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Abstract 

Ligament ruptures, especially those of the anterior cruciate 
llgament (ACL) often associated with other ligamentous injuries, leading 
to the clinical complaint of knee instability. Incidence of the ACL rupture 
combined with medial collateral ligament (MCL) tear is reported as up to 
20% of ali knee ligament injuries. (1) Combined ACL and MCL disruption 
has been found to seriously compromise patients' joint stability and also 
lead to gross detoriation of both the menisci and articular cartilage. (2, 3) 

Primary restraint to valgus stress, with the posterior capsule, 
anterior cruciate ligament (ACL), and posterior cruciate ligament (PCL) 
providing secondary stabilization and blocking knee laxity beyond 3-5 
mm of medial joint opening. (4) Opening 5 mm greater than the 
controlateral (uninjured) joint is indicative of structural damage to the 
MCL. 

Absence of medial joint space opening is classified as grade I, 5-
10mm opening as grade II that are treated conservatively with a great 
success. Return to athletic participation at 11-20 days has been reported 
tor these grade injuries. (5) Grade III MCL injuries are defined as >15mm 

of medial joint space opening. This indicates damage not only to the 
MCL, but also secondary valgus knee stabllizers as well. These severe 
İnjuries are characterized by a loss of medial support throughout knee 
flexlon and extension and an increase in external tibial rotation. ' 
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Surgical repair of both ligamentous structures was proposed by 
Larson (6) in the late 1970s according to his belief that correction of ali 
planes of instability at time of reconstruction should be attempted. 
Constructed one ligament and treated the other one nonsurgically. 
Andersson and Gillgust (7) compared surgical and non-surgical 
treatment of acute ACL tears in association with ligamentous lesions in 
prospective study. They recommended augmented repair of the ACL 
regardless of the secondary restraint. Schierl et al.and VVarren and 
Marshall (8, 9) have treated acute anteromedial instabilities by 
augmented ACL reconstruction alone. Suturing of the MCL and 
conservative treatment of the ACL is advocated by Hughston.(IO) 

Complete rupture of the MCL 
has demonstrated inconsistent healing approaches. Posterior oblique 
ligament (POL) injury may explain this discrepancy. Severe valgus loads 
with complete MCL and POL ruptures reflect the loads to posterior 
capsule and ACL. 

The purpose of the surgical 
management is to prevent functional instability and secondary damage 
to the other structures. Surgical treatment is necessary for ruptured ACL 
and Grade III MCL injuries in chronic cases. İn acute cases, in vvhich 
ACL reconstruction is 

performed, spontaneous healing of the MCL can be expected, 
along with a gradual reduction in valgus instability, but in chronic cases 
healing of the MCL cannot be expected. 
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DİZ EKLEMİ VE PROPRIOSEPSIYON 

TAYDIN 

GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara 

Diz ekleminde propriosepsiyonun rolü, diz ekleminin yumu-
İ t k dokularında mekanoreseptörlerin varlığının histolojik çalışma
larla gösterilmesi ile kanıtlanmıştır. Diz eklemi mekanoreseptörleri 
İle ilgili yapılan çalışmada Kennedy ve ark.ları, diz eleminin 
yumuşak dokularında, özellikle Ön çapraz bağ (ÖÇB), serbest sinir 
•unlanmaları (mekanoreseptör) tespit etmişlerdir. Yine aynı grup, 
huğ gevşekliği ve yetmezliği ile sonuçlanan diz yaralanmalarının 
yetersiz nörolojik geri besleme sonucu gerçekleşebileceğini ileri 
sürmüşlerdir 

Diz ekleminde mobilite ve stabilite arasında hassas bir denge 
vardır. Statik ve dinamik yapılar arasındaki bu hassas dengenin 
korunması, tibiofemoral eklemdeki fonksiyonel stabilitenin devamı 
İçin gereklidir. Tibiofemoral eklemin stabilite ve mobilitesi, 
nöromusküler kontrol (NMK) mekanizması tarafından koordine 
•dilen esneklik, kas kuvvet ve dayanıklık arasındaki karmaşık bir 
denge ile sağlanır. Dizin fonksiyonel stabilitesi, kuadriseps-
hamstring-gastroknemius stabilizasyon ve patellar kontrolün bir 
uyum içinde çalışması ve hepsinin NMK mekanizması tarafından 
denetlenmesi sonucunda gerçekleşir. Bu faktörler arasındaki 
uzlaşmada herhangi bir aksaklık, sakatlığı beraberinde getiren 
fonksiyonel instabilite ile sonuçlanır. 

Statik ve dinamik mekanizmaların rolü çok iyi bir şekilde 
İncelenmiştir. Statik mekanizma, her biri hem mekanik hem de sensör 
role sahip eklem kapsülü, ön-arka çapraz bağ, menisküsler ve 
ligamentlerden oluşmaktadır. Dinamik mekanizma, fonksiyonel olduğu 
kadar stabilizasyonda da önemli rol oynayan kaslar tarafından 
oluşturulur. Sporcularda bu mekanizmaların herhangi birinin bozulması 
fonksiyonel instabiliteye katkıda bulunur. 



Dinamik mekanizmada rol oynayan kasların görevi, patellar 
kontrol ve eklem stabilizasyonu olmak üzere İki ana başlık altında 
toplanabilir. Patellar kontrol, eklem hareketlerinde akselerasyon ve 
deselerasyondan sorumludur. Kasların stabilize edici rolleri ise diz 
çevresinde görev yapan güç dengelerin bütünleşmesi yolu İle 
sağlanır. Bir güç çifti iki ya da daha fazla kasların katılımı İle 
oluşur. Güç çiftini oluşturan kasların eşzamanlı olarak kasılması 
(kokontraksiyonları), eklem içinde stabilizasyonu artıran bir güç 
doğmasına neden olur. Ayrıca, dinamik güç çiftleri, eklem 
yüzlerinin maksimum uyumunu sağlayan eklem kompresyonunu 
artırarak hizmet eder. iki önemli güç çifti diz ekleminde görev alır. 
Bunlardan ilki, tibianın femur üzerinde öne hareket etmesine 
neden olan kuadriceps kas grubudur, ikincisi ise, tibianın femur 
üzerinde arkaya hareket etmesine neden olan hamstring kas 
grubudur. Ayrıca, kuadriceps kas grubu patellayı stabilize ederek 
diz ekleminin bir ahenk içinde çalışmasını sağlarlar. 

Ligamentler, anormal eklem hareketlerine karşı sınırlayıcı 
mekanik destek sağlayarak normal eklem kinematiğinde önemli rol 
oynarlar. Baxendale et al. ve Kennedy, ligamentlerin bu mekanik 
sınırlayıcı görevlerinin yanısıra, eklemde kas refleks stabilizasyonu 
oluşturan nörolojik feedback yaptıklarını da göstermişlerdir. Eklem 
sakatlanması sonrası nöromüsküler eklem stabizasyonun inhibe 
olduğu gösterilmiştir. Bu duruma, eklemde parsiyel bir 
deafferantasyona neden olan artiküler mekanoreseptörlerin 
hasaıianması yol açmaktadır. Hem mekanik destek azalması hem 
de inhibe olmuş nöromüsküler stabilizasyon, omuz ekleminde 
tekrarlayıcı travmalara zemin hazırlamakta ve sonuçta instabiliteye 
neden olmaktadır. 

Bu dinamik ve statik mekanizmaların uygun bütünleşmesi 
olmaksızın, ekleminin normal fonksiyonunu ve kinematiğini yerini 
getirmesi mümkün değildir. Mekanik instabilite ve azalmış NM kontrolün 
varlığı, diz eklemini yavaşça fonksiyonel instabiliteye zorlar. Fonksiyonel 
stabiliteden sorumlu NM mekanizmaların restorasyonu, diz 
instabilitesine sahip sporcuların sakatlık öncesi aktivite seviyelerine biran 
önce dönmeleri için gereklidir. 

EGZERSİZE BAÖLI ASTIM 

T YILDIZ 

GATA Spor Hekimliği Anabilim Dalı Ankara 

Astım, kronik zeminde akut atak ve remisyonla seyreden hava 
follarının enflamasyonu ve aşırı cevabı ile karakterize kronik tıkayıcı bir 
hastalıktır. Akut astım atağı değişik faktörler tarafında uyarılabilmekte, 
•gzersiz İse sıklıkla uyarıcı faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Igzerılze Bağlı Astım (EBA) ise egzersiz ile ortaya çıkan akut astım 
•t«û>ni olarak tanımlanır. EBA, bronşiyal hiperreaktivitenin artmış olduğu 
Itopl, astım, allerjik rinit, akut-kronik sinüzit ve alt solunum yolu 
«»ııinksiyonunda egzersiz ile ortaya çıkma oranı artmaktadır. Ancak, 
herhangi bir medikal problemin olmadığı sporcularda da uygun 
yoflunluktaki bir fiziksel aktiviteyi takiben ortaya çıkabilir. Bu gibi 
durumlarda egzersize bağlı bronkospazm terimini kullanmak daha doğru 
Olduğu halde ilk kullanım şeklinin egzersize bağlı astım olması ve pek 
çok araştırmacının bu tanımı kullanması nedeniyle biz de bu tanımı 
kullanmayı uygun gördük 

Rekreasyonel aktiviteyi ve sportif performansı etkilemesi açısından 
I HA'nın önemi son yıllarda giderek artmıştır. Eskiden, EBA'ya özgü 
pcayetler ya normal olarak değerlendirilir yada kondisyon eksikliğine 
Imû'anırdı. Daha sonraki yıllarda egzersize bağlı astım kavramının iyi 
l«rıunlanması ve fiziksel aktiviteyi takiben akut astım atağının ortaya 
çıkabileceği korkusuyla, EBA tanısı konan sporcular sportif aktivitelerden 
dışlandı, hatta rekreasyonel düzeyde bile spor yapmalarına izin 
vorllmedi. Son yirmi yılda ise, araştırmacıların yoğun çalışmaları 
mmucunda, EBA'lı sporcuların sportif etkinliklere katılmaları en üst 
düzeye çıkarılarak pek çok sporcunun ulusal ve uluslararası yarışmalara 
katılmaları sağlandı. 

Prevelans: Sporcunun kondisyon düzeyine, yapılan sporun tipine, 
yapıldığı çevre şartlarına ve kullanılan tanı kriterlerine bağlı olarak, %4 
İle %35 arasında değişmektedir. 

Semptomlar: Egzersize Bağlı Astımın başlıca semptomları 
«ianında vvheezing, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve huzursuzluk 
sayılabilir. Semptomlar genellikle egzersiz sonrası 5. dakikada başlar, 5-
15 dakikalık dönemde oldukça yoğunlaşır ve genellikle akciğer 



fonksiyonlarının normale dönmesini takiben 15-30 dakika içinde 
kaybolur. 

FİZYOPATOLOJİ: 

a. Klinik Tablo: Egzersiz sonrasında sempato-adrenal aktivitenin 
ani bir şekilde sonlanmasına ve vagal aktivitenin hakim duruma 
geçmesine bağlı olarak 5.- 15. dakikalar arasında bronkokonstrüksiyon 
lehine bir yanıt gelişir ve akut hava yolu daralması oluşur. Her ne kadar 
egzersiz sonrası dönmede olması bir kural ise de bazı sporcularda akut 
hava yolu tıkanması cevabı egzersiz sırasında da olabilir. Bu tür 
sporcular karın ağrısı, baş ağrısı, kas krampları, göğüs ağrısı, göğüste 
rahatsızlık hissi ve performansta azalma şikayetleri ile karşımıza 
gelebilir. Çocuklarda en önemli semptomu göğüs ağrısı olduğu göz ardı 
edilmemelidir. Nitekim, göğüs ağrısı şikayeti ile kardiyoloji kliniğine 
başvuran pek çok çocuğa EBA tanısı konulmuştur. 

b. Second VVind Fenomeni: Bazı sporcuların akut hava yolu 
tıkanmasına rağmen sportif aktiviteye devam edebilme yeteneğini 
"second wind" fenomeni denir. Second VVind fenomenin patogenezi tarfli 
olarak bilinmemektedir. Ancak, egzersize devam edildiğindi 
bronkospazmın kademeli olarak azalmasıyla açıklanmaktadır. Nitekim, 
spor hekimliğine başvuran bazı sporcuların sportif faaliyet sırasında 
ve/veya sonrasında nefes darlığı, öksürük ve sıkıntı hissi duyduğunu 
ancak spora devam ettiklerinde bu tür şikayetlerin kaybolduğunu 
belirtmektedir. Bu tür yakınmaları olan sporcularda "Second VVInij 
Fenomeni" düşünülmeli ve EBA provokasyon testi yapılarak tanıya 
gidilmelidir. 

c. Refrakter Periyot: EBA'lı sporcularda, akut hava yolu atağını 
oluşturan ilk egzersizi takiben 1 saat içinde aynı yoğunlukta ikinci bir 
egzersiz yapıldığında akut hava yolu tıkanma cevabında azalma 
olmaktadır. Bu dönem "refrakter periyot" olarak tanımlanmakta ve 
prevalansı tam olarak bilinmemektedir. Refrakter dönem 40 dakika ile 3 
saat arasında sürmekte, patogenezinde katekolaminlerin vo 
prostoglandinlerin (PG) etkili olduğu ileri sürülmekteyse de kesin 
mekanizma bilinmemektedir. 

d. Geç Faz Cevabı: Akut hava yolu atağını oluşturan bir egzersizi 
takiben egzersiz yapılmayan dönemde de EBA görülebilmekte ve buna 
"Geç Faz Cevabı" denmekledir. GFC %1-16 oranında görülmektedir. 
Egzersiz ile GFC arasındaki ilişki halen tartışma konusudur. 

e. Bronkospazmın Şiddetini Etkileyen Faktörler: Dakika 
ventilasyonu (egzersiz yoğunluğu), solunan havanın ısısı ve nemi 

I ' 

(kllmatlk koşullar), bazal hava yolu reaktlvasyonu, egzersiz uyaranının 
•Üresi ve yoğunluğu, egzersiz tipi, alerjik çevre ve hava kirliliğidir. Ancak 
bu faktörlerden en önemlileri ilk üçüdür. 

