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X. ULUSAL 
SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ 

SÖZLÜ SUNU ÖZETİ 

57 

12-16 YAŞ SPORCULARDA ANAEROBİK 
ANTRENMANIN BÜYÜME HORMONU DÜZEYLERİNE 

ETKİSİ 

Y2 MEMİGÜVENA, C DİNÇER ALBAYRAKA 

1 rtaknrya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

|j Ergenlik döneminde büyüme hormonunun kişiler üzerindeki 
•illi ıınakledir. Yaptığımız çalışma ile spor yapan ergenlik çağındaki 

f II» »odanter (spor yapmayan) kişilerin büyüme hormonu düzeyleri 
i|l ıı ılı naşı amaçlanmıştır. Anaerobik egzersizin büyüme 

mıııııuı, kronik egzersizin akut etkilerini araştırmayı amaçladık. 

ÜBIOC ve Yöntem: Çalışmamıza ilköğretim Öğrencisi sağlıklı 6 
im vo 6 sedanter kız öğrenci katıldı. Katılan sporcu ve sedanter 

«laıa iadece anaerobik egzersiz çalışması uygulanmıştır. Yaş 
tornaları, antrenman yaşları, kilo ortalamaları , boy ortalamaları 
Mallı yağ ölçümü, vital kapasite ölçümleri, dikey sıçrama, yağ %, 

I yaO ağırlığı, yağsız vücut ağırlıkları değerleri, büyüme hormon 
iyimi olo alındı. Tüm değerler, Windows 98 versiyonu SPSS 
litlkaal program ile değerlendirildi. Genel istatistiksel değerler için t-

anlamlılık değerleri için Wilcoxon Signed Rank Test ve 
lıyonlar İçin İse Pearson Correlation sing. Test kullanıldı. Grafikler 

plft !•• Microsoft Excel programı kullanıldı. 

ÖUİUUİfili Sporcu ve sedanter grubun yaşları arasında anlamlı bir 
Kılığa rastlanmadı. Sporcu ve sedanter grubun antrenman yaşları 
»Biıulfi .ınlumlı değişiklik saptandı. Sporcu ve sedanter grupların boy 

inıi arasında anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. Sporcu ve sedanter 
i| «im ıı ı kilo değerleri arasında anlamlı bir farka rastlanmadı. Sporcu ve 
lanlar grupların dikey sıçrama değerleri arasında anlamlı bir değişiklik 
lanı niştir Sporcu ve sedanter grupların vital kapasite değerleri 

Hınçta anlamlı bir fark gözlenmedi. Sporcu ve sedanter grupların 
İyiline hormonu değerleri arasında anlamlı bir fark bulundu. Sporcu ve 
ilanlar grupların yağ %'leri, vücut yağ ağırlıkları ve yağsız vücut 

ırtııiii'ifiıı arasında anlamlı bir fark bulunmadı. 

Tortuma; Yapılan çalışma sonucunda anaerobik antrenman yapan 
Umuların büyüme hormonu seviyelerinin normalin üstüne çıktığı 
Iflendl, Sedanter grubun is normal değerler düzeyinde olduğu bulundu. 



Diğer literatürlerde de aynı sonuçlara ulaşıldığı gözlendi. Fakat M 
çalışmamızda kronik egzersizin akut etkileri ortaya konulmaya çalışıldı 1 

Sonuç: Bizim çalışmamızda da anaerobik egzersiz yapan spofl 
grubun büyüme hormonu değerlerinde anlamlı bir artış gözlenlrkafd 
sedanter grubun büyüme hormonlarında anlamlı bir artış olmadığı 1 
normal değerler içinde olduğu gözlendi. Buradan da anlaşılacağı u'M | 
düzenli spor yapmanın büyüme ve gelişmeye önemli katkısı oldujl 
görülmektedir, özellikle gelişme çağında yapılan egzersizlerin hüyiırfij 
ve gelişmedeki etkisi azımsanamaz bir gerçektir. Buna paralel e l i f i 
ilköğretim ve orta öğretim çağındaki çocukların düzenli spor yapmajj 
özendirilerek ve beden eğitimi derslerine önem verilmesinin çocuğun 
gelişme ve büyümesine katkısı yanında, sosyalleşmesine de »İMİ 
olacağını düşünüyoruz. 

Anahtar sözcükler: Büyüme Hormonu, Anaerobik Egzersiz, fl 
yaş 

ay 

AEROBİC VE STEP SPORUNUN KADINLARDA 
KAYGI DÜZEYLERİ VE BEDENSEL GELİŞİMLERİ 
I ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

İAKANDERE* FARSLAN* ÖZEA/G//V4 

STT Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

) Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

[ Aerobik egzersiz programları, stres kaynağının yol açtığı 
Sonuçları kontrol eder ve etkiler. Aynı zamanda yüksek 

MI fiziksel form kişiye özgüven verir ve kendisine saygı 
Hini sağlar. Bu araştırmada amaç, Aerobik ve step sporunun 

İl im'in kaygı düzeyleri ve bedensel gelişimlerini incelemektir. 

İaıec ve Yöntem: Yapılan bu çalışmada Konya İlinde Kızılay 
14 Spor ve Rehabilitasyon Merkezine spor yapmak amacıyla 

•den 24 kadın ele alınarak dört ay süreyle araştırmaya tabi 
ıi.)i Kadınlar haftada üç gün olmak üzere 1.5 saat süreyle step 
| programlarının yanı sıra kondisyon aletleri ile de çalıştırıldılar. 

Mıota her ayın başında olmak üzere kalf, bacak, kalça, bel, koltuk 
i omuz, boyun, kol, boy ve ağırlık ölçümleri alındı. Ayrıca 

flufeylerinin belirlenmesi ve psikolojik durumlarının incelenmesi 
ı İli H.A.I (Beck Anxiety Inventory) ölçeği dört kez uygulandı. Elde 

İH bulgular istatistiksel olarak serbestlik derecesi, standart sapma (f) 
I vt I kritik değeri alınarak 0,05 düzeyinde anlamlılık arandı. 

ÖUİUUİüIİ Spor yapan kadınların kalf, bacak, kalça, bel, koltuk altı, 
ölçümlerinde dört aylık sürede meydana gelen değişiklikler 

lemligiiHİo spora başlanılan ilk bir aylık sürede olumlu değişim en 
Olduğu görülmekte daha sonra ise bu fark kademeli olarak 

im ıi-ı.Miıı. Burada sportif faaliyetlerin ilk aylarda çok etkili olduğu 
sonra vücut uyumu nedeniyle etkisinin azalarak devam ettiğini 

(irmektedir. İlk aydan sonra sportif faaliyetlerin yoğunluğunun 
•ı Miın.r.ı gerektiği ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuç istatistiksel olarak 

mildir. Şubat ve Mayıs aylarında uygulanan ölçümler sonucunda 
lı boyun, boy, kol ve ağırlık ölçümlerinde ise spora başlanılan ilk 

MM in mı fazla değişim görülmüş daha sonraki aylarda bu fark 
iminin Değişim görülmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir 

PUıv elde edilememiştir. 

ta 



Tartışma: Sportif faaliyetlerin kadınların psikolojik durumlarım 
etkisinin İncelenmesi amacıyla Şubat ve Mayıs aylarında her nyil 
başında yapılan dört kaygı düzeyi ölçümlerinde gerçekleştirilen t|><ıri 
faaliyetlerin olumlu etkisi spora başlanılan ilk bir ayda en yoka 
düzeyde olduğu görülmüş bu etki olumlu olarak dört ay boyuncu (Invarfj 
etmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı sonucun elde edilmesi de bu oluffll 
gelişmenin göstergesidir. 

Sonuç- Aerobic ve step sporunun kadınlarda kaygı düzeyleri I 
bedensel gelişimleri üzerine etkisinin incelenmesi sonucunda spor y*|t| 
kadınlara uygulanan sportif etkinliklerin psikolojik ve bedensel gelişimle; 
açısından olumlu değişimler gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar sözcükler: Aerobik, Step, Spor, Psikolojik ve Berimin 
Gelişme 

oı 

AIROBİK VE ANAEROBİK TİPTEKİ İKİ SAĞLIKLI 
|Ai>AM EGZERSİZİNİN KAN C-REAKTİF PROTEİN, 

ALBUMİN, LÖKOSİT VE TROMBOSİT 
PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

\URQAV. H İŞLEKEL B, AR ŞİŞMAN B, OĞUZ KARAMIZRAK 

(tnçllk ve Spor il Müdürlüğü Sporcu Sağlık Merkezi 

"i»l UII Biyokimya AD 

•PUTF Spor Hekimliği AD 

Jlill. Atheroskleroz kronik inflamatuar bir hastalıktır. İnflamasyon 
Bflnden yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein (Hs-CRP), albumin 

Tnkoıit ve trombosit' in bazal kan düzeyleri gelecekteki olası 
Itkleroz riskinin prediktörleri olarak kullanılmaktadırlar. Sağlıklı 

Ç ımacıyla sıklıkla yapılan jogging ve futbol egzersizinin belirtilen 
•tt telrtltf üzerindeki etkileri belirsizdir. 

AlhiOi Orta yaştaki (45.0±4.7 yıl) sağlıklı erkeklerde uzun süredir 
/yıl) ve düzenli olarak ve haftada en az iki gün yapılan aerobik 

fa) ve anaerobik (futbol) egzersizin belirtilen inflamasyon 
jnlmi Üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlandı. 

c ve Yöntem: Çalışmaya, inflamasyonu etkileyen sigara, alkol, 
vitaminler gibi maddeleri kullanmayan toplam 56 sağlıklı erkek 

, Jogfllng (JG, n=19) ya da futbol (FG, n=19) egzersizi yapan ve 
urubu (KG, n=18) oluşturuldu. Deneklerin fiziksel (vücut yağ 

VYO.VKİ, vb) ve fizyolojik ölçümleri (kan basıncı, indirekt MaxV02) 
| Açlık venöz kanından, serum Hs-CRP immunoturbidimetrik, 

•H ve trombosit kan sayım cihazı ile, Alb, trigliserid (TG), total 
•İmi (TK), HDL-K ve alt gruplarının (HDL2-K ve HDL3-K) analizleri 
ımll/oı İle yapıldı. İstatistiksel analizler için SPSS programı 

uygulandı 

Buluulür ve Tartışma: Belirtilen inflamasyon göstergeleri açısından 
HıH*ı arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (P>0.05). Her iki 

Pili grubunun kontrol grubununa göre anlamlı olarak daha 
ihttı n|<>nlk bir lipid ve İipoprotein profiline sahip olduğu 

rtant!ı(p«0.06). Total grupda (n=56), Hs-CRP ile yaş, VYO, korener 

file:///URQAV


• 
kalp hastalığı (KKH) riski predlktörleri (TK/HDL-K, LDI k/l m i-s I 
lökoslt sayısı arasında çeşitli düzeylerde anlamlı pozitif korela«yfl| 
bulundu (p<0.05). Bu çalışmada da VYO'nun, Hs-CRP'nln önemli 
prediktörü olduğu gözlendi. Lökosit ile trombosit ve VYO n r n 
trombosit ile VYO arasında çeşitli düzeylerde anlamlı pozitif HM 
belirlendi. VYO ile spor yaşı ve MaxV02 arasında da beklenen $m 
negatif korelasyonlar saptandı (p<0.05). 

Sonuç: Her iki egzersizin incelenen parametreler üzerindi 
bir etkisi gözlenmedi. Ancak bu parametreler ve KKH risk prnrilMAf 
arasındaki ilişkilerde VYO anahtar rol oynadığından, bu eg/nra||| 
VYO, lipid ve lipoproteinler üzerindeki mevcut olumlu t t k l H 
inflamasyon göstergeleri üzerine de yansıması olası görülmektedir., 

Anahtar kelimeler: Egzersiz, jogging, futbol, C-reaktlf pmle|fl|^ 
albumin, lökosit, trombosit. 

BİSİKLET ERGOMETRESİNDE ALGILANAN 
IroRUN DERECELENDİRİLMESİ: FİZYOLOJİK 

YANITLAR VE BORG SKALASI 

Û KASIMAYA. B ÇAKIRA, H KURTELA 

11 ııımııo Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

İliş Igzersiz yoğunluğunu belirlemede Borg'un Algılanan Eforun 
indirilmesi (AED) skalası kabul gören bir yöntemdir. İstisnalar 

horuber bu konuda yapılan çalışmalar AED'nin egzersiz 
ııgıımın reçetelendirilmesinde kullanılabileceğini belirtmektedir. 

yoğunluğunu belirlemede algısal belirteçlerin yol gösterici 
kullanılmasının fizyolojik cevaplara uygunluğu merak konusudur. 
"i-»um algılanma derecesi kültürler ve toplumlar arasında da 

göstermektedir. Bu çalışmanın amacı bisiklet ergometresi 
ılmrtk belirli bir egzersiz yoğunluğunda elde edilen fizyolojik cevap 

tatlanan eforun ilişkisini değerlendirmek ve literatürdeki mevcut 
|lırmaların ülkemizde benzer sosyal özellikler gösteren denekler 

I ıllllfjlııi test etmektir. 

ve Yöntem: Katılımcılara bilgilendirme, onay, 
Mtonomlk düzey belirleme formları doldurtuldu ve fiziksel aktivite 
[ f t l k analizleri yapıldı. Yaşları ortalama 27.7 olan (20-41), 8'i 

Spor yapan, 17 sağlıklı katılımcı (12 Erkek, 5 Kadın) bisiklet 
presinde artan yükte maksimal egzersiz testi ve ardından 1 hafta 

lubmaksimal egzersiz testini gerçekleştirdiler. Egzersiz 
ııgıııuı belirlemede Borg'un AED (RPE; 6-20) skalası kullanıldı. 

Rlkllmal testte, deneklerin kendilerinin ayarladığı yükte (AED 
Umda 13-14'e karşılık gelecek yoğunlukta) 15 dakika boyunca 

yapmaları sağlandı. Testler boyunca metabolik ölçümler 
•ilettirildi (Cosmed Quark b2). Veriler ortalama ± standart hata 

ptefc İfada edildi. 

Hulgular: Katılımcıların ortalama ağırlığı 75.6±3.9 kg, boyları 
I cm, vücut kitle indeksleri 24.7±0.8 idi. Maksimal yükleme 

Flitinde ortalama egzersiz süresi 10.1 ±0.8 dakika, ortalama pik kalp 
170,6±2.5, ortalama pik V02 2583.7±176.4 ml/dak olarak 
İlindi Kalp hızı rezervi (KHR) % 40, 50, 60, 70, 80 ve 85 olarak 

inip bu yoğunluğa karşılık gelen MET ve AED değerleri 



ölçüldüğünde sırasıyla AED İçin 10.4±0.8, 12.4±0.8, 14.4±0.7, 10.4#0.| 
17.3±0.6, 17.4±1.1, MET içinse 4.6±0.3, 6.1±0.3, 6.8±0.4, 7 0*0 D 
8.8±0.5 ve 9.3±0.8 değerleri bulundu. Bu bulguların literatür İle uyumlu 
olduğu gözlenmekle birlikte KHR'nin %70 ve 80 aralığında AED'fH 
artmış olduğu tespit edildi. Submaksİmal testte ise 15. dakikada KUM 
67.9±3.2, MET 6.7±0.5 ve V02, pik V02'nin % 66.6a2.3'ü bulundu, 

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızın sonuçları ACSM taraflı ulaj 
belirtilen yoğunluk, % V02, MET ve AED değerleri ile uyumlu olmuklı 
birlikte, kendi toplumumuzda ağır egzersiz sırasında (%70-80 KHN 
algılanan eforun artmış olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlan! 
maksimum kapasite farkından nasıl etkilendiğinin araştııılmm 
gerekmektedir. 

(Çalışma M. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başknnlıft 
tarafından desteklenmiştir. Proje No: SAĞ-066/060904) 

Anahtar sözcükler: eforun algılanması, RPE, Borg, bl»lkla| 
ergometresi, kalp hızı rezervi 

BÜYÜMENİN EUROFİt TEST BATARYASI 
SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

O EMIROĞLUA, C TINAZCIA, N BURGULA 

yakın Doğu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O., Lefkoşa, 
ÜT! 

[|ilil. Bu araştırmanın amacı bir yıl süreyle fiziksel olgunlaşmanın 
yaş gruplarındaki ve cinsiyetteki çocukların antropometrik 

(••ılım ya fiziksel uygunluk seviyelerine etkilerini araştırmaktır. 

