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ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to examine the relationship between the hip adductor/abductor bilateral muscle strength ratio and dynamic
balance.
Materials and Methods: Twenty male football players participated in the study. The GroinBar™ (Vald Performance, Albion, Australia) device was used
to evaluate the hip muscle strength of the athletes. Lower extremity dynamic balance was evaluated using Y balance test. Spearman Signed-Rank
Coefficient (rho) was employed to assess the level of correlations between hip adductor and abductor isometric muscle strength, hip adductor/abduc‐
tor muscle strength ratio and results of Y balance test.
Results: Statistically significant moderate level positive correlations were determined between the non-dominant side abductor maximum strength and
the anterior reach of dominant side in Y balance test (rho= 0.465, p= 0.039) and between the dominant adductor/abductor ratio and posterolateral
reach of non-dominant side (rho= -0.439, p= 0.05). No significant relationships were observed between other parameters.
Conclusion: Hip adductor abductor muscle strength and strength ratios are associated with dynamic balance. Since they directly affect the dynamic
balance, we recommend routine evaluation of strength ratios of these muscles and adjustment of training programs accordingly.
Keywords: Football, hip, strength, balance
ÖZ
Amaç: Bu çalışmanın amacı kalça addüktör ve abdüktör kaslarının bilateral izometrik kuvvet oranının dinamik denge ile ilişkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya 20 sağlıklı erkek futbolcu katıldı. Sporcuların kalça kas kuvvetlerini değerlendirmek için GroinBar™ (Vald Performan‐
ce, Albion, Avustralya) cihazı kullanıldı. Alt ekstremite dinamik dengeleri ise Y denge testi ile değerlendirildi. Kalça addüktör ve abdüktör izometrik kas
kuvveti ve kuvvet oranları ile Y denge testi ilişkisi Spearman sıra korelasyon katsayısı (rho) ile belirlendi.
Bulgular: Araştırma sonunda non-dominant taraf abdüktör maksimum izometrik kas kuvveti ile dominant taraf Y denge öne uzanma arasında pozitif
yönde (rho= 0,465, p= 0,039) ve dominant addüktör/abdüktör oran ile non-dominant postero-lateral uzanma arasında negatif yönde (rho= -0,439, p=
0,05) orta seviyede istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi. Diğer parametreler arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.
Sonuçlar: Kalça addüktör abdüktör kas kuvvetleri ve kuvvet oranlarının dinamik denge ile ilişkili olduğu görülmektedir. Futbolcularda kalça eklemi ve
pelvis dinamikleri üzerine doğrudan etkileri olan bu kasların kuvveti ve bunların oranlarını değerlendirmek ve sonuçlara göre antrenman programlarında
planlamalar yapmak yararlı olabilir.
Anahtar Sözcükler: Futbol, kalça, kuvvet, denge

GİRİŞ
Futbol, aerobik ve anaerobik tip aktivitelerin iç içe olduğu,
nöromüsküler kontrol, kardiyorespiratuvar kapasite, endurans, koordinasyon, sürat ve denge gibi faktörlerin sportif
performansa etki ettiği, yüksek şiddetli aralıklı yüklenmeleri, yüksek hızlı koşuları, toplu ve topsuz becerileri içermenin yanı sıra çabuk karar vermeyi gerektiren bir spor dalıdır

(1). Bu nedenle futbolda başarıyı etkileyen etmenler arasında spora özgü becerilerin yanı sıra tüm fiziksel uygunluk
parametrelerinin düzeyi de oldukça önemlidir (2). Özellikle
alt ekstremitenin daha aktif olduğu futbolda kas kuvveti ve
dayanıklılık gibi fiziksel uygunluk parametrelerinin gelişti‑