Patogenez (Hava Yolu Tıkanması Mekanizmaları): Akut hava yolu 
tıkanmasının yani bronkospazmın nedeni nedir? Bu sorunun cevabı için 
pek çok bilimsel çalışma yapılmış ancak kesin bir görüş birliğine 
varılamamıştır. Sonuçta, Anderson'ın sıvı kaybı teorisi, McFadden'nin 
hiva yollarının yeniden ısınması teorisi, enflamasyon ve mediyatör 
borlslı metabolik düzensizlik teorisi olmak üzere dört ana teori üzerindi 
durulmuştur. Ancak, akut hava yolu tıkanmasının oluşumunda tek bir 
teoriden ziyade bu dört teorinin ortaklaşa rol oynadığını söylemek daha 
doğru olur. 

TANI: 

İlk olarak ayrıntılı bir anamnez alınmalı ve fizik muayene 
yapılmalıdır. Daha sonra multidisipliner yaklaşım içerisinde göğüs 
hastalıkları, kulak burun boğaz, kardiyoloji ve alerji bölümleri ile konsulto 
•dllerek efor dispnesini açıklayabilecek akut-kronik kardiyo-pulmoner 
puloloji, akut bakteriyel-viral enfeksiyon ve unilateral kord vokal paralizisi 
Olup olmadığı araştırılmalıdır. 

EBA tanısı için egzersiz provokasyon testi ve kimyasal 
provokasyon testi kullanılmaktadır. Egzersiz provokasyon testi EBA İçin 
»pciHilik bir testtir. Egzersiz testinin duyarlılığı %55-80 ve özgüllüğü %93 
olarak belirlenmiştir. İlk olarak sporcunun statik ve dinamik akciğer 
fonksiyon testleri yapılır. Daha sonra sporcunun maksimal kalp hızının 
7„MO 90 uyan egzersiz yoğunluğunda 6-10 dakika süre ile koşu bandı 
veya bisiklet ergometresinde submaksimal egzersiz testi yaptırılır. Bizim 
önerimiz sporcuya maksimal efor testi yapılarak maksimal kalp atım 
ânının veya maksimal oksijen tüketim değerinin belirlenerek buna göre 
egzersiz yoğunluğunun seçilmesi tarzındadır. Egzersiz sonrasında, PEF 
ve FEVı ölçümleri her 5 dakikada bir olmak üzere 30-60 dakika 
•üretince ölçülür. Spirometrik ölçümlerin her ölçümde üç kez 
tekrarlanması ve en yüksek PEF değerinin alınması unutulmamalıdır. Bu 
ölçümlerden herhangi birinde FENAı ya da PEFR değerinde %15'ten fazla 
düşme olması testin pozitif olduğu anlamına gelir. FEVYde %15-20 
arasında düşme, hafif EBA, %20-30 arasında düşme orta derecede EBA 
Vi %30'dan fazla düşme ağır EBA olarak değerlendirilir. 

Egzersiz testleri negatif, ancak hala EBA şüphesi varsa, bronşiyal 
iş in cevaplılık (BAC) histamin metakolin gibi kimyasal uyaranlarla da 
provoke edilebilir. Ancak BAC alerjik rinlt, kistik flbrozls, bronşit, amfizem 
Vi üst solunum yolu enfeksiyonlarında da oluşabilmektedir. Kimyasal 



uyarıcılar BAC İçin oldukça duyarlı olmasına rağmen EBA için spesifik 
değildir. 

TEDAVİ 

EBA tedavisinde, primer ve sekonder EBA ya göre strateji 
belirlenir. Sekonder EBA tedavisinde ilk olarak alt yatan ve bronşiyal 
hiperreaktiviteyi artıran patolojinin tedavisi yapılır. Daha sonra EBA 
tedavisine geçilir. Sekonder EBA tedavisinde, örneğin astımlı olan bir 
sporcuda astım tedavisinin yıllarca sürdüğü göz önüne alındığında, uzun 
süreli olduğu unutulmamalıdır. EBA tedavisi farmakolojik ve non-
farmakolojik olmak üzere ikiye ayrılır. 

a. Non-Farmakolojik Tedavi: 

1. Refrakter Periyot : Spora başlamadan önce ısınma serisi ile 
refrakter periyoda girilmesi ve sportif aktivitelerin bu dönem içerisinde 
yapılması önerilmektedir. Novak ve arkadaşları, refrakter döneme 
girebilmek için, ısınma egzersizlerinin EBA'yı oluşturabilecek yoğunlukta 
olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Ancak, karşıt görüşler de vardır. 
Refrakter period hangi tür ısınma programı ile oluşturulmalıdır? Bu 
konuda netlik olmasa da litaratürde Schnall ve Landau'un yaptığı bir 
çalışmayı örnek olarak verebiliriz. Bu çalışmada , deneklere uzun süreli 
egzersizlerden önce 30 saniye süreli sprintler 2 dakikalık dinlenme 
periyodları halinde 30 dakika süresince yaptırılmış ve uzun süreli 
egzersiz sonrasında EBA'nın azaldığı bildirilmiştir. Refrakter periyodu 
oluşturmak için ısınma egzersizlerinin sportif faaliyetlerden 45-60 dakika 
önce yapılması önerilmektedir. Bu dönem Beta-2 agonist inhaler 
kullanımına da olanak sağlar. Maalesef, refrakter dönemi doğru olarak 
değerlendirilecek klinik ve spirometrik parametre yoktur. Bu nedenle, 
hastaların hepsine tecrübeyi uygulama tavsiye edilir. 

2. Uygun Sportif Aktivitelerin Seçimi: Spor branşları arasındaki 
astmojenik farklılık, kuru ve soğuk hava ile dakika ventilasyonunun hava 
yolu daralmasındaki belirleyici rolünden kaynaklanır. Bu yüzden, kuru ve 
soğuk havaya maruz kalmayı en düşük seviyede tutmak için, açık 
alanda yapılan müsabakalara katılan sporculara burundan nefes 
alınması, cerrahi maske takması veya atkı kullanması tavsiye edilebilir. 
Benzer olarak saha sporları için, kapalı alanın açık alana tercih edilmesi 
bir değer seçenek olabilir. Yine aşırı ventilasyonun etkisinden korunmak 
için, düşük dakika ventilasyonu içeren sportif aktiviteler seçilebilir. EBA 
için uygun olan ve olmayan sportif aktiviteler Tablo 1 'de verilmiştir. 

fablo 1. EBA İçin uygun olan ve olmayan sportif aktiviteler 

EBA İçin Uygun Olan Sportif 
Aktiviteler 

Düşük Dakika Ventilasyonlu 
Aktiviteler 

Tenis - Hentbol - Golf 

Boks - Kayak - Beyzbol 

Sprint - Raketbol - Jimnastik 

Karete - Güreş 

Izometrik Egzersiz 

Klimatik Koşulları Uygun 
Aktiviteler 

Yüzme 

Su Topu 

Dalma 

EBA için Uygun Olmayan Sportif 
Aktiviteler 

Yüksek Dakika Ventilasyonlu 
Aktiviteler. 

Dayanıklılık Koşulları 

Bisiklet 

Basketbol 

Futbol 

Rugby. 

Klimatik Koşulları Uygun 
Olmayan Aktiviteler: 

Sürat Pateni 

Kayak (kuzey disiplini) 

Buz Hokeyi 

EBA tanısı konan spora yeni başlayan veya rekreasyonel düzeyde 
spor yapanlar için, uygun sportif faaliyetlerin seçiminde yukarıdaki 
şartların yanı sıra, sporcuların eğlenceli, anlamlı ve pratik bulduğu 
aktiviteleri de seçmek önemlidir. Eğer seçilmiş sportif aktivite bu 3 kriteri 
taşımıyorsa, sporcunun programa uyum sağlaması zor olur ve tedavi 
başarısızlıkla sonuçlanabilir. 

3. Egzersiz Tedavisi: Sporcuların maksimal efor sarf ederek 
yaptıkları antrenman ve/veya sportif aktiviteler, doğal olarak akut hava 
yolu tıkanmasına yol açabilecektir. Bu sonucu egzersiz tedavisi ile ne 
Oranda değiştirebiliriz ? Egzersizin, egzersize bağlı astım üzerindeki 
etkileri pek çok çalışmada değerlendirilmiştir. Bir kısım çalışmada, 
aerobik ve anaerobik (interval antrenmanı) egzersiz programlarının akut 
hava yolu tıkanma cevabını önlediği belirtilirken, diğer çalışmalarda ise 
herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmiştir. Pek çok çalışmada egzersiz 
sonrası astımlı sporcularda kardiyo- respiratuvar performansta 
düzelmenin olduğu, buna karşın spirometrik parametrelerde (FEV1t PEF) 
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bir değişiklik olmadığı bulunmuştur. Aerobik egzersiz programları 
önerilirken 220-yaş formülü ile belirlenen maksimal kalp atım hızı 
değerleri kullanılmaktadır. Bu tür uygulama kişiye özgü egzersiz 
düzenlenmesi ile bağdaşmamaktadır. Klinik tecrübelerimize dayanarak, 
sporculara kişisel egzersiz programı verilmesinin daha doğru olacağı 
kanaatindeyiz. Bunun için, ilk olarak maksimal efor testi yapılarak 
sporcunun maksimal kapasitesinin belirlenmesi gerekir. Maksimal efor 
testi, artan dirence karşı test protokolleri kullanılarak yapılabilir, örneğin, 
Clark ve Cochrane, yük artışının dakikada 25 watt olduğu ve her bir iş 
yükü için dakika ventilasyonu ile kalp atım hızı arasındaki ilişkiye bağlı 
olarak bir çalışma çizelgesi önermişlerdir. Bu çizelgeye göre 20 dakika 
ve üzerinde egzersiz yapabilmek için dispne indeksinin %60 ve altı 
değerlerde olması gerekmektedir. Bu bilgilerin klinik uygulamada göz 
önünde bulundurulabilir. Maksimal efor kapasitesi belirlendikten sonrt,| 
maksimal kalp atım hızının %75 ve üstü değerleri, dispne indeksinin 
%60 ve altı değerleri belirlenerek egzersize başlama yoğunluğu olarak 
kabul edilir. Her bir egzersiz programının sonunda veya EBA 
prognozundaki değişiklikler ile araya giren üst ve alt solunum yolu 
enfeksiyonlarına bağlı olarak egzersiz programının sekteye uğraman 
durumunda yeni bir maksimal efor testi yapılmalıdır. Bu test sonucuna 
göre ise bir üst aşamadaki egzersiz programına geçilir veya yeni bir 
egzersiz programı tanımlanır. 

b. Farmakolojik Tedavi 

1. Beta-2 Adrenerjik Agonistler: Beta-2 agonistler bu gün için en 
etkili bronkodilatatörlerdir. Hastaların %90'ında EBA'yı önlemekte ve 
akut astım atağında da kurtarıcı ajan olarak kullanılmaktadırlar, ideal 
olarak, egzersize başlamadan 15-60 dakika önce kullanmaları 
gerekmektedir. Yine son dönem çalışmalar, uzun etkili Beta-2 adrenerjik 
agonistler (formoterol) üzerinde yoğunlaşmış ve EBA'da çok olumlu 
sonuçlar elde edilmiştir. Beta adrenerjik agonistler inhaler ve nebülizatör 
formda kullandıklarında, EBA 'da daha etkili olurlar ve sistemik yan 
etkilerini de daha az olur. Oral Beta-2 Adrenerjik Agonistlerin sporcular 
üzerinde uyarıcı etkisi olduğu için kullanımı yasaklanmıştır. Oral Beta-2 
Agonistler ilaç kullanan sporcular bu konuda uyarılmalıdırlar. 

2. Mast Hücresi Stabilizörleri ( Kromolin/Nedokromil): EBA 
tedavisinde Beta-2 agonistlere göre daha az etkilidir. Ancak Beta-2 
adrenerjik agonist tedavisine dirençli olgularda veya intoleransın olduğu 
durumlarda uygun seçenek olabilirler. Kromolin, profilaktif amaçla 
kullanılır, akut astım atağında kurtarıcı ajan olarak kullanılmaz. 
Kromolinin etkisi, verildikten kısa bir süre sonra başlar 15-30 dakika 
sonra pik seviyeye ulaşır ve etkisi 2 saat sürer. 

;ı, Fosfodiesteraz Enzim Inhibitörleri: Metllksantlnlar {amlnofllln-
iı».iılln) olarak da bilinen bu grup ilaçların, EBA üzerine etkisi kesin 
atarak bilinmez. Ancak, hava yolları üzerindeki bronkodilatasyon etkisi 
nedeniyle orta ve ağır astım kullanımı önerilmektedir. Yan etkilerin sıklığı 
nadenlyle, kısa etkili teofilin formlarının EBA'da aralıklı profllaksl 
tmacıyla kullanılması önerilmez. 

4. Kortikosteroidler: İlke olarak, inhale kortikosteroidler orta ve ağır 
jİl l imiı yetişkinlerde kullanılmaktadır. Anti-enflamatuar dozda yan etkinin 
at olması nedeniyle, tedaviye dirençli astımlı çocuklarda ve sporcularda 
kullanımı düşünülebilir, önerilen dozlarda oral kandidiyazis, ses kısıklığı 
gibi yan etkileri oldukça az olmakla birlikte, kısa süreli tedavi seyrinde 
Elli doza bağımlı yan etkilerin olabileceği bildirilmiştir. Bunun için, tedavi 
•Uraalnoa olgular bire-bir gözlenmelidirler. 

