fenomeni olan deri potansiyeli parametrelerini ve akut cg-

I in (150 W,60 rpm,3dk) bu parametrelere etkisini araştırmaktı. 

I ıh .ma 35 sedanter ve 22 antrenesporcu üzerinde yapılmış ve deri po 
/elleri akut yükleme öncesi ve sonrası ölçülmüştür. 
ılunlcr grupta bazal deri potansiyeli (BDP) ve latens süresi egsersiz 
I soması istatistiki anlamsız (p>0.05)çıkarkcn ,dcri potansiyeli yanılt 

;< rsiz sonrası anlamlı bir düşüş göstermiştir. 

(p ooi) sporcu grubunda ise BDP anlamlı olarak artarken (p<0.01) 
ı ı • nnl.ı düşme görülmüşlür.(p<0.05) Latcnste ise anlamlı bir fark-
1 ı .ımışiır.(p>0.05) İki grubun karşılaştırılmasında egsersiz öncesi ve 

ı ı ı "Halama bazal deri potansiyellerinin sedanterlerdcanlamlı olarak 
illi m n \ap(aıımıştır.(p<0.01).DPY'ları ise scdanterlerde sporculara göre cg-

ı I öncesi p<0.01 egsersiz sonrası p<0.05 ile anlamlı olarak yüksek bu 
'i im Latcnste gruplar arasında egsersiz Öncesi ve sonrası anlamlı bir 

ı ııl "• ııülcmemiştir. 

Sonuçlardan özellikle sporcu grubunda BDP seviyelerindeki yüksekliğin 
1 ı ı malı pullarının scdantcrlcrcgöre daha aktif ve açık, DPY'lanndaki an 
ı imli u/almanın ise, sporculann yüklemeye bağlı olarak terleme eşiklerinin 

ı ni olmasından ileri gelebileceği şeklinde dcğcrlcndirilmliştir. 
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ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE BULUNAN 
FİZİKSEL REKREATİF AKTİVİTE KULÜPLERİNİN 
LİDER TİPLERİ VE BULUNAN LİDER TİPLERİNİN 

KATILIM MOTİVLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ 

*Müberra ÇELEBİ, ** Gazanfer DOĞU 

*Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğ. ve Spor Böl. 

** Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğ. ve Spor Böl. 

Bu çalışmada amaç, ODTÜ öğrencilerinin kalıldığı fiziksel rekreatif ak 

tiviteleri içeren kulüplerdeki lider davranış yapılarının belirlenmesi ve be 

lirlenen lider davranış yapılan ile katılım motivleri arasındaki ilişkinin 

araştırılmasıdır. 

Çalışmada kullanılan Spor için Liderlik Envanteri (Leadership Scalc İm 

Sports LSS) ile Katılım Motivasyon envanterinin (Participation Motivation 

Questionnaire, PM) geçerliliğini ve güvenirliliği bulmak için yapılan pilol 

çalışmanın sonucunda Spor için Liderlik Envanterinin iç tutarlılık katsayısı 

0.90 ve Katılım Motivasyon Envanterinin iç tutarlık katsayısı 0.91 bu 

lunmuştur. 

Araştırma için ODTÜ'de faaliyet gösteren 10 adet fiziksel rekreasyon 

yapısında kulüp (kürek, tenis, su topu, futbol, badminton, karete- do . 

dağcılık , havacılık , dans tiyatrosu, folklor) ve 166 kulüp üyesi denek olarak 

kullanılmıştır. Veriler liderin davranış yapısını ölçen LSS ve katılım mo 

tivlerini ölçen PM ile toplanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, 10 kulüp arasında iki çeşit lider tipi belirlenmişti] 

Bu lider tipleri "Antrenör Öğretmen" (Training Instruction) ve "Sosyal dfl 

stekleyici" (Social support) davranış yapısındadır. Ayrıca "Antrenöl 

Öğretmen" tipli lider davranış yapısı ile 7 katılım motivi (beceri gelişimi, k.ı 

zanmak, seyahat etmek, heyecanı yükselmek, fiziksel uyum, malzemeleri kul 

lanma) arasında .05 seviyesinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

!' 

ı \ k IM SPORU VE BİREYSEL SPOR YAPAN LİSELİ Ki/ 
ÖĞ RENCİLERİN BENLİK KAVRAMI VE BEDEN 

İ MGESİNDEN HOŞNUT OLMA DÜZEYLERİ 

* F. Hülya AŞÇI 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğt. ve Spor Böl. 

ı 'i ı ılı inanın amacı, takım sporu, bireysel spor ile uğraşan ve spor yapmayan 

i' i ı öğrencilerin benlik kavramı ve beden imgesinden hoşnut olma düzeylerinin 

km ılı lııılınası ve benlik kavramı ile beden imgesi arasındaki ilişkinin 

II ı m ılniiisıdır. 

ı il mı sporu ile uğraşan 47 denek, basketbol, voleybol ve hentbol; bireysel spı il H 

'iı '. I denek atletizm okul takımından; spor yapmayan 81 denek ise spon U 

• I M I . ıi olacak şekilde rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Hartcr'ın (ienı lı ı 

Kı udini Algılama Envanteri Benlik Kavramının, Berscheid Walst0l VC 

• iı 'II Beden İmgesi Anketi beden imgesinden hoşnut olma düzeyinin 

ı illim inde kullanılmıştır. 

MI. analiz sonuçlarına göre; takım sporu, bireysel spor ile uğraşan ve Bpoi 

'i' liseli kızların benlik kavramlarının okul başarısı, sosyal kabul ve atletik yo 

• ı lılı! ılı ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p < 05) Kas gücünden 

< lı m "inilen hoşnut olma puanlarında takım sporu, bireysel spor yapan ve 

ıpınayan denekler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken (p • 05 I 

ıın ı l" ilen imgesinden hoşnut olma düzeyinde ve diğer 24 beden parçasından 

"m "İm.ı düzeyinde fark bulunamamıştır. Pearson Çarpım Momentler Korelasyon 

• »ön•. ortalama beden imgesinden hoşnut olma düzeyi ile, takını sporu ile 

' ııılııı iı m benlik kavramının sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, 

I ı "H '- ıı. I yeterlilik alt ölçekleri; bireysel spor ile uğraşanlar için benli! I ft> 

ııl, alletki yeterlilik, fiziksel görünüm, duygusal çekicilik, genel yeterlilil 

ı i n poıeu olmayanlar için ise, benlik kavramının fiziksel görünüm, davranij 

ı . ı> ılilik .ılı ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<05). 
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KENDİNİ FİZİKSEL ALGILAMA ENVANTERİNİN 
GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

*F. Hülya AŞÇI, ** Alper AŞÇI, *** Erdal ZORBA 

*Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eg. ve Spor Böl. 

** Hacettepe Üniversitesi Spor Bil. ve Tek. Yüksekokulu 

*** Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğ. ve Spor Böl. 

Bu araştırmanın amacı; "Kendini Fiziksel Olarak Algılama Envanteri" ııiıı 
(Physical Şelf - Perception Profile) geçerliliği ve güvenirliğin üniversite 
öğrencileri üzerinde test edilmesidir. 

"Kendini Fiziksel Olarak Algılama Envanteri, kişinin sportif yeterliliğini, 11 
ziksel kondüsyonunu , vücut çekiciliğini, kuvvetini ve genel fiziksel yetei 
lilğini algılama düzeyini ölçen beş alt boyuttan oluşmaktadır. 

Aracın test - tekrar ters güvenirliliğini test edilmesi için araç 15 gün ara ili 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde (K. T.Ü) okuyan beden eğitimi dersini 
seçmeli ders olarak alan öğrenciler arasında seçilen 30 kız ve 30 erkek deneğe 
uygulanmıştır. Aracın test-tekrar test güvenirliği için yapılan Pearson Çarpım 
Momentler analizine göre test - tekrar test güvenirlik erkekler için .75 ile 
kızlar için .73 ile .84 arasındadır. Aracın iç tutarlılık katsayısı ve geçerlilğl 
K.T.Ü.'de okuyan beden eğitimi dersini seçmeli alan 107 kız ve 183 erkel 
üzerinde yapılmıştır. Aracın iç tutarlılık katsayısı erkekler için, .73 ile .82 
kızlar için .72 ile .86 arasındadır. Yapılan zero order ve parsiyal korelasyon 
analizi, aracın hiyerarşik yapısını desteklemektedir. Aracın faktör yapısı 
faktör örüntüleri aracın orijinali ile benzerlik göstermektedir. Sonuç olaraki 
araç üniversiteli öğrenciler üzerinde kullanılmaya uygundur. 

I I 

DİK DİKKAT TESTİ YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYİNİN 
IJELİRLENMESİ İÇİN KULLANILABİLİR Mİ? 

| ı Irynki*, S. Yakupoğlu*, S. Morali**, S. Tiryaki***, B. Doğan**, N. Özsu*** 

i" I »belin üst düzeyde oldğu yarışma sporlarında, sporcuların yarışma 
ı kaygı düzeylerinnin yüksek olması, optimal performansı engelleyen 

ı ıkutılı iden birisidir. Koç ya da antrenörün yarışma öncesi sporcularının 
lii/cyini bilmesi bu açıdan önemlidir. 

I lı lu'llikle yarışma öncesi kaygı düzeyenin ölçülmesi kalem-kağıt (esilin 
ı 11• anımda yer alan kaygı envanterleri veya ölçekleriyle olmaktadır. Ancak bu 

M mı yarışma öncesi hemen değerlerdirilmesinde karşılaşılan güçlükler, 
ı illi inilin.ıkııııu zorlaştırmaktadır. 

I u mr.m mada kaygı ve dikka t arasındaki ilişkiden hareket edilerek kul 
ı nl kolay olan bir "Grid Dikkat Testi" nin yarışma öncesi belirtilen 
H m kullanılabilir veya kullanılamaz olduğu araştırılmıştır. 

lııınaya üniversite düzeyinde spor yapan çeşitli üniversitelerdeki liıl 
ılı i'ol, basketbol ve hentbol branşlarından 272 öğrenci sporcu, UİU8Ûİ 

alışmalarına katılan 57 yüzücü ve yine ulusal takım seçmelerine 
ııı ' I ai K-t olmak üzere toplam 353 denek katılmıştır. 

ı i ni'l kır özellikle denk kuvvetteki rakipleriyle yapacağı yarışmalar öncesi 
ll»ı ip ı in Durumluk Kaygı Testi ile Grid Dikkat Testi birlikte verilmişin. 

' i aygı leşti ile dikkat testi arasında yüksek bir korelasyon olduğu be 
m Hu sonuçla birlikte her iki testin her zaman aynı şeyi ölçmediği 

ılmıımalulıı. 

kının Üım im Ede. Fak. Bed. Eğt. Sp. Böl. 

ı [i İlıııvc ll.H.S.Y.O. 

i Inivc <k lU-cl r.;-l. Hol. 
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S P O R F A A L İ Y E T İ N İ N O R T O P E D İ K Ö Z Ü R L Ü L E R İ N 

R U H S A L D U R U M L A R I N A E T K İ L E R İ 

Yaşar Tatar*, H. Can İkizler**, Selda Uzun*** 

Spor yapmanın ortopedik özürlülerin ruhsal yapısını ne yönde etkilediğini 

araştırıldığı bu çalışma, 20 spor yapan (17 erkek, 3 kız) ve 15 spor yapmayan 

(10 erkek, 5 kız) ortopedik özürlü üzerinde gerçekleştirilmiştir. Spor yapan ı lı 

nekler, Özürlüler Federasyonundan lisanslı "tekerlekli sandalya basketbol oj 

uncuları" arasından seçilmiştir. Deneklerin hepsine, ruhsal sınıp 

(omlarıbelirlemeye yarayan SCL-90-R (sympotm Check List-90-R) uygulandı 

Testin tüm alt boyutlarıyla genel semptom indeksi (GSİ) araştırmada diki atı 

alındı.Her iki gruptan elde edilen veriler, istatistik yöntemi olarak t - testi Ilı 

değerlendirildi. Sonuçda, spor faaliyetinin ortopedik özürlülerin ruhsul 

yapısına, istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde, olumlu etkisi olduğu 

"örüldü. 

* Dr., M.ÜBeden Eğitimi ve Spor Y. O. Spor - Sağlık Bilimleri ABI) 

** Yarıl. Doç. Dr. M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Psikososyal Alanlarda ABİ» 

*** Araşt. Gör., M.Ü. BcdcEğitimi ve Spor Y.O. Spor- Sağlık Bilimleri AHİ» 

46 

SPORA TEŞVİK EDEN FAKTÖRLER AÇISINDAN 

İIZÜRLÜ OLAN VE OLMAYANLARIN KARIŞLAŞTIRILMASI 

11 < !an İkizler*, Yaşar Tatar**, N. Ali Kaptan*** 

' Urlu olan (60) ve olmayan (50) toplam 110 lisanlı sporcuya, kendilerini spora 

11 ı den faktörleri belirlemek amacıyla, özel olarak hazırlanmış bir anket uygu-

ı indi < »/iiılii deneklerin 40 tanesi işitme, 20 tanesi de ortopedik özürlü sporcular 

lı seçildi. İlk aşamada, özürlü olan ve olmayanlar karşılaştırıldı. Burada, 

Ilı İdlerde genel olarak, küçük grup ve derneklerin etkileriyle "kendini ispat 

ılın ıııın" , ö/.ürlü olmayanlardakine göre daha etkili olduğu görüldü. Özürlülerin 
1 mlı malarında yapılan karşılaştırmada ise, işitme özürlüleri spora teşvik açısından 

1 ı n eğilimi öğretmenlerinin" çok önemli bir rol oynadığı belirlendi. Ortopedik 

M,ini. ide ise, serbest zaman değerlendirme isteğinin daha önemli bir etken oldğu 
| Mİ.||| 

: ı .mi Dog. dr. M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Psikososyal Alanlar ABD 

" Di , M.Ü.Bedcn Eğitimi ve SPorY. O. Spor -Sağlık Bilimleri ABD 

\ı;ışi. (rör., M.Ü Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor - Sağlık Bilimleri ABD 
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FUTBOLDA MÜSABAKA GİRİŞ ÜCRETLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Cengiz Karagözoğlu*, H. Can İkizler** 

Ekonomik açıdan bakıldığında kulüplerin gelir kaynakları arasında, 

müsabakalardan elde edilen gelirlerin önemli bir payının olduğu görülür. Hu 

araştarmada, futbol müsabakalarında izlenen bilet fiyatı politikalarının seyirci sayiffl 

üzerindeki etkileri belli değişkenlerle birlikte incelenmiştir. 1992 - 1993 , 1993 - 1994 

ve 1994 - 1995 sezonunun ilk yarısında (1994 Kasım ayına kadar) yapılan toplanı 168 

müsabaka incelenmeye alınmıştır. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Zeytinburnu 

futbol takımları tarafından oynanan müsabakaların "seyirci sayıları", "hasılatları", "kişi 

başına ortalama bilet ücretleri", "aynı dönemdeki asgari ücret" ve "rakiplerin dört 

büyüklerden olup olmaması" incelem konusu yapılmıştır. TL'nin değer kaybını el 

kişinin azaltılması amacıyla hesaplamalar 1994 sonu itibarı ile dolar karşılığı üzerinden 

yapılmıştır. 

Sonuç olarak bilet ücretlerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle, kındı 

gelirini temin edemeyen gençlerin ve dar gelirlerin bu biletücretlerini karşılayanım ;ı;ı 

görülmüştür. Asgari ücret/bilet oranına göre yapılan incelemede ise bilet ücretleri 

asgari ücret/15-20 civarında seyrettiğ görülmüştür. 

*Araşt.Gör.,M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Y.O 

Psikososyal Alanlar ABD. 

XXYard.Doç.Dr.,M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor 

Y.O Psikososyal Alanlar ABD. 

-48-

SPOR YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİM DURUMLARINA 
(S A RE YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

il < .m Iki/ler*, Cengiz Karagözoğlu**, Ahmet Terzioğlu*** 

ı ıı cmizdeki spor yöneteilerinin eğitim durumlan ve mesleki yeterlilik İm, 

II im çimmemiş bir konudur. Spor yöneticiliği, uzmanlaşmanın çok yeni 

ı ı .ılı•• hu alandır Bu araştırmada, halihazırda spor kulüpleri, federasyonla! 

ı ilçe spor müdürlüklerinde görev yapan 62 spor yöneticisine özel olarak 

İm ııl ııımı.ş bir anket uygulanmıştır. Deneklerin eğitim durumlarına göre bazı 

İçliliklerine ait veriler, bir boyutlu varyans analiziyle incelenmişti! 

