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Amaç: Çalışmada, Multipl Skleroz (MS) hastalarında eksentrik ve konsentrik egzersiz eğitiminin (EEE
ve KEE), hemodinamik yanıtlar, fonksiyonel kapasite ve yorgunluk üzerine etkilerinin karşılaştırılması
amaçlandı.
Yöntem: Çalışmaya 22 MS hastası dahil edildi. Hastalar rastgele olarak koşubandında EEE (-% 10
eğimle yokuş aşağı yürüme) ve KEE (+% 10 eğimle yokuş yukarı yürüme) gruplarına ayrıldı. Eğitim, sekiz
hafta süre ile 2 gün/hafta ve 30 dakika/gün olarak uygulandı. Her eğitim seansı öncesi ve sonrası oksijen
saturasyonu ve hemodinamik yanıtlar ölçüldü ve “double-product” değerleri hesaplandı. Modifiye Borg
Skalası (MBS) ile algılanan yorgunluk şiddeti değerlendirildi. Eğitim öncesi ve sonrasında fonksiyonel
kapasite altı dakika yürüme testi (6DYT) ile, yorgunluk ise, Yorgunluk Şiddet (YŞÖ) ve Yorgunluk Etki
Ölçeği (YEÖ) ile değerlendirildi.
Sonuçlar: EEE grubunda kalp hızı 5., 9., 12., 13. ve 16. seans, sistolik kan basıncı 7. ve 13. seans,
diastolik kan basıncı 2., 5., 6., 11., 12. ve 13. seans, “double product” değeri 5., 7., 9., 11., 12., 13., 15.,
ve 16. seans, oksijen saturasyonu fark değeri 6., ve 8. seanslarda anlamlı olarak daha düşük bulundu
(p<0,05). MBS puanı, EEE grubunda 13. seansta anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Her iki grupta
tedavi sonrasında, 6DYT mesafesinde artış, YŞÖ ve YEÖ’de ise, anlamlı azalma olduğu görüldü (p<0,05).
Gruplar arasında eğitim sonrası, 6DYT mesafesi, YŞÖ ve YEÖ değerleri birbirine benzerdi (p>0,05).
Tartışma: MS hastalarında EEE düşük hemodinamik yanıtlar, enerji harcama düzeyleri ve daha az
yorgunluk oluşturması açısından avantajlı bir egzersiz türü olabilir. Cinsiyet dağılımının homojen
olduğu, ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Egzersiz; Hemodinamikler; Multipl Skleroz.