6. Diğer Medikal Tedaviler. Medikal tedavide pek çok değişik ilaç 
denenmiştir. Bunlar arasında; terfanadin (ikinci kuşak Hı reseptör 
•ntagonlatl), Ipratropium bromide (kolinerjik antagonjst), İnhale 
furosemld (loop diüertiği ve akciğer epiteii üzerine lokal etkili), kalsiyum 
kanal blokörlorl, 5-lipooksijenaz enzim ınhibitörleri, lökotrien, trombokaan 

f v a platelet aktive edici faktör antagonistleri, inhale heparin (maat 
hücresi ü/erine etkili), inhale indometasin ve C vitamini sayabiliriz. 
An, jik, EBA tedavisindeki etkileri tartışmalıdır. 

Medikal Tedavi Kullanımında Sınırlamalar: EBA tedavisinde 
kullanılan farmakolojik maddelerin doping listesinde yer alıp almadığı İyi 
IPBftinlmalıdır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2005 yılı içerisinde 
vuyınludığı listede; EBA tedavisinde, aminofılin, teofilin, sodyum 
kromogllkit, kolin teofılinat, ipratropium bromür ile inhalasyon yolu lls 
•linması şartıyla salbutamol, terbutalin, salmeterol ve formoterol ve 
kprtlkoiteroidlerin kullanımına izin vermiştir. Ancak bu liste yıldan yıle 
lafllflkllk gösterebileceği için hekimlerinin, Hacettepe Üniversltes 
Doping Kontrol Merkezinden güncel listeyi elde etmeleri gerekir. 

Sonuç: 

Sportif faaliyetler sırasında veya sonrasında göğüs ağrısı, nefeı 
darlığı, huzursuzluk, öksürük şikayeti olan sporcularda EB/ 
düşünülmelidir. Bu amaçla, önce ayrıntılı bir anamnez alınmalı ve bu tü 
şikayetlerden neden olabilecek akut ya da kronik kardiyo-resplratuvar bl 
patoloji veya bronşiyal hiperreaktiviteyi artırabilen akut bir enfeksiyonuı 
varlığı araştırılmalıdır. Daha sonra, egzersiz provokasyon testi yapılara 
11 IA tanısı kesinleştlrilmelidir. Sporculara, sportif performansı artırmaı 
va akut hava yolu tıkanma cevabını önlemesi nedeniyle refrakter periye 
uygulaması, uygun sportif aktivlta seçimi ve egzersiz tedavisi önerilmel 



gerekli durumlarda farmakolojik tedavi ile kombina edilmelidir* 
Amacımız, sportif performansı en üst düzeye ulaşmış bir sporcu 
hedeflemektir. Son söz olarak "egzersize bağlı astım tanısı olan ve 
müsabakalara katılarak altın madalya kazanmış pek çok elit sporcunun 
var olduğu" unutulmamalıdır. 
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ENGELLİLERDE SINIFLANDIRMA 

NERGUN 

Hacottepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

Engellilerde sporun en önemli özelliği, sporcuların sahip olduğu 
>/tııw ve fonksiyonel düzeylerine göre sınıflandırılmaları ve burada 

nlılıklirı puana göre yarışmalara katılabilmeleridir. 

Sınıflandırma prensipleri yıllar içinde değişiklik göstererek gelişmiş 
frtiMı ve aynı tip özürü olan kişilerin aynı yarışma disiplini içinde eşit 
irtiiiııı<ia yer almasına izin verilmiştir. 

Engelli sporlarına özel tüm yarışmalar için yapılan sınıflan-
ılıımnlar; fiziksel kapasite ile yanşabilirük düzeyi arasındaki ilişkiyi 
m laya koymak için yapılmaktadır. 

Sınıflandırmanın amacı; antrenman düzeyini ve beceri derecesini 
l »olu inmek değildir, ûzürün neden olduğu fonksiyonel kısıtlamaları 
ölçmtlldlr. 

Her bir spor dalı için sınıflandırma sistemi sporun temel 
har «ketlerinin fonksiyonel performansına göre belirlenmektedir. 

Sınıflandırma; sporcunun fonksiyonel kapasitesi, oyun içindeki 
Performansı, tekniği, patolojisi dikkate alınarak yapılmaktadır. 

http://www.tdkm.hacettepe.edu.tr/doping/index.html


KARDIOPULMONER PERFORMANS 
TESTLERİNİN YORUMLANMASI 

SS KURDAK 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, 01330 Balcalı -Adana 

Metabolizma hızı, egzersiz şiddetine bağlı olarak, fiziksel 
aktivitenin başlaması ile beraber artmaya başlar. Bu artışın dengeli 
olarak gerçekleştirilebilmesi için, canlı vücudundaki pek çok organın 
birbiri ile uyumlu olarak çalışmalarının düzenlenmesi gerekir. 
Kardiopulmoner performans testleri sırasında yapılan ölçümlerle temelde 
egzersize birincil derecede katılan organların verdikleri yanıtı 
değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu değişkenlerin irdelenmesi ile 
organ sistemlerinin fonksiyonel kapasitelerini anlamak mümkün 
olabilmektedir, özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesinin bir sonucu 
olarak başta kardiovasküler, pulmoner ve iskelet kas metabolizmam 
olmak üzere, farklı organ sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri eş 
zamanlı olarak yorumlamak mümkün olabilmiştir. 

Teknolojinin sağladığı bu avantaj, konu ile ilgili çalışmaların 
sayısında da önemli bir artışın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Testlerin kullanım alanının sadece sporcuların performansının 
irdelenmesi ile kısıtlı kalmaması, beraberinde bazı hastalıkları 
değerlendirmede önemli veri kaynağını oluşturması, söz kontrtH 
çalışmaların sayısını da arttırmıştır. Ne yazık ki kullanım alanı hızla 
gelişen bu testlere ait verilerin doğru alınabilmesi, değerlendirilebilmesi 
ve yorumlanabilmesi konusundaki gelişmelerin cihaz kalitesindeki artışla 
paralel olduğunu söylemek oldukça güçtür. 

Bu ölçüm sistemlerinde inspirasyon ve ekspirasyon havasındaki 
02 ve C 0 2 içeriği ile ventilasyon hacminde meydana gelen değişiklikler 
her nefes için ayrı ayrı kaydedilmekte ve bu değerleri esas alarak çok 
sayıda farklı değişkenin hesaplaması yapılmaktadır. Bu anlamda 
verilerin yorumlanmasına başlanmadan önce kesinlikle doğru ölçüm 
yapıldığından emin olmak gerekir. Yapılacak herhangi bir hata, çalışma 
sonucu tartışılacak tüm verilerin yanlış olması anlamına gelir. Farklı 
zamanlarda yapılan testlerin kendi içinde tutarlılığının sağlanması, 

Uiiilnıin birbirleri İle karşılaştırılabilmesinin önemli ön koşullarındandır. 
hı. anlamda yüklemelerin şiddeti, testin süresi, egzersiz tipi ölçüm 
sonuçlarını doğrudan etkileyebilmektedir, öte yandan test sonuçlarının 
«Nını'lundirmesinde verilerin ortalamasının alındığı zaman aralığının da 
önemli olduğu unutulmamalıdır. Değerlerin karşılaştırıldığı normal insan 
oopulasyonunun, sporcular açısından önemli bir sorun oluşturmamakla 
Beraber, özellikle sedanterler arasında yaş ve cinsiyet dağılımları İle 
fl/iknol özellikleri göz önüne alındığında varyasyon göstermesi, bilginin 
yorumlanmasında ciddi bir soruna neden olmaktadır. Yukarıda belirtilen 
Olan problemlere ek olarak test sırasında elde edilen değişkenlerin 
çokluğu araştırmacıları yorum yapmasını zorlaştırmaktadır. 

Belirtilen özellikleri nedeniyle kardiopulmoner egzersiz testlerinin 
yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken çok sayıda ayrıntı 
bulunmaktadır. Bu etkenlerin tümü sunulacak seminerde irdelenecek ve 
lonuçlar hakkında yorum yapılacaktır. 



KARDİYAK RİSK FAKTÖRLERİ OLARAK YENİ 
BİYOKİMYASAL MARKERLER 

FTURGAY 

GSMİ-İzmir Sporcu Sağlık Merkezi 

Koroner kalp hastalığı (KKH) sonucu oluşan miyokard infarktüsü 
(MI) dünyada olduğu gibi ülkemizde de başlıca ölüm nedenlerinden 
Diridir. Yağ ve kaloriden zengin yiyeceklerin tüketimindeki artış, pasif 
yaşam biçimi, psikolojik stres, şişmanlık, aşırı sigara kullanımı, hipertan
siyon, hiperlipidemi, diabetes mellitus ve genetik yatkınlık gibi klasik 
risk faktörlerinin, yanı sıra son yıllarda özellikle üzerinde yoğun olarak 
çalışılan kan paraoksonaz (PON1), homosistein (HCY) ve nitrik oksit 
(NO) düzeyleri de KKH'ya neden olan atheroskleroz için birer risk' 
faktörü olarak kabul edilmektedir. 

KKH'ya neden olan athereosklerozun sadece yağ birikimi sonucu 
oluşan bir hastalık değil kronik enflamatuar bir hastalık olduğu iddia 
edilmektedir. Bu nedenle gelecekteki olası bir atheroskleroz riskinin 
predikte edilmesinde enflamasyon markerleri sıklıkla kullanılmaktadır. 
Bunlardan en fazla kullanılanı ise daha spesifik, hassas ve güvenil 
olarak kabul edilen bazal kan C reaktif protein (CRP) düzeyleridir. Bir 
akut faz reaktanı olan CRP'nin bazal kan düzeyleri aynı zamanda 
periferik arter hastalığı, ani kardiyak ölüm, MI, felç ve şeker hastalığı 
(diyabet 2)'nın da prediktörü olarak sıkça kullanılmaktadır. 

Multipl bir proses olan atherosklerozun oluşumunda koruyucu 
etkileri olduğu bilinen yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL)'nin 
antioksidan özelliğinin kısmen de olsa yapısında yer alan PONİ'den 
kaynaklanabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle HDL'nin atheroskleroz 
gelişiminde merkezi role sahip olan düşük yoğunluklu lipoprotein 
(LDL)'nin oksidatif modifikasyonunu önleyici rolünde muhtemelen 
PONl'ın yer alabileceği belirtilmektedir. Ayrıca PONl'ın HDL 'yi de 
oksidasyondan koruduğu bildirilmektedir . PON1 192 (glu-arg) 
polimorfizmi (Q ve R allelleri)'nin atherosikleroza karşı korumada kişisel 
farklılıklara neden olduğu belirtilmektedir. 

KKH ile PON arasında negatif, hiperhomosisteinemi arasında 
ise pozitif ilişkiler bulunurken, HCY ve HDL-K arasında negatif ilişkiler 
saptanmıştır. Metiyonin metabolizması sırasında meydana gelen HCY 
amino asidinin atherosklerozdaki rolünün onun oksidasyonu esnasında 

ıiluyıuı oksidan ürünler aracılığı ile ya da HCY'nln reaktif bir metabolltl 
ilttn tloliktonların proteinlerle kolayca reaksiyona girerek onları hasara 
UAratmatı şeklinde olabileceği öne sürülmektedir. Tiolaktonları hidroliz 
m tan iiol.ıktonaz enziminin İse PON ile hem yapısal hem de fonksiyonel 
olartk Idantlk olduğu belirtilmektedir. Yüksek HCY düzeylerinin endotel 
hin mitilinden salınan ve antiatherojenik, vazodilatör ve regülatuar 
n/oiiıkiiHü sahip olan nitrik oksidin (NO) antioksidan etkisini bozarak 
nıııın biyoyararlılığını baskıladığı bildirilmektedir. Ayrıca 
hlptfkolesteroleminin ve okside LDL'nin NO üretimini inhibe ettiği ve 
böylnce atheroskleroz prosesinde bir prekursör olarak kabul edilen 
indotalyal disfonksiyona neden olduğu belirtilmektedir. Belirtilen yeni 
risk faktörlerinin daha detaylı incelenmesi, gerekli önlemlerin zamanında 
Ilınması ve dolayısıyla atherosklerozun önlenmesi açısından yararlı 
olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Atheroskleroz, Paraoksonaz, homosistein, 
nilı ık oksit, C reaktif protein. 



KAS PLASTİSİTESİ 1 (ATROFİ) 

AMZERGEROĞLU 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı 

Kas atrofisi; çok basit olarak kas hücresi boyutlarında azalma 
olarak tanımlanabilir. Bu azalma hem sarkomerlerde azalmaya bağlı 
olarak kas lifinin boyunda ya da enine kesinde veya ikisinde birden 
olabilir. Kas atrofisi kas kuvvetinde azalma, kas protein içeriğindi 
azalma, kas kitlesinde azalma, kas lifi azalması şeklinde kendini 
gösterebilir. 

Kas atrofisini morfolojik, fonksiyonel ve moleküler atrofi olarak 
sınıflandırmamız olasıdır. Kas atrofisinin çok çeşitli nedenleri olmakla 
birlikte en önemli oluşum nedenleri arasında; kullanılmama (yatak 
istirahatı', alçı-atel kullanımı), uzun uzay uçuşları, yaşlılık, diyabet, 
Cushing hastalığı gibi bazı kronik hastalıklar, uzun süre kortikosteroid 
kullanılması gereken bronşial astım, romatoid artrit, polimyozit gibi 
hastalıklar, sinir iletimini engelleyen hastalıklar, genetik geçişli bazı k a l 
hastalıkları (Duchenn ve Becker tip kas atrofileri) sayılabilir. Nedeni ne 
olursa olsun kas atrofilerinin oluşum mekanizmaları teorik olarak kat 
protein sentezinin azalması, protein yıkım hızının artması ya da her iki' 
mekanizmanın birlikte olmasıdır. 