ı ı ı n ııı.ıımı sonucunda, spor yöneticilerinin birçok konuda kendilerini yel. ı 

I buldukları ve özel bir eğitimden geçmelerinin gerekliliği ortaya çıkınısın. 

I ırd Doç. Dr. M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Psikososyal Alanla ABD 

\! r.ı Gör, M.Ü Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Psikososyal Alanlar ABD 

, un! Doç. Dr. M.Ü. Beden Eğilimi ve Spor Y.O Beden Eğilimi ve Oj-ıvlıını 
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SPOR SİYASET BAĞLAMINDA K.K.T.CNİN 

KARŞILAŞTIĞI ULUSLARARASI 

ENGELLER VE SPOR AMBARGOSUNU KIRMA 
GİRİŞİMLERİ 

Ma. Nazım Serkan BURGUL - Yrd. Doc. Dr. Özbay GÜVEN 

(Gazi Ü. Sağlık B. Ens.) (Gazi. Ü. B.E. ve Spor Y.O) 

ÖZET 

K.K.T.C.'nin siyasi yönden tanınmaması nedeniyle, uluslarası spor müsabakalarına 
iştirak edememektedir. Halbuki insan Haklan Evrensel BEyannamcsinde "hiçbir ülkeyi! 
ve kişiye ırk, din veya politik düşüncelerinden dolayı ayırımcılık uygulanamaz" de 
nirken, bu ifadeyi birçok batılı ülke politik meniaatlcri uğruna gözardı etmektedirler. 

Rum kesiminin "Akdeniz'de birçok Yunan adası vardır, bunlardan biri dfl 
Kıbrıs'tır" tezi batılı ülkeler tarafından desteklenmektedir. Bunun en büyük 
sebeplerinden biri de , dünya siyaset arenasında bir Türk Devleti'nin daha rol ;ıl 
masından korkmalarıdır. 

K.K.T.C.'nin tanınması amacıylla İslâm Konferansı Örgütü nezdinde., kamı 
sureti ile çalışmalar devam ederken, Brüksel, Londra , New York, Washington vj 
İslamabad'taki K.K.T.C temsilciliklerinin çalışmaları da sürmektedir. 

K.K.T.C.'nin bağımsızlığının resmen tanınmaması nedeniyle, K.K.T.C. Milli 
Olimpiyat Komitesi , C.I.O. tarafından tanınmamakta ve bununla birlikte Millî Spoi 
Federasyonları da, ilgili U.S.F. 1er de tanımamaktadır. K.K.T.C millî takımla] 
düzeyinde hiçbir uluslararası organizasyona katılamamaktadır.Bu durum bir insanlık 
ayıbı olarak nitelendirilebilir. 

K.K.T.C. ne uygulanan spor ambargosu nedeniyle, K.K.T.C.Millî Olinıpiyai 
Komitesi , C.I.O.'ya üyelik amacıyla birçok yazılar göndermiş, ancak hiçbir sonu. 
alınamamıştır. K.K.T.C. gençlerinin ambargoyu protesto mitinglerinden de hiçbll 
sonuç elde edilememiştir. Bu konuda Türkiye her zaman K.K.T.C.'nin yanındı 
olmuştur. Bunun en güzel örneği de, Türkiye'den gelen takımların K.K.T.C ilfl 
müsabakalar yapmalarıdır. 

Spor, anlam olarak sevgi, kardeşlik, dostluk ve kurallar içerisinde, rekabete dayalı 
olarak, sosyalleştirici ve bütünleştirici faaliyetleri içermektedir. Spor özünde siyaseti 
yer yoktur. Ancak, K.K.T.C.'ne sporda karşılaştığı engeller sporun özündeki an 
layışa ters düşmektedir. 

Bu araştırmada; K.K.T.C.'nin sporda karşılaştığı uluslararası engellenil ne 
düzeyde oldğu tesbit edilerek ortaya konulmuştur. Ayrıca, K.K.T.C.'ne uygulanan 
spor ambargosunu kırma amacıyla yapılan çalışmalar da değerlendirilmiştir. 
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I 2 - 16 YAŞ GRUBU SPORCULARIN MÜSABAKA 

MOTİVASYONU VE ANTRENÖR DAVRANIŞLARI 

KONUSUNDA KARŞILAŞTIKLARI BAZI SORUNLAR 

• Kİ Doç. Dr. Özbay Güven 

ı 11. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu) 

< >/1 T 

ıı alışmada, 12 - 16 yaş grubu sporcuların müsabaka motivasyonu ve an 

nlrriıı davranışları konusunda karşılaştıkları bazı sorunlar incelenmişti] 

l ı Utma , 1992 - 1993 yılı spor faaliyetleri sezonunda Ankara ilinde değişil 

dallarına mensup, 12-16 yaşları arasındaki (+ = 15) düzenli olarak an 

ııı.ııı yapan , 240 (44 kız, 196 erkek) müsabık sporcular oluşturmuştu] 

lıııııada araştırmacının düzenledği soru cetveli uygulanmıştır. Araştırma 

mu hırı incelendiğinde şu bulgular tesbit edilmiştir: Sporcuların %89.17'İ 

ıh il aya kendilerini olumlu düşünceler içeren sözlerle motive etmekledir! 

antrenörlerin müsabaka öncesi sporculara ilettileri motivasyon 

"i |ı ıımn %55'i mutlaka kazanmalısın" şeklindedir. Mağlubiyetten sonra 

ulamı % 24.58'i rakiplerinin kendisinden üstünlüğünü kabul ederken, 

) <'ıı "şansım yaver gitmedi" şeklinde açıklamışlardır. Müsabakayı kay 
1 ıı ı«>ı< ulara antrenörlerin % 50.83'ü "hatalarını ve daha çok çalışmaları 

" i i i " in ı söylemişlerdir. Sporcuların % 39.99'nun antrenörleriyl<-

">' iıv.ı düştüğü görülmüştür. Antrenörlerin %28.33'ü antrenmanlarda 

ıpaıı sporculara karşı sert şekilde söz ve davranışlarda bulunmaktadırlar. 
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EKSANTİRİK, KONSANTİRİK VE UZAMA KISAMA 
DÖNGÜLÜ KAS ÇALIŞMALARI İLE YAPILAN KUVVET 

ANTRENMANLARININ DİKEY SIÇRAMA 
PERFORMANSINA ETKİSİ 

İ.Ethem HİNDİSTAN, Sedat MURATLI, K.Alparslan ERMAN, Kamil Özer 
*Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

ÖZET 
Bu çalışmada, isotonik kas çalışmalarıyla (Eksantirik, Konsantirik ve 

UKD) yapılan patlayıcı kuvvet antrenmanlarından hangi yönteminin aynı zaman 
sürecinde daha fazla gelişim sağladığı incelendi. Ayrıca bu patlayıcı kuvvetin 
sıçrama performanslarının üzerine yansımasının sonuçları değerlendirildi. 

Performansların belirlenebilmesi için, deneklere çalışmalar öncesi ve son
rası antropometrik ve motor beceri testleri uygulandı. 

Çalışmada, yaşları 14-16 arası olan 49 erkek lise öğrencisi kullanıldı. De
nekler dört gruba ayrıldı. Bu grupların üçü çalışma, biride kontrol grubu ol
acak şekilde uygulamaya geçildi. 

Çalışmanın uygulama aşamasında deneklere; 
Eksantirik grup: Yatarak squat ve çift bacak merdiven inme çalışması, 
Konsantirik grup : Tam squat ve ağırlıkla tek parçalı kasa üzerine çıkıp 

inme çalışması, 
UKD grup; Aralıklı yerleştirilmiş üç kasa üzerinden (her kasa üç parçadan 

oluşacak şekilde ) plyometrik çalışma ve art arda yerleştirilmiş 50 cm 
yüksekliğindeki engelleri çift bacak sıçrayarak geçme çalışması yaptırıldı. 

özel süratin göstergesi olan 20 metre sprint testinde zaman bakımından tüm 
gruplarda kötüleşme görüldü. En fazla kötüleşmeyi UKD grubu gösterdi. Bu 
durum göz önüne alınarak UKD grubunun çalışmalarıyla birlikte ya da sonrası 
hareket frekansını artırıcı çalaşmalarla takviye edilmesi durumunda bu gruptan 
istenilen etkinin elde edileceği düşünülmektedir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan en önemli sonuç; 
Sporda patlayıcı kuvveti belirleyen dikey sıçrama yüksekliği değerlerinde, 

en iyi artışı UKD yöntemi göstermiştir. Aynı zamanda çabuk kuvveti 
göstergesi olarak kabul edilen 15 saniyelik çoklu dikey sıçrama testindeki 
yükselme her üç yöntemde de artış gösterdi. Ancak en büyük gelişim UKD 
çalışması yapan grupta belirlendi. 

Ayrıca dikey sıçrama yükseklik değerlerinin esas alınarak Lewis Protokülü 
yardımı ile elde edilen deneklerin Anoerobik güç kapasitelerinin hesuplonmuMi 
sonrası, her üç grupta da gelişim oldu. Ancak UKD grubunda oluşan gelişimi 
Eksantirik ve Konsantirik gruplarında oluşan gelişimin yaklaşık iki katı olunık 
hesaplandı. 
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HIZLI HÜCUMA ÇIKAN BASKETBOL OYUNCULARININ 
SÜRAT DEĞERLERİNİN SKORA ETKİSİ 

ACAR , Z.A *., TOKER, H.F.* 

Bu çalışmada vücut ağırlğı (kg): x = 75.222 7.059, boy (cm) : x = 
184.889 8.450 yaş (yıl) : x = 20.167 2.039 , antrenman yaşı (yıl) : x = 
7.889 1.779 olan 18 sağlıklı elit kulüp erkek basketbolcu ; 15 m. sürat 
koşusu, 15 m top sürerek sürat koşusu ve devirli 15 m. sürat koşusu sonunda 
turnike atarak 1/100 saniyelik kronometrelere bağlı fotoseller yardımıyla 5 m., 
10m., ve 15m. dereceleri ölçülmüştür. Ayrıca bu çalışma video kamera ile de 
kaydedilmiştir. 

Elde edilen veriler bilgisayara SYSTAT istatistik paket porgram kul
lanılarak yüklenmiştir. İstatistiksel analizler x2 kullanılarak p <. 05 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Çalışmanmı sonucunda 15 m. sürat koşusu sonunda, 15 m. top sürerek 
sürat koşusu sonunda ve devirli 15 m. sürat koşusu sonunda yapılan turnike 
atışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı saptandı. 

* Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
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ADAM ADAMA VE ALAN SAVUNMASI SONUNDA HIZI.I 
HÜCUMA ÇIKAN BASKETBOL OYUNCULARININ 

SÜRAT DEĞERLERİNİN SKORA ETKİSİ 

TOKER, H.F*., ,ACAR, Z.A*., 

Bu çalışmada vücut ağırlığı (kg) : x = 75.222 7.059, boy (cm) : x = 184.889 

8.450 yaş (yıl) : x = 20.167 2.036 anterman yaşı (yıl) : x = 7.889 1.779 olan II 

sağlıklı elit kulüp erkek basketbolcu; 15 m. sürat koşusu . 15 m top sürerek sülU 

koşusu ve devirli 15 m. sürat koşusu sonunda turnike atarak, 1/100 saniyelik kron 

ometrelere bağlı fotoseller yardımıyla 5 m., lOm., ve 15 m dereceleri ölçülmüştUl 

Ayrıca bu çalışma video kamera ile kaydedilmiştir. 

Elde edilen veriler bilgisayar SYSTAT istatistik paket program kullanıl.M..I 

yüklenmiştir. İstatiksel analizler x2 kullanılarak p <. 05 anlamlılık düzeyindi 

değelendirilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda 15 m. sürat koşusu sonunda, adam adama savunma sonu I 

sıiıal koşusu sonunda ve alan savunması sonrası 15 m sürat koşusu sonunda yapıl m 

turnike alışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı saplandı 

l Hmlağ Üniversitesi Eğilim Fakültesi Beden Eğilimi ve Spor Holümü 
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A N A D O L U K U P A S I B A S K E T B O L F İ N A L L E R İ N D E K İ 

M A T L A R D A K U L L A N I L A N Ş U T T İ P L E R İ N İ N S I K L I Ğ I , 

İNANLI Y Ü Z D E S İ V E ŞUT M E S A F E S İ N İ N Ş A M P İ Y O N V E 

D İ Ğ E R T A K I M L A R ARASINDA K A R Ş I L A Ş T I R I L M A S I 

'M Akıl Ziyagil, * Erdal ZORBA * Gülen VURAL 

' im Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü - TRABZON 

ılışmanın amacı basketbol Anadolu Kupası Finallerindeki maçlarda kullanılan 

.< Hplı imin sıklığı , isabet yüzdesi ve şut mesafesinin şampiyon ve diğer takımlar 

i ııışılaştırılmasıdır. 1993 yılı Nisan ayında Trabzon 19 Mayıs Kapalı Spor 

ı ı yapılan Basketbol Anadolu Kupası Finallerine katılan 8 takımın oynanan 

Ilı maçı 4 kamera ile filme alınaraka videoda analiz edildi . Sırasıyla , şut 

ıı il 11"ı, şut tiplerinin isabet yüzdesi şut mesafesinin sıklığı ve farklı şut 

ılı h ı indeki isabet yüzdelerinin hesaplanması yapıldı. 

İnil iıl sel analizlerde ilk olarak turnuvaya katılan tüm takımların gözlenen kri-

M ile değerleri hesaplandı. Turnuvanın şampiyonu Antalya-Ant-Birlik takımı 

ı lakımın ortalama değerleri arasındaki farklılık Kolmogorov - Smirnov testi 

ı İ n i l d i . 

İni farklı atış tiplerindeki atış yüzdelerinin ve farklı mesaflerdeki atış 

ampiyon olan takımla diğer takımlar arasında farklı olmadığını gösterdi. 

il ine değişik atış tiplerinde ve değişik atış mesafalerindeki isabet yüzdeleri 

ııııpiyon olan takımla diğerleri arasında .05 seviyesinde anlamlı fark bu-
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ISINMA OLUŞUM ZAMANININ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

Fuat KOÇYÎGİT* Sedat MURATLI ** Oktay GÖZÜ*** Füsun ÖZTÜRK* 

Çalışmada ısınma oluşum zamanı (IOZ) üzeinde etkili olabilen I 

faktörlerden Max V02 , relatif yük şiddeti (RYŞ) , vücut komposizyomıımn 

(VCOMP) ısınma oluşum zamanı üzerindeki etkisi incelendi. 

Uygulamada toplam 63 denek yer aldı. 

Sonuçta, IOZ ile Max V02, RYŞ, vücut yağ yüzdesi (VY%), yağ harû I 

vücut kitlesi YHVK arasında istatistiki yönden anlamlı ilişki saptandı (P<0.< I ! I 

* Ç.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

** A.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

*** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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A KTIF SPORCU VE SPOR YAPMAYANLARDA ISINMA 
OLUŞUM ZAMANININ İNCELENMESİ 

mi KOÇYÎGİT* Sedat MURATLI** Oktay GÖZÜ*** Füsun ÖZTÜRK* 

ı .11 ı.vvrelerde sporcuların spor yapmayanlara göre daha geç ısındığı 

lı ilinektedir. 

l ı l.ıı ı 17-23 arasında 20 aktif sporcu ve 20 spor yapmayan toplam 40 de 

ı H .imde ısınma oluşum zamanı incelendi. Deneklere Max V02'nin '/(>() 

i l i ' imdi- bisiklet egzersizi uygulandı. 

Ilı m u-mperatürünün oral yoldan izlendiği çalışmada spocu ve spor y;ıp 

il.n arasında istatistiki yönden anlamlı fark bulunmadı (P > 0.05) 

1 i1 Halen Hğitimi ve Spor Yüksekokulu 

ı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

ı in.ı.i" ı Inivcrsitcsi Tıp Fakültesi 
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KRİTİK ZAMAN EŞİĞİNDE YAKALAMA 

BECERİSİNDE MEYDANA GELEN HATALAR 

KALKAVAN, A., BAKİ, A., ZORBA, F., ZİYAGİL., M.A 

Fiziksel davranış ve hareketlerin başarıyla yapılabilmesi için belli bir süre 
gerekmektedir. Bütün fiziksel hareketlerde sahip olunan zamanın süresi sportif 
performansı olumlu yada olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden bi
ridir. Bu çalışmanın amacı, zamanın yakalama becerisi üzerine etkisine bağlı 
olarak kritik zamanda meydana gelen hataların incelenmesidir. 