A COMPARISON OF THE EFFECTS OF ECCENTRIC
AND CONCENTRIC EXERCISE TRAINING ON
HEMODYNAMIC RESPONSE, FUNCTIONAL CAPACITY,
AND FATIGUE IN PATIENTS WITH MULTIPLE
SCLEROSIS
ORIGINAL ARTICLE
ABSTRACT
Purpose: The aim was to compare the hemodynamic response, functional capacity, and fatigue in
eccentric and concentric exercise training (EET and CET, respectively) in MS.
Methods: Twenty-two patients with MS were included in the study. Individuals were randomly assigned
as EET (downhill walking with -10% slope) and CET (uphill walking with +10% slope) exercise on a
treadmill. The training was applied for eight weeks, 30 min/day, 2 days/week. Hemodynamic responses
were measured, and double-product values were calculated before and after the sessions. Perceived
fatigue was evaluated using the Modified Borg Scale (MBS). Functional capacity was evaluated using
6-minute walk test (6MWT) before and after the training. Fatigue was assessed using Fatigue Severity
Scale (FSS) and Fatigue Impact Scale (FIS).
Results: In the EET group, heart rate at session 5, 9, 12, 13, and 16, systolic blood pressure session 7
and 13, diastolic blood pressure at session 2, 5, 6, 11, 12, and, double product at session 5, 7, 9, 11, 12,
13, 15, and 16, and oxygen saturation session 6 and 8 were found to be significantly lower (p<0.05). In
the EET group, the MBS score was lower at session 13 (p<0.05). In both groups, a significant increase
in 6MWT distance and a significant decrease in FSS and FIS scores were observed (p<0.05). The 6MWT
distance, FSS, and FIS scores were similar between the groups (p>0.05).
Conclusion: The EET may be advantageous since it causes less fatigue due to lower hemodynamic
responses and energy consumption in MS. Further study with homogeneous gender distribution is
needed.
Key Words: Exercise; Hemodynamics; Multiple Sclerosis.
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GİRİŞ
Multiple Skleroz (MS), santral sinir sistemine ait
motor ve duyu kaybı ile seyreden ve farklı seviyelerde özürlülüğe yol açan, otoimmün, inflamatuar,
demiyelinizan bir hastalıktır (1). Bulgu ve belirtiler
lezyonun yerine göre değişiklik göstermekle birlikte,
hastaların büyük bir kısmında kas kuvvet kayıpları,
spastisite, duyu bozuklukları ve yorgunluk gibi bulgular nedeni ile yürüme kapasitesi azalmaktadır (1).
Kas kuvvet kayıpları ve yorgunluk, mobilite kaybına
yol açarak, MS tanılı bireylerin aynı yaş grubundaki sağlıklı yetişkinlere göre fiziksel açıdan daha az
aktif olmalarında rol oynamaktadır (2). MS olan bireylerin yaklaşık olarak % 40’ında yürüyüş problemi
ve % 70’inde günlük yaşam aktivitelerinde azalma
görülmektedir (3).
Genç yetişkinlerde sıklıkla görülen nörolojik bir hastalık olması, etkin tedavi programlarına duyulan ihtiyacın önemini daha da artırmaktadır. Fonksiyonel
kayıpları iyileştirmeyi hedef alan egzersiz eğitimi,
rehabilitasyon protokollerinin oldukça önemli bir
parçasını oluşturur. MS’te endurans ve kuvvetlendirme egzersizlerinden oluşan çeşitli egzersiz eğitimlerinin, kas kuvvetini, fonksiyonel aktiviteyi ve
mobiliteyi artırdığı ve yorgunluğu azalttığı bildirilmiştir (4-6). Yüzme ve yürüme gibi aerobik egzersizler ile kardiyorespiratuar enduransın artırılabileceği gösterilmiştir (7).
MS tanılı bireylerde, uzun yıllar boyunca yüksek şiddetli egzersizlerin, vücut iç ısısı ile yorgunluğu artırdığı ve hareketliliği azalttığı için kaçınılması gerektiği savunulsa da günümüzde yapılan çok sayıda
çalışmada, MS tanılı hastalarda düzenli ve kontrollü
egzersizlerin yararları üzerinde durulmuştur (4-6,8).
Ancak literatürde bu egzersiz protokollerinin tipi,
içeriği, şiddeti ve süresi hakkında halen görüş birliğine varılamamıştır.
Konsentrik kontraksiyon ile üretilen kuvvet eksentrik kuvvetten daha azdır (9). Bunun sebebinin konsentrik kasılma sırasında sadece kontraktil elemanların devreye girmesi olduğu belirtilmektedir (10).
Konsentrik kasılma sırasında harcanan oksijen ise,
eksentrik egzersize göre 4-5 kat daha fazladır (9).
Eksentrik kontraksiyonda kasta meydana gelen kuvvet, uygulanan dış kuvvetten daha azdır ve negatif
iş olarak tanımlanır (11). Eksentrik kasılma ile, konsentrik kasılmaya göre daha fazla kuvvet üretimi

gerçekleşir. Bu durumun sebebi, eksentrik kasılmada kontraktil elemanların yanı sıra kas etrafındaki
elastik konnektif dokunun da devreye girmesidir
(10). Eksentrik kasılma ile daha fazla kuvvet üretimi olmasına rağmen, daha az yorgunluk meydana
getirdiği belirtilmiştir. Eksentrik kontraksiyonda her
bir kas lifi daha fazla kuvvet oluştururken, motor
üniteler enerjiyi depo eder ve daha az enerji harcanır. Aynı şiddetteki konsentrik egzersize göre, eksentrik egzersiz ile daha az oksijen harcandığı, kalp
hızında ise daha az artış olduğu bildirilmektedir (9).
Literatürde, MS’e yönelik eksentrik ve konsentrik
egzersizlerin kas kuvvetini artırmada ve yorgunluğu azaltmada etkili egzersiz yaklaşımları olduğu
belirtilmektedir (12,13). MS hastalarında aerobik
egzersizlerin hemodinamik yanıtlarını inceleyen kısıtlı çalışmalar vardır. Buna karşılık, konsentrik ve
eksentrik egzersiz eğitimin yorgunluk, fonksiyonel
kapasite ve hemodinamik yanıtlar üzerine etkisini araştıran bir çalışma yoktur. Bu nedenle bu çalışmada; MS hastalarında eksentrik ve konsentrik
egzersiz eğitimin hemodinamik yanıt, fonksiyonel
kapasite ve yorgunluk üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Eksentrik egzersizin, hemodinamik yanıtlar, fonksiyonel kapasite ve yorgunluk
üzerine daha fazla etkisi olacağı yönünde hipotez
kuruldu.
YÖNTEM
Bireyler
Ocak-Aralık 2019 tarihleri arasında SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma ve Tedavi Ünitesi’ne yönlendirilen MS tanılı
hastalar çalışma hakkında bilgilendirildi. Gönüllü
katılımcılara aydınlatılmış onam formu imzalatıldı.
Bireylerin dahil edilme kriterleri; 18-50 yaş arasında olmak, Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği
(Expanded Disability Status Scale [EDSS]) skorunun
1-4 arasında olması, düzenli egzersiz yapma alışkanlığının olmaması, yürümeye engel olabilecek
bozukluğun (ortopedik yaralanma, akut ağrı) olmaması ve eşlik eden diğer kronik hastalıkların (hipertansiyon, Diabetes Mellitus vb) bulunmamasıydı.
Çalışma dışında bırakma kriterleri ise; son bir ay
içerisinde atak geçirmemiş olması veya Fampridin
etken maddesi içeren ilaç kullanması, son altı ay
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içerisinde botulinum toksin tedavisi alması ve gebe
olması idi. Çalışmanın etik onayı, 24.07.2018 tarihinde SANKO Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu’ndan alındı (No: 2018/08, Karar No: 10 sayılı
Etik Kurul Kararı).
Prospektif, rastgele kontrollü olan çalışmaya dahil
edilen hastalar, minimizasyon yöntemi ile iki gruba
ayrıldı (14). Bu yöntem küçük örneklem genişliklerinde bile çok sayıda faktör için gruplar arasında denge sağlamada etkili bir yöntemdir. Hastaların EDSS
skorları, yaşları ve cinsiyetleri, egzersiz eğitiminden
bağımsız olarak, değerlendirme parametrelerini etkileyebileceği düşünüldüğünden, randomizasyonda
EDSS skoru, yaş ve cinsiyet minimizasyon parametreleri olarak kullanıldı. Minimizasyonda, EDSS skorları; 0-1,5, 1,5-2,5 ve 2,5-4 arası ve yaşları; 18-29,
30-39 ve 40-50 arasında olan bireyler cinsiyet farkı
gözetilerek, her gruba eşit olarak dağıtıldı.

(6DYT) ile değerlendirildi (17). Bu testte bireyin
altı dakika sürede maksimum yürüme mesafesi ölçülerek, mobilite yönünden fonksiyonel kapasitesi
değerlendirilir. Bireylerden altı dakika boyunca 30
m uzunluğundaki bir koridorda yürüyebileceği en
uzun mesafeyi yürümesi istendi. Bu sürenin sonunda bireyin yürüdüğü toplam mesafe metre cinsinden kaydedildi (18). 6DYT, MS’li bireylerde yüksek
test-tekrar test güvenirliğine (ICC=0,95-0,99) sahiptir ve tek bir test uygulaması yeterlidir (19).
Algılanan efor şiddetinin sorgulanmasında, 0-10
arasında derecelendiren Modifiye Borg Skalası kullanıldı. Skalaya göre bireyler algıladıkları egzersiz
şiddetini 0-10 arası bir değer ile ifade etti. Modifiye Borg Skalası’nda, “0: Hiç yorgunluğum yok” ve
“10: Çok şiddetli” olarak ifade edilir (20). Her seansın öncesi ve sonrası alınan değerlerin arasındaki
fark kaydedildi.

Değerlendirme Yöntemleri

Yorgunluk

Eğitim öncesi ve sonrası tüm değerlendirmeler çalışmada yer almayan deneyimli başka bir fizyoterapist tarafından yapıldı. Seanslar sırasındaki hemodinamik yanıtlar, egzersiz eğitimini uygulayan
fizyoterapist tarafından takip edildi.

Değerlendirmede, Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ)
ve Yorgunluk Etki Ölçeği (YEÖ) kullanıldı (21,22).
YŞÖ, MS’li bireylerde yorgunluğu kapsamlı olarak
değerlendiren ve literatürde sık kullanılan ölçektir.
Dokuz sorudan oluşan ölçekte, en yüksek puan 63,
en düşük puan ise 9’dur. YŞÖ puanının artması, yorgunluğun şiddetinin fazla olduğunu gösterir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Armutlu
ve ark. tarafından yapılmıştır (21). YŞÖ test-tekrar
test güvenirliğine sahiptir. Ölçeğin iç tutarlılığının
ise, MS hastaları için iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Ölçeğin kullanımı için izin alındı.

Demografik Bilgiler
Dahil edilen hastaların fiziksel özellikleri ve demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, boy, vücut ağırlığı) ve
hastalık ile ilgili bilgileri (hastalık süresi ve EDSS
skoru) kaydedildi. Vücut kütle indeksi (VKİ); vücut
ağırlığının, boyun metre cinsinden karesine bölünmesi ile hesaplandı.
Hemodinamik Yanıtlar ve Oksijen Saturasyonu
Tüm hastaların hemodinamik yanıtları (kalp hızı,
kan basıncı) ve oksijen saturasyonu değerleri, her
seansta egzersiz öncesi ve sonrasında kaydedildi.
Kalp hızı ve oksijen saturasyonu pulse oksimetre
(Tekcell, CMS50DL, ShenZhen, Çin) ile, kan basıncı
mekanik tansiyon aleti (ERKA, Bad Tölz, Almanya)
ile ölçüldü. Miyokardın oksijen tüketimini belirleyen
“double product (DP)” değeri, sistolik kan basıncı ve
kalp hızı değerleri ile “Double Product = Sistolik Kan
Basıncı x Kalp Hızı x 10-2)” formülüne yerleştirilerek hesaplandı (15,16).
Fonksiyonel Kapasite
Fonksiyonel kapasite, altı dakika yürüme testi
12
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YEÖ, yorgunluğun mental sağlık durumunu ve genel sağlık durumunu nasıl etkilediğini değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. Toplam 40 sorudan
oluşur. Her soru 0 (problem yok) ile 4 (maksimum
problem) puan arasında puanlanmaktadır. En yüksek puan 160’tır. Skorun artması, yorgunluğun
sağlık durumunu olumsuz yönde etkilediğini gösterir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
Armutlu ve ark. tarafından yapılmış olup, ölçeğin
kullanımı için izin alındı (22). YEÖ test-tekrar test
güvenirliğine sahiptir. Ölçeğin iç tutarlığının ise
yüksek olduğu belirtilmiştir.
Değerlendirmeler, sekiz hafta uygulanan egzersiz
eğitimi öncesi ve sonrasında yapıldı.
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Egzersiz Eğitim Programı
Eksentrik Egzersiz Eğitimi grubundaki hastalara sekiz hafta boyunca haftada iki gün, günde bir defa
fizyoterapist eşliğinde egzersiz eğitimi uygulandı.
Her seansta, hastaların koşubandında (Dunlop SR
7600, Jingjiang, Çin) beş dakika yürüyerek yapılan
ısınmasının ardından, –% 10 yokuş aşağı eğimle,
maksimum kalp hızının % 60-75’ine denk gelen
hızda 20 dakika boyunca yürümeleri istendi. Daha
sonra beş dakika soğuma egzersizi ile seans sonlandırıldı.
Konsentrik Egzersiz Eğitimi grubundaki hastalara,
sekiz hafta boyunca haftada iki gün, günde bir kez
fizyoterapist eşliğinde egzersiz eğitimi uygulandı.
Her seansta, hastaların koşu bandında (Dunlop SR
7600, Jingjiang, Çin) yürüyerek yapılan ısınmasının
ardından, +%10 yokuş yukarı eğimle, maksimum
kalp hızının % 60-75’ine denk gelen hızda 20 dakika
boyunca yürümeleri istendi. Daha sonra beş dakika
soğuma egzersizi ile seans sonlandırıldı.
Egzersizler birinci ve ikinci haftalar için yaşla tahmin edilen maksimum kalp hızının % 60 şiddetinde,
üçüncü ve dördüncü haftalar için % 65 şiddetinde,
beşinci ve altıncı haftalar için % 70, yedinci ve sekizinci haftalar için % 75 şiddetinde kademeli bir
şekilde artırılarak uygulandı. Egzersizler sırasında
kalp hızı, koşubandının nabız monitörü ile kontrol
edildi (23).
İstatistiksel Analiz
Analizler IBM SPSS paket programı (Version 20.0,
IBM Corp, Armonk, ABD) ile yapıldı. Değişkenlerin
normal dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve
olasılık grafikleri) ve analitik yöntemler (Shapiro-Wilk testleri) kullanılarak incelendi. Tanımlayıcı
istatistik olarak, ölçümle belirtilen sürekli değişkenler için ortalama ve standart sapma, nitel de-

ğişkenler için frekans ve yüzde değerleri verildi.
Gruplar arasındaki karşılaştırmalarda, parametrik
test koşulları sağlandığından, Student t testi ve
eksentrik-konsentrik grupların değişimlerinin karşılaştırılmasında Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi
kullanıldı. İkişerli post-hoc karşılaştırmalarda Tukey
testi kullanıldı. Bağımlı değişken karşılaştırmalarında normal dağılan veriler için paired t testi kullanıldı. Farklı seanslardaki karşılaştırmalarda, Tek Yönlü Varyans Analizi kullanıldı. Gruplara dahil edilen
beş bireyin 16. seans kalp hızı ve 16. seans “double product” ortalama ve standart sapma değerleri
dikkate alınarak, % 80 güç, % 5 α hata olasılığı ile
toplamda 18 bireyin dahil edilmesinin uygun olduğu hesaplandı. Kayıpların olabileceği göz önünde
bulundurularak örneklem büyüklüğü 20 olarak belirlendi (G*Power 3.1, Düsseldorf, Almanya).
SONUÇLAR
Dahil edilme kriterlerine uygun 20 kadın ve 2 erkek
olmak üzere; toplam 22 birey belirlendi. İki erkek ve
2 kadın MS tanılı hasta EDSS skoru 4’ün üzerinde
olduğu için dahil edilmedi. Grupların homojen olması göz önüne bulundurulduğundan 2 erkek hasta
çalışmaya dahil edilmedi (Şekil 1).
Çalışmaya katılan gruplar yaş, boy, vücut ağırlığı,
vücut kütle indeksi (VKİ), hastalık süresi ve EDSS
skoru açısından benzerdi (p>0,05, Tablo 1).
Eksentrik Egzersiz Eğitim grubunda; ilk seansta
maksimum kalp hızının % 60’ına denk gelen eğitim
hızı 3,30±0,83 km/saat, son seansta maksimum
kalp hızının % 75’ine denk gelen eğitim hızı ise
3,86±0,68 km/saat idi. Konsentrik egzersiz eğitim
grubunda, ilk seansta maksimum kalp hızının %
60’ına denk gelen eğitim hızı 3,30±0,51 km/saat,
son seansta maksimum kalp hızının % 75’ine denk
gelen eğitim hızı ise 3,69±0,68 km/saat idi. Grup-

Tablo 1: Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri.
Değişken
Yaş (yıl)
Boy (cm)
Vücut ağırlığı (kg)
VKİ (kg/m2)
Hastalık Süresi (yıl)
EDSS Skoru (0-10)

Eksentrik Egzersiz Eğitimi
(n=10)
(X±SS)
34,8±8,02
164,20±6,23
67,70±10,03
25,05±2,91
6,7±6,42
1,60±0,84

Konsentrik Egzersiz Eğitimi
(n=10)
(X±SS)
37,80±7,06
160,60±5,08
69,20±8,50
26,87±3,48
5,2±3,96
1,65±0,57

p
0,387
0,791
0,737
0,223
0,538
0,879

Student t Testi. VKİ: Vücut Kütle İndeksi, EDSS: Expanded Disability Status Scale.
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Şekil 1: Çalışma Akış Şeması.

ların eğitimde hız değişimleri birbirine benzerdi
(p=0,363).
Grupların hemodinamik yanıtları karşılaştırıldığında, eksentrik egzersiz grubunda, kalp hızı, beşinci
(p=0,045), dokuzuncu (p=0,012), 12. (p=0,040), 13.
(p=0,031), ve 16. (p=0,005) seanslarda, konsentrik
egzersiz grubuna göre anlamlı olarak daha düşük
bulundu. Eksentrik egzersiz grubunda, konsentrik
egzersiz grubuna göre sistolik kan basıncı yedinci

(p=0,032) ve 13. seanslarda (p=0,026), diastolik
kan basıncı ise, ikinci (p=0,024), beşinci (p=0,003),
altıncı (p=0,029), 11. (p=0,006), 12. (p=0,008) ve
13. (p=0,019) seanslarda anlamlı olarak daha azdı.
“Double product” değeri ise, beşinci (p=0,014), yedinci (p=0,014), dokuzuncu (p=0,040), 11. (p=0,023),
12. (p=0,0018), 13. (p=0,004), 15. (p=0,037) ve 16.
(p=0,016) seanslarda eksentrik egzersiz grubunda
anlamlı olarak daha düşüktü (Şekil 2). Grupların

Tablo 2: Yorgunluk Şiddet Ölçeği, Yorgunluk Etki Ölçeği ve Altı Dakika Yürüme Testinin Grup içi ve Gruplar Arası
Karşılaştırılması.
Değişken

Eksentrik Egzersiz Eğitimi
(n=10)
(X±SS)

Konsentrik Egzersiz Eğitimi
(n=10)
(X±SS)

p

44,50±8,52
36,50±8,24

45,80±3,01
37,90±5,80

0,957a

0,001*b

0,008*b

60,50±19,52
41,40±5,87

60,4±12,09
45,40±17,41

0,001*b

<0,001*b

412,70±104,92
483,70±86,19

330,0±70,98
399,3±90,40

0,001*b

0,001*b

Yorgunluk Şiddet Ölçeği
Eğitim Öncesi
Eğitim Sonrası
pb
Yorgunluk Etki Ölçeği
Eğitim Öncesi
Eğitim Sonrası
pb
6DYT Yürüme Testi (m)
Eğitim Öncesi
Eğitim Sonrası
pb

*p<0,05. Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi. Paired t Testi. 6DYT: Altı Dakika Yürüme Testi.
a
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0,420a

0,938a

Katırcı Kırmacı Z.İ., Fırat T:, Sağlam M., Neyal A., Neyal A.M., Ergun N.

