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1. GiRiŞ 

Son yıllarda bacak ve kol egzersizlerinin kardiovasküler sistemde oluşan 

cevapları kalp, damar hastalıklarında hipertansiyonlu kişilerde, 

sağlıklı kişilerde, farklı yaş, cinslerde, farklı egzersiz metodlarıyla 

submaksimal, maksimal ve anaerobik eşik seviyelerinde incelenmiş 

karşılaştırılmıştır. Kardiovasküler cevaplar egzersiz tipine (statik, 

dinamik) göre değiştiği gibi vücut posizyonuna , egzersize katılan kas 

grubunun kütlesine göre de değişebilmektedir. Kişinin kondisyon 

düzeyide kardiovasküler cevapları da değiştirebilmektedir. 

Biz çalışmamızda 18-22 yaşları arasında düzenli antrenman yapmamış 

(sedenter) erkeklerde bacak ve kol egzersizlerinin kardiovasküler sistem 

üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçladık. 



2. GENEL BİLGİLER 

2.1. KARDİOVASKÜLER SİSTEMDE DÜZENLEYİCi MEKANİZMALAR 

İnsan ve öteki memelilerde çeşitli mekanizmalar, dokuların metabolik 

gereksinmelerine uygun olarak · kan 
· ı 

akımı artırılır, vücut ısı kaybı 

düzenlenir ve kanın dokular arasında dağılımı ayarlanır (9). Kan akımı 

kontrolü karmaşık bir sistemle donatılmıştır . Mekanizmalar genel olarak 

1- Kan akımının lokal kontrolü, 

2- Kan akımının sinirsel kontrolü, 

3- Hormonal kontrol şeklinde ayarlanır ( ı O). 

2. 1. 1 . Kan akımının lokal kontrolü 

Dolaşımın en temel ve önemli karakteristiklerinden biri dokuların 

gereksinmelerine uygun olarak kendi lokal kan akımlarını kontrol etme 

yeteneğidir ( 1 O}. Dokuların bu yeteneğine otoregülasyon denir (9). 

Dokuların kan akımına özel gereksinmeleri vardır. Bunlar; Oksijen 

taşınması, glikoz, aminoasitler, yağ asitleri gibi besin maddelerinin 

taşınması, karbondioksidin dokulardan uzaklaştırılması, hidrojen 

iyonunun dokulardan uzaklaştırılması. Dokulardaki öteki iyonların uygun 

konsantrasyonda tutulması, hormon ve öteki maddelerin farklı dokulara 

taşınması. Derinin vücut ısı kaybını belirlemesi-düzenlemesi, böbreklerin. 

artık maddeleri vücuttan atmalarıdır. 

Kan akımının lokal kontrolü ikiye ayrılabilir: 1.Akut kontrol, 2.Uzun 

süreli kontrol. 

2.1.1.1. Akut Kontrol : 

Dokuda metabolizma normalin üstüne çıktıkça kan akımı da artacaktır. 

Kan akımınôaki artış başlangıçta yavaş olması metabolizmanın artışına 

bağlı kandan besin maddelerinin büyük n'ıikta.rının çekilmesini gerektiren 
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düzeye çıkmamasından kaynaklanmakta, bu seviye ·arttıkça kan akışı da 

artmaya devam etmektedir {10). 

Dokuların kandan aldığı en önemli besin maddesi oksijendir. Yüksek 

irtifa, pnömeni, karbonmonoksit zehirlenmesi, siyanür zehirlenmesi gibi 

durumlarda oksijenin azalması ile dokuların kan akımı belirgin olarak 

artar. Doku metabolizma hızı, oksijen miktarının değişmesi ile lokal kan 

akımı düzenlenmesinde temel 2 teori vardır: Vazodilatör Teori, Oksijen 

istemi teorileridir (JO). 

2.1.1.1.1. Vazodilatör Teori: 

Metabolizma hızı arttıkça kan akımı yetersiz kalır ya da dokuda oksijen 

ve öteki maddelerin miktarı azaldıkça bir vazodilatör maddenin yapım 

hı zır artar. Vazodilatör madde prekapiller sfinkterler, metateriyol ve 

arteriyollerde difizyona uğrayarak dilatasyona neden olduğu 

sanılmaktadır (10). Vazodilatör olduğu kabul edilen maddeler 

karbondioksit, ·laktik asit, adenozin, adenozin fosfat bileşikleri, 

histamin, 

azalması, 

potasyum iyonları, 

pH ın düşmesi (9, 

hidrojen iyonları, oksijen basıncının 

10), vazodilatör maddelerin başlıca 

dokularda oksijen 

edilmektedir {10). 

yetersizliğine cevap olarak serbestletildiği kabul 

Kalp kasında, aktif hücrelerde adenozin oluşumu 

çoğalmasıyla bir k·ı sımmın hücrelerin dışına sızarak koroner 

vazodilatasyon yaptığı ve. aktif kalp için gerekli besini sağladığı 

bildirilmektedir (10). 