Yakalamada topun havada görülme süresi ile ilgili olarak yaptıkları 
çalışmada Kalkavan ve Fazey (Journal of Sports Sciences, 10,6, 599 - 600, 
1992) zamanın kısılanması ile yakalam performansının düşüşü arasındaki an
lamlı ilişkiyi saptamışlardır (p>0.05) Bu çalışmada 42 acemi (Yaş ortalaması 
M = 26 ve SD ± 6.3) ve 42 usta (Yaş ortalamsı M - 24.1 ve SD ±3.9) 
deneğin yakalama becerileri , topun uçuşta görülmes süresine göre düzenciı 
650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300 , 250 ve 200 msec istasyonlarda bi
reysel olarak test edildiler. Üç ayrı yönden video kameralarla kaydedilen 
görüntüler izlenerek; her denek için % 50 den fazla ve az yakalam performansı 
gösterdiği iki istasyondaki davranışları yakalama ve hata türleri (3 ana grupta K 
değişik hata) şeklinde verilere dönüştürüldü. 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde ANOVA, Tukey's testleri uygu
landı. Bu testlerden elde edilen bulgular sonucunda deneklerin %50 den fazla 
ve az yakalam performansı gösterdiği istasyonlardaki hata türleri ile gruplar 
arasındaki hata türlerinde anlamlı farklılıklar saptantı . (p > 0.05) 

K.T.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Söğütlü , Trabzon 

THRK MİLLİ FUTBOL TAKIMININ 1996 AVRUPA K U 
PASI ELEMELERİNDE 

G R U B U N D A OYNADIĞI MAÇLARIN ANALİZİ 

KARA A.*, AÇIKADA C*, AŞÇI A* 

11 11 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beytepe /ANKARA 

Bu ı alışmanın amacı, Türk Milli Futbol takımının 12 Ekim 1994 - 26 Ni 
in i'»'» > tarihleri arasında 1996 Avrupa Kupası Elemelerinde III. grupla oy 

ı ı maçların analizini yapmaktır . Bu amaçla, Türk milli futbol takımının bu 
Ifiıılıln arasında oynadığı 4 maçın (Türkiye - İzlanda, Türkiye - İsviçre, 

İsveç ve İsviçre - Türkiye) analizi yapılmıştır. 

ı ıı televizyondan videoya kaydedilmiş ve videodan alman bilgiler Liv-
l l'oly Tech'in hazırladığı ve bilgisayarda Windows 3.1 altında çalışan 
'i ı ı programa mouse yardımıyla girilmiştir. Analizlerde pas, şut ve 01 

ııyısı 15'er dakikalık bölümlerde, 45'er dakikalık devrelerde ve 

liiııı süresinde incelenmiştir. Buna ek olarak, gol öncesi 2 dakikalık 
m Iı "İn .m hareketlerde incelemeye alınmıştır. 

1 ıı edilen sayısal değerler maç içersindeki periodlar arası, futbol sa 
bölümleri arası ve maçlar arasındaki dağılım farklılıklarının bu 

m m.1.1 Ki Kare istatistiksel yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
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MENISKUS YIRTIKLARINDA ARTROSKOPİK CERRAHİ 

TEDAVİ VE SONUÇLAR] 

Okay Hulul, Ş, öner Şavk, Muetafa Kunt, Cemal Kural, Nilıui 

Gezgin, 

Tansel Unsaldı 

< ııııılıuriyet Üniversitesi Tıp Fak. Ortopcdi-Travnıatoloji A İt D. 
SİVAS 

ÖZET; 

Kliniğimizde 1990-1995 döneminde toplam 155 olguya meniskal yırtık ni 
deni İle artroskopik cerrahi tedavi uygulandık. Olgularımızın 124'ii erkek, 01 
lalama yaslan 24.1 (17-18), 3l'i kadın, ortalama yaşları 26.6 (14-44) idi, 101 
olguda medial menisküs, 30 olguda lateral menisküs, 24 olguda ise hei il I 
menisküste artroskopik olarak yırtık saptandı. 

Menisküs yırtık tipleri :'Connor sınflama sistemine göre yapıldı. Medial 
meniskusta 61 longitudinal (37'si kova sapı), 20 radial, 18 kompleks, 16 
< ildik, 10 horizontal yırtık, lateral menisküste ise 22 longitudinal (9'u kova 
sapı), 14 radial, 9 oblik, 6 kompleks, 3 horizontal yırtık saptandı. Bunlardan 
I I longitudinal yırtığa meniskal sütür ile tamir yapıldı. Geri kalan 144 olgudan 
I 18 olguya artroskopik parsiyel, 16 olguya ise artroskopik subtotal men-
Isektomi uygulandı. 

I lastaların klinik yakınmaları başlangıcı ile operasyon arası süreleri or-
lalama 7,8 ay, postoperatif ortalama izlem süresi ise 22,6 ay idi. 

Parsiyel menisektomi uygulanan hastaların preoperatif Lysholm skorları or
talama 71,4 (52-86), postoperatif ise ortalam 90,6 (71-100) preoperatif Ly
sholm skorları ortalama 68,2 (48-79), postoperatif ise 86,5 (64-96) olarak bu
lundu. 

Olguların son kontrol klinik değerlendirilmesi Tapper ve Hoover tablosuna 
göre yapıldı. Buna göre parsiyel menisektomili grupta 94 olguda çok iyi, 23 
olguda iyi ve 11 olguda orta sonuçla birlikte %91,4 başarılı sonuç 5çok iyi ve 
iyi), subtotal menisektomili grupta ise 9 çok iyi, 4 iyi , 1 orta ve 2 kötü 
sonuçla birlikte %81,2 başarılı sonuç 5çok iyi ve iyi) elde ettik. 
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.111 DODA İZOLE TİBİA KIRIĞI 

"Olgu Sunumu" 

Op Dr. İRFAN ESENKAYA* Dr. Hakan TUYGUN** 

ı rANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE HASTAHANESİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSİ 

• ıl Doğu kökenli olan judo, silah taşımanın yasal oldğu dönemlerde, 
lldırgan güçlere karşı korunmak ve düşmanı zararsız hale gertirmek için 
iı iııılmı. silahsız mücadele sanatlarından biridir. 

il ılı l)iı mücadele sporu olan judo (judo giysisi) olarak isimlendirilen ceket 
ı punlolon ile kıdem seviyesini bildirir, bele takılan kuşaktan oluşan kendine 
• MI seri kumaştan yapılmış kıyafeti içinde tatami olarak isimlendirilen esnek 

bil platform üzerinde uygulanır. 

ludoda teknikler : ayakta başlayıp el, ayak, omuz ve kalça ile yapılan 
ÜÜşÜrme teknikleri ; sırtüstü veya yana yatarak yapılan düşürme teknikleri; 
. • rde kontrol altındaki rakibi belirli sürelerle tutuş teknikleriyle kurallarına uy
un olmak üzere yapılan boğma ve dirsek bölgesine uygulanan kırış tek

ini I.-ı inden oluşur. 

Bu çalışmada , Şubat-1994 tarihinde, çalıştığı dojoda (salonda) antreman 
ı ıı.ısında rakibinin ayakta yapılan bir teknik olan TAİ - OTOSHİ (vücut atışı) 
tekniğini soldan denemesi sırasında, teknik henüz ayakta devam ederken sol 
tibiaomd izole tibia kırığı oluşan 14 yaşındaki erkek olgu (K.A) ele alındı. Bu 
teknikte; tekniğe uygulayan, tekniği yaptığı taraftaki ayağını iyice arkaya atarak 
rakibinin denge kurmaya çalıştığ ı ayağını engelleyecek şekilde kilitlemekte ve 
v mut öne eğilirken rakip Öne düşürülmektedir. 

* İstanbul haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Başasitan 

** İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Asistan 
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UZUN ATLAMADA KOŞU HIZININ PERFORMANSIYLA 
İLİŞKİSİ 

ERTAN H. *, AÇIKADA C **, TINAZCI C** 

* Öğrenci, H. Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beytcpc / ANKARA 

** H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Bcytepe /ANKARA 

20-21 Mayıs ve 17-18 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılan 
yarışmalarda 28 erkek ve 29 bayan uzun atlayıcının yaklaşma koşusu hızları 
arasındaki ilşiki araştırılmıştır. Yaklaşma koşullarının 1-11 metreler arası 10 
metrelik bölümü 0.001 hassaslığa sahip ışık engeli yardımıyla elektronik ol 
arak Ölçülmüştür. Elde edilen zaman(t) değerlerinden son 10 m. hızı has 
aplanmış, atlanılan mesafe ile ilişkisi Pearson Momentler Çarpımı Kor 
elasyonu kullanılarak hesaplanmıştır. 

Buna göre hem bayanlar (r = . 971, p <.05) hem de erkeklerde (r = .885, 
p <. 05) yaklaşma koşusu hızı ile atlanılan mesafe arasında yüksek korelasyon 
gözlenmiştir. Yaklaşma koşusu ile atlanılan uzaklık ilişkisine bağlı olarak son 
10 m. zamanı ile performansı tahmin etmek için regresyon formülü 
geliştirilmiştir. Buna göre, formül ekkeklerde y = 5.9653 + 1.3611 x , bay
anlarda y = 4.0228 +1.1592x olarak hesaplanmıştır. 
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DURARAK DİKEY SIÇRAMADA DEĞİŞİK ÖLÇÜM 
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

AYTAÇ İ. *, AÇIKADA C. **, HAZIR T.** 

*Öğrcnci, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu , Bey tepe / ANKAKM 

** Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu , Beytepe ANKARA 

Bu çalışmanın amacı, Metrik Pano (MP), Jumpmeter (JM), BOSCO Tesl 
Beti (BOSCO) ve Görüntü Analizi (GA) yöntemi ile elde edilen dikey sıçrama 

yüksekliklerini karşılaştrrnaktır. Spor okulunda okuyan, gönüllü 16 aktil 61 
ı İden [yaş (yıl: 24.1 0.8 ; boy (cm) : 175.0 5.2 ; vücut ağırlığı (kg) 
69 I 7.5] oluşturulan araştırma grubuna kollarıyla beraber aktif siçramfl 
,'iıptırılmıştır. Her bireyin yapmış olduğu tek bir sıçrama yüksekliği dörl 
/önlem tarafından aynı anda ölçülmüştür. 

Ayak bileği plantar fleksiyonu dikkate alınmadan dört ölçüm yöntemi İlfl 
laptanan dikey sıçrama yükseklikleri arasında kuvvetli pozitif ilişki bu 
Ilınmakla beraber (BOSCO - JM; r = 0.83, BOSCO - MP ; r = 0.81, B< >S( «» 

< i A ; r = 0.90, JM- MP; r = 0.93, JM - GA; r = 0.83, MP - GA; r • 0.86 
inin yöntemlerden ölçülen sıçrama yükseklikleri birbirinden istatistiksel olara] 
mi.mili derecede farklıdır, (p <.01). Ayak bileğinin plantar fleksiyonundan 
bağımsız olarak hesaplanan sıçrama yükseklikleri dikkate alındığında, ölçüm 
,<>nirmlerinden saptanan sıçrama yükseklikleri arasındaki pozitif yüksek ilişi I 

um etmekle beraber BOSCO - JM; r = 0.70, BOSCO - MP; ı 0.73 , 
ı II )SCO - GA : r = 0.86 , JM - MP; r = 0.92 , JM-GA; r = 0.82, MP GA; l 

0 82), BOSCO-GA yöntemlerinden ölçülen sıçrama yükseklikleri 
arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Plantar fleksiyonun ekisi çıkarılmasına 
ı i-ıı un diğer ölçüm yöntemleri arasındaki fark anlamlıdır, (p > 01). 

Sonuç olarak; JM ve MP ölçüm yöntemlerinden ölçülen sıçrama 
yükseklikleri ayak bileği plantor fleksiyonundan pozitif etkilenmektedir. Sfl 
decı Bl )SCO ve GA'dan ölçülen sıçrama yükseklikleri birbirinin yerine kul 
[Anılabilir. 
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HALK DANSLARININ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK 

PARAMETRELERE ETKİSİ 

M. NALÇAKAN * Ç. İŞLEGEN** 

S. ELMACI** C. AYDIN*** 

* E.Ü.T.F Spor Hekimliği Bilim Dalı Doktora öğreneisi 

** E.Ü.T.F Spor Hekimliği Bilim Dalı 

*** E.Ü. Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Halk Oyunları Bölüm Başkanı 

1994 - 1995 öğretim yılı Halk Oyunları Bölümüne alınan hazırlık 
öğrencilerinden 9 erkek (Yaş; 18.7 2.2 yıl, Boy; 174 . 9 6.9 cm , Ağırlık ; 
66.0 10.1 Kg) ve 10 Kız (Yaş; 19.2 2.3 yıl, Boy ; 163.9 + 5.0 cm, Ağırlık; 
55.3+7.4 Kg) öğrencide öğretim yılı başlangıcı ve sonunda (8 ay), bölgesel 
ve total vücut yağ oranlan (skinfold dere katlanması ölçümleriyle), bel/kalça 
oranları, indirek aerobik kapasite ve solunum fonksiyonlan (spirometreyle) 
ölçüldü. 

Erkeklerde iki ölçüm arasında yapılan istatistiksel analiz sonucunda (Vs7il 
coxon testi) abdomen, suprailiak deri katlanması ve total vücut yağ oranında ' 
ölçümlerde p < 0.05 oranında azalma saptandı. Kızlarda ise abdomen deri kal 
lanması ve bel/kalça değerlerinde p<0.01 oranında anlamlı azalma vardı. 

Sonuç olarak 8 aylık halk oyunları ile ilgili çalışmalann örencilerde sadeı < 
bazı vücut yağ oranlarında azalma sağlamasına rağmen aerobik kapasiteyi VI 
solumun fonksiyonla etkilenmediği görüldü. 
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ÜST DÜZEY BASKETBOLCULARDA 20 m. MEKİK 
K O Ş U S U N U N G E N E L DAYANIKLILIK ÖLÇÜTÜ 

OLARAK KULLANILMASI 

Tanju BAGIRGAN* 

*Spor Eğitmeni 

I .ık mı Sporlarında verimin önemli bir belirleyicisi olan dayanıklılığın hangi 
ılll/ı yde •H-li.stirilmesi gerekli olduğu saptanması zorunlu olan önemli bir so-

.I.ıı;ık değerlendirilmektedir. Bu sorunun çözümünde çeşitli normlar (ör. 
ıı .| ıcı lesti normlan) kullanılmaktadır. 

ı lu .̂alışmada dayanaklılık ölçütü olarak 20 m koşusu kullanılmış üst düzey 
ı.n '.' S n = 30 basketbolçunun hazırlık dönemi başlangıcı (90 20) ile 

m m.ı dönemi başlangıcı değerleri (126 12) Spor Bilimleri Teknolojisi 
I MI ,•kokuluna gören (n = 20 x = 112 16) öğrencilerin değerleri ile 
ı ıı ıl.r.uıılarak istatistiksel normlar oluşturulmuştu. Bu çalışmanın vargısı ol-
II il ı.ı 'O m. mekik koşusu basketbolcuların genel dayanıklılık düzeylerinin 
i| ı ılımasında özel koşullara uygun bir kullanımı olabilceği saptanmıştır. 
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200 m YÜZÜSTÜ ERKEK YÜZÜCÜLERDE ÖZEL 

DAYANIKLILIK DÜZEYİNİN İRDELENMESİ 

Hüseyin COŞKUN * Tanju BAGIRGAN** 

•Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Tek. Y.O. 

** Spor Eğitmeni 

200 m yüzüstü yarışında verim belirleyici etmenlerden dayanıklılık önemli 
bir verim belirleyici etmen olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda bu 
çalışmada 1980 - 1994 yılları arasında 80 üst düzey 200 m. sporcusunda ö/H 
dayanaklılık düzeyi irdelenmiştir. Bu irdelemede özel dayanıklılık indexi ol 
arak 200 m derecesi 2 x 100 m. yüzme derecesi alınarak çeşitli verim düzeylei I 
için karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmanın vargısı olarak Türkiye'li erkek sporcuların diğer ülke spoi 

cularına göre daha düşük özel dayanıklılık düzeyi gösterdiği bulunmuşun. 

(p <0.05) 
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100 m KOŞUCULARINDA SPRINTTE DEVAMLILIK 

DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

ı m,ı. BAGIRGAN* 

ıı İşitmeni 

Sprintte devamlılık 200 m. koşucularında verimi belirliyene etmenlerden 
I l duyanıklılık yetisi olarak değerlendirilmektedir. 200 m. koşucularına 

ı MIIII, devamlılık düzeyinin belirlenmesinde sprintte devamlılık indexi <>l 
ıhıl '00 m. zamanı 2 x 100 m. zamanı = SDÎ kullanılmaktadır. Bu 

'i' m,ula 1975 - 1994 yılları arasında hem 100 m. hem de 200 m'de del 
in olan 30 bayan ve 40 erkeke sporcunun 200 m. için sprintte de 

Ihilılıl düzeyleri incelenmiştir. 
Hu çalışmanın vargısı olarak Türkiye'li bayan ve erkek sporcuların diğei 

lllkı ıpon ularına göra daha düşük sprintte devamlılık düzeyleri olduğu bu 
1 m .lııı (p < 0 . 0 5 ) . 

