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I. TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BAŞLIK VE ÖZETLER 

FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA, AEROBİK EGZERSİZ 

TEDAVİSİNE HİPOTALAMİK-HİPOFİZER-ADRENAL HORMONAL YANITIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

Fibromyalji sendromu (FMS) yaygın ve kompleks bir kronik ağrı sendromudur. FMS 

kronik yaygın ağrı ve basınca ağrılı yanıt olan allodini ile karakterizedir. Yapılan bazı 

çalışmalarda FMS klinik semptomları ile hipatalamo-pitüiter-adrenal (HPA) aks arasında 

ilişki olduğu ileri sürülse de, HPA aks değişikliklerinin FMS’de ki rolü net değildir. FMS 

tedavisinde egzersiz önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın öncelikli amacı FMS’li 

hastalarda aerobik egzersiz tedavisine HPA aks hormonal yanıtlarının değerlendirilmesidir. 

Bu çalışmadaki ikincil amacımız ise FMS’de egzersiz tedavilerinin etkilerini incelemektir. 

Amerikan Romatizma Koleji kriterlerine göre FMS tanısı almış 50 kadın (20-49 yaş) 

hasta randomizasyon tekniğine uygun olarak ev egzersiz programı (Grup1) veya koşu bandı 

aerobik egzersiz grubu (Grup2) olarak ayrılmışlardır. Grup 1(n=25)’deki hastalar FMS 

tedavisi açısından fleksibilite ve gerginlik egzersizlerini içeren 6 haftalık ev egzersiz programı 

uygulamışlardır. Grup 2’deki hastalar (n=25) 6 hafta süreyle, haftada 3 kez koşu bandı 

üzerinde aerobik egzersiz tedavisi almışlardır. Her egzersiz seansında 5’er dakikalık ısınma ve 

soğuma dönemleri arasında 40-50 dakika süre olarak planlanmıştır. Değerlendirme 

parametreleri olarak sabah tutukluğu süresi (dk), ağrı şiddeti (VAS), uyku kalitesi, hassas 

noktalar, yetersizlik (fibromiyalji etki sorgulaması), yaşam kalitesi (Kısa form 36) 

değerlendirilmiştir. Tüm hastalar koşu bandı üzerinde anaerobik eşiklerini (AT) belirlemek 

üzere ergospirometik egzersiz testine tabi tutulmuşlardır. Sonrasında aynı hafta içinde, bir 

başka gün basal plasma büyüme hormonu (GH), Adrenokortikotropik hormon (ACTH), 

İnsülin benzeri büyüme faktörü-1(IGF-1) ve Kortisol değerlerini saptamak için kan örnekleri 

alınmış ve hastalara kendi AT yoğunluk değerleri üzerinde egzersiz uygulanmıştır. Her hasta 

için egzersiz süresi 15 dakika olarak belirlenmiştir. Hormon seviyelerinin belirlenmesi için 

tekrar kan örnekleri hemen egzersiz bitiminde ve bundan  60 dakika sonra tekrarlanmıştır. 

Tüm bu değerlendirmeler 6 haftalık tedavi bitiminde bir kez daha tekrarlanmıştır. 

Ortalama yaş Grup 1’de 36.9 ±7.8, Grup 2’de ise 35.1± 8.1 olarak saptanmıştır. Her 

iki grupta hastaların ortalama yaş değerlerinde farklılık saptanmamıştır. Tedavi sonrası her iki 

grup klinik değerlendirme parametrelerinde anlamlı düzelmeler saptanmıştır. Bazı 

parametreler açısından aerobik egzersiz grubunda daha anlamlı ilerlemeler saptanmıştır. 
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Hassas nokta sayısı, FIQ skoru ve ağrı açısından her iki grupta da düzelme saptanmıştır. 

Bunlara ek olarak aerobik egzersiz grubunda (Grup 2) sabah tutukluğu, SF-36’nın alt 

bileşenlerinden vücut ağrısı, sosyal fonksiyon ve fiziksel bileşenler alt ünitelerinde iyileşme 

gözlenmiştir. Hastaların egzersiz testine ilişkin parametrelerden egzersiz süresi aerobik 

egzersiz grubunda daha uzun olarak tespit edilmiştir.  

GH’nun bazal değerine göre diğer iki ölçümde artış saptanmıştır. Altı haftalık egzersiz 

tedavisi sonrasında GH değerlerindeki bu artış daha belirgin hale gelmiştir. Ancak artış 

istatistiki seviyeye ulaşmamıştır. Her iki grup arasında fark tespit edilmemiştir. Aerobik 

egzersiz grubunda 6 haftalık tedavi sonrasında yapılan test sonrası ölçümde kortizol 

düzeylerinde düşme tespit edilmiş olup bu sonuç dikkat çekicidir. Diğer hormonlarda üç 

ölçüm arasında, tedavi öncesi – sonrasında ve gruplar arasında farklılık tespit edilmemiştir.   

Araştırmanın sonuçları FMS’de HPA aksda değişiklik olduğu ve uygulanan egzersiz 

tedavinin aks üzerinde etkili olduğu hipotezini kısmen desteklemiştir. Diğer yandan elde 

edilen sonuçlar, sekonder amacımız olan egzersizin FM semptomları üzerinde etkili olduğu 

hipotezimizi doğrulamıştır. Daha geniş hasta grubu ile ve daha sensitif ve hassas 

değerlendirme parametrelerinin de eklenerek bu çalışmaya devam edilmesinin yararlı olacağı 

düşünülmüştür. 
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INVESTIGATION OF HYPOTHALAMIC-PITUITARY-ADRENAL HORMONAL 

RESPONSE TO AEROBIC EXERCISE IN PATIENTS WITH  

FIBROMYALGIA SYNDROME 

 

SUMMARY 

Fibromyalgia Syndrome (FMS) is a common and complex chronic pain disorder. FMS 

is characterized by chronic widespread pain and allodynia, a painful response to pressure. 

Although, some studies suggest that there may be relationship between the hypothalamo-

pituitary-adrenal (HPA) axis and clinical manifestations of FMS, the role of the HPA axis 

alterations in FMS is not clear. Exercise is an important component of the management of 

FMS. The first aim of this study was to evaluate the HPA hormonal responses to aerobic 

exercise treatment in patient with FMS.The second aim of this study was to investigate the 

effects of exercise treatments in FMS. 