2. 1 . 1 . 1 .2. Oksijen isteminin Etkisi: 

Oksijen ve diğer besin maddeleri damar kaslarının kontraksiyonları için 

gereklidir. Yeterli miktarda oksijen ve öteki besin maddeleri bulunmadığ.ı 

zaman kan damarları dilatasyona uğrar. Artan metabolizma ile oksijen 

tüketiminin çoğalması lokal oksijenin azalması lokal vazodilatasyona sebep 

olur. Kapil~eri11 başlangıcında bulunan prekapiller sfinkterler normalde 

tam kapalı ya da tam . açıktırlar. Prekapiller sfinkterlerin açık ya da 

kapalı olması dokunun beslenme gereksinimi ile orantılıdır. Ookunun 

metabolik gere,ksinimine uygun olarak dakikada birkaç kez açılıp 

kapanırlar (vasomotion). 

Dokuların oksijen düzeyi belirli değere yükseldiği zaman oksijenin fazlası 

dokular tarafından tüketilinceye kadar kapalı kalır. Oksijen 

konsantrasyonu yeterince düştüğü zaman sfinkterler açılarak siklus 

tekrarlanır (10). 
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Besin maddelerinden glikoz perfüzyon kanında bulunmadığında 

· dakika içinde dokuda lokal vazodilatasyonun , .. meydana, 

bildirilmiştir ( 10). 

birkaç 

geldiği 

Reaktif hiperemi (dokunun kan dolaşımının birkaç dakikadan saate varan 

süre duraklatılması) dokuda kan akımını normalden 5 kat artırır. Aktif 

hiperemi iskelet kaslarında ağır egzersiz sırasında lokal kan dolaşımını 

20-25 kat artırmaktadır (10). 

Artelyel Basıncın Değişmesinde Kan Akımının Otoregülasyonl:': Dokuların 

kendi kan akımlarını düzenleme yeteneğine otoregulasyon denir (9). Bu 

mekanizmayla dokular kendi kan akımlarını artelyel basınçtaki oldukça 

büyük değişmelere karşını belirli sınırlar içinde sabit tutabilir. Böbrek 

iskelet kası, beyin, karaciğer ve · miyokartta böyle düzenleme görülür 

(9) . . Otoregülasyonun kaynağı iki şekilde açıklanmaktadır: 1.Miyojenik 

Teori :Basınç arttığı zaman kan damarları genişler, buna çeperdeki düz 

kas lifleri kontraksiyonla cevap verir (9). Miyojenik mekanizmanın 

kapilleri aşırı yüksek kan basıncından koruduğu düşünülmektedir. Yani 

küçük arter ve arteriyollerde basınç çok yükse!irse, bu damarları 

basitçe daralarak, yüksek basıncın kap illere taşınmasını önler ( 1 O). 

2.Metabolik Teori :Aktif dokularda biriken vazoditör maddeler 

otoregülasyona katkıda bulunur. Kan akımı azaldığı zaman biriken 

metabolitler damarları genişletir. Artan kan akımı bu metabolitlerin 

uzaklaşmasını sağlar (9}. 

Karbondioksit ve hidrojen iyonlarının azalması vazokonstrüksiyona yol 

açarak bu maddelerin dokuda birikip normal ortalama değerlerine 

çıkmasını sağlar, bu önemli düzenlemedir. Nöronların aktiviteleri 

karbondioksit ve hidrojen iyonlarının konsantrasyonlarına göre belirgin 

şekilde değişir. 

2. 1 • 1 • 2. Uzun Süreli Kan Akımının Düzenlenmesi 

Lokal kan akımının uzun süre düzenlenmesi dokuların damarlanma 

durumu ile ilgilidir. Arter basıncın 60mm. Hg basıncına inerek haftalarca 

bu düzeyde kalırsa dokudaki damarların sayı ve çapları artar. Basınç 

yüksekliğinde de damarların sayı ve çaplarında küçülme olacaktır. 

Dokuda metabolizma uzun süre yüksek ise damarlanma artacak, 

metabolizma düşükse damarlanma da azalacaktır. Böylece dokunun 

gereksinmelerini karşılamak için damarlanma durumu sürekli yeniden 

düzenlenir. Bu oluşum genç dokularda çabuk, yaşlı ileri derecede 
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gelişmiş dokularda yavaş gelişir (10). 

Dokuların çoğunda damarlanmanın artması ya da azalmasını sağlayan 

stimülasyon dokuların oksijen gereksinimidir. Bu yüzden atmosferik 

oksijenin düşük olduğu yüksek irtifalarda damarlanmanın artması bunu 

göstermektedir. 

Dokuda kan akımının bloke edilmesi kolleteral dolaşımın başlamasına 

sebep olur. Önce kollateral damarların küçüklüğü yüzünden .kan akımı 

az olacaktır. Daha sonra damarların genişlemesi ile kan akımı normalin 

yarısına eşit hale gelir. Kollaterallerin · akut açılması ·metabolik olarak 

başlayabilir. Arter basıncının azalması ile doku kan akımının düşmesi 

kollateral · damarlarda akut dilatasyon yapar. 

2 .1.2. Dolaşımın Sinirsel Kontrolü 

Otonom sinir sistemrnin dolaşımın düzenlenmesiyle ilgili en önemli bölümü 

sempatik sinir si.stemidir. Sempatik vazomotor sinir lifleri medülla 

spinalisi bütün tora kal ve 1- 2 lumball spinal sinirler.le terkederler. 1-

lç organları iner ve eden özel sempatik sinirler, 2-Başhca periferik 

alanları inerve eden spinal sinirler olarak ikiye ayrılır. 