Received / Geliş: 13.04.2021 · Accepted / Kabul: 30.06.2021 · Published / Yayın Tarihi: 27.09.2021
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rilmesinin performans artışı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir
(3, 4)
Ani yön değiştirme, pas verme, şut atma ve ani gelişen çoklu reaksiyonları içeren bir spor olan futbolda üst düzey bir
performans ortaya koyabilmek için kalça ve kor bölgesi kaslarının kuvvet ve enduransının yüksek düzeyde olması gerekmektedir (5, 6). Birbirinin antagonisti olarak görev yapan kasların kuvvetlerinin oranının da hem performansa
hem de yaralanma riski üzerine etkisi olduğu belirtilmektedir (7). Eklem dinamikleri yönünden antagonist olarak görev yapan kalça çevresi kaslarının kuvvetleri ve birbirlerine
olan oranları da özellikle akselerasyon, deserelasyon ve ani
yön değiştirmeler gibi futbola özgü becerileri yerine getirmek ve bu sırada yaralanma risklerini azaltmak açısından
önemlidir (8, 9). Kas gücü eksikliği ile yetersiz ya da dengesiz agonist/antagonist kas kuvveti oranları, sporcuyu alt
ekstremite yaralanmalarına yatkın hale getiren önemli faktörler olarak tanımlanmaktadır (10). Kalça addüktör ve abdüktor kas kuvvetlerinin özellikle futbolda daha öncelikli
olmasının bir nedeni de bu bölgenin aşırı kullanımının tüm
alt ekstremite yaralanmalarına zemin hazırlamasıdır (11).
Dinamik denge, sabit bir pozisyonu korurken veya pozisyon
alırken bu eylemi gerçekleştirme yeteneğini temsil eder ve
birçok spor aktivitesi için çok önemli bir fiziksel uygunluk
parametresidir (12). Denge, futbol oyuncuları için optimum
performansa ulaşmada ve yaralanma riskini azaltmada kilit
bir faktördür (13). Bir başka deyişle futbol, oyuncuların
hem statik hem de dinamik koşullarda tek ayak üzerinde
daha iyi stabilizasyon ile denge sağlama yeteneğini gerektirir (14). Pas verme, topu havaya atıp tutma, top sürme veya
pas alma gibi becerilerin çoğunu futbolcu tek ayak üzerinde durarak gerçekleştirir (15).
Kas kuvvet oranlarının performans ya da yaralanma riskleri
ile ilişkisi konusunda yapılan araştırmalar daha çok diz eklemi odaklı çalışılmıştır (16, 17). Önceki araştırmalarda kalça çevresi kas kuvvetsizliği ve abdüktör/addüktör kas kuvvet oranının kalça çevresi kas yaralanmaları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (18). Ancak hem pelvik stabilizasyonda
hem de tüm alt ekstremite dinamiklerinde etkili olan kalça
çevresi kaslarının kuvvetleri ve kuvvet oranları ile performans ilişkisine bakılmamıştır. Bu çalışmanın amacı kalça
addüktör ve abdüktör kas kuvvetlerinin oranlarının dinamik denge ile olan ilişkisini incelemektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Araştırma Trabzonspor Futbol Kulübü'nde gerçekleştirildi.
Gazi Üniversitesi Etik Komisyonundan 30.03.2021 tarih ve
E.60310 sayılı toplantıda onay alındı. Trabzonspor A takımı-

nın profesyonel futbolcularından 20 sporcu çalışmaya gönüllü onam formlarını imzalayarak dahil edildi. Aynı antrenman programı ile sezon başından itibaren antrenmanlara katılan, son üç ay içinde cerrahi girişim geçirmeyen ve
son bir hafta içerisinde herhangi bir sağlık problemi belirtmeyen sporcular çalışmaya alındı. Tüm değerlendirmeler
sabah antrenmanından önce aynı saatlerde ve aynı koşullarda yapıldı.
Fiziksel özelliklere ait değerlendirmeler
Sporcuların boy uzunlukları ve vücut ağırlıkları Inbody 370
(Biospace, Korea) ile ölçülerek vücut kütle indeksleri (VKİ)
hesaplandı. Demografik bilgileri ve dominant bacakları sorgulanarak (topa hangi ayakla vurdukları) değerlendirme
formuna kaydedildi.
Kalça Addüktör ve Abdüktör İzometrik Kas Kuvveti
Değerlendirmesi
Sporcuların kalça abdüktör ve addüktör izometrik kas kuvvetlerini değerlendirmek için daha önce yüksek güvenirliğe
(ICC=0,94) sahip olduğu gösterilmiş olan GroinBar™ cihazı
(Vald Performance, Albion, Avustralya) kullanıldı (19) (Şekil 1). Başlangıç için sporcu sırtüstü pozisyonda mat üzerine yatırıldı ve aynı pozisyonda, farklı iki ölçüm alındı. Addüktör izometrik kas kuvvetini değerlendirmek için kalça
60° ve dizler 90° fleksiyondayken, ölçüm aparatı her iki dizin medial epikondilleri ile temas edecek şekilde pozisyonlandı; abdüktör izometrik kas kuvvetini değerlendirmek
için ise kalça ve dizler yine aynı pozisyonda, ancak ölçüm
aparatı her iki dizin lateral epikondilleri ile temas edecek
şekilde pozisyonlandı. Sporculardan ölçüm öncesi maksimum kuvvetlerinin %80'i oranında bir deneme yapmaları
istendi. Her pozisyon için sporcu üç tekrardan oluşacak şekilde beş saniye süreyle bilateral maksimal izometrik kalça
addüktör kontraksiyonu ve bunu takiben üç tekrardan oluşacak şekilde beş saniye süreyle bilateral maksimal izometrik kalça abdüktör kontraksiyonu yaptı. Sporcuya her tekrar
arasında 5-10 saniye, her iki ölçüm arasında 20-30 saniye
olacak şekilde dinlenme verildi. Test boyunca araştırmacı,
maksimal kontraksiyonu desteklemek için sözel cesaretlendirme verdi. Ölçümde kuvvet zirve noktaya çıkıp plato yaptıysa (maksimal istemli kontraksiyon göstergesi) deneme
geçerli sayıldı. Dominant ve non-dominant bacak için kalça
addüktör ve abdüktör kuvvetlerinin en yüksek değerleri
Newton (N) cinsinden kaydedildi ve bunların kuvvet oranları hesaplandı (20,21). Çalışmada kassal dengesizlik değerlendirmesi için (dominant-non dominant)/dominant)x100
formülü kullanıldı (22).
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cinsinden kaydedildi. Alınan üç ölçümden en yüksek olan
değer kaydedildi (23).

Şekil 1. DGroinBar™ (Vald Performance, Albion,
Avustralya).
Alt Ekstremite Denge Değerlendirmesi
Sporcuların alt ekstremite dengeleri ve nöromusküler koordinasyonlarını değerlendirmek için Y denge testi, daha
önce yüksek güvenirliğe sahip olduğu gösterilmiş
(ICC=0,85-0,93) üç parçadan oluşan Y denge cihazı (Move2Perform, Evansville, Indiana, USA) ile yapıldı (23) (Şekil 2).
Y denge testini uygulamadan önce araştırmacı sporculara
testi gösterdi ve öğrenme etkisini en aza indirmek için altı
deneme yaptırıldı. Testin başında, sporcunun değerlendirilecek ayağının distali Y denge cihazının merkezindeki çizgiye sıfır olacak şekilde pozisyonlandı. Sporcudan, değerlendirilecek ayağı ile dengesini korurken serbest ayağı ile anteriora, posteromediale ve posterolaterale (denge ayağına
göre) uzanarak ölçüm kutusunu dengesini kaybetmeden ve
ağırlık vermeden ittirebildiği kadar ittirmesi istendi. Her
yöne peş peşe üç tekrar yapıldı ve sonuçlar cm cinsinden
kaydedildi. Yorgunluğun en aza indirilmesi için, bir yöne
her iki bacak da test edildikten sonra diğer yöne geçildi.
Test sıralaması spesifik olarak sağ anterior, sol anterior, sağ
posteromedial, sol posteromedial, sağ posterolateral ve sol
posterolateral yönlere doğru belirlendi. Denemeler sırasında; sporcu dengesini kaybettiği, uzanma sırasında ölçüm
kutusu ile uzanan ayağın temasını kaybettiği, denge ayağının topuğunun temasının kesildiği, uzanma kutusuna ağırlık verdiği veya uzandığı ayağı denge pozisyonuna kontrollü şekilde getiremediği durumlarda deneme sayılmadı ve
tekrar edilmesi istendi. Üç başarılı ölçüm alınması için
maksimum altı tekrara izin verildi. Uzanılan mesafe en yakın 0,5 santimetrelik mesafe şeklinde cm cinsinden kaydedildi. “Spina iliaca anterior süperior”dan medial malleole
olan mesafe mezura ile ölçülerek bacak boyu olarak cm.

Şekil 2. Y Denge Testi.
İstatistiksel analiz
Verilerin analizi SPSS 26.0 (IBM Corp. Released 2019. IBM
SPSS Statistics for Windows, Version 26.0. Armonk, NY:
IBM Corp) programında yapıldı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel ve analitik yöntemlerle incelendi.
Çalışmada ilişkisi incelenen verilerden en az bir tanesi nonparametrik dağılım gösterdiği için değişkenler arası ilişki
Spearman sıra korelasyon katsayısı (rho) ile incelendi. İstatistiksel anlam düzeyi p≤0,05 olarak kabul edildi. İlişki katsayısı 0,05-0,3 arası önemsiz ilişki, 0,3-0,4 arası düşük orta
derecede ilişki, 0,4-0,6 arası orta derecede ilişki, 0,6-0,7
arası iyi derecede ilişki, 0,7-0,75 arası çok iyi derecede ilişki,
0,75-1,00 arası ise mükemmel ilişki olarak kabul edildi. Veriler ortalama normal dağılıma uyduğunda (X) ± standart
sapma (SS), uymadığında ise median (çeyrekler arası aralık
(interquartile range (IQR)) olarak verildi.
Tablo 1. CFiziksel özellikler

Yaş (yıl)
Boy (cm)
Kilo (kg)
VKİ (kg/m2)
Dominantlık (Sağ/Sol)

Çalışma Grubu (n=20)
(ortalama ± SS)
25,85±4,4
181,1±8,8
78,7±7,6
24,0±1,18
9 / 11

SS: Standart Sapma; VKİ: Vücut Kütle İndeksi; cm: santimetre; kg: kilogram; m:
metre
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BULGULAR

Tablo 2. Performans parametreleri

Çalışmaya dahil edilen futbolculara ait fiziksel özellikler
Tablo 1'de verildi. Çalışmaya dahil edilen sporculardan alınan performans parametrelerinin ortalamaları ve standart
sapmaları Tablo 2'de verildi.
Kalça addüktör ve abdüktör izometrik kas kuvveti ve kuvvet
oranları ile Y denge testinin ilişkisi incelendiğinde non-dominant taraf abdüktör maksimum kuvveti ile dominant taraf Y denge öne uzanma arasında pozitif yönde (rho=0,465,
p=0,039) ve dominant addüktör/abdüktör oranı ile non-dominant postero-lateral uzanma arasında negatif yönde
(rho=-0,439, p=0,05) orta kuvvette, istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (Tablo 3). GPower 3.1 programı kullanılarak yapılan iki kuyruklu post-hoc güç analizi ile araştırmanın gücü %60 olarak bulundu.

Parametreler

Y Balans Testi

Abdüktör Kuvveti (N)
Abdüktör Oranı (%)
Addüktör Kuvveti (N)
Addüktör Oranı (%)
Add/Abd oranı

D-Ant (cm)
ND-Ant (cm)
D-PL (cm)
ND-PL (cm)
D-PM (cm)
ND-PM (cm)
D
ND
D
ND
D
ND

Median (IQR 25/75)
57,5 (51,7/61,7)
57 (52,5/64,5)
106,5 (100/111,5)
104 (101,2/111,2)
109 (103,2/113,0)
110 (100,2/114)
411 (339/462,7)
394 (340,5/455,2)
2,86 (-1,46/4,35)
371,5 (297/449,5)
369,5 (285/459,7)
1,65 (-3,51/3,78)
0,92 (0,83/0,99)
0,95 (0,81/1,05)

IQR: Çeyreklerarası aralık; Ant: Anterior; PL: Posterolateral; PM: Posteromedial;
D: Dominant; ND: Non-Dominant; Add: Addüktör; Abd: Abdüktör; SS: Standart
Sapma; N: Newton

Tablo 3. Kalça addüktör abdüktör kas kuvveti ile Y Balans Testi İlişkisi

D
Ant (cm)
ND
Ant (cm)
D
PL (cm)
ND
PL (cm)
D
PM (cm)
ND
PM (cm)

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

D
Abd
(N)
0,375
0,10
0,095
0,69
0,14
0,55
0,287
0,22
0,283
0,22
0,049
0,83

ND
Abd
(N)
0,465*
0,03
0,191
0,42
0,185
0,43
0,306
0,19
0,306
0,19
0,091
0,70

Abd
oranı
(%)
-0,16
0,49
-0,289
0,21
0,061
0,79
0,169
0,44
0,113
0,63
-0,09
0,70

D
Add
(N)
-0,094
0,69
-0,293
0,21
-0,326
0,16
-0,279
0,23
-0,119
0,61
-0,251
0,28

ND
Add
(N)
0,059
0,80
-0,138
0,56
-0,25
0,28
-0,201
0,39
0,008
0,97
-0,124
0,60

Add
oranı
(%)
-0,408
0,07
-0,374
0,10
-0,243
0,30
-0,275
0,24
-0,133
0,57
-0,217
0,35

D
Add/Abd
oranı
-0,145
0,54
-0,208
0,37
-0,363
0,11
-0,439*
0,05
-0,304
0,19
-0,21
0,37

ND
Add/Abd
oranı
-0,16
0,50
-0,245
0,29
-0,338
0,14
-0,417
0,06
-0,246
0,29
-0,224
0,34

*p≤0,05; D: Dominant; ND: Non-Dominant; Add: Addüktör; Abd: Abdüktör; Ant: Anterior; PL: Posterolateral; PM: Posteromedial.

TARTIŞMA
Kalça çevresi kas kuvveti futbolda temel becerileri gerçekleştirebilmek için önemli bir fiziksel parametredir. Addüktör abdüktör kas kuvvet dengesizliğinin, özellikle addüktör
bölge ve kalça eklemi yaralanmaları için risk faktörlerinden
olduğu bildirilmektedir (18). Futbolda bazı performans parametreleri ve yaralanma riski ile diz çevresi kasların kuvvetinin ilişkisi gösterilmiş olmasına karşın, kalça çevresi
kasları ile yapılan çalışma sayısının kısıtlı, sonuçlarının da
farklı olduğu görülmektedir (24-26).
Delahun ve arkadaşları sezon öncesi addüktör kas kuvvetlerini değerlendirdikleri bir çalışmada sezon öncesi yapılan
addüktör sıkıştırma testi puanlarının ve test sırasında yaşanan ağrı puanlarının, kasık yaralanması riski taşıyan futbolcuların belirlenmesinde ön kanıt olabileceğini belirtmişlerdir (27). Benzer şekilde, Wollin ve arkadaşları kalça ve
kasık kaslarının kuvvetinin, sezon içinde izlenmesinin
oyuncunun yüklenmeye hazır olup olmadığını belirlemeye
yardımcı olabileceğini ifade etmişlerdir (28). Aynı değerlendirmenin yapıldığı araştırmamızda, sporcuların tamamının