 Fifty women (20-49 year) with FMS according to the American College of 

Rheumatism criteria were randomized to either home exercise (group 1) or treadmill aerobic 

exercise treatment group (group 2) using a sequence of random numbers. Group 1 (n=25) 

performed home exercises consisting of stretching and flexibility for the treatment of 

fibromyalgia for 6 weeks. Group 2 (n=25) performed to aerobic exercise on the treadmill, 

three times a week for 6 weeks. Each exercise session was planned to last 40–50 min 

including 5 min of warm-up and cool-down periods. Assessment parameters included 

morning stiffness duration (min), pain severity (VAS), sleep quality, tender points, disability 

(Fibromyalgia Impact Questionnaire), quality of life (Short Form 36). All patients were 

subjected to an ergospirometric exercise test on the treadmill to determine anaerobic threshold 

(AT). On another day during the same week, blood sample was collected for basal plasma 

levels of growth hormone (GH), insulin-like growth factor-1 (IGF-1), cortisol, and 

adrenocorticotrophic hormone (ACTH); and subjects exercised on treadmill at an intensity 

above their AT. The duration of the exercise was 15 minutes for all patients. Blood samples 

were collected again to measure hormone levels just after the exercise stopped and 60 minutes 

later. All assessments were repeated at the end of 6 weeks of treatment.  

The mean age was 36.9 ±7.8 yr in group 1 and 35.1± 8.1 yr in group 2. The mean ages 

of the patients in two groups showed no difference. There were significant improvements in 

both groups in clinical assessment parameters at the end of treatment. Aerobic exercise group 

had a higher improvement in some parameters. There were significant improvements in both 
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groups regarding tender point count, FIQ score and pain after treatment. The bodily pain and 

social functioning among SF-36 subscales, physical component summary measure and 

morning stiffness duration also improved in group 2. The exercise duration in Group 2 was 

significantly higher than Group 1. 

The levels of GH increased after the exercise test and decreased at 60 min compared to 

the basal level. This increase after exercise test was more characteristic after the exercise 

treatment for 6 weeks. But the change was not different between groups. The cortisol levels 

decreased significantly at after test and 60 min after the treatment for 6 weeks in Group 2. 

ACTH and IGF-1 levels did not change in time, and there was no difference between groups.    

 The results of the present study partially support the our hypothesis that alterations 

HPA axis in FMS and the effectiveness of exercise treatment on HPA axis. On the other hand, 

these results confirm that the exercise treatment effective at improving fibromyalgia 

symptoms. This study should be continued in case of the addition of more sensitive 

assessment parameters within large number of patients. 
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II. AMAÇ VE KAPSAM  

Fibromiyalji sendromu (FM), kronik ağrıya yol açan hastalıklar arasında en sık 

rastlananı olup iş gücü kaybına, psikolojik bozukluklara, tanı ve tedavi maliyetinin artmasına 

neden olur. Hastalık sıklıkla 30-50 yaş arası kadınları etkiler ve yapılan çalışmalarda 

prevalansı % 6-20 arasında bulunmuştur. 1990 ACR (American College of Rheumatology) 

kriterlerine göre (1) FM tanısı konulması için en az 3 ay devam eden yaygın ağrılar ve 18 

hassas noktanın en az 11’inde hassasiyet olması gerekir. Yaygın vücut ağrıları, belirli 

anatomik bölgelerde hassasiyet (hassas noktalar), kronik yorgunluk, uyku bozukluğu, 

hiperaljezi, tutukluk, subjektif şişlik gibi semptomların eşlik ettiği hastalık hem fiziksel hem 

psikolojik bozukluğa yol açması nedeni ile de kişinin yaşam kalitesini bozar (2,3).  

 Birkaç farklı mekanizma öne sürülmesine rağmen hastalığın etyopatogenezi hala açık 

değildir. Bununla birlikte son yıllarda yapılmış çalışmalar patogenezde özellikle nöroendokrin 

disfonksiyonun rol aldığını göstermektedir ve bu konu ile ilgili yapılmış çalışmalarda 

hipotalamik-hipofizer-adrenal (HHA) aksındaki değişiklikler vurgulanmakta olup üzerinde 

önemle durulmaktadır (4-9).  

Fibromiyalji tedavisinde hastanın eğitimi, medikal tedavi, fizyoterapi, egzersiz 

tedavisi, hipnoterapi, EMG-biofeedback uygulamaları, akupunktur gibi yöntemler 

önerilmekte olup ancak üzerinde görüş birliğine varılmış standart bir tedavi protokolü henüz 

geliştirilememiştir (10) (EULAR evidence-based recommendations for the management of 

fibromyalgia syndrome, 2008) . Bu nedenle her bir fibromiyalji hastası için seçilecek tedavi, 

hastanın mevcut durumuna, semptomlarının yoğunluğuna ve hastanın uyumuna göre 

değişmektedir. Patogenezdeki açık noktalar nedeniyle, tedavide güçlükler ile karşılaşılmakta 

ve bu da tedavi maliyetlerini artırarak ülke ekonomisine önemli boyutta yük getirmektedir. 

Fibromyalji tedavisinde terapötik egzersizler önemli yer tutmaktadır. Tedavi edici 

olarak kuvvet artırıcı, dayanıklılık arttırıcı (aerobik, anaerobik, fitnes egzersizleri), eklem 

hareket açıklığı ve koordinasyon egzersizleri kullanılmaktadır. Egzersizin öfori ve 

neşelenmeye yol açtığı, bireylerin ruhsal ve mental durumu üzerine olumlu etkileri olduğu, 

ağrı algılamasını azalttığı kabul edilmektedir. FM semptomlarına bu egzersizlerin etkilerini 

belirlemek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda herhangi bir egzersiz tipinin 

semptomlar üzerine etkisinin bir diğerine üstünlüğü gösterilememiştir. Aerobik egzersiz 

tedavisi ile ilgili yapılmış çeşitli çalışmalarda, aerobik egzersizin hastalığın semptomları 

üzerine düzeltici etkisi ile ilgili farklı bildirimlerde bulunulmuştur (5, 11-15). Bununla birlikte 
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kısa süreli egzersiz uygulamalarının HHA aksında değişikliklere yol açtığı gösterilmiştir (13). 

Bu bilgi semptomlardaki düzelmenin nedeninin HHA aksındaki değişiklik olabileceğini 

düşündürmektedir. Ancak kanıta dayalı tıp açısından bakıldığında, egzersiz modaliteleri 

hastalarda rahatlamaya yol açmakta fakat tam kür sağlamamaktadır. 

Literatürde uzun süreli aerobik egzersiz programlarının HHA aksında yapmış olduğu 

değişiklikler ile ilgili çok az bilgi mevcuttur. Bu proje ile uzun süreli egzersiz programının 

özellikle HHA aks üzerindeki ve semptomlar üzerindeki etkisi ve hastalıkta HHA aksının 

önemi araştırılmıştır. Aynı zamanda göreceli olarak çok değişik şekillerde ve düşük maliyette 

uygulanabilecek bir egzersiz şeklinin elde edilen sonuçlar doğrultusunda; gereksiz medikal 

ilaç kullanımını azaltarak tedavi maliyetinde azalma ve ülke ekonomisine katkıda 

bulunulabileceği öngörülmüştür.  

Bu projede primer amaç FM hasta grubunda, uzun süreli egzersizin HHA aks 

üzerindeki etkisini araştırmaktır. Sekonder olarak ise FM sendromlu hastalarda 6 haftalık 

egzersiz tedavisinin hastalık semptomları, disabilite, yaşam kalitesi, solunum fonksiyonları ve 

endurans üzerine etkisini araştırmaktır.   
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III. MATERYAL VE YÖNTEM  

Hasta seçimi: 

A.Ü.T.F Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği ve Fibromiyalji izlem polikliniğine 

başvuran ACR 1990 kriterlerine göre primer FM tanısı almış toplam 50 normal kadın 

çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil olma kriterleri: 

Primer fibromiyalji tanısı almış olmak 

• Kadın cinsiyet 

• Hormonal açıdan normal olmak 

• Doğurganlık çağında olmak (20- 49 yaş) 

Araştırmaya dahil edilmeme kriterleri: 

• Aerobik egzersiz programına katılmasına engel olabilecek kardiyak, pulmoner, 

ortopedik ve nörolojik hastalığı olanlar 

• Düzenli bir egzersiz programına katılmış olanlar 

• Primer FM açısından en az 3 ay öncesine kadar başka bir tedavi uygulanmış 

olanlar 

• Hormonal bozukluğu olanlar 

• Menopozda olanlar 

• Bilişsel fonksiyonları yetersiz olanlar olarak belirlenmiştir. 

Tedavi grupları: 

Çalışma için toplam 56 hasta taranmıştır. Bu hastalardan 2’si araştırmada henüz 

randomize edilmeden çalışma kriterlerine uymadıkları için çıkarılmışlardır. 54 hasta 

randomizasyon tekniğine uygun bir şekilde 27’er kişilik iki gruba ayrılmıştır. Her iki grupta 

da ikişer hasta çalışmadan çeşitli nedenlerle çıkarılmışlardır. Çalışma her iki grupta da 25 kişi 

ile tamamlanmıştır. Hastaların çalışma gruplarına ayrımı ve çalışmaya dahil edilmeme 

nedenleri Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

Grup 1 (ev egzersiz grubu):  Bu gruptaki hastalar 6 hafta süreyle, günde iki kez, her 

bir hareketin on kez tekrarlandığı fleksibilite ve streching egzersizleri yapmışlardır.  

 Grup 2 (aerobik egzersiz grubu): 6 hafta süreyle, haftada 3 gün her egzersiz 

seansında 10’ar dakikalık ısınma ve soğuma dönemleri arasında 40-45 dakika süreyle 
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maksimum kalp hızının % 70-75’i şiddetinde olmak üzere yürüme bandında aerobik egzersiz 

yaptırılmıştır. Hastaların çalışma gruplarına göre dağılımı şekil 1 de gösterilmiştir. 

Hastaların çalışma süresi boyunca, gerektiği takdirde basit analjezik ilaç (Parasetamol) 

kullanmalarına izin verilirken, steroid olmayan antiinflamatuvar ve antidepresan ilaç 

kullanmalarına izin verilmemiştir.  

          56 hasta 

  

 1 hasta perimenopozal dönemde olduğu 

için çıkarıldı 

1 hasta astım tedavisine başladı 

 

        54 hasta 
 

 Grup 1 (n=27)    Grup 2 (n=27) 
          (6 hafta ev egzersiz programı)  (6 hafta aerobik egzersiz programı)  

 
 

 

  

     Çalışma dışı bırakılan hastalar   Çalışma dışı bırakılan hastalar 

1 hasta ek antidepresan kullanımı     1 hasta kolesistektomi geçirdi 

1 hasta kendi isteğiyle bıraktı             1 hastada tedaviye uyumsuzluk 

     
      
 
   
 
 
 
 
 

         Grup 1 (n=25)          Grup 2 (n=25)  
 
  

Şekil 1. Hastaların tedavi gruplarına dağılımı ve çalışmadan ayrılma nedenleri 

 

 

 

tarama 
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Klinik Değerlendirme Parametreleri: 

Hastaların yaş, yakınmalarının süreleri, medeni durumları, daha önce almış oldukları tedaviler 

Hassas nokta sayısıları kaydedilmiştir. Sabah tutukluğunun süresi dakika olarak 

değerlendirilmiştir. Ağrı şiddeti, görsel analog skala (VAS 0-100 mm) ile, uyku bozukluğu 

uyku skoru ile değerlendirilmiştir. Fonksiyonel durum, FIQ (Fibromyalgia Impact 

Questionnaire- fibromiyalji etki sorgulaması) (16) ile, yaşam kalitesi ise Kısa Form 36 (SF-

36) ile değerlendirilmiştir (17). FIQ ile SF36’nın Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları 

yapılmıştır (18,19). 

Solunum fonksiyon testi: 

A.Ü.T.F Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda mevcut olan Vmax 29 

ergospirometri cihazı ile yapılmıştır. Bu araştırmada solunum fonksiyon testlerinden 

aşağıdaki parametreler değerlendirilmiştir. 

a. Zorlu vital kapasite (ZVK) 

b. 1. sn.’de ki zorlu ekspiratuvar hacim (ZEH1) 

c. ZVK/ZEH1 oranı 

d. Vital kapasite (litre) 

Ergospirometrik Egzersiz tolerans testi: 

A.Ü.T.F Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda mevcut olan Max1 

Marquette ve Vmax 29 cihazları ile yürüme bandında ergospirometrik egzersiz testi 

yapılmıştır. Ergospirometrik egzersiz tolerans testi ile aşağıdaki parametreler 

değerlendirilmiştir: 

a. İstirahat ve ulaşılan maksimal kalp hızı (atım/dakika) 

b. Egzersiz süresi (dakika) 

c. Sistolik ve diastolik kan basıncı 

d. Egzersizde ulaşılan maksimal oksijen tüketimi ( VO2maks, ml/kg/dk) 

e. Anaerobik eşikteki oksijen tüketimi (L/dk) 

f. MET değeri 

Ergospirometrik egzersiz tolerans testi tüm hastalara iki kez uygulanmıştır, birinci 

testin amacı; her iki gruptaki maksimal O2 tüketimini (ml/kg/dk) belirlemek ve karşılaştırmak 
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ve böylece yapılacak olan ikinci testte bir hormonal yanıtı provoke edebilmek için 

uygulanacak anaerobik eşiğin üzerindeki şiddette bir egzersiz testini belirlemektir. Bunun için 

her bir hastaya sabah saat 8.30’da solunum fonksiyon testleri Vmax 29 ergospirometri cihazı 

ile yapılarak ardından kardiopulmoner kondisyon düzeyi için modifiye Bruce protokolü 

uygulanarak Max1 cihazı ile yürüme bandında maksimal egzersiz testi uygulanmıştır. Test 

sırasında ve sonrasında sürekli 12 deviasyonlu EKG izlemi yapılmıştır. Hastalara aynı hafta 

içerisinde farklı bir gün aynı saat de, kalp hızı ve oksijen tüketimi ile belirlenmiş olan 

anaerobik eşiğin üzerindeki yoğunlukta olan ikinci egzersiz testi uygulanmıştır.  