Küçük arter ve arteriyollerin inervasyonu sempatik uyarının direnci 

artırmasını ve böyt·ece dokulardan geçen kan akımının değişmesini, 

venlerin ine rvasyonu ile sempatik uyarının bu damarların hacmini 

değiştirmesini ve böylece periferik dolaşımdan kanın kalbe dönmesini 

sağlar. Bu mekanizma kardiyovasküler fonksiyonun düzenlenmesinde 

önemli rol oynar. 

Sempatik stimülasyon kalp hızını ve pompa gücünü çoğaltarak kalbin 

aktivitesini artırır. 

Parasempatik kontrol dolaşımda etkinliği medulla oblangotadan doğrudan 

kalbe gelen N. Vagus ile kalp kasılma gücünü ve frekansın., azaltır. 

Sempatik sinir sistemi hem vazodilatör hem de vazokonstriktör lifleri 

taşır . 

Vazomotor merkez damarların kontraksiyon derecesini kontrol ederken 

kalp aktivitesini de düzenler. Vazomotor merkezin lateral bölümü 

sempatik sinirler yoluyla kalbe uyarıcı impulslar göndererek kalp 

frekansını ve kasılma gücünü artırırken, vagus sinirinin dorsal motor 

çekirdeğinin üstünde yer alan vazomotör merkez'inirı medial bölüp-;ıü vagus 

yoluyla kalp frekansını azaltır. 
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Motor korteks iskelet kasına hareket oluşumu için sinyalJe·r gönderirken 

dol~şım sistemine dE" sinyaller gönderir. Önce alarm sistemini uyarır 

arter basıncı yükselerek dolaşım sistemi kaslar için gerekli kan akımını 

sağlayacak düzeye getirilir. Bu etki aynı zamanda vücudun böbrek deri 

ve gastrointestirial sistem gibi iskelet kası bulunmayan bölümlerinin 

çoğunda vazokonstriksiyonla kanın aktif dokulara sevki sağlanır. 

2.1.2.1. Dolaşımın Refleks Düzenlenmesi 

Arter basıncın artması gögüs ve boyundaki büyük arterlerin 

çeperlerinde gerilmeye neden olur. Bu da gerim reseptörlerini 

(bcıroresepterler) uyarır. Sinyaller beyin sapındaki vazomotor alana 

iletilir. Burad.an kaynaklanan refleks sinyalleri kan damarları ve kalbe 

gelerek kalbi yavaşlatıp damarlarda vazodilatasyon yaparlar. Böylece 

arter basınç normale döner. 

Kan hacmi çoğaldığı zaman genellikle merkezi venlerde ve kalbin sağ 

ve sol atriyumlarında kan hacmi artar. Bu atriyumların ve büyük 

venlerin çeperlerini gererek yine gerim reseptörlerini uyarır. Gerim 

reseptörleri de sinyalleri vazomotor merkeze iletir ve refleks sinyaller 

de daha sonra böbreklere ulaşarak idrarla sıvı atılmasını artırır. 

Hipotalamusa gelen sinyaller antidiüretik hormon salgılanmasını azaltarak 

böbrek yc;>lu ile sıvının atılmasını sağlar. 

2. 1 • 3. Dolaşımın Honnonal Düzenlenmesi 

Vazokonstriktör Ajanlar: Epinefrin ve Nor epinefrin. Norepinefrin 

hemen tüm vücut damar yatağında vazokonstriksiyon yaparken 

epinefrinde bütün damarlarda olmamak kaydıyla benzer etki gösterir. 

Anjiotensin; ve vazopresin (antidiüretik hormon) bilinen en güçlü 

vazokonstriktör maddelerdir. 

Vazodilatör · Ajanlar: Bradikirİin, sarotinin, Histamin, 

prostoglandinlerdir. 

iyonlar: Kalsiyum iyonu konsantrasyonun yükselmesi vazokonstriksiyon 

yapar. Düz kasların kontraksiyonunu stimüle eden genel etkisinden 

kaynaklanır. 

Potasyum, sody1;1m, magnezyum vazodilatasyona neden olurlar ( 10). 
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2.2. KALP ÇALIŞMASININ DÜZENLENMESİ 

istirahat halinde bulunan şahısta kalp dakikada 5-6 litre kanı dolaşım 

sistemine pompalar. Çeşitli aktivitelerde bu miktar artarken ağır 

egzersizlerde dakikada 30-35 litreye kadar çıkabilir. Vücudun değişik 

gereksinimlerine kalp faaliyetinin adaptasyonunu sağlayan lntrensek ve 

ekstren sek olmak üzere iki mekanizma vardır. 

2. 2. 1 . i ntrensek Düzenleme 

Heterometrik otoregülasyon ve homeometrik otoregülasyon olmak üzere 

iki düzenleme bulunmaktadır. 

2.2.1.1. Heterometrik Otoregülasyon: 

Kalbin dakika hacmini tayin eden faktörlerin başında venalardan kalbe 

dönen kanın miktarı gelir. Kalp her an değişik miktarda gelen kana 

adapte olarak, bazan dakikada 5 litreden az bazen de 25-35 litre kanı 

dolaşıma sevk eder {9). Kalpte kas liflerinin uzunluğu uygulanan 

gerimle diyastol sonu hacimle orantılıdır. Kalp kasındaki bu u zunluk

gerim ilişkisine Frank-Starling yasası denir (9). Buna göre, kalbin 

kontraksiyon enerjisi kas liflerinin uzunluğuna bağlı olarak değişir. 

Kalbin diyastol sonu hacmi arttıkça, ventriküldeki gerim de arttığı için 

kasılma gücü yükselecektir. Böylece sarkomerlerin boyunun değişmesiyle 

ortaya çıkan düzenlemeye heterometrik otoregülasyon denmektedir {9). 

İskelet kasında olduğu gibi kalp kasında da sarkomerlerin boyu yaklaşık 

2 .2 }", (mikron) iken kasılma gücünün en büyük olduğu, bunun altında 

ya da üstündeki uzunluklarda bu gücün azaldığı bilinmektedir (9). 

2. 2. 1 . 2. Homeometrik Otoregülasyon: 

Kalbe dönen kan miktarı arttığı zaman yalnız kontraksiyon gücü artmaz. 

Kalbe yüklenen fazla iş nedeniyle 0-30 saniye içinde kalbin metabolizması 

da artar. Damarların genişlemesiyle mi'yokarda daha çok kan gelmektedir. 

iyi beslenen miyokard daha güçlü kasılacaktır. Böylece kas liflerinin 

boyu ile ilgili olmayan bu düzenlemeye homeometrik otoregülasyon denir 

(9). 

lntrensek düzenlemede bir diğer faktör daha ışın ıçıne girer. 

Atriyumlara fazla kan geldiğinde sağ atriyumun gerilmesi kalp 

frekansının artışını ( %10-15) oranında sağlamaktadır. Devreye giren bu 

yeni mekanizmaya Bainbridge refleksi denir . Atriyumda bulunan gerilme 
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reseptörleri uyarılarak N. Vagusla birlikte seyreden duyus~I liflerle 

merkez-e · ulaşan impulslar · N. Vagusun bir mi.ktar inhibisyonunu sağl;;ır • . 

Bu inhibisyonla J(albin frekansı artar (9, 10). 

2. 2. 2. Ekstren sek Düzenleme 

Otonom sinirler yoluyla gelen uyarılar kalbin yeni şartlara uyum 

yapmasını sağlar (9, 10). 

Kalp sempatik (Nervus accelerentes) ve parasempatik (N. Vagus) sinirler 

tarafından innerve edilir. Sağ N.Vagus S.A. (Sino-atrial) düğüme 

dağılır. Sol N. Vagus A. V. (Atrio ventricular) düğüme dağılır. Her ikisi 

de kısmen atriyumlara dağılırlar fakat ventrikülü innerve etmezler. 

Sempatik sinirler ise N. accelerentes ile ~ .A. ve A. V. düğümlere geldiği 

gibi atriyum ve ventrikül kaslarına da yayılırlar. 

N. Vagus etkisini asetilkolin .ile, N. accelerentes ise etkisini adrenalin 

ve noradrenalin denen nöro-hormonlarla gösterirler. Bu hormonlar 

kalbin frekansına, kasılma gücüne, uyarılma eşiğine, aksiyon akımı 

iletme hızına ve miyokardın beslenmesine etki ederler . Adrenalin ve 

noradrenalin pozitif kronotrop (frekans), dromotrop (ileti hızı), inotrop 

(kontraksiyon) ve trofotrop (beslenme) etki gösterirke n negatif 

batmotrop (uyarılma eşiği) etki gösterir. Asetilkolin ise negatif 

kronotrop, inotrop, dromotrop, trofotrop etki gösterirken pozitif 

batmotrop etki gösterir (9) . 

2.3. KARDiOVASKÜLER SISTEMl'N ÖZEL KOŞULLARA UYUMU 

2.3.1. Egzersiz 

Egzersize hazırlanırken kardiovasküler sistemde bir takım değişmeler 

dikkati çeker. l.lk olarak beyin korteksinden gelen impulslarla bulbustaki 

kardio akselerator merkezin uyarılması kalbin vurumunu artırır. Egzersiz 

sırasında frekans ve kalp vurum hacminin artmasıyla dakika hacmi 

yükselir. 

Kan basıncı arttığı gibi kanın dokulara dağılımında da değişiklik olur. 

Egzersize katılan kaslara kan akımının artışı deri splanknik alandaki kan 

akımının azalmasıyla kompanse edilir (9). 

Egzersiz sırasında kalp parametreleri Tablo 1. de gösterilmiştir. 
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Parametreler istirahat Egzersiz 

Dakika Hacmi 5 L/dak 25 L/dak 

Nabız 70 /dak 180 /dak 

Vurum Hacmi 70 mi. 140 mi. 

Diyastol Sonu Hacmi 145 mi. 180 mi. 

Sistol Sonu Hacmi 75 mi 40 mi 

Tablo 1: 1 nsanda egzersiz sırasıda kalp parametreleri (9). 

Tabloda görüldüğü gibi bütün parametreler egzersizi destekler 

değişiklikler göstermektedir. 

2.3.2. Kan 

Kan plazma adı verilen sıvıda suspansiyon halinde hücresel elementleri 

içeren bir dokudur, 65kg. ağırlığındaki kişide 5-5, 5 litre kadardır, 

damarların içini doldurur ve kalbin_ yardımı ile bütün vücutta dolaşır ı 

hücrelere oksijen ve besin maddelerini taşır, metabolizma sonucu oluşan 

zararlı artıkları toplar, hücrelerden uzaklaştırarak vücuttan 

atılabilecekleri organlara götürür. 

Kan akciğerler yolu ile havadan alınan oksijeni bütün vücut hücrelerine 

ulaştırır. Dokulardan aldığı karbondioksidi· akciğerlere taşır (9). 

Kan pH 37°c de 7 .40 (arteryel kanda 7 .40, venöz kanda 7 .·35) 

- ·kadardıl"'~ Bu değerlerin dışına çıkılmasını , kanın tampon sistemleri, , 

akciğerler ve böbrekler birlikte önler (9). 

Egzersizde metc;tbolizma sonucu oluşan asit ve karbondioksidin artması 

pH'ı düşürür~ iyi antrenmanlı atletlerde anaerobik çalışma sırasında 

laktik asit seviyesi 10mg/100ml. den 100mg/100ml. seviyesine yükselmesi 

pH'ı 7 .o düşürür. Antrenmanlı olmayan kişiler bu seviyeye çıkamazlar • 

. Yüksek ısı, düşük pH, yüksek karbondioksit, düşük oksijen basıncı 

oksijen discusiyonunu artırır ( 13). 

2.3.3. Aktif Kaslarda Kan Akımı 

Kaslarda kan akımı lokal ihtiyaca göre büyük bir değişiklik gösterir. 

istirahat halinde l00gr. iskelet kasından geçen kan miktarı 4-7cc/dak. 
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kadardır. Egzer•siz sırasında çalışma şiddetine ve şahsın kondisyonuna 

göre bu miktar 10-20 kat artar, ycıklaşık 5·0-70cc/dak. ya çıkar. 

Kasılmalar sırasında kastan geçen kan miktarı azalır, kasılmalar arasında 

artar { 1). 

Devamlı tetanik kas kasılmaları esnasında kastan kan akımının 

azalmasının hatta durmasının nedeni kasılma ile damarların sıkışmasıdır. 

Krogh çizgili kaslarda istirahatte 1mm2 de 5 olan açık kapillerin aktivite 

ile 1901a kadar çıktığını saptamıştır. Aktif duruma geçen kaslarda 

prekapiller spinkterlerin açılmasıyla dolaşıma açılan kapiller sayısı 20-

50 kat artmaktadır. iskelet kasında kan akımının ihtiyaca göre kontrolü 

hemen hemen tamamen lokal, entrensek bir otoregülasyon mekanizması 

ile olur (1.). 

Muhtelif şiddetteki egzersiz sırasında kalbin dakika volümünün organlara 

yaklaşık dağılımı Tablo 2. de gösterilmiştir. 

t'O2=250 v'O2=1000 vo2=2soo vo2=4ooo 

cc/dak. cc/dak. cc/dak. cc/dak. 

Hafif Orta Maximal 
istirahat Egzersiz Egzersiz Egzersiz 
cc/dak. cc/dak. cc/dak. cc/dak. 

Beyin 750(12.9%) 750(7. 9%) 750(4.3%) 750(3%) 

Koroner 250(,4.3%) 350(3.6%) 750(4.3%) 1000(4%) 

Kas 12 O O ( 2 O • 7 %) 4500{'17 .4%) 12500(71.4%) 22000(88%) 

Deri 500(8.6%) 1500(15.8%) 1900(10.9%) 600(2.4%) 

Böbrek 1100(19%) 900(9.5%) 600(3.4%) 250(1%) 

Splanknik alan 1500(25.9%) 1100 ( 11 . 6 %) 600(3,'1%) 300(1.2%) 

Diğerleri 500(8.6%) '100 ( 4. 2 %) 400(2 .3%) 100 (O. 4%) 

Toplam Vmcc. 5800( %100) 9500(%100) 17500(%100) 25000(%100) 

Tablo 2: Muhtelif şiddetteki egzersizlerde kalbin dakika volümü(l) 

Toplam vücut ağırlığının %40 kadarını teşkil eden kaslar. istirahat 

halinde total kan akımının %15 kadarını alırlar. Kasların arteriyolleri düz 

kasların entrensek tonusu ve sempatik vazokonstriktör sinir impulsları 

tarafından bü.zülmüş durumdadır. 
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Egzersiz başlangıcında veya egzersizden hemen evvel kalp atım sayısı 

ve kalp dakika volümü artmaya başlar v~ bütün vücuttaki iskelet 

kaslarının arteriyolleri yüksek beyin merkezlerinden gelen ve sempatik 

kolinerjik vazodiJatör sinirlerle iletilen impulslara bir cevap olarak 

genişler (21). 

Aynı zamanda karın organları ve deriden kan akımını sempatik adrenaljik 

vazokonstriktör sinir fibrilleri etkisiyle azalır. Böylece kanı iskelet 

kaslarına yönlendirecek hazırlık yapılmış olur (21). 

Kan akımının düzenlenmesinde ikinci kademe egzersize katılan kasların 

aktivitelerinin artması ile başlar. lşıda lokal artma, açığa çıkan 

metabofitler ve potasyum gibi diğer kimyasal faktörler, arteriyollere etki 

ederek onları daha da genişletir. Böylece aktif kaslarda kan akımı- artar. 