65 



AEROBIK EGZERSIZ VE DIYETIN OBEZ 
BAYANLARDAKI ANTROPOMETRIK ÖLÇÜMLER VE 

KAN BULGULARı ÜZERINE ETKISI 

HALUK SAÇAKLı, MEHMET ÖZTÜRK 

1. İ.T.Ü. Beden Eğitimi Bölümü Öğreti Görevlisi (Dr.) Maslak - İSTANBUL 

ÖZET 

Yaş ortalaması 24.4 + / - 7.86, boy ortalaması 162+/- 3.87 cm ve beden 
ağırlığı ortalaması 74.67 + / - 7.95 kg. olan on obez bayana bir ay süre ile 
kalp atm sayılarının % 60 - 70'i ile bisiklet egzersizi . genel özel -pasif cim-
nastik vemaksimal kuvvetlerinin % 20 - 40'ı ile ağırlık çalışması yaptırıldı . 
Ayrıca kişiye özel zayıflama diyek programı uygulandı. 

Uygulanan program sonunda, antropometrik ölçümlerle belirlenen beden 
ağırlığı beden yağ yüzdesi, yağ ağırlığı ve fazla ağırlık gibi parametrelerde 
anlamlı düzeyde azalma görüldü. Deneklerin büyük ve küçük tansiyonlarında 
da anlamlı düzeyde azalma görüldü. Kan örnekleri üzerinde yapılan 
ölçümlerde ise sadece kan glikozunda anlamlı bir azalma olmadığı görüldü. 
Uygulanan program sonunda kan örneklerindeki hemoglobin, hemotokril. 
trigliserit, total kolesterol ve LDL'deki azalma ile HDL'deki artışlar anlamlı 
düzeyde bulunmadı. Bunun dışında kan örneklerinde yapılan ölçümler so 
nunda LDL'nin trigliseride göre daha fazla azaldığı, LDL ve total ko 
lesteroldaki azalışın ise benzer olduğu görüldü (P < 0.05) 
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AEROBİK EGZERSİZ VE DİYETİN OBEZ 

BAYANLARDAKİ 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERE VE SOLUNUM 

PARAMETRELERİNE ETKİSİ 

1 I laluk SAÇAKLI, 'Mehmet ÖZTÜRK , ' Mednan SAÇAKI ,1 

I 11 Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi, Maslak - İSTANIM I 

l ı ortalaması 35.19+ / - 5 . 2 1 , boy ortalaması 139.87 + / - 7.68 cm ve 
I ılı H ııftırlığı ortalamsı 65.25 + / 8.45 kg olan 16 obez bayana, bir ay süre 

ı ılp .ılım sayılarının %60-70 'i ile bisiklet egzersizi, genel - özel cim 
maksimal kuvvetlerinin %20 - 40'ı ile ağırlık çalışması yaptırıldı 

l i s, iye özel diyet programı uygulandı. 

ulanan program sonunda beden ağırlğı , beden yağ yüzdesi ve fazla 
irili ı'w antropometrik ölçümlerde azalma olduğu görüldü. Tansiyon, 

olunum ölçümlerinde dinlenik nabız ve büyük tansiyonda azalma 
ı Küçük tansiyonda , büyü tansiyona parelel bir azalış görülse- de 
<ıl.mıh bulunmadı. Deneklerin VC, MVV, FVC ve FEV 1.0 gibi sol 

ıı p.ıı.ımelıvlerinin olması gerekenden daha az olduğu ve uyguladığımız 
m ı pıoj'iaını ile değişmediği görüldü. 
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ÜST DÜZEYDEKİ CİMNASTİKÇİLERİN 

ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ 

KAMİL ÖZER* SALİH PINAR** LEYLA TAVACIOĞLU*** 

* Akdeniz Üniveristesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu 

** Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

*** İ.T.Ü. Beden Eğitmi ve Spor Bölümü 

Ağustos 1994'te 9'su organize edilen Uluslararası Boğaziçi Turnuvası 
ve 1. Murat Canbaş Karadeniz Kupası vesilesi ile 22 değişik ülkeden ge 
len, aralarında 1992 Barselona Olimpiyatlarında ilk üç sırayı paylaşan cim 
nastikçilcrin bulunduğu üst düzey sporcularının (38 kız 40 erkek) an 
tropometrik ölçümleri yapılmıştır. 

Cimnastiklerin ağırlık, boy, oturma yüksekliği beden kitle indeksi üi 
seps, biseps, supscapular, suprailiak, kalf deri kıvrım kalınlıkları, bl 
akromial ve bitrokanlerik genişlikleri, cormique indckleri , % yağ değerim 
hesaplanmıştır. 

Üst düzey cimnastikçilerin hesaplanan bu değerleri ülkeler ve kıtalai 
bazında mukayese edilerek incelenmiştir. 

r„s 

CORONER ARTER HASTALARINDA 

SEKONDER PREVENSİYON 

I 'ı I >. Gürpınar* Prof. Dr. F. Durusoy * Dr. M. Zoghi** 

ı O.T.F. -Spor Hekimliği Bilim Dalı 

ı Ü Kardiyoloji Anabilim Dalı 

' yıllarda artan teknolojiyle ilgili koroner arter hastalıklarının görülme 
| | l ı ı ı i l ı ı ı i ş l i r . 

1 ılışmamızda 20 miyokard infarktüsü geçiren hasta takip ettik. Il.r. 
m ı dağılımı 35 - 65 aarasındaydı. 10'unu infarktüsten 1.5 ay kadai 

habilitasyon programına aldık. Kalistenik hareketler ve treadmilli 
'"hin, hu egzersiz programı uyguladık. Egzersizler esnasında hastaların 

ı I • nabız, tansiyo narteriyel takibi düzenli olarak yapıldı. Rehabilitasyon 
ı um I ay sürdü. 

I ılı m.ı sonunda rehabilitasyon ve kontrol grubunu vücut yağ oranının, 
' lıil kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid değerleri 

unlan karşılaştırdık . Rehabilitasyon grubunda bu değerlerin normal 
ılı ımı- yaklaştığını saptadık. 
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ANAEROBİK EŞİĞİN BELİRLENMESİNDE KUL
LANILAN İKİ NONİNVAZİF METODUN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Mehmet KARA*, Hakkı GÖKBEL**, Cem Ş. BEDİZ**, Kağan ÜÇOK** 

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.B.D., VAN 

** Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.B.D., KONYA 

Anaerobik eşik invazif olarak egzersiz sırasında alınan kan örneklerindeki 
laktat konsantrasyonlarından veya noninvazif olarak karbondikosit yapımı, 
ventilasyon, ventilatuar eşitlik, inspirasyon sonu O2 basıncı ve kalb hızı gibi 
parametrelerden beiinlenmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, anaerobik eşiği belirlemek amacıyla geliştirilmiş 
olan iki noninvazif metodu (ventilatuar eşik ve kalb hızı eşiği) 
karşılaştırmaktı. Bunun için yaşları 18-22 arasında değişen (20.6 1.2) 32 
antrenmansız gönüllü erkek deneğe bisiklet ergometresinde şiddeti gittikçe 
artan egzersiz yaptırıldı. Bu sırada solunum gaz parametreleri her nefes 
alışverişte (breath - by - breath) , kalb hızları ise her beş saniyede bir kay 
dedildi. Breath - by - breath ölçümlerin 15 saniyelik ortalamaları veri olarak 
kullanıldı. 

Onbir denekte kalb hızı eşiği ve/veya ventilatuar eşik tespit edilemediğinden, 
eşik değerler arasındaki korelasyon katsayıları ve farklılıkların hes
aplanmasında 21 deneğe ait veriler kullanıldı. Kalb hızı eşiğinin ventilatuffl 
eşikten her zaman daha yüksek yük, oksijen tükemi ve kalb hızında meydaiH 
geldiği görüldü, (sırasıyla kalb hızı eşiğindeki değerler : 155 24 watt, 1689 

288 ml/dk, 175 9 atım/dk; ventilatuar eşikteki değerler 116 32 watl . 
1327 303 ml/dk, 148 19 atım/dk. ) Bununla beraber her üç parametre 
bakımından iki eşik arasındaki korelasyon katsayıları yüksekti ("r" değerlen 
sırasıyla 0.66, 0.76, 0.52 ; p < 0.05; n = 21) 

Sonuç olarak, kalb hızı eşiği ventilatuar eşikle ilişkilidir ancak, aynı Zfl 

manda değil, daha geç meydana gelmektedir. 
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GENÇ ERKEKLERDE ANAEROBİK EGZERSİZ 

SONRASINDAKİ KANLAKTİK ASİTİ VE NABIZ 

DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ 

'Mehmet ÖZTÜRK, 2Kamil ÖZER, 3Erdal GÖKÇE, 4İlhan ERKAN 

l İ l l i Beden Fğilimi Bölümü Öğretim Görevlisi 

\l ileniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi 

1 İni versitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü Öğretim 

l ı . 1 

ı l ı ı l)ı den Eğitimi Bölümü Eski Öğretim Görevlisi 

nrlıılaması 19.4 + / 1.04 boy ortalaması 171.5 + /-6.85 olan I I 
1 ılı öğrencisinin "VVingate Anaerobik Güç Testi (2) sonrasındaki t0 

1 >> süreci içindeki kan laktik asit ve nabız değerleri incelendi 
1 toparlanma sürecinin 2., 5., 8 . ve 10. dakikalarda yapıldı. I.aklık 

1 Hinleri I )ı.l .ange'ın minifotometresi ile anında yapıldı (1). Nahı/ 
i' i' ise I ulak memesinden ölçüm yapan Kethler marka pulsmetre ile 

ıpıl kimilerin istatistiki değerlendirmeleri sonunda, Wingaie Testi 
• 1 m I ıkıik asitinin 8. dakikaya kadar arttığı, 8. dakikadan 10 
1 I ııdaı ise düştüğü ve kandaki normal değerlerine yaklaştığı hu 

ıhı değerlerinin sayısal olarak sürekli azaldığı, ancak bu azalışın 
ul.111 anlamlı olmadığı görüldü. Nabızdaki en fazla azalışın 2. ve 

il 11 11.1 .imla olduğu 5 ile 8. ve 8. ile 10. dakilalardaki azalışın ise 
1 in MI görüldü. VVingate Testi sonrasındaki toparlanma Sürül 1 

>l"l m kan I ıkıik asili ölçümleri ile nabız ölçümleri arasında anlamlı 
1 1 İMilnııaıııadı Sadece, deneklerin yaşı ile 2. ve 5. dakikadaki kan 

• i' M 1 IIMI.I ve boy ili' 5. dakikadaki kan laktik asili arasında aynı 
ul imli ıh I 1 bulundu ( a = 0.05) 
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ALAKTİK ANAEOBİK GÜCÜ ÖLÇEN 40m.'Iik BİR KOŞU 
TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

'Mehmet ÖZTÜRK , 'Hanife SAĞLAM , 'Serhat SEL, 

'Hasan ERCAN, 'Haluk SAÇAKLI, 'Kamil ÖZER 

1. İ.T.Ü. Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi 

2. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu Öğretim 

Üyesi 

Margaria - Kalamen 65 Yarda Anaerobik Güç Testi en az 60 m.'lik bir sa 
londa yapılabilmektedir. Bu testten hareketle 30 x 50 m.'lik bir salonda uy 
gulanabilecek yeni bir alaktik anaerobik güç testi bulmak için, yaş ortalaması 
19.8 + /- 1.27 boy ortalaması 173 .5 + /-7.22 cm. beden ağırlığı ortalaması 
69.3 +/- 9.05 kg. olan ve spor yapmamış 69 genç erkeğe, dört değişik test 
uygulandı. Uygulanan testler, Margaria - Kalamen 65 Yarda Güç Testi, Maı 
garia - Kalamen Anaerobik Güç Testi (Merdiven Testi), Wingate AnaeroİMİ 
Güç Testi ve geçerliliğini denediğimiz 40 metre koşu testi, koşu testlerinin 
süreleri , her 5 m.'ye yerleştirilmiş olan fotoelektrik dedektörleri aracılığıyla 
doğrudan bilgisayarla 1/100 saniye duyarlılıkla okundu. Wingate testindi-10 
kerlek dörde bölünerek devir sayısı her beş saniyede sayıcıdan okundu. 

Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonunda, Margaria - Kalamen'iıı fl 
Yardalık Anaerobik Güç Testi ve Wingate Anaerobik Güç Testinden eldi 
edilen pik gücü ile bizim uyguladığınız 40 metrelik Anaerobik güç testleri 
benzer bulundu a < 0.05 Benzerlik - farklılık testleri, Margaria Kalamen'in 
Merdiven testinden elde edilen güç, diğer anaerobik güç testlerinden farklı 
bulundu. Uygulanan dört değişik anaerobik güç testinin birbirleri arasım I.il • 
ilişkilerin tümü yüksek düzeyde anlamlı bulunmuştur. Bu yüksek düzeydi 
anlamlı ilişkilere dayanarak regresyon eşitlikleri geliştirildi. Bu eşitlil lı I 
yardımıyla bir testen bulunan değer diğer test değerlerine uygun hah 
irilmesi sağlandı. 
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BOLU GÜREŞ OKULU GÜREŞÇİLERİNİN 1993 VE 1995 

\ II.LAKINDA ÖLÇÜLEN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK 
ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

\. ı.ı.l.ı C. * Hazır T.* Turnagöl H.* Aşçı A. *, Ergen E.** 

II M Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Beytepe / ANKARA 

\ 11. Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Bilim Dalı, Sıhhiye /ANKARA 

Bu çalışmada, Bolu Güreş Okulunda düzenli antrenman yapan n • 14 
inin fiziksel ve fizyolojik gelişmelerini izlemek amacıyla 1993 Mayi'. 

ı •• '»'• Nisan aylarında iki ölçüm yapılmıştır. 1993 yılında güreşçilerin yaş 
ılııl iması 14.13 1.23 olarak saptanmıştır. Çalışmada boy, vücut ağırlğl 

vücut yağ yüzdesi (VYY), yağ kitlesi (YK), yağsız vücul kitlesi 
ı ı esneklik (Oturarak öne (OÖ) ve ayakta öne (AÖ) ], kuvvet indeksi 
ı ol el kavrama + Bacak kuvveti ) (Kİ), skuat sıçrama (SS), akı il 

ııııı VS) , çoklu sıçrama (ÇS) ve fiziksel iş kapasitesi (PWCi7o) ayni 
m araç - gereç ve kişiler tarafından ölçülmüştür. Güreşçilerin 199 ! 

i'"' - (x2) yıllarında sırasıyla boy (cm) : XI = 156.53 9.06 ve X ! 
6.46, VA(kg) ;X1 =48.73 10.23 ve X2 = 58,52, VYY {%) 

s I I KO 1.46 ve X2 = 5.8 2.48, YK (kg) ; XI = 1.95 1.04, X ! 
' M , YVK(kg) ; XI = 46.78 9.36 ve X2 = 54.92 / 85 

ı lılı Değişimler istatistiksel olarak önemlidir, (p < 0.01) Bu 
.... ı ıı boy için '/<• 5.93 , VA için % 20.0 ve VYY için % 52.63, YK \\ in 

ı \l. için :% 17.4'lük bir artışı yansıtmaktadır. XI = 15.05 A 11 
15.64 5.3 olarak saptanan OÖ esneklik (cm) ile XI = 14.7H 

15.17 4.5 AÖ esneklik (cm) değişimleri anlamlı bu 
KI(kg/VA kg); XI = 3.98 0.598 ve X2 = 4.39 0.458 

I ecede laiklidir (p < 0.01) . benzer şekilde YVK'ne bağlı olarak 
ı k;>) ; X I = 4.14 0.634 ve X2 = 4.66 0.43 arasındaki fark 

llıılıılıı (p 0.01) Kuvvet artışındaki değişim VA için % 10.3, YVK 
• ' I(J hesaplanmıştır.YVK'ne bağlı olarak saptanan Kl'deki artış, 8J 

pn iki yıl içerisinde boy uzunluğundaki artıştan kaynaklanmaktadıı 
ı. boy uzamasının etkisi arıtıldığında her iki ölçümde de saptanan 

prlcrı benzerdir. (KOVARYANS AN. F = 1.10 p> 0.05) Bu sonuç, 
sadece doğal fiziksel ve fizyolojik gelişimden kaynaklandığı 

il ısı bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir. SS(cm); XI = 29.24 
I ! 44 4.27 ölçülmüştür. % 1 l'lik bir gelişmeyi yansılan 

ı ı.ıiı iıkscl olarak anlamlıdır (p < 0.01). AS(cm) ve ÇS(W/VA 
ilen ilk ölçüme göre yüksek olmakla beraber anlamlı değildil 

• •i. ı W})?. 6.45 ve X2 = 33.41 5.16 ; XI = 190.57 15 15 
ı • • ' ı 14.15). PWC170 (W/VA kg) ; X1 = 2.74 0.40 ve X ! 