dominant ve non-dominant taraf addüktör izometrik kas
kuvvet değerlerinin oldukça yüksek ve birbirine yakın olduğu görüldü. Uzun süreli takiplerle, bu değerlerdeki değişiklikleri saptamanın yaralanma riskleri açısından önemli olabileceğini düşünmekteyiz. Değerlendirmeye alınan takımın
sporcularının haftada altı gün, ortalama 1,5 saat antrenman
yaptıkları göz önünde bulundurulduğunda, antrenman ve
fiziksel uygunluk düzeyleri bakımından üst düzey oldukları
söylenebilir. Antrenman programlarında kas kuvvet dengesizliğine yönelik uygulamalar olması, belirlenen değerlerin
yüksek ve birbirine yakın çıkmasına neden olmuş olabilir.
Bu sonuçlarla farklı liglerde oynayan oyuncularda da yapılacak benzer çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Tek taraflı dinamik denge, futbolcuların ani hızlanma ve
yavaşlama reaksiyonları, hızlı yön değişiklikleri, tekme
atma, zıplama ve iniş gibi tekrarlayan ve patlayıcı tek taraf
yoğunluklu hareketler yapmaları açısından temel bir performans bileşenidir (25). Ayrıca dinamik denge taramasının
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futbolcularda alt ekstremite kas iskelet sistemi yaralanmaları riskini belirlemede de önemli bir rolü vardır (29).
Sporcularda izometrik kalça abdüktör kuvvetinin manuel
dinamometre ile, dinamik dengenin de yıldız denge testi ile
incelendiği bir çalışmada, kalça abdüktör izometrik kas
kuvveti ile dinamik dengenin orta derecede anlamlı ilişkili
olduğu bulunmuştur (24). Bu araştırmada yalnızca kalça
abdüktör izometrik kas kuvveti değerlendirilirken, bizim
çalışmamızda ek olarak kalça addüktör izometrik kas kuvveti ve bu kuvvetlerin oranları da belirlenerek denge ile ilişkisi araştırılmıştır. Valenciano ve arkadaşları nöromusküler
parametrelerin dinamik denge ile ilişkisini inceledikleri çalışmalarında, kalça abdüktör izometrik kuvveti ile Y denge
testi arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermişlerdir. Fakat
bu çalışmada Y denge testinin yönleri ayrıntılı olarak belirtilmemiş, bileşik normalleştirilmiş skorlar kullanılmıştır.
Bu sonuç dengenin her yönüyle ilişkisini ayrıntılı biçimde
ortaya koymamaktadır (25). Ancak bizim çalışmamızda saptanan non-dominant taraf abdüktör izometrik kas kuvveti
ile dominant taraf öne uzanma arasındaki pozitif yönlü ilişki, kontralateral abdüktör kasların kuvvet artışının diğer
ekstremitede öne uzanma miktarını artırdığını göstermektedir. Asimetrik aktivitelerin yoğun olduğu futbol branşı düşünüldüğünde, birçok aktivite destek ayağı yerde iken, dominant ekstremitenin aktiviteyi gerçekleştirmesi şeklinde
olur. Bu açıdan bakıldığında, non-dominant bacağın abdüktör kas kuvveti ile kişinin tek ayak üzerinde daha stabil
kalması ve denge bozulmadan dominant ayağın öne uzanmasının kolaylaşacağı düşünülmektedir.
Yapılan bir başka çalışmada, kalça abdüksiyon kas kuvveti
azalmış bireylerin, azalmış medio-lateral postüral stabilite
gösterdikleri ve tek ayak üzerinde yapılan görevler sırasında dengeyi korumak için ayak bileği stratejisi kullandıkları
belirtilmiştir (30).
Chtara ve arkadaşları elit futbolcularda dinamik denge yeteneklerini inceledikleri çalışmalarında Y denge testini ve
alt ekstremite kaslarının izometrik kuvvetlerini dinamometre kullanarak belirlemişler, alt ekstremite kaslarından ayak
bileği plantar fleksör ve diz ekstansörlerinin öne uzanma
performansının, dorsifleksör kaslar, plantar fleksör kaslar
ve kalça addüktör izometrik kas kuvvetinin postero-medial
uzanmanın, kalça ekstansörlerinin ise postero-lateral uzanmanın en iyi belirteci olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca her
bir kas grubunun Y denge test performansına etkisiyle ilgili
kesin bir sonuca varmanın olanaksız olduğunu belirtmişlerdir (26).
Çalışmamızda değerlendirdiğimiz kalça addüktörlerinin abdüktör kaslara oranı %80'den az olan on yedi sporcunun
bir tanesinde yaralanmaya rastlanmıştır. Addüksiyon-abdüksiyon kuvvet oranının %80 den az olması aynı zamanda

