
Halk Dilinde Tez Özeti 

 

Profesyonel Futbolcularda Müsabaka Sonrası Rejenerasyon Koşusu Etkinliğinin 

Tensiyomiyografi ile Araştırılması 

Amaç: Sporcularda oluşan yorgunluk, merkezi ve çevresel faktörlerin etkili olduğu karmaşık 

bir durumdur. Yorulan sporcunun tekrar aynı seviyede performans sergileyebilmesi için 

vücudun yenilenmesi ve toparlanması gerekmektedir. Toparlanma süreci performansın maç 

öncesindeki kişisel referans olarak kabul edilen seviyeye ulaşmasıyla tamamlanır. Bu 

seviyeyi tanımlamak amacıyla kullanılan ve sporcunun aktif katılımını gerektiren fiziksel 

performans belirteçleri mevcuttur. İyi ayarlanmamış fiziksel aktiviteler ile toparlanmamış 

bir sporcuda yaralanma riskleri artmaktadır. Buna bağlı olarak, kasın kasılabilme durumunu 

pasif olarak ölçebilecek yöntemler toparlanma testleri için çok değerli olmaktadır. 

Çalışmamızda profesyonel futbolcularda ve egzersiz alışkanlığı olmayan bireylerde yoğun 

egzersiz, toparlanma koşusu öncesi ve sonrası kastaki kasılma değişimleri Tensiyomiyografi 

(TMG) ile araştırılmıştır. Amacımız pasif ve girişimsel olmayan bir yöntem olan TMG ile 

toparlanma antrenmanının kas kasılmasına olan etkisinin araştırılmasıdır.  

Yöntem: Çalışmamız müsabakaya katılan profesyonel sporcu 16 kişilik Sp1, ağır antrenman 

yapan profesyonel sporcu 11 kişilik Sp2, egzersiz alışkanlığı olmayan 11 kişilik Egz3 ve 

egzersiz alışkanlığı olmayan 13 kişilik Knt4 gruplarını içerecek şekilde planlandı. Sp1 

grubunda müsabaka sonrası, Egz3 grubunda ağır egzersiz sonrası toparlanma koşusunun 

kasa etkisi TMG ile araştırıldı. Sp2 ve Egz3 grubunda ağır egzersizin kas kasılma 

aktivitesine etkisi TMG ile değerlendirildi.    

Bulgular: Sp1  ve Egz3 gruplarında toparlanma koşusunun öncesi sonrasına göre, TMG 

parametreleri değerlendirildiğinde, erken dönemde kas kasılmasında bir değişim 

saptanmadı. Sp2 ve Egz3 gruplarında ağır egzersizin erken dönem etkisi sonucunda en 

yüksek yer değiştirme (Dm) ve kasılma hızında (Vc) anlamlı bir şekilde azalma tespit edildi. 

Sp2 grubunda ağır antrenman sonrası öncesine oranla gecikme süresi (Td) anlamlı derecede 

azaldı.  

Sonuç: Çalışmamızda Sp1  ve Egz3 gruplarında toparlanma koşusu TMG parametreleriyle 

değerlendirildiğinde erken dönemde kas kasılmasında bir değişim saptanmadı. Bu durum 

toparlanma koşusunun etkisinin, toparlanma yönünde olmadığını göstermektedir. Sp2 ve 

Egz3 gruplarında ağır egzersizin erken dönem etkisi sonucunda TMG verilerinden en yüksek 



yer değiştirme (Dm) ve kasılma hızı (Vc) anlamlı bir şekilde azalmaktadır. Gecikme süresi 

(Td) verisi Sp2 grubunda azalmaktadır. Yoğun egzersizin yarattığı etki ile kas kasılmasının, 

kasılabilme kabiliyetinin ve kasılma hızının azaldığı görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tensiyomiyografi, Toparlanma, Futbol, Ağır egzersiz. 

 