6 hafta sonunda her iki grup hastada da başlangıçta uygulanan iki egzersiz testi tekrar 

edilmiştir. 

Hormon testleri: 

Growth Hormon (GH), kortizol, ACTH ve Insülin like growth faktör (IGF-1)  

düzeyleri test edilmiştir. Test öncesi GH, IGF-1, ACTH ve kortizolün bazal seviyelerini 

belirlemek için kan örnekleri alınmış (bazal ölçüm) ve ardından her hastaya 15 dakikalık 

sürede aerobik eşik değeri üzerinde egzersiz yaptırılmıştır. Egzersiz sonrası GH, ACTH ve 

kortizol kan düzeylerine bakabilmek için egzersizin hemen bitiminde (15. dakikada) (1. 

ölçüm) ve egzersiz bitiminden sonraki 60. dakikada tekrar kan örnekleri (2.ölçüm) alınmıştır. 

IGF-1’in akut salınımı olmaması nedeniyle kan düzeyine sadece egzersiz sonrası 60. dakikada 

bakılmıştır. Altı haftalık egzersiz tedavisi sonunda her iki grup hastada da kan örnekleri aynı 

yöntemlerle tekrar edilmiştir. 

Hormon testleri Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından karşılanan 

kitlerle çalışılmıştır. AÜTF FTR  kliniğinden laboratuvara gönderilmiş 50 hastaya ait kan 

örneklerinden GH, Kortisol, IGF-1 VE ACTH hormonları çalışılmak üzere gelen 1 adet mor 

tüp ve 2 adet biyokimya tüpündeki örnekler santrifüje edilerek laboratuvarımızda bulunan -85 

derece buzdolabına kaldırılmıştır. 50 hastaya ait serum örneklerinin toplanması bittikten sonra 

serumlar çözdürülüp ilgili hormonlara ait KİT prospektüs bilgilerine (Immunotech, IRMA) 

uygun olarak çalışılmıştır.  

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulunda onaylanmıştır. Tüm 

hastalar çalışma öncesinde aydınlanmış onam formunu imzalamışlardır.  
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İstatistiki Yöntem: 

İstatistiksel analizler için SPSS 11.5 programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik 

olarak nitel değişkenlerde oran (yüzde), nicel değişkenlerde ise ortalama±standart sapma veya 

ortanca (minimum-maksimum) verilmiştir. Ölçümle elde edilen değişkenler bakımından 

bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında parametrik test varsayımlarının sağlanıp sağlanmama 

durumuna bağlı olarak sırasıyla Student’s t testi veya Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

Kategorik değişkenler bakımından ilişki ya da gruplar arası farklılık incelemesinde ise ki-kare 

testi uygulanmıştır. Bağımsız iki grubun kendi içinde bağımlı ölçümlerinin analizinde, 

parametrik test varsayımlarının sağlandığı durumda tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans 

analizinden yararlanılmıştır. Varsayımların sağlanmaması durumunda Bonferroni düzeltmeli 

Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi ile her bir grup için tekrarlı ölçümler arası farklılık 

incelemesi yapılmıştır (grup-içi karşılaştırma). Fark ya da yüzde değişim değerleri 

hesaplanarak, Mann-Whitney U testi kullanılarak gruplar arası farklılık incelenmiştir (gruplar-

arası karşılaştırma). p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Gruplarda yüzde 

değişim [(Egzersiz sonrası-Egzersiz öncesi)/Egzersiz öncesi]X100 formülü ile hesaplanmıştır 

ve (+) değerler egzersiz sonrası değerlerin yüksek olduğunu (-) değerler ise egzersiz öncesi 

değerlerin yüksek olduğunu göstermektedir.  
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IV. ANALİZ VE BULGULAR  

Hastaların yaş ortalaması ev egzersiz grubunda (grup 1) 36.9±7.8, aerobik egzersiz 

grubunda (grup 2) 35.1±8.1 olarak saptandı. Grup 1’deki hastalarda semptomların süresi 

ortalama 62.2 ay iken Grup 2’de ise 67.4 ay idi. Hastaların yaşları, hastalık süresi, medeni 

durumları, egzersiz alışkanlıkları, daha önce almış oldukları tedaviler açısından gruplar 

arasında herhangi bir farklılık yoktu. Hastalara ait demografik veriler ile klinik özellikler 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Klinik değerlendirme parametrelerine ilişkin analizler: 

Aerobik egzersiz grubunda (grup 2) 6 haftalık egzersiz programı sonrasında sabah 

tutukluğu süresi azalmıştır (p=0.001). Grup 1’de de 6 haftalık egzersiz programı sonrasında 

sabah tutukluğu süresi azalmış olmakla birlikte istatistiki anlamlı olarak bulunmamıştır 

(p=0.057) (Tablo 2). 

Hassas nokta sayısı ve Fibromiyalji etki skorları her iki grupta da altı haftalık egzersiz 

tedavisi sonrası anlamlı olarak azalmıştır (p<0.001), bu değerlerde gruplar arasında 

istatistiksel farklılık saptanmamıştır. Ağrı şiddeti her iki grupta da anlamlı olarak azalmıştır 

(p<0.001). Grup 1 için, p=0.008, grup 2 için p<0.001,’dir. Ağrı şiddetindeki azalma açısından 

iki grup arasında fark tespit edilmemiştir (p=0.011) (Tablo 3).  

Uyku skorunda, tedavi öncesi ve sonrasında fark bulunmuştur (p=0.037), gruplar 

arasında fark tespit edilmemiştir (p=0.732), tedavi öncesi ve sonrası değişim her iki grupta da 

benzerdir (p=0.081) (Tablo 3).  

SF-36 toplam skor olarak değerlendirildiğinde tedavi öncesi ve sonrasında fark 

bulunmamıştır (p=0.528), gruplar arasında fark tespit edilmemiştir (p=0.58), tedavi öncesi ve 

sonrası değişim her iki grupta da benzerdir. SF 36’nın alt grupları ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde her iki grupta da vücut ağrısı alt parametresinde egzersiz sonrası anlamlı 

düzelme (p<0.001), benzer şekilde  sosyal fonksiyon alt parametresinde egzersiz sonrası 

anlamlı artma (p<0.039) ve yalnızca Grup 2’de fiziksel bileşenler toplamı açısından anlamlı 

artma (p=0.004) tespit edilmiştir (Tablo 4).  

Ergospirometrik egzersiz testine ilişkin analiz sonuçları: 

Solunum fonksiyon testlerinden ZVK, ZEH1,  ZVK/ZEH1 oranı ve vital kapasite 

değerlendirildiğinde tedavi öncesi ve sonrasında gruplar arasında fark tespit edilmemiştir. 

Sonuçlar Tablo 5’ de gösterilmiştir.    
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Aerobik egzersiz grubunda (grup 2) egzersiz süresi açısından tedavi öncesi ve sonrası 

arasında fark tespit edilmiştir (Tablo 6).  

Egzersizde ulaşılan maksimal oksijen tüketimi (VO2maks) değerlerindeki değişim 

genel anlamda gruplara göre farklılık göstermektedir (p<0.001). Çalışma grubunda VO2maks 

ortalaması (zaman ayrımı olmaksızın) 29.258 iken, kontrol grubunda bu değer 24.190 olarak 

elde edilmiştir. VO2maks değerlerinin zaman içindeki değişimi, gruplara göre farklılık 

göstermemektedir (p>0.05) (Tablo 6). 

İstirahat kalp hızı tedavi öncesi ve sonrasında fark bulunmuştur. İki grup arasında fark 

bulunmamıştır. Hastalarda istirahat kalp hızı düşmüştür. Ulaşılan maksimal kalp hızı 

açısından tedavi öncesi ile sonrası ve iki grup arasında fark bulunmamıştır. Aerobik eşik 

oksijen tüketimi açısından tedavi öncesi ve sonrası ve her iki grupta fark saptanmamıştır. 

 MET değerlerindeki değişim genel anlamda egzersiz öncesi ve egzersiz sonrasında 

farklılık göstermemektedir (p>0.05). MET değerlerindeki değişim genel anlamda gruplara 

göre farklılık göstermektedir (p<0.05). Çalışma grubunda MET ortalaması (zaman ayrımı 

olmaksızın) 10.280 iken, kontrol grubunda bu değer 9.121 olarak elde edilmiştir. MET 

değerlerinin zaman içindeki değişimi, gruplara göre farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

(Tablo 6).  

Hormon analizlerine ilişkin sonuçlar: 

Hormon analizlerinde anlaşılabilmesi açısından  

Test öncesi ilk serum örneği: bazal ölçüm  

15 dakikalık egzersiz testinden sonra alınan ikinci serum örneği: 1. ölçüm 

Testin bitiminden 60 dakika sonra alınan üçüncü serum örneği : 2. ölçüm olarak ifade 

edilmiştir.  

Aerobik egzersiz grubunda; GH değerlerinde, 6 haftalık tedaviye başlamadan önce 

yapılan analizlerinde; bazal ile 1. ölçüm arasında anlamlı artış saptanmıştır. Benzer şekilde 

grup 1’de de bazal ölçüm ile 1. ölçüm ve bazal ölçüm ile 2. ölçüm arasında istatistiksel 

anlamlı fark tespit edilmiştir. Tedavi öncesi GH değerleri açısından gruplar arasında farklılık 

tespit edilmemiştir.  

Altı haftalık tedavi sonrasındaki ölçümlerde, GH değerlerinde, grup 1’de bazal -1. ve 

1. - 2. ölçümlerde fark tespit edilmiştir. Grup 2’de de GH değerlerinde bazal - 1. ölçüm 

arasında  fark bulunmuştur. Gruplar arasında fark tespit edilmemiştir (Tablo 7, Grafik 1).  
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Her iki grupta da kortizolde tedavi öncesi üç ölçüm arasında ve iki grup arasında fark 

saptanmamıştır. Altı haftalık tedavi sonrasında ise ölçümlerin zaman içindeki değişimi 

açısından fark tespit edilmiştir. Grup 2’de bazal ve 1., 1.-2. ve bazal ve 2. ölçümler arasında 

istatistiksel farklılık saptanmıştır. Bazal değere göre 1. ve 2. ölçümdeki değerler daha düşük 

bulunmuştur. Grup 1’de ise bu düşüklük tespit edilmemiştir  (Tablo 8, Grafik 2,3).  

ACTH’nın egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası; üç ölçüm değerinde ve gruplar arasında 

fark tespit edilmemiştir (Tablo 9, Grafik 4,5).  

IGF-1’in akut salınımı olmaması nedeniyle kan düzeyine sadece egzersiz sonrası 60. 

dakikada bakılmıştır. İstatistiksel açıdan tedavi öncesi ve sonrası ve gruplar arasında fark 

saptanmadı (Tablo 10).  
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Tablo 1: Hastalara ait demografik veriler ve FM ve ek hastalıklar ile ilgili parametreler 

 

       Grup 1 (n=25)   Grup 2 (n=25)   p değeri 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Yaş, yıl (ortalama±SS)    36.9 ±7.8    35.1 ± 8.1    0.427 

Hastalık süresi, ay (ortalama±SS)    62.2± 55.2    67.4± 54.8    0.617   

Önceden FM tedavisi, n(%)    0 (0)     2 (%8)     0.490 

Ek hastalık varlığı, n(%)    3 (%12)    6 (%24)    0.463 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

FM; Fibromyalji sendromu.  
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Tablo 2. Fibromyalji sendromunda sabah tutukluluğu ile ilgili veriler  

     

Grup 1 (n=25)     Grup 2 (n=25) 

         EÖ         ES            pa         EÖ                 ES            pa               pb 

Sabah tutukluğu, dk 30 (0-180) 30 (0-120) 0.057(>0.025)  60 (0-240) 30 (0-150)        0,001(<0.025)            

median (min-maks) 

Sabah tutukluluğu,      -26.13±47.72      -48.55±24.05      0.056 

(değişim %), 

ortalama ±SS 

 

 

EÖ; egzersiz öncesi, ES; egzersiz sonrası, SS: standart sapma 

pa; Egzersiz öncesi ve sonrası değerlerin grup içi karşılaştırılması 

pb: Egzersiz öncesi ve sonrası değerlerdeki yüzde değişim oranlarının gruplar arası kıyaslaması  
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Tablo 3. Her iki grupta klinik parametrelerin değerlendirmesi  

        Grup 1 (n=25)                  Grup 2 (n=25) 

            EÖ                  ES                       EÖ          ES            p 

Hassas nokta sayısı (0-18) 15.36± 2.56 13.48± 2.98         15.68± 2.74 12.36± 2.21   <0.001a, 0.506b, 0.066c 

FIQ skoru (0-100)  63.20±25.21 57.26±18.03  66.36±22.37 52.94±16.05   <0.001a, 0.916b, 0.077c 

Uyku skoru (0-21)  13.16±7.03 12.92±6.15  13.76±6.16 11.16±6.18   0.037a, 0.732b, 0.081c 

            pd            pd 

VAS, (0-100mm)  73.96±23.47 63.96±19.01 0.008 76.04±20.06 52.55±20.08    <0.001  <0.001a, 0.382b, 0.011c 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EÖ; egzersiz öncesi, ES; egzersiz sonrası, VAS; görsel analog skala, FIQ; Fibromyalji Etki Sorgulaması 

pa; Skorlardaki zaman içindeki (EÖ→ES)değişimin istatistiği 

pb; iki grup arasındaki istatistik 

pc; Skorlardaki zaman içindeki değişimin (EÖ→ES), gruplara göre farklılığı 

pd; VAS değerlerinde pc anlamlı olduğu için, zaman içindeki (EÖ→ES) farklılık grup bazında incelenmiştir 

Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. 
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Tablo 4. SF-36 sağlık değerlendirme anketi verilerine ait sonuçlar 

           Grup 1 (n=25)                    Grup 2  (n=25)     p
 

          EÖ        ES     pa                  EÖ                     ES  pa  

Fiziksel fonksiyon  69.83±24.83 71.15±31.45   73.29±23.82 75.67±28.62   0.528b, 0.580c, 0,856d 

Fiziksel rol   0 (0-100) 0 (0-100)  0.680  0 (0-100) 25 (0-100) 0.099    

  Değişim %  0 (-50 – 33.3)     0 (-100 – 100)     0.971e 

Vücut ağrısı   31.74±21.09 38.52±21.16   32.52±17.48 44.48±20.96   <0.001b, 0.517c, 0.300d  

Genel sağlık   25 (0-55) 25 (5-70)  0.143  42 (0-92) 40 (5-92) 0.102  

    Değişim %  10.10 (-75 – 366.67)    0 (-57.14 – 100)     0.639e  

Fiziksel bileşenler toplamı,         38.7 (24.7-100) 38.8 (24.4-55.1)  0.484  40 (19.5-51.6) 44.1(19.9-57.5) 0.004 

  Değişim %  6.41 (-53.30 – 53.48)    7.51 (-35.03 – 53.28)    0.151e 

Vitalite    20 (0-70) 25 (10-70)  0.446  25 (15-65) 40 (0-65) 0.116 

Değişim % 0 (-50 - 200)     16.6 (-100 – 225)      0.512e   

Sosyal fonksiyon   45.50±26.24 49.00±23.28   47.00±24.01 57.00±23.95   0.039b, 0.441c, 0.311d 

Emosyonel rol   0 (0-100) 0 (0-100)  0.916  0 (0-100) 33.30 (0-100) 0.105 

  Değişim %  0 (-66.70 - 0)     -33.30 (-100 - 200.30)    0.968e   

Akıl sağlığı,   40 (8-90) 40 (12-84)  0.460  44 (16-92) 48 (24-88) 0.300 

  Değişim %  5 (-42 – 200)     0 (-36 – 150)     0.645e   

Mental bileşenler toplamı  30.98±13.25 30.80±9.34   31.17±8.74 34.35±8.47   0.202b, 0.479c, 0.154d 

EÖ; egzersiz öncesi, ES; egzersiz sonrası. Değerler parametrik olmayan verilerde ortanca (minumum-maksimum), parametrik verilerde ise ortalama±standart sapma olarak 

verilmiştir. 

pa; Parametrik olmayan verilerde, zaman içindeki (EÖ→ES) farklılık grup bazında incelenmiştir  

pb; Parametrelerdeki değişimin zaman içinde (EÖ→ES) farklılığı  

pc; Paremetrelerin gruplara göre farklılığı 

pd; Parametrelerin zaman içindeki değişiminin (EÖ→ES), gruplara göre farklılığı 

pe; Parametrik olmayan verilerde, egzersiz öncesi ve sonrası değerlerdeki yüzde değişim oranları gruplar arası kıyaslanmıştır   
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Tablo 5. Her iki gruba ait solunum fonksiyon testi sonuçları 

          Grup 1 (n=25)                   Grup 2 (n=25)      p
 

          EÖ        ES     pa                  EÖ                     ES  pa  

FVC (litre)   3.07 (1.91-4.15) 2.97 (2.3-4.4) 0.376  3.15 (2-3.99) 3.4 (2.1-3.97) 0.294  

 Değişim %   -0.66 (-14.48 – 20.42)    2.29 (-46.97 – 66.5)   0.238b   

  

FEV1 (litre)   2.75±0.5 2.63±0.49   2.83±0.46 2.83±0.45   0.357c, 0.290d, 0.351e 

 

FEV1/FVC (%)   89.04±8.23 86.42±8.3   87±9.46  86.28±7.68   0.177c, 0.619d, 0.440e 

VC (litre)   3.22 (2.04-4.49) 3.1 (2.71-4.46)  0.079  3.4 (2.8-4.01) 3.47 (2.78-4.05) 0.590 

 Değişim %   -3.79 (-17.09 – 41.18)    -0.31 (-27.02 – 22.22)   0.083b 

 
 
 
EÖ; egzersiz öncesi, ES; egzersiz sonrası, FVC; zorlu vital kapasite, FEV1; 1. saniye zorlu ekspirasyon hacmi, VC; vital kapasite  
Değerler parametrik olmayan verilerde ortanca (minumum-maksimum), parametrik verilerde ise ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. 
pa; Parametrik olmayan verilerde, zamanlar arası (EÖ→ES) farklılık grup bazında incelenmiştir  

pb; Parametrik olmayan verilerde, egzersiz öncesi ve sonrası değerlerdeki yüzde değişim oranları gruplar arası kıyaslanmıştır   
pc; Parametrelerdeki değişimin genel olarak zaman içinde (EÖ→ES) farklılığı 
pd; Paremetrelerin genel anlamda gruplara göre farklılığı 
pe; Parametrelerin zaman içindeki değişiminin (EÖ→ES), gruplara göre farklılığı  
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Tablo 6. Her iki gruba ait egzersiz testi parametrelerine ait sonuçlar 

          Grup 1 (n=25)                   Grup 2  (n=25)     p
 

          EÖ        ES     pa                  EÖ                     ES  pa  

 

Egzersiz süresi (dakika)  13.39±1.64 14.10±1.23   14.75±1.62 15.92±1.64   0.002b, <0.001c, 0.421d 

VO2maksimum (ml/kg/dk)  24.10±4.12 24.28±4.83   29.73±4.27 28.79±8.14   0.704b, <0.001c, 0.583d 

AE (L/dk)   1.04 (0.31-1.62) 0.99 (0.67-1.53) 0.911  1.09 (0.55-1.45) 1.02 (0.52-1.45) 0.158 

 Değişim %   3.33 (-42.91 – 136.31)    -3.55 (-34.46 – 35.80)   0.147e 

İstirahat kalp hızı (atım/dakika) 94.76±18.84 90.86±20.33   95.28±16.06 88.48±12.75   0.006b,  0.843c, 0.841d 

Kalp hızı (atım /dakika)  164 (121-189) 155 (123-196) 0.664  164 (134-188) 162 (109-192) 0.052 

 Değişim %   1.38(-25.9 – 25)     -5.22 (-33.13 – 18.37)   0.112e 

Sistolik kan basıncı (mmHg) 114.76±12.49 115.24±9.28   108.54±11.18 109.58±11.60   0.692b, 0.037c, 0.883d  

Diastolik kan basıncı (mmHg) 80 (60-90) 80 (70-90) 0.694  70 (60-90) 70 (60-90) 0.474   

 Değişim %   0 (-12.5 – 28.57)     0 (-25 – 28.57)    0.445e 

MET    8.89±2.13 9.35±2.05   10.18±1.53 10.38±2.69   0.390b, 0.027c,  0.739d 

 

 
VO2maksimum; Egzersizde ulaşılan maksimal oksijen tüketimi,  AE; Anaerobik eşikteki oksijen tüketimi, Değerler parametrik olmayan verilerde ortanca (minumum-
maksimum), parametrik verilerde ise ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. 
pa; Parametrik olmayan verilerde, zamanlar arası (EÖ→ES) farklılık grup bazında incelenmiştir  

pb; Parametrelerdeki değişimin genel olarak zaman içinde (EÖ→ES) farklılığı  

pc; Paremetrelerin genel anlamda gruplara göre farklılığı 

pd; Parametrelerin zaman içindeki değişiminin (EÖ→ES), gruplara göre farklılığı 

pe; Parametrik olmayan verilerde, egzersiz öncesi ve sonrası değerlerdeki yüzde değişim oranları gruplar arası kıyaslanmıştır   
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Tablo 7. GH’nun her iki grupta egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası; bazal, test sonrası (1.ölçüm) ve testten 1 saat sonraki (2.ölçüm) sonuçları 

       Grup 1            Grup 2            p 

   
EÖ-bazal   ES-bazal        pa  EÖ-bazal  ES-bazal    pa    

0.58 (0-58.20)  1.28 (0-21.60)     0.278 0.7 (0.01-11.1)  0.7 (0.07-31.4)    0.056  

Değişim %            55.55 (-97.46 – 59900)                     287.09 (-94.86 – 3977.92)        0.522b 

   

EÖ-1. ölçüm  ES-1. ölçüm   EÖ-1. ölçüm   ES-1. ölçüm  
 
   6.78±8.32  9.61±12.40   6.48±8.21 8.64±10.26          0.149c, 0.779d, 0.844e 

 

   
   EÖ-2. ölçüm  ES-2. ölçüm             pa  EÖ-2.ölçüm  ES-2.ölçüm         pa 

   0.75 (0.01-65.8) 2 (0-56.7)    0.696  0.7 (0.01-22.2)  1.5 (1-30.8)     0.074 

Yüzde değişim           12 (-99.94 – 18900)                  87.5 (-95.96 – 13275)          0.240b 

 

GH; büyüme hormonu. GH değerleri mIU/L olarak verilmiştir. EÖ; egzersiz öncesi, ES; egzersiz sonrası, Değerler parametrik olmayan verilerde ortanca 

(minumum-maksimum), parametrik verilerde ise ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. 

pa; Parametrik olmayan verilerde, zamanlar arası (EÖ→ES) farklılık grup bazında incelenmiştir  

pb; Parametrik olmayan verilerde, egzersiz öncesi ve sonrası değerlerdeki yüzde değişim oranları gruplar arası kıyaslanmıştır 

pc; Parametrelerdeki değişimin genel olarak zaman içinde (EÖ→ES) farklılığı  

pd; Paremetrelerin genel anlamda gruplara göre farklılığı 

pe; Parametrelerin zaman içindeki değişiminin (EÖ→ES), gruplara göre farklılığı 
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Grafik 1. Growth hormonun her iki grupta, tedavi öncesi ve sonrası değerleri 
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Tablo 8. Kortizolün her iki grupta egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası; bazal, test sonrası (1.ölçüm) ve testten 1 saat sonraki (2.ölçüm) sonuçları  

 

     Grup 1          Grup 2     p 

   
EÖ-bazal      ES-bazal   EÖ-bazal  ES-bazal  0.240a, 0.564b, 0.160c 

 
169±67.20  139.12±58.10   161.01±65.98  163.72±67.14       

 

   
EÖ-1.ölçüm  ES-1. ölçüm   EÖ-1. ölçüm  ES-1. ölçüm   

 
 164.09±60.14  132.45±51.52   138.74±53.36  129.38±55.77  0.052a, 0.234b, 0.284c 

 

   
 EÖ-2. ölçüm   ES-2. ölçüm    EÖ-2. ölçüm  ES-2. ölçüm 

 165.9±62.91  146.44±61.27      151.04±78.36  135.72±48.55      0.107a, 0.370b, 0.869c 

 

 

EÖ; egzersiz öncesi, ES; egzersiz sonrası. Kortizol değerleri mmol/L cinsinden ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. 

Pa; Parametrelerdeki değişimim genel olarak zaman içinde (EÖ→ES) farklılığı  

Pb; Paremetrelerin genel anlamda gruplara göre farklılığı 

pc; Parametrelerin zaman içindeki değişiminin (EÖ→ES), gruplara göre farklılığı 
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Grafik 2. Grup 1 de kortizolün tedavi öncesi ve sonrası ölçümlerdeki değişimi 
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Grafik 3. Grup 2’ de kortizolün tedavi öncesi ve sonrası ölçümlerdeki değişimi 
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Tablo 9. ACTH’nın her iki grupta egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası; bazal, test sonrası (1.ölçüm) ve testten 1 saat sonraki (2.ölçüm) sonuçları  

         Grup 1             Grup 2     p 

   
EÖ-bazal      ES-bazal     pa  EÖ-bazal      ES-bazal        pa    

17.4 (2.3-34.5) 19.1(2.3-135)     0.353 15.2 (4.3-190.6) 13.9 (4.6-390)     0.819 

Değişim %              23.31 (-91.46 – 606.81)                    -0.18 (-86.57 – 8969.77)        0.764b 

   

EÖ-1.ölçüm  ES-1. ölçüm          pa  EÖ-1.ölçüm  ES-1. ölçüm          pa   
 
   18.3 (4.6-75)  16.4 (4.4-95.5)    0.677 14.9 (2.2-95.5)   16.4 (3.5- 79.5)    0.628 

Değişim %   9.03 (-85.58-1415.87)     -3.07 (-85.48 - 3513.64)       0.946b 

   
   EÖ-2. ölçüm   ES-2. ölçüm        pa  EÖ-2. ölçüm   ES-2. ölçüm          pa 

   19.7 (4 - 50.6)  21.1 (4 - 269)    0.427 14.6 (3-46.75)  4.8 (4.8 - 37)      0.840 

Değişim %           -5.06 (-98.6 – 2537.25)           -10.12 (-44.14 – 566.67)       0.399b 

 

 

ACTH; adrenokortikotropik hormon. ACTH değerleri pg/mL cinsinden ortanca (minimum-maksimum) olarak verilmiştir.  

EÖ; egzersiz öncesi, ES; egzersiz sonrası,  

pa; Zamanlar arası (EÖ→ES) farklılık grup bazında incelenmiştir.  

pb; Egzersiz öncesi ve sonrası değerlerdeki yüzde değişim oranları gruplar arası kıyaslanmıştır. 
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Grafik 4. Grup 1’ de ACTH’nın tedavi öncesi ve sonrası ölçümlerdeki değişimi 
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Grafik 5. Grup 2’de ACTH’nın tedavi öncesi ve sonrası ölçümlerdeki değişimi 
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Tablo 10. IGF-1’in her iki grupta egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası; bazal, test sonrası (1.ölçüm) sonuçları        

Grup 1            Grup 2          p 

   
EÖ-bazal   ES-bazal        pa  EÖ-bazal  ES-bazal             pa    

328.9 (137.9-763.1) 311.9 (137-553.8)  0.045  303.7 (188-829.4) 289.1 (170.6-851.7)    0.696 

Değişim %     -5.87 (-43.67 – 32.29)                      3.41 (-42.89 – 251.1)                   0.165b 

   

  EÖ-1. ölçüm (60.dk) ES-1. ölçüm (60.dk)      pa  EÖ-1. ölçüm (60.dk) ES-1. ölçüm (60.dk)   pa 

  323.7 (149.6 – 726.8) 316.6 (130-524.9)    0.121  295.8 (141.4-654.3) 292.8 (177.9 – 966.8)  0.397 

Değişim %         -0.74 (42.87 – 30.41)             -13.44 (-40.04 – 290.94)            0.432b 

 

 

IGF-1; insülin benzeri büyüme faktörü-1. IGF-1 değerleri ng/mL cinsinden ortanca (minimum-maksimum) olarak verilmiştir. IGF-1’in akut 

salınımı olmaması nedeniyle kan düzeyine test öncesi ve test sonrası 60. dakikada bakılmıştır. 

EÖ; egzersiz öncesi, ES; egzersiz sonrası,  

pa; Zamanlar arası (EÖ→ES) farklılık grup bazında incelenmiştir.  

pb; Egzersiz öncesi ve sonrası değerlerdeki yüzde değişim oranları gruplar arası kıyaslanmıştır. 
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Literatürde uzun süreli aerobik egzersiz programlarının HHA aksında yapmış olduğu 

değişiklikler ile ilgili bilgi az ve çelişkilidir. Bu proje ile 6 hafta süreli egzersiz programının 

özellikle HHA aks üzerindeki ve semptomlar üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda 6 hafta süreli egzersiz tedavisinden sonra özellikle klinik 

parametrelerde iyileşme tespit edilmiştir. Hassas nokta sayısı, FIQ skoru ve ağrı açısından her 

iki grupta da düzelme saptanmıştır. Bunlara ek olarak aerobik egzersiz grubunda sabah 

tutukluğu, SF-36’nın alt bileşenlerinden vücut ağrısı, sosyal fonksiyon ve fiziksel bileşenler 

alt ünitelerinde iyileşme gözlenmiştir. Hastaların egzersiz testine ilişkin parametrelerden 

egzersiz süresi aerobik egzersiz grubunda daha uzun olarak tespit edilmiştir.  

GH’nun bazal değerine göre aerobik eşik üzeri yapılan egzersiz testi sonrasında artış 

gözlenmiş olup, bu artış istatistiki seviyeye ulaşmamıştır. Aerobik egzersiz grubunda 6 

haftalık tedavi sonrasında yapılan test sonrası ölçümde kortizol düzeylerinde düşme tespit 

edilmiş olup bu sonuç dikkat çekicidir. Diğer hormonlarda tedavi öncesi – sonrası, üç ölçüm 

arasında ve gruplar arasında farklılık tespit edilmemiştir.   

Araştırmanın sonuçları HHA’la değişiklik olduğu hipotezimizi kısmen desteklemiş, 

ancak tedavinin aks üzerinde etkili olduğu hipotezini desteklememiştir. Diğer yandan elde 

edilen sonuçlar, sekonder amacımız olan egzersizin FM semptomları üzerinde etkili olduğu 

hipotezimizi doğrulamıştır. GH cevabının istatistiksel seviyeye ulaşmasa da hipotezimizi 

destekler şekilde olması umut vadedicidir. Kortizol seviyesindeli düşmenin ise daha detaylı 

incelenmesi gereklidir. Bu araştırma bir tedavi sürecinin öncesi ve sonrasındaki 

değerlendirmeleri de içermektedir, bu nedenle literatüre önemli katkı sağlama potansiyeli 

taşımaktadır.   

Çalışmadaki hasta sayısında etkili olduğu düşüncesindeyiz. Destek sağlanabilirse hasta 

sayısını artırarak araştırmaya devam edilmesinin ve hormon cevaplarını daha iyi gösteren yeni 

değerlendirme yöntemlerinin de çalışmaya dahil edilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. 
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VII. EKLER  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 

BAP’a ilk sunulan mali bütçe tablosu aşağıda sunulmuştur.  

 

AYRINTILI GİDER LİSTESİ 

 

SIRA 

NO MALZEME/ HİZMET/YOLLUK/ ADI MİKTARI 

TAHMİNİ BEDEL 

(KDVdahil) 

1 Growth Hormon  3 kutu 421.2 YTL 

2 IGF-1  2 kutu 1263.6 YTL 

3 ACTH 3 kutu 793,8 YTL 

4 Kortizol 3 kutu 599,4 YTL 

Toplam tutar 3,0780 YTL 

 

Ancak projeyi verdiğimiz dönem ile bütçedeki parayı talep ettiğimiz dönem arasındaki 
kur farkının aynı olmaması nedeni ile BAP tarafından ek bütçe (1100 TL) 
sağlanmıştır. Aşağıdaki kitler temin edilmiş ve Tıp Fakültesi Endokrinoloji 
laboratuvarında kullanılmıştır.   

 

Growth Hormon:  IMMUNOTECH, IRMA GH ,100’lük, 3 kutu 

 

Kortizol:  IMMUNOTECH, CORTİSOL RİA KİT, 100’lük, 3  

 

ACTH: IMMUNOTECH, IRMA ACTH, 100’lük, 3 kutu   

 

IGF-1: IMMUNOTECH, IRMA IGF-1, 100’lük, 2 kutu   
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b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar: -  

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar: bulunmamaktadır  

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar): yapılmamıştır 

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler: Ankara Üniversitesi Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon AD da görev yapan Dr. Aysun Genç’in tezi olarak yazılacak, 

ardından yayınlanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