KAS-İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİNDE 
AĞRININ GİDERİLMESİNDE EGZERSİZ 

G BALTACI 
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

Sporcu Sağlığı Ünitesi 06100 Ankara 

Kas-iskelet sistemi problemlerinde ağrı en büyük semptomlardan 

biridir. Nedeni: 

- Kötü ergonomi ve postür 

- Uzun süre aynı pozisyonda çalışmak 

- Yeni bir iş, teknik, araba, veya ofis sandalyesi ile ani sırt ağrısı. 

- Sırt, bel ve ekstremitelere doğru yayılan ve boyun bölgesinde 

t laflayan ağrı 
Ağrıdan kurtulmak için oluşturulan tedavi seçenekleri aşağıda 

ııuMİdelenmiştir. Bu toplantının içeriğinde özellikli tedavi yolları tartışılacaktır. 

Ağnnın tedavi yolları: 

• Uygulamada genel prensipler 

• Psikolojik kökenli ağrı tedavisi 

• Fiziksel tedaviler 

' • Ağrı tedavisinde elektroterapi ajanları 

• Alternatif terapiler 

• Egzersiz 

• İşe yeniden-integrasyon 

• Yaşam stili tedavisi 
öncelikle genel prensip akut ağrının hemen tedavi edilmesi ve ağrının 

azaltılması ile fonksiyonda artışın sağlanmasıdır. Bunun için postür ve 
orgonomiyi geliştirmek için 10 altın kural sağlanmalıdır: 

I • Kötü ergonomi ve postürün neden olduğu sırt ağrısı belirtilerini 

bilmek. 
• Kalk ve hareket et. 



• otururken ve ayakta dururken vücut düzgünlüğünü korumak. 

• Otururken postür pozisyonunu ve ergonomlk aletleri kullan. 

• Günlük işlerde postür ve ergonominin farkına var. 

• İyi postür sağlamak ve yaralanmaları önlemek İçin egzersiz kullan. 

• Ayakta çalışırken destekleyici ayakkabı giy. 

• Hareket halinde iken düzgün postür ve ergonomiyi hatırla. 

• Ergonomik fiziksel ortam ve işyeri yarat. 

• Aşırı koruyucu postürden kaçın. 

Sağlıklı ve ağrısız ortamdan uzak yaşamak için gerekli olan egzersiz 
programının planlaması bireysel ve amaca uygun olmalıdır: Bunun için; 

• Egzersiz hedeflerinin belirlenmesi 

• İhtiyaca göre program planlama 

• Fiziksel uygunluk komponentleri: Kardiorespiratuar fitnes, Esneklik, 
Kassal kuvvet ve endurans, Vücut kompozisyonu 

• Total vücut yağı ve kitlesini azaltmak için, 

- Vücut ağ iri iğ in ı azaltan diyet ile egzersiz kombine 

- Egzersiz 30-45 dk orta şiddette 3gün/hafta 

OLİMPİK HAZIRLIKLAR VE SPOR MİKOLOJİSİ 

Z KORUÇ 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 
ieyİBpo/Ankara 

Olimpiyat Oyunları ve benzeri büyük organizasyonların çok 
Anrffilnde başlayan ve yarışmaların bitimine değir> geçen süre içinde 
Ihlrenör ve sporcuların ciddi boyutlara varan genl ik ve çatışmaları 
ölmektir. Bu denli önemli bir süreç içinde uygun bir ekip çalışması ve bu 
Uyanışına İçinde spor psikologlarının da sporcunun varolan performansını 
Hfgllomeslne olanak sağlayacak teknikleri bilmesi g^kmektedir. 

• Olimpiyat oyunları gibi uzun süreli organize/onlar sporcular ve 
•nlrenörler İçin olduğu kadar organizasyonlarda görev yapan destek ekipleri 
İçinde zahmetli ve sıkıntılı süreçler olarak değerlendirmektedir. Sporcular 
J/un süreli kamp dönemlerinde geçmiş yaşantılarına göre daha fazla daha 
l/lfl düşmanlık duyguları, daha fazla güvensizlik, talüsüle olma, insan 

Midime korkusu ya da intihar etme eğilimleri, güv^ı düzeyinde azalma, 
*Qltff düşünme, sık özür dileme ve/veya deli o l d u ğ a hissetme duyguları 
tolne girmektedirler. Bu duygular sporcuda sporcul0r<a daha fazla negatif 
düşünme, kendinden şüphe etme şeklinde orteV* çıkar ve yaşanan 
durumlarla uygun biçimde müdahale edilmesi gerekliktedir 

h Günümüz Olimpiyat Oyunlarının ya da benz©i uzun süreli hazırlık 
uomktiren turnuvaların sporcuların baskı altıca girmelerine, dışa 
İftnüklüklerinin azalmasına, sosyal etkinliklerinin dırlanmasına, anafitik 
düşüncelerinde ve bunun sonucu olarak yaptıkları hata miktarının da 
artmalına neden olmaktadır. Sporcuların y a ş a d ı n bu çarpıtmalar, 
gerginlikler ve stresin giderilmesi sporcunun k e n d i ^ hazır hissetmesinin 
•«Ulanması, içinde bulunduğu durumdan çıkması^ yardımcı olacak bir 

pi l im başa çıkma stratejilerini öğrenmesi gerekecektir. Başa çıkma-
•tratejlleri ciddi bir psikoloji bilgisi gerektirmektedir-Bu nedenle yapılan 
uygulamalar dikkatle gözden geçirildiğinde $por psikologlarının 
Rrtlflkalandırma sorununun dikkatle ele alınması gelecektir. 

Uluslararası takım yolculuğu sırasında etkili k takım psikologluğu 
İçin bilinmesi ve uygulanması gereken bir kısım îllc^er benimsenmelidir. 



OVERUSE YARALANMALARINDA GENEL 
ETYOLOJİK FAKTÖRLER 

O TETİK, TAYDOĞ, H DEMİREL, ÖA ATAY, G LEBLEBİ ClOĞLlÂ 
A ÜZÜMCÜGİL, MN DORAL 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği AD, Ortopadl 
ve Travmatoloji AD 

Kas iskelet tekrarlayan yaralanmaları; tekrarlayan zorlamı 
yaralanmaları, biriken travma yaralanmaları, overuse yaralanmaları, 
tekrarlayan hareket yaralanmaları olmak üzere çeşitli isimler alır. 
Yüklenmeye bağlı olarak doku ve hücre oryantasyon ve organizasyon 
değişimleri matür olan kemik, kıkırdak, ligament ve tendonun mekanik 
özelliklerini değiştirebilir. Artmış tekrarlayan yüklenmeye dokular 
adaptasyon ile cevap verir. Bu sporda daha yüksek atletik aktivlteye 
ulaşmada ve yaralanma sonrasında rehabilitasyon sırasında kullanılıra 

Overuse yaralanmalarının sıklıkla görüldüğü dokular; tendon 
(kas-tendon yapışma yerleri, tendonlar, tendinopatiler, kemik-tendon 
bileşkesi), kemik (stres kırıkları), kas, periost (shin splint), bursa, sinir 
(kompresyon, traksiyon) ve diğer (kompartman sendromu, plantar fasllt) 
yumuşak dokulardır. Sınıflama kronik (uzun zaman içinde tekrarlayan 
yüklenmeler sonucunda) ve akut (kronik üzeri tek bir yüklenme ile 
fizyolojik limitlerde veya üzerinde zorlama ile) olmak üzere iki şekildedir» 

Overuse yaralanmaları çocuk, adolesan ve yetişkin yaştaki 
sporcularda değişik formlarda görülebilir. Erken yaşta spora başlama 
çocukluk yaşındaki overuse yaralanmaları sıklığını arttırmıştır. Bu tlöj 
yaralanmalarda doku yapısı ve adaptasyon yeteneği önemlidir. 

Yaralanma mekanizmalarında biyolojik dokunun; fiziksel 
limitlerinin üzerinde fizyolojik olmayan kuvvet ve yüke maruz kalması, 
kötü teknik ve alışkanlık ile çalışması, bozulmuş kas fizyolojisine rağmen 
yüklenmenin sürdürülmesi, devamlı pasif yüklenmeler veya tekrarlayan 
kuvvetlere maruz kalması sayılabilir. 

Mikroskopik düzeydeki değişiklikler enflamasyon, dejenerasyon, 
dokularda yırtık veya kopma şeklinde olabilir. Mikro yaralanma ağrı 
oluşturuken, makro yaralanma şişlik, ısı artışı, kızarıklıkla kliniğe yansır. 

İskelet sisteminin yapısal ve fonksiyonel bütünlüğü tekrarlayan 
yüklenmeye verdiği cevap ile ilgilidir. Yüklenme şekillerine göre 
güçlenme veya zayıflama şeklinde bir cevap ortaya çıkar. Azalmış stres 

imlama yıkım ve organizasyon bozukluğu yaparken, kritik düzeyde 
«flınış »tros ve zorlama sentez ve proliferasyon ile matriks 
K|nl/«»yonuna sebep olur. Kritik sınır üzeri artmış stres ve zorlama, 

•i..! ıı yaralanması İle sonuçlanır. 

Ovaruae yaralanmalarında aşırı, erken, kontrolsüz yüklenme söz 
IUIMUHIKhır ve latirahat-toparlanma adaptasyon cevabı bozulmuştur. 

Sporcularda overuse yaralanmalarında risk faktörleri tekrar, 
yijk*nk kuvvet, kötü ve zorlamalı eklem pozisyonları, direkt baskı, belirli 

Mayonda uzun süre kalma, vibrasyondur ve birden fazla risk faktörü 
ıinki arttırır. 

Overuse yaralanmalarında riski azaltmak için ısınma, eğitim, 
U»Hflfflı disiplin, iyi rehabilitasyon, stres ile başa çıkabilme, iyi 
antrenman, dış şartlar, kazanma isteğinin kontrolü gereklidir. 

Overuse yaralanmalarında etkenler iç (intrensek) ve dış faktörler 
(ekalrensek) olmak üzere iki grupta toplanabilir. Ekstrensek faktörler: a) 
IfBvma özellikleri: sporun tipi, travma süresi, oynadığı bölge, yarışmanın 
düzeyi, b) ekipman: koruyucu cihazlar oyunda kullanılan aletler giysi ve 
ayakkabılar, c) çevre: zemin, salon veya dış saha, hava koşulları, 
••/onun zamanı, diğer sporcular, ve d) antrenman: tip, süre, sıklık, 
llddetl olamak üzere 4 grupta incelenebilir. Sporcuya bağlı faktörler 
İM «O fiziksel özellikler: yaş, cinsiyet, somatotip, önceki yaralanmalar, 
flllktel durum, eklem mobilitesi, kas kuvveti ve esnekliği, ligament 
Initablllteleri, anatomik bozukluklar, motor özellikler, spora özgü 
yetenekler ve genetik özellikler ile, b) Psikolojik özlellikler: motivasyon, 
rlık alma, strese verilen cevaptır 

Overuse yaralanmalarından kaçınmak için korunma önemlidir. 
Korunmada aktivite önce ve sorası ısınma ve germe, intemal ve 
akltarnal faktörlerin düzenlenmesi, düzgün antrenman programı, spora 
özgü antrenman ve konsantrasyon, vücuttan gelen uyarılara dikkat 
etmek (ağrıyı algılamak ve dinlemek), yeterli dinlenme araları vermek, iyi 
poatûr ve uygun teknik kullanmak, antrenmana dönüş için tam 
İyileşmenin beklenmesi önemli başlıklardır. 

Doktora baş vurma en erken dönemde olmalıdır, çünkü gecikilen 
durumlarda tedavi ve iyileşme süreci de kötü etkilenmektedir. 
Unutulmamalıdır ki ovruse yaralanmalarında tedavi korunmadan daha 
pahalıdır. 



OVERUSE YARALANMALARINDA 
REHABİLİTASYON İLKELERİ 

STAYDOĞ, O TETİK, AH DEMİREL, MNDORAL 
HÜTF Spor Hekimliği Anabilim Dalı 

Sportif kas iskelet sistemi yaralanmalarının etiyolojisi son yıllarda 
ciddi bir karakter değişimine uğramıştır. Eskiden travmatik yaralanmalar 
daha fazla görülürken, günümüzde "overuse - aşırı kullanım" 
yaralanmaları ön plana çıkmaktadır. Bu yaralanmalarda belirgin büyük 
bir travma olmaksızın, tekrarlayan yüklenmelere karşı organizmanın 
yetersiz cevabı söz konusudur. 

Aşırı kullanım yaralanmaların nedenleri arasında; sporcuların 
haftalık antrenman saati, antrenmanda yüklenme şiddeti ve müsab.ıku 
sayısında artma ve dinlenme süresinde azalma oldukça önemli bir yor 
tutmaktadır. Sporcuların artan yıllık yarışma sayısı, yarışma takvimi 
sıkışıklığı sporcuların tam iyileşemeden ardı sıra yarışmalara 
katılmalarına yol açmaktadır. Leadbetter WB ve arkadaşlarının 
çalışmasında ortaya koydukları gibi aşırı kullanım tendon patolojilerimin 
kişi daha ağrı duymasa bile tendonda patolojik değişiklik lar 
başlamaktadır. Kişi ağrıyı algıladığında genellikle ciddi sorunlar ortaya 
çıkmış olmaktadır. Ağrının belirli bir düzeye çıkmasının akabinde sporcu 
antrenmanı kesip, kısmi istirahata geçtiğinde ağrı hızla azalmaktadır, 
Sorun ağrı eşiği düzeyine indiğinde ise, sporcu spora geri dönüş için 
ciddi çaba sarf etmektedir (1). Ancak gözden kaçan önemli bir sorun Iso, 
ağrının şiddetinin azalması yaralanmanın tamamen düzelmesi anlamına 
gelmeyip, erken dönme çabaları iyileşmeyi geciktirdiği gibi, kalıcı 
sorunlara da yol açmaktadır (Şekil 1). Dolayısı ile aşırı kullanım 
yaralanmalarında tedavi ilkeleri çok önemli olup, sporcunun ve onu 
hazırlayan kişilerin bu hususa çok sıkı uyması gerekmektedir. 
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Şokll 1- Tendon aşırı kullanım yaralanmalarında ağrı-geri dönüş 
•Umul ve yaralanma düzeyi arasında ilişki (Leadbetter WB, ve ark. Clin 
tportı Med 1992' den alınmıştır). 

Bu konuşmada bu konu ile daha detaylı bilgi vermenin yanı sıra, 
aıın kullanım yaralanmalarının derecelendirilmesi, bu derecelere göre 
mlnvi prensiplerine yer verilecektir. Verilecek olan tedavi seçenekleri ve 

llknlnr kanıta dayalı tıp açısından değerlendirilecektir. 

Kaynaklar 

Leadbetter WB, Mooar PA, Lane GJ, Lee SJ. The surgical 
treatment of tendinitis. Clinical rationale and biologic basis. Clin 
Sports Med 1992; 11: 679-712 



SPOR HEKİMLİĞİ İÇERİSİNDE SPOR 
BESLENMECİSİNİN ROLÜ 

H TURNAGÖL 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO 
Sporcu beslenmesi; beslenme ve fiziksel aktivitenin blrbiriylf] 

etkileşiminden doğan beslenme biliminin uygulamalı bir alanıdır. Diyen 
alışkanlıklarının sportif yarışmalara katılan sporcuları etkileyebileceği vo 
o spor dalında çok önemli rol oynayabileceği konusunda şüphe yoktufl 
Diyet müdahaleleri; performansı optimal hale getirmesine rağmen, 
bireyler arasında ve spor dallan arasında çok farklılık gösterir ve bu 
alanda hala öğrenilecek çok şey bulunmaktadır. 

Birçok sporcu ve antrenör tarafından; motivasyon, antrenman, vo 
genetik eğilimin sporcu performansında temel taş olduğuna inanılıll 
Buna rağmen, uygun beslenme olmadan, sporcunun tam performans 
göstermesi olası değildir, çünkü performans uygun beslenme düzeni 
olmadığında hep aynı düzeyde gösterilemez, toparlanma yavaşlar vt| 
sporcu sakatlık ve enfeksiyonlara açık hale gelir. 

Spor dallarına göre beslenme desteği, elit düzeydeki yarışmalardı 
kazanmakla kaybetmek arasında fark yaratabilir. Elit düzeyde olmayan 
sporcular bile, kazanmak isterler. Diyet yetersiz ve dengesiz olduğunda, 
antrenman yapabilme ve yarışma yeteneğinin bozulması kaçınılmazdır. 
Performans diyetin düzenlenmesiyle iyileştirilebilir fakat optimum diyet 
spor dallan arasında farklıdır ve bireyler arasında da değişecektir, lyl 
beslenme ortalama bir sporcuyu dünya-sınıfında elit sporcu yapmaz 
fakat düzensiz ve kötü beslenme alışkanlıkları elit sporcuların 
performanslarının kötüleşmesine neden olabilir. 

Spor Beslenmecisi Uygulamada Ne Yapabilir? 

• Tüm elit düzeydeki sporcuların, sağlıklı beslenmelerini ve 
performanslarını optimum düzeyde göstermelerini sağlayabilir, 

• Bilimsel kurallara göre, sporcuların daha sağlıklı bir beslenmo 
seçimi yapmalarını sağlayabilir, 

• Elit ve rekreasyonel sporculara, spor klüpleri yöneticilerine danışmanlık desteği verebilir. 

JJ 

Hm önorliordo bulunabilirler? 

Uygun kilo düşüşü ve egzersiz İçin enerji alımı nasıl sağlanır 

* Yeme bozukluğu nasıl düzeltilir 

Spor ve yaşam için daha fazla enerji nasıl alınır 

Karbonhidrat protein ve yağ en iyi denge içinde nasıl alınır 

Üst düzey sportif performans için nasıl beslenilir 

Optimum büyüme ve gelişme için nasıl beslenilir 

Uygun vücut yağı seviyeleri nasıl korunur 

Egzersize uygun olarak en iyi sıvı seçimleri nasıl yapılır 

ti Yarışma öncesi beslenme nasıl olmalıdır 

Antrenman ve yarışma sonrasında toparlanma en iyi şekilde 
naaıl gerçekleştirilebilir 

Yolculuklarda beslenme nasıl olmalıdır 

Uygun ergojenik yardım ve diyet suplementleri nasıl 
•ağlanabilir v.b konularında destek sağlayabilirler. 

Spor diyetisyenleri çok geniş bir alanda çalışabilirler: 

Klinik Uygulama. Sporcu diyetisyenleri; geniş ölçüde spor 
hekimliği kliniklerinde, spor enstitülerinde ve fitnes merkezlerinde 
yatışabilirler. Ayrıca spor klüplerinde de uygulamacı olarak görev 
bbillrler. 

• t Toplum Eğitimi. Birçok sporcu diyetisyeni medya ve şirketler 
yoluyla beslenme bilgilerini yaymada ve SESAM v.b kurumlarda 
•porcu beslenmesinin öğretilmesinde eğitimci olarak görev alabilirler. 

# Bilimsel Araştırmalar ve Akademisyenlik. Üniversitelerin 
hiınyoHİnde de araştırmacı ve eğitimci olarak çalışabilirler. 



TT SPORCU ANEMİSİ ̂ ^ f 5 J ^ f « 

MTÖBÜ I 

EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 

Sporcu anemisi, sporcularda karşımıza çıkan ve normalin il 
sınırında olan hemoglobin değerlerine denir. Egzersiz yapan atletlerdi 
sıklıkla düşük hemoglobin ile birlikte düşük hematokrit ve düşük ferrltln 
düzeyi sporcu anemisi olarak tanımlanır. Normal hemoglobin alt sınırı 
erkeklerde 14 g/100 mi, bayanlarda 12 g/100 mi. olup bu değerlerin altı 
sporcu anemisi yönünden anlamlıdır. Uzun süre stabil yaşamdan sonra 
egzersize başlayanlar, ağır egzersiz yapanlarda ve egzersiz şiddetini 
birdenbire arttıranlarda anemi gelişebilir. 

Ferritin düzeyleri demir depoları için belirleyici olup her 1ug ferrltlni 
8 mg demir deposuna karşılık gelir. Demir vücuda transferin yoluyla 
dağıtılır. Serum demirinin % 95' den fazlası transferin ile bağlıdır. Demir 
eksikliğinde transferin satürasyonu azalırken transferin düzeyleri 330 
ug/100 mi' den 500 ug/100 mi' nin üzerine çıkar. Demir eksikliğini 
göstermede transferin satürasyonu serum demirine göre daha lyu 
belirleyicidir. 

Tüm atletlerde sporcu anemisi gelişmesi beklenmez. De Winj ve 
arkadaşları Hollanda milli takımındaki atleterin % 6' sının yukarıda 
belirtilen hemoglobin düzeylerinin altında değerler bulunmuş, ancak iki 
atlet gerçek anemi yakınması göstermiştir. Uzun mesafe koşucularında 
demir eksikliği olsun ya da olmasın ya da yarış öncesi ve sonrası serum! 
eritropoetin düzeylerinde değişiklik bulunmamıştır. 

Başlıca sporcu anemisine yol açan durumlar; 

1. Mekanik Hemoliz 

2. Hematüri, Myolobinüri 

3. Gastrointestinal kanama 

4. Demir emilim bozukluğu 

5. Menstruasyon 

6. Terle demir kaybı 

I 

7. Beslenme yetersizliği 

8. Plazma volüm değişiklikleri 

Mokanlk Hemoliz 

Eritrositlerin normal yaşam süresi olan 120 günden önce 
yıkılmışıdır. Uzun mesafe koşucularında ayak tabanındaki kılcal 
llrnarlirdaki eritrositler tekrarlayan mikrotravmaya maruz kalır ve 
•fflOİlt Oluşur. Bunun dışında şiddetli egzersiz ile damarlardaki laminar 

İdimin türbülan akıma dönmesi, egzersiz sırasında salınan epinefrin İle 
İalnk İçindi oluşan vazokonstrüksiyon, hemolizi kolaylaştırır. Egzersiz 

vücut ısısının ve asit metabolitlerin artışı, eritrosit membran direncini 
•inildi ak hemolize yol açabilir. 

Hematüri, myoglobinüri 

Hematüri, idrarda eritrosit bulunmasıdır. Bazen makroskobik 
ılrthllmesine rağmen çoğunlukla mikroskobiktir. Uzun mesafe 

koşucularının yaklaşık % 17 ile 90' ında bildirilmiştir. Hematüri koşudan 
Hinin sonraki ilk idrarda görülür ve idrar tetkikinde 24 ile 72 saat içinde 
mmnlürinin düzelmesi diğer patolojik durumları dışlamak çin yararlıdır. 
D i r antreman çok sık yapılırsa idrar renginde değişiklik olsun yadı 
ııhıKisin hemoglobin düzeyindeki geçici azalma kalıcı hale dönüşebilir. 
Hımıtûri özellikle ağır efor gerektiren sporlarda (atletizm, futbol, yüzme 
gibi) boş mesanenin arka duvarının mesane tabanına çarpması, mesane 
ılı ı vı ir in in birbirine çarpması sonucu gelişen hasara bağlı oluşabileceği 
Qlbl ıforle renal kan akımının azalması ile gelişen renal iskemi, renal 
i r t ı r vızokonstrüksiyonuna bağlı glomerul filtrasyon hızında artış ve 
»eiKil travmaya başlı olabilir. 

Myoglobinüri, idrarda myoglobin çıkışı olup özellikle antrene 
i lmiyen kişilerde ağır egzersiz sonrası kas hücrelerinin harabiyeti 
Sonucu gelişir. Efordan 1-2 gün sonra oluşur ve idrara parlak kırmızı 
nnk verir. 

Gastrointestinal kanama 

Kanama genellikle intestinal kanalın üst bölümünü içerir ve gözle 
görülür olmayabilir. Çoğu zaman karın ağrısı ve ishal gibi klinik bulgular 
«ilık etmez. Kan kaybı günlük birkaç mililitreye ulaşabilir. Özellikle uzun 
mesafe koşucularında değişik yayınlarda % 8 ile % 83 arasında 
bildirilmektedir. Gastrointestinal kanama egzersizin şiddeti ve süresi, 
mesafenin uzunluğu ve dehidratasyon derecesiyle ilişkili olup 
gastrointestinal kanalın geçici iskemisi, egzersiz ve strese bağlı midi 
l l l t salgısı, antiinflamatuar ilaçlar ya da aspirin sorumlu tutulmaktadır. 



^svreK «vıııaaı yaauuınıesunaı Kanamanın l 
saattâf?V fazla sürmediğini göstermiştir. 

w 
V W l r emilim bozukluğu 
/ Piksel aktivitede artış, demir emilimini bozabilmektedir. Antremin I 

arttığı ' zaman transferin doygun hale gelir ve barsak m u k o ı l j 
hücrçj1 /inden demir salınımı azalır. Buna karşın demir salınımı, düşüü| 
plazTK% transferin satürasyonu ile kolaylaştırılır. Bu durum ağır antreman 
sırası?1 Aı demir tedavisine ilişkin soru işaretini ve demir alımı İla 
dolaşıktaki ferritin arasındaki ilişki olmayışını açıklar. 

Anstruasyon 

rt^mir eksikliği bayan atletlerde daha sıklıkla görülür ve bayan 
atletl&jA % 20 ile 47 sinde düşük ferritin düzeyi saptanırken erkeklerde 
bu o r ^ ı % 2 ile 13 arasında bulunmuştur. 

% 
- # He demir kaybı 

Amalde önemsiz iken ağır egzersiz sonrası terle demir kaybı 
artm^ı /.dır. Ter litrede 400 ug demir içerir. Birkaç saatlik koşu sonran 
ter il^jJ^edeki demir 470 ile 530 ug' a ulaşır. Ortalama termal sıcaklıkti] 
(10 °A uzun egzersiz ile saatte 2 ile 3 litreyi aşan terleme olabilir va 
günlüji Jemir kaybı diyetle alınan miktara yakın yani 1-2 mg' a ulaşabilir. 

«fişlenme yetersizliği 

p̂ Vnir eksikliği gelişen sporcularda yeterince demir alınamaması 
ve de» J^siz beslenme anemiye katkıda bulunur. 

ı ıfzma volüm değişikliği 

ı (fjn süreli egzersizle plazma volümü artabilir. Hemodilüsyon | 
zorlu fersizden sonra 48 saatten uzun sürebilir ve 1 hafta devam 
edebi o Antremanlı, zorlu spor yapan atletlerde hemodilüsyona bağlı 
hematfjjf^it % 40-42 düzeyinde olup hemoglobin değerleri normal olabl lo 
Antrefjy^ plazma volümünü arttırır ve eritropoezi uyarır. Plazma 
volürrvyieki artış uzun süreli egzersize yanıt olarak hormonal ve 
protelA'bağlı osmotik basınç değişiklikleri ile düzenlenir. Eritropoez, 1 
e r i t r o ^ y i n salınımına bağlı olup böbreklerdeki kan damarlarının oksijerH 
içeriğify düzenlenir. Egzersize bağlı plazma volüm artışı eritrosit volüm 
artışırvjft daha hızlı ve daha büyüktür. 

: jf^RCU ANEMİSİ TEDAVİSİNDE PRATİK ÖNLEMLER 

demir depolarının kaybını önlemek ve gerçek anemiye ve/ 
veya ^;sel güçsüzlüğe engel olmaktır. Tedavinin etkinliği klinik ve 

ihiniiiti.ii bulgularına göre değerlendirilir. Atletlerde sıklıkla görülen 
Ilıt ine illi ınyon tanıyı ve tedavinin Izlemlnl güçleştirir. 

I)uha az travmatik, yumuşak zeminlerde antreman yapmak, tabanı 
Ulekll ayakkabılarla günün serin zamanlarında antreman yapmak 
ımıİNİıı. Antiinflamatuar İlaç ya da aspirin almamak yerinde olur. 

Demir depolarında azalma dengeli bir diyet ve planlı bir antreman 
tflhlanme periyotları ile dengelenmiş yoğun antreman periyotları) 
iiliûiiHİ" engellenebilir. Orta derecede yüksek yerde yaşama ila 
Mropoez uyarılabilir. Demir eksikliği riski olanlarda (serum ferritin 

tayl < 20ug / L ve transferin satürasyonu < % 16) oral yoldan aç iken 
Iflrml ardışık gün/ay demir tedavisi verilebilir. Ferritin düzeyi normal 
nİHiıi.ıı.ı demir tedavisi verilmemelidir. 
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SPORCULARDA KARDİYOVASKÜLER TARAMA 

E KAŞIKCIOĞLU 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı 

Sporcularda morbidite veya ani ölüm potansiyeli olan kardiyo-
iskuler anormalliklerin önceden tespiti istenmeyen olayların gelişiminin 
ngnllnmosi açısından önemlidir. Kardiyovasküler değerlendirme 

kanamakları şöyle sıralanabilir: 

• Aı uımnöZ 

• f İlik muayene 

• Ullrnhat elektrokardiyografisi 

I* t İ0f ersiz testi 

• İlan* İnceleme yöntemleri 

Sporcuların sağlık taramasının sağlanması için en önemli ve 
MHıull basamak değerlendirme yöntemleri aile öyküsü ve fizik 

iUytntnln yapılmasıdır. Yalnızca sporcu ve ailesine ait sağlık öyküsü 
Ilıtarak bazı kardiyak patolojilerden yüksek oranda şüphelenilebilir. Bu 
Kulama; sporcunun şikayeti, şikayete yönelik sorgulama, önceki 
•rdlfil tıbbi rahatsızlıkları, aile bireylerine ait sağlık öyküsü, ilaç 

Kullanımı sırayla sorgulanmalıdır. 

ı Kalp hastalığını düşündüren başlıca semptomlar: 
-1 »öflüB ağrısı 

j»Halsizlik 
, t Çarpıntı 

• NnftiH darlığı 

• Maş dönmesi ve bayılma olarak sıralanabilir. 

Bu şikayetlere yönelik olarak sorulması gereken spesifik sorular 
şu tuklldo sıralanabilin 

ı İstirahatta ya da egzersiz sırasında göğüs ağrınız oluyor mu? 

Arkadaşlarınıza göre daha erken yorulur musunuz? 



• Egzersiz sırasında ya da sonrasında nefes darlığı hissederimslnlz? 

• Son zamanlarda herhangi bir enfeksiyon hastalığı geçirdiniz mi? 

• Egzersiz sırasında veya sonrasında; baş dönmesi hissetiniz mi? 

• Egzersiz sırasında veya sonrasında bilinç kaybı oldu mu? 

• Şu ana kadar kan basıncınız yüksek saptandı mı? 

• Şu ana kadar muayenenizde kalbinizde üfürüm duyuldu mu? 

• Herhangi bir sebeple sportif aktiviteniz doktor tarafından yasaklandı mı? 

Sporcu ailesinin öyküsü sorgulamasında öncelikli olarak sorulman gerekenler; 

• Ailenizin herhangi bir bireyinde yüksek tansiyon ve/veya kulp problemi var mı? 

• Ailenizden herhangi bir kimsede 50 yaşın altında ani ölüm var mı? 

• Kardiyak risk teşkil eden alışkanlık ve ilaç kullanırında sorgulanmalıdır; 

• Sigara ve/veya alkol kullanıyor musunuz? 

• Kullandığınız herhangi bir ilaç ya da madde var mı? 

Uygun kardiyak ön tanı ve ayırıcı tanı için sporcu anamnezlndsn 
sonra mutlaka eksiksiz bir genel ve sistemik muayenenin yapılması 
gerekir. Uzun boylu, araknodaktilisi, skolyozu, yüksek damağı saptanan 
bir sporcuda Marfan sendromunu yüksek olasılıklı olarak düşünmemizi sağlar. 

Nabız özelliklerine bakılması kardiyak patolojilerin iyi bir periferlk 
bulgusunu sağlar. Amplitüdü azalmış bir nabız aort stenozunu, hızlı ve 
yüksek amplitüdfü bir nabız aort yetersizliğini, alterne eden ve vücul 
sıcaklığına oranla yüksek frekanslı nabız sporcuda miyokarcflt Ön 
tanılarını çağrıştıran özelliklerdir. 

Sporcunun fizik muayenesi, kendisini rahat hissedebileceği, sessl/ 
ve oda ısısının sağlandığı bir ortamda yapılmalıdır. Öncelikle göğüs 
çeperinin yapısal görünümü değerlendirilmeli, olabilen yapısal 
anormallikler kaydedilmelidir (örneğin pektus ekskavatus, karinatus gibi). 
Bu yapısal anomalilerle giden kardiyak malformasyonların olabileceği 
akılda bulundurulmalıdır (aort koartasyonu, atriyal ve ventriküfer sepi.il 
defekt gibi). 

41 

Hır İki vontrikül aktivltesi belirlenmeli ve kaydedilmelidir. Göğüs 
Vfnııııln herhangi bir odakta trll alınıp alınmadığı incelenmeli, 
lığıiKİn hangi odakta belirgin olduğu belirlenmelidir. Sonrasında her 
intakta yapılan kardiyak oskültasyonla birinci ve ve ikinci kalp sesinin 

İtini l, birbiriyle olan ilişkisi, ek ses ve üfürümün olup olmadığı 
•û«ı (indirilmelidir. Saptanan üfürümün şiddetine, diyastolik veya 

i» ılık olduğuna, pozisyon ve manevralarla değişip değişmediğine, 
filim gösterip göstermediğine bakılarak fizyolojik olanlardan ayırt 

lllmnlldlr. Aort odağında belirgin olan fakat mitral odağa ve boyuna 
•Û»ıı yayılan sistolik karakterde pozisyonla değişmeyen bir üfürüm aort 

•unu düşündürürken, ayni odakta valsalva manevrasıyla artan 
IfliHim hlptrtroflk kardiyomiyopatiyi düşündürmelidir. 

Fakat bu tarama testleri, kardiyovasküler değerlendirme için her 
iman yeterli olamayabilir. örneğin, öykü ve fizik muayene sorgulaması 

vn üniversite yaşındaki sporcuların %25'inden fazlasında yeterli 
|yde olamamaktadır. Yapılmış olan bazı geriye dönük çalışmalarda 

olum gelişmiş sporcuların yalnızca %3'ünde ölümcül kardiyovasküler 
•Mt imali öyküsü alınabilmiştir. 

| Animnez ve fizik muayeneden sonra her sporcuya mutlaka 
ilimi mi elektrokardiyografisi çekilmelidir. Amerika Kalp Cemiyeti 
ıı«fııı<Mn ağır ve yarışmalı spor yapan bireylerde efor testinin yapılması 
Mtllilğl belirtilmektedir. Bu testlerde patoloji şüphesi durumunda ileri 
•»Unun |ç|n ekokardiyografi, 24 saatlik ritim analizi, elektrofizyolojik ve 

KHimer anjiografi değerlendirmesinin yapılması uygundur. 



SPORDA BEYİN SARSINTISI: SAHADA 
DEĞERLENDİRME VE AKTİVİTEYE DÖNÜŞ 

HGUR 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD. 

Spor hekimi veya takım doktorları için beyin sarsıntısını tanıma ve 
gerekli girişimleri yapma sık olmamakla birlikte karşılaşılan en önemli 
sorunlardan biridir. Beyin sarsıntısı açısından riskli spor branşlarının 
başında boks (%80), amerikan futbolu (%5-20) ve binicilik (%11-1îj 
gelmektedir. Futbol, güreş ve basketbol branşlarında görülme sıklığı İH 
%2-5 (1000 egzersiz saati başına oran 0.15-0.25) dir. En sık görülen 
semptomlar; baş ağrısı (%54), sersemleme (%31), baş dönmesi (%18) 
ve görme bozukluğudur (%11). Futbolcuların % 50'si kafa ile topa 
vurmayı takiben 1 dakika (2 saniye - 1 saat) baş ağrısı tarif etmektedir, 
Futbolcuların büyük bir çoğunluğu (%89'u) kariyerlerinde en az bir kere] 
kafa travması yaşadığını ifade etmektedir. Beyin sarsıntısını semptom 
ve işaretleri ile sınıflamak veya karakterize etmek, ciddiyetini belirlemok, 
tedavi etmek ve hastanın geleceği hakkında karar vermek (spora dönüş, 
ikincil travma) günümüzde halen sıkıntılı bir konudur. Sahada yapılacak 
değerlendirmede hedef; sporcunun bilinç düzeyi ile ilgili doğru ve tam 
tanıyı koymak, ek yaralanmaları (özellikle servikal omurga) tespit 
ve/veya ekarte etmek, yaralanma mekanizmasını (direk temas, sert 
yüzeye çarpma, ani rotasyon) belirlemek, sporcunun postürünü 
gözlemlemek ve değerlendirmek, konuşma ve bilinç bozukluklarını 
değerlendirmek olmalıdır. Takiben sporcunun sahaya dönüşüne veya 
hastaneye transportunun gerekliliğine karar vermek gerekir. Saha 
kenarındaki ilk değerlendirmeyi takiben sporcu en az 15 dakika gözlem 
altında tutulmalı ve takiben aynı kişi tarafından 2. değerlendirme 
yapılmalıdır. Eğer herhangi bir semptom gelişiyor ise sporcu sahaya 
(aktivitesine) geri gönderilmemelidir. Eğer sporcuda bilinç kaybı va 
oryantasyon sorunu yok (asemptomatik) ise intrakraniyel basınuı 
artıracak provakatif testler (20-30 m koşu, 5 mekik, 5 şinav, 5 otur-klflj 
veya sırt üstü yatırıp ayakları kaldırmak) uygulanabilir. Bu testler 
sonucunda eğer semptom oluşur ise spora geri dönüş engellenmelidir. 
Retrograd amnezi, bilinç kaybı, konsantrasyon sorunu ve 15 dakikadan 
daha uzun süren semptomları olan sporcuların aktivitelerine geri 
dönmesine izin verilmemeli, 24 saat takip edilmeli ve kraniyel inceleme 

• 

•Bilmelidir. E0er asemptomatik sporcunun aktiviteye geri dönüşüne İzin 
nMiynn yarışma veya antrenman sırasında aynı kişi tarafından tekrar 
ir..ı..M<Ilıihıinlidir. Sarsıntı geçirmiş sporcu 2. travmaya daha açıktır. 

JH! »emptomatik sporcu aktivitesine döner ve 2.travma İle karşılaşırsa 
f ı IMI ut da Ciddi bir hal alacaktır. Sonuç olarak beyin sarsıntısını 

jftetoffl v<> İşaretleri İle sınıflama veya karakterize etmek İle İlgili 
m mu j/< in halan sıkıntılar mevcuttur. Beyin sarsıntısını sınıflama acil 
llaşım açısından önem taşımakla birlikte sıklıkla aktiviteye geri 
RUşe karar vermek İçin yeterli olmamaktadır. Beyin fonksiyonu ve 
HMüöonOn Indlrek ölçüm yöntemi olarak kullanılan nörofizyolojik 
ilim aok hassas değildir. Buna karşın psikometrik performanstaki 
•İma lak başına geri dönüşü bloke etmek için yeterli bir kriterdir. 
Utanın bilgiyi değerlendirme süreç hızındaki zayıflama sarsıntının 
•MİMİ atklilnl test etmede en güvenilir yöntemdir. Hastanın geleceği 
llılıınde kırar vermek (spora dönüş) ikincil travmalar açısından önem 

(•sımaktadır. 



SPORDA PERFORMANSIN SINIRLARI 

CAÇIKADA 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

insanoğlu kendisini tanımlamaya başladığı andan İtibaren. | 
varolmak için sınırlarını zorlamaya başlamıştır. Modern ollmply^ 
oyunlarıyla birlikte sınırlarını zorladığının ifadesi olarak "citius, altlulı 
fortius", "daha hızlı, daha yükseğe ve daha kuvvetli" ollmplyfl 
söyleminde bir slogan olarak yer bulmuştur. İnsan sürat, kuvvtt, 
dayanıklılık, hareketlilik, beceri ve koordinasyon özelliklerini farklı spo 
dalları içerisinde ifade ederek, sınırlarını sürekli bir şekilde zorlayı 
gelmiştir. Performansın sınırlarının doğal olarak bir yerde durman 
gerektiği düşüncesinden hareketle, bu sınırın ne olacağı, merak konun 
olmuştur. İnsanoğlunun performans sınırlarının ne olabileceği, AV 
Hill'den (1925) başlayarak, farklı araştırmacıların merak konulu 
olmuştur. Bu konuda, öncelikli olarak atletizmde kırılan rekorlardır 
hareketle farklı yordamalar yapılarak, rekorların nereye kadar 
kırıtabileceği ve rekorların kırılması veya kınlamamasını lal* I 
sınırlayıcıların neler olabileceği sergilenmeye çalışılmıştır. Birçok »pof 
bilimci, performansı etkileyen öğeler içerisinde genetik yapı ve yeteni)! 
antrenör, planlama, saha ve tesis gibi etkenlerin kaliteli antrenman 
yapmayı etkilediğini, bunun ise performansı yönlendiren en önemli olken 
olduğu üzerinde durmuşlardır. Bunun yanısıra yenilenme yetene) 
antrenmana uyum yeteneği ve antrenman kapasitesindeki gelişimle? 
birbirlerini olduğu kadar her biri ayrı ayrı performans gelişimini 
etkilemektedir. Sportif performansın geliştirilmesinde biyomekanlk, 
fizyolojik, psikolojik etkenler, beslenme ve ergojenik destek, suplemnnt 
kullanımı, farmokolojik uygulamalar, ilaç kullanımı ve doping, tıbbi 
destek ve antrenman gibi yaklaşımların etkili olduğu görülmektodlr 
VVilliams (1998), performansı sınırlayan etkenler olarak b i y o m e k i n 
etkenlerin enerji kullanım yeteneğini, fizyolojik etkenlerin enerji üretim 
yeteneğini ve psikolojik etkenlerin ise enerji kontrrol yeteneğini, 
sınırladığını belirtmektedir. Performans gelişiminde antrenmanın önemli 
bir etken olduğu ancak antrenmana uyumu etkileyen en önemli 
etkenlerin başında genetik özellikler ve yetenek olduğu, antrenmanın 
genetik potansiyeli açığa çıkarabildiği üzerinde durulmaktadır. Yeni gen 
araştırmaları farklı kondisyon öğelerine ilişkin bulguları sundukça, Hor İki 
yıllarda yeteneğin tanımlanması ve rekorların kırılmaya devam etrımel 

illi Kılabilir. Bununla birlikte, rekorların bir noktadan sonra plato 
nllayenegi ancak bu platoya henüz ulaşılmadığı gözlenmektedir. 

ı .MM.m kırılması, bugüne kadar olduğu gibi antrenman yöntemlerinin 
lifimi, hır blyomotor özellik için yeni tanımların yapılması, bilimsel 
lak pı »gramının geliştirilmesi ve dopinge bağlı olarak artmaya devam 



i 
TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİNDE 2004-2008 

YILI YARALANMALARININ ANALİZİ 

MS BİNNET 

UEFA Sağlık Kurulu Üyesi 

TFF Sağlık Kurulu Başkanı 

Günümüz futbolu çok yönlü bir ekip çalışmasını gerektiriyor. 
Başarıya giden yolda, artık takıma ve oyuncuya verilen donlok 
hizmetlerinin kalitesi de büyük önem taşıyor. Sağlık hizmetleri İm 
anlamda futbolun en önemli ve öncelikli gereklerinden biri. ÇünMı 
futbolda sunulan sağlık hizmetlerinin düzeyi ve kalitesi sonucu etkileyin 
faktörler arasında. Bu nedenle ülke futbolunun düzeyindeki 
göstergelerden birinin de sakatlıklarla ilgili veriler oluşturuyor 
Profesyonel futboldaki rekabet, çoğu zaman sertliği de beraberindi 
getiriyor, ikili mücadelelerin yoğunlaşması, maç trafiğinin artması ve 
kazanma hırsının ön plana çıkması, sakatlık riskini arttırıyor. 

Futbolda sakatlıklarla ilgili olumsuzlukları en aza indirgemek için 
FİFA ve özellikle UEFA bir dizi çalışma yapıyor. Bu iki uluslararası f u t M 
kuruluşu, gerçekleştirdikleri büyük şampiyonaların sağlık yönünü sürekli 
ekipleriyle izliyor, örneğin FİFA her Dünya Kupasını sağlık yönünden 
irdelerken, UEFA ise hem Şampiyonlar Ligi hem de farklı kategorilerde™ 
Avrupa Şampiyonlarında aynı amaçta çalışmalar yapıyor. UEFA 2000 
2004 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ne katılan 12 ülkenin 4| 
takımındaki 1200 oyuncu izledi, bu ligin sağlık ve sakatlıkları yönünden ] 
tüm bilgileri topladı. Bu bilgiler daha sonraki turnuvalar ve şampiyonalar 
için yol gösterici bir özelliği taşıyor. 

TFF Sağlık Kurulu, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'ln UF TA 
ve FİFA normlara uygun biçimde sağlık verilerini topladı. Lig düzeyindi* 
ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bu araştırma ile oluşan sakatlıkların I 
özellikleri tespit edildi. Bu yöntemle üst düzey futbolcuların aklıkları I 
riskler ve oranları daha net ortaya konuldu, önceden yapılan hu I 
tespitlerin diğer bir amacı da koruyucu önlemlerin alınması, kulüplerin I 
sakatlıklar sonucu uğrayacağı performans ve finansal kayıplarının en I 
aza indirgenmesiydi. Bu çalışmalara başlamadan önce, sezon başındi l 
Süper Lig'de görev alan kulüp doktorlanyla bir toplantı yapıldı. Beşiktaş, 
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İanbulspor, Trabzonspor, Samsunspor, Akçaabat Sebatspor, Çaykur 
ı»por, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, 

AııMraspor, Konyaspor, Denizlispor, Sakaryaspor, Kayserispor, 
llelyespor takımları bu çalışmaya katıldı. Ağustos 2004' ten Mayıs 

V o Kadar süren sezon boyunca A takımı ile sözleşme yapmış olan 
I profesyonel futbolcu bu çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılan 15 

I ttnını yaş ortalaması 25,95'di (en küçük 18 - en büyük 37). Fiziksel 
lyulmı İçerisinde ortalama boy 179,82 cm'di (en kısa 164 - en uzun 

t Ortalama kilo İse 76,074'dı (en düşük 62,2 - en yüksek 98). 
iMiiıni/tio oynayan futbolcuların % 80,58 'ü sağ, % 19,41 ise sol 

ynûını «sas ayak olarak kullanmaktaydı. 

hu çalışma içerisinde takım doktorları her antrenman ve maça 
Hyl futbolcuların katıldıklarını ve katılım sürelerini tarafımıza bildirdiler. 
ışına süresince kulübünden ayrılan futbolcular yalnızca A takım 

•ılı ı mı ıı ıdıı bulundukları dönemde değerlendirme kapsamında 
Mııiılulm 820'si maç , 8370'i antrenman olmak üzere, toplam süre 9190 

I ıı/rtrinden bu çalışma gerçekleştirildi. Bu dönem içerisinde 330 
Ukltlık takım doktorları tarafından tesbit edildi ve ilgili kayıt formu 

lurularak tarafımıza bildirildi. Bilgiler yalnızca çalışma grubumuz. 
raf indin değerlendirildi ve gizlilik esas alınarak futbolcuların 

•İTiyla ilgili hiç bir bilgi aksettirilmedi. Çalışma süresi içerisinde 
İMtİMilm profesyonelce yaklaşımda bulundular. Birincil amacın 
IHılıln performans arttırmak ve onlara yönelik yaralanma risklerini en 

şa indirgemek olduğunun bilinciyle hareket ettiler. 

' Toplam 330 sakatlığın 142'si (% 42) maçta gelişirken 188'i (% 57) 
•ıiınmnnim sırasında yaşandı. Bu konudaki diğer çalışmalarla 

i|il«|iıımak İçin bir açıklama yapmakta yarar var. 1000 saatlik 
Merlindlrmeye göre; toplam sakatlık oranı 39.7/1000 saatti. Bunun 

f/1000 maç, 22.4/1000 ise antrenman saati olarak gelişim gösterdi. 
jftlmarası ortalama verilere göre 1000 saat maçta 16 sakatlık, her 

IHiıı antrenman saatinde 8 sakatlık gelişmekte. Bu oranlarla 
rfileftirıldığında maçlarda gelişen sakatlıkların ülkemizde yüksek 

ıluûu görülüyor. Ancak asıl fark, antrenmanlarda gelişen sakatlıklar 
MMlmin gözlendi. Antrenmanlardaki sakatlık oranı, uluslararası 
ı!*lmıw verilirin çok üzerinde. Bu ilk bakışta ülkemizdeki 

Iiılımımanların kıran kırana geçtiğini düşündürse de yaralanmaların 
p i l i , bu düşünceden uzaklaşmamızı sağlıyor. Sakatlanmaların 
İHlfurnuna baktığımızda, %30,72 sakatlığın kontak olarak ifade ettiğimiz 

Muhli mücadele İle geliştiği izleniyor, %69,27'lik oranın kontak , yani 
i l l in* oimnksızın gelişen sakatlıklar olduğu görülüyor. Bu oranlar, aşırı 



yüklenmelerin Ülkemizdeki sakatlık oranını yükselten önemli bir fnklöri 
olduğunu ortaya koyuyor. 

FİFA'nın 2002 Dünya Kupası ile ilgili sağlık raporları, bütün m$| 
sakatlıklarının dörtte birinden fazlasının (% 27) başka bir oyuncuyla 
temas olmaksızın meydana geldiğini, % 73'Ününse temasa bağlfl 
sakatlıklar olduğunu içerir. Portekiz'de yapılan son A v r u p l l 
Şampiyonası'nda bu oran %41 temastan bağımsız olan sakatlık, %305 

temasa bağlı sakatlık şeklindedir. Temastan bağımsız sakatlıkların^ 
yüksek oranı, futbolcuların fiziklerine aşırı yüklenildiğinin voygJ 
sakatlıklardan sonra tam olarak eski hallerine dönemeden tekrar 
yüklenmelerin başladığının göstergesidir. Ülkemizdeki bu olumsuzluğun 
en objektif göstergelerinden biri de toplam 330 sakatlıktan 61'lnln ayn^ 
sakatlığın tekrarlaması. Futbol dilinde müzmin sakatlık olarak ifade 
edilen tekrarlayıcı sakatlıklar tam iyileşme olmadan başlayan 
yüklenmelerden kaynaklanmakta. 

TAKIMLARIN BÖLGELERE GÖRE SAKATLANMA ŞEKLİ 

İçAnadolu Karadeniz Marmara 

%5,88 % 31,75 % 54,50 

% 94,12 % 68,25 % 45,45 

Çalışmamızda elde edilen en önemli verilerinden bir diğeri da 
sakatlık şiddetleri ve buna bağlı futbolcunun ne kadar süreyle futboldan 
uzak kaldığı ile ilgili bölüm oldu. Takım doktorunun gözetimindi 
futbolcunun ne kadar süre ile antrenman ve maçlardan uzak kaldığı 
tarafımıza bildirildi. Doktorunun sağlam ve futbola tam katılımının 
mümkün olduğunu bildirmesine kadar geçen zaman diliminde, futbolcu J 
iyileşmemiş kabul edildi. Buna göre %50,96 sakatlanma hafif şiddettedir 
ve futbolcu sakatlıktan bir haftadan kısa bir sürede maça ve 
antrenmanlara katılmıştır. %40,91 sakatlık ise orta şiddettedir, maça vt 
antrenmanlara bir haftadan uzun bir aydan kısa süreli katılamamıştır 
%8,12 ise ağır şiddette ve sahalarımızda görmek istemediğlmll 
sakatlıklardır. Çünkü bu futbolcularımız maç ve antrenmanlara bir aydan 
uzun süreli katliama olanağını bulamamışlardır. Burada da dikkati çeken 
unsurlardan birisi de orta şiddetteki yaralanma oranlarının gentl i 
ortalamanın daha üzerinde olduğu doğrultusunda. Ve liglerimizde 
gelişen sakatlıklardan sonra sahaya dönüş süresi uluslararam 
verilerden daha uzun olmakta. 

Kontak( temasa bağlı) 
sakatlıklar 
Nonkontak (temas olmaksızın 
gelişen) sakatlıklar 

t un ><>i(,ııııı ir ı performansındaki uzun süreli kesintiler, hem futbolcu 
I kulüp yönünden maddi kayıpları getiriyor. Kulüplerimize en fazla 

M-«HM yo maddi kayıp sağlayan sakatlıkların yarıya yakını uyluk ve 
«H mı ıh işiyor. Bunu eklem sakatlıkları izliyor. Günümüz futbolunun 

lı karakteri, eklem yaralanmaları açısından risk oluşturuyor. Ancak 
ılu gözlenen sakatlıklar, özellikle adale sakatlıklarının yoğunlaştığı 
I i ı.ıKi.ı oluşuyor. Sakatlanma bölgeleri ve içerikleri incelendiğinde, 

ı adale veya kas sakatlıklarının ilk sırayı tuttuğunu gözlemleniyor, 
•u«imi tn fazla oyuncunun yer aldığı A Milli Takım'ımıza da bu 

ulufe açık bir şekilde yansıdığını bir başka çalışma ile izledik. 

^katlanma şiddetinin bölgelere göre oranları 
Içanadolu Karadeniz Marmara 
% 46,30 % 49,23 % 57,35 
0/044,44 % 41,54 % 36,76 

Ağır %9,26 %9,23 % 5,88 

IAKATLANMA BÖLGELERİ 
Ayak 
Ayak bileği 
Baldır 
Diz 
Uyluk 
Kasık 
Sırt 
Baş.boyun.yüz 
Diğer 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

t M LİG TAKIMLARINDA GÖZLENEN SAKATLANMA TİPLERİ NİN 
ORANLARI 

İncinme 
Aşırı yüklenme (sürantreman) 
Ciddi ezilme 
Kas yaralanmaları (ayrılma ve/veya 
Kırık 
Çıkık 
Diğer 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
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Tüm bu veriler, kaçınılmaz olarak sakatlıkların futbolun en tem mi 
unsurlarından biri olduğuna işaret ediyor. Ancak bu sakatlıklarda, 
özelliklerine bakıp alınacak pek çok ders var. Sakatlıkların İçerikleri vf 
bulguları, koruyucu önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Adale veya kal 
yaralanmalarının amaca uygun antrenman programı ve rehabilitasyonu 
en aza indirgendiği bilinen bir gerçek. 

Yukarıda yalnız bir bölümünü bildirdiğimiz sonuçlarla, ülkj 
futbolunun düzeyi ve kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak 
hedeflenmekte. Bu amaç doğrultusunda teknik adamların hazırlık ve 
antrenman programları, sakatlıklardan korunmak için en önemli itken, [ 
Bunun yanı sıra sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi, futbolun en önemli 
gereklerinden biri olarak giderek önemli bir öncelik almakta. Türkiye, «on 
dönemde bu alanda hissedilir aşamalar yaptı. Bu yazıda yalnızca bir 
bölümünü özetleyerek aktardığımız çalışma ile ulaşılan sonuçlar, 
problemleri tüm açıklığıyla ortaya koymakta . Devam eden çalışmalar 
pek çok gelişmeye ışık tutacak. UEFA bu çalışmaların sürekli kılınman 
için tüm Federasyonlara bir genelge yayınladı. Sonuç olarak şunu 
belirtmekte yarar var: 

Sakatlıklar, futbolun önemli bir gerçeği. Ama koruyucu Önlemlerin 
yeterince alınması halinde, sakatlıkların önemli ölçüde azalabileceğl de 
bilimim gerçeği! 

51 

YÜKSEK PERFORMANS BESLENMESİ 

ve 

BESLENMENİN PERİYOTLANMASI 

G ERSOY 

Hacntlepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

İyi bir beslenme programı, sporcuların yoğun çalışmalarına, hızlı 
lirlanmalarına, hastalık ve sakatlık durumları ile daha etkili baş 
ıhllıı inlerine yardımcıdır. Besin alımının zaman, miktar ve içeriği 

ııınıın performansını ciddi olarak etkilemektedir. Sporcu 
fi M 11 IMI m in ı en üst düzeye çıkarabilmek için müsabaka öncesi ve 
IIIIMIIM özel beslenme stratejileri geliştirilmelidir. Sporcular, bireye 

i enerji ve besin öğesi gereksinimlerini belirleyecek, antrenman, 
•almkfi ve toparlanma döneminde, yaptıkları spor dalına özgü 

t bama stratejilerini geliştirmede yardımcı olabilecek sporcu 
laıımnil konusunda uzman bir diyetisyenin danışmanlığından 

fiaftanablllrier. 

| Yeterli enerji İçeren diyet, antrenman ve müsabaka dönemindeki 
11»"iılilcimi, yağ, protein, mikro besin öğeleri gereksinimlerini 
Pt ılayan, çeşitli, rahat ulaşılabilen yiyeceklerden oluşmalıdır. Böyle bir 

lanı t m programı, optimum vücut kompozisyonu ve ağırlığına 
l|limanına ve başarı elde edilmesine yardımcıdır. Sporcular, besin 
»ıılm im sınırladıkları zaman hem sağlıklarını, hem de performanslarını 
UTMUi yönde etkileyecek olan besin öğesi yetersizliği riski İle 
h)ılıtmaktadırlar. Enerji alımının sınırlanması durumunda besin değeri 
Itek yiyeceklerin dikkatli seçimi özellikle önemlidir. 

Sporcuların karbonhidrat tüketimleri, antrenman programının 

İmhniMimiorini karşılayacak, antrenman ve müsabaka ile toparlanma 
temlerinde karbonhidrat depolarını da uygun şekilde tamamlayacak 

itim olmalıdır. Bunun için sporcuların, karbonhidrattan zengin, protein 
lifler bosin öğelerini karşılayabilen ana ve ara öğün tüketmeleri 

le/ekmektadlr. Enerji gereksinimlerini karşılayan, çeşitlendirilmiş bir 
llyufi ar tun protein gereksinimini de genellikle karşılamakta, yeterli 
ininin alımı İle kas kitlesinin sürdürülmesi ve artışını sağlanmaktadır. 



Dehldrasyon da performansı olumsuz yönde etkllemakMIf, 
Sporcular müsabaka öncesinde İyi hldrate olmalıdırlar. Vücut ıjğırfı0ınıa| 
%2'slnden fazla olan dehidrasyonu önlemek İçin etkili bir sıvı tükailffl 
sağlanmalıdır. Uzun süreli egzersiz sırasında alınan sıvılar karbonhIM 
içermelidir. Eğer egzersiz 2 saatten fazla sürüyor ve terle kayıp yukt 
ise o zaman içecek sodyum da içermelidir. Sporcular şişkinlik ynpmH 
kadar aşırı miktarda sıvı tüketmemelidir. 

Sporcular gelişigüzel diyet suplemanları kullanmama^ 
konusunda uyarılmalıdır. Elzem besin öğelerini içeren suplemenlenj 
besin alımları ve yiyecek seçimleri sınırlı olduğu zamanlarda yardımı 
olabilir, ancak bu yaklaşım sadece kısa dönemli bir alternatif olmalıdl 
çünkü supleman kullanımı ile hatalı besin seçimi ve yetersiz bir ıliyı 
tüketimine bağlı eksiklikler tamamen giderilememektedir. Suplomef 
kullanmayı planlayan sporcular, onların fiyatını, sağlık ve performans 
üzerindeki risklerini ve doping testinde pozitif çıkma potansiyelini ufy 
önüne almalıdırlar. 

Çok yoğun antrenman ve müsabakaların enfeksiyon rlaHinl 
artırması ve bağışıklık sistemini zayıflatması gibi bazı negatif sonuçla! 
enerji ve besin öğelerinden yeterli, çeşitlendirilmiş bir diyet tükniimi, 
yeterli ve düzenli bir uyku ve diğer yaşam stresleri azaltılarak ortadflf 
kaldırabilmektedir. Sporcularda (özellikle kadın) diyetin demir 
kalsiyum içerikleri önemlidir. Menstrual düzensizlikleri olan kailin 
sporcuların tanı ve tedavi için uzman hekime yönlendlrflmtl#| 
gerekmektedir. 

Beslenmenin Periyotları ması 

Periyotlama, Sovyetler Birliği'nin geliştirdiği 1940'lara dayanan 
antrenman yaklaşımıdır. Periyotlama, sporcunun hazırlık progrımirlt 
tanımlamak için antrenman yılını daha küçük antrenman 
devreleri/döngülerine bölünerek sporcuyu müsabakaya hazırlamak İçin 
kullanılan bir terimdir. Periyotlama, beslenme programına di 
uygulanabilir ve iyi bir beslenme planı ile her devredeki antrenmanın 
verimi en üst düzeye çıkarılabilir. Antrenmanın periyotlanmasındikl I 
devreye göre beslenmenin periyotlanması ile ilgili öneriler de aşağıdtj 
özetlenmiştir. 

1- Genel Hazırlık ve Temel Devre: 

Hazırlık devresi veya "sezon öncesi" dönem 4-8 hafta 
sürebilmekte, çalışma sonunda temel aerobik dayanıklılık ve kat kuvvntl 
geliştirilmektedir. 
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ÇJtıt*] devre İse 12-24 hafta sürebilmekte, antrenmanlar, spora 
• beceriyi de Içerebilen, aerobik dayanıklılığı, kas kuvvetini 

Ifliiiimyn yöneliktir. 

f honionmo önerileri: Bu devrede, beslenme kuralları oluşturulması 
mi'Hndiı. Sezonun başlangıcında iyi beslenme alışkanlıkları 

Muinli'-, bir sonraki dönemde antrenman stresi ile başa çıkılmasını 
Iffiehtadır. Enerji, protein ve karbonhidrat gereksinimlerindeki artışı 

yahilecek, İyi planlanmış menüler büyük önem taşımaktadır. Bu 
• n.iM yarıl sporcu beslenme ürünleri (sporcu içecekleri, sporcu 

Viya julleri) denenmeye başlanabilir. Geçiş devresinde veya 
dışında kilo alındı ise diyet uygulama zamanı bu devredir ve 

İnini muıabaka kilosuna bu devrede ulaşılmalıdır. 

11 * ö/ol Hazırlık ve Yapılanma Devresi: 

kapılanma devresi 4-8 hafta sürmekte, bu devrede antrenman 
Mi Artarken, hacmi sabit kalmaktadır. 

Mtt«lanme önerileri: Bu devrede en büyük değişiklik, antrenman 
Mlı IP göre uygun enerji içeren diyet tüketimidir. Yüksek şiddette 
tnıtiFtn. enerji kaynağı olarak daha fazla karbonhidrat kullanılması 
MIMM gelmekte, protein gereksinimleri de yüksek şiddetteki egzersiz 

• Ki Oluşan fiziksel strese bağlı olarak artabilmektedir. Öğün sıklığını 

Enal-, artan besin öğesi gereksinimlerini karşılamaya yardımcı 
ılınuMedlr. Ayrıca vücut ağırlığının sabit tutulması önerilmekte ve 
kaybını aktif bir şekilde izlemek gerekmektedir. Bu devre, müsabaka 

C l m ı l a n m e planı için iyi bir deneme olanağı sağlamaktadır. 
m ı IMI ı döneminde yiyecek listesi tutmak, müsabaka günü beslenme 

lajlılnl planlamak için yol gösterici olmaktadır. 

' | • Müsabaka öncesi Devre: 

Yıl boyunca yapılan antrenmanlarla optimal performansa ulaşıldığı 
H Mir Bu devre 1-2 hafta sürebilir. Çalışmanın sıklığı ve süresi 

Mlmakta, ancak şiddeti yüksek olarak kalmaktadır. 

t Beslenme önerileri: Antrenman hacminin azalmasına bağlı olarak 
gereksinimi azaldığı için, yemek porsiyonlarını azaltmak 

Mıiinekledir. Enerji sınırlaması istenmeyebilir, ancak boş enerji 
jiMtjı vcı besin değeri düşük yiyeceklerden uzak durulması uygundur. 

•fttımhldratlar ana enerji kaynaklarıdır. Yüksek karbonhidratlı 
I UffHer (tam tahıllar, pirinç, meyveler...) her Öğünde bulunmalıdır. Bu 

Jenma planı, vücudun toparlanmaya başlamasına yardımcı olmakta 
@ Miimnhnka gününe hazırlamaktadır. 



4 - Müsabaka Devresi: 

Müsabaka devresi, genellikle müsabakadan 1 hafta önunnldlf, 
Hedef, fiziksel ve ruhsal olarak dinlenme ve toparlanman! 
sağlanmasıdır. Antrenman süresi belirgin bir şekilde azaltılmıştır. 

Beslenme önerileri: Bu devre sporcunun ne yemesi gomMigiMl 
bilmek istediği en önemli ve en dikkat etmesi gereken dönemdir. I û»f 
önceki devrelerde beslenmeye dikkat edildi ise, hafta boyuncu 1 
müsabaka gününe kadar yenmesi gerekenler daha ûnOl 
devrelerdekine benzerdir. Genel ilkeler, toplam enerji tüketimindi haf 
bir azalma, karbonhidrat tüketiminde dereceli olarak artış, kafein ve fn/lı 
tuzdan uzak durma şeklindedir. Müsabakadan birkaç gün önce ı><»u 
alımı azaltılmalı, sıvı ve bazı sporculara özel olmak üzere de sodyum 
alımında artış yapılmalıdır. Bu devredeki besin seçimleri, sporcunun 
yeterli depo ile başlangıç çizgisine gelmesini sağlamaktadır. 

5 - Geçiş ya da Sezon Dışı Devre: 

"Sezon dışı" devre, yılın son büyük müsabakasını İzleyen 
dönemdir. Bu devre 1-6 hafta sürebilmekte, farklı fiziksel aktlvitelartfl 
denendiği, aile ve arkadaşlarla daha fazla zaman geçirildiği dönemdir, 

Beslenme önerileri: Bu devredeki en önemli ilke kilo kontrolüdür 
Antrenman hacmi azaldığı için enerji harcamasına göre diyet alımının 
düzenlenmesi gereklidir. Diyette değişiklikler (sağlıklı besin tûkttlml, 
yiyecek çeşitliliğini arttırma, buzdolabına sağlıklı yiyecekler ve sıvı ttoMJ 
yapılması ...) için bu devre en iyi zamandır. Böylece genel hn/ıılıh 
devresine geçildiğinde, sezon dışı dönemde hazırlık ve iyi bir başlangıç 
yapılmış olmaktadır. 

Yiyecekler ve iyi bir beslenme planı ile sadece yaşamdan zevk 
alınması değil, aynı zamanda sportif başarının artması di 
sağlanmaktadır. 

FUTBOL YARALANMALARI VE ÖNLENMESİ 

B ZEREN 

HEKİMLİĞİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MERKEZİ 
İArH?l» AKA/İZMİR 

Tampo, pres, teknik, taktik, yaratıcılık ve sert ikili mücadele gibi 
iMrtıiyin en yaygın spor dallarından biri olan futbol, yaralanma olasılığı 
»Mİan da İlk sıralar da yer almaktadır. Tüm spor yaralanmalarında olduğu 
MIM »ı yaralanmalarının oluşumunda da bireysel ve çevresel faktörler etkili 
*M«ı«iıı Çoğu kez bu iki faktör birbiriyle de sıkı ilişki içinde bulunur. Yaş, 
Bffllk yapı, fiziksel uygunluk ve psişik durum başlıca bireysel; zemin, 
yum ekipman, ayakkabılar, iklim, rakip, seyirci, hakem ve antrenör ise 

»!•••« çevrosel faktörler arasındadır. 

I uihol yaralanmalarından korunmak da yaralanma nedenleri ile 
•R mekanizmalarının iyi analiz edilmesinin önemi büyüktür. Düzenli 

IM it ıllno hareketlerin birdenbire kesintiye uğraması ya da hareket 
•İtki vücut bölümünün birden duraklaması sonucu ortaya çıkan 
ret doku direnç sınırlarını aşarak yaralanmaya neden olur. 

lu anlamda yaralanma probleminin kapsamı, büyüklüğü, risk 
İni lan!, yaralanma mekanizmaları;önleme teori ve stratejileri ışığında 
lenarak, kanıta dayalı bilimsel temel ve kurallara oturtulmalıdır. Asıl 
|Â)I "lan ise tüm bilgi ve kuralları futbol oyun ve antrenmanlarında 

VUulrtinıı alanı bulabilmesidir. 