IBISL ve Yöntem: Yaşları 7-11 arasında değişen 55 kız ve 63 
İlkokul öğrencisinin değerlendimeye alındığı ölçümler 1 yıl arayla 
ayı İçerisinde iki kez tekrarlanmışın Yakın Doğu ilkokulu'nda 

Wlli|tlr1lin ölçümlerde EUROFİT test bataryası içerisinde bulunan 
İûnucu değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada çocukların boy, 

viıı ııl yağ yüzdesi, flamingo denge, disklere dokunma, otur eriş, 
idil- ',m bacak öne sıçrama, el pençe kuvvet, karın mekik, tutunma, 

tn kotu mekik ve dayanıklılık mekik test sonuçları incelemeye 
l, yaşlar arası ve cinsiyet farklılıkları dikkate alınmıştır. 

Julü ulur Büyümeye bağlı olarak ilkokul birinci sınıftan ikinci sınıfa 
Hrtncllerde iki araştırma sonuçları arasındaki farklara bakıldığı 

Olarda kilo Ölçümünün ortalama 26,023kg olan sonuç ikinci 
" • i " ?0,942kg (t,2.29) olduğu, ortalama 83,45cm olan sıçrama testi 
,lw ıııın 94,06 (t,2.41) olduğu ve ortalama 25,09 sn olan disklere 
t IMIM tattlnln 20,60sn (t,4.20) olduğu tesbit edilmiştir. Bunun 
ila nr köklerde birinci ölçümlerde ortalama 24,83 olan kilo ikinci 

Ma 28,97 (t,2.24), ortalama 23,79 sn olan disklere dokunma test 
l i r i 20,46 (t.3,00), ve ortalama 85,86cm olan sıçrama test 

$w\ 100.38cm (t,3.25) olduğu tesbit edilmiştir. 

fcgşhtaı Sözcükler; EUROFİT, fiziksel uygunluk, büyüme 



AMPUTE FUTBOL (EKSTREMİTE AMPUTASYOII 
OLANLARDA FUTBOL SPORUNUN FİZİKSEL Vl 

RUHSAL ETKİLERİ) 

O AZBOYa, A TURGUT", K YAZICIOĞLU 

"Beden Eğitimi öğretmeni -Eskişehir 
bOsmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmalııl 

Anabilim Dalı, Eskişehir 

°TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Bilkent-Ankara 

Giriş: Amputasyon, özellikle genç yaş grubundaki aktif blroyiaf 
fiziksel ve ruhsal etkileri son derece yıpratıcı olan bir tedavi f»MII 
Futbol dünyada ve ülkemizde popülaritesi en yoğun olan ve ynyyır) 
şekilde yapılan spor dalıdır. Ekstremite amputasyonu geçiren bireyle! 
günlük yaşam aktivitelerinde ciddi engeller meydana gelir, 
uzuvlarındaki kayıp iş yaşamlarını etkilemenin yanısıra sportif nkllvltfj 
katılımı da engellemektedir. Bu kişilere yaşamlarının amputasyon ona 
dönemde sporcu ya da izleyici olarak ilgilendikleri futbol apofl 
kendileri gibi ekstremite amputasyonu olan bireylerle birlikte yapmaı 
her açıdan önemli kazanımlar getirmektedir. 

Gereç ve Yöntem: 2003 yılında ülkemizde oluşturulan nm|itj 
futbol takımı oyuncuları fiziksel kapasiteler ve ruhsal özellikleri yönüne 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Futbol sporuna katılımlarından sonra bu kişilerin nesiütoji 
anaerobik kapasiteleri, kas güçleri, esnekliklerinin arttığı denge 
koordinasyonlarının geliştiği gözlenmiştir. Ayrıca psişik sorunlarında i 
(depresyon, posttravmatik panik bozukluk, v.b.) belirgin düıelmaj 
gözlenmiştir. Toplumsal aktivitelere katılımda istekliliğin artı nemini 
yanısıra kişisel özgüvenlerinde de belirgin iyileşmeler görülmüştür. 

Tartışma ve Sonuç: Ülkemizde trafik kazası, iş kazası, ılnğı 
felaketler ve terör olayları nedeniyle çok sayıda amputasyon cenana 
yapılmaktadır. Bu kişilerin iş ve özel yaşantılarında fiziksel verimlefHI 
artırmak ve psişik özgüvenlerini yeniden kazanmalarını sağlamak i>.i> 
ampute futbol aktivitelerini yaygınlaştırmanın kişisel ve toplumu 
kazanımları nedeniyle yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: obezite, anaerobik egzersiz, diyet 

ÇOCUKLARIN PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL 
UYGUNLUK DEĞİŞKENLERİ İLE VÜCUT 

KOMPOZİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 
İNCELENMESİ 

I MALCIA, HA PEKELB, H PEPEA, S REVAN8, Y KALEMOĞLUC, 

1 •»Içuk Üniversitesi BESYO 

' •.. ı Üniversitesi BESYO 

ttalıkosir Üniversitesi BESYO 

fllrlı: Araştırmada, spor yapmayan 9-11 yaş çocukların, bazı 
kompozisyonu değişkenleri ile performansla ilgili fiziksel uygunluk 

paiMBlrnlerl arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlandı. 

İaroc ve Yöntem: Araştırmaya yaşları 9 ile 11 yaş aralığında, 446 
15 kız toplam 885 çocuk katıldı. Deneklerin boy uzunluğu, vücut 

ığı ölçülerek vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı. Ayrıca scapula, 
ellim:, triceps, biceps ve calf bölgelerinden skinfold ölçümleri 
Itk toplam skinfold (TSF) değerleri tespit edildi. Performansla ilgili 
•"uygunluğun tespitinde; 30 m hız koşusu, otur-uzan, 1 dk mekik, 1 

ağlık topu atışı, durarak uzun atlama, sağ ve sol el kavrama kuvveti 
mil koş-yürü testleri uygulandı. Cinsiyetler arasındaki farklılığın 

Independent Samples T-Test Vücut kompozisyonu 
lifknnleri ve fiziksel uygunluk test performansları arasındaki ilişkinin 
l»ı m insinde Pearson Correlation Coefficient analizleri kullanıldı. 

tUİUUlâ£: 0-11 yaş grubundaki erkek ve kız çocukların boy 

SUnluğu, vücut ağırlığı ve VKİ değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 
plllk tetplt edilmezken (p>0,05), TSF değerleri ve diğer bütün fiziksel 

(•Unluk testlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Erkek ve 
Çocuklarda; vücut kompozisyonu değişkenleri ile otur-uzan esneklik 
eonuçları arasında önemli bir ilişki tespit edilmezken (p>0,05), sağ 

|Oİ el kavrama kuvveti ile orta dereceden yüksek dereceye kadar 
ıiif İlişkiler (p<0,01), durarak uzun atlama testi ve 1 dk mekik test 

fHJÇİarı arasında düşük negatif ilişkiler (p<0,01), 1 kg sağlık topu atma 
lOnuou arasında düşük pozitif ilişkiler (p<0,01) tespit edilmiştir. Her 



IKI ojruryttte de boy uzunluğuyla 30 m hız koşu test tonucu anttın! 
düşük negatT İllaki, VKI ve TSF değerleri arasında düşük pozitif l inki 
tespit edilmiştir (p<0,01). Kız ve erkek çocuklarda 1 mil kos-yüm 12 
sonucu İle vücut ağırlığı, VKİ ve T8F değerleri arasında düşük »J 
İlişkiler tespit edilmiştir (p<0,01). 

Tartışma: Her iki cinsiyette de çocukların boy uzunluğu v l j 
ağırlığı ve VKI değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık la l 
edilmezken TSF değerleri ve diğer bütün fiziksel uygunluk testlmlrıS 
antemlı farklılık tespit edilmiştir. Cinsiyetler arası fiziksel uyuıiMld 
performanslarında farklılık olmasına rağmen, vücut kompoıfa 
değişkenleri ile esneklik, kuvvet, kuvvette devamlılık, patlayıcı kııvt 
surat ve dayanıklılık koşu performansları arasında benztr önil 
düzeyinde ve yönde korelasyonlar tespit edilmiştir. 

Şşnuc.: 9-11 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların fi/lki 
uygunluk performanslarının, tespit edilen vücut kompoıls* 
değişkenlerinden benzer biçimde olumlu ya da olumsuz etkili 
söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Çocuklar, Vücut kompozisyonu. Fiilisi 
uygunluk. 7 

DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE 
BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA FOLKLOR 

EGZERSİZİNİN ETKİSİ 

İUPCU ÛZCANA.S ALBAYRAK YILDIZA, E KAŞIKÇIOĞLUA, A 
•iAN*. / TOPÇU BİLGEN8 

İH İst. Tıp Fak. Spor Hekimliği ABD. 

1ıÜ. İ l i Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. 

I Araştırmada, spor yapmayan 9-11 yaş çocukların, bazı vücut 
iyonu değişkenleri ile performansla ilgili fiziksel uygunluk 

Mimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlandı. 

iBinc vo Yöntem: Araştırmaya yaşları 9 ile 11 yaş aralığında, 446 
H kız toplam 885 çocuk katıldı. Deneklerin boy uzunluğu, vücut 
Alçülerek vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı. Ayrıca scapula, 

İlacı, lılceps, biceps ve calf bölgelerinden skinfold ölçümleri 
ı.»!• toplam skinfold (TSF) değerleri tespit edildi. Performansla ilgili 
• Uygunluğun tespitinde; 30 m hız koşusu, otur-uzan, 1 dk mekik, 1 

iğlik lopu atışı, durarak uzun atlama, sağ ve sol el kavrama kuvveti 
inil koy yürü testleri uygulandı. Cinsiyetler arasındaki farklılığın 

Independent Samples T-Test Vücut kompozisyonu 
Unları ve fiziksel uygunluk test performansları arasındaki ilişkinin 

NmiH'iinde Pearson Correlation Coefficient analizleri kullanıldı. 

luluulüL 0-11 yaş grubundaki erkek ve kız çocukların boy 
ıû»ı. vücut ağırlığı ve VKİ değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 

hin- leıplt edilmezken (p>0,05), TSF değerleri ve diğer bütün fiziksel 
Miiük testlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Erkek ve 

M oklarda; vücut kompozisyonu değişkenleri ile otur-uzan esneklik 
ionııclıırı arasında önemli bir ilişki tespit edilmezken (p>0,05), sağ 

mi »I kavrama kuvveti ile orta dereceden yüksek dereceye kadar 
f İlişkiler (p<0,01), durarak uzun atlama testi ve 1 dk mekik test 

iyimi tıraşında düşük negatif ilişkiler (p<0,01), 1 kg sağlık topu atma 
lonuou arasında düşük pozitif ilişkiler (p<0,01) tespit edilmiştir. Her 

felıtslystte de boy uzunluğuyla 30 m hız koşu test sonucu arasında 
|lıl» ntgatlf İlişki, VKİ ve TSF değerleri arasında düşük pozitif ilişkiler 



tespit edilmiştir (p<0,01). Kız ve erkek çocuklarda 1 mil koş-yürü • 
sonucu ile vücut ağırlığı, VKİ ve TSF değerleri arasında düşük pal 
ilişkiler tespit edilmiştir (p<0,01). 

Tartışma: Her İki cinsiyette de çocukların boy uzunluğu, vım 
ağırlığı ve VKİ değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tef 
edilmezken, TSF değerleri ve diğer bütün fiziksel uygunluk toııtlorM 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Cinsiyetler arası fiziksel uyuunl 
performanslarında farklılık olmasına rağmen, vücut kompozluyfl 
değişkenleri ile esneklik, kuvvet, kuvvette devamlılık, patlayıcı kuv\ı 
sürat ve dayanıklılık koşu performansları arasında benzer tfı»» 
düzeyinde ve yönde korelasyonlar tespit edilmiştir. 

Sonuç: 9-11 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların f i i ldi 
uygunluk performanslarının, tespit edilen vücut kompozlayO! 
değişkenlerinden benzer biçimde olumlu ya da olumsuz etkllnnf] 
söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Çocuklar, Vücut kompozisyonu, JPI/IHI 
uygunluk. 

M 

İKİ ANTİDEPRESANIN FİBROMİYALJİLİ KADIN 
IAHTALARIN EGZERSİZ PERFORMANSI ÜZERİNE 

ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

»ZERBllA N OKUDANB, H GÖKBEL6, FD LEVENDOĞLUA 

talçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve 
»Mlii/inyon Anabilim Dalı, Konya 

'İBİçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Bilim 
|*lı Kimya 

| Terapötik egzersiz uygulanan fibromiyalji hastalarına aynı 
$i, ağrı kontrolü için antidepresan ilaçlar da verilmektedir. Eğer 
ıı lıiiın ogzersiz performansı üzerine olumsuz etkileri varsa 
yaljlde kullanımlarını yeniden değerlendirmek gerekmektedir. Bu 
«'Iı*, İki antidepresanın fibromiyaljili kadın hastaların egzersiz 

ıhtır,ı üzerine etkilerini karşılaştırmak amaçlandı. 

UBIOC ve Yöntem: Bu randomize, çift kör çalışmaya yaşlan 24-50 
İt olan 15 kadın fibromiyalji hastası katıldı. 15 gün süreyle 8 

ya ıhan plasebo (glikoz) ve yatmadan önce 25 mg amitriptilin, 7 
m taban 20 mg fluoksetin ve yatmadan önce plasebo (glikoz) 

7 haftalık arınma döneminden sonra hastalar yine 15 gün süreyle 
İlacı kullandılar. İlaç kullanımlarından önce ve her 15 günlük 

llffladan sonra bisiklet ergometresinde maksimal test yaptırılarak 
•un- ve ventilatuvar eşik hesaplandı, ertesi gün VVingate anaerobik 

i l l i ııvuıılnndı. 

UuluuU»r: Hem fluoksetin hem de amitriptilin kullanımıyla pik güç ve 
ılı d- İndeksi değerleri arttı, V02max ve ventilatuvar eşik değerleri 

Mlşmtdl. Ortalama güç fluoksetinden sonra arttı, amitriptilinden 
p§Hi* defllımedi. 

fartııma: Fluoksetinin genç erkeklerde ergometre testi sırasındaki 
ilmim» •gzersiz şiddetini artırdığı, paroksetinin V02max'ın % 

l «g/ersizde daha erken yorgunluğa yol açtığı bulunmuştur. 
\ çalışmamızın bulgularının bu çalışmaların sonuçlarından farklı 

Atımın nedeni, hastaların psikolojisinin ve antidepresanlarla 
Narının farklılığı olabilir. 



ŞPOUCi Amltrlptllin ve fluoksetln kullanan flbromlyaljlll kadın 
larda anaerobîk performansta olumlu değişiklikler ortaya 
sonucuna varıldı. Bu etkiler flbromlyaljlll kadın hastaların 
aktlvltelerl açısından önemli olabilir. 

Anahtar sözcükler Fibromiyalji, antidepresanlar, «n 
performans, günlük aktiviteler 
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DÜZENLİ EGZERSİZİN ENDOTEL FONKSİYON 
GÖSTERGELERİ ÖZERİNE ETKİSİ 

il TÜRK4, I TENQİZA, M ERGÜNB, S ŞENIŞIK8, O YÜKSEL8, E 
htV*. | |RCANA, Ç İŞLEGEN8 

1 Canlıııl Hospital, Kardiyoloji Kliniği, İzmir 

Iga Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, izmir 

Endotel fonksiyonları, arteryel duvar bütünlüğünün 
nmaaında ve devam ettirilmesinde çok önemli yer tutmaktadır, 
ftktorotlk hastalıkların birçok evresinde endotel disfonksiyonu klinik 

K uonlorllmiştir. Son yıllarda araştırmalar, aterosklerozun erken 
HU ulan endotel disfonksiyonunu gösterebilen non-invaziv testlere 
İhamı 11 ir. Bu çalışmada, düzenli egzersizin endotel fonksiyon 

taunum üzerine olan etkileri değerlendirildi. 

Uoiflc ve Yftntem: Çalışmaya rekreasyonel amaçlı olarak bir 
Inırı ıj/votiminde 12,6±6,8 yıldır haftada iki gün yaklaşık 80 dk ve 

I dt «iyi ı olarak 1 saatlik yürüyüş ve koşu içeren fiziksel aktiviteye 

S IM 10 olgu (Grup I, yaş=50.4±5.2, boy=173.8±5.7 cm, kilo=79.8±8.5 
Ndanter yaşayan 20 kontrol olgusu (Grup II, yaş=49.65±7.3, 
H ± 6 4 cm, kilo=84.5±10.7 kg) alındı. Olgular erkek, 

»Mİrtiınif, non-diyabetik ve sigara içmeyen bireylerdi. Tüm olgularda 
• fonksiyon göstergeleri olarak karotis intima-media kalınlığı 

»tu Madla Thickness=IMT) ile brakiyal arterde akıma bağlı dilatasyon 
v Mmiiiiiod Dilation=FMD) ve nitratla indüklenmiş dilatasyon 

lal» liMİuced Dilation=NID) değerleri saptandı. Ultrasonografik 
Mandlrmeler 3-11 MHz transduserli yüksek rezolüsyonlu uitrason 

İnil Pnckard Sonos 4500) ile yapıldı. Sonuçlar gruplar arasında 
ıtttaıi i inftiı İle karşılaştırıldı. 

Üuluukır: Grup I ve II arasında cIMT ve brakiyal arterde NID 
IHIIOII banzar oranlarda saptanırken; FMD değerleri Grup I de Grup II 

|§ tjftıa anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.0001). 

^a/lif ma ve sonuç: Bulgularımız düzenli yapılan egzersizin karotis 
ı andotolden bağımsız vazodilatasyon üzerine anlamlı bir etkisinin 



2Sî3d , f l2Jf 3 , n u n , a b i r , i k t e e n d o t e l baÖ«mlı vazodllıtasyonu u j 
yönde etkilediğini göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Egzersiz, Endotel fonksiyonu, Intlma mi 
kalınlığı, Akıma bağlı dllatasyon, Nitrat indüklenmlş dilatasyon 
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^DÜZENLİ EGZERSİZİN SOL VENTRİKÜL 
m rOLİK FONKSİYON GÖSTERGELERİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 

TINOlZA, U TÜRKA, M ERGÜNB, S ŞENIŞIK8, O YÜKSEL8, E 
İ İV*. I ERCANA, Ç İŞLEGEN8 

1 Central Hospital, Kardiyoloji Kliniği, İzmir 

ı gri Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir 

Dlya8tolik disfonksiyon prevalansı yaş ile artmaktadır. 
IM Ho sol ventrikül sertliğinde artış ve geç diyastolik doluş 

p öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, düzenli yapılan egzersizin sol 
I eliyjısfolik doluş dinamikleri üzerine olan etkileri değerlendirildi. 

laıoc ve Yöntem: Çalışmaya rekreasyonel amaçlı olarak bir 
loı gözetiminde 12,6±6,8 yıldır haftada iki gün yaklaşık 80 dk ve 
I de ayrı olarak 1 saatlik yürüyüş ve koşu içeren fiziksel aktiviteye 
10 Olgu (Grup I, yaş=50.4±5.2, boy=173.8±5.7 cm, kilo=79.8±8.5 
»mı.inler yaşayan 20 kontrol olgusu (Grup II, yaş=49.65±7.3, 
1 ı»'».4 cm, kilo=84.5±10.7 kg) alındı. Olgular erkek, 

•ntlf. non-dlyabetik ve sigara içmeyen bireylerdi. Her olguya 
•kokardiyografik muayene yapıldı. Ayrıca transmitral ve pulse 

loppler görüntüleme ile diyastolik doluş dinamikleri değerlendirildi. 
"iiM.ji.ıiik değerlendirmeler 2,5 MHz transduser ile yüksek 
lyonlu ultrason (Hevvlett-Packard Sonos 4500) cihazı ile yapıldı. 

ifler gruplar arasında Student t testi ile karşılaştırıldı. 

İİUUİUL Grup I de sol ventrikül posterior duvar kalınlığı Grup II ye 
•ftlumlı düzeyde düşük iken (p=0.026), sağ ventrikül çapları anlamlı 
jeılo genişti (p=0.029). Sol ventrikül çap ve kitlesi açısından gruplar 

MMiIrt anlamlı farklılık saptanmadı. E dalgası deselerasyon zamanı, 
«lııınolıik relaksasyon zamanı, Pik E ve Em dalga hızları açısından 

|tj rjrup arasında farklılık saptanmazken, pik A ve Am dalga hızları 
11 de anlamlı düzeyde düşüktü (sırasıyla p=0.04l, 0.013). E/A ve 
-m •«iunları ise Grup I de Grup II ye göre anlamlı düzeyde yüksekti 

-v fyln|) 0 015,0.02). 



Tartışma ve Sonuç: Bulgularımız egzersiz ile sol vahlffjfj 
geometrisinde eksantrik remodelling geliştiğini desteklemektedir !Hi#fH 
yapılan egzersiz, sol ventrikül sertliğini azaltarak yaşlanmayı h§! 
diyastolik doluş dinamiklerini olumlu yönde etkilemektedir. 

Anahtar sözcükler: Egzersiz, Diyastolik disfonksiyon, TranaıttlN) 
Doppler doluş paterni, Doku Doppler görüntüleme 
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IFORUN MUKOSİLYAR HAREKET HIZI ÜZERİNE 
ETKİLERİ 

ö ÖZKAYA", A TEKATb 

•OiHİoku/ Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor 
• "IMIKIIIII, Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı 

Ulılı, Bumun solunum fonksiyonu yanında bir çok fonksiyonları 
(tunlardan en önemlileri; solunan havanın ısıtılması, 

ndlrllmasl ve temizlenmesidir. Solunan havada ki partiküller mukus 
fide tutulur. Silyalı hücreler dakikada 1000 vuru yapacak 
IIMaıliı Mukus tarafından tutulan partiküller nazofarinkse doğru 

ortandan uzaklaştırılır. Eforun şiddeti arttığında, solunum 
ı unu artmasına bağlı olarak burundan alınan hava miktarı da 

i Mu da daha fazla partikül, alerjen ve mikroorganizmanın alımı 
»"Mu Bu etkenlerin hızla ortamdan uzaklaştırılmaları ancak 
Üilytr oktivitedeki artışla yani mukosilyer transport hızı artışına 
lir Yapılan çalışmada mukosilyer transport hızının, artan solunum 
fallım nasıl cevap verdiği araştırılmıştır. I.Hipotez: Eforla birlikte 
i metabollk faaliyete, mukosilyer transport hızı da artarak cevap 

M Hipotez: Dinamik ve statik egzersizler için; artan egzersiz 
MUM vt plazma laktat konsantrasyonu ile orantılı olarak, mukosilyer 

«M K»I ı hızı da farklı oranlarda artarak cevap verir. 

ajeç ve Yftpfem: Çalışma; burun patolojisi olan gurup ekarte 
En »onra, yaşları 18-21 (19,45 ±1,52 yıl) olan 21 bayan ve 19 
Olmak üzere toplam 40 elit sporcunun gönüllü katılımlarıyla, 

|hui Mayıs Üniversitesi, Sporcu Sağlığı Merkezinde gerçekleştirildi. 
lif ilk çalışmalar için eliptik bisiklet (elliptical) kullanılırken, statik 
ı-ı ini blceps curll ile yapıldı ve serbest ağırlıklar kullanıldı. 
ftl/ln mukosilyer fonksiyon üzerine etkilerini incelemek için, denek 
İUna egzersiz öncesi ve sonrası sakarin testi uygulandı. Araştırma 

Miı.ia vnıilor Statistical Package for Social Science (SPSS) istatistik 
| ı»ilintilini ile değerlendirilmiştir, farklılıkların analizi için ilişkili 

pttyilftr Mesti ve ilişkisiz guruplar Mesti kullanılmıştır. 

lulaulan Elde edilen bulgulara göre eforla mukosilyer transport 
P 11.43 daklka'dan, 5,01 dakikaya düşmüştür. Yapılan ilişkili 



guruplar t-testi sonuçları, guruplar arasındaki farkın ,01 d(M| 
anlamlı olduğunu göstermektedir. Nazal klerensin'in göslmgei 
kullanılan sakarin testi sonuçlarında yüksek korelasyon MJH| 
(p<0,01) ve mukosilyer transport hızındaki artış istatistikler] 
anlamlı kabul edilmiştir. Efor sonrası değerler dinamik gurup lylı 
dak ve statik gurup için 5,34 dak olarak saptanmıştır Mı ıhı 
transport hızı dinamik ve statik guruplar için aritmetik puan ortalat 
alındığında dinamik gurup adına daha düşük sonuçlar verse de, 
ilişkisiz guruplar t-testi sonuçlarına göre bu değerler ,05 <lıı#ı 
anlamlı kabul edilmemiştir. 

Tartışma: Bulgularımıza göre; efor, mukosilyer transport I 
2,28 kat arttırmıştır. Ancak dinamik ve statik guruplar arasındaki 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuçlar literatür l»u!| 
ile çok yüksek oranda paralellik göstermektedir. Artan solumun ?ir— 
dolaşım faaliyetlerinin yanında burnun temizleme fonksiyonlarUMU 
artarak yüksek hızlarda faaliyet göstermesi, bu şiddetlerde ı 
havanın mümkün olduğunca burundan geçirilmesi 
doğrulamaktadır. Böylesi bir durum; yüksek hızlarla ve düşük 
bronşlardan geçirilmek istenen havanın yaratacağı tahribatın ve toffi 
üzerindeki vazokonstriksüyon etkinin önüne geçebilecektir. 

Sonuç: Sporcuların tabi tutulduğu efor testi sırasında ı 
solunum sıklığı, burundan alınan partîküi ve alerjenlerin sayısında *»Mı 
ile sonuçlanır. Mukosilyer transport hızının artması, bu etkenN 
ortamdan hızla uzaklaştırılmalarını sağlar ve organizmanın 1 
koşullardan zarar görmesini engeller niteliktedir. Bu durum orgmıi/ıııaf 
kendini koruma özelliğinin bir göstergesidir. Farklı efor şiddetlenil 
yapılacak çalışmalarla bu bulguların destekleneceği inancındayız 

Anahtar sözcükler: nazal klirens, mukosilyar transpor, *lly| l hareket, efor 

ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONUNU 
t AKllif N ERKEN DÖNEMDE BAŞLANAN DİZ 

|MOR KAS KUVVET ÇALIŞMALARININ ETKİLERİ 

U SEKİRA. H GÜRA, B AKOVAA 

i M I uy üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, 

l lu çalışma ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu 
IStalarda sportif rehabilitasyon programının erken döneminde 

\ dil fleksör kaslarını kuvvetlendirme çalışmalarının hastaların 
f$\\, bazı semptomları ve fonksiyonları üzerine olan etkisinin 

dnıımai hedeflendi. 
bıoL ve Yöntem: ipsilateral kemik patellar tendon kemik otogrefti 
pptai bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu yapılan toplam 48 erkek hasta 

ye dahil edildi. Hastalardan 26'sının (ortalama yaş: 24.4±6.9 yıl, 
Htıa caırrahi arası süre: 15.7±34.0 ay) rehabilitasyon programına 
Minemde (ED, 2. haftadan itibaren), 22'sinin programına ise (ort. 
MsS.3 yıl, yaralanma-cerrahi arası süre: 25.4±26.1 ay) geç 
I (OD, 2. aydan sonra) diz fleksör kas gruplarını kuvvetlendirme 

lifleri eklendi. Her iki gruptaki hastaların diz fleksör-ekstansör kas 
leıi, Clnclnnati Sübjektif Değerlendirme ve Uluslararası Diz 
Mntatyon Komitesi'nin diz değerlendirme formları (IKDC) 
tlıııknlyonu takiben 1., 2., 3. ve 4. aylar için değerlendirildi. Her bir 
ii'nnıııi İçin İki hasta grubunda elde edilen sonuçlardan sayısal 

ı karşılaştırması için bağımsız örnekler t-testi, sıralı verilerin 
llatlıriTitlı İçin ise Mann-Whitney U testi kullanıldı. 

luluulfln Erken dönemde fleksör kaslarına kuvvetlendirme 
neları başlanan hastaların izometrik ve izokinetik ekstansör kas 

çalışmalara geç dönemde başlanan grupla 
HtırıldıQında test edilen tüm dönemler için istatistiksel anlamlı bir 

R İK tespit edilemedi. Buna karşın ED grubunun izometrik fleksör kas 
•İlmi 1. ve 2. ayda GD grubundan anlamlı (p<0.05-0.01) daha 
il İl I D grubuna dahil hastaların 2. ve 3. aylarda 607sn açısal 
ftlçültn konsentrik fleksör kas kuvvetleri de GD grubundan anlamlı 

fıM'0,01) daha yüksekti. Cincinnati ortalama skoru olarak ED grubu 
dilen tüm dönemler İçin GD grubundan daha iyi (p<0.05-0.001) 



«mt» eaşıanan grubun Cini 
sübjektif değerlendirme formu İçerisinde sorgulanan şişlik, İjj 
boşalma ve tam boşalma olmadan yapılan en yüksek aktlvlte «iıı#ı 
değerlendirmeğe alınan tüm dönemlerde OD grubundan anla, 
(p<0.05-0.001) yüksek bulundu. Ayrıca ED grubu GD u'iıİMJ 
karşılaştırıldığında 1. ayda yürüme, 1. ve 4. aylarda merdiven y i n 
aktivltesi olarak anlamlı (p <0.05-0.001) daha İyi değerlere sahipli,] 
formu içerisinde değerlendirilen Lachman muayenesi ED grubunda 
grubu ile karşılaştırıldığında tüm test dönemlerinde stabllttt l«lı 
anlamlı (p<0.01-0.001) daha iyi idi. IKDC formunun 
değerlendirmesinde elde edilen final skoru 1., 2. ve 4. avlunla | 
grubunda GD grubundan daha yüksek (p<0.01) bulundu. 

Tartışma ve Sonuç: Bu bulgular ışığında ÖÇB rekonstrükilyf 
sonrası uygulanacak rehabilitasyon programına erken dönemde 
fleksör kaslarına yönelik kuvvetlendirme çalışmalarının eklenmesinin j 
fleksör kas kuvveti ve diz stabilitesine olumlu katkı sağladığını söylifll 
mümkündür. Bu gelişmelere paralel hastaların aktivite düzeylerimin 
bir kısım semptomlarında anlamlı iyileşmeler gözlenebilir. 

Anahtar sözcükler: ÖÇB rekonstrüksiyonu, rehabilitasyon, k| 
kuvveti, Cincinnati sübjektif değerlendirme, IKDC. 

EGZERSİZDEN 5,15,30 Dk.ÖNCE ALINAN 
GLİKOZUN KOŞU PERFORMANSINA 

VI KAN GLİKOZ KONSANTRASYONUNA ETKİSİ 

| TUTKUNA, T ATANA, SA AĞAOĞLUA, F ELMACIOĞLU8 

•OMU.Yoşar Doğu BESYO-SAMSUN, 

*OMÛ,Halk Sağlığı ABD-SAMSUN 

l Egzersizden önce glikoz kullanımının performansı ne yönde 
"< nıjı île ilgili farklı bulgular bulunmaktadır. Farklı bulgular 

im »ıinın nedeni, yapılan çalışmalarda deneklere egzersizden önce 
limanlarda glikoz verilmesi olabilir. Bu noktadan yola çıkarak bu 
umun amacı egzersizden önce alınan glikozun performansı ne 

»İkileyeceğini araştırmak, bu konuyu araştırırken de glikoz alım 
Maninin etkisini incelemektir. 

ücfoc ve Yöntem: Bu çalışmaya Türkiye Deplasmanlı Süper 
MIM «Mil olarak oynayan 30 erkek hentbolcu katılmıştır, tüm ölçümler 
inin aynı günü ve saatte kapalı spor salonunda yapılmıştır. Denekler 
hrtfiıi ara ile toplam 4 kez teste tabi tutulmuşlardır. Her haftaki 

ıiiü İn her bir denek egzersizden 5,15,30 dk önce glikoz solüsyonu ve 
dk önce placebo almıştır. Deneklerin beslenme durumları bir 
İfime uzmanı tarafından kontrol edilmiştir. Egzersizden önceki 3 

•İni- besin tüketimleri, BESTÜK (Besin Tüketimi) bilgisayar 
İlamında değerlendirilmiştir.Denekler 20 m'lik mekik koşusu testine 
İşlerdir ve bu test sırasında sergiledikleri performans 
İm İlli niştir. Kan glikoz konsantrasyonu,kan laktik asit konsantrasyonu 

t üfil/den önce, egzersizden 5 dk sonra) ölçülmüştür. Bu çalışmada 
Ültlk İşlemler SPSS 10.0 paket programında yapılmıştır. Farklı 

hanlarda glikoz alımı ile ilgili elde edilen verilerin istatistiksel açıdan 
»inli olup olmadığını değerlendirmek için "tekrarlı ölçümlerde varyans 
li/i" ve gruplar arasında farkı belirlemek için ise "Bonferroni testi" 

uygulanmıştır. 

Duldular: Egzersizden hemen önceki en yüksek kan glikoz 
Itntrasyonu, egzersizden 30 dk önce glikoz alındığında tespit 

lllrnlştir.Egzersizden önce farklı zamanlarda glikoz alımının (5 dk,15 
in dk) egzersiz sonrası kan glikoz konsantrasyonunu istatistiksel 



açıdan anlamlı etkilediği tespit edilmiştir (p<0,01).Egzersizden ftfj 
farklı zamanlarda glikoz alımının deneklerin mekik performansını ve j 
laktik asit değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı hiı 
oluşturmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 

Tartışma: Egzersiz öncesi karbonhidrat içerikli beslenmeyi taMMI 
hipogliseminin meydana geldiğini bazı çalışmalarda bollıilliıK«'iı,i« 
çalışmalarda herhangi bir farklılık saptana-mamıştır.Ayrıca, egıerttiH 
önce karbonhidrat alındığında performansın düştüğü bazı çalışiDAİeif 
saptanırken,çalışmaların çoğunda hiçbir değişiklik tespit edlltnıernlf 
da performansta artışın olduğunu belirten çalışmalara rastlanmıştır 
farklılıkların nedeni; çalışmalardaki deneysel dizaynın, karbonhidrat | 
miktarının, karbonhidrat alım zamanının ve alınan karbonhidrat lljlil 
farklı olması olabilir. Çalışmamızda; egzersizden önce farklı zamanlar 
glikoz alımının (5 dk,15 dk,30 dk.) egzersizden hemen önceki kan gUJf 
konsantrasyonunu istatistiksel açıdan anlamlı etkilediği tespit milimi 
(p<0,01). 

Sonuç: Egzersizden önce farklı zamanlarda alınan glikozun, ı 
glikoz konsantrasyonunu etkilediği fakat mekik koşu performans un i 
kan laktik asit değerini etkilemediği tespit edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Hentbol, egzersiz, glikoz, koşu performans 
mekik testi 

İK8ENTRİK EGZERSİZ İLE OLUŞTURULAN KAS 
ARI: KAS KİTLESİ VE KAS TİPİNİN ETKİSİ 

h İAKAA, B AKOVAA, Z YAZICI8, U ŞEKİRA, H GÜRA, Y İLÇÖLC 

!ı i! 11F Spor Hekimliği Anabilim Dalı 

i ıı ı ıı Radyoloji Anabilim Dalı 

*ÜUTF Biyokimya Anabilim Dalı 

, Bu çalışma ile maksimal eksentrik bir egzersiz sonrası 
ÎİHI1 kus hasarı yanıtları üzerine kas kitlesi ve kas tipinin etkisinin 

ıteiHiıtmi amaçlanmıştır. 
taıoc ve Yöntem: Çalışmaya 22-30 yaşları arasında (ortalama 

•edanter erkek denek gönüllü olarak katıldı. Deneklerin non-
m il üst ekstremite önkol fleksör ve alt ekstremite diz ekstansör kas 

•ilinin manyetik rezonans görüntüleme ile kas hacim, izometrik 
, okltm hareket açıklığı ve kas çevre ölçümleri ön test olarak 

İndi Egzersiz öncesi sübjektif ağrı skoru değerlendirildi ve kreatin 
(CK), aspartat transaminaz (AST), myoglobin ve lökosit kan 

löii Ölçüldü. Egzersiz sonrası hemen, 1., 2., 3. ve 7. günlerde CK, 
IMIıin, AST, lökosit, eklem hareket açıklığı, sübjektif ağrı 
İMI u Ilı İlmesi, izometrik test ve kas çevre ölçümleri tekrarlandı. 
l ir in karşılaştırılmasında Wilcoxon eşleştirilmiş örneklem testi 

|tjlİ4itılriı 
tiuluular önkol fleksör egzersizini takiben 3. gündeki CK (p<0.05) 
ı "M.i/ sonrası hemen (p<0.05), 2. ve 3. günlerdeki (p<0.01) 
İndinin değerleri diz ekstansör egzersizini takiben elde edilen 
terden anlamlı yüksek idi. Önkol fleksörlerinin egzersiz sonrası kas 

Hine oranlanmış CK yanıtı tüm test dönemlerinde (p<0.05-0.01), 
lobinin hemen egzersiz sonrası (p<0.05), egzersiz sonrası 3. ve 7. 

tirflekl (p<0.01) değerleri ve AST'ın egzersiz sonrası 3. ve 7. 
teki dtığerleri (sırası ile p<0.01, p<0.05) diz ekstansör egzersizleri 
İli kas hacmine oranlanmış değerleri ile karşılaştırıldığında anlamlı 

Ht İdi. Egzersiz öncesine göre egzersiz sonrası CK ve myoglobinin 
ıol doğlşlm farkı egzersiz sonrası 3. günde önkol fleksörlerinde 

(p<0.05) yüksek saptandı. Diz ekstansörleri ile 



.._._^. „ . . grubunun egzersiz ftnotjfflil 
egzersiz sonrası izometrik kas kuvvetindeki düşüş tüm dönefVM 
istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05-0.01). Diz ekstansör kaş (jrvw 
oranla palpasyonla oluşturulan sübjektif ağrı skorları, egzersiz muini f\ 
ve 3. günlerde önkol fleksörlerinde istatistiksel anlamlı yüksekti (|- İl 
Çevre ölçüm farkının egzersiz sonrası, 2., 3. ve 7. günlerdeki v* *if 
başladığı eklem hareket açıklığı ile palpasyonla oluşturulan sübjektif 
skorlarının 2. ve 3. günlerindeki yüzdesel değişimleri incelendiğinde 
ekstansörlerine oranla önkol fleksör kas grubunda istatistiksel anla 
(p<0.05-0.01) yüksek değerler saptandı. 

Tartışma: Genelde diz ekstansör kas grupları ve 
fleksörlerinin eksentrik egzersize hasar yanıtını ayrı ayrı Inoilİj 
çalışma sonuçları karşılaştırıldığında önkol fleksör kas gruplunmu 
yanıt değerlerinde yaklaşık 10-20 kat daha fazla artış uldl 
gözlenmektedir. Araştırma sonuçları ile bizim çalışma sonuçların 
birlikte değerlendirildiğinde; egzersiz şiddeti ve süresi aynı dıı/ay 
tutulsa bile, üst ekstremite kas gruplarının kas hasarına CK yanıtınım 
ekstremite kas gruplarına oranla daha yüksek olabileceği söylenebilir j 

Sonuç: Bu çalışma bulguları ışığında, önkol fleksör kas yi ulun m 
diz ekstansör kas grubuna oranla aynı egzersiz şiddetinde daha fm 
kas hasar yanıtı sergilediği ve kas hacminin kas hasarı yan ı tu m ı 
sonuçları etkileyebileceği söylenebilir. J 

Anahtar sözcükler: Eksentrik egzersiz, kas hasarı, kreatln Mı im 
kas hacmi. 

1 

RliriDERMAL KARBONDİOKSİT ENJEKSİYONUN 
IpORCU PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: VAKA 

ÇALIŞMASI 

T AYDINA, Y YILDIZA, F ÖRS1 

•ClAf A, Spor Hekimliği AD, Ankara, 
kQATA, Radyoloji AD, Ankara 

Ellili: C02 gazının cilt altı uygulanmasında mikro-dolaşımı 
liflim gösteren çalışmalar vardır. Gazın bu etkisinin elit sporcunun 
«ilk ımıobik kapasiteyi olumlu yönde etkileyebileceğini düşündük. 

'işmumn amacı C02 tedavisinin elit bayan pentatlon sporcunun 
«• "iHiımı üzerine olan etkisini değerlendirmekti. 

ÜBIPC ve Yöntem: Çalışmaya profesyonel pentatlon sporunu 
büyün atlet katıldı. Subdermal karbondioksit uygulaması; haftada 

I hafta süresince, 30 GA 1/2 0.3 * 13 iğne ile subdermal 
jtiyon tekniği kullanılarak, dakikada 40 mi olacak şekilde alt 
ptmlteye 350 mi abdomene bölgesine ise 200 mi karbondioksit 
•nanik yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrası dönemlerde sporcunun 
İbik kapasitesi, anaerobik güç ve kapasitesi, kas kuvveti, eklem 
dyon hissi, kan biyokimyası, antropometrik, sonografık, ve doppler 

pimimi yapıldı. 

Uuluyjarı Tedavi öncesi ve sonrasında; ven akım hızı 20 cm/sn-6 
hn\, anaerobik güç 452 watt - 492 watt, anaerobik kapasite 365 watt -

MŞjttı aerobik test zamanı 20,5 dak - 28 dak., maksimal oksijen 
»elimi 57,7 ml/kg/dak - 57,8 ml/kg/dak, istirahat kalp atım hızı 85 

» 66 atım/dak, maksimal kalp atım hızı 196 atım/dak -194 

S E k , RER 1,01 - 1,03, 4000 metre koşu zamanı 15,20 dak -14,41 
n diz eklemi ekstansiyon iş kapasitesi 1307 joule - 1721 joule, diz 

M lloksiyon iş kapasitesi 675 joule - 995 joule, gözler kapalı tek 
Mh üstünde durma testi 1,5 sn - 1 sn, parkur testi 8 sn - 6 sn, diz 
MM ıi rtpozisyon testi 1,5 hata skoru - 0,5 hata skoru olarak elde edildi. 

Iirtısma: Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, subdermal 
MiiMiloksit uygulamasının sporcu performansını olumlu yönde 

inim İlgini söyleyebiliriz. Uygulanan metodun basit, güvenilir ve toksik 
iMitKiHi ise bir avantaj olarak gözükmektedir. 



ŞpPUg; Subdermal karbondioksit uygulamasının sporcu pnıfurffl 
üzerine olan etkisinin daha geniş çalışmalarla desteklenmesi gamkit 

Anahtar sözcükler: Subdermal karbondioksit, pentatlon, ptrförmim 

ELİT BASKETBOL VE FUTBOLCULARDA 
MİYOKARDİYAL PERFORMANS İNDEKSİ VE 

AORTUN ELASTİKİ ÖZELLİKLERİ: AEROBİK VE 
ANAEROBİK KAPASİTE İLE İLİŞKİ 

I, AKOVAA, D. YEŞİLBURSA6, U. ŞEKİRA, H. GÜRA, A. SERDAR1 

•Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı 

*Ulurinğ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 

Ülf l t Bu çalışmanın amacı basketbol ve futbolcularda 
ı udiy;il performans indeksini ve aortun elastiki özelliklerini 
mok ve bunların aerobik ve anaerobik özellikler ile ilişkisini 

Mı İnmektir. 
Ûttfpc ve Yöntem: Bu amaç doğrultusunda 32 elit erkek sporcu (12 
İbolcy ve 20 futbolcu) ve 12 sağlıklı sedanter gönüllü denekte 

'imi M-mode ve Doppler ekokardiyografı tetkiki, maksimal oksijen 
Dml ve VVingate testi uygulandı. Veriler ANOVA ve parsiyel 

İBtyon katsayısı testleri ile analiz edildi. 

tiuluular: Sporcularda sol ventrikül iç çap, sol ventrikül arka duvar 
İnli ıvnntriküler septum kalınlığının mutlak değerleri kontrol grubuna 

İstatistiksel anlamlı daha fazlaydı (p<0.05-0.01). Vücut yüzey 
ima göre düzeltilmiş sol ventrikül iç çapı da sporcu grubunda 

RlfnlIcuG göre anlamlı (p<0.05-0.01) daha büyüktü. Sol ventrikül 
•fl ln mutlak ve vücut yüzey alanına göre düzeltilmiş değerleri 
falarda kontrollere göre anlamlı (p<0.05-0.001) daha yüksekti. 
plumttrik gevşeme zamanı sadece futbolcularda kontrol grubuna 
I daha uzundu (p<0.01). Mıyokardiyal performans indeksi ve aortun 

•tiki özellikleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktu. 

f prnularda, sol ventrikül kitle indeksi V02max (r = 0.410), zirve güç (r = 
JÜ.'lU) vo ortalama güç (r= 0.464) ile istatsitiksel anlamlı (p<0.01) zayıf 

ilişki göstermekteydi. Aortun elastik özellikleri ile ortalama güç 
- MMİii da zayıf (r = 0.333-0.350, p<0.05) bir ilişki tespit edildi. 

Tartışma: Kalp atım hızı, kan basıncı ve ventriküler geometri gibi 
•İliklerden etkilenmeyen miyokardiyal performans indeksinin sol 
ınlıiMılün istirahatteki fonksiyonlarını daha iyi yansıtabileceği ifade 

Imlştlr. Moller ve ark. (1999) sağlıklı deneklerde miyokardiyal 



• 
s 

(sınırını 0.34±0.04 olarak tanımlumıtf 
uepsketbolcularda, futbolcularda v« ı 

rorÖ8, 0.36±0.09 ve 0.37±0.0iU 
p fk. (2003) dayanıklılık sporculatınd! 
•Seneklerde İse 0.46±0.11 olarak 

aıbnuçları ile bizim çalışmamıldi 1 
1J 1 farklılıklar sporcuların antmnjj 
"Vaibilir. Bizim çalışma sonuçlarımı! 
' üt1 ark. da (1995) çalışmalarında mıf 

loi|j ve kontrol grubu arasında bir fuıH 
^karşı l ık Erol ve ark. (2002) değişik 
^nlüreşçi, 4 boksör ve 5 tonhniM 
Ififtortun esneme yeteneğinde bir 

'maların sonuçları arasındaki çalişl 
ı Jnman geçmişine sahip aynı Un 
valiliklerini tek bir çalışmada İnenimin 

y 
'»ika çalışmamıza katılan sporcu gruhu 
nKJ ve aort elastik özelliklerinin indi 
nn'İyienebilir. Bu sporcuların aerobik 
^Sckokardiyografi bulguları ile zayıf { 
! imarların fonksiyonlarını dahi J 
1 \: vtivite geçmişi olan sporcuları i l i j 
[ 5,'luşan ileri çalışmalara İhtiyaç 
ps|on ve aerobik/anaerobik kupa 

nek için dinamik ekokardlyo(jf| 
ar sözcükler: Sporcu kalbi, km di 
oksijen tüketimi, güç 

u 

FONKSİYONEL AYAK BİLEĞİ 
İNSTABİLİTESİNDE İZOKİNETİK EGZERSİZİN 

NÖROMÜSKÜLER KONTROL VE FONKSİYONEL 
KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

V YILDIZ*, U ŞEKİRB, B HAZNECİ0, F ÖRSD, T AYDINA 

•ClAfA, Spor Hekimliği AD, Ankara, 

't ıı 11F, Spor Hekimliği AD, Bursa, 

BATA, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara, 

MA l A, Radyoloji AD, Ankara 

fllflı; Bu çalışmanın amacı fonksiyonel ayak bileği instabilitesi 
ı ılfin rekreasyonel sporcularda, uygulanan izokinetık egzersiz 

linininin, nöromüsküler kontrol ve fonksiyonel kapasite üzerine olan 
İtkinin) İnceltmekti. 

üeıec ve Yöntem: Tek taraflı FAİ bulunan 24 rekreasyonel 
• ı Hiiiki nöromüsküler kontrol mekanizması; izokinetik kas kuvvet 

Mu m, ayak bileği eklem pozisyon hissi ve tek bacak üzerinde durma 
kullanılarak değerlendirildi. Fonksiyonel kapasite ölçümünde ise; 

Hır leiti (PT), tek ve üç adım sıçrama mesafesi testi (TASM-ÜASM), 
fllatre düz ve çapraz sıçrama zamanı testi (ADSZ-AÇSZ) kullanıldı. 
I bileği InvertÖr ve evertör kaslarının eksentrik ve konsentrik zirve 
•l*»û«rlerl 120°/sn açısal hızda ölçüldü. Tüm bu değerlendirmeler 6 

fin «üre İle haftada 3 gün olarak 120°/sn açısal hızda uygulanan 
ı*i/ protokolünü takiben tekrarlandı. Normal dağılım gösteren ve 

larmeyen parametreler için egzersiz Öncesi ve sonrası sağlam ve 
ilenmiş ayak bileklerinin karşılaştırmasında parametrik (eşleştirilmiş 
IŞİiftirlImorniş t-testi) ve non-parametrik (Wilcoxon ve Mann-VVhitney 

MMenlIm kullanıldı. 
Uuluulstl Egzersiz başlangıcında konsentrik invertör kuvveti 

Mlyonel olarak instabil olan ayak bileklerinde anlamlı olarak daha 
ıMn (p<0.001, T=5.870). Bu farklılık 6 haftalık egzersiz protokolünü 

llmn ortadan kalktı (p>0.05). Egzersiz programı öncesi yaralanmış 
irtfi'i ayak bileği eklem pozisyon hissi 10° ve 20° inversiyon açısında 

i1 16° ve 3.10±2.16° olarak hesaplandı. Bu değerler izokinetik 



aKioen anlamlı olarak düzeldi (10° İn versiyon *QM 
1.33±0.62°, p<0.001, T=3.647 ve 20° inversiyon açısında '* IU*0,| 
p<0.05, Z=2.348). Tek bacak üzerinde durma testindi hatl 1 
yaralanmış ayak bileklerinde anlamlı olarak 15.17±8.50' den 11 ftihf, 
ye geriledi (p<0.001, T=4.127). Egzersiz protokolünün başlanyıfl 
ÜASM dışında değerlendirilen tüm fonksiyonel test skorları yarnlafj 
ayak bileğinde istatistiksel olarak daha kötüydü (PT ve ADtj 
p<0.05, TASM için p<0.01, AÇSZ için p<0.001). Sağlam ve yarnlaflfl 
ayak bilekleri arasındaki bu farklılık egzersiz tedavisi sonunda \\m\ 
değildi, izokinetik egzersiz programını takiben yaralanmış 
bileklerinde PT 13.27±6.27 sn' den 10.44±3.56 sn' ye (p«0J 
Z=4.022), TASM 105.79±40.33 cm' den 116.88±39.88 cm' ye (p«( 
T=3.366), ÜASM 365.96±135.22 cm' den 399.96±137.16 om*] 
(p<0.001, T=3.779), ADSZ 3.93+1.84 sn' den 3.23±1.40 sn' ye (p«Q,l 
T=3.651) ve AÇSZ 3.38±1.22 sn' den 2.84±1.08 sn' ye (p«( 
Z=3.225) doğru aniamlı bir düzelme gösterirken, sağlam J 
bileklerinde bir farklılık gözlemlenmedi (p>0.05). 

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada, fonksiyonel ayak m 
instabilitesi olan rekreasyonel sporcularda nöromüsküler kontrol 
fonksiyonel kapasitede bir kaybın olduğu ve fonksiyonel ayak IHI 
instabilitesinde rol oynadığı ileri sürülen eksentrik evertör kas kuvvall 
aksine konsentrik invertör kas grubunun zayıf olduğu belirlendi, ı 
olarak, bu çalışmada uygulanan izokinetik egzersiz programının ölçC 
parametreler üzerine olumlu bir etki yaptığı görüldü. 

Anahtar sözcükler: nöromüsküler kontrol, fonksiyonel kablliyt 
fonksiyonel ayak bileği instabilitesi, rekreasyonel sporcu. 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILAN 
MVANDO SPORCULARININ SPORCU SAĞLIĞI VE 

İLENME KONULARINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

ÇETİN*, H KARATOSUN*, K COŞARCANA, C AKGÜN*. ML 
İYHAMX 

lüliyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak. Spor Hekimliği AD. 

Pr|ı: Tekvando ciddi spor yaralanmalarına neden olabilen ve 
^aralanma riski içeren kontak bir spordur. Ülkemizde futbol ve 

Ittbnldin sonra en fazla lisanslı sporcu sayısına (103.336 lisanslı 
p|, OSGM, Haziran 2005) sahip olan üçüncü spor branşı olarak 
il u»Kinüktedir. Bu çalışmanın amacı tekvando sporcularının sporcu 
ırtı v« beslenme konularındaki bilgi düzeylerinin araştırılmasıdır. 

üofoc ve Yöntem: Bu çalışmaya 2004 yılı Türkiye Tekvando 
flyonası'na katılan sporculardan gönüllü 90 sporcu anket 
ürtiak katılmıştır. Yetmiş iki erkek, 18 bayan sporcudan oluşan 

M grubunun yaş ortalaması 22,12 (SD±7,88), ortalama spor 
ı-ııı 10,08 (SD±6,51)'dir ve en az 10 saat/hafta düzenli antrenman 
İlamına katılmaktadırlar. Sporculardan lisans muayenesine 

M a n , sporcu sağlığı ve beslenme konularında aldıkları eğitimleri, 
Mtıu ve ergojenik yardımcılar hakkında bilgi durumlarını ve beslenme 
»•alnı im sorgulayan anket formunu doldurmaları istenmiştir. 

Duluular: Sporcuların %10'u bugüne kadar lisans muayenesi için 
pMnra hiç gitmediğini, %53,1'i lisans muayenesi sırasında doktor 
Kından sistemli bir muayeneden geçmediğini, %84,2'si lisans 
layonosi sırasında EKG, kan sayımı, akciğer filmi vb... herhangi bir 

İlk yapılmadığı bildirmiştir. Sporcuların %8,2'si daha önce 
fnnnanslarını artırmak amacıyla doping ve benzeri madde 

lindıûını (kuvvet macunu, kreatin (2), efedrin, multivitamin (4), enerji 
ı (3), B+C vitamin kompleksi), 1 sporcu performansını artıracak 

•ak «ağlığınıza zararlı olduğunu bildiği bir ilacı önemli bir final 
»alakasından önce kullanabileceğini bildirmiştir. Sporcuların %62,8 
feu beslenmesi ve sporcu sağlığı hakkında, daha önce bir eğitim 

Mıûmı bildirmiş, beslenme programınızı kim düzenliyor? sorusuna 



%14,5 antrenörüm, %78,3 kendim, %1,2 diyetisyen, %6 doMıır, 
beslenme programım yok cevabı verilmiştir. Dahi önoa M 
beslenmesi hakkında bir eğitim aldığını söyleyen sporcular İçindi' 
si antrenman dönemindeki günlük kalori ihtiyacınız hangisine uymak tu 
sorusuna hatalı yanıt vermiştir. 

Tartışma: Sonuçlar incelendiğinde halen %10 kadar ıporcM 
doktoru görmeden sporcu lisansı çıkarabildiği, doktora gldlıtlf 
yarısının sistemik muayene olmadığı, yaklaşık %86'lnin |§jl 
yapılmadan sporcu lisansı çıkardığı gözlenmiştir. Bu veriler ülkımlj 
sporcu sağlık muayenelerinin halen istenilen nitelikte yapılmtdıOiM 
çarpıcı bir göstergesidir. Sporcuların sporcu beslenmesi, doping 
ergojenik yardım konularında yeterli bilgiye sahip olmadıktan, m 
alanların yaklaşık yarısının bilgi düzeyinin yetersiz ıılıiı 
anlaşılmaktadır. Sadece 1 sporcunun doping kullanımına ulun 
bakması anti-doping yaklaşım açısından sevindiricidir. 

Sonuç: Sporcu lisans muayenelerinde yaşanan eksikleri ç*'N 
olarak ifade eden bu çalışmanın verileri ışığında, sporcu sağlık ve HM 
muayenelerinin yeni yasal düzenlemeler oluşturulacak şekilde i«Mı 
gözden geçirilmesini öneriyoruz. 

Anahtar sözcükler: tekvando, sporcu sağlık muayenesi, ıpurı 
beslenmesi 

GENÇ BAYAN RİTMİK JİMNASTİKÇİLERİN 
GÜNLÜK ENERJİ ALIMLARI, VÜCUT 

KOMPOZİSYONLARI ve LİPİD PROFİLLERİNİN 
İNCELENMESİ 

H KARATOSUNA, C ÇETİNA, A ERDOĞANA, A CARUSB, ML 
•iYI)AMA 

1 lüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak. Spor Hekimliği AD. 
NOloyman Demirel Üniversitesi Araş. ve Uyg. Hastanesi Diyet 

pNtiHlnlğl 
|lrls: Büyüme çağındaki çocukların ve özellikle günlük antrenman 

E
İfan ıı uygulayan sporcu çocukların yeterli besin alımları çok 
Hdlr. Elit jimnastikçiler bu spor disiplinin gerektirdiği kompleks 
iMiloıi gerçekleştirebilmek için düşük yağ yüzdeli görünümü tercih 

ıMociııior. Yapılan çalışmalar, elit kız ve okul yaşlarındaki çoğu 
(imnastikçide günlük enerji alımının, yaşlarına ve aktivite 

lylmino göre geride kaldığını göstermektedir. Çalışmamızda genç 
»»•ı ritmik jimnastikçilerin günlük enerji alımlarını, vücut 

IMayonlarını, lipid profillerini incelemek ve aynı yaş grubu sporcu 
wynn kız çocukları ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. 

üeroc ve Yöntem: Yaş ortalaması 10,1 ±0,9 olan 12 kız ritmik 
hanllkçl İle kontrol grubu olarak sportif aktiviteye katılmayan yaş 
laması 10±0,3 olan 12 kız ilköğretim okulu öğrencisi bu çalışmaya 
lımitır. Her iki grubun günlük beslenmeleri 7 gün boyunca kayıt 

Ur. Boy, ağırlık, derialtı kıvrım kalınlığı, beden kitle indeksi gibi 
M»|M»mntrik ölçümlerin yanında, istirahat nabzı, istirahat sistolik ve 
Pik kan basıncı, serum lipid profilleri, tam kan parametreleri ile 

ıicrama ve CMJ değerleri ölçülmüş ve her iki grup birbiri ile 
^iliştirilmiştir. 

Üukıular: Her iki grubun boyları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
•Ilık saptanmamış, jimnastikçilerde ağırlık, istirahat nabzı, istirahat 
iillk ve diastolik kan basıncı, yüzde yağ, beden kitle indeksi değerleri 
imli olarak düşük saptanmıştır (p<0,05). Jimnastikçilerde dikey 
|ma ve CMJ değerleri istatistiksel olarak daha yüksektir (p<0,05). 
ııaMikçilerin 15 saat/hafta düzenli egzersiz yaptığı ve günlük kalori 

imi ortalama 1603 kal. olduğu, kontrol grubunun 4 saat/hafta 



aozenll egzersiz yaptığı ve günlük kalori alımının ortalama İMİ? 
olduğu saptanmıştır. Günlük kalori alımı her iki grupta banzar da0ari 
(p>0,05) İken jimnastikçilerde diyetteki karbonhidrat ve yağ .ılıtın yiıa| 
daha düşük, protein alımı yüzdesi daha yüksek saptanmışltf, 
profilleri karşılaştırıldığında jimnastikçilerde total kolesterol, ili M \ 
değerleri anlamlı düzeyde yüksek, trigliserid ve VLDL doğorNi >ml| 
düzeyde düşük bulunmuştur (p<0,05). 

Tartışma: Bu çalışmanın en önemli bulgularındım 
jimnastikçilerin düzenli antrenman nedeniyle kontrol grubuna flört 
fazla günlük enerji alımı ihtiyacı bulunmasına rağmen ben/ar I 
almalarıdır. Bu sonuç diyetteki karbonhidrat ve yağ oranının daha 4 
olması da göz önüne alınarak jimnastiklerin diyette enerji alım 
kısıtladıkları lehine yorumlanabilir. Jimnastikçilerde ağırlık, ı*iin 
nabzı, istirahat sistolik ve diastolik kan basıncı, yüzde yağ, heulan 
indeksi değerlerinin anlamlı olarak düşük, sıçrama değerlerinin anlı 
olarak yüksek saptanması düzenli antrenmana bağlı fizyolojik ı iyi 
olarak yorumlanmıştır. 

Sonuç: Sporcular cinsiyet, yaş, vücut kompozisyonu ö/olliMm 
daha önemlisi yaptıkları egzersizin tipi, yoğunluğu ve frekanslım ı 
özel bir beslenme programına sahip olmalıdırlar. Ritmik jimnaıtlki 
atletik performanslarını üst düzeyde tutmak amacıyla, pubertt • 
dönemde diyetlerinde kısıtlamaya gitmeleri, puberteda gaclkfl 
dengesiz beslenmeye, dehidratasyona, menstrual dü/ormi/iıı* 
amenoreye, zayıf kemik yoğunluğuna, artmış yaralanma inaldanım* 
yeme bozuklukları gelişimi için artmış bir riske neden olarak, «IMIM ula 
sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. 

Anahtar sözcükler: jimnastik, vücut kompozisyonu, beslenin», profili. 

ÇOCUKLARIN PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL 
UYGUNLUK DEĞİŞKENLERİ İLE VÜCUT 

KOMPOZİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 
İNCELENMESİ 

n HALCİ*, HA PEKELB, H PEPEA, S REVAN8, Y KALEMOĞLUC, 

Uçuk Üniversitesi BESYO 

* Oaıl Üniversitesi BESYO 

" Mtflıkeslr Üniversitesi BESYO 

j Araştırmada, spor yapmayan 9-11 yaş çocukların, bazı 
kompozisyonu değişkenleri ile performansla ilgili fiziksel 

parametreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
PMaylandl. 

(jpfgç ve Yöntem: Araştırmaya yaşları 9 ile 11 yaş aralığında, 
•»Kok 439 kız toplam 885 çocuk katıldı. Deneklerin boy 

tlııou. vücut ağırlığı ölçülerek vücut kitie indeksi (VKİ) hesap-
Ayr ıcu scapula, subrailiac, triceps, biceps ve calf bölgelerinden 

Nri ölçümleri alınarak toplam skinfold (TSF) değerleri tespit 
l'mlormansla ilgili fiziksel uygunluğun tespitinde; 30 m hız 

ftu, olur-uzan, 1 dk mekik, 1 kg sağlık topu atışı, durarak uzun 
Ittıa, Nitğ ve aol el kavrama kuvveti ve 1 mil koş-yürü testleri 
ilandı. Cinsiyetler arasındaki farklılığın tespitinde Independent 

T-Test Vücut kompozisyonu değişkenleri ve fiziksel 
unluk test performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde 

İAinon Correlation Coefficient analizleri kullanıldı. 

Üuluulâü 9-11 yaş grubundaki erkek ve kız çocukların boy 
nlnon, vücut ağırlığı ve VKİ değerlerinde istatistiksel olarak 

tartılı farklılık tespit edilmezken (p>0,05), TSF değerleri ve diğer 

En fl/lksol uygunluk testlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir 
L06). Erkek ve kız çocuklarda; vücut kompozisyonu 
tfknnİHrl İle otur-uzan esneklik test sonuçları arasında önemli 



bir ilişki tespit edilmezken (p>0,05), sağ ve sol el kavrama H\M 
ile orta dereceden yüksek dereceye kadar pozitif İlişkiler (p*0j| 
durarak uzun atlama testi ve 1 dk mekik test sonuçları mam 
düşük negatif ilişkiler (p<0,0l), 1 kg sağlık topu atma ti»t mmu 
arasında düşük pozitif ilişkiler (p<0,01) tespit edilmiştir I laf 
cinsiyette de boy uzunluğuyla 30 m hız koşu test sonucu mail 
düşük negatif ilişki, VKİ ve TSF değerleri arasında düşük • 
ilişkiler tespit edilmiştir (p<0,01). Kız ve erkek çocuklarda I ı 
koş-yürü test sonucu ile vücut ağırlığı, VKİ ve TSF clnfltti 
arasında düşük pozitif ilişkiler tespit edilmiştir (p<0,01). 

Tartışma: Her iki cinsiyette de çocukların boy u/unluğı 
vücut ağırlığı ve VKİ değerlerinde istatistiksel olarak MMIMI 
farklılık tespit edilmezken, TSF değerleri ve diğer bütün fl/lkl 
uygunluk testlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Cinliyi 
arası fiziksel uygunluk performanslarında farklılık olunun 
rağmen, vücut kompozisyonu değişkenleri ile esneklik, kııv\ 
kuvvette devamlılık, patlayıcı kuvvet, sürat ve dayanıklılık ka 
performansları arasında benzer önem düzeyinde ve yflrlJ 
korelasyonlar tespit edilmiştir. 

Sonuç: 9-11 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların fı/ikı 
uygunluk performanslarının, tespit edilen vücut kompozlayoı 
değişkenlerinden benzer biçimde olumlu ya da olumsuz etkllancjlj 
söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Çocuklar, Vücut kompozisyonu, tolkfl 
uygunluk. 

YILDIZ GÜREŞÇİLERİN FİZYOLOJİK 
PROFİLLERİNİN ALT EKSTREMİTE ANAEROBİK 

KUVVETLERİNİN FARKLI YÖNTEMLER İLE 
İNCELENMESİ 

Ffc ÇETİNA, H KARATOSUNA, A ERDOĞANA , M YOLCUA, 
Mi WAYDARA 

"BÜloyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak. Spor Hekimliği AD. 

flitin Araştırmada, spor yapmayan 9-11 yaş çocukların, bazı 
• Kompozisyonu değişkenleri ile performansla ilgili fiziksel 

ajımluk parametreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
lltmçlandı. 

Poroc ve Yöntem: Araştırmaya yaşları 9 ile 11 yaş 
•lıûmdn, 446 erkek 439 kız toplam 885 çocuk katıldı. Deneklerin 
t ıı/unluğu, vücut ağırlığı ölçülerek vücut kitle indeksi (VKİ) 
laptandı. Ayrıca scapula, subrailiac, triceps, biceps ve calf 
»iıjnlorİnden skinfold ölçümleri alınarak toplam skinfold (TSF) 
Iprlnri tespit edildi. Performansla ilgili fiziksel uygunluğun 
Ipltlrıde; 30 m hız koşusu, otur-uzan, 1 dk mekik, 1 kg sağlık 
)MI «iışı, durarak uzun atlama, sağ ve sol el kavrama kuvveti ve 
mil koş-yürü testleri uygulandı. Cinsiyetler arasındaki farklılığın 
l»»lllnde Independent Samples T-Test Vücut kompozisyonu 
tıM-nnleri ve fiziksel uygunluk test performansları arasındaki 

(kinin belirlenmesinde Pearson Correlation Coefficient analizleri 
JMItflıldı. 

tiulgular; 9-11 yaş grubundaki erkek ve kız çocukların boy 
•Unluğu, vücut ağırlığı ve VKİ değerlerinde istatistiksel olarak 

İlamlı farklılık tespit edilmezken (p>0,05), TSF değerleri ve diğer 
İlin fiziksel uygunluk testlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir 
10,05). Erkek ve kız çocuklarda; vücut kompozisyonu 

likenleri ile otur-uzan esneklik test sonuçları arasında önemli 
INIfkl tespit edilmezken (p>0,05), sağ ve sol el kavrama kuvveti 
l Orta dereceden yüksek dereceye kadar pozitif ilişkiler (p<0,01), 

Ufarak uzun atlama testi ve 1 dk mekik test sonuçları arasında 
İşlik negatif ilişkiler (p<0,01), 1 kg sağlık topu atma test sonucu 
llinda düşük pozitif ilişkiler (p<0,01) tespit edilmiştir Her iki 
Myotte de boy uzunluğuyla 30 m hız koşu test sonucu arasında 



düşük negatif ilişki, VKİ ve TSF değerleri arasında düşÜK |M3 
ilişkiler tespit edilmiştir (p<0,01). Kız ve erkek çocuklarda 1 \ 
koş-yürü test sonucu ile vücut ağırlığı, VKİ ve TSF dt jp i 
arasında düşük pozitif ilişkiler tespit edilmiştir (p<0,01 ). 

Tartışma: Her iki cinsiyette de çocukların boy u/nnluışı 
vücut ağırlığı ve VKİ değerlerinde istatistiksel olarak aıılt) 
farklılık tespit edilmezken, TSF değerleri ve diğer bütün M 
uygunluk testlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Cinaiyi 
arası fiziksel uygunluk performanslarında farklılık olffil 
rağmen, vücut kompozisyonu değişkenleri ile esneklik, Kııvt 
kuvvette devamlılık, patlayıcı kuvvet, sürat ve dayanıklılık ki 
performansları arasında benzer önem düzeyinde ve yi 
korelasyonlar tespit edilmiştir. 

Sonuç: 9-11 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların fl/IM 
uygunluk performanslarının, tespit edilen vücut kompoıit) 
değişkenlerinden benzer biçimde olumlu ya da olumsuz ol kıla» 
söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Çocuklar, Vücut kompozisyonu, Plflkt 
uygunluk. 

^ ' 

YILDIZ GÜREŞÇİLERN FİZYOLOJİK 
PROFİLLERİNİN ALT EKSTREMİTE ANAEROBİK 

KUVVETLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERİ LE 
İNCELENMESİ 

|0 ÇETİNA, H KARATOSUNA, A ERDOĞANA, M YOLCUA, 
Mi HAYDAR*, 

'BOleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak. Spor Hekimliği AD. 

l U i ; Güreş oldukça güçlü alt ve üst ekstremite kuvveti 
mı bir spor dalıdır. Milli takım kampında bulunan yıldız 

Silerin fiziksel profillerinin incelenmesi, alt ekstremite 
Mihik güçlerinin ölçülmesi ve farklı yöntemler ile ölçülen 

'»•i düğerlerinin birbiri ile karşılaştırılması çalışmamızın 
fim IMI oluşturmaktadır. 

Uofoc ve Yftntem: Bu çalışmaya yıldız güreş milli takımı 
!H|nıi:i çağrılan 14 erkek (yaş ortalaması: 16.5±0.7 ortalama 

mŞV. 5,2±0,8) sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Antropometrik 
itılm boy, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı ile vücut yüzde 
I ölçümünü İçermekteydi. Alt ekstremite kuvvetleri ölçümlerinde 

•icrama (DS), Counter Movement Jump (CMJ), VVingate 
Hmblk Güç Testi (WAnT) ve diz ekleminin izokinetik kuvvet 
İmi kullanıldı. İzokinetik testler sağ dizlerde 60 ve 180 

/•aniye açısal hızlarda konsantrik modda Humac Norm 
M, USA) İzokinetik sistem ile yapıldı. Sıçrama testleri, WAnT 
{••kinetik testler arasındaki ilişkiyi incelemek için SPSS 9.0 

Mistik programı ile Spearman korelasyon testi kullanıldı. 

UlilUUİâli Güreşçilerin ortama boyu 173,2±7,9 cm, vücut 
|l 72±15.2 kg, yüzde yağı (YY)12,7±2,3 olarak ölçüldü. DS 

ılaıtuı 40,8±5,4 cm, CMJ 45,5±5,3 cm, WAnT de Peak Power 
ı y,1±1 W/kg, Average Power (AP) 6,5±0,5 W/kg, Power Drop 

*B) 4,8*1,1 W/kg olarak ölçüldü. İzokinetik testlerde diz 
ıtanaörMnde Peak Tork (PT) 172±63,6 Nm, Initial Peak Tork 

120*18.8 Nm, Total Work (TW) 1560±215 Nm, diz 



yapabildiğim h.ıll.ı daha iyisini yapabilmek için elimden ||( h 
şeyi yaparım SOlUSU anlamlı bulunmamıştır faka! hem mkı 
de bayan sporcular ellerinden gelen her şeyi v- «ı •' 
belirtmişlerdir. Cinsiyetlere göre; takdir edilmeye; la İn 
vermem sorusu (2x2) Kİ KARE analizi ile sınanmış I' 0,0(1 
düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Hem erkek hem do 
sporcular takdir edilmenin motivasyon düzeylerini etkilen 
belirtmişlerdir. Cinsiyetlere göre; Şampiyonluk benlin 
kamçılayıcı bir faktördür sorusu anlamlı bulunmamıştır l.ıi 
erkek hem de bayan sporcular şampiyonluğun kem 
kamçıladığını belirtmişlerdir. Yaş değişkenlerine göre; < ı« im,,. 
beni takdir edilmekten daha çok kamçılar sorusu 
bulunmamıştır, fakat hem 15-19 yaş değişkeninde olaııl 
20-24 yaş değişkeninde olanlar hem de 25-29 yaş de<|i,ı < 
olan sporcular takdir edilmenin değil de eleştirilmenin kondll 
motivasyon düzeylerini önemli ölçüde etkilediğini belirlim 
Yaş değişkenlerine göre; Takdir edilmeye fazla değer v< 
sorusu anlamlı bulunmamıştır. Fakat hem 15-19 yaş değişkonlruft 
olanlar, hem 20-24 yaş değişkeninde olanlar takdir edllı 
kendilerini etkilediğini belirtirken 25-29 yaş değişkemi: 
sporcular takdir edilmenin kendilerini etkilemediğini belirli 
Yaş değişkenlerine göre; Şampiyonluk benim için kamçılıyı' ı ı.n 
faktördür sorusu anlamlı bulunmamıştır, fakat hem 15-11 
değişkeninde olanlar, hem 20-24 yaş değişkeninde olnnl*ı 
sporcular şampiyonluğun kendileri için kamçılayıcı bir fnklrti 
olmadığını belirtirken, 25-29 yaş değişkeninde olan sporcu 
şampiyonluğun onlar için kamçılayıcı bir faktör oldııflıı 
belirtmişlerdir. 

Tartışma: Sporda başarıya yönelik hareketlerin seyrim 
ve idare edilmesinde zihni süreçlerin önemli rolü vardır Alfij 
dikkat,öğrenme,hafıza gibi süreçlerle zekadan meydana <j< I 
zihni yetenek ve beceriler alınan bilginin işlenmesinde ili 
oluşturur fakat bunlar bilginin işlenmesi sürecinde tek başına ati I 
etmezler. Zihni ve duygusal faktörler birlikte hareket ederler, spı ırlfl 
faaliyetler sırasında ortaya çıkan duygular zihni süreçlerle n, I 
girmiştir. Hem erkek hem de bayan sporcuların; hem cinsiyollı rl 
yönünden, hem de yaş değişkenleri yönünden Zihinsel 

«i l.ıMmlere bağlı olarak motivasyon düzeylerinin yüksek 
ı «»ilaya çıkmıştır. 

S'MUM, Yaptığımız bu çalısına sonucunda; Hem erkek hem 
iy.ui sporcuların; hem cinsiyetleri yönünden, hem de yaş 
I1 nlorı yönünden Zihinsel ve duygusal faktörlere bağlı olarak 

düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
ı M .ı alanlarında kendini ifade etmede, kamplarda , 

IO katılmada ve kendilerini gerçekleştirme çabalarının 
ezellikle antrenör, aileler tarafından destek ve teşvik 

İlintin göstergesidir. 

'Vnahtaı sözcükler: Zihinsel faktörler, duygusal faktörler, 
l"iı ,ı .y..n, Sporcu 
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AEROBİK EGZERSİZİ YAPAN ŞİŞMAN 
BAYANLARDA BİR BESİN SUPLEMENTİ Ol AN I 

BURNER'İN KISA SÜRELİ KULLANIMININ SPORTİI 
PERFORMANSA ETKİSİ 

F YAMANa, N BURGULa, H ATAMTÜRK3 

aYakın Doğu Üniversitesi BESYO 

Giriş: Bu araştırmanın amacı, yaşları 30-54 arası olan 
ay, haftada üç gün, bir saat olmak üzere aerobik-step •..< 
devam eden bayanlarda aerobik egzersizle birlikte I Rumi ı 
dinlenim ve egzersiz sonrası kalp atım hızımı, 
kompozisyonu ve performans üzerine etkilerini incelemekti! 

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, yaşları 30-54 a mı -ı< 
Türk Telekom Genel Müdürlüğü organizasyonunda dü/onl< 
olan Step-Aerobik derslerine katılan ve bu çalışm.ıy.ı ununun 
olarak iştirak eden bayanlarla yapılmıştır. Bu çalışmanı 
iştirakçi bayanlarla paylaşılmıştır. Türk Telekom porsom Ilı 
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O'n. ı <!ıı 
bir şekilde ulaşabilmeleri için ulaşım aracı organize edil* M I in 
Tanita BIA aleti ile vücut yağ yüzdeleri ölçülmüş ve hop 
%30'dan fazla olmasına dikkat edilmiştir. Vücut komi 
alındıktan sonra 20 metre mekik koşusuna başlamadan nııı>< 
Polar Sport Tester telemetri sistemi göğüs altına yerleştirilen ı 
kolda saatin uyum sağlamasından sonra performans tnMIrıı 
başlanmış ve tekrar sayıları kaydedilmiştir. Bu ölçümler alındıl I 
sonra gelen bayanlara ilk ölçümü alırken materyal hakkın.ı.ı ı 
verildi. Denekler T-Burner besin suplementinin kullanım -..nMim 
belirttikten sonra T-Burner kullanımına başlamıştır. Bu amil* 
mesai saatleri arasında devam eden aerobik-step seanslann.ı hi 
aksatılmadan devam etmişlerdir. İkinci ve son ölçümler <l< 
sonra bayanların aynı şekilde rahat gelmeleri sağlarımı 
kıyafetlere dikkat edilmiştir. Son ölçümlerde yine ilk ölçümlnnlı 

•M çalışmalar sırasıyla hiç aksatılmadan sabah alınmış ve 
I «i kaydedilmiştir. Deneyde denek grubunun kalp atım 
m niçmek için Polar Sport Tester telemetri sistemi ve vücut 

ı yonlarını ölçen materyal TBF401A Tanıta BIA ve 20 
mnkik koşusunda Pro Tmr ECS 1000 Sports Test Tımer 

anılmıştır. Elde edilen sonuçlar iki eş arasındaki farkın 
ılılık ı« isti ile yapılmış ve yorumlanmıştır. 
!inl<|iılar; Deney grubunun kilo kaybında, BIA ile yapılan 

in al ..ı<) oranı ölçümleri ve dinlenim Kalp Atım Hızı arasında 
imli hır fark bulunmamışken (pü0,05), performans ölçüm 
M unda anlamlı bir fark bulunmuştur (pG0,05). 

ı. M t ışına ve Sonuç: Yapılan bu çalışmada seçilen denek 
mun 7 gün arayla 20 metre mekik koşuları ile 
ı manslarındaki ilk güne göre bir artış olduğu yani ilk 
Mİorle arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur(pD0,05). 
Anahtar sözlükler: Aerobik, T-Burner, kalp atım hızı, vücut 

ıpo/isyonu, performans. 



BİLEK GÜREŞİ ESNASINDA HUMERUS ( ı 
KIRIĞI (KUVVET-MÜCADELE SPORLARINDA 

KATEGORİZASYONUN ÖNEMİ) 

A TURGUT3, E TOMUŞ3; Y AKALIN3 

aOsmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopı di 
Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 

Giriş: El-bilek güreşi son yıllarda ülkemizde de yaygınlığı 
artan bir spor dalıdır. Bu spor cinsiyet ve vücut ağırlıkla» m 
değişik kategorilerde yapılmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: 24 yaşında erkek bir bilek güreşi 
kendisinden üst bir kategoride bulunan başka bir sporcu 
bilek güreşi mücadelesi sırasında kolunda aniden şiddetli 
deformite ve kırılma sesi duyarak müsabakayı bırakmak /oruna) 
kalmıştır. Olgunun hastanemiz acil servisinde yapılan fizik bal ı 
radyolojik değerlendirmesinde sağ humerus 1/3 distal kc-.uniı 
deplase spiral kırık olduğu görülmüştür. Daha sonra ha 
koşullarda cerrahiye alınarak plak-vida ile açık redüksiyon mi< 
fiksasyon tedavisi uygulanmıştır. 

Bulgular: Olgunun cerrahi sonrası 2.ayda kırığının ı 
kaynadığı görülmüştür. 3.aydan itibaren, sportif aklıvıi. 
başlayabildiği ve 6.aydan itibaren de tekrar sportif müs.n I 
başladığı gözlenmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Bu olgu yaralanması nedeniyle 
mücadele sezonunu müsabaka yapamadan geçirmek zorum 1.1 kalmış 
ve sportif performansı iyileşme peryodu sonunda dahi yaralanı 
öncesi seviyeye tam olarak ulaşamamıştır.Bu olgu vesilesi ile ı 
mücadele sporlarında kategorizasyonun önemini ve kategori dışı 
müsabakalardan kaçınılmasının vurgulanmasının yaralı oln< anjin 
düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Bilek güreşi, humerus fraktürü, kate< |« 

BİREYSEL VE TAKIM SPORLARINDA YER ALAN 
B O R C U L A R I N DOPİNG HAKKINDAKİ BİLGİ 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

I I $IRINA T KAPLANA 

,|çuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu KONYA 

< '.ırJâi Bu çalışmada ülkemiz sporcularının performanslarının 
almasında doping maddelerinin kullanıp kullanmadıklarının 

*!!fInnmosinin yanında, dopingi nasıl değerlendirdikleri, neye 
ı »Ulandıkları, bilgi seviyeleri gibi özellikleri belirlenmesi 
ılımaktadır. Bireysel ve Takım sporlarında yer alan 

n uların doping konusundaki bilgi ve tecrübelerini belirleyerek, 
••<biyelerinin, branşlarının, doping hakkındaki tutumlarını 

ıi ı-«'İnlediğini değerlendirmektir. 
< lereç ve Yöntem: Araştırmada Takım sporlarından; Futbolda 

> l ir i . n hır, 2 ligden üç, 3.ligden iki, Basketbolda Türkiye 
cihol 1. liginden iki, Voleybolda Türkiye voleybol liginden üç, 

>lda Türkiye hentbol liginden üç takım sporcularıyla, Bireysel 
.ı w.ı.in, Güreşte gençler ve büyükler milli takım kampı, 

I 'ii' ıdo Konya'dan bir ve Ankara'dan iki Klüp, Judoda büyükler 
neler milli takım kampı, Vücut Geliştirme sporunda Konya'da 

ara'da üç klüp, Taekvvondoda büyükler ve gençler milli 
| im kampı, Boks Ankara bölgesinde iki klüp, sporcuları üzerinde 

•"i'i uy(]ulanmıştır.Veri toplama aracı olarak, Hacettepe 
rsitesi Eczacılık Fakültesi Doping Kontrol Merkezinin 

• ' ulanmış olduğu 'Sporda Doping Kullanımı' anketi 
ı nllunılmıştır. 

Hukıular: Çalışmada; Doping kullanımının sporda önemli bir 
inp olmadığı ile eğitimleri, doping maddelerinin yan 

m w bilmeleri ile eğitim durumları arasında istatistiksel 
Mİıiıi bulunmuştur (p<0.05). Doping kullanımının sporda 

• ı "il hu sorun olup almadığı ile Eğitimleri, doping hakkındaki 



yw.onııi(|i il*- «'('ıılım durumları arasında anlamlı İm ıiı*M 
bulunamamışın (()>().05). 

Tartışma: Bu araştırmada bireysel ve takım spoıl.ını 
sporcuların doping hakkındaki bilgileri tespit edilmeye çalı 
Çeşitli değişkenler arasındaki istatistik anlamlılık dıı 
bakılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Sporcuların % 1 / .in ıl< 
kullandığını belirtirken %70.1'i kullanmadığını belirtmişin 
ise soruya cevap vermemeyi tercih etmiştir. Yüce'nın ı 
yapmış olduğu çalışmada deneklerin doplnfl kuli 
kullanmadıklarına, %50 katılımcı kullanmadığını, %30 ı-.ıi.ı...... 
kullandığını ve %20 sinin de sessiz kaldığını belirtmiştir . ıı 
tespitleri bu çalışma bulgularını desteklemektedir. Cireli v-
(1992) sporcular arasında yasal olmayan ilaç kullanımı ı 
araştırmasında doping kullananların %27.1 oranında oldu 
belirtmiştir. Bu çalışma bulguları bizim çalışma bulgularımı ı 
benzerlik göstermektedir. 

Sonuç: Ankete katılan sporcuların eğitim düzeyi oldukc 
yüksek bulunmuştur, fakat doping hakkındaki bilgileri yolor ı ıliı 
Takım sporlarındaki sporcular, bireysel sporlarda yoı il il 
sporculardan doping konusunda daha bilgilidirler. Doping 
kullanımının bireysel sporlarda daha fazla olduğu bulurunu 
Sporcular kullandıkları maddelerin isimlerini, kullanım şekilloıinl 
ilaçla ilgili bilgilerini en fazla antrenörlerden, en az da doki< >H ınl m 
aldıkları görülmüştür. Sporcuların büyük bir çoğunluğu < Iı 
konusunu sporda önemli bir sorun olarak görmektedir. Spon ul iril 
doping kullanımını belirleyen faktörler; doping konu 
eğitimsizlikleri, branşları, doping kontrolünün yetersizliği olaı il 
bulunmuş, doping kullanımını belirlemesinde önemli bir < ıı 
olduğu görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Bireysel ve Takım sporları, I 
Doping Kontrol 

DEVLET VE ÖZEL OKULLARDA OKUYAN 
ÇOCUKLARIN BAZI ANTROPOMETRİK 

ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

B KARACANA, FF ÇOLAKOĞLU8, ŞS BALCIA, D GÜLER0. 

' üolçuk Üniversitesi, BESYO 

-.izi Üniversitesi, BESYO 

-uloyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi 
ölümü 

«.ur,. Bu çalışmanın amacı, devlet ve özel okullarda okuyan 
10 yaş grubundaki erkek ve kız çocukların bazı antropo-

• ölüklerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir. 

c.oroç ve Yöntem: Araştırmaya devlet-özel okul sırasıyla 
112 erkek, 248-237 kız toplam 1041 öğrenci gönüllü olarak 

I 'i'i'iııştır.Araştırmada çocukların vücut ağırlığı, boy uzunluğu, 
«.evre ve skinfold ölçümleri yapılarak somatotipleri belirlen-

Verilerin istatistiksel analizinde ölçülen antropometrik 
Klorin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış; her 

V«9 «puhunda devlet ve özel okullarda okuyan öğrencilerin 
ıhtırılmasında ANOVA - Tukey testi kullanılmıştır. 

hulgular: Yapılan istatistiksel analiz sonucunda bütün yaş 
i" M -i. irinin çap, çevre ve skinfold ölçümlerinde devlet ve özel okul 

i '-.ıhtırılmasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.01). 
ılotip elemanlarından; 8-9 yaş erkek çocukların ektomorfi 
ılorınde anlamlı bir fark tespit edilmezken (p>0.05), bütün yaş 

•e "i fırının endomorfi ve mezomorfi değerlerinde anlamlı 
• Ifl lılıklar tespit edilmiştir (p<0.01). 8, 9 ve 10 yaş grubundaki kız 

• il lirinin endomorfi, mezomorfi ve ektomorfi değerlerinde 
1 imli l.ırklılıklar belirlenmiştir (p<0.01). 

1 aıtışma ve Sonuç: Devlet ve özel okullarında okuyan kız ve 
n • ı- çocukların yaş gruplarına göre karşılaştırmaları yapıldığında 



I okullarda okuyan ÇOCUklİrM ölçülen animi ,..ı 
değerlerinin genel olarak devlet okullarında okuyan 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir, özel okullarda okuyan • •<»«» 
ve kız öğrencilerin devlet okullarında okuyan öğn 
vücut kitle indeksi ve endomorfi değerlerinin daha yükstıi-
gözlenmiştir. Bu bulgulara bakılarak özel okullaıda 
öğrencilerin ileriki yaşlarda obez olma riski ile karşılanabil 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: çocuklar, somatotip, antropomefm 

DİRSEK MEDİAL KOLLATERAL BAĞ LEZYONU 
ıı I UTBOLCULARDA FONKSİYONEL ORTEZ İLE 

TEDAVİ 

IURGUT3, HUYSALb 

mangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve 
M ıi« »lop Anabilim Dalı, Eskişehir 

•mangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
• 11 »kulu Protez-Ortez Bölümü 

niş: Bölgesel anatomisi kompleks ve nörovasküler yapıları 
hiıinıı çok yakın olan dirsek ekleminde, dirsek fonksiyonunun 
• <-ınlme8i oldukça güçtür. Dirsek ekleminin post-travmatik 

LJII m oldukça geniş cerrahi ve konservatif işlemler gerektirir ve 
«lavi için kapsamlı bir program gerekmektedir. 

(,,,,,-<.; vo Yöntem: Dirsek ekleminde düşme sonucu medial 
ıı ıiiM.ıl bağ lezyonu olan futbolcularda fonksiyonel ortez ile 
ı - ı ııy(julamalarının etkisini araştırmak amacıyla yaptığımız bu 

n >v-1, benzer şekilde üst ekstremite üzerine düşme sonucu 
inil ıinral medial kollateral bağ lezyonu olan 2 futbolcu dahil 

ı.imıviu Olgulara 2 hafta süreyle dirsek eklemini 90° fleksiyonda 
M -.il.ı pozisyonda tutan, düşük ısılı termoplastikten olgulara özel 
M ıi m ıtatik dirsek ortezi uygulanmıştır. 2. haftanın sonunda 

1 .iıi dirsek ortezinin dirsek ekleminin merkezine gelen kısmı 
ilmek buraya dirsek ekleminde hareketlere izin veren eklem 

ılı ..iıulmiştir. Olgulara, sıcak uygulama ve izometrik egzersizden 
m ov programı önerilmiş, 4. ve 8. hafta sonunda üst 

lınmite eklem hareket sınırları ve kas kuvvetleri 
londirilmiştir. Çalışmaya alınan olguların; üst ekstremite 

" ölçümleri, kas kuvveti, dirsek taşıma açısı, normal eklem 
h ıınkntlori, günlük yaşam aktiviteleri ve ağrı yönünden 

ı- 11< n<İnmeleri yapılmıştır. 



Bulgular: Ortez uygulamaları sonunda fonksiyon» -I • in • « 
hareketleri açısından karşı taraf ekstremite ile benzer • ı 
alınmıştır. 

Tartışma: Fonksiyonel ortezin el ve elbileğini 
bırakacak şekilde planlanması, istenildiğinde bölge bakımı 
çıkartılabilmesi ve alçıya göre hafif olması dirsek l>< 
fonksiyonel Özelliklerinin korunmasına daha fazla yardımcı olııı 
haftadan sonra dirsek eklemine hareket verilmesi «jııı 
aktivitelere dönüşü sağlamanın yanı sıra futbol antmnmm 
programlarına erken dönüşe izin vermekte ve performans ı 
minimale indirmektedir. 

Sonuç: Çalışmamızda düşme sonucu medial kollaleı.ıl h •| 
lezyonu olan futbolcularda fonksiyonel ortez ile ı< ı • 
uygulamasının fonksiyonu olumlu şekilde etkilediği som KM • 
edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Dirsek mediyal kollateral bağı, fulhcıl 
fonksiyonel ortez 

DÜZENLİ EGZERSİZİN FİZİKSEL UYGUNLUK VE 
MİYOKİMYASAL KARDİYAK RİSK FAKTÖRLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

M I RGÜNA, I TENGİZ8, U TÜRK8, S ŞENIŞIKA, O 
M I A. E ALİYEV8, E ERCAN8, Ç İŞLEGENA 

'l (|<- Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, 

1 < «nirai Hospital, Kardiyoloji Kliniği, İzmir 

<.niş Son yıllarda kardiyovasküler hastalıklar için geleneksel 
faktörlerinin yanında yeni risk faktörleri tanımlanmıştır. Bu 

* «l.ı, düzenli yapılan egzersizin fiziksel uygunluk ve 
^»kimyasal kardiyak risk faktörleri üzerine olan etkileri 

ilendirildi. 

Qorec ve Yöntem: Çalışmaya rekreasyonel amaçlı olarak bir 
III^IIIK 1 gözetiminde 12,6±6,8 yıldır haftada iki gün yaklaşık 80 

bu gün de ayrı olarak 1 saatlik yürüyüş ve koşu içeren 
ı ıktiviteye katılan 20 olgu (Grup I, yaş=50.4±5.2, 

173 8±5.7 cm, kilo=79.8±8.5 kg) ile sedanter yaşayan 20 
imimi olgusu (Grup II, yaş=49.65±7.3, boy=173.1±6.4 cm, 

ııi" n-ı !>t10.7 kg) alındı. Olgular erkek, normotansif, non-
1 -ı-«»tik ve sigara içmeyen bireylerdi. Tüm olgularda fiziksel 

i'"link ile metabolik, inflamatuar ve koagülatuar sistem 
ilendirmeleri yapıldı. 

ItuUıular: Beklendiği gibi, Grup I de Grup II ye göre fiziksel 
i'11 ılı ık göstergelerinden bazal kalp hızı anlamlı düzeyde düşük 

••0.001) ve maksimal kalp hızına ulaşma süresi anlamlı 
ndo yüksekti (p=0.007). Ancak, her iki grup arasında 

»g/m M/ sonrası 1. dakikada recovery yüzdesi benzer 
/lordeydi. Yine gruplar arasında vücut yağ oranı ve vücut kitle 

ı<ıknl yönünden anlamlı fark olmamasına rağmen, MaxV02 
• «ip I de Grup II ye göre anlamlı düzeyde yüksekti (p=0.001). 



ı iıık .K.II seviyeleri Grup I de Grup il yo göre anlamlı <in < 
düşüktü (p=0.027). Bununla birlikte glikoz metaboli/m.r.ı -
kan şekeri, HbA1c) ile inflamatuar (C reaktif protein, tol.ıl ı. 
sayısı) ve koagülatuar sistem (fibrinojen) göstergelin <ıni| 
arasında benzer seviyelerdeydi. Lipid profilleri yönünden UDİ 
kolesterol dışında anlamlı farklılık saptanmadı; HDL koloj.lrmıl 
Grup I de anlamlı düzeyde yüksekti (p=0.001). B 

Tartışma ve Sonuç: Bulgularımız fiziksel uygunlumun 
beklendiği gibi düzenli egzersizden olumlu etkilendiğim 
mektedir. Yine düzenli egzersizin geleneksel kardiyovaskı/l< ı rl I 
faktörlerinden HDL kolesterol üzerine beklenen olumlu etkisi <l« 
desteklenmektedir. Yeni risk faktörlerinden ürik asit seviyeli 
düzenli egzersiz ile azalabilmektedir. Ancak ne inflamatuar no dtj 
koagülatuar sistem göstergelerinin egzersiz ile anlamlı ili 
gösterilememiştir. Bu konuda daha geniş ve kapsamlı çalışmıılıtı ı 
ihtiyaç vardır. 

Anahtar sözcükler: Egzersiz, Fiziksel uygunluk, Biyokimyamı kardiyak risk faktörleri 

ELİT SPRİNTER ATLET VE YÜZÜCÜLERDE 
AYAK BİLEĞİ İZOKİNETİK KAS G Ü C Ü 

Dİ GERLENDİRMESİ VE BAZI ÖZELLİKLERLE 
İLİŞKİSİ 

MA ONGUN3, B ÖZÇALDIRAN3, B DURMAZb 

"Fgo Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

'i <j<; Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve 
i'-ıhıhi.ısyon Anabilim Dalı 

Glris : Atletizm ve yüzme farklı ortamlarda yapılan iki temel 
• ın..iıı Yüzmede kulaç mekaniği açısından omuz hareketlerinin 
"• mı yadsınamaz. Farklı ortamlarda yapılan iki ayrı sportif branş 

um koşu) sporcularının ayak bileklerinin izokinetik 
ılındirilmelerinin (üç ayrı açısal hızda; düşük, orta, yüksek) 
•i.ınması ve bu değerlerin antropometrik özellikler, spor 

ı mışi ve performansları ile ilşkisini değerlendirmek amacıyla bu 
ılışma planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmaya, kendi kategorilerinde 
ı ıııkıyo sıralamasında ilk 10 da yer alan, yaşları ortalama 18,62 D 

olan 8 erkek yüzücü ile yaşları ortalama 19,62 D 1,76 olan 8 
I rkı ı illet katılmıştır. Boy ve ağırlık ölçümleri yapılmış, vücut yağ 
"i.ınifirı Yuhaz yöntemi ile hesaplanmıştır. İzokinetik kuvvet testi 
bin Cybex A340 modeli izokinetik test cihazı kullanılmıştır 

"iılorin istatistiksel analizi, SPSS (9.0 versiyonu) programı 
ı•uiı.ınılarak gerçekleştirilmiştir. Gurup içi farklılıklar (sağ-sol ayak 
MI»»00, nonparametrik testlerden Wilcoxon ile; iki gurubun 

ıslanması (yüzücüler-koşucular) ise Man-VVhitney ile 
• l«><-|orl<;ndirildi. Veriler arası korelasyon ilişkileri, yine 
nonparametrik bir yöntem olan Spearman analizi ile 
ı -ekleştirildi. Sporcuların fiziksel özellikleri ile spor 

'i'Uiır.hMinin, ayak bileği izokinetik kas gücünün belirleyicileri olup 
oim.MİKjı ise regresyon analizleri ile araştırıldı. Denek sayısı az 



olduğundan, her değişken için ayrı ayrı regresyon eşitliği arandı 
İstatistiksel anlamlılık için %95 güven aralığı ( P<0.05 ) Inrnal 
alındı. 

Bulgular; Atletlerde sol ayak bileği 30 ve 600/sn fleksiyon 
120 O/sn fleksiyon/ekstansiyon oranı (F/E) zirve tork gücü, s.u'jd.ın 
yüksek bulunmuştur (p<0.05) Atletlerin sol ayak bileği 30 O/sn dnkl 
fleksiyon ve F/E zirve tork gücü ile, 120 O/sn F/E zirve tork güOÜ, 
yüzücülerden fazladır (p<0.05). Yüzücülerin eklem harekat 
genişlikleri atletlerden fazladır; bunlardan sağ 300/sn, 600/sn vl 
1200/sn hızlardaki test sırasında gerçekleştirilen ortalama eklini 
hareket genişlikleri farkı, istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.()'-) 
Sağ ve sol ayak bileği eklem hareket genişlikleri ortalaması 
alındığında da 300/sn ve 1200/sn hızlarda, yüzücülerin eklem 
hareket açıklığı daha geniştir (p<0.05). 

Tartışma: Bu çalışmada, atletlerin sol ayak bileği 30 va 
600/sn fleksiyon zirve tork güçleri sağ ayak bileğinden yüksok 
bulunmuştur. Sprinter atletlerin koşuya çıkış anında tal 
yerleştirdikleri ayakları genellikle sol ayaklarıdır. Bu ayak takozdu 
fleksiyon pozisyonunda beklemekte ve çıkış anında güçlü bil 
fleksiyon ile takozdan güç alarak harekete başlamaktadır. Bu 
durum, gerek antrenmanlar gerekse yarışlar sırasında direnen 
karşı tekrarlanan bu hareketler sonucu gelişmiş olmalıdn 
Alexander'ın yaş ortalamaları 20.11 olan 14 elit sprinterde ölçtüğü 
bu açısal hızdaki tork değerleri, ekstansiyon için 1.41 Nm/kg (103 
Nm), fleksiyon için ise 0.47 Nm/kg (34 Nm) dır. Yaş ortalamaları 
19.62 olan bizim çalıştığımız gurubun fleksiyon zirve tork 
()ücü(0.46 Nm/kg) benzer, ekstansiyon zirve tok gücü ise (2 
Nm/kg) daha yüksektir. Aynı ölçümler bizim yüzücülerin 
kıyaslandığında da durum aynıdır (0.40 Nm/kg fleksiyon, 2.20 
Nm/kg ekstansiyon). 

Sonuç: Branşa özgü antrenmanlar, ayak bileği izokinetik lesl 
özelliklerini etkilemiş görünmektedir. Bu farklılıkların spor dallarının 
yapıldığı ortam ve antrenman farklılığından kaynaklanabileceği, 
aynı çalışmanın daha detaylı ve branşlara ayrılarak yapılmasının 
daha anlamlı sonuçlar verebileceği önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: ayak bileği, zirve tork gücü, atlet, yüzücü, 

FARKLI İÇECEKLERİN ANAEROBİK EŞİK 
ÜZERİNE ETKİSİ 

M CUĞa, H TURNAGÖLb 

'< ımıhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 
11 l.ıeettepe Üniversitesi Beslenme ve Dietetik 

Giriş: Bu çalışmanın amacı hafif sıvı kayıplarından önce sıvı 
»•ilip verilmemesinin anaerobik eşik değerleri üzerine herhangi bir 
"i ı ııun olup olmadığının değerlendirilmesidir. Hipotezimiz; Anaerobik 

• ıi testinden 1 saat önce 8ml.kg-1 hacmindeki sıvı verilmesi veya 
ı ıilmnnu >si anaerobik eşik değerlerini etkilemeyecektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Cumhuriyet Üniversitesi Beden 
ı • ııiıını ve Spor yüksekokulunda okuyan aktif spor yapan 7 adet 
ıporcu .ılınmıştır. Denekler sadece anaerobik eşik testi sırasında 
knyİHittikleri ter miktarı kadar sıvı kaybına uğradılar. Deneklere 

•üresi süresince 4 sıvı protokolü uygulanmıştır. Egzersizin 1 
muti öncesinden tüketilmek üzere (1) herhangi bir sıvı takviyesi 

(2) 8ml.kg-1 hacminde su, (3) 8ml.kg-1 hacminde %6-8 CHO 
iı, »m MI sıvı, (4) 8ml.kg-1 hacminde CHO-elektrolit içeren 
ıi'nvverade) sıvılar verilmiştir. Her denek test süresince bu 
ı M MI, .Rollerden bir tanesini rastgele kullanmış ve test süresince her 
iı.ncnk protokolünü denemiştir. Daha sonra bisiklet ergometresinde 
şiddeti giderek artan bir test uygulandı. Her deneğe bu test toplam 

z uygulandı. Her deneğin sonuçları kendisiyle karşılaştırılmış 
vn her denek kendisinin kontrol grubunu oluşturmuştur. Verilerin 
ölçüm değerleri SPSS 10.0 istatistik programında yapılmıştır. 
I ı.ıir.tıksel olarak Friedman testi kullanılmıştır 

Bulgular: Farklı içecek denemelerinin sonunda anaerobik 
oşlk noktasındaki kalp atım hızları, güç çıktıları, oksijen tüketimleri, 
Mimorobik eşik noktasına ulaşma sürelerinde ortaya çıkan 
lODUÇİar arasındaki farklılık istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmamıştır (p>0.05). 



lart ışma Menslruasyon döneminin ikinci günü ceopeı 
testinde en kötü değer elde edilmiştir. Denekler karın, el ve ayak 
bileklerinde ödem, karın ve bel bölgelerin de ağrıdan şikayet 
etmişlerdir. Yapılan bir çalışmada 18-36 yaş 21 bayanın 
menstruasyonunun birinci günü, ovulasyon dönemi ve luteal fazda 
kuvvet, dayanıklılık, vücut ağırlığı ve vücut yağı arasındaki ilişkileri 
araştırmışlar ve vücut ağırlığında belirlenen dönemlerde anlamlı 
bir farklılık bulamamalarına rağmen en yüksek vücut ağırlığının 
menstruasyonun birinci günü ve en düşük değerlerin ise luteal 
evrede olduğu sonucuna varmışlardır. Başka bir çalışmada ise 
kadın sporcularda menstruasyonun sürat ve dayanıklılığa etkisi 
araştırılmış ve menstruasyonun ikinci günü ve ovulasyon dönemi 
olan 14. günde 30m. sprint ölçümlerinde anlamlı bir fark 
bulunamamasına rağmen, ovulasyon evresinde sürat değerinin 
daha düşük olduğu sonucuna varmıştır. 

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada menstruasyonun ikinci 
günü fiziksel, psikolojik ve davranışsal değişikliklerin yaşandığı ve 
yapılan cooper, 30m. testlerinde performansın olumsuz yönde 
etkilendiği bulunmuştur. Yapılan ölçümlerde en iyi sonuç 
menstrual siklusun on beşinci günü elde edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: menstruasyon, egzersiz, performans 

ı I5 

OENTİLE 2X2 BECERİ SINIFLAMASININ TENİS 
III U Rİ EDİNİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

I I KMAN', A ŞAHANa, Ş KENTa 

'Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

« .ııi',. Heceri ediniminde, beceriyi öğrenmek için seçilen 
ninni, becerinin şekline, kişiye ve amaca bağlı olarak değişiklik 

i' in Bu çalışmanın amacı, Gentile 2x2 beceri sınıflamasının 
tenis becerilerinin edinimi üzerindeki etkisinin 

ımesidir. 

' """'V ve Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 24,13±1,40 yıl 
"i«n 42 gönüllü öğrenci katılmıştır. Çalışmada, 2 grup yer 
ılmnktadır. Birinci grup, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor 
hıksokokulu (BESYO) öğrencilerinden (n=16), ikinci grup İst 

ı nı üniversitesinin BESYO dışındaki fakülte (DF) ve yüksek 
"luiı.ııında öğrenim gören öğrencilerden (n=26) oluşturulmuştur, 
ı "i »lam eğitim süresi 12 haftadır. Her testten önceki 3 hafta 
m. ıııco, uygulanan teste uygun beceri sınıflamasında eğitim 

iıniştir. Eğitim sürecinin her 3 haftasında bir ölçüm yapılmıştır, 
luıfta, 1. GBS testi; 6. hafta 1. ve 2. GBS testleri; 9. Hafta 1., 2. 

•I3S testleri, son olarak da 12. haftada 1., 2., 3. ve 4. GBS 
lı llori uygulanmıştır. Toplam topa vurma sayısı 521,7ü 104,9 

irdir. Sadece kaçara vuruş testi uygulanmıştır. Tüm 
«»ıı. nülerin aldıkları puanlar %' lik puana çevrilmiştir. 

Bulgular: BESYO Öğrencilerinin Gentilel (G1) beceri 
••vlyesindeki testlere verdikleri cevaplar:Test 1: 57,67±17,15, Test 

u.»ö±18f50 (p=0,02). Test 3: 52,27±13,48'dir. Test2 ile Test3 
•ı. IMIK la anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,40).Test 4: 

itl,()8M4,66'dır. Iest3 ile Tost4 arasında anlamlı düzeyde faik 
bulunmuştur (p=0,04). DF öğrencilerinin Gentilel (G1) beceri 
•.«»vıyesindeki testlere verdikleri cevaplar: Test 1: 35,66±19,01, 
TMt 2: 46,15±13,95 (p=0.00). Test 3: 51,75±15,32'dir. Test 2 ile 



3 arasında anlamlı /ark bulunmuştur (p=0,01). Test 4: 
53,67±11,85'dlr. Test 3 ile Test 4 arasında anlamlı ilişki 
bulunmuştur (p=0,21). Bu bulgulara dayanarak BESYO 
öğrencilerinin ilk testten aldıkları puan ile, son testten aldıkl.ııı 
puan arasında anlamlı fark bulunmazken (p=0,28). DF 
öğrencilerinin ilk testten aldıkları puan ile son testten aldıkları puan 
arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,00). 

Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak Gentile 2x2 beceri 
sınıflamasının daha önce spor geçmişi olan BESYO öğrencilerinin 
beceri ediniminde performansın gelişimine katkıda bulunmadığı, 
ancak DF öğrencilerinin performansını aşamalı olarak artırdığı ve 
tenis beceri edinim süresini kısalttığı söylenebilir. 

Anahtar sözcükler; Tenis, Gentile, Beceri, Hewitt. 

ı J7 

GÜREŞÇİLERDE BAZI FİZİKSEL VE 
H Rl ORMANS ETKENLERİN KAN BASINCI ÜZERİNE 

11 IM PEA, L AYDOS0 , ŞS BALCIA, B GÖNÜLC 

"Selçuk Üniversitesi, BESYO 

"Gazi Üniversitesi, BESYO 

v,.ı/j Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

«'Mi:,;: Hu çalışmanın amacı; güreşçilerde fiziksel ve 
ı< »nnans etkenlerin kan basıncı üzerine etkisini incelemektir. 

<•«•(.-<,; ve Yöntem: Araştırmaya, Ankara'da bulunan Tedaş, 
1 ı. Şeker, Jandarma Gücü ve İller Bankası Spor Kulüplerinde 

•ı id ol.ırak üst seviyede güreş yapan ve yaşları 18-30 arasında 
• lisen toplam 40 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmayı 

ı Hilmi sporcular sıkletlerine göre hafif (1), orta (2) ve ağır (3) sıklet 
"i.n.ıK 3 gruba ayrılmıştır. Grupların fiziksel ve antropomelıik 
• ılçümleri ile nabız, sistolik ve diastolik kan basıncına ait sonuçların 

ulaştırılması, Anova/Tukey testi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan sporcuların deri kıvrımı kalınlık 
'i ı. «lamaları arası fark, 1-3 ve 2-3 grup arasında anlamlı 

i'iılıınurken 1-2 grup arasındaki ortalamalar arası fark istatistiksel 
.K.nlan anlamlı bulunmamıştır. Uzunluk ölçüm Ortalamaları 
•ı.r.ıiKİaki fark büst uzunluğunda 1-2, 1-3 ve 2-3 grup arasında, 

•.«-..illi parametrelerde ise değişik gruplar arasında istatistik açıdan 
ınlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Çap ölçümleri ortalamaları arası 

faik, 1-3 ve 2-3 grup arasında seviyesinde anlamlı farklılık 
bulunurken, 1-2 grup arasındaki ortalamalar arası fark, istatistiksel 
ıçıdan anlamlı bulunmamıştır. Çevre ölçümlerine ait çeşıllı 

paıametrelerde ortalamaları arası fark, 1-2,1-3 ve 2-3 (JmP 
arasında, ise anlamlı fark bulunmuştur. Somatotip elamanlarından 
ttnriomorfi, mezomorfi ve ektomorfi puanlarında da gruplar 
arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Araştırmaya katıları 



<|iıirV<,:ılrıiM ı\ lıı. ılı.il, antrenman öncesi, antrenman sonrası, 
müsabaka öncesi vo müsabaka sonrası nabız değişimleri 
karşılaştırıldığında istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar tespit 
edilmiştir. Güreşçilerin istirahat, antrenman öncesi, antrenman 
sonrası, müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası sistolik basınç 
değişimleri karşılaştırıldığında istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar 
tespit edilmiştir. Güreşçilerin istirahat, antrenman öncesi, 
antrenman sonrası, müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası 
diastolik basınç değişimleri arasındaki fark istatistiki açıdan 
anlamlı bulunmuştur. 

Tartışma: Güreşçilerin istirahat, antrenman öncesi, 
antrenman sonrası, müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası 
sistolik, diastolik kan basıncı değerleri değişmektedir. Sikletlere 
göre ayrılan gruplarda, antrenman ve müsabaka öncesi ve 
sonrasında tespit edilen nabız, sistolik ve diastolik kan basıncı 
değişimleri birbirine benzerdir. 

Sonuç: Hipertansiyonlu kişilere, spor faaliyetleri özellikle 
teşvik edilmesi gereken hareketlerdir. Ancak güreş müsabakası 
gibi ani yorgunluk ve aşırı zorlanmalar yasaklanabileceğin!' ve 
buna karşılık aerobik egzersiz türlerinin önerilebileceğini 
söyleyebiliriz. 

Anahtar sözcükler: Güreşçiler, Antrenman, Müsabaka, Kan Basıncı. 

SEDANTER KADINLARDA KALİSTENİK 
I ( i / l RSİZİN PLAZMA LİPİD PEROKSİDASYON VE 

NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

I ARACANA, FF ÇOLAKOĞLU8, F ÇETİN0, 

" Selçuk Üniversitesi, BESYO 

' I lazl Üniversitesi, BESYO 

' Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

Giriş: Çalışma, orta yaş ve menopoz dönemlerindeki 
''i.uıior kadınlarda 12 hafta boyunca uygulanan kalistenik 

•Mi/nrsi/in plazma maîondealdehit (MDA), total sülfidril grupları 
il I) ve nitrik oksit (NOx) düzeylerini incelemek amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma, yaş ortalaması 36,8±5,4 yıl 
I ilan orta yaş (n=20) ve yaş ortalaması 51,4±3,3 yıl olan menopoz 
'iMiıomindeki (n=11) toplam 31 sedanter kadınların gönüllü katılımı 
ıi- (jorçekleştirildi. Her iki gruba da 12 hafta süre ile 3 gün/hafta 
olacak şekilde 55 dk süren kalistenik bir egzersiz programı 
uygulatıldı. Antrenman şiddeti Karvonen metoduna göre %60-70 
olarak belirlenerek, egzersiz programına başlamadan önceki ve 12 
baltalık egzersiz programından sonraki vücut ağırlıkları, vücut yağ 
yüzdeleri ve beden kitle indeksleri ölçüldü. Grupların plazma MDA, 
R8H ve NOx düzeyleri spektrofotometrik olarak ölçüldü. Gruplar 
arası karşılaştırmada Independent t test, grup içi karşılaştırmada 
isa Paired t test kullanıldı. 

Bulgular: 12 haftalık kalistenik egzersiz sonrasında her iki 
(jrubunda vücut ağırlıkları, vücut yağ yüzdesi ve beden kitle 
indeksi değerlerinde anlamlı derecede azalma tespit edildi 
(p- 0.05). Egzersiz programına başlamadan önce ve sonra MDA 
düzeyleri menopoz dönemindeki kadınlarda orta yaş grubuna göre 
anlamlı derecede yüksek iken, plazma RSH düzeylerinin ise düşük 
Olduğu görüldü (p<0.05). Egzersiz sonrasında her iki grubunda 