Şekil 2: Eksentrik ve Konsentrik Egzersiz Eğitimin Hemodinamik Yanıtları ve Modifiye Borg Skalası Sonuçları. (a) Kalp
Hızı (atım/dk), (b) Sistolik Kan Basıncı (mmHg), (c) Diastolik Kan Basıncı (mmHg), (d): “Double Product”, (e): Algılanan Efor
(Modifiye Borg Skalası,0-10 puan), ve (f) Oksijen Saturasyonu (%). *p<0,05. Tek Yönlü Varyans Analizi.

başlangıçtaki oksijen saturasyonları eksentrik egzersiz eğitim grubunda % 97,60±0,96, konsentrik
egzersiz eğitim grubunda ise % 97,80±0,63 idi, değerler normal sınırlarda olup, değişimler cihaz hata
payı sınırları içerisindeydi. Seanslardaki oksijen saturasyon fark değeri, altıncı (p=0,015) ve sekizinci
(p=0,024) seanslarda eksentrik egzersiz grubunda
anlamlı olarak daha düşüktü.

Sekiz haftalık egzersiz eğitimi sonrasında, 6DYT
mesafesi, YŞÖ ve YEÖ sonuçları yönünden gruplar
arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Gruplar arasında 6DYT testi sonrası ulaşılan kalp hızları açısından da bir fark bulunmadı (p=0,397). Her iki grupta
da egzersiz eğitimi sonrası, 6DYT mesafesi eğitim
öncesine göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu
(p<0,05) (Tablo 2). YŞÖ ve YEÖ toplam puanı ise,
TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION 2021; 32(1)
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eğitim öncesine göre anlamlı olarak daha düşüktü
(p<0,05) (Tablo 2).
Eksentrik egzersiz eğitim grubunun, Modifiye Borg
Skalası değerleri, konsentrik egzersiz eğitim grubuna göre 13. seansta anlamlı olarak daha düşüktü
(p=0,009) (Şekil 2).
TARTIŞMA
MS tanılı bireylerde eksentrik ve konsentrik aerobik egzersizlerin yorgunluk, fonksiyonel kapasite ve
hemodinamik yanıtlarını karşılaştırmak amacıyla
yapılan bu çalışmada, egzersiz eğitiminin yorgunluk
algısını ve etkisini azalttığı, fonksiyonel kapasiteyi
artırdığı, bununla birlikte egzersiz eğitimi tiplerinin
birbirine üstünlüğü olmadığı bulundu. Grupların hemodinamik yanıtlarından özellikle son seanslarda
kalp hızı ve “double product” değerlerinde olmak
üzere, sistolik ve diastolik kan basıncı değerlerinin, oksijen saturasyonun farkının bazı seanslarda
eksentrik egzersiz grubunda daha düşük olduğunu
ortaya koydu.
MS’in motor kayıpla sonuçlanan bir nörolojik hastalık olması, kasların zayıflamasına ve fonksiyonel
kapasitenin azalmasına neden olmakta ve önleyici
tedaviler gerektirmektedir. MS hastalarında, farklı egzersiz eğitimlerinin hemodinamik yanıtlarını
gösteren az sayıda çalışma yer almaktadır. Yalnızca
Monteiro Junior ve ark.’nın 2012 yılında yaptıkları bir çalışmada, MS’de Nintendo Wii eğitimlerinin, akut hemodinamik yanıtları incelenmiştir (24).
Çalışmanın sonucunda “boks” ile yapılan egzersiz
seansının “kılıç oyununa” göre, Amerikan Spor Hekimliği Koleji yönergelerine uygun olarak fiziksel
uygunluğun korunması için önerilen değerleri elde
etmek için kalp hızını uyarabildiği belirtilmiştir. Çalışmamız MS hastalarında, farklı aerobik egzersiz
eğitimlerinin tüm seanslarındaki, hemodinamik yanıtlarını inceleyen ilk çalışmadır.
Eksentrik ve konsentrik egzersizlerin vücutta farklı
fizyolojik ve biyokimyasal reaksiyonlara neden olabildiği gösterilmiştir (25). Eksentrik egzersiz eğitimi sırasında, antigravite kaslarından, quadriseps
ve tibialis anterior kasları eksentrik kontraksiyon
ile çalışmaktadır. Yokuş aşağı inerken quadriseps
kası her adımda eksentrik olarak kasılıp graviteye
karşı diz fleksiyon derecesini ayarlayarak, hareketin
yavaş ve kontrollü olmasını sağlar (26). Bu süreçte
16
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kasta mekanik yolla bir enerji oluşur. Oluşan enerji
kasın nasıl kullanıldığına bağlı olarak ısıya dönüşür
veya kasta potansiyel enerji olarak depolanır. Dolayısıyla eksentrik kontraksiyon ile beraber enerji
üretiminde verim sağlanmakta, bu durum eksentrik
kontraksiyonlarda negatif iş olarak tanımlanmaktadır (27). Konsentrik yürüme eğitiminde oluşan daha
yüksek egzersiz şiddeti ile mekanik ve vasküler yüklenmenin sonucunda, kardiyak sempatik modülasyon yanıtı, mekanoreseptör ve baroreseptörlerdeki
aktivasyon artışından kaynaklanabilir (28). Bir başka mekanizmada venöz dönüşün azalması ile birlikte kardiyopulmoner reseptörlerde deaktivasyon ve