özellikle kasık bölgesi yaralanmalarına zemin hazırlamaktadır (31). Bizim çalışmamızda kalça addüktör ve abdüktör
oranı dominant bacakta %90, non dominant bacakta ise
%92 olarak hesaplanmıştır. Kalça addüktör ve abdüktör kas
kuvvet oranları ile Y denge test ilişkisine bakıldığında, nondominant taraf addüksiyon/abdüksiyon oranı ile non-dominant posterolateral uzanma arasında ilişki olmamasına
rağmen, dominant taraf oranı ile bu yönde uzanma arasında negatif yönde orta kuvvette bir ilişki bulundu. Yani dominant tarafta bu oran arttıkça non-dominant taraf posterolateral yönde uzanma mesafesinin azaldığı görüldü. Bu
durum artan kuvvete ve kuvvet oranına bağlı olarak pelvis
stabilitesinin arttığı ve kalça eklem hareketinin karşı ekstremitede arka yönde hareketi sınırlandırdığı şeklinde
yorumlanabilir.
Kas kuvvetlendirme eğitiminin bu parametrelere etkisi de
incelenmiştir. Ness ve arkadaşları futbolcularda uygulanan
sekiz haftalık kuvvetlendirme programının alt ekstremite
dinamik dengesi ve izometrik kalça abdüktör ve eksternal
rotator (ER) kas kuvvetine etkisini inceledikleri çalışmalarında; izometrik kalça ER kas kuvvetinde gelişme olduğunu, ancak aynı gelişmenin kalça abdüktörlerinde görülmediğini ve yıldız denge testinde dominant taraf öne uzanma
performansının ER kuvvet artışıyla ilişkili olduğunu bulmuşlardır (32). Araştırmamızda herhangi bir özel eğitim
programı uygulanmamış olmasına karşın, bu çalışmanın
benzer antrenman programını uygulayan elit futbolcularda
yapılmış olması Ness ve arkadaşlarının çalışmasıyla paralellik göstermektedir.
Araştırma Trabzonspor A takımı profesyonel futbolcularında gerçekleştirildiği için katılımcı sayısı 20 ile sınırlı kalmış
olup, daha fazla sporcu ile yapılacak olan çalışmalarda ilgili parametreler arasında olası bir ilişki gösterilebilir. Çalışmamızın bir diğer olası kısıtlılığı da örneklemdeki futbolcuların elit düzeyde mücadele eden sporcular olmalarıdır. Bu
futbolcuların düzenli ve yoğun antrenman programı uygulaması, belli dönemlerde performans testlerinin yapılması
ve saptanan kuvvet dengesizliklerini gidermeye yönelik
özel programların uygulanması ve her birinin belirli seviyenin üzerinde kuvvet ve enduransa sahip olması zayıflık
veya dengesizliklerin doğurabileceği denge problemlerinin
de görülmemesini sağlamış olabilir. Son olarak, çalışmanın
görece bir diğer kısıtlılığı, değerlendirilen parametreler arasında yalnızca korelasyonun incelenmiş olmasıdır. Bu da
araştırmada elde edilen sonuçların nedensellik açısından
bir çıkarım yapmaya olanak tanımamasına yol açmıştır.

SONUÇ
Kalça izometrik addüktör ve abdüktör kas kuvvet oranının
dinamik denge ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle
futbolcuların addüktör ve abdüktör kas kuvvetleri ve kuv‑
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vet oranlarının takibinin yapılması denge performansı açısından önemlidir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda kalça
izometrik addüktör ve abdüktör kas kuvvet oranının spor
yaralanmaları ile ilişkisi ve bu yaralanmaları engellemede
olası rolü incelenmelidir.
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