Aynı zamanda a.ktif olmayan kasların arteriyolleri, inisyal (başlangıç} 

sempatik kolinerjik vazodilatör etkinin kayboluşu ve bu arteriyollerin 

düz kaslarının normal entrensek konstriksiyonunun tekrar etmesi 

sebebiyle kasılırlar. Bu cevapların sonucu olarak aktif kaslarda kan 

akımı artar (21). 

2.3.4. Lokal Düzenleme 

Egzersiz sırasınd~ oksijenin süratle kullanılması sonucu kas dokusunda 

oksijenin azalması prekapiller sfinkterleri açar. Bu. durum kan damarları 

üzerinde vazodilatör etkide bulunur ve bu yolla kasın kanlanmasında 

artışa neden olur. Kas aktivitesinin dolayısıyla metabolizmasının artması 

ile kas dokusunda karbondioksit artışı, potasyum açığa çıkışı, adenozin 

trifosfat (ATP) parçalanma ürünleri artışı da lokal düzenlemede rolleri 

bulunmaktadır 0). 

2.3.5. Kalp Frekansı (t:,labız) 

Egzersizin ilk 30 saniyesinde kalp frekansında hızlı artış olur, nedeni 

kardio inhibitör merkezin motor yollardan yayılan efferent impulsların 

etkisi altında inhibe olmasıdır. Orta derecedeki egzersizlerin ilk 

dakikasındaki artıştan sonra kalp frekansında belirli bir düşme olur. 

Kalp frekansı egzersiz yükünün derecesine uygun bir düzeyde devam 

eder. 

Ağır egzersizde ilk 30 sn. deki hızlı yükselmeden sonra kalp vurumları 

orta derecedeki egzersize göre daha yüksek bir düzeyde dengelenerek 

devam eder. 
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Maksimum yüklü egzersizlerde başlangıçta kalp frekansının hızlı 

yükselmesi devam ederek ortalama 190-200 vurum/dak. kadar çıkar. 

Egzersizde kalp frekansının giderek yükselmesi kardio akseleratör 

merkezinin aktivitesi ve böbrek üstü bezinden adrenalin . deşarzının 

artması ile olur. 

Ağır anaerobik egzersizlerde arter.yel pH ve Poz düşmesi sonucu 

kimoreseptörlerin uyarılması da nabız frekansını artıran nedenlerdir. 

Egzersizin ileri dönemlerinde vücut ısısının artışı da yukarıdaki 

faktörlere eklenerek kalp frekansını yükseltir. 

Egzersiz kesildikten sonra kalp frekansı başlangıç değerlerine dönüşü, 

yükselmesinden daha yavaş bir şeki·lde ol~r. Kalp frekansındaki ilk 

düşüş sempatik uyarının kesilmesi sonucu olur. 

2.3.6. Vurum Hacmi ve Dakika Hacmı 

Her sistolde ventrikül tarafından damarlara atılan kan miktarına vurum 

(atım) hacmi denir. Normalde ortalama 70ml. olan vurum hacmi çeşitli 

yaşam koşullarında 140ml. ye atletlerde 200ml. ye kadar çıkabilir (9). 

Bir ventrikülden dakikada atılan kan miktarına dakika hacmi denir. 

Dakika hacmi ventriküllere diyastolde gelen kanın miktarına, 

kontraksiyon kuvvetine ve vurum sayısına bağlıdır (9). 

Dakika Hacmi= Vurum hacmi x Vurum sayısı 

· Dakika hacmini öfke, korku %50-100, yemek yeme %30, egzersiz %700 

artırırken, yatar durumdan oturma veya ayağa kalkma %20-30 oranında 

düşürür. 

Egzersizde kalbin dakika hacmindeki artış egzersizin şiddeti ile ve 

dokuların oksijen kullanımı ile direkt olarak ilişkilidir. 

Deney hayvanlarında kalbin denervasyonundan sonra yaptırılan 

egzersizde kalp frekansının değişmemesine karşın, vurum hacmi artar. 

Bu olay sempatik tonusun yükselmesine bağlı olarak, büyük tonusun 

venlerdeki kontraksiyon sonucu kalbe dönen kan miktarındaki artışla 

açıklanmaktadır. 

Normal koşullarda egzersizde heterometrik otoregülasyon vurum 

hacmindeki artışla birlikte kalp frekansını da artırarak· dakika hacmini 

çoğaltmaktadır. 
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Egzersiz süresince artan sempatik tonus kalpte inotropik (kontraksiyon 

kuvveti) etki ile vurum !hacinfnf yükseltirken dolaşımdaki kanın 

dokuların gereksinimine göre dağılmasını da sağlar. Splanknik alanda 

ve ısı yükselmesinden önce -deri duvarlarında görülen vazokonstriksiyon 

yanında, çalışan kaslarda gelişen vazodilatasyon sempatik tonusun 

artışına bağlıdır (9). 

istirahat halinde çizgili kaslar dakika hacminin %15- 20 sini alırken 

egzersizde bu oran %85- 88 ine ulaşmaktadır. Kalbin dakika hacminin 

artması sonucu arteri yel kan basıncında yükselme -görülür. Ancak 

sistolik basınç yükselirken diyqstolik basınç ya hiç değişmez ya' da 

egzersize katılan kas grubunun büyüklüğü oranında periferik direnç 

azalacağından düşer . 

Dakika hacminin ve arteriyel kan basıncındaki artı şın yanında gelişen 

vazodilatasyon sonucu geçen kan miktarı ileri derecede artarak kaslara 

gerekli düzeyde oksijen sağlanır (9). 

Egzersize büyük kas kitlesinin katılması ile periferik. vazodilatasyon ve 

kalbe dönen kan hacmi büyük olur. Kalbin fazladan kanı 

pompalayabilmesi için sempatik uyarılması ve parasempatik uyarılmanın 

azalması ile dakika hacmi normal kişi lerde 20- 25 litre, iyi antrenmanlı 

kişilerde 30- 35 litreye kadar çıkabilmektedir . 

Kalp dakika hacmindeki artış ilk olarak egzersiz beklentisi sırasında 

sempatik stimülasyonla sağlanır . Daha sonra, abdominal kasların gerimi 

venöz dönüşü hızlandırarak kalp dakika hacmini yükseltir. Nihayet 

egzersiz gerçekten başladıktan birkaç saniye içinde kasların kendilerinde 

yoğun bir lokal metabolik vazodilatasyon başlar ( 1 O J. 

2. 3 • 7 Kan basıncı 

Arteriyel sistemdeki kanın damar çeperlerinin her bir ünitesine 

yaptığı basınca arteri yel kan basıncı denir. Arterlerdeki maksimal 

basınca sistolik basınç, minimal basınca da diyastolik basınç adı verilir. 

ikisi ara·sındaki fark ise nabız basıncını verir. Sindirim, heyecan ve 

egzersiz sistolik kan basıncını artırır. Sakin uyku ilk saatlerde kan 

basıncını azaltır (9). 

Sistolik kan basıncı gençlerde 130mmHg . , yaşlılarda 1 SOmmHg. dan 

yüksekse hipertansiyon, erkekte 110, kadında lOOmmHg. dan aşağı ise 

hipotansiyondan söz edilir. 
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Arteriyelin elastikiyeti, arteriyol çapı ve dolayısıyla periferik direnç 

kan ' basıncı üzerinde rol oynayan etkenlerdir (2, · 9, 10). 

Arteriyel Basınç= Kalp Dakika Hacmi x Total Periferik Direnç 

Burada görüldüğü gibi kalp dakika hacmi ve periferik direnci artıran 

herhangi bir neden ortalama arter basıncını yükseltmeye neden 

olmaktadır ( 1 O). 

Normal bir insanın egzersizle hem sistolik hem diyastolik kan basıncı 

artar. Ancak artma sistolikte belirgin diyastolikte çok azdır . 

Egzersizin başlamasıyla deri damarlarında daralma görülür, egzersiz 

devam ettiğinde ısı düzenlemesi gereği deri damarları daha sonra 

genişler. Efora katılan kas kitlesi büyük olduğu taktirde genişleyen 

damarların peri ferik dirence etkisi daralan damarlarınki ile dengelenir . 

Peri ferik direnç çok az bir değişme gösterir. Bunun sonucunda 

diyastolik basınç değişmez veya çok az yükselir . 

Büyük kas kitlesini içeren egzer sizlerde sistolik basınçtaki artma 

diyastolik basınca ora nla daha büyük olur ve nabız basıncı artar. Nabız 

basıncının büyüklüğü kalbin atım volümünün büyüklüğünü gösterir ( 1). 

Eforda kullanılan kas kitlesi küçük ise genişleyen damar az, daralan 

ya da da r durumda olan damarlar fazla olacağından periferik dire nç de 

artacaktır . Bunun sonucunda az kas kitlesi ile yapılan eforda kan 

basıncı artması daha yüksek olur. Ayrıca statik egzersizler kalbe basınç 

yönünden yüklenme yapmakta, kalbin yükünü artırmaktadır ( 1). 

Kan basıncında artma eforun şiddetine bağlıdır. İlk dakikalarda sistolik 

' , · basınçta bir yükselme görülür. Efor devam ettiğinde basınç düşmeye 

başlar bu durumda deri damarları da ısı düzenlemesine katkıda bulunmak 

üzere genişlemeye başlarlar. 

Bu düşme ayrıca kaslardaki inisyal genel vazodilatasyona bağlanmıştır. 

Bundan sonra da basınçta istikrarlı bir yükselme olur. Maksimal 

seviyeye çıkmaı işin şiddeti ile orantııdır (2). 

Egzersizin bitmesi ile arteriyel kan basıncı önce süratle düşer, sonra 

biraz yükselir. Daha sonra da normale döner. Kan basıncının hızlı 

düşüşü kasılan kasların pompa etkisinin birden kalkması sonucu kanın 

genişlemiş kan damarlarında toplanmasına bağlanmıştır. Kan basıncının 

bu şekilde düşmesi refleks vazokonstriksiyona sebep olduğu için de daha 

sonra kan basıncı yükselmektedir ( 17). 
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2.3.8. Hız Basınç Çarpımı (Double Product) Ya da Rate Pressure Product 

(R.P.P.) 

Miyokardın oksijen tüketimi direk yöntemlerle ölçülememektedir. Bununla 

birlikte kalp hızı, miyokard içi gerim (basınçxstress} ve kalbin kasılma 

durumu arasındaki ilişkiden veya sistolik kan basıncı. kalp frekansı, 

sol vehtriküldeki ml/dak/ lO0gr. oksijen tüketiminden ya da sol ventrikül 

ejeksiyon zamanıxsistolik kan basıncıxkalp frekansı üçlüsü' arasındaki 

ilişkiden tahmin edebiliriz (24). R.P~P. dan herhangi bir iş düzeyinde 

miyokardın oksijen tüketimi tahmin edilebflir. 