ı Iı ı iki ölçümde de düşüktür. İkinci ölçüm daha iyi olmakla bü 
ı ı ı ı l ı i l i k i n 
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DAYANIKLILIK ANTRENMANLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN 
HEDEF KALP HIZI METODLARININ METABOLİK ÖLÇÜM 

BULGULARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Cevat Güler, Mehmet Beyaz, Türker Şahinkaya, İlhan Er, Aylcn Yazıcı 

*Abidin Kayserilioğlu 
* İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi. 
Sporcuların hazırlık dönemindeki antreman yoğunluğunun belirlenmesi 

özel bir önem taşımaktadır. Antrenman programının yoğunluğunun 
doğrudan maksimal aeorobik kapasitenin gelişmesini etkilemektedir. Antren
man yoğunluğunu belirlemede kullanılan en pratik yol kalp hızı metodudur. 
Dayanıklılık antrenmanlan için çeşitli kalp hızı mcdotlan kullanılmaktadır. 
Maksimal kalp hızı yedeği (HRR max) ve maksimal kalp hızı (HR max.) me-
todları bunlardan ikisidir. 

Araştırmamızda Katch ve Kindermannn'ın kanda laktik asit tayini ile sap
tadıktan anaerobik eşik ile hedef kalp hızı metodlarının doğruluk yüzdesi ile 
kendi bulgulanmız değerlerdirmeye alındı. Araştırmaya 15'i bayan (yaş orl. 
= 14.8 , boy ort, = 177 . 1 kilo ort = 62 ), 15'i erkek (yaş ort. = 14.Of., 
boy ort = 173 , kilo ort. = 64.8) toplam 30 sporcu dahil edildi. 

Sporcular Brucc protokolüne uygun olarak maksimal egzersiz tesi i in
alındılar. Efor testi ile eş zamanlı olarak Sensor Medics 2900 C metabolik 
gaz ölçer tarafından brcatîı by brcath yöntemiyle gaz analizleri yapıldı . An
aerobik eşikleri Wasscrman metodu olarak bilinen komputerize bir yöntemle 
saptandı. 

Araştırma bulgularına göre Katch ve Kindermann'ın % 80 HRR ve % ! 
HR Max. egzersiz yoğunluğunda % 75 oranında anaerobik eşik ve üzerinde 
bir seviyede iken bizim bulgulanmızda bu düzeyde bayan ve erkek sporcular 
% 100 oranında anaerobik eşik seviyesi ve üzerinde bir egzersiz 
yoğunluğundaydılar. Katch ve Kindcmann'a göre % 70 HRR ve % 80 IIK 
Max. düzeyinde % 55 oranında anaerobik eşik ve üzerinde egzersiz 
yoğunluğunda iken araştırmamızdaki bayan sporcular % 63, erkek sporculai 
% 80 oranında anaerobik eşik ve üzerindeki egzersiz yoğunluğundaydılar. 

30 sporcuda gerçekleştirdiğimiz bu araştırma bulgularına göre spoi 
cularımız anaerobik eşik seviyelerine daha erken ulaşmaktadırlar. SpO! 
cunun kondüsyon durumu gibi kişiye özel nedenlerden dolayı çalışma kalp 
hızlarının tespiti ancak o sporcunun anaerobik eşiğinin belirlenmesiyle olab 
ilir. Bu imkanın bulunmadığı sporcu grubunda antrenman yoğunluğu be 
lirlenirken bu hedef kalp hızı mctodlanndaki kalp hızlannın sporcularımızın 
olası anaerobik eşik değerlerininin üzerinde oluşan dikkate alınmalıdır. 

/ı 

DEĞİŞİK MESAFELERDEKİ YÜZME MÜSABAKALARI 
SONRASI PİK PALZMA LAKTATI VE PERFORMANS 

İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Kim Müh. F. TURGAY, Dr. A. ÇEÇEN , Dr. S. SELAMOĞLU , Uz. Dr. S. .SEMİN 

Icm . A. Turna . Lab . Tek. M. TURHAN, Dr. +. ACABAY 

ı r 

| Nisan 1994 tarihlerinde izmir'de yapılan Efes Yüzme turnuvası 
rkek, genç bayan) sırasında 6 müsabakada (ikisi 50 M üçü 100 M 

• Pl !()() M) loplam 71 sporcudan (39 bayan, 32 erkek) ,22-24 Temmui 
'i ı irili İçinden yine İzmir'de yapılan gençler ve büyükler (bayan, erkek) 

ı mi iye şampiyonası sıasmda ise 13 müsabakada (dokuzu 100 M, 
il '00 M) toplam 102 denekten (51 bayan, 51 erkek) müsabaka bi 

ıı \ aklaşık 5 dk. sonra parmak ucu kan örneği alınarak VSI 23 I - l;ık 
ı mi ile plazma laktat ölçümleri yapıldı. 

Mı İMI \;ış gurubunda aynı cinsteki kişilerin baraşlan göz öniiıır 
ıı 'i müsabaka sonu performans zamanları ve pik plazma kikim 

il ı ilişkiler araştırıldı. Yapılan istatiksel değerlendirme sonucunda; I 
lak i m. müsabakada (biri 50 M , ikisi 100 M) , 22-21 Tem 

lıikM sabakada (beşi 100 M, biri 200 M) performans ile pik plezma 
M ı anda anlamlı korelasyon saptandı. 

olarak; 50 M ile 100M mesafeler arasındaki yüzme pei 
ıııd ı \naerobik kapasite kadar Aerobik kapasite ve diğer faktörlerin 

lakin ıi kapasite, kuvvet, teknik, taktik vs.) rol oynayabilı 
l .. ' ı h ı 

1 I ı mıı Spon u Sağlık Merkezi 
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KRİTİK YÜZME HIZLI, 4 mM LAKTAT EŞİĞİ VE 
GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

*Kim. Müh. FARUK TURGAY, * Uzm. Dr. Sema SEMİN, * Dr. Aylin ÇEÇEN 

* Dr. Şaban ACARBAY, *Dr. Semih SELAMOĞLU , *Dr. Ayşe K. PAKKAN 

Ö Z E T 
Bu çalışmanın amacı, optimum antrenman hızının belirlenmesi ve en-

durans performansının bir indeksi olarak sıklıkla kullanılan 4mM/L laktat 
eşik hızı (V4 hızı) ile, kritik güç kavramından yüzmeye modifiye edilmiş 
olan kritik yüzme hızlarının alan koşullarında geçerliliğinin araştırılması idi. 

Kritik yüzme hızı sürdürülebilen (VK) , yorgunluk oluşmadan çok uzun 
bir zaman periyodu boyunca sürdürülebilen yüzme hızı olarak 
tanımlanmakta ve bu hızın maksimal laktat steady - state'ini de 
sağlayabildiği belirtilmektedir. 

Bu çalışmaya ikisi bayan 11 sporcu (5'i milli) katıldı. Deneklerin yaş or
talaması 16.64 2.54, boy ortalaması 175 45 8.25, ağırlık ortalaması 
68.92 9.72 idi. Her bir denek 25 m'lik kapalı yüzme havuzunda, şiddeti 
tedrici olarak artan ve aralarında 30 - 40 sn istirahat bulunan (laktat için kan 
örneği alındı) mesafeleri serbest stilde yüzdüler. Bu testte laktat - hız diya
gramından 4 mM/L laktat değerine karşılık gelen hız belirlendi. (V4 hızı). 
VK içinse denekler, aralarında en az 3 saat dinlenme bulunan maksimal bir 
200 m ve 400 m yüzdüler. Her mesafe için geçen zamanlar belirlendi, bu iki 
noktadan geçen doğrunun eğimi VK olarak isimlendirildi. İki gün sonra 
yine aralarında 30 - 40 saniye dinlenme periyodu (laktat için kan alındı) bu
lunan 4 x 400 metre (1600 m) serbest stil yüzme, VK'nm %99.03'ü , V4'ün 
%100.4'üne karşılık gelen sabit hızla gerçekleştirildi. 8 kişide 2.,3., ve 4. 
400 metreler sonunda , 4 kişide ise he 4 mesafenin sonunda kan laktatına 
bakıldı . 

VK (ortalama 1.388 + 0.095 ) ile V4 (ortalama 1.318 + 0.064) arasında 
anlamlı bi fark yoktu, ayrıca hem V4 hem de VK ile löOOm'nin ortalama hızı 
arasında anlamlı bir fark bulunamadı. V4 ve VK arasında yüksek korelasyon 
(r = 0.864 , p = 0.001 ) vardı. Hem VK hem de V4 ile 1600 m ortalama hızı 
arasında korelasyon bulundu, sırasıyla r = 0.975, p = 0.001, r = 0.854, p • 
0.001 idi. Son 400 m sonu ortalama laktat değeri 4.65 1.92 idi, 2., 3., ve 
4. 400m'lerin ortalaması alındığında bu değer 4 .07_ 1.65 idi, 2._ve ! 
400m'lerin ortalama laktat değerleri sırasıyla 3.68 + 1.55 ve 3.92 + 1.65 
mM/L idi. 0.05 mM/L/dk laktat artışı maks. laktat steady - state kabul 
edilirse, 11 denekten 7'si buna uygun yüzdü, 2'si son 400 m'de hızlarını ay 
arlayamadı (artırdı). 1600 m sonunda hiçbir denek bitkinliğe ulaşmadı ve yo 
rulmadıklarını bildirdiler. 

Bu testler sezon sonu yoğun antrenman döneminde yapılmasına rağmen 
hiçbir deneğin bitkinlie ulaşamaması ve son 400 m sonundaki lakta! 
değerlerinin de ortalama yaklaşık 4mM/L düzeyinde kalması, hem VK hciD 
de V4 hızlarının saha koşularında uygulanabileeği izlenimi vermekledir. 

* G.S.İ.M. İzmir Sporcu Sağlık Merkezi 

J U D O D A ANTRENMAN VE MÜSABAKA ŞARTLARINDA 
LAKTAT KİNETİKLERİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİNİN 

İNCELENMESİ 
Mü. Faruk TURGAY, Dr. Semih SELAMOĞLU, Uzm. Dr. Sema SEMİN* 

Di Vvlin ÇEÇEN, Dr. Şaban ACARBAY, Y. Hem Ayla TURNA 
' ıb Tek. Mehmet TURAN 

I > I T 

llldoda antrenman ve müsabaka koşullarında laktat kinetikleri kriter alınıp bu 
ılı ılı- yükleme ve toplarlanma ilişkileri ve performans arasındaki ilişkiler in

ildi 

luılo Milli takımına (genç bayanlar) mensup 22 sporcu İzmir'deki bir kamp es-
Iıı standart bir ısınma sonrasında müsabaka tipi bir antrenman yaptırıldı. (5dk. 

İD Isınmadan 3 dk., antrenmandan 5 ve 15 dk. sonrasında parmak ucundan 
ııııınııııcleri alındı. Yaklaşık 10 gün sonra 23-24 Ekim 1993 tarihlerinde 

lı'di \ apılan Uluslararası Cihat Şener Judo Turnuvası (genç erkek ve bayan) es 
ı ı ise toplam 30 sporcudan (14 bayan, 16 erkek) çoğu final müsabakası olmak 

rı sabaka bitiminden 5 ve 15 dk sonra parmak ucundan kan numuneleri 
Bili ı ' '• I. Laktat Analizörü kullanılarak Total Laktat Ölçümleri yapıldı, ilcin 
ı ilmi ıı lipi antrenmana hem de müsabakalara katılan 12 deneğin atrenman son 

| | hıkla! ı liıninasyon p<0.005). Antrenman sonu laktat değerlerinin çok küçük ol-
• l hu antrenmanda yeterlik yüklemenin yapılamadığını gösterir. Bayanlar ve er

li ıdsabakadan 5 dk. sonrası laktat değerleri ve müsabaka sonrası 

"iı hızları arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05) . Bayanların an 
ı m ve ıııüsabakalalardan 5 dk. sonraki laktat değerleri ile 15 dk. sonra ki 

I UM ı ayrı ayrı karşılaştırıldığnda anlamlı bir fark bulundu. Aynı farklılık ei 
lıı ımı ;abaka sonrasının iki değeri arasında da gözlendi. 

'iıl ıı lüsabakadan 15 dk. sonrası değerleri ort. 7.76 + - 2.36, ekek 
|ftl I İne fi >| ı 2.65 mM/1 idi. Judo müsabakalarından 7 dk. aralıklarla bir son 

I ıhııl aya IMI ilebileceği düşünülürse, bu sürenin toparlanma için yeterli ol 
ı ilebilir. Müsabakalar sonu pik laktat değerleri ile laktat eliminasyon 

ı il ıaııs arasındaki ilişki şu şekilde araştırıldı. Hem bayanlarda lıeın de 
Iı hu im ı ve ikinci dereceyi alanlar birinci gurup diğerleri mise ikinci gurup 
II I.MI.I düzenlendi ve aralarındaki fark kriter olarak kullanıldı (tek 

i l lesli ile). 
ılcıuliı melere göre : hem erkeklerin hem de bayanların lakta! 

mı hızları birinci guruplarda ikincilerden anlamlı olarak büyüktü 
• ı Müsabakadan 5 dk sonrası lakta değerleri ise her iki cinsteki 

ıı ı nida anlamı olarak farklı değildi (p<0.05) Bayanların 
1 ası pik T.K.L ortalaması 11.09 + - 2.24 ıııM/l .erkeklerin 

ı ı i ı ' 765 mM/1 idi. Sonuç olarak juda müsabakalarında iyi an 
ı ıılaıın peılormansıda Lıkt.ıt eliminasyonunun da önemli bir faktöl 
ı ı - V İ ı - l i r l ı l l l l 
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ARTAN ŞİDDETTE EGZERSİZDE VENTILATÜAR 
EŞİK 

İLE LAKTAT EŞİĞİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

*Dr. Aylin ÇEÇEN, *Uz. Dr. Sema SEMİN , *Kim. Müh. Faruk TURGAY, 
**DR. Semra ELMACI, *Dr. Şaban ACARB AY, **Doç. Dr. Çetin İŞLEGEN 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, treadmill'de artan şiddette egzersiz sırasında sap
tanan ventilatuar eşik ile laktat eşiği arasındaki ilişkinin araştırılması idi. 

15 erkek denek (yaş ortalamış 20.00 1.02 , boy ortalaması 174.28 
1.53 cm, ağırlık ortalaması 69.16 6.22 kg) treadmill'de 3'er dakikalık bas 
amaklarla 2'şer km/saat'lik hız artışları ile bitkinliğe kadar koşturuldu. 30 sn 
aralıklarla V02 , VC02 , VE , RQ , nabız kaydedildi, basamaklar arasmdii 
parmak ucundan kal alınarak ekstrasellüler laktat değerleri elektroenzimalik 
yöntemle saptandı. 

Çizilen laktik asit - hız, VE - hız grafiklerinden ve laktik asit nabız, Vfl 
nabız grafiklerinden laktat eşiğine ve ventilatuar eşiğe karşılık gelen hız Vfl 
nabızlar saptandı. Laktat eşiği hızı ile ventilatuar eşik hızı arasında is 
tatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p < 0.05), laktat eşeğindeki nabız İlfl 
ventilatuar eşikteki nabız arasında anlamlı fark bulunamadı (p> 0.05) . Lak 
tat eşiğindeki hızla ventilatuar eşik hızı arasında anlamlı bir ilişki bulundu 
(r = 0.620 , p < 0.05) . Laktat eşiğindeki nabızla ventilatuar eşik nabzı 
arasında anlamlı bir ilişki bulundu (r = 0.665, p < 0.01). 

Laktat eşiği ve ventilatuar eşiğe karşılık gelen hızların farklı bu 
lunmasında, uygulanan protokolün sürekli değil kan alımı nedeniyle k<-
sintili olması , hız artımının geniş aralıklarla yapılması ve laktatın ek 
strasellüler yöntemle çalışmasının rolü olabilir. 

* G.S.İ.M İzmir Sporcu Sağlık Merkezi 
** E.Ü.T.F. Spor Hekimliği Bilim Dalı 

SPORCULARDA EGZERSİZE BAĞLI 
RABDOMİYOLİZ 

Zerrin Eren *, H. Can İkizler **, Yaşar Tatar*** 

Sporcularda egzersizden sonra rabdomiyoliz görülebilir. Yaş ortalaması 
'•İl 24 2.51) olan 16 (11 erkek ve 5 kız) koşucu üzerinde yapılan 

ılı imada deneklere ortalama (S SH : 51.56 3.67) dakikalık koşudan 
ı sonra rabdomiyolize ait testler yapıldı . Sonuçda, egzersizden son.., 

1 IİMİ iyolizde belirgin artma saptandı. 

|'|(> I >• • M.U. beden Eğitimi ve Spor Y. O. Spor - Sağlık Bilimleri ABD 
' nrd I )oç. Dr. M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. psikososyal Alanla. AHİ > 

1 Di M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor - Sağlık Bilimleri ABD. 

/«» 



Bizim olgumuzda da, rakibinin soldan tabi-otoshi tekniğini denemesine 
direç gösterme sonucu, rakibinin sol dizi arkasında kilitlenen ve yere basan sol 
alt ekstremitesi üzerinde vücut üst bölününün rotasyona uğraması sonucu 
tanımlanan yaralanma gelişmişti. Olgunun ilk başvurusunda izole tibi;ı 
kırığının saptandığı grafiye ilaveten çekilen ayak bileği ve diz grafitlerinde 
ilave patoloji saptanmadı. 

Olgumuzun Mayıs- 1995'te yapılan son kontrolünde, yararlanma 
bölgesiyle ilgili problemi olmadığı, yaralanmadan yaklaşık 6 ay sonra 
döndüğü juda çalışmalarına halen devam ettiği saptandı. 
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M it ki YE BASKETBOL DEPLASMANLI ERKEKLER 1. LİGİ 

ItASKETBOLCULARIN YARARLANMA OLGUSUNA 

İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

iı mıh I-ROĞLU * Doç. Dr. Necdet Şükrü ALTUN** 

I »/İT 

Bu araştırma Türkiye I Lig Erkek Basketbol takımlarında oynayan bas-
ı Ibolı ular üzerinde yapılmıştır. (n=100) 

1 ılımaya katılan deneklerin yaralanmaya ilişkin tutum ve davranışlarını 
İı inek için dağıtılan anket formunda, sporcular geçirdiği yaralanmalar, ya-

I 'i ı ııınuı bölgeleri, sıklığı , yaralanmanın antreman faktörleriyle olan ilişkisi, 
ınııuı sonucu antremandan ne kadar uzak kaldığı, ilk müdahale, teşhis ve 

1 ı1 iyi ilişkin bulgular, genel sağlık ve fiziksel uygunluk 
ı İçin I i ri I ıı içlerine ait sorular yöneltilmiştir. 

ııl en sonuçlarının istatistiki değerlendirilmelir x2 analizi ile yapılmıştır. 

ı iı m İı IH I irmeler sonucunda çalışmaya katılan derneklerin , düzenli fiziksel 
ı Iıl muayenesinden geçmedikleri, en sık yaralanma bölgelerinin alt cx-

ıılede ve ayak bileğinde olduğu (058.49) ve sıçrama bacağı yaralanması 
ı in ıı saplandı. Sporcuların yaralanmalarının teşhis ve tedavisinde olumlu bir 

II sahip olmadıkları yaralanma sonucu tedavilerinin çoğunlukla kulübünde 
IH m ı veya evde (% 16.18) yapıldığı gözlendi. 

ıılışmanın ışığında, sporcu, antrenör ve masörlerin eğitimlerine önem 
Pillim ı sporcuların sezona sağlıklı başlayabilmesi ve önceki yaralanmaların 

ıı Ilınmaması amacıyla, sağlık kontrollerinin yapılması, antrenör, doktor, 
H . Oı \ ı I ııliip yöneticilerinin ortak çalışması sonucuna varılmıştır. 

ı Ilı ılı M I -ıhını ve Spor Yüksekokulu (')grciim Görevlisi 

I • ı np ı .il nitesi Ortopedi A.B.D. öğretim Üyesi 
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SPORCULARDA BÖBREK FONKSİYONLARI 

Zerrin Eren*. Yaşar Tatar**, H. Can İkizler *** 

ÖZET 
Sporcularda egzersizden sonra böbrek fonksiyonlarında azalmalar olduğu 

bilinmektedir. Yaş ortalaması (X SH : 24 2.51) olan 16 (11 Erkek 
51.56 3.67 dak'hk koşudan önce ve sonra " Böbrek Fonksiyon Testleri 
yapıldı. Sonuçta Egzersizden sonra hematüri ve proteinüride belirgin artmo 
saptandı. 

* Prof . Dr. Marmara Ünv. Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Spor - Sağlık Bilimin | 

Anabilim Dalı. 
** Dr. Marmara Ünv. Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Spor - Sağlık Bilimleri Anah 

ilim Dalı 
***Yard. Doç. Dr. Marmara Ünv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sporda Psiko 

Sosyal Alanlar Anabilim Dalı 

SI) 

HAVAN SPORCULARDA ANEMİ OLASILIĞINI D Ü Ş Ü N D Ü R E N 

SEMPTOMLAR VE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN 
İLİŞKİSİ 

F. Çiloğlu, B. Ayça, Z. eren* 
Usl düzey sporcularda hemodilosyon, mekanik hemoliz, sindirim ve 

Ul sistem kanamaları ve beslenme yetersizliğinden dolayı anemi in 
ki insinin normal populasyona göre daha yüksek olduğu düşünülmektedii 

1 ıı "i ilikle bayan sporcular için büyük önem taşımaktadır. Bayan spOl 
ulııi(!;ı uzun süre (> 6 ay) belirli semptomlann (halsizlik, yorgunluk, soluk 

»i çarpıntı, baş dönmesi, üşüme ve performans düşüklüğü hissi) 
Örülmesi anemi olasılığını düşündürmektedir. Bu semptomlann fizyolojik 

ıııu'trelerlc ne derece korelasyon gösterdiğini saptamak amacı ile bu 
ı ;ı yapılmıştır. 

Mu çalışmanın ilk bölümünde gönüllü bayan sporculara semptomlann] 
bu anket uygulanmıştır. En az 6 ay bu septomlan gösteren ancak en 
ıı belirtileri veya kardiovasküler problemleri olmayan ve fizik mil 

Mı i' ıı normal olan sporcular bu çalışma programına alınmışlardll 
lll manın ikinci bölümünde 18-24 yaş grubunda, çeşitli spor dallarında 

I gösteren 19 elit bayan sporcunun heatolojik parametrelerine 
|| ılım ve aynı zamanda 3 basamaklı ergometri testi uygulanmıştır. 

1 ıiı m.ı sonucunda semptomlarından dolayı anemi şüphesi oluşturan 
"i poreularda anemi gösteren hematolajik parametreler saptanmiştll 

i' '.7 ±5.95, Fe 111.76 ± 4 5 8 pq TDBK 352.71 ±37.49 mg/di, 
ılllıasyon 31.9 ± 13.25 Aynı zamanda 3 basamaklı ergometri testi SO 

;eviyelcrinin yaş ve cinsiyetlerine göre iyi ve çok iyi gra 
oldukları saplanmıştır . (V02 mak 2.77 ± 0.14 1/min, Filness IndC) 
1 i 'I m l/m in/kg). Bu sonuçlara dayanarak bu semptomların Iı/ 

Hjll parametrelere korclc olmadığını ve temelinde psikolojik ve/vcya 
ı ı-l l.ıl iminin rol alabileceğini düşünebiliriz. 
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BAYANLAR 400 mt K O Ş U S U N U N M E S A F E Y E BAĞLI 
OLARAK BİYOMEKANİK ANALİZİ 

ÇAM. EU.* , AÇIKADA C **, TINAZCI C**, AŞÇI A** 

* Öğrenci H. Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beytepe/ANKARA 

** H. Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beytepe/ANKARA 

Bu çalışmanın amacı, bayan 400 mt koşucularınının mesafeye bağlı ol
arak değişen bazı biyomekanik parametrelerin incelenmesidir. Bu amaçla 
Mayıs - 16 Temmuz 1995 tarihleri arasında yapılan 4 yarışmaya (Türkiye 1 
ligi I kademe, II. kademe, III. kademe ve Türkiye şampiyonası) katılan bay
an 400 mt. koşucularınım bu mesafedeki toplam 30 koşucu incelemeye 
alınmıştır. 

Görüntü kayıtlan saniyede 50 kare çekebilen ve S - VHS kayıt yapabilen 
Panasonic NV - MS2b marka iki video kamera ile yapılmıştır. Bu ka 
meralardan birisi 139.5 - 160.5 metreler arası mesafeyi, diğeri ise 375 - 383 
metreler arasını görecek şekilde yerleştirilmiştir. Görüntü kayıtları süresince 
kameralar yerlerinden oynatılmamıştır. 

Bu çalışmanın amacına bağlı olarak, her iki mesafede aşağıdaki pei 
ameîreler incelemeye alınmıştır; 

1 - Ağırlık merkezi yatay ve dikey hızı, ivmelenmesi ve yerdeğişimi, 
2 - Adım uzunluğu 
3 - Adım frekansı, 
4 - Uyluğun gövde ile yaptığı açı 
5 - Yerle temas ve yerden kopuş anında ağırlık merkezinin ayak parmak 

ucu ile arasındaki uzaklık. 
Parametrelerin ortalama, standart sapma ve standart hata ile birlikte, her 

iki mesafede elde edilen değerler arasındaki fark tekrarlı ölçümlerde AN( )VA 
analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

ERKEKLER 400 mt K O Ş U S U N U N M E S A F E Y E BAĞLI 
OLARAK BİYOMEKANİK ANALİZİ 

ÇAM. EU.* , AÇIKADA C **, TINAZCI C**, AŞÇI A** 

nci 11. Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beytepe/ANKARA 
1 II Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beytepe/ANKARA 

Bu ı .ılışmanın amacı, bayan 400 mt koşucularınının mesafeye bağlı ol 
" il ılefcişen bazı biyomekanik parametrelerin incelenmesidir. Bu amaçla 

1 ı ıs 16 Temmuz 1995 tarihleri arasında yapılan 4 yarışmaya (Türkiye 
I kademe, II. kademe, III. kademe ve Türkiye şampiyonası) kal il,m 

111 KK) mt. koşucularınım bu mesafedeki toplam 24 koşusu incelemeye 
llııııııı in 

kayıtları saniyede 50 kare çekebilen ve S - VHS kayıt yapabilen 
"" NV - MS2b marka iki video kamera ile yapılmıştır. Bu ka 
ulan birisi 139.5 - 160.5 metreler arası mesafeyi, diğeri ise 375 

llHrı arasının görecek şekilde yerleştirilmiştir. Görüntü kayıtları 
1 i ümeralar yerlerinden oynatılmamıştır. 

ılışmanın amacına bağlı olarak, her iki mesafede aşağıdaki pei 
lı ı im elemeye alınmıştır; 
\-M hk merkezi yatay ve dikey hızı, ivmelenmesi ve yerdeğişimi, 
Ulun uzunluğu 

1 Velini frekansı, 
.iır mı gövde ile yaptığı açı 

faili temas ve yerden kopuş anında ağırlık merkezinin ayak parmak 
ıııısıiKİakı uzaklık. 

m İtelerin (.Halama, standart sapma ve standart hata ile birlikle, hu 
ı h le edilen değerler arasındaki fark tekrarlı ölçümlerde AN( >V A 

mlı mı kullanılarak değerlendirilmiştir. 



1994 DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASINDA 64 Kg.'DA 
KOPARMA VE SİLKMEDE KIRILAN DÜNYA 

REKORLARININ BİYOMEKANİZ ANALİZİ 

AÇIKADA C* , AŞÇI A*, AHIZR T*, TINAZCI C* 

*H.Ü. Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu Beytepe / ANKARA 

Bu çalışmanının amacı, 1994 Dünya halter Şampiyonasında 64 kg'.da 
Koparma ve Silkmede elde edilen yeni Dünya Rekorlarının biyomekamk 
analizinin yapılmasıdır. Bu amaçla, Naim Süleymanoğlu'nun koparmada 
147.5 kg., silkmede 182.5 kg. ile elde ettiği nihai Dünya rekorları ve I 
Leiondisi'in koparmada 146 .5 kg ve silkmede 180.5 kg. ile yarısını 
içerisinde yenilediği Dünya rekorları incelemeye alınmıştır. 

Görüntü kayıtları saniyede 50 kare çekebilen ve S - VHS kayıt yap 
abilen Panasonic NV - MS2b marka iki video kamera ile yapılmıştır, ilci 
iki kamera da hareketin yapıldığı platformu çaprazdan görecek şekil*l> 
yerleştirilmiştir. Her iki video kasete de kaydedilen görüntüler, ARIEL Pei 
pormans Analiz Sisteminde (APAŞ) birleştirilerek 3 boyutlu olarak m 

celenmiştir. 
Bu çalışmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki peramatreler incelenmişin 
1 - Barın yatay ve dikeydeki yerdeğişimi, 
2 - Barın yatay ve dikeydeki hızı ve ivmelenmesi, 
3 - Ağırlık merkezinin 3 boyutta yer değişimi, ivmelenmesi ve hızı, 
4 - Barın en yüksek noktada iken gövdeninin dikey ile yapmış olduğu aı I 

5 - Dizin açısal hızı ve yerdeğişimi, 
6 - Barın hızı en yüksek noktada iken yatayda ağırlık merkezinden oltfl 

uzaklığı, 
7 - Uyluk ve gövde arasındaki açı 

I R K E K UZUN ATLAYICILARIN BİYOMEKANİK 

ANALİZİ 

AŞÇI A*, TINAZCI C* , AÇIKADA C* 

il Ü. Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu Beytepe / ANKARA 

Hu çalışmanının amacı, bayan uzun atlayıcılarm yaklaşma koşusunun 
I adımı, yerden kopuş ve atlayışlarındaki bazı biyomekanik pal 

mu İn I' un incelenmesidir.bu amaçla, 6 Mayıs - 16 Temmuz 1995 tarihini 
lı yapılan 4 yarışmaya (Türkiye I. ligi I kademe, II. kademe, III. ka 

ıı vi' Türkiye Şampiyonası) katılan bayan uzun atlayıcılarm en iyi .ıi 
I ı ini (toplam 35 atlayış) incelemeye alınmıştır. Atlayışlar atlanılan me 

bağlı olarak 4 ayrı gruba (5.50 - 5.99 m., 6.00-6.49 m., 650 (> 99 
ı ı IKI m. ve üzeri) ayrılmıştır. 

ıı kayıtları saniyede 50 kare çekebilen ve S - VHS kayıl yapabilen 
unu NV - MS2b marka iki video kameralardan birisi yaklaşma 

son 10 metresini ve yerden kopuşu görecek şekilde, d iğeri İse 
İHiiııniiııün görecek şekilde yerleştirilmişti. Görüntü kayıtları 
kameralar yerlerinden oynatılmıştır, 

ı ıı ılı m.unu amacına bağlı olarak aşağıdaki peramatreler incelenmiştil 
i ı il lasına koşusu ve Yerden kopuş. 

n hk merkezinin yatayda ve dikeydeki yerdeğişimi, ivmelenmesi ve 

m I .ıılınıın İnle uzunlukları, 
1 • 111«i frekansları 

um I adımda ağırlık merkezinin yatay ve dikey hızları, 
ı.lrn kopuşla ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 
ilen I opusta ağırlık merkezinin yatay ve dikey hızı, 

I I ı 

I I I l l l l l l l " l l 

t i . • I l 11 I • • 1.1 

ı ı hi)'iı 

ı mu liinıınlayıcı istatistiği, ortalama, standart sapma ve standarl hata 
ı ı .. u ı ı Lııl.l.ıı ise ANOVA ile değerlendirilmiştir. 



BAYAN UZUN ATLAYICILARIN BIYOMEKANIK 
ANALİZİ 

TINAZCI C* , AŞÇI A*, AÇIKADA C* , 

*H.Ü. Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu Beytepe / ANKARA 

Bu çalışmanmın amacı, bayan uzun atlayıcıların yaklaşma koşusunun 
son 4 adımı, yerden kopuş ve atlayışlarındaki bazı biyomekanik paM 
ametrelerin incelenmesidir. Bu amaçla, 6 Mayıs - 16 Temmuz 1995 tarihleri j 
arasında yapılan 3 yarışmaya (Türkiye I. ligi I kademe, II. kademe, III. ka- ı 
deme ve Türkiye Şampiyonası) katılan bayan uzun atlayıcıların en iyi al 
layışları (toplam 35 atlayış) incelemeye alınmıştır. Atlayışlar atlatılan m©« 1 
safeye bağlı olarak 3 ayrı gruba (4.50 - 4.99 m., 5.00 - 5.49 m ve 5.50 m. 
ve üzeri) ayrılmıştır. 

