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ÖZET 

Alpay K. Premenopozal Kadınlarda Pilometrik Egzersizlerin Kas Gücü Üzerine Etkisi. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Hekimliği ABD. Yüksek Lisans 

Tezi. İstanbul. 2007. 

 Düzenli yapılan egzersizlerin kas kuvveti ve kemik kitlesi üzerine olumlu 

katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda kas kuvveti ve 

kemik mineral yoğunluğu arasında da pozitif bir ilişkiden bahsedilmektedir. 

Premenopozal dönemde ilerleyen yaşla anlamlı kemik kayıpları görülmektedir. Bu 

çalışmada pilometrik ve izokinetik egzersizlerin premenopoz dönemi kadınlarda kas 

kuvveti ve duygu durum üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladık. 

 Çalışmamızda premenopoz dönemindeki 26 kadın ile Kontrol Grubu (n=8), 

Pilometrik Egzersiz Grubu (n=10), İzokinetik Egzersiz Grubu (n=8) olmak üzere 3 

grupta çalışıldı. Egzersiz çalışmaları başlamadan önce deneklere, kas kuvvetini 

belirlemek amacıyla gövde fleksör ve ekstansör, kalça abdüktör ve addüktör kaslarına 

izokinetik kas testi uygulandı. Duygudurum değişikliklerini değerlendirmek için Beck 

Depresyon Ölçeği ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçekleri uygulandı. Bu 

değerlendirmeler 6 haftanın sonunda tekrarlandı. Kontrol Grubu deneklerimiz egzersiz 

programına alınmadan günlük yaşantılarına devam ettiler. Pilometrik Egzersiz 

Grubu’ndaki deneklere 6 hafta, haftada 3 gün sıçrama egzersizleri uygulanırken 

İzokinetik Egzersiz Grubu deneklerimize haftada 3 gün olmak üzere 6 hafta süresince 

izokinetik gövde fleksiyon ekstansiyon çalışması uygulandı. 

 Egzersiz öncesi ve sonrası sonuçların karşılaştırılmasında Pilometrik ve 

İzokinetik Egzersiz Grupları’nda kendi içinde egzersiz öncesine göre sonrasında, gövde 

ve kalça kas gruplarında anlamlı kas kuvveti artışları saptandı (p<0,05). Beck 

Depresyon Ölçeği’ne göre her iki egzersiz grubunda değerlendirme puanlarında anlamlı 

azalma saptanmasına karşın Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçekleri’nde anlamlı azalma 

saptanmadı. Her iki egzersiz grubu sonuçları Kontrol Grubu ile karşılaştırıldığında 

egzersiz grupları lehine anlamlı farklılık saptandı. 

 Sonuç olarak her iki egzersiz modelini kas kuvvetinde anlamlı artışlar meydana 

getirmesi bakımından premenopoz dönemi kadınlarda kullanabiliriz. Fakat ucuz, kolay 

ve kişilerin kendi başlarına da uygulayabilecekleri bir egzersiz modeli olmasından  

dolayı pilometrik egzersizlerin premenopoz dönemindeki kadınlarda osteoporozdan 

korunma ve yaşam kalitesini arttırma amacıyla egzersiz programları içinde 

uygulanabileceğini söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler :  Premenopoz, Pilometrik, İzokinetik, Egzersiz, Kas kuvveti. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-805/27122005 
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ABSTRACT 

Alpay, K. The effects of plyometric exercises on muscle power in premenopausal 

women. İstanbul University, Institute of Health Science, Sports Medicine Department. 

İstanbul. 2007. 

 It is known that regular exercise has benefical effects on muscle power and bone 

mass. Furthermore studies showed a correlation between muscle strength and bone 

mineral density. Premenopausal women have significant age-related bone mineral 

density loss. In the present study, we aimed to examine the effects of plyometric and 

isokinetic exercises on muscle strength and mood in premenopausal women. 

 26 premenopausal women assigned to one of the three groups: Control Group 

(n=8), Plyometric Exercise Group (n=10) and Isokinetic Exercise Group (n=8). Prior 

the exercises subjects were evaluated by an isokinetic muscle test applied on trunk 

flexor and extansor muscles, hip abductor and adductor muscles to their muscle 

strength. To asses the determine changes in the mood, subjects filled out the Beck 

Depression Scale and State-Trait Anxiety Scales. These measurements were repeated at 

the end of the 6 week period. While the participants in Plyometric Exercise Group were 

asked to attend jumping exercises for 6 weeks, the participants in Isokinetic Exercise 

Group were asked the attend isokinetic trunk flexion extantion exercise for three times a 

week during 6 week period. 

 Significant increases in muscle strength in trunk and hip muscle groups over the 

exrcise period were observed in both Plyometric and Isokinetic Exercise Groups versus 

pre-exercise (p<0,05). A significant decraese was observed in scores of both exercise 

groups according to Beck Depression Scale, whereas State-Trait Anxiety Scales scores 

didn’t change. Significant improvements were observed in the exercise group compared 

with the Control Group. 

 In conclusion both exercise models can be used for women in premenopausal 

period since they create significant increase in muscle strength. Furthermore plyometric 

exercises could be a part of premenopausal exercise program to prevent osteoporosis 

and improve life quality as it is an inexpensive and easy exercise model which women 

can apply themselves. 

 

 

Key Words: Premenopause, Plyometric, Isokinetic, Exercise, Muscle strength. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

1.1. Giriş 

İnsanlarda yaklaşık 30-35 yaşlarında tamamlanan azami kemik kitlesi daha 

sonra ırksal özellikler, coğrafi özellikler, kötü beslenme, inaktivasyon, endokrin ve 

metabolik hastalıklar, menopoz, stres, sigara ve alkol kullanımı gibi birçok genetik ve 

çevresel faktöre bağlı olarak değişen hızlarda azalmaya başlar. Belirli bir eşik düzeye 

indiğinde ise osteoporoz veya fraktür riskine girer (21, 27, 48). 

Hayatın ilk iki ve üçüncü dekadlarında ulaşılan doruk kemik kitlesi 

postmenopozal yıllarda osteoporoz gelişme riski için önemli bir belirleyicidir. Otuz 

yaşın üzerindeki kişilerin mekanik yüklenmesi kemiğin kitle ve kuvvetini etkiler (22, 

39, 46). 

Son yıllarda yapılan araştırmalarla düzenli yapılan çeşitli egzersizlerin kas 

kuvveti ve kemik kitlesine olumlu katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Düzenli 

egzersizlerin özellikle direnç ve ağırlık aktarıcı aktivitelerin kas kuvveti artışı ve  kemik 

kitlesi gelişimine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Hızlı eksantrik konsantrik hareket 

gerektiren sıçrama egzersizleri tendon kuvvetleri artışına neden olur ve bu kuvvetin 

kasın yapıştığı kemik bölgesinde hem kas kuvveti yoluyla hem de yer reaksiyon 

kuvvetinden iletim yoluyla mekanik yüklenme sağlar (22, 39, 50, 52, 55). 

Yapılan çalışmalarda kas kuvveti ve kemik kitlesi arasında pozitif bir ilişki 

olduğu ileri sürülmektedir. Gövde kas kuvveti zayıf olan kadınların menopoz sonrası 

dönem için lomber omurgada kemik kaybı riskine sahip oldukları bildirilmiştir. 

Literatür verilerine göre kadınlarda çeşitli egzersiz modelleri ile çalışılmış olmasına 

rağmen hangi tip egzersiz modelinin kas kuvveti ve kemik mineral yoğunluğu üzerinde 

daha etkili olduğu ise hala tartışılmaktadır. Ayrıca premenopoz dönemi kadınlarda 

pilometrik egzersizlerin gövde kasları üzerine etkisi ise araştırılmamıştır (10, 25, 32, 39, 

43). 

Düzenli egzersiz ile kas kuvveti, koordinasyon ve dengede gelişme sağlanır ve 

böylece düşme riski azaltılarak muhtemel kırık gelişme olasılığı da azalmış olur. Kas 

kuvvetlendirme egzersizlerinin günlük yaşam aktivitelerindeki limitasyonları azalttığı 

bildirilmektedir. Düzenli egzersizin duygudurumu olumlu yönde etkilediği, depresyon, 
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anksiyete ve stres gibi durumlarda düzelmeye yardımcı olduğu bilinmektedir (5, 31, 38, 

39, 44, 54). 

1.2. Amaç 

Düzenli egzersizlerin kas kuvvetinde artış sağladığı gibi kemik kitlesi üzerine de 

olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Düzenli yapılan egzersizler kemik kitlesindeki 

kaybı azaltmaktadır. 

 Premenopoz dönemi kadınlarda düzenli yapılan egzersizlerin kas kuvveti artışı 

ve kemik mineral yoğunluğu üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Kas kuvveti 

artışı ile kemik mineral yoğunluğunun korunması arasında da pozitif bir ilişkiden 

bahsedilmektedir (27, 28, 32, 52). 

Bu çalışmada premenopoz dönemi kadınlara 6 haftalık pilometrik ve izokinetik 

egzersizler uygulayarak; kas kuvveti değişimlerini incelemek ve bu değişimleri 

izokinetik kas testi ile ölçerek, bu iki egzersiz modelinin kas kuvveti üzerindeki 

etkilerini karşılaştırarak değerlendirmek istedik. Bununla birlikte deneklerimize 

depresyon ve anksiyete değerlendirme testleri de uygulayarak bu egzersizlerin 

premenopoz dönemi kadınlarda duygudurum üzerindeki etkilerini incelemeyi 

amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. İskelet Kası Yapısı ve Fonksiyonu 

Hareket sisteminin temelini iskelet ve kaslar oluşturur. Vücut hareketi, adenozin 

trifosfat olarak bulunan kimyasal enerjinin, iskelet kaslarının hareketi ile mekanik 

enerjiye dönüşmesi sonucu meydana gelir (2, 38). 

Vücudun yaklaşık %40’ı iskelet kası, %10’u düz kas ve kalp kasıdır. Bütün bu 

farklı kas tiplerinde aynı kasılma prensipleri geçerlidir (2, 26, 38). 

2.1.1. İskelet Kasının Yapısı 

İskelet kası binlerce ayrı kontraktil lifin bağ dokusuyla birbirine tutunmasından 

meydana gelir. Bir kas lifini veya hücresini çevreleyen bağ dokusuna endomisyum adı 

verilir. Birçok sayıda kas lifi (150 ve üstü) birleşerek fasikülleri oluşturur. Bu fasiküller 

perimisyum adı verilen bağ dokusu ile çevrelenmiştir. Kasın tümünü bir kılıf gibi sarıp 

bir arada tutan bağ dokusu yapısı da epimisyum adını alır (Şekil 2-1), (2, 23, 38). 

Bağ dokusu elemanları kasın iki ucunda bir araya gelerek tendonları 

oluştururlar. Tendonlar sıkı bir şekilde kemiklerin periostuna yapışarak kasın iskelete 

tutunmasını sağlarlar. Tendonlar kas liflerine oranla daha dayanıklı liflerden oluşurlar  

ve kasın oluşturduğu gerimi kemiksel yapılara aktarırlar (2, 23, 38). 

Kas liflerine paralel olarak uzanan arterler ve venler birçok dallanma ile 

endomisyum etrafında geniş bir ağ oluştururlar. Kaslara damar yönünden sağlanan bu 

destek, her lifin oksijen ihtiyacının karşılanmasını ve atık maddelerin o bölgeden 

uzaklaştırılmasını sağlar (23, 38). 

Kasa gelen sinirler motor ve duysal lifler içermektedir. Orijinlerini santral sinir 

sisteminden alan motor lifler dallanarak tüm kas liflerine ulaşır. Motor sinirlerin kastaki 

sonlanmalarına nöromusküler bağlantı veya motor son plak adı verilir (23). 

 



 4

 

             Şekil 2-1: İskelet kasının yapısı (38). 

 

2.1.1.1. İskelet Kas Lifinin Yapısı 

İskelet kasları diğer hücrelerden farklı olarak uzun iğ şeklinde ve çapları 10-100 

mikron arasında değişen çok sayıda liften oluşmuştur. Kasların çoğunda lifler bütün kas 

boyunca uzanırlar (2, 10, 26). 

Kas lifinin hücre membranı sarkolemmadır. Sarkolemma endomisyumun 

hemen altında uzanır. Plazma membranı denen gerçek hücre membranı ile çok sayıda 

kollajen lif içeren ince polisakkarit tabakadan oluşan bir dış örtüden ibarettir. Kas lifleri 

sarkolemmanın hemen altında hücre çekirdeklerini içerirler. 

Kas lifleri içinde sarkoplazmik retikulum adı verilen zengin bir endoplazmik 

retikulum bulunur. Sarkoplazmik retikulum kas kasılmasında  önemli rol oynayan 

kalsiyum iyonlarının depolanması ve salınmasında fonksiyon görür (2, 26). 
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Kas lifinin sitoplazmasına sarkoplazma adı verilir. Sarkoplazmada potasyum, 

magnezyum, fosfat, proteinler, enzimler ve çok sayıda mitekondri bulunur.  

Her bir kas hücresi içinde sayıları birkaç yüz ile birkaç bin arasında değişen 

miyofibriller bulunur. Kontraktil ünite olan her bir miyofibril yan yana uzanan 1500 

kadar miyozin filamenti ve 3000 kadar aktin filamentinden oluşur. Miyozin 

filamentleri kalın, aktin filamentleri ise incedir. Düzenleyici görev yapan troponin ve 

tropomiyozin proteinleri de aktin filamenti ile birlikte bulunur (2, 26). 

 

 

              Şekil 2-2: İskelet kas lifinin yapısı (38). 

 

Miyozin ve aktin filamentlerinin kısmen içiçe girmesi nedeniyle miyofibriller 

birbirini izleyen koyu ve açık bantlar oluştururlar. Aktin filamentlerinin alt alta 

geldikleri bant açık bantlardır ve I bandı adını alırlar, polarize ışığa izotropiktirler. 

Miyozin filamentlerinin alt alta geldikleri bant koyu bantlar şeklinde görülür, polarize 

ışığa anizotropiktirler. Bu koyu bantlara A bandı denir. A bandında miyozin 

filamentleri arasına girmiş aktin filamentlerinin uçları da görülür. Miyozin 
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filamentlerinin yüzeyinden çıkan ve aktin filamentlerine doğru giden çıkıntılara çapraz 

köprü  adı verilir. Çapraz köprünün miyozine bağlı bir  menteşe kısmı, aktine bağlı bir 

de baş kısmı vardır. Çapraz köprüler kas kasılmasında önemli rol oynarlar (Şekil 2-2), 

(2, 24, 26). 

Her A bandının ortasında H bandı olarak isimlendirilen açık renkli bir bölge 

vardır. Burası ince filamentlerin serbest uçları arasında kalan bölge olup yalnızca kalın 

filament içerir. H bandının ortasında koyu renkli ve ince bir çizgi görülür. M çizgisi adı 

verilen bu bölgede komşu kalın filamentleri birbirine bağlayan yapısal proteinler vardır 

(10, 24, 26, 38). 

Aktin filamentleri Z disklerine tutunur ve bu diskten her iki yöne doğru 

uzanarak miyozin filamentleri arasına girer. Aktin ve miyozin filamentlerinden farklı 

filamentöz proteinlerden oluşan Z diski, hem ince filamentler için bir tutunma noktası 

oluşturur hem de komşu miyofibrilleri birbirine bağlar (24, 26). 

İki Z çizgisi arasında kalan miyofibril bölümüne sarkomer denir. Sarkomer kas 

lifinin fonksiyonel ünitesini yani kasılma ünitesini oluşturur (2, 24, 26, 38). 

2.1.1.2. Lif Tipleri ve Özellikleri 

İskelet kas lifleri kontraktil ve metabolik özelliklerine göre iki gruba ayrılır. 

Tip 1 lifler yorgunluğa dirençli fakat güç üretme yetenekleri düşük liflerdir. 

Çok sayıda mitekondri, miyoglobin içerirler ve kapiller bakımından zengindirler. 

Oksidatif kapasiteleri yüksektir, düşük miyozin ATPaz aktivitesi gösterirler. 

Kasılmaları yavaş, kasılma süreleri uzundur. Egzersiz yönünden dayanıklılık ile ilgili 

fibrillerdir. Postür ile ilgili kaslarda oranı yüksektir. Dayanıklılık egzersizleri sonucunda 

her fibril çevresindeki kapiller miktarı artar. Mitekondri ve miyoglobin miktarında artış 

olur (2, 23, 38, 41). 

Tip 2 lifler yüksek miyozin ATPaz aktivitesine sahiptirler. Güç üretimleri 

yüksektir. Hızlı kasılırlar ve kasılma süreleri kısadır. Anaerobik kapasiteleri yüksektir. 

Yorgunluğa duyarlıdırlar. Alt gruplara ayrılır. Tip 2a lifleri; gerekli enerji 

sağlanmasında hem aerobik hem de anaerobik kaynakları kullanır. Hızlı oksidatif 

glikolitik lifler olarak adlandırılırlar. Diğer alt grup Tip 2b lifleri olup; yüksek 

anaerobik potansiyele ve yüksek kasılma hızına sahiptir. Bunlara hızlı glikolitik lifler de 

denilmektedir. Tip 2 lifler ilerleyici direnç egzersizlerine Tip 1 liflere göre daha fazla 
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yanıt gösterir. Transvers tübüller ve sarkoplazmik retikulum miktarında artış olur. 

Yüksek düzeyde motor ünite yeterliliğini sağlayan nöral adaptasyonlar gelişir. 

Morfolojik değişiklikler özellikle kuvvet ve güç gelişim kapasitesini artırıcı yöndedir (2, 

23, 38, 41). 

2.1.2. İskelet Kasının Fonksiyonu 

İskelet kasının vücuttaki ana fonksiyonu hareketi sağlamaktır. 

2.1.2.1. Kas Kasılmasının Genel Mekanizması 

Kas kasılmasının başlangıcı ve oluşumundaki aşamalar aşağıdaki sıra ile 

gerçekleşir: 

1. Aksiyon potansiyeli motor sinir boyunca kas lifindeki sonlanma ucuna 

kadar yayılır ve motor sinir ucunda kalsiyum iyonlarının geçirgenliğini 

artırır. 

2. Sinir uçlarına giren kalsiyum iyonları asetilkolin veziküllerinin 

membrana açılmasını sağlar. 

3. Her sinir ucundan nörotransmitter olarak asetilkolin salgılanır. 

4. Sinaptik aralığa serbestlenen asetilkolin kas lifi membranındaki 

asetilkolin kapılı kanalları açar. 

5. Asetilkolin kanallarının açılması kas lifi membranından pozitif iyonların 

geçirgenliğini artırarak kas lifi membranında depolarizasyona yol açar. 

6. Oluşan aksiyon potansiyeli sarkolemmada yayılır ve kas lifi 

derinliklerine kadar ulaşır. 

7. Bu uyarı sonucu sarkoplazmik retikulumda depolanmış olan kalsiyum 

iyonları serbestlenir.  

8. Sarkoplazmaya serbestlenen kalsiyum iyonları troponinle birleşince 

tropomiyozin yer değiştirir ve aktin üzerindeki aktif bağlanma 

bölgelerinden çekilir. 

9. Miyozinin çapraz köprüsünde ATPaz aktivitesi ile ATP parçalanır. 

Miyozin başı dikey olarak uzanır ve aktin üzerindeki aktif bağlanma 

bölgesine bağlanır. Miyozin molekülü baş bölgesinden kıvrılarak aktini 
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sarkomerin merkezine doğru çeker. Bu hareket ile ATP’nin kimyasal 

enerjisi mekanik enerjiye dönüşmüş olur. Artık düşük enerjili durumda 

bulunan miyozin molekülü tekrar ATP ile bağlanır ve aktinden ayrılır. 

10. Aktin bağlanma bölgeleri, kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma 

geri dönünceye kadar açıkta kaldıkları için miyozin molekülü dikey 

hareket ile yeni bir döngüye başlayabilir. Kas birbirini izleyen döngüler 

ile kasılmaya devam eder. 

11. Kasılmaya neden olan uyarının  kalkmasıyla kalsiyum iyonları 

sarkoplazmadan sarkoplazmik retikuluma çekilir. Troponin tekrar aktin 

miyozin arasındaki etkileşimi inhibe eder ve filamentler eski haline 

döner (2, 23, 24, 26, 38). 

2.1.2.2. Kas Kasılmasının Çeşitleri 

Kas kasılmasının çeşitleri şunlardır: 

İzometrik kasılma; uzunluğu sabit kalan fakat gerimi artan statik bir kasılma 

şeklidir. Kas kasılır ancak boyu değişmez. Mekanik bir iş yapılmaz. Yük sabit 

pozisyonda tutulurken merkezi sinir sisteminden kasa gelen uyarı, yüke eşit bir gerim 

oluşmasını sağlayacak düzeydedir. Gerimin kasın oluşturabileceği en yüksek düzeyde 

olması gerekmez (2, 10, 41). 

 

 

         Şekil 2-3: A- Konsantrik kasılma, B-Eksantrik kasılma, C-İzometrik kasılma (38). 
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İzotonik kasılma; kas boyunun değişmesiyle birlikte gerimin de oluştuğu 

kasılma şeklidir. İki tipi vardır. Konsantrik kasılma; dinamik bir kasılma şeklidir. Kas 

kısaldığında gerim gelişirken eklem hareketi de meydana gelir. Yani kısalarak 

kasılmadır. Eksantrik kasılma; yük kas kuvvetini aştığında gerim gelişirken kasın 

uzadığı bir kasılma şeklidir. Gerim yükten küçük olduğu zaman çapraz köprü döngüleri 

devam etse bile kas giderek uzar. Kasılma, hareketin yerçekimine bağlı olarak ani bir 

şekilde gerçekleşmesine engel olur. Dinamik bir kasılma şeklidir (Şekil 2-3), (2, 10, 38, 

41). 

İzokinetik kasılma; hareket hızının sabit tutulduğu kasın eklem hareket açıklığı 

boyunca bütün gücüyle çalışmasını sağlayan kasılma şeklidir (2, 41). 

2.1.2.3. Kas Boyunun Kasılma Kuvvetine Etkisi 

Kas istirahat boyunda iken yani sarkomer boyu 2-2,2 mikrometre iken içerdiği 

bütün çapraz köprülerden gerim oluşturmak için faydalanır. Yani maksimum kasılma 

kuvveti ile kasılır. Kas normal boyunun üstünde gerildiği zaman yani sarkomer boyu 

2,2 mikrometrenin üzerinde iken kasılırsa, aktinlerle örtüşmeyen çapraz köprü sayısının 

fazlalığı nedeniyle daha düşük bir kuvvet oluşur. Aynı şekilde sarkomer boyunun 2 

mikrometrenin altına inmesi de kasılma kuvvetini azaltır (10, 24, 26, 38). 

2.1.2.4. Kas Çalışmasının Kontrolünde Kas Proprioseptörleri 

Kas fonksiyonunun uygun şekilde kontrolü kasın her andaki durumunu sürekli 

olarak sinir sistemine bildiren duysal bilgileri gerektirir. Merkezi sinir sistemine 

kasların uzunluk, gerginlik durumu ve bu durumdaki değişimler hakkında gerekli bilgiyi 

kaslar ve tendonlar içinde yer alan proprioseptörler sağlar. Bu kas proprioseptörleri kas 

iğcikleri ve golgi tendon organlarıdır. Bu iki reseptörden gelen sinyaller kasın kendi 

kendini kontrolüne hizmet eder. Medulla spinalis düzeyinde çalışırlar. Buna rağmen çok 

miktarda bilgiyi spinal kordla birlikte serebelluma ve serebral kortekse de göndererek 

sinir sisteminin bütün bu bölümlerinin kas kontraksiyonunun kontrolü fonksiyonlarına 

yardımcı olurlar (2, 26, 38). 

2.1.2.4.1.Kas İğcikleri 

Kas iğciği kasın orta bölümleri boyunca yer alır. Kas fibrilinin uzunluk ve 

gerginlik değişimleri ile ilgili duyusal bilgiyi sağlar. Kas iğciği ekstrafuzal liflere 

paralel uzanan intrafuzal kas lifinden oluşmuştur. Her intrafuzal lif çok küçük bir iskelet 
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kası lifidir. Bu liflerin orta bölgesi aktin ve miyozin filamentlerinden yoksundur. Uçlar 

kasıldığı zaman orta kısım kasılmaya katılmaz ve reseptör görevi yapar. İntrafuzal lifler 

çekirdek kese lifleri ve çekirdek zincir lifleri olmak üzere iki tiptir (2, 24, 26, 38). 

Kas iğciğinin reseptör alanında iki tip duysal sonlanma bulunmaktadır. Primer 

sonlanma veya annülospiral sonlanma, reseptörün tam ortasında her intrafuzal lifin 

etrafını spiral olarak sarar. Ia afferent tipindedir. Sekonder sonlanma veya çiçek püskülü 

sonlanma reseptör bölgeyi bir ucundan innerve eder. İntrafuzal liflerin kontraktil uç 

kısımları gama motor nöronlarla uyarılır (Şekil 2-4), (2, 24, 26). 

 

 

 

              Şekil 2-4: Kas iğciğinin yapısı  (38). 

 

Kas iğciğinin reseptör bölümü yavaş gerildiği zaman primer ve sekonder 

sonlanmaların her ikisinden iletilen afferent impulsların sayısı hemen hemen gerilme 

derecesiyle doğru orantılı olarak artar ve sinir uçları bu impulsları dakikalarca iletmeye 

devam ederler. Bu iğcik reseptörünün statik yanıtıdır. 

İğcik reseptörlerinin boyu ani olarak arttığında özellikle primer sonlanma 

kuvvetle (statik yanıtın yol açtığı uyarandan daha kuvvetli) uyarılır. Primer sonlanmanın 

bu aşırı uyarımına dinamik yanıt adı verilir.  Boydaki artma durduğu anda impuls 
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deşarjının hızı sinyalde mevcut bulunan daha küçük statik yanıt düzeyine geri döner 

(24, 26). 

Normalde kas iğcikleri sürekli olarak duysal sinir impulsları çıkarırlar. Kas 

iğciklerinin gerilmesi deşarj sayısını artırırken iğciğin geriminin azalması deşarj hızını 

düşürür (26). 

2.1.2.4.2. Kas Gerilme Refleksi  

Gerilme refleksi, kasın hızlı gerilmesi nedeniyle kas iğciklerinin primer 

sonlanmalarından iletilen güçlü dinamik sinyalle uyarılır. Kas ani olarak gerildiğinde 

spinal korda güçlü bir sinyal iletilir ve bu sinyalin geldiği kasta anında güçlü bir refleks 

kontraksiyon meydana gelir. Bu refleks, kasın boyundaki ani değişmelere karşı koymak 

üzere işlev görür. 

Gerilme refleksinde Ia tipi bir sinir lifi kas iğciğinden başlar ve spinal kordun 

dorsal köküne girer. Bir dalı doğrudan medulla gri maddesinin ön boynuzuna gider. Ön 

motor nöronlarla direkt sinaps yaptıktan sonra, buradan başlayan sinir lifleri geriye kas 

iğciği liflerinin başladığı aynı kasa gider ve kas kontraksiyonunu stimüle eden alfa 

motor nöron cevabı iletilir. İğciğin uyarılmasından sonra refleks sinyalinin mümkün 

olan en kısa gecikme ile kasa dönmesini sağlayan bu yol monosinaptiktir. Bu döngü 

0,3-0,5 msn.de meydana gelir (26, 51). 

2.1.2.4.3. Golgi Tendon Organı 

Golgi tendon organı kas tendon liflerinin küçük bir demetinin geçtiği kapsüllü 

bir duysal reseptördür. Golgi tendon organı bu kas demetinin yaptığı gerilme ile 

uyarılır. Artan kas gerimi ile golgi tendon organının uyarılması sonucu spinal korda 

taşınan sinyaller o kasta refleks etkilere sebep olur. Bu refleks tümüyle inhibitör özellik 

taşımaktadır (Şekil 2-5), (2, 26, 38). 
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              Şekil 2-5: Golgi tendon organı. (38). 

Kas gerimi yüksek seviyelerde veya zararlı boyutlarda arttığında golgi tendon 

organı kas aktivasyonunu inhibe edecek şekilde nöral paterni ateşler.Tendon organından 

kaynaklanan sinyaller kalın afferent Ib tipi sinir lifleriyle taşınır. Lokal spinal kord 

sinyali tek bir inhibitör ara nöronu uyarır, o da anterior motor nöronu inhibe eder. Bu 

inhibitör etki kasın yırtılmasını veya tendonun bağlandığı kemikten kopmasını önleyen 

bir koruyucu refleks mekanizmadır (24, 26, 51). 

2.2. Premenopozal Dönem 

Kadın hayatı çeşitli evrelerde incelenebilir. 0-11 yaş çocukluk dönemi, 11-18 

yaş puberte dönemidir. Puberte döneminden sonra yaklaşık 30 yıl kadar bir süre 

reprodüktif dönemdir. Klimakterium kadın yaşamının reprodüktif dönemi ile yaşlılık 

dönemi arasında yer alan, overdeki morfolojik ve fonksiyonel değişimlere bağlı olarak 

hormonal dengenin farklılaşması sonucu ortaya çıkan semptomlar ile karakterize bir 

geçiş dönemidir. Kadın yaşamında klinik, metabolik ve psikoseksüel özellikleri ile ayrı 

bir yeri vardır (3, 20, 21). 

Premenopozal dönem menstrüel döngünün düzensizleşmeye başladığı ve ilk 

semptomların görüldüğü klimakterium başlangıcından menopoza kadar geçen dönemdir 

(11, 21). 
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Menopozdan yaklaşık dört beş yıl kadar önce üreme hormonlarının 

düzeylerindeki değişiklikler menstrüel döngüde  bozulmaya, vazomotor belirtilere, uyku 

bozukluklarına ve duygudurum değişikliklerine  yol açar (11). 

Overlerin yaşlanması ve foliküler atrezi ile fonksiyonel özelliklerini 

kaybetmesinin sonucu olarak biyolojik aktif östrojen olan östradiol yetmezliğine bağlı 

döngüsel ve hormonal belirtilerle  premenopozal dönem kendini belli eder. Bu döneme 

gelen bir kadının geri kalan yaşam süresi içinde yaşlanmaya bağlı morfolojik 

değişimlerle birlikte, östrojen eksikliğine bağlı olarak çeşitli  organ ve sistemlerde de 

değişimler meydana gelir (21). 

35 yaşından sonra fertilitede kademeli bir azalma ve bazı premenopozal  

kadınların sıcak basması yakınmalarına rağmen, bu dönemdeki ilk klinik belirti 

menstrüel fonksiyondaki değişikliktir. Östradiolde azalmaya bağlı negatif geri bildirim 

ile gonadotrop hormonlardan folikül stimüle edici hormonun  salınımı artar. Böylece 

aynı anda birçok primordial folikül birden gelişir ve östradiol seviyesi normale ulaşır. 

Fakat folikül fazı ve dolayısıyla döngü süresi hafifçe kısalır. Luteal faz defektleri, oligo 

veya amenorik döngüler ortaya çıkar (3, 20, 21, 34). 

Düzenli döngü aralıklarından menopoz amenoresine geçişteki belirgin menstrüel 

düzensizlik döneminin süresi kadınlar arasında büyük farklılıklar gösterir. Erken yaşta 

menopoza girenlerde amenoreden önceki siklus düzensizliği nispeten daha kısa 

sürelidir. Daha ileri yaşlarda menopoza girenler genellikle düzensiz ve kısa 

menstrüasyon, uzun menstrüasyon aralıkları ve tüm ortalama siklus uzunluğu ve 

değişkenliğinde artma ile karakterize bir menstrüel düzensizlik dönemi geçirirler (34). 

Premenopoz döneminde vazomotor şikayetler erkenden başlayabilir. 

Premenopozal dönemde de olmak üzere klimakteriumun en yaygın ve en karakteristik 

semptomu, ani kızarma ve terlemeyi içeren sıcak basması olarak nitelendirilen 

periyodik rahatsızlıktır. Görülme sıklığı %60-85 arasında değişmektedir. Vücudun üst 

yarısı, kollar ve yüzde ani başlayan ateş basması hissi ve ardından terleme ile 

karakterizedir. Süresi değişkendir, birkaç saniyeden birkaç saate kadar uzayabilir ama 

genellikle 1-5 dakika arası devam eder (3, 21, 48). 

Sıcak basması nöbetleri sırasında periferik vazodilatasyon meydana gelir. Bu 

esnada periferik vücut ısısı yaklaşık  0,3-0,9 °C artış gösterir. Fakat derin dokularda 

vazodilatasyon ve santral ısı artışı olmaz. Bu vazomotor semptomların etyolojisi 
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hakkında birçok teori ileri sürülmekle birlikte henüz kesin bir sonuca ulaşılamamıştır 

(21). 

Premenopozal dönemde psikolojik yapı ile ilgili farklılıklar da görülebilir. Sıcak 

basmaları; uyanma epizodları ve kronik uykusuzluğa yolaçabilir. Bununla birlikte 

östrojen düzeylerindeki azalmanın duygudurumu olumsuz etkilediği varsayımı üzerinde 

de durulmaktadır. Çalışma isteğinde azalma, dikkat dağılması, unutkanlık, entellektüel 

başarıda gerileme, cinsel ve sosyal bağlarda başlayan kopmalarla yalnızlığa ve 

yaşlanmaya doğru gidiş korkusu bazı kadınlarda ruhsal çalkantılara yolaçabilir. Blumel 

ve ark. (12) klimakterik dönemdeki kadınlarda psikolojik yakınmalar ve vazomotor 

şikayetler arasındaki ilişkiyi değerlendirmişler ve vazomotor semptomu olan 

premenopozal kadınların daha fazla depresyon ve anksiyete gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Retrospektif çalışmalarda vazomotor semptomların ve psikosomatik semptomların ırk 

ve etnik farklılık gösterdiği görülmüştür (3, 11, 21, 34, 48). 

Klimakterik dönemdeki önemli sağlık sorunlarından birisi de osteoporozdur. Bir 

kadının yaşamı boyunca görülen toplam kemik kaybının %75’i menopoz sonrası 

dönemde meydana gelir. İlk etkilenen ve östrojen değişimlerine en hassas olan kemik 

türü trabeküler kemiklerdir. Bu nedenle ilk kayıp ve spontan kırıklar büyük oranda 

trabeküler yapı içeren vertebralarda ortaya çıkar. Kortikal kemik yapısı bu 

değişimlerden daha yavaş ve geç etkilenir. Postmenopozal dönemde kemik mineral 

yoğunluğunda çok hızlı düşüş olmasına karşın premenopoz dönemindeki kadınlarda da 

ilerleyen yaşla anlamlı kemik kayıpları görülmektedir. İlerleyen yaşla birlikte kas 

gücünde meydana gelen zayıflığa bağlı olarak kemik üzerindeki basınç etkisinin 

azalması sonucunda kemiğin yeniden şekillenmesinin zayıfladığı bildirilmektedir (21, 

34, 48, 53).  

Bassey ve ark. (8), premenopozal ve postmenopozal kadınlara sıçrama 

egzersizleri uyguladıkları çalışmada; postmenopozal kadınlarda hormon kullanımına 

rağmen kemik mineral yoğunluğunda anlamlı değişiklik saptamadıklarını fakat 

premenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu üzerinde anlamlı artışlar 

bulduklarını bildirmişlerdir. Premenopozal dönemdeki kemik kitlesi ileriki yıllarda 

fraktür riski açısından önem taşımaktadır. Menopoza yüksek doruk kemik kitlesi ile 

giren kadınlarda daha sonraki yıllarda osteoporoz riski azalmaktadır (46, 53). 
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Premenopozal kadınlar menstrüel fonksiyon devam ederken sıcak basmalarından 

yakınabilirler. Menstrüasyon düzeni değiştikçe semptomlar ortaya çıkar ve hastalar 

yardım aramaya başlarlar. Bu dönemdeki bir kadının tedavisinde temel prensip, eksik 

olan hormonun yani östrojen hormonunun yerine konulması ve ilk seçenek olarak tercih 

edilmesidir. Premenopozal dönemde ve klimakteriumda ortaya çıkan birçok majör ve 

minör semptomların tedavisi için uygulanacak en ideal yöntemin östrojen replasmanı 

olduğu kabul edilmektedir. Östrojen tedavisinin; endometrium kanseri, meme kanseri, 

tromboembolik hastalık, hipertansiyon, anormal uterin kanama gibi komplikasyonları 

bulunmaktadır. Sebebi bilinmeyen anormal uterin kanama, akut karaciğer hastalığı, akut 

vasküler tromboz, endometrium veya meme karsinomu durumlarında kontrendikedir 

(20, 21, 34). 

Hormon replasman tedavisinde progesteronlar da kullanılmaktadır. Kullanım 

amacı östrojenin özellikle endometriumdaki etkilerini karşılamaktır. Tedavide 

östrojenin kontrendike olduğu hallerde, klimakteriumdaki semptom ve şikayetlerin 

kontrolü için uygun alternatif medikasyonlar da bulunmaktadır (21, 34). 

2.3. Pilometrik Egzersiz 

Sıçrama ya da şok eğitimi olarak da adlandırılan pilometrik egzersizler, kas 

kuvvetini geliştirmek amacıyla düzenlenmiş bir antrenman şeklidir. Pilometrik 

egzersizde amaç nöromusküler sistemin yeniden aktivitesini geliştirmek için nörolojik 

reseptörlerin uyarılabilirliğini artırmaktır (1, 6, 40, 49, 51). 

Pilometrik egzersizin fizyolojik temelinde gerim-kısalma döngüsü yer alır ve 

hızlı eksantrik kontraksiyonu takiben hızlı konsantrik kontraksiyon yapılarak hızlı 

kuvvetli hareket ortaya çıkarma prensibine dayanır. Bu eksantrik-konsantrik hareket 

çifti, kas proprioseptörlerini uyararak pilometrik egzersiz esnasında  üretilen konsantrik 

kuvveti artırmak için gerekli motor ünite aktivitesini kolaylaştırır. Pilometrik 

egzersizlerde propriosepsiyonun temelinde kas iğciği ve golgi tendon organı yer alır. 

Eksantrik kontraksiyondaki gerim ile gerilme refleksi aktive olur ve kuvvetli konsantrik 

kontraksiyon yanıtı açığa çıkar. Bu egzersizlerde  kasta meydana gelen gerim Tip Ia 

sinir lifleri ile iletilir. Bu refleks ark yolları, yüksek düzeyde gerim ile uyarılan golgi 

tendon organının etkisini inhibe eder (14, 19, 49, 51). 

Nörofizyolojik uyaranlara ek olarak pilometrik egzersizlerin pozitif etkileri 

elastik dokuların esneme özellikleri ile de ilgilidir. Pilometrik egzersiz aynı kas 
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grubunun resiprokal olarak konsantrik kontraksiyondan hemen önce hızlı eksantrik 

kontraksiyonuna yani kasın önceden gerimine dayanır. Kas yükleme esnasında 

gerildiğinde, yük elastik komponenetlere aktarılır ve elastik enerji olarak depolanır (40, 

51). 

Muskülotendinöz dokularda depolanan bu elastik enerji bir sonraki konsantrik 

kontraksiyon fazında üretilen kuvvetin artışına katkıda bulunur. Kasın bu depolanmış 

enerjiyi kullanma durumu gerimin süresi, büyüklüğü ve hızından etkilenir. Önde gelen 

eksantrik kontraksiyon gecikme olmadan kısa sürede uygulandığında konsantrik 

kontraksiyon esnasında üretilmiş kuvvetin artışı daha da belirgin olur (40, 49, 51). 

Pilometrik egzersizlerde kasın önceden gerimi ile meydana gelen kas 

kuvvetindeki artış, hem depolanmış elastik enerjinin hem de kasın germe refleks 

aktivitesinin kombine sonucudur. Her iki komponentin kuvvet artışı üzerindeki 

etkinliğinin yüzdesi ise bilinmemektedir (51). 

Pilometrik egzersizin 3 temel fazı vardır:  

İlk faz eksantrik  (önyükleme, hazırlanma) fazdır. Kişinin mental olarak 

aktiviteye hazırlanıp, gerim uyarısının başladığı fazdır. İlk fazın sağladığı avantaj 

aktivasyon öncesinde kasın gerimi ile kas iğciği aktivitesinde artış ve mental olarak 

optimal ekstrafuzal kas kontraksiyonu için alfa motor nöronun etkilenmesidir. Ayrıca 

elastik enerjinin depolanması ve yer değiştirmesi de bu fazda meydana gelir (15, 49, 

51). 

İkinci faz geçiş fazıdır. Eksantrik kontraksiyonun sonu ile konsantrik 

kontraksiyonun başlangıcı arasındaki süredir. Yani eksantrik ve konsantrik 

kontraksiyonlar arasındaki elektromekanik gecikmedir. Bu faz mümkün olduğu kadar 

kısa sürede gerçekleşmelidir. Eğer geçiş fazı yavaş olursa hem elastik enerji ısı olarak 

harcanır hem de germe refleksi aktive olmaz (15, 49, 51). 

Son faz konsantrik yanıt fazıdır. İlk iki fazın ortak sonucu olarak ortaya çıkan 

bu faz, güçlü konsantrik kontraksiyonun meydana geldiği fazdır (49, 51). 

Pilometrik egzersizin kas kuvveti artışı üzerindeki etkilerine ek olarak  

reaksiyon zamanı ve dinamik hareket esnasındaki propriosepsiyon üzerinde de olumlu 

etkileri vardır. Ayrıca yüksek yoğunlukta ağırlık bindirme egzersizleri olmasından 

dolayı osteojenik etkilerinin de bulunduğu ve kemik mineral yoğunluğunda artış 
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sağladığı bildirilmektedir. Kato ve ark. (35) genç kadınlarda 6 aylık sıçrama 

egzersizlerinin kemik mineral yoğunluğu üzerindeki etkilerini incelemişler ve femur 

boynu ve lomber omurgada kemik mineral yoğunluğunda anlamlı artışlar olduğunu 

rapor etmişlerdir (29, 35, 36, 40, 49, 54). 

Pilometrik egzersiz programına alınacak kişinin; normal eklem hareket açıklığı, 

normal eklem mobilitesi, yumuşak doku bütünlüğü ve esnekliği olmalıdır. Ayrıca  hem 

eksantrik hem de konsantrik kas kuvveti yeterli olmalı, refleksleri ve nöromusküler 

koordinasyonu normal olmalıdır (49, 51). 

Kontraendike olduğu durumlar ise akut enflamasyon veya ağrı, eklem efüzyonu, 

erken postoperatif patoloji ve ileri instabilite durumlarıdır (15, 49, 51). 

Pilometrik egzersizler önceleri sıçrama yeteneğini geliştirme üzerine odaklanmış 

olup, son on yıllık süre içinde ise hem alt ekstremite hem de üst ekstremite için kas 

kuvveti geliştirme amacına yönelik olarak egzersiz programları içinde yer almaktadır 

(49). 

2.4. İzokinetik Kuvvet Testleri  ve Egzersizleri 

İzokinetik kasılma önceden belirlenmiş sabit bir hızda, kasın eklem hareket 

açıklığı boyunca çalışmasını sağlayan kasılma şeklidir. Kişi önceden belirlenmiş sabit 

hızın üzerine çıkamamaktadır. Bu sabit hızı aşmak için kaslar tarafından oluşturulan 

kuvvete karşı cihazın dinamometresi tarafından uygulanan direnç, eklem hareket 

genişliğinin her bir noktasında kasın uyguladığı kuvvete eşit olmaktadır. Böylece eklem 

hareket açıklığı boyunca kasta elde edilen gelişim maksimumdur (7, 10, 13, 14, 18, 16, 

17, 37, 41). 

İzokinetik egzersizler 30 yılı aşkın bir süredir kas kuvvetini ölçmek üzere test 

amacıyla ve kas performansını arttırmak üzere egzersiz olarak kullanılmaktadır. 

İzokinetik egzersizler 1960’lı yıllarda geliştirilmiş; 1980’li ve 1990’lı yıllarda ise 

kullanımı daha da yaygınlaşmıştır (17, 45, 47). 

İzokinetik kuvvet testleri için elektromekanik aletler kullanılmaktadır. Bir 

izokinetik cihazın 3 önemli parçası vardır. Dinamometre; cihazın kasılma tipi, tork 

(döndürme momenti) ölçümü, direnç uyumu ve hız seçeneklerini sağlayan temel 

parçasıdır. İkinci olarak; hastanın oturacağı koltuklar ve çeşitli eklemlerin test ve 

egzersiz için yerleştirilmesini sağlayan parçaları vardır. Üçüncü önemli parçası ise; 
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parametrelerin hesaplanıp karşılaştırılması ve oranlanmasını sağlayan, verilerin 

kaydedildiği, işlemlerin başlatılıp sonlandırıldığı bilgisayar sistemidir (10, 16, 42) . 

İzokinetik kas testi değerlendirmesi, klinisyenin kas performansını güvenli ve 

objektif bir şekilde yapmasını sağlar. Değişik hızlarda izokinetik kas testleri yapılarak o 

hızlardaki kas performansı değerlendirilebilir. Çeşitli objektif verilerle kişinin 

performansı gözlemlenip takip edilebilir (7, 33). 

İzokinetik kas tesi değerlendirmesi; 

1. Sağlam ekstremite ile hasta ekstremitenin karşılaştırılmasına (bilateral 

karşılaştırma), 

2. Agonist ve antagonist kaslar arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasına 

(unilateral karşılaştırma), 

3. Torkun (döndürme momenti) vücut ağırlığına oranının 

değerlendirilmesine, 

4. Kinetik zincirin tümünün kuvvetinin değerlendirilmesine (total bacak/kol 

kuvveti) , 

5. Normal norm  değerlerle karşılaştırma yapmaya olanak sağlar (10, 13, 

16, 17). 

İzokinetik kas testleri ve izokinetik egzersizlerin sağladığı avantajlar; 

• Kaslar eklem hareket açıklığının her bir noktasında maksimum 

kapasitede dinamik olarak yüklenir (10, 16, 17). 

• Kişi kasılma sırasında karşılayabileceğinden daha fazla bir dirençle 

karşılaşmaz (10, 17). 

• Kas performansının objektif parametrelerle değerlendirilmesini sağlar 

(10, 16). 

• İzokinetik hareket egzersiz sırasında gelişebilecek ağrı ve yorgunluğa 

uyum sağlar (10, 16, 17). 

• Agonist ve antagonist kas kontraksiyonları arasındaki resiprokal 

innervasyon zamanı azaltılabilir (16). 
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• Kişi test ve egzersiz sırasında kendi performansını monitörden izler. Bu 

geri bildirimle kişinin motive olması sağlanmış olur (10, 16, 17). 

• Tork eğrilerinin elde edilmesiyle patolojik karakterli değerlerin 

tanımlanmasına olanak sağlar (13, 47). 

• Birçok tedavi ve egzersiz programının etkinliği saptanabilir (33, 47). 

• Antrenman programları oluşturulmasında yardımcı bilgiler elde edilebilir 

(13, 47). 

• Çeşitli egzersiz programlarının uygulanmasına olanak sağlar (13, 47). 

• Fonksiyonel hızlarda kasın antrene edilmesine olanak verir (13, 47). 

İzokinetik sistemlerin dezavantajları ve olumsuz yönleri de vardır. Bunlar: 

• Cihaz pahalıdır (10, 16, 45). 

• İzole edilmiş kas gruplarının ana plandaki doğru değerlendirilişi sınırlıdır 

(45). 

• Tets ve egzersizin güvenilirliği için hastanın uyumu gereklidir. Hastanın 

uyum göstermemesi durumunda sonuçların değeri düşük olabilir (10). 

• İzokinetik cihazların kullanılması ve sonuçların doğru yorumlanması için 

eğitimli ve deneyimli kişilere ihtiyaç vardır (10, 16). 

İzokinetik test ve egzersiz ağrı, efüzyon, akut strain ve sprainler, iyileşmekte 

olan yumuşak doku yaralanmaları, limitli eklem hareket açıklığı, eklem instabilitesi ve 

bazı subakut durumlarda kontraendikedir (10, 16, 17, 45, 47). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 

Çalışmamıza 35-50 yaş aralığında, kas iskelet sistemi ve kardiyopulmoner 

sisteme ait hastalığı olmayan, premenopozal dönemde bulunan 26 sedanter kadın  

katıldı. Çalışmamıza katılan denekler İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum ABD. Polikliniği’nde uzman hekim tarafından premenopoz 

kriterlerine uygun olduğu belirtilen gönüllüler arasından seçildi.  Çalışmamız 3 grupta 

yapıldı. Çalışma grupları: 1. Kontrol Grubu (n=8), 2. Pilometrik Egzersiz Grubu (n=10), 

3. İzokinetik Egzersiz Grubu (n=8). Çalışmada kullanılan tüm protokoller İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Komitesi’nin  onayından geçti. Yerel  

Etik Komite’nin önerisi doğrultusunda her gönüllü deneğe çalışma hakkında sözlü 

olarak bilgi verildi ve "Gönüllü Bilgilendirme Formu" okutuldu. Çalışmaya katılan her 

denekten "Gönüllü Onay Formu" alındı. Çalışmalar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim  Dalı Laboratuvarları’nda yapıldı. 

3.2. YÖNTEM 

3.2.1. Fizik Muayene 

Çalışmamıza katılan premenopoz dönemindeki gönüllü deneklerden anamnez 

bilgileri alındı. Boy ve kiloları ölçüldü. Genel fizik muayeneleri yapılarak, özellikle 

kardiyopulmoner sistem yönünden egzersiz yapmalarına engel bir patoloji olup 

olmadığı belirlendi. Daha sonra lomber vertebra, kalça, diz ve ayak bileği eklemlerinin 

ortopedik muayenesi yapılarak kas iskelet sistemi değerlendirildi. Bu muayene 

değerlendirmeleri bölümümüzdeki hekimler tarafından yapıldı. Bu  değerlendirmeler 

sonucunda çalışmaya katılmasına engel olabilecek kardiyopulmoner sistem ve  kas 

iskelet sistemi  ile ilgili bir patoloji  saptanmayan gönüllü denekler çalışmaya kabul 

edildi. 

3.2.2. İzokinetik Kas Testi 

Çalışmaya katılan gönüllü deneklere gövde fleksör ve ekstansör kaslarının ve 

kalça abdüktör ve addüktör kaslarının kuvvetini belirlemek amacıyla Cybex Norm 

Humac izokinetik dinamometre cihazında  izokinetik konsantrik kas testi uygulandı. 
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Gövde kaslarının değerlendirmesinde deneklerimiz izokinetik cihazın gövde 

fleksiyon ekstansiyon parçası üzerine alındı ve dizler hafif fleksiyon (yaklaşık 15° diz 

fleksiyonu) konumuna getirildi. Alt ekstremitede tibial, popliteal ve uyluk bölgesinden, 

gövdede ise pelvik bölgeden sabitlenerek scapular ve göğüs pedleri ile stabilize edildi.  

Gövde kaslarının izokinetik test protokolü 60°/sn hızda 3 deneme, 4 test tekrarı, 90°/sn 

hızda 4 deneme, 5 test tekrarı şeklinde 10º ekstansiyon ve 40º fleksiyon açı aralığında 

uygulandı (9, 30), (Şekil 3-7). Rapor örneği Şekil 3-2’de görülmektedir. Gövde 

kaslarının izokinetik kas testi öncesinde ve sonrasında gönüllü deneklere ısınma ve 

soğuma amacıyla izometrik egzersizler ve germe egzersizleri uygulandı. 

Kalça kaslarının izokinetik testi ise lateral pozisyonda  yapıldı. Deneklerimizin 

test edilmeyen bacakları pedlerle sabitlendi. Kalça abdüksiyon addüksiyon izokinetik 

kas testi protokolü  30°/sn hızda 4 deneme 5 test tekrarı şeklinde 10° addüksiyon ve 40° 

abdüksiyon açı aralığında uygulandı (9, 52), (Şekil 3-1). Kalça abdüksiyon addüksiyon 

izokinetik kas testinin öncesinde ve sonrasında deneklere ısınma ve soğuma amacıyla 8 

dakika yatay bisiklet ergometresinde egzersiz uygulandı. 

İzokinetik kas testleri 6 haftalık çalışma programı sonunda tekrarlandı. Sonuçlar 

istatistiksel olarak değerlendirildi. 

 

 

             Şekil 3-1: Kalça abdüksiyon addüksiyon izokinetik testlemesi. 
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              Şekil 3-2: İzokinetik test raporu örneği. 
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3.2.3. Depresyon ve Anksiyete Değerlendirme Testleri 

Çalışmaya katılan gönüllü deneklerimize egzersiz çalışmalarına başlamadan 

önce ve 6 haftalık çalışma programı sonrasında Beck Depresyon Ölçeği ve Durumluk-

Sürekli Anksiyete Ölçeği uygulandı (4, 5, 44). Bu testler uzman psikolog tarafından 

değerlendirildi. Uygulanan testler Formlar kısmında görülmektedir. 

3.2.4. Kontrol Grubu 

Kontrol Grubu’ndaki gönüllü deneklerimize izokinetik  kas testleri, depresyon 

ve anksiyete değerlendirme testleri uygulandı. 6 hafta sonrasında bu testler tekrarlandı. 

Bu gruptaki gönüllü denekler egzersiz çalışmalarına katılmadan günlük yaşantılarına 

devam ettiler. 

3.2.5. Pilometrik Egzersiz Grubu 

Pilometrik egzersiz grubuna katılan premenopozal deneklere çalışma öncesinde 

yürüme bandında herbirinin güvenle yürüyebildikleri hızda ısınma ve daha sonrasında 

alt ekstremite kaslarına germe egzersizleri uygulandı. 

Pilometrik egzersiz çalışma programı; ilk 4 seansta dikey yukarı sıçrama, çizgi 

üzerinde öne arkaya sıçrama ve çizgi üzerinde yanlara sıçrama egzersizlerinden 

oluşmaktadır. Herbir egzersiz 10 tekrardan toplam 3 set olarak uygulandı. 5. seanstan 

sonra tekrar sayısı 15’e çıkarıldı. 10. seanstan itibaren step tahtasının üzerine sıçrama 

egzersizleri eklendi. 15. seanstan itibaren çapraz sıçramalar eklendi ve çalışma toplam 

18 seans olarak tamamlandı. Çalışma örnekleri Şekil 3-3, 3-4, 3-5 ve 3-6’da  

görülmektedir. 
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Şekil 3-3: Dikey yukarı sıçrama-1.                     Şekil 3-4: Dikey yukarı sıçrama-2. 

 

Şekil 3-5: Çizgi üzerinden sıçrama-1.                Şekil 3-6: Çizgi üzerinden sıçrama-2. 
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Çalışma seansı sonrasında yürüme bandında soğuma ve alt ekstremite kaslarına 

germe egzersizleri uygulandı. Denekler 6 hafta boyunca haftada 3 gün olmak üzere 

toplam 18 seans süresince  egzersiz çalışmalarına katıldı. 

3.2.6. İzokinetik Egzersiz Grubu 

İzokinetik egzersiz grubuna katılan premenopozlu deneklere, çalışma öncesinde 

ısınma amacıyla gövde fleksör ve ekstansör kaslarına izometrik egzersizler ve germe 

egzersizleri uygulandı. İzokinetik çalışma programı Tablo 3-1’de görülmektedir. 

İzokinetik çalışma örneği Şekil 3-7’de görülmektedir. 

Çalışma sonrasında deneklere gövde fleksör ve ekstansör kaslarına  soğuma 

egzersizleri ve germe egzersizleri uygulandı. 

 

Tablo 3-1: İzokinetik çalışma programı. 

 

 Hız          90°/sn         75°/sn        60°/sn 

 Tekrar sayısı            7          6         5 

 Dinlenme süresi         30 sn         30 sn        30 sn 

 Set tekrarı         3 Setler arası dinlenme        30 sn 
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             Şekil 3-7: İzokinetik çalışma örneği. 

 

İzokinetik Egzersiz Grubu’na katılan gönüllü denekler 6 hafta ve haftada 3 gün 

olmak üzere toplam 18 seans süresince egzersiz çalışmalarına katıldı. 

3.2.7. İstatistiksel Analizler 

Grupların kendi içlerinde yapılan karşılastırmalar "SPSS 11.0 for Windows" 

programında nonparametrik ( 2 Related Samples) Wilcoxon Testi ile yapıldı. Grupların 

birbirleriyle karşılaştırılması ise nonparametrik (Two Independent Samples) Mann-

Whitney U Testi ile yapıldı. 
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4. BULGULAR 

4.1. İzokinetik Kas Testi Değerleri  

 

Tablo 4-1: Kontrol Grubu izokinetik kas testi değerleri 

Parametreler 
n=8 

(Nm/kg) 

Egzersiz Öncesi 
Med. 

Min-Maks. 

Egzersiz Sonrası 
Med. 

Min-Maks. 
P Değeri 

           
         BWTE60 

 

144,5 
(77-221) 

138,5 
(86-209) 

0,726 

 
BWTF60 

 

200 
(131-232) 

168,5 
(131-235) 

0,141 

 
BWTE90 

 

122 
(86-215) 

122 
(72-185) 

0,233 

 
BWTF90 

 

186,5 
(125-226) 

147,5 
(98-226) 

0,091 

 
BWHABR 

 

81,5 
(54-104) 

80 
(60-119) 

0,673 

 
BWHADR 

 

140 
(116-194) 

140 
(128-203) 

0,622 

 
BWHABL 

 

83 
(72-107) 

78,5 
(63-137) 

0,310 

 
BWHADL 

 

138,5 
(89-176) 

141,5 
(116-200) 

0,483 

 

Kontrol Grubu’nda 6 haftalık süre başlangıcında ve sonrasında kaydedilen 

BWTE60 (60°/sn hızdaki gövde ekstansiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWTF60 

(60°/sn hızdaki gövde fleksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWTE90 (90°/sn 

hızdaki gövde ekstansiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWTF90 (90°/sn hızdaki 

gövde fleksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWHABR (30°/sn hızda sağ kalça 

abdüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWHADR (30°/sn hızda sağ kalça 
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addüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWHABL (30°/sn hızda sol kalça 

abdüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWHADL (30°/sn hızda sol kalça 

addüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmadı (Tablo 4-1). 

 

Tablo 4-2: Pilometrik Egzersiz Grubu izokinetik kas testi değerleri 

Parametreler 
n=10 

(Nm/kg) 

Egzersiz Öncesi 
Med. 

Min-Maks. 

Egzersiz Sonrası 
Med. 

Min-Maks. 
P Değeri 

           
         BWTE60 

 

117,5 
(92-203) 

161 
(77-292) 

0,013* 

 
BWTF60 

 

168,5 
(89-212) 

191 
(149-232) 

0,017* 

 
BWTE90 

 

96,5 
(77-170) 

129,5 
(72-232) 

0,028* 

 
BWTF90 

 

171,5 
(104-200) 

183,5 
(137-224) 

0,025* 

 
BWHABR 

 

89 
(42-101) 

86 
(57-122) 

0,016* 

 
BWHADR 

 

120,5 
(80-143) 

138,5 
(113-191) 

0,008** 

 
BWHABL 

 

80 
(36-98) 

78,5 
(60-116) 

0,011* 

 
BWHADL 

 

122 
(75-143) 

134 
(116-173) 

0,007** 

∗p<0,05 Anlamlı 

            **p<0,01 İleri derecede anlamlı 

 

Pilometrik Egzersiz Grubu’ndaki deneklerimizde 6 haftalık egzersiz çalışması 

öncesine göre  sonrasında kaydedilen; BWTE60 (60°/sn hızdaki gövde ekstansiyonu pik 

değerinin kiloya bölümü), BWTF60 (60°/sn hızdaki gövde fleksiyonu pik değerinin 
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kiloya bölümü), BWTE90 (90°/sn hızdaki gövde ekstansiyonu pik değerinin kiloya 

bölümü), BWTF90 (90°/sn hızdaki gövde fleksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), 

BWHABR (30°/sn hızda sağ kalça abdüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), 

BWHADR (30°/sn hızda sağ kalça addüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), 

BWHABL (30°/sn hızda sol kalça abdüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), 

BWHADL (30°/sn hızda sol kalça addüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü) değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı artışlar saptandı (p<0,05), (Tablo 4-2). 

 

Tablo 4-3: İzokinetik Egzersiz Grubu’na ait izokinetik kas testi değerleri 

Parametreler 
n=8 

(Nm/kg) 

Egzersiz Öncesi 
Med. 

Min-Maks. 

Egzersiz Sonrası 
Med. 

Min-Maks. 
P Değeri 

           
         BWTE60 

 

108,5 
(75-250) 

180,5 
(167-304) 

0,012* 

 
BWTF60 

 

164 
(122-262) 

219 
(158-307) 

0,012* 

 
BWTE90 

 

104 
(72-218) 

165,5 
(143-268) 

0,018* 

 
BWTF90 

 

182 
(119-256) 

218 
(155-295) 

0,012* 

 
BWHABR 

 

73 
(39-110) 

95 
(72-152) 

0,017* 

 
BWHADR 

 

107 
(89-134) 

156,5 
(107-191) 

0,012* 

 
BWHABL 

 

63 
(39-107) 

83 
(69-143) 

0,035* 

 
BWHADL 

 

101 
(69-143) 

141,5 
(113-176) 

0,012* 

∗p<0,05 Anlamlı 
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İzokinetik egzersiz çalışması uygulanan deneklerimizde çalışma öncesine göre 

sonrasında kaydedilen; BWTE60 (60°/sn hızdaki gövde ekstansiyonu pik değerinin 

kiloya bölümü), BWTF60 (60°/sn hızdaki gövde fleksiyonu pik değerinin kiloya 

bölümü), BWTE90 (90°/sn hızdaki gövde ekstansiyonu pik değerinin kiloya bölümü), 

BWTF90 (90°/sn hızdaki gövde fleksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWHABR 

(30°/sn hızda sağ kalça abdüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWHADR (30°/sn 

hızda sağ kalça addüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWHABL (30°/sn hızda sol 

kalça abdüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü), BWHADL (30°/sn hızda sol kalça 

addüksiyonu pik değerinin kiloya bölümü) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

artışlar saptandı (p<0,05), (Tablo4-3). 

 

Tablo 4-4: İzokinetik  ve Pilometrik Egzersiz Grupları’nın egzersiz öncesi ve sonrası 
izokinetik kas testi sonuçlarının karşılaştırılması 

Parametreler 
 (Nm/kg) 

İzokinetik 
Egzersiz  Grubu 

Med. 
Min-Maks. 

Pilometrik 
Egzersiz Grubu 

Med. 
Min-Maks. 

P Değeri 

 
FBWTE60 

 

78 
(42-149) 

34,5 
(-18-89) 

0,007** 

 
FBWTF60 

 

49 
(9-98) 

20,5 
(-12-60) 

0,109 

 
FBWTE90 

 

63 
(0-134) 

33 
(-20-62) 

0,033* 

 
FBWTF90 

 

37,5 
(9-66) 

25,5 
(-21-54) 

0,154 

 
FBWHABR 

 

30 
(-1-59) 

12 
(-9-35) 

0,117 

 
FBWHADR 

 

34,5 
(12-75) 

24 
(0-57) 

0,083 

 
FBWHABL 

 

29,5 
(-21-51) 

9 
(-3-41) 

0,142 

 
FBWHADL 

 

33 
(6-75) 

27 
(-3-51) 

0,350 
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∗p<0,05 Anlamlı 

**p<0,01 İleri derecede anlamlı 

 

Pilometrik ve İzokinetik Egzersiz Grupları’nın çalışma öncesi ve sonrası 

izokinetik kas testi sonuçlarındaki farklılıkların karşılaştırılmasında; FBWTE60 ve 

FBWTE90 değerlerinde izokinetik egzersiz grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptandı. FBWTF60, FBWTF90, FBWHABR, FBWHADR, FBWHABL ve 

FBWHADL  değerlerinde iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. (Tablo 4-4). 

 

Tablo 4-5: Kontrol Grubu ve Pilometrik Egzersiz Grubu’nun egzersiz öncesi ve sonrası 
izokinetik kas testi sonuçlarının karşılaştırılması 

Parametreler 
 (Nm/kg) 

Kontrol Grubu 
Med. 

Min-Maks. 

Pilometrik 
Egzersiz Grubu 

Med. 
Min-Maks. 

P 

 
FBWTE60 

 

-1,5 
(-60-54) 

34,5 
(-18-89) 

0,037* 

 
FBWTF60 

 

-10,5 
(-68-18) 

20,5 
(-12-60) 

0,008** 

 
FBWTE90 

 

-14,5 
(-36-33) 

33 
(-20-62) 

0,014* 

 
FBWTF90 

 

-13,5 
(-93-27) 

25,5 
(-21-54) 

0,009** 

 
FBWHABR 

 

6 
(-23-24) 

12 
(-9-35) 

0,285 

 
FBWHADR 

 

7,5 
(-27-63) 

24 
(0-57) 

0,142 

 
FBWHABL 

 

-12 
(-26-54) 

9 
(-3-41) 

0,029* 

 
FBWHADL 

 

6 
(-30-51) 

27 
(-3-51) 

0,099 

*p<0,05 Anlamlı 
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** p<0,01 İleri derecede anlamlı 

 

Pilometrik Egzersiz Grubu ve Kontrol Grubu’nun çalışma öncesi ve sonrası 

izokinetik kas testi sonuçlarındaki farklılıkların karşılaştırılmasında FBWTE60, 

FBWTF60, FBWTE90, FBWTF90 ve FBWHABL parametrelerinde Pilometrik 

Egzersiz Grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. FBWHABR, 

FBWHADR ve FBWHADL değerlerinde ise iki grup arasında anlamlı farklılık 

saptanmadı (Tablo 4-5). 

 

Tablo 4-6: Kontrol Grubu ve İzokinetik Egzersiz Grubu’nun egzersiz öncesi ve sonrası 
izokinetik kas testi sonuçlarının karşılaştırılması 

Parametreler 
 (Nm/kg) 

Kontrol Grubu 
Med. 

Min-Maks. 

İzokinetik Egzersiz 
Grubu 
Med. 

Min-Maks. 

P 

 
FBWTE60 

 

-1,5 
(-60-54) 

78 
(42-149) 

0,002** 

 
FBWTF60 

 

-10,5 
(-68-18) 

49 
(9-98) 

0,002** 

 
FBWTE90 

 

-14,5 
(-36-33) 

63 
(0-134) 

0,002** 

 
FBWTF90 

 

-13,5 
(-93-27) 

37,5 
(9-66) 

0,002** 

 
FBWHABR 

 

6 
(-23-24) 

30 
(-1-59) 

0,021* 

 
FBWHADR 

 

7,5 
(-27-63) 

34,5 
(12-75) 

0,013* 

 
FBWHABL 

 

-12 
(-26-54) 

29,5 
(-21-51) 

           0,074 

 
FBWHADL 

 

6 
(-30-51) 

33 
(6-75) 

0,046* 

*p<0,05 Anlamlı 
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**p<0,01 İleri derecede anlamlı 

 

İzokinetik Egzersiz Grubu ve Kontrol Grubu’nun çalışma öncesi ve sonrası 

izokinetik kas testi sonuçlarındaki farklılıkların karşılaştırılmasında; FBWTE60, 

FBWTF60, FBWTE90, FBWTF90, FBWHABR, FBWHADR ve FBWHADL  

parametrelerinde İzokinetik Egzersiz Grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptandı. FBWHABL değerinde ise iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. 

(Tablo 4-6). 

 

4.2. Depresyon ve Anksiyete Değerlendirme Sonuçları 

 

Tablo 4-7: Kontrol Grubu depresyon ve anksiyete değerlendirme sonuçları 

Parametreler 
n=8 

 

Egzersiz Öncesi 
Med. 

Min-Maks. 

Egzersiz sonrası 
Med. 

Min-Maks. 
P Değeri 

 
Beck Depresyon 

Ölçeği 
 

7 
(5-17) 

6 
(2-18) 

0,351 

 
Durumluk 

Anksiyete Ölçeği 
 

34 
(28-54) 

34,5 
(29-48) 

0,888 

 
Sürekli Anksiyete 

Ölçeği 
 

43 
(35-52) 

46 
(25-57) 

0,575 

 

Kontrol Grubu’ndaki deneklerimize uygulanan Beck Depresyon Ölçeği ve 

Durumluk- Sürekli Anksiyete Ölçekleri’nin değerlendirme puanlarında 6 haftalık süre 

öncesine göre sonrasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 4-7). 
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Tablo 4-8: Pilometrik Egzersiz Grubu depresyon ve anksiyete değerlendirme sonuçları 

Parametreler 
n=10 

 

Egzersiz Öncesi 
Med. 

Min-Maks. 

Egzersiz sonrası 
Med. 

Min-Maks. 
P Değeri 

 
Beck Depresyon 

Ölçeği 
 

14 
(4-35) 

8 
(2-24) 

0,005** 

 
Durumluk 

Anksiyete Ölçeği 
 

33 
(20-45) 

30 
(21-40) 

0,306 

 
Sürekli Anksiyete 

Ölçeği 
 

43,5 
(25-60) 

42,5 
(26-50) 

0,683 

**p<0,01 İleri derecede anlamlı 

 

Bu gruptaki 10 deneğimizden 6 tanesinde, egzersiz çalışmalarına başlamadan 

önce Beck Depresyon Ölçeği değerlendirme kriterlerine göre depresyon belirtisi 

saptandı. Çalışmalar sonrasında yapılan değerlendirmelerde bu 6 kişiden sadece 2 

tanesinde değerlendirme puanlarında azalma olmasına karşın bu durumun devam ettiği 

saptandı. 

Pilometrik Egzersiz Grubu’ndaki deneklerimiz genel olarak 

değerlendirildiğinde, 6 haftalık egzersiz çalışması öncesine göre sonrasında 

değerlendirilen Beck Depresyon Ölçeği puanlarında istatistiksel olarak anlamlı azalma 

saptandı (p<0,05). Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçekleri’nde ise değerlendirme 

puanları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 4-8). 
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Tablo 4-9: İzokinetik Egzersiz Grubu depresyon ve anksiyete değerlendirme sonuçları 

Parametreler 
n=8 

 

Egzersiz Öncesi 
Med. 

Min-Maks. 

Egzersiz sonrası 
Med. 

Min-Maks. 
P Değeri 

 
Beck Depresyon 

Ölçeği 
 

11,5 
(6-17) 

7 
(3-14) 

0,030* 

 
Durumluk 

Anksiyete Ölçeği 
 

35,5 
(23-50) 

32,5 
(27-45) 

0,779 

 
Sürekli Anksiyete 

Ölçeği 
 

44,5 
(31-56) 

41 
(28-52) 

0,121 

*p<0,05 Anlamlı 

 

İzokinetik Egzersiz Grubu’ndaki deneklerimizin çalışma öncesine göre 

sonrasında değerlendirilen Beck Depresyon Ölçeği puanlarında istatistiksel olarak 

anlamlı azalma saptandı. Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçekleri’nde ise değerlendirme 

puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 4-9). 

İzokinetik Egzersiz Grubu’ndaki deneklerimizin 3 tanesinde egzersiz çalışması 

öncesinde yapılan değerlendirmede Beck Depresyon Ölçeği değerlendirme kriterlerine 

göre depresyon belirtisi gözlenmesine rağmen egzersiz çalışmaları sonucunda sadece 1 

tanesinde bu durumun devam ettiği saptandı. 
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5. TARTIŞMA 

Çalışmamızda premenopoz dönemi kadınlarda düzenli yapılan pilometrik ve 

izokinetik egzersizlerin gövde ve kalça kas gruplarında kas kuvvetine etkisi ve bu 

egzersizlerin kişilerin duygudurumdaki etkileri üzerine çalışıldı. 

Sonuçlarımıza baktığımızda Kontrol Grubu’ndaki deneklerimizde 6 haftalık süre 

başlangıcında ve sonrasında değerlendirilen izokinetik kas testi sonuçlarının BWTE60, 

BWTF60, BWTE90, BWTF90, BWHABR, BWHADR, BWHABL, BWHADL olmak 

üzere tüm parametrelerinde her iki ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmadı (Tablo 4-1). 

 Pilometrik egzersiz grubu deneklerimizde,  egzersiz çalışmaları öncesine göre, 

6 haftalık egzersiz çalışmaları sonundaki izokinetik kas testi sonuçlarından BWTE60, 

BWTF60, BWTE90, BWTF90, BWHABR, BWHADR, BWHABL, BWHADL 

değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı artışlar bulundu (sırasıyla p<0,05), (Tablo4-2). 

Bu sonuçlar bize düzenli yapılan pilometrik egzersizlerin gövde ve kalça kas 

gruplarında kuvvet artışı meydana getirdiğini göstermektedir. Winters ve ark. (52) 

premenopozal kadınlara 12 aylık sürede sıçrama hareketleri ile birlikte alt ekstremite 

kuvvet egzersizleri uygulayarak yaptıkları çalışmada; alt ekstremite kaslarından diz 

ekstansör ve kalça abdüktör kaslarında anlamlı kas kuvveti artışları olduğunu 

bildirmişlerdir. Biz çalışmamızda sadece pilometrik egzersizleri kullandık. Buna 

rağmen kalça abdüktör ve addüktör kas grubunda istatistiksel olarak anlamlı kuvvet 

artışları bulduk. Literatürde premenopozal kadınlarda pilometrik egzersizlerin kas 

kuvveti üzerinde bu metodla yapılan bir çalışmaya rastlanmadı. Bu açıdan bu 

bulgularımızın orijinal olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 4-2’de görüldüğü gibi 6 haftalık pilometrik egzersiz uygulaması 

sonucunda gövde ve kalça kas gruplarında kas kuvvetleri istatistiksel olarak anlamlı 

derecede artmıştı. Bu artış değerleri kontrol grubu sonuçları ile karşılaştırıldığında 

FBWTE60, FBWTF60, FBWTE90, FBWTF90 ve FBWHABL parametrelerinde, 

Pilometrik Egzersiz Grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla 

p<0,05). Heinonen ve ark. (28) premenopozal kadınlara sıçrama ile birlikte kalistenik 

hareketler içeren egzersiz programı uygulamışlar, gövde ekstansör ve fleksör kaslarının 

izometrik kuvvet ölçümünde kontrol grubuna göre anlamlı farklılık saptamadıklarını 
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bildirmişlerdir. Bizim çalışmamız sadece sıçrama egzersizlerinden oluşmasına rağmen, 

gövde kaslarındaki kuvvet artışları kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı 

bulundu. FBWHABR, FBWHADR ve FBWHADL değerlerinde ise iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 4-5). Bu kalça abdüktör ve 

addüktör kaslarında diğer kaslara göre iki grup arasında anlamlı farklılık 

saptanmamasının nedeni; Pilometrik Egzersiz Grubu’na uyguladığımız sıçrama 

egzersizleri sırasında abdüktör ve addüktör kasların diğer ön arka grup kaslara göre 

aktiviteye katılımlarının daha az olması olabilir. Buna rağmen Pilometrik Egzersiz 

Grubu’nda bu parametrelerde  Kontrol Grubu’na göre  anlamlı olmasa da kendi içinde 

artış görülmektedir. Bu bize, denek sayımızın az olması ve süremizin yeterince uzun 

olmamasının da burada etkili  olabileceğini düşündürdü. 

Tablo 4-3’e baktığımızda izokinetik egzersiz uygulanan kadınlarda elde 

ettiğimiz izokinetik kas testi sonuçlarına göre; egzersiz öncesi gövde ve kalça kas 

gruplarında kas kuvvetini ifade eden BWTE60, BWTF60, BWTE90, BWTF90, 

BWHABR, BWHADR, BWHABL, BWHADL parametrelerinde egzersiz sonrası 

istatistiksel olarak anlamlı artışlar saptandı (sırasıyla p<0,05). Çalışmamızda 10° 

ekstansiyon ve 40° fleksiyon açılarında uyguladığımız izokinetik egzersiz 

çalışmalarının, gövde fleksör ve ekstansör kaslarında anlamlı kuvvet artışlarını ortaya 

çıkardığı görülmektedir. İzokinetik egzersizlerin kas kuvveti üzerine olumlu etkileri 

bilinmektedir (7, 13, 16, 17, 33, 45). Literatürde premenopozal kadınlara, gövde 

kaslarının izokinetik egzersizinin uygulandığı ve sonuçlarının değerlendirildiği bir 

çalışmaya rastlanmadı. Bu açıdan bu bulgularımızın orijinal olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

gruptaki deneklerimiz gövde fleksiyon ekstansiyonu çalışmalarına rağmen, kalça 

abdüktör ve addüktör kaslarında da anlamlı artışlar saptanmasını, bu egzersiz 

çalışmasının ayakta uygulanmasından dolayı bacaklara yük binmesinden 

kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

İzokinetik Egzersiz Grubu, çalışma öncesi ve sonrası izokinetik kas testi 

sonuçlarındaki farklılıklar , Kontrol Grubu’nun kas testi sonuçlarındaki farklılıklar ile 

karşılaştırıldığında FBWTE60, FBWTF60, FBWTE90, FBWTF90, FBWHABR, 

FBWHADR ve FBWHADL değerlerinde İzokinetik Egzersiz Grubu lehine istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla p<0,05). Sadece FBWHABL değerinde ise 

iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmadı (Tablo 4-6). 
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İzokinetik egzersiz uygulanan premenopoz dönemi kadınların gövde ve kalça 

kaslarında saptadığımız anlamlı kas kuvveti artışlarını Pilometrik Egzersiz Grubundaki 

kadınların aynı kas gruplarındaki kuvvet artışı sonuçları ile karşılaştırdığımızda (Tablo 

4-4) sadece FBWTE60 ve FBWTE90 parametrelerinde izokinetik egzersiz 

uygulamasının lehine istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p<0,05). İzokinetik ve 

Pilometrik Egzersiz Grupları’nın kas kuvveti sonuçlarında sadece bu iki parametrede 

değişiklik olmasına karşın diğer parametrelerde anlamlı farklılık bulunamadı. Bu iki 

parametredeki değişikliğin bütünü içinde değerlendirildiğinde; anlamlı bir ifadesi 

olmadığını söyleyebiliriz. İzokinetik egzersizlerin tüm kas gruplarında anlamlı kuvvet 

artışları meydana getirmesi, bu egzersiz modelinin etkinliğini bir defa daha 

göstermektedir. İzokinetik egzersizlerin kası maksimum çalıştırma , kantitatif sonuçlar 

almamız ve kas kuvvetinde istediğimiz değere ulaşmamız açısından uygulanabilir, 

değerli bir egzersiz modeli olmasının yanısıra; pahalı olması, uyum zorluğu olması ve 

bu konuda deneyimli kişilerin gözetiminde yapılması gibi dezavantajları da 

bulunmaktadır ( 10, 16, 17, 45). 

Bulgularımızda Pilometrik Egzersiz Grubu’ndaki kadınlarda gövde ve kalça kas 

kuvveti artışlarının, izokinetik egzersiz uygulaması sonuçlarına göre önemli bir farklılık 

bulunmaması nedeniyle, bu egzersiz modelinin kendi başına kullanımının anlamlı 

olacağını düşünmekteyiz. Literatürde kas kuvveti artışı ve kemik mineral yoğunluğu 

arasında pozitif ilişkiden bahsedilmektedir (10, 25, 27, 32, 39, 43, 48). Bu pozitif ilişki 

dikkate alındığında kastaki kuvvet artışının indirekt olarak kemik mineral yoğunluğunda 

da artışa etkili olduğu gözönüne alınırsa; pilometrik egzersizlerle gövde ve kalça kas 

gruplarında meydana gelen anlamlı kas kuvveti artışları daha da önem kazanmaktadır. 

Bununla birlikte pilometrik egzersizler gibi sıçrama hareketlerinin günlük yaşantıda 

kullanılan hareketler olması, ucuz ve kolay uygulanabilir, devamlılık sağlanabilir olması 

nedeniyle klinikte bu egzersizlerin kullanımını önerebileceğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca 

ileri yaşam yıllarında oluşturulması önerilen "Sağlıklı Yaşam Tarzı" için de düzenli 

pilometrik egzersizlerin kontrollü yapılmasını önerebiliriz. 

Çalışmamızda depresyon ve anksiyete değerlendirme sonuçlarına yönelik olarak 

Kontrol Grubu deneklerimizde, 6 haftalık süre öncesinde ve sonrasında depresyon ve 

anksiyete değerlendirme puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmadı (Tablo 4-7). 
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Pilometrik Egzersiz Grubu’nda 6 haftalık çalışma öncesine göre sonrasında 

Beck Depresyon Ölçeği puanlarında istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı 

(p<0,05), (Tablo 4-8). Bu değerlendirme puanlarındaki azalmanın, kişilerin depresyon 

durumundaki düzelmeyi gösterdiğini söyleyebiliriz (5, 44). Bu gruptaki deneklerimizin 

Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçekleri’nde egzersiz çalışmaları öncesine göre 

sonrasında  değerlendirme puanları daha düşük olmasına karşın, bu sonuçlar istatistiksel 

açıdan anlamlı değildi.  

İzokinetik Egzersiz Grubu deneklerimizde egzersiz çalışması öncesi ve sonrası 

Beck Depresyon Ölçeği değerlendirme puanlarında istatistiksel olarak anlamlı azalma 

saptandı (p<0,05), (Tablo4-9). Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçekleri’nde 

değerlendirme puanlarında egzersiz öncesine göre sonrasında azalma saptandı, fakat 

sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı değildi. Her iki egzersiz grubunda anksiyete 

ölçeklerinde değerlendirme puanlarında azalma olmasına karşın, sonuçların istatistiksel 

açıdan anlamlı olmaması bize denek sayımızın az olmasının sonucu olabileceğini 

düşündürmektedir. 

Literatürlerde de bahsedildiği gibi premenopoz dönemi kadınlarda depresyon 

gibi duygudurum değişikliklerini bizim deneklerimizde de tespit ettik (12, 34). Bu 

kadınlardaki depresyonun premenopoz döneminden mi yoksa başka sebeplerden mi 

kaynaklandığı incelemedik. Fakat bu deneklerdeki duygudurum üzerine izokinetik ve 

pilometrik egzersizlerin etkilerini incelediğimizde depresyonda iyileşme saptadık. Bu 

bulgularımızın orijinal olduğunu düşünmekteyiz.  

Pilometrik egzersizlerin uygulanabilir kolaylığının yanısıra; elde ettiğimiz 

sonuçların ışığında, premenopozal kadınlarda hem depresyon durumlarında olumlu 

gelişme sağlanmış, hem de kas kuvvetinde anlamlı artışlar meydana gelmiştir. 

Pilometrik egzersizlerin ucuz ve kolay kullanılabilir olması, kas kuvvetinde anlamlı 

artış meydana getirmesi gibi özelliklerine ek olarak; bu çalışmada, premenopoz 

dönemindeki kadınlarda, gövde ve kalça kas gruplarında kuvvet artışları meydana 

getirmesi ve dolayısıyla, bu kuvvet artışlarının uzun vadede indirekt olarak kemik 

mineral yoğunluğunu  pozitif yönde etkileyeceğini gözönüne alırsak  bu egzersizlerin 

önemi daha da artmaktadır.  
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İlave olarak, pilometrik egzersizlerin kemik mineral yoğunluğu üzerine direkt 

olumlu etkileri olduğu literatürde belirtilmiştir (35, 36, 50). Bunun yanısıra 

nöromusküler performansı da olumlu etkilediği bilinmektedir. (36, 49, 54).  

İzokinetik egzersizlerin çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgularda olduğu 

gibi kas kuvveti artışı sağladığı literatürlerde de belirtilmiştir (7, 13, 16, 17, 33, 45). 

Direnç egzersizlerinin kemik mineral yoğunluğunu devam ettirdiği ve arttırdığını 

gösteren çalışmalardan yola çıkarak; izokinetik egzersizlerin sadece kas kuvvetini değil, 

uzun dönemde kemik mineral yoğunluğunu da olumlu etkileyeceğini düşünmekteyiz. 

Fakat izokinetik egzersizlerin kişilerin uzun dönem boyunca kendi başlarına 

yapabilecekleri bir egzersiz modeli olmaması ve çalışma için özel cihaz gerektirmesi bu 

egzersiz modelinin gereğinde kullanılması olasılığını ortaya çıkarmaktadır. 

Sonuç olarak; izokinetik egzersizleri premenopoz dönemi kadınlarda, gövde ve 

kalça kas gruplarında anlamlı kas kuvveti artışı meydana getirmesi bakımından, 

gereğinde güvenle kullanabiliriz. Kas kuvveti artışlarının kemik mineral yoğunluğunu 

arttırdığını gözönüne alarak; izokinetik egzersizlerin bu dönem kadınlarda kullanımının 

önemli olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte; ucuz, kolay uygulanım, devamlılık 

sağlanabilmesi ve   cihaz gerektirmemesi gibi üstünlükleri gözönüne alınarak; menopoz 

sonrası osteoporoz, düşme ve fraktür riskini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak 

amacıyla, premenopoz dönemi kadınlarda pilometrik egzersizlerin kontrollü olarak 

kullanımını önerebiliriz. 
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