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başarıyla faydalanılmıştır. Stimulus transdüksiyon formundaki şok dalgalarının spor 

yaralanmalarının da dahil olduğu çeşitli patolojiler ile ilişkili anormallikleri iyileştirdiği 

 

Giriş 

Geçtiğimiz on yılda şok dalgalarından, spor hekimliğinde kronik tendinopati alanında

performanslarına ilişkin hangi etkileri yaratacağının araştırılmasını üstlenmiştir. 
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bilinen biohücresel, moleküler tepkileri indükleyip regüle ettiği anlaşılmıştır.1-10 Projemiz

şok dalgalarının kas aktivasyonu paternleri üzerine ve sağlıklı sporcuların 

 

 

Gereç ve Yöntem 

Bu proje için iki farklı spor grubundan, sağ elini kullanan amatör elit erkek sporcular 

üzerinde çalışılmıştır: Golf (n=4) ve Halter (n=4). Başlangıç ve tedavi sonrası ölçümler için

nicel enstrümantasyon ve subjektif geri bildirim kullanıldı. Flight Scope™(Golf Teknolojileri

ABD) golf vuruş hızı, clubface-top arayüzü ve top uzaklığını kaydetti. Halterciler için, her 

birinin 120kg kaldırarak 5 set halinde uyguladığı back-squat rutinleri uygulandı. 

Haltercilerin başlangıç kapasitelerindeki değişimi ölçmek için her birinin back-squat 

kategorisindeki kişisel rekorları belirleyici olarak kullanıldı. Hem golf sopasını sallamada 

hem de ağırlık kaldırmada, kas aktivasyonu başlangıcının ve enerji çıktısının/üretiminin

değer ve kıymetini belirleyen kas aktivasyon paternleri, dijital kablosuz Trigno™ sEMG 

sensörlerinden yararlanılarak değerlendirildi ve veriler EMG Works (Delsys Inc. USA) 

yazılımı ile tablolaştırıldı.

Şok dalgalarının (ESWT) kas aktivasyon paternlerine ve sağlıklı
sporcuların performanslarına etkisi: Öncü bir rapor  



Golf için altı ve ağırlık kaldırma için sekiz kas değerlendirildi. ESWT sonrası 

değerlendirmeler, son ESWT tedavisinden altı hafta sonra yürütüldü. Şok dalgaları 

elektrohidrolik teknolojisini kullanan CellSonic ESWT cihazı ile uygulandı. Birer haftalık

aralıklarla kaslara her seansta (toplamda üç seans) 500 şok uygulandı. 

 

Bulgular 
Flight Scope'un başlangıç değerlerine göre kaydettiği artışlar şöyle; golf vuruş hızı 

için: başlangıç ort; 140.21km/sa – ESWT sonrası ort: 147.12km/sa (+10.49%) 

clubface-top arayüzü için; başlangıç ort: 1.32m/sn – ESWT sonrası ort: 1.46m/sn 

(+11%), ve top uzaklığı için; başlangıç ort: 143.25m – ESWT sonrası ort:  167.4m 

(+11.6%). Golfte, başlangıca göre her sporcu için için kas aktivasyon paternleri daha 

hızlı kas aktivasyonu kaydetti; 4golfçü için 6 kas üzerine başlangıç ort: 1.35sn – 

ESWT sonrası ort: 0.89sn, ve başlangıca göre her sporcu için enerji çıktısı/üretimi 

değerleri şöyle oluştu; 4golfçü için 6 kas üzerine başlangıç ort: 487.44üv/vuruş – 

ESWT sonrası ort: 575.93üv/vuruş (+8.46%). Başlangıca göre kas aktivasyonu daha 

hızlı başlangıç paternleri kaydetti; 4halterci için 8 kas üzerine başlangıç ort: 1.02sn – 

ESWT sonrası ort 0.92sn. Bununla birlikte 120kg'lık back-squat rutinlerleri sırasında 

enerji çıktısı/üretimi başlangıça göre daha düşük değerler kaydetti; 4halterci için 8 kas

üzerine başlangıç ort: 1588.08üv/backsquat – ESWT sonrası 1322.87üv/backsquat 

(-16.7%). Her haltercinin back-squat kaldırma kapasitesindeki kişisel rekoru 

başlangıça göre artış kaydetmiştir; başlangıç ort: 655kg – ESWT sonrası: 738kg 

(+11.2%). 

 

Tartışma 

Projemiz, şok dalgalarının sağlıklı sporcularda kas dokusunun performansı ve 

aktivasyonu üzerine etkilerini saptamayı üstlenmiştir. Spor ile spesifik ölçüm 

enstrümantasyonu ve sEMG'den yararlanılarak elde edilen gözlemler, şok 

dalgalarının kas aktivasyonu ve enerji çıktı/üretimi paternleri üzerine pozitif etkilerinin 

olduğunu ortaya koymaktadır. Böylelikle performans olumlu yönde etkilenecek ve 

aşırı kullanım yaralanmaları ile kas yorgunluğuna dayali patofizyolojik problemlerin 

oluşması potansiyel olarak azalacaktır. ESWT'nin pozitif etkilerinin faydaları 

tedaviden altı hafta sonra da devam etmektedir ve bu durum, hayatta kalım eğrisi 

çıktılarının oldukça iyi olduğunu göstermektedir. Geçmiş yıllarda, şok dalgalarının 

kronik ve tedaviye tepki vermeyen spor yaralanmaları da dahil olmak üzere çeşitli 

patolojilerin homeostatik geri dönüşünü iyileştirdiği bilinmektedir. Şok dalgalarının 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç 

Araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz gözlemlerimiz neticesinde, şok dalgalarının

sağlıklı sporcuların yorulmuş ve dayanaklılığını kaybetmiş dokularında olumlu 

biohücresel ve moleküler tepkileri indükleyip regüle ederek, aşırı kullanım 

yaralanmalarını azaltma ve hatta önleme potansiyelini sunduğunu beyan ederiz. 

Bu alanda ileri düzeyde araştırmalar gereklidir.  

  

Anahtar Kelimeler 
Kas yorgunluğu, aşırı kullanım yaralanmaları, spor yaralanmaları, spor 

performansları, ESWT, mechanotransduction, hücresel-matriks hücre-hücre 

iletişimi.  

 

konferans konuşmacısı

Yazar katkıları: 
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bütünlüğü geliştiren hücresel-matriksi etkilediğini söylemek makuldür.11-17Şok 

dalgalarından ihtiva edilen bu hücresel etki, sağlıklı bireylerde aktif olarak yeniden 

üretilebilir. Bu projede herhangi bir yan etki rapor edilmemiştir.

hücresel ve moleküler sinyalizasyon ile metabolik kimyasal reaksyion yolları 

üzerinde nasıl faydalı olduğu daha tam olarak açıklanabilmiş ve izah edilebilmiş 

değildir, yine de şok dalgalarının reseptörler ve mekanosensör substanslar yoluyla 

olumlu hücresel etkileşimi, iletişimi ve bütünlüğü geliştiren hücresel-matriksi ve
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