kalp hızında artış görülebileceği belirtilmiştir (28).
Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde çalışmamızda; eksentrik egzersiz grubunda kalp hızı, “double
product” değerinin ve oksijen saturasyon farkının
daha düşük bulunmasının nedeninin sempatik aktivite artışı ve parasempatik aktivite azalışının,
artmış kardiyovasküler risk ile ilişkisi ve negatif iş
yükü olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, MS
olan bireylerde, karotis barorefleks kontrol bozukluğu ve kan basıncında düzensizliğe yol açabilen
kardiyovasküler otonomik fonksiyon bozukluğu görülebilmesi kan basıncında, eğitim sonrası değişim
olmamasını açıklamaktadır (29,30).
Toyomura ve ark. sağlıklı bireylerde 15 seans uygulanan eksentrik ve konsentrik egzersiz eğitiminin
etkilerini karşılaştırdıkları çalışmada, kalp hızında,
her iki grupta seanslar boyunca anlamlı fark olmadığını belirtmiştir (31). Keytsman ve ark.’nın 2019
yılında yaptığı pilot çalışmada ise, yüksek şiddetli
aerobik egzersizin kardiyovasküler risk faktörleri
üzerine etkisi incelenmiştir. Eğitim sonrasında kalp
hızında anlamlı azalma olduğu belirtilirken, sistolik
ve diastolik kan basıncında değişim gözlenmemiştir
(32). Çalışmamızda, MS hastalarında; hemodinamik
yanıtlardan kalp hızında eksentrik egzersiz eğitimi
ile, konsentrik egzersiz eğitimine göre, üç seansta anlamlı bir azalma olduğu bulundu. Sistolik kan
basıncında iki seans dışında anlamlı azalma görülmezken, diastolik kan basıncında dört seans dışında anlamlı azalma görülmedi. Ancak her iki egzersiz grubunda, sistolik ve diastolik kan basıncında,
eğitim sonrasında değişiklik görülmedi. Miyokardın
iş yükünü gösteren “double product” değeri, eksentrik egzersiz grubunda, konsentrik egzersiz grubuna
göre daha düşük bulundu. Yapılan bir çalışmada,
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egzersiz eğitimine bağlı olarak gelişen nöromusküler adaptasyonun eksentrik eğitim ile daha fazla
geliştiği belirtilmiştir (33). Eksentrik egzersiz eğitiminde sekizinci seanstan itibaren (9., 10. ve 16.
seanslar) kalp hızının, konsentrik egzersiz eğitime
göre daha düşük olmasının, gelişen nöromusküler
adaptasyona bağlı olarak, iş yükündeki azalmadan
kaynaklandığını düşündürmektedir.
Çalışmamızda eksentrik ve konsentrik egzersiz eğitiminin fonksiyonel kapasiteyi artırdığı bulundu.
İstatistiksel olarak egzersizlerin birbirine göre üstünlüğü bulunmasa da, eksentrik egzersiz grubunda
fonksiyonel kapasitede daha fazla artış elde edildi.
Newman ve ark. çalışmalarında, MS tanılı hastalara, koşubandında düz zeminde, maksimum kalp hızının % 55-85’inde 12 seans boyunca verilen aerobik
egzersiz eğitiminin fonksiyonel kapasiteyi artırmadığı gösterilmiştir (34). Newman ve ark. ile aynı
egzersiz protokolünü uygulayan Van den Berg ve
ark. da benzer sonuçlar elde etmişlerdir (35). Ancak,
çalışmamızda egzersizler 16 seans boyunca uygulandı ve koşubandı egzersiz eğitimi her iki grupta
farklı yönlerde olmakla birlikte % 10 eğimde verildi.
Eksentrik egzersiz eğitimi ile fonksiyonel kapasitede meydana gelen artışın, kas kuvvet artışına bağlı
olarak elde edildiği düşünülmektedir.
Samaei ve ark. MS’li bireyler üzerine yaptıkları
araştırmada eksentrik egzersiz eğitiminin fonksiyonel kapasiteyi artırdığını belirtirken; Toyomura ve
ark. sağlıklı bireylerde eksentrik eğitimin fonksiyonel kapasiteyi artırmada konsentrik egzersize göre
üstünlüğü olmadığını bulmuşlardır (31,36). Samaei
ve ark. yokuş aşağı yapılan eksentrik egzersiz eğitiminin, quadriseps kas kuvvetinde gelişme sağlayarak, fonksiyonel kapasiteyi artırdığını belirtmişlerdir (36). Eksentrik ve konsentrik aerobik egzersiz
eğitiminin alt ekstremite kas kuvvetine etkisi ve
fonksiyonel kapasite ile ilişkisinin ayrıca araştırılması gerekmektedir.
MS’e ait bulgulardan yorgunluk, bireylerin yaşam
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (37). MS
hastalarında yorgunluğu azaltmak için birçok egzersiz yaklaşımı ortaya konmuştur (13). Samaei ve
ark.’ın çalışmasında, MS tanılı hastalara dört hafta boyunca, üç gün/hafta, maksimum kalp hızının
% 85’inde, eksentrik (-%10 eğim) ve konsentrik
egzersiz (+% 10 eğim) eğitimi verilmiştir (36). Ça-

lışmanın sonucunda; eksentrik egzersiz grubunda
daha belirgin olarak, yorgunluk düzeyinin azaldığı
gösterilmiştir (36). Çalışmamızda ise, sekiz hafta
boyunca, iki gün/hafta, maksimum kalp hızının %
60-75’inde uygulanan egzersiz eğitiminin yorgunluğu azalttığı, ancak eksentrik egzersizin konsentrik
egzersize göre üstünlüğü olmadığı bulundu. Çalışmamızda, egzersiz şiddetinin daha düşük uygulanması nedeni ile iki grup arasında fark bulunmadığını düşünmekteyiz.
Çalışmamızda egzersiz şiddeti, MS tanılı hastalarda
seans sırasında oluşabilecek ısı artışına bağlı yorgunluğu azaltmak için submaksimal seviyede ayarlandı. Çalışmamızda, Samaei ve ark.’nın çalışmasından farklı olarak, egzersiz seanslarında algılanan
yorgunluk şiddetini sorguladığımızda, eksentrik egzersiz eğitiminin belli seanslarda daha az yorgunluk
oluşturduğu görüldü. Eksentrik egzersiz sırasında
farklı kas aktivasyon stratejilerinin, erken yorgunluğu önleyebileceği bildirilmiştir (38). Konsentrik egzersiz sırasında ısı şok proteini konsantrasyonunun,
eksentrik egzersiz ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde artabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle, yokuş
aşağı yürüyüşün MS tanılı hastalar için daha kolay
tolere edilebileceği düşünülmektedir.
Hemodinamik yanıtlar, fonksiyonel kapasite ve yorgunluk cevaplarının cinsiyetler arasında fark oluşturduğu bilinmektedir. MS’in kadınlarda daha fazla
görülmesi ve homojenliği sağlayabilmek için, çalışmamıza erkek MS hastalarının dahil edilmemesi limitasyonlarımızdan biridir. Uzun dönem takip
sonuçlarının olmaması, katılımcıların büyük çoğunluğunun düşük EDSS skoruna sahip olması da çalışmanın limitasyonlarındandır. Bir diğer limitasyon
ise, kalp hızı ve kan basıncı değişimlerine neden
olabilecek otonomik fonksiyon bozukluğunun çalışmada değerlendirilmemesidir.
Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen tüm veriler
ışığında, MS tanılı hastalarda eksentrik egzersiz
eğitiminin, yorgunluğu azaltması, fonksiyonel kapasiteyi artırması ve kardiyovasküler açıdan daha
düşük enerji gerektirmesi gibi faydalı etkilerinden
dolayı, rehabilitasyon programları içerisinde yer alması gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca yapılacak
ileride çalışmalarda, egzersiz eğitimlerinin takibinde hemodinamik yanıtların incelenmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
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