Görüntü kayıtları saniyede 50 kare çekebilen ve S - VHS kayıt yapabilen ı 
Panasonic NV - MS2b marka iki video kameralardan birisi yaklaşma I 
koşusunun son 10 metresini ve yerden kopuşu görecek şekilde, diğeri ise 
atlayışın bütününü görecek şekilde yerleştirilmişti. Görüntü kayıtlan ] 
süresince kameralar yerlerinden oynatılmamı ştır. 

Bu çalışmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki peramatreler incelenmiştiriH 
1 - Yaklaşma koşusu ve Yerden kopuş. 
a) Ağırlık merkezinin yatayda ve dikeydeki yerdeğişimi, ivmelenmesi vti 

hızı, 
b) Son 4 adımın fule uzunlukları, 
c) Adım frekansları 
d) Son 4 adımda ağırlık merkesinin yatay ve dikey hızları, 
e) Yerden kopuş açısı 
f) Yerden kopuşta ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 
g) Yerden kopuşta ağırlık merkezinin yatay ve dikey hızı, 
2 - Atlayış, 
a) Ll uzunluğu 
b) L2 uzunluğu 
c) L3 uzunluğu 
Grupların tanımlayıcı istatistiği, ortalama, standart sapma ve standart hatt J 

ile, gruplar arası farklar ise ANOVA ile değerlendirilmiştir. 
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BIR FABRİKADA ÇALIŞAN KADINLARDA AEROBİK 
KAPASİTE VE KORONER KALB HASTALIKLARI RİSK 

FAKTÖRLERİ 

A.Turgut* Ç. İşlegen** S. Elmacı** T.Erdinç** 
D. Gürpınar A. Y. Zengin*** 0. Karamızrak** 

pOimail Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. 
* IUI. Tip Fakültesi Spor hekimliği Bilim Dalı 
* (taçelik - iş Sendikası Gezici ön Teşihis ve Check - up Merkezi 

Kendi ifadelerine göre egzesiz yaptıklarını söyleyen 18 kadın işçide (Yaş 
1$ 2.2 yıl, Boy = 164.7 +7.4 cm, Ağırlık = 55.3 6.0 kg) ve egzersiz 

ipiııııymı fakat aerobik kapasitesinin ölçümünde kullandığımız Astrand -
! i'iııiu)'. teslimi yapabilen 17 kadın işçide ve egzersiz toleransları çok 
!l IIK olduğu için aerobik kapasitelerini ölçmediğimiz 68 kadın işçiden 
|Pl| 2%1 4.3 yıl, Boy 158.7 5.4 cm. Ağırlık = 54.7 7.5 Kg) kan 
»•mu ı. bölgesel ve vücut yağ oranlanın saptamada skinfold (Deri kat-
IfllUHKl)', ktrdiak riskle ilgili kan analizleri (T. Kolesterol, LDL kolesterol, 

> kolesterol, Trigliserid, Glikoz, ürik asit) ve aerobik kapasite 
Ouinıli'iı yapıldı. 

Ultıllıtlkücl analiz sonucunda (t - testi), guruplar arası karşılaştırmalarda 
• ıM/, yapanların sadece diastolik kan basıncı açısından diğer iki guruptan 

•Miluııılı düşük değerler gösterdiği saptandı (p < 0.05). Egzersiz yapmayan 
I \\\ norobik kapasitesini ölçebildiğimiz gurupta diastolik tansiyonla, aero-
I ku|MiNiit* arasında negatif korelasyon saptandı (p < 0.05) . Egzersiz ya

pan gurupla Mİsıolik basınçla aerobik kapasite arasında negatif anlamlı kor 
llanyon saplandı (p < 0.05). 
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QUADRİCEPS ÎÇİN LOKAL KASSAL DAYANIKLILIK 
TESTİ ÖNERİSİ 

Bir Ön Çalışma 

Yıldız COŞKUN (x) Emin ERGEN (xx) 
* Yüksek ihtisas hastanesi ANKARA 
** Ankara Üniv. Tıp Fak. Spor Hekimliği B.D. Ankara 

Bu_çalışmada 1. ve 2. lig futbol takımlanndan 37 erkek sporcunun (yaş 
23.5 + 3.6 yıl ; boy uzunluğu 179.4 + 5.3 ; vücut ağırlığı 72.4 + 5.7 kg ; 
spor yaşı 10.3 1 3.5 yıl Bayan milli futbol takımından 23 oyuncunun (yaş 
20.9 + 3.2 yıl; boy uzunluğu 161.3 cm + 7.7 ; vücut ağırlığı 55.6 ~+ 5.2 kg 
, sporĵ aşı 7.2), 15 elit bayan voleybolcunun (yaş 20.1 + 3.7 boy uzunluğu 
177.1 + 6.2 cm vücut ağırlığı 63 + 8.1 ; spor yaşı 7.2 + 4.2) ve bedensel ol
arak sınırlı düzeyde aktif olan 31 erkek deneğin (yaş 24.2 + 2.6 ; boy uzuin 
luğu 176 ± 53, cm vücut ağırlğı 70"+ 4.1 ; spor yaşı) gövde duvara dayalı 
olarak (kalça, diz ve ayak bileği 90 derece açı yapacak şekilde) yapılan duvar, 
bankı egzersizinde quadriceps kasının yardımıyla pozisyonu sürdürebilme I 
süreleri saptandı. Quadriceps kasının izomctrik lokal kassal dayanıklılığını 
özellikle diz stabilitesinini korunması ve kodromalazi gelişiminin önlenmeli 
açısından önemi olduğundan denekler ve sporcular arasında fark olup ol
madığı incelendi. Futbolcularda diğer erkek deneklere oranla pozisyonu 
sürdürebilme süresi istatistiksel olarak anlamlı şekilde uzun bulunduj 
(p < 0.05) Bayan ve erkek futbolcular arasında ise anlamlı fark bu», 
lunamadı (n. s) Ayrıca 1. ve 2. ligde oynayan futbolcular arasında da du«| 
var bankında oturma süreleri farklı değildi (n.s) Bu basit test, spor sa
katlıkları sonrasında sağlıklı duruma dönüşün değerlendirilmesinde 
kriterlerden birisi olarak uygulanabileceği gibi, rehabilitasyonun erken 
dönemlerinde bir egzersiz şeklinde de kullanılabilmektedir. Sporcularda 
yüksek ve aktif olmayanlarda düşük değerler bulunması duvar bankı egzersiz 
ve testinin üzerinde performansa ve rehabilitasyona yönelik daha detaylı 
çalışmalar yapılması gereğini düşündürmektedir. 
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ELİT BALERİNLERDE DİZ LAKSİTESİ 
DEĞERLENDİRMELERİ 

I likan (DEMİR(*) , Bülent ÜLKAR *, İlker YILMAZ **, Emin ERGN * 

•Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Bilim Dalı, Ankara 
• Hacettepe Üniversitesi Fiziktedavi ve Rehabilitayon Yüksekokulu, Ankara 

Ankara Devlet Opera ve balesinde kadrolu olarak çalışan ve daha önce hiç 
p travması getirmeyen 15 elit balerinin (yaş ort. 25.9) KT 1000 cihazı ile 

illi/ loklitelem değerlendirildi. Her iki dizin pasif laksitesi (15, 20, 30 lb), 
imuıi'l maksimum laksite testi ve quadriceps aktif laksite testleri yapıldı, 

»pliııns İndeksleri saptadı. Ayrıca her iki dizin Femur bikondiler çap, 
ivra , rom uyluk ve bacak uzunlukları ölçüldü. 15,20 ve 30 lb'lik yüklerde 

i Vf HOI diz arasında p > 0.01 düzeyinde anlamlı laksite farklılıkları sap
ının! ı. Plllf sağ 20 lb ile düz fleksiyon açısı korelasyonu - 0.57 (p > 0.05) 

ıı ııl bulundu, diğer sonuçlar arasındaki farklar ve ilişkiler anlamlı değildi. 
'Mı şekilde pozisyonlara bağlı minör travmalara maruz kalan balerinlerde 
ıli/ılr lokfltenin sola göre anlamlı şekilde fazla olmasının ve laksiüenin 
ivin birlikte aynı dizde fleksiyon azalmasının daha ciddi zedelenmelere 

Mfflttn hu cırlayabileceği düşünüldü. 
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KÜREK SPORUNUN KALP ÜZERİNE OLAN 
FİZYOLOJİK ETKİLERİNİN EKOKADİOGRAFİK 

OLARAK KIYASLANMASI 

* C. Dinç,* M. Ünal, ** Z.Buğra, * A. Kayserilioğlu 

* Î.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Araş. ve Uyg. merkezi 
** Î.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kardioloji Bilim Dalı 

Uzun süreli antrenman programlanmn kalp üzerindeki fizyolojik et
kilerini araştırmada EKO kardiografı günümüzde yaygın olarak kul
lanılmaktadır. EKO kardiografık araştırmalarda yapılan spor dalı ve buna uy
gun yapılan antreman programlarının kalpte 2 farklı tipte morfolojik 
adaptasyona yol açtığı bildirmektedir. 

Genel olarak izometrik olarak yapılan egzesizler kalpte total kas kitlesi 
artışına yol açar. İzotonik olarak yapılan sporlarda kavite artışı, izometrik 
sporlarda ise seplum ve kalp duvan kalınlığındaki artış daha ön plana 
geçmektedir. Ancak kürek, bisiklet, yüzme gibi spor dallannda ise hem ka
vite, hemde duvar kalınlığı artışının beraber meydana geldiği bil
dirilmektedir. 

Biz de bu çalışmamızda bir kürek takımının 8 üyesini ve aynı yaş gru
bundaki 10 sedanter erkeği çalışmaya aldık. Deneklerin istirahat EKG'sı vo 
EKO kardiografılcri alındı. Çekilen istirahat EKG'lerinde patolojik bir 

özellik yoktu. 
EKO kardiografık olarak değerlendirmeye alınan parametrelerden sol VMİ 

trikul kitlesi (SVK - gr), sol ventrikül kitle index; (gr/m2) ,septum kalınlığı 
(mm), diastol sonu sol vent. çapındaki (mm) değişiklikler kürekciler lehini 
anlamlı olarak bulundu (p< 0.05) 
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[ K Ü R E K S P O R U YAPAN S P O R C U L A R I N K A L P L E R İ N İ N 
EKO D E Ğ E R L E N D İ R M E S İ V E B U N U N S P O R YILLARI 

İ L E 
K A R Ş I L A Ş T I R I L M A S I 

* M. Ünal, *C.Dinç, ** A. Öncül, * A. Kayserilioğlu 

•Î.Ü. istanbul Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Araş. ve Uyg. Merkezi 
f* Î.Ü. istanbul Tıp Fakültesi Kardioloji Bilim Dalı 

Sporcularda uygulanan antrenmanın aerobik veya anaerobik oluşuna , 
yapılım egzersizlerin izometrik veya izotonik oluşuna bağlı olarak zaman 
Ifrlslnılr kalpte fizyolojik değişiklikler oldğu bilinmektedir. Bu 
laiklikler yapılan sporun türüne göre ya daha çok kavitede artış (ör. 
ı.ıiîiioncHİarda olduğu gibi) ya da kalp kası duvannda kalınlaşma (ör. I lal 
IVllerdo olduğu gibi ) şeklinde kendini göstermektedir, kürek sporu hem 
ili» Knvliderini hem de kalp kası kalınlığını en fazla artıran spor dalı olarak 

laı^ınu/a çıkmaktadır. 
» İl/, bu klasik bilgileri teyit etmek için yaş ortalamaları 24.5 ± 2.93 , boy 

«lıim.ıl.n i 181.1 + 3, kilo ortalamalan 79.1 ± 8.2 olan en az 7 yıldır 
fek sporuyla uğraşan 8 profesyonel sporcuyu çalışmamıza alarak bu 
h ıılı normal EKG tetkiklerini, EKO tetkilerini yaparak bu değerlerin 

HM yıllan İle İlişkilerini incelemeyi amaçladık. 
M-1 sporcunun EKO da sol - sağ vent. kalınlıklan (mm) , sepinin 
itilipı (mm), sol sağ vent, kaviteleri (mm) , aort çapı(mm) , sağ airium 

f i ulliılığ (mm) ve kavite çapı (mm) , diastol sonu ve sistol sonu 
(JHIIIM imi), geç diastolik - erken diastolik pik dolum hızı vekalp indexl 

j_<_ iıi/m 'i loıblt edildi. İstirahat kalp hızlan (atım/ dak) ve tansiyonları 
İmi Mg) kayıt edildi. Bulunan değerlerin spor yıllan ile korelasyonuna re 

"iı ıiiKili/ıylr bakıldı. 
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AEROBİK KAPASİTE VE EKOKARDİYOGRAFİK 
BULGULAR 

*Ç. İşlegen * S. Elmacı ** İ. Soydan * A. Ertat 

* EGE Üniverisitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği B.D. 
** EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. 

Efkek futbolcu ( n 1 27, yaş = 22.2 ±2.1 yıl), yüzücü (n = 9, yaş • 
15.7 ±1.9 yıl) ve tekvandocularda (n = 8, yaş = 19± 2.0 yıl) Astrand'ın in 
direkt maksimal oksijen kullanımı saptama yöntemi kullanılarak aerobik ka* I 
pasiteler tayin edildi. Aerobik kapasite değerlerinin, kalbin istirahat ek 
okardiyografık ölçümleri ile ilişkisi araştırıldı. 

Sadece yüzücülerin maksimal oksijen kullanımı değerleri (44.4 ± 10.3 cc/ 
dk/ kg) ile sol ventrikül arka duvar kalınlığı (LVPW = 12.4 ±1.4 mm) 
arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p < 0.05) 

Spor branşları arasındaki istatistiksel karşılaştırmada (t - testi) fut* 
bolcuların sol ventrikül diyastol sonu çapı oranında yüksek bulundu. FuM 
bolcuiarda sol ventrikül sistol sonu çapı (LVESD = 29.0 ± 3.8 mm) ise tek-

vandoculardan 
(24.6 ± 2.7 mm) p < 0.01 oranında büyüktü. Yüzücülerin LVESD • 

27.3 ± 3 .0 mm değeri ise tekvandoculardan p <0. 05 oranında yüksek bu«j 

lundu. 

I 
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II - 12 YAŞ E R K E K Y Ü Z Ü C Ü VE T E N İ S Ç İ L E R D E 
A N A E R O B İ K Y Ü K L E N M E S I R A S I N D A K İ E K G 

BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

**İC. Alparslan Erman*, Türkan ERTUĞRUL**, Kamil ÖZER,* 
Kut SARPYENER***, Sedat MURATLI 

* Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu 
* İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 

* Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
ÖZET 

i Çalışmamızda, çocuklara Wingate anaerobik güç ve kapasite testi 
PAOKT) sırasındaki EKG değişikliklerini belirlemek için 11-12 yaşında 

iHu'l I I yüzücü ve 10 tenisçiden (yüzücüler 11.64 ± 0.5 yıl; tenisçile 11.6 
i 0 7 yıl) yararlanılmıştır. 

Yüzücülerin vücut yağ yüzdeleri (21.12 ± 3.22) tenisçilerin vücut yağ 
yıi.'ilHi'riıuleıı (16.2 ± 4.6) daha fazla bulunmuştur. ( p < 0.05). Yüzücülein 
IM'lttn (19.28 ± 2.6) ve cormique index'leri (52.98 ± 1.96 ile tenisçilerin 
İMClttrı (17.74 + 1.84) ve cormique index'leri (52.31 + 1.2) arasında an-
Ifîilı bir farka rastlanmamıştır, (p > 0.05) 

F Kfilp alım sayısı değerlerinde dinlenme (D), ısınma (I) egzersiz (E) ve to-
lıiııııiii (T) bölümlerinde yüzücüler ile tenisçileri; arasında anlamlı farka 

MNilıiııniiimışiır. (D'de ; yüzücüler 85 ± 13.58 atm/dak, tenisçiler ; 84.6 ± 
|4 flim/dak, I'da; yüçücüler 109.33± 18.85 atm/dak, tenisçiler 117 ± 

I flirfl/dak, E(de; yüzücüler 184.27 ± 9.2 atm/dak, tenisçiler 182.2 ± 
.T'ılrt ; yüzücülerde 118.13 ± 16.87 atm/dak, tenisçilerde 17.71 ± 

11 Atf öim/duk) 
Itıı/ı dorlvasyonlarda + amplikidlcri ve QRS sürelerindeki değişiklikler 

İHt'Mİunııiüktc. 
ı'MI sonuçlara göre yüzücü ve tenisçilerin EKG bulgularının 

f|iluılınnalannda yüzücülerin, yaptıkları antrenmanın gereği olara, 
i !"ıif tenisçilerden daha iyi uyum sağladıkları söylenebilir. Başka bir 

i ile yüzücülerin kalp kasının, ani ve şiddetli ancak kısa sücli egzersize 
M i"iıi Nlyoıutl uyum sağladığı önesürülebilir. Bunun yanında ölçüm 

ini* inini hepsinde kalp atım sayısı bulguları birbirinin aynı (p > 0.0S) 
•ı mü karşın EKO parametrelerinin bazılarında anlamlı farklar ortaya 

:in Hu da EKO bulgularının ya da kalp elektro fizyolojik fonksiyonun 
I antrenman türüne göre kalp alım sayısından bağımsız olarak akut 

Mini olarak değişebileceğini ortaya koymaktadır. 
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ÇOCUKLARDA 4 HAFTALIK YÜZME EGZERSİZİNİN 
ANTOKSİDAN 

ENZİMLER VE LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİSİ 

S. GÖNENÇ, O. AÇIKGÖZ, İ.SEMİN, H. ÖZGÖNÜL 
D.E.Ü. Tıp Fakültesi A.B.D 
Normalde organizmada oksidan ve antioksidan sistemler arasında hassas 

bir denge vardır. Dengenin bozulması lipid perokisdasyonuna neden ol
abilmektedir. Supcroksit dismutoz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPx), 
antioksidan savunmanın ilk basamaklarında yer alan enzimlerdendir. 

Egzersiz, metabolik süreçleri ve oksijen tüketimini artırarak serbest radik
al oluşumuna neden olmaktadır. Ilımlı ve düzenli antrenman sırasında oluşan 
oksidan strese adaptif olarak bazı antioksidan enzim aktivetelerinin arttığı bil
dirilmiştir. Araştırmalarda elde edilen sonuçlardaki farklılıkların egzersizin 
tür, şittedi ve /veya süresi ile ilişki olabilceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, 4 haftalık yüme kursu sırasında ılımlı antrenman yapan 6« 
11 (ort 8.3 ± 1.7) yaşlan arasında 11 gönüllü çocukta kurs sonrasında, plas-
ma MDA düzeyi ile SOD ve GPx aktivitelerinde meydana gelen değişiklikle 
araştırıldı. 

SOD aktivitesinde kurs sonunda anlamlı artış (581.07 ± 146.23 , 791.11 
± 221.88 Ü/g Hb sırasıyla , p <0.01) saptanmıştır. Gpx aktivitesindeki artif 
(45.48 116.50, 50.28 114.83 Ü/gHb) ise istatistiksel olarak anlamsız bu} 
lunmuştur. Plazma MDA düzeyleri sırasıyla 1.14 ± 0.37 ve 0.91 ± 0.3^ 
nmol/ml olarak saptanmıştır. MDA'daki bu azalma anlamlı (p =0.02) bu
lunmuştur. 

Elde edilen sonuçlara göre, 4 haftalık yüzme egzersizi ile SOD enzim ak 
tivitesini artmakta ve plazma MDA düzeyi düşmektedir. Düşük şiddeti 
yapılan egzersizlerin antioksidan savunmayı güçlendiren yararlı etkisinin 
olduğu kanısına varılmıştır. 

-94-

BAYAN SPORCULARIN LİPİD PROFİLLERİ v e T G , 
HDL VE LDL'NİN SPOR DALI VE SPOR YAPMA 

SÜRESİ İLE İLİŞKİSİ 

t I' Çiloğlu , B. Ayça, Z. Eren* 

Bu çalışmamıza M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
ifiıvıidlerinden rastgele seçilen 21 elit bayan sporcu alınmıştır. Denekler 18 
|4 ya|lan arasında (20.47 ± 1.64 yıl) olup çeşitli spor dallannda (atletizm 

İ l , kürek n = 4, futbol n = 4, tenis n = 3, voleybol n = 2, yüzme n • 
) faaliyet göstermektedir . Deneklerin spor ile uğraştıkları süre 2 - 12 yıl 
HMinlii değişmektedir. (5.9412.99 yıl). Bu sporcuların lipid parmetrelerl 

Mtcrol 155.57 ± 25.54, TG 57.00 ± 23.40, HDL - Kol 40.10 ± 7.69, 
I »I Kol 103.97 ± 25.4, VLDL 11.02 ± 4.76 olarak bulunmuş ve bu 

vi'Miıı normal populasyonda yaşıtları arasında en istenilir düzeyler 
#Uu(U i'.Oı ülııui.slür. 

lir yapma süresine göre 0 - 4 yıl arasında spor yapmış olanlarda ( n • 
) 111 65.14 ± 21.39, HDL 40.57 ± 11.54 , LDL 90.82 ± 26.4 ; 5 - 9 yıl 

»imla ipor yapmış olanlarda (n = 9) TG, 53.22 ± 27.18, HDL 38.66 ± 
fi l.DI. 107.00 ± 22.03; ve 10-14 yıl arasında spor yapmış olanlarda (n 
) Tn 49,33 ± 14.74, HDL 43.33 ± 0.57 , LDL 125.60± 20.64 olarak 
toO|IUr, En fazla denek sayısının olduğu atletizm, kürek ve futbol dal-

||0rülcn değerler ise atletlerde TG 60.80 ± 23.26, HDL 36.00 ± 
lı LDL 89.24 ± 23.42; kürekçilerde TG 77.00 ± 18.01, HDL 47 . 75 ± 
ı ı Mt 104.80 ± 31.06 ; ve futbolcularda TG 54.75 ± 23.79 , HDL 
İİ7.0H, LDL 116.05 ±28.13 dür. 
muylum bakıldığında bu değerlerin spor dalı veya spor yapma 
IHıııs ı.ıOıc anlamlı bir değişim göstermediği saptanmıştır. 

) lli'ilcıı Eğlüml ve Spor yüksekokulu, Spor sağlık Anabilim Dalı • An 
[« M harı , İITANBUL 
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PATELLAR OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS 
(OLGU SUNUMU) 

Okay Bulut, Cemal Kural, Sema Bulut, Nihat Gezgin 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ve 
Radyoloji ABD. Sivas 

ÖZET 
Patella yerleşimli Osteokondritis Dissekans (OD) oldukça ender rastlatHfl| 

bir patolojidir. (Edwards ve Bertley'in 5000 diz patolojisi içeren serilerindi 
6 olgu). Etiyolojisinde patellar subluksasyon ve taravma sorumlu tutulmakla 
birlikte kesin nedeni bilinmemektedir. Kliniğimize sol dizinde ağrı, ek» 
stensiyonda blokaj ve retropateller krepitasyon yakınması ile başvuran IS 
yaşındaki erkek olguya yapılan klinik muayene ve radyolojik tetkikler son
rası patella medial faset yerleşimli Evre 2 OD tanısı koludu Hastaya uy» 
gulanan dianosük artroskopi sonrasi cerrahi tedavide lezyon Evre 3 hal mı* 
getirilip, küretaj ve internal fiksasyon uygulandı. 45 gün sonra internal İlk» 
sasyon materyali çıkarılan olgunun 6 aylık takipde tam olarak iyllegtlji 
görüldü. 
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^YAK BİLEĞİ OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANSI VE 
CERRAHİ TEDAVİSİ 

Okay Bulut, Yüksel Özkan , Mustafa Kunt, Nihat Gezgin 
t 'ııınhuriyet Üniversitesi Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD. SİVAS 

Ö/J T 

Oateokondritis Dissekans (OD) veya daha doğru bir deyimle Oj
it • mılıo/.is subkondral kemiğin iskemik nekrozu olup etyolojisi tara olarak 

kullanmamıştır. Diz ekleminden sonra ikinci sıklıkta ayak bileğinde talus 
filmimin gözlenir. 

Kl!n|lmlzde Eylül 1992 - Şubat 1995 tarihleri arasında 3 olguda talus 
alınla medial, 1 olguda talus çatısında lateral, yine 1 olguda talus 
Utttıla bllateral yerleşimli osteokondrozise artroskopik ve artroskopi son-

ı »Minin tedavi uygulandı. Tümü erkek ve yaş ortalaması 24.2 (18 - 32) 
I Olgunun hepsinde daha önceden geçirilmiş majör ayak bileği tarvmajı 

•falımı vardı. 
Olguda Evre II, 2 olguda Evre III, 2 olguda evre IV OD tanısı 
Iftjik vc/veya artroskopik olarak konuldu. Evre II olguya drillcme, 

I III olgulara küretaj ve drilleme, Evre IV olgulara ise serbest cisim ek-
MIIMHI uygulandı. 

•Operetif ortalama 19 ay (5 - 34) takibi yapılan olgulann klinik, radyolojik 
İHji'Mtf değerlendirilmesinde 3 olgu çok iyi, 2 olgu ise iyi olarak bu-

K&Htlıj 

97-



400 VE 800 METRE KOŞU PERFORMANSI VE PİK 
TOTAL KAN LAKTADI İLİŞKİSİ 

Kim. müh. F. TURGAY, Yar. Doç. Dr. M. ÇOLAKOĞLU, Doç. Dr. 
S.O. KARAMIZRAK Lab. Tek. M. TURAN, Dr. Ş. ACARBAY 

ÖZET 
1-2 Mayıs 1993 tarihlerinde İzmir'de yapılan Atletim Federasyonu De

neme müsabakalan ile, 29 - 30 Ocak 1994 tarihlerinde yine İzmir'de yapılan | 
Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sırasında 400 ve 800 metre erkekler 4 
müsabakalarından 5 dk. sonra parmak uçundan alınan 32 kan örneği YSI 23 L I 
Laktat Analizörü kullanılarak analiz edildi. 

Federasyon Deneme 400 M müsabakasına katılan 6 deneğin (büyük er-
kek) ortalama pik total kan laktadı (T.K.L.) değerleri 20.43 + -2.95 mM/1, j 
performans zamanı ortalama 51.03+- 1.33 sn. idi. Türkiye Şampiyonan j 
sırasında 400 M müsabakalarına katılan 12 sporcunun (büyük erkek) or 
talama pik T.K.L değerleri 17.97 + -2 mM/1 , performans zamanı 53.94 + « 
4.23 sn. 800 M müsabakalanna katılan 9 sporcunun (büyük erkek) ortalama 
pik T.K.L. değerleri 15.56+-2.08 mM/1, performans zamanı isel26,lv 
+ - 9.37 sn. , 800 M müsabakalanna katılan 5 sporcunun (genç erkek) or*J 
talama pik T.K.L değerleri 13.06 + - 3.03 mM/1 . performans zamanı ise 
139.08 + - 12.16 sn. idi . Türkiye Salon Atletizm şampiyonası 400 mctftj 
müsabakası ortalama pik T.K.L. değerleri 800 M sonu değerlerinden 
büyüktü (p < 0.05). Büyükler ve gençler 800 M pik T.K.L. değerleri an» 
lamlı olarak farklı değildi, ancak gençelrin performans zamanları anlamlı ol« 
arak küçüktü (p < 0.05) 400 ve 800 M müsabakalarının hiç birinde por* 
formansla pik T.K.L . değerleri arasında anlamlı bir korelasyon 
belirlenemedi (p < 0.05). 

İyi antrene sporcularda 400 ve 800 M koşu performansıda AnaerobH 
kapasitenin yanısıra (özellikle 400 M de Alaktasit kapasite ve kuvvet) Arın 
bik dayanıklılık (özellikle 800 M de - teknik ve taktik) ve benzeri faktörlortj 
de rol oynayabileceği düşünülebilir. 

* G.S.İ.m . İzmir Sporcu Sağlık Merkezi 
** C.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 
*** E.Ü. Spor Hekimliği B.D. 
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SERUM LlPtD, LİPOPROTEİN VE BAZI KAN 
PARAMETRELİRİNİN SPOR YAPAN VE YAPMAYAN KİŞİLER 

ARASINDAKİ FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ 
Kim. Müh. Faruk TURGAY, Dr. Ayşe K. PAKKAN Uz. Dr. sema SEMİN 
Dr. Şaban ACARBAY, Dr. Semih SELAMOĞLU, Dr. Aylin ÇEÇEN 
Lab. Tek. Mehmet TURAN 
ÖZET 
Bu çalışmanın birincil amacı sportif aktivite, sedanter yaşam ve cinsiyetin koron-

i'i kulp hastalığı risk faktörleri olarak değerlendirilen T. Kolesterol, HDL Ko-
Mlerol, Trigliserid gibi parametrelerle etkileşimini incelemekti. 

Iporcu Sağlık Merkezimize gerek muayene gerekse kontrol amacıyla gelen top-
I mı ı 1097 kişiden sabah aç kamına kan alındı ve shimadzu TJV 160 spek-
nılı»iMini'tresi kullanılarak serum T. Kolesterol. HDL Kolesterol Trigliserid gibi 

lı.Huııı.-l.elerin yanında A.K.Ş. ÜRE , ÜRİK, ASİT, SGOT, SGPT ölçümleride 
kiH|iılıni|Ur. Deneklerimizin çeşitli yaş ve cinsiyette sedanter, sporcu ve masteer gu-

l'lıiı nidan oluşmaktadır. Denekleri 19 yaşa kadar olanlar 19 rakamı ile 20 - 34 yaş 
ıi'tifııliik ilor 34 rakamı ile 35 ve üstü yaşlı olanlar 35 ile gösterilerek 3 güruha 

-'U ılılı. ölçülen parametreler açısından cinsiyet, spor yapan ve yapmayanlar arasında 
ı ıil lılıkliiıııı olup olmadığı araşünldı. 

Vııpılim istaüstiki değerlendirme sonucu erkek sedanterlerde: (19-34) ve (19-35) 
l İfunlarında T. kolesterol değerleri büyük yaş gurubundakilerde anlamlı olarak 
raktU, (Sırasıyla, p <0.001, p = 0.0000) 34-35 arasında ise anlamlı bir fark yok-

lajluürld parametreleri için, 19-35 ve 34-35 yaş guruplarındakilerin değerleri 
Wlll olarak t) küçüklerden daha büyüktü. (Sırasıyla , p < 0.001, p <0.05) Fakat 

yn'j gurubunda anlamlı bir fark yoktu. HDL Kolesteol değerleri için ise her Uç 
|»hı (lıı (19 - 34, 19 - 35, 34 - 35) yapılan yaşlar arası karşılaştırma sonucunda 

miılı bu fark bulunamadı. 
lyıııı sedanterlerde : 19 - 35 ve 34 - 35 yaş gurupları arası karşılaştırma son-
ı büyüklerin T. Kolesterol değerleri küçüklerden daha büyüktü, (her iki gu-
I (p • 0.0000) 19-34 yaş grupları karşılaştırılmasında ise T. kolesterol için 

Bir ffcrk bulunamdı. Trigliserid değerleri 19 - 35 yaş gurupları arasında 
ı I '-il 19 - 34 ve 34 - 35 yaş grupları karşılaştırılmalarında büyüklerin 

»MI ılıilııı büyüktü . (Sırasıyla p < 0 .05 p = 0.0000) HDL değerleri ise her üç 
nıııılıil iler İçin anlamlı olarak değişmedi 35 ve üst yaş grubundaki bayan ve 
>ılıııilerlerin T. kolesterol değerleri farklı değildi. Ancak bayanların HDL 

, erkeklerin ise Trigliserid değerleri daha büyüktü (sırasıyla p • 0.0000 

I H) 19 yaş gurubundaki bayan ve erkek sedanterlerin T. kolesterol HDL ve 
lıiı İm ininden farklı değildi. 34 yaş erkek ve bayan sedentarler 

Idığııulü erkeklerin T. kolesterol ve trigleserin değerleri daha büyüktü. 
DİKİ hor İki değer içinde ) Bayanların HDL değerleri ise erkeklerden daha 

I (IM).OOOO) 19 yaş grubundaki bayan ve erkek sporcuların T. kolesterol 
hııllı bulunmazken bayanların HDL değerleri (P<0.()()5 ile trigleserid 
ıl'iliıi büyüktü.) Gene bu yaş grubundaki erkek sporcu ve erkek şe

fin I Kolesterol, HDL ve Trigliserid değerleri farklı değildi. 35 yaş gu-
i ııınMeıleı ile aynı yaş gurubundaki erkek sedanterleri arasında T. KO-

lulheıld açılından anlamlı bir fark bulunamazken masterlerin HDL 
Haıuerlerden daha büyüktü, (p < 0.05) 

ulııı lii'lııiik'iı kardiyak risk faktörlerinin fiziksel aktivite, yaş ve cin-
I m,ı ıiıiınn olabileceğini akla getirmektedir. 

• • '4 \_M_ İZMİR SPORCU SAĞ, MERK. 
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