Yapılan bir araştırmada antrenmansız sağlıklı kişiler antrenmanlı kişilere 

göre daha yüksek sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp frekansı, 

· ·. ·R.P.P. değerlerine sahiptirler (24). 

Birçok araştırmacı R.P.P. · dı kalp frekansı (HR)xsistolik kan basıncı 

S.B.P.xl tıo2 ol~rak verirken (5, 15, 18, 22, 2ll) bazı · araştırmacılar 
S.B.P.xHRxl/103 olarak vermektedir (3, 3ll). Biz araştırmamızda 
S. B.P.xHRxl /103 olarak kullandık. 

2.3.9. R.R. (Recovery Ratio. Kan Basıncında Geri Dönüş Oranı) 

Sistolik kan basıncının egzersizden sonra istirahat seviyesine dönmesi 

iyileşme oranıdır. Egzersizin en şiddetli durumundaki peak (tepe) 

noktasındaki sistolik kan basıncına bölünmesi ile bulunur,' 

Recovery Ratio (R.R)= 
Egzersizden sonraki sistolik değer 

Egzersizde tepe sistolik değer 

Sağlıklı ve kroner arter hastalığı olanlar arasında fark vardır. Yüksek 

değerler kan basıncının yüksek olduğunu-iyileşmenin olmadığını-küçük 

değerler kan basıncının düştüğünü-iyileşmenin olduğunu-gösterir. 

2.11. EGZERSİZ SIRASINDA METABOLIK PARAMETRELER 

2 .4.1. MaxV02 

Maksimum yüklemede bir dakikada kullanılan sarfedilen o 2 miktarına 

Maxvo2 denir. MaxVO2 organizmanın büyüklüğü ile ilişkili olduğu için kg~ 

başına maksimum yüklemede organizmada sarfedilen o2 miktarı aerobik 

kapasitenin belirlenmesinde daha geçerli bulgudur. Bu Maxvo 2 

mi.kg. - 1dk. -l olarak ifade edilir. 
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Maksimal oksijen kullanımı 20 yaşına kadar artar daha sonra düşmeye 

başlar. Şiddetli fiziksel antrenmanlarla %1 O artırılabilir (21) • Bazı 

kaynaklara göre bu artış %10-30 arası olabilmektedir. 

Dayanıklılık dallarında olimpiyat şampiyonlarında 75-80 ml.kg.-1 dk.-1 

Maxvo2 değeri bulunabilir. orta derecede hareketli 20 yaşındaki 

kişilerde 45-50 ml.kg'.-1dk.-1 değeri gözlenmektedir (21). Maxvo2 en 

yaygın olarak ergometrik bisiklet veya treadmill testleri ile ölçülür. 

Sedenter kişilerde oksijen kullanımı 20 mi. kg. - 1dk. -ı oh,ırken kadınlarda 

%15-20 oranında düşük olmaktadır ( 13). 30 yaşında azalmaya başlarken, 

iyi antrenmanlı 60 yaşındaki kişilerin Maxvo2 si 30 yaşında antrenmansız 

kişilerden daha yüksektir ( 13). 

Sporcu veya sedenter yaşayan kişilerde Max\702 kullanımının ölçülmesi 

aerobik çalışma gücü hakkında iyi bir kriterdir. Aerobik kapasite yerine 

aerobik güç terimini kullanmak daha geçerlidir (23). 

Maksimal o 2 kullanımı egzersiz tipi, genetik yapı, antrenman durumu, 

yaş, cinsiyet gibi faktörler tarafından etkilenir. Treadmil testle_rinde 

ölçülen Maxvo2 değerleri bisiklet testlerinde elde edilen değerlerden 

yüksektir . Antrenman durumu da Maxvo2 yi etkileyecektir. Puberte 

öncesi kız ve erkek çocuklarda Maxvo2 değerlerinde farklılık yoktur 

(23). 

Organizmada o 2 kullanımını etkileyen faktörler (2) : 

1- Akciğerlerde ventilasyon kapasitesi 

2- Ka.nın o 2 taşıma . kapasitesi 

3- o 2 nin dokulara geçiş kapasitesi 

ıı- Kalbin dakika hacmı . 

2 .11.2. Solunum 

Dinlenme sırasında normal dakikada 10-15 soluk alınır bu da yaklaşık 

5 ile 7 ,5 litre/dakika havadır. Tidal volüm (bir soluk alımı verimi) 500 

mi/ soluktur. 

Egzersizde oksijene duyulan ihtiyaçtan dolayı solunum sıklığı artar. Orta 

şiddetle bir egzersizde 20- 25 litre hava alırken maksimal çalışmada 

oksijen alımı 30-35 litreye kadar çıkar. Bazı kişelerde maksimum VE 

( ventilasyon eguvelant) 100-200 litre/dak. arasındadır. 

Egzersizde solunum frekansı 12-:-15 den 40-50 ye kadar çıkar. Soluk 

hacmi volümü istirahat koşullarında · vital kapasitenin %1 O kadar olduğu 

halde egzersizde %50 sine kadar çıkabilmektