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EK-11

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

Türkçe Adı Egzersizin Mastalji Üzerine Etkinliği:

İngilizce Adı : The Effects of Exercise on Mastalgia (Breast Pain)

Özetleri : Mastalji meme dokusundan kaynaklanan ağrıyı tanımlamaktadır ve kadınlarda en

sık görülen meme semptomlarından biridir. Hormonal faktörler, psikolojik

faktörler, beslenme ve enfeksiyonun etyopatogenezde önemli yer tuttuğu kabul

edilse de mastaljide kesin bir etyolojik faktör henüz tespit edilememiştir; ancak

kanser gibi nedenler dışlandığında mastaljinin benign bir durum olduğu kabul

edilmektedir. Günümüzde tüm dünyada egzersiz; diyabet, koroner kalp hastalıkları

ve hipertansiyon gibi toplum içinde yaygın olan birçok hastalığın tedavisinde ve

önlenmesinde sık bir şekilde kullanılmaktadır. Egzersizin meme ağrısının

tedavisindeki yeri tam olarak bilinmemekle birlikte, meme ağrısı olan hastaların

hareketsiz bir yaşam tarzına sahip oldukları ve bu kadınlarda egzersiz düzeyinin

arttırılması ile artacak olan endorfin salınımının mevcut ağrı üzerinde olumlu

yönde bir etki yapabileceği gösterilmiştir. Ayrıca egzersizin vücut ağırlığını

azaltarak ve buna bağlı östrojen seviyesini düşürerek meme ağrısının azalmasına

katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Tüm bu veriler ışığında Kasım 2014 ile

Kasım 2015 tarihleri arasında toplam 20 kadın hasta (Kontrol grubu: 10, egzersiz

grubu: 10) çalışmaya dahil edilerek egzersizin mastalji yakınması olan hastalar

üzerindeki etkisini araştırdık.

Çalışmada amacımız literatür taramalarında rastlamadığımız ancak diğer açıklanamayan ağrı

sendromları ile benzerlik gösterdiği bilinen mastaljinin non-farmakolojik tedavi düzeyinde de bir

benzerlik olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda birçok hastalığın tedavisinde kullanılan

egzersizin (aerobik egzersiz ve kuvvet egzersizleri) mastalji yakınması olan hastalar üzerindeki

etkisini "Meme Ağrısı Değerlendirme Anketi" ve  proinflamatuar sitokinler (IL-1b, IL-6 ve TNF-a)

ile objektif olarak araştırdık.

II. Amaç ve Kapsam



Çalışma, prospektif, randomize kontrollü ve çift kör bir klinik araştırma olarak dizayn edildi.

Çalışmaya genel cerrahi polikliniğine sadece mastalji (meme ağrısı) yakınması nedeni ile başvuran

hastalardan yapılan radyolojik görüntülemeler ve fizik muayene sonucunda herhangi organik bir

meme patolojisine rastlanmayan toplam 48 kadın hasta dahil edildi. Ayrıntılı değerlendirmeler

sonrasında spor yapmasında sakınca olan, kronik bir hastalığı bulunan (hipertansiyon, diyabet, kalp,

akciğer, böbrek hastalıkları gibi), kas iskelet sisteminde (omuz, ayak bileği, diz ve kalça

eklemlerinde) ciddi bir yaralanma geçiren, koşu bandında Bruce protokolünü tamamlayamayan

hastalar ile takiplerine düzenli gelmeyen ve ikinci kontrollerini aksatan 28 hasta çalışma dışı

bırakıldı. Toplam olarak 20 kadın hasta (kontrol grubu=10, egzersiz grubu=10) Kasım 2014 - Kasım

2015 tarihleri arasında bilgilendirilmiş gönüllü olur formlarını imzalamalarını müteakiben çalışmaya

dahil edildi. Bu süreçte tüm hastaların sosyodemografik verileri, kafein tüketimleri, ağrı süreleri, ek

hastalıkları ve sigara alışkanlıkları kayıt edildi. Ayrıca tüm hastalara başvuru esnasında içerisinde

VAS (Visuel Analog Skala) ağrı skalasının ve SF-36 (Short Form-36) yaşam kalitesi ölçeğinin yer

aldığı “Meme Ağrısı Değerlendirme Anketi (MADA, BPQ=Breast Pain Questionnaire)” yapıldı ve

takiben hastaların sitokin (IL-1beta, IL-6 ve TNF-alfa) düzeyleri ölçüldü.

Tüm hastalara meme kanseri olmadıkları yönünde telkin, destekli-uygun ölçüde sutyen kullanımı,

kafein kısıtlaması ve diyetteki yağ oranının azaltılması gibi yaşam tarzı değişiklikleri 6 hafta boyunca

uygulamaları önerildi. Kontrol grubu sadece öneriler ile takip edildi. Egzersiz grubunda ise, Ankara

Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı tarafınca hastaların “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi

(International Physical Activity Questionnaire)” ile fiziksel aktivite durumlarının tespit edilmesini

takiben 6 haftalık kuvvet ve dayanıklılık egzersizi uygulandı. Hastaların ek olarak dirsek fleksiyon ve

ekstansiyon kuvvet ölçümleri ile diz ekstansiyon ve fleksiyon ölçümleri izokinetik dinamometre

aracılığıyla ölçüldü. Hastaların çalışma boyunca basit analjezik kullanımlarına izin verildi. Hastalar

tedavi bitiminde aynı şekilde SF-36, meme ağrısı değerlendirme anketi ve sitokin düzeyleri ile

yeniden değerlendirildi.

İstatistiksel yöntem olarak; öncesi ve sonrası ölçümler arasındaki farklılığı değerlendirmek için

Wilcoxon testi kullanıldı. Kategorisel değişkenler ki-kare testi ile değerlendirildi.  İki grup arasındaki

faklılıklar, sıralı veya anormal dağılım gösteren sürekli değişkenler için Mann-Whitney U testi

kullanılarak ölçüldü. Sonuçlar değerlendirilirken p değerinin 0.05'ten küçük olması anlamlı olarak

kabul edildi. Tip 1 hataları kontrol etmek için Bonferroni düzeltmesi uygulandı ve gruplar arası

karşılaştırmada anlamlılık düzeyi 0.025 olarak kabul edildi. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS

22.0 paket programı (Statistical Package for the Social Sciences) kullanıldı.

III. Materyal ve Yöntem

Çalışmaya toplam 20 kadın hasta dahil edildi. Kontrol grubunun yaş ortalaması 45,7 iken egzersiz

grubunun yaş ortalaması 43,8 idi. Vücut kitle indeksi kontrol grubunda 28,5 kg/m2; egzersiz

grubunda ise 29,6 kg/m2 olarak ölçüldü. Her iki grupta da hastaların radyolojik değerlendirmeleri

büyük çoğunlukla BIRADS 2 kategorideydi ve ağrı yakınmaları dış kadranlardaydı. Çalışma

öncesinde hastaların % 40'ının iş programı, uyku düzeni veya cinsel yaşam fonksiyonlarından en az

biri orta veya şiddetli derecede etkilenmişken, çalışma sonrası bu oran % 30 idi. Kontrol grubu ile

egzersiz grubu arasında 6 haftalık takip sonrasında yaş, vücut kitle indeksi, eğitim durumu, siklik

mastalji, eşlik eden ağrı, hormon replasman tedavisi kullanımı, menopoz, meme kanseri açısından

ailesel öyküsi ve açıklanamayan ağrı sendromlarının varlığı açısından istatistiksel bir fark

saptanmadı. Tedavi öncesi ve sonrası değerler grup içlerinde değerlendirildiğinde kontrol grubunda

tedavi sonrası SF-36 parametrelerinden genel sağlık algısı (p=0,011) ve sosyal işlevsellik (p=0,018)

açısından anlamlı iyileşme saptandı. Ayrıca IL-6 (p=0,17) ve TNF-alfa (p=0,007) anlamlı azalma

saptandı. Egzersiz grubunda ise SF-36 parametrelerinden fiziksel rol güçlüğü (p=0,011), ağrı

(p=0,011), sosyal işlevsellik (p=0,02) ve fiziksel bileşen özeti (p=0,007) açısından anlamlı düzelme

saptandı. Ayrıca VAS değerinde, meme ağrısı total skor bileşenlerinden duyusal skorda ve egzersiz

ölçüm parametrelerinden Bruce protokol ölçütlerinde anlamlı iyileşme saptandı. Tedavi öncesi ve

sonrası değişim oranları gruplar arası kıyaslandığında ise egzersiz grubunda SF-36 parametrelerinden

fiziksel rol güçlüğü açısından anlamlı iyileşme (p=0,015) gösterildi.

IV. Analiz ve Bulgular



Çalışmamızda tedavi öncesi ve sonrası değerler kıyaslandığında egzersiz grubunda çok daha fazla

parametrede iyileşme saptanmıştır. Ancak gruplardaki sayı azlığı nedeni ile değişim oranlarının

gruplar arası kıyaslamasında egzersiz grubu yalnızca fiziksel rol güçlüğü açısından kontrol

grubundan üstün bulunmuştur. Bu çalışma egzersizin mastalji üzerine etkilerini saptayan literatürdeki

ilk çalışma olup denek sayısının arttırılması ile daha anlamlı sonuçlar alınabileceğini düşünmekteyiz.
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a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:

VII. Ekler

BAP kapsamında tedarik edilen malzemeler, sitokinler olup tamamı hastaların mastalji

yakınmalarının inflamatuar süreçlerle ilişkisini ortaya koymak için kullanılmıştır.

Sitokin kitlerinin tamamı kullanılmıştır.

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar:

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar):

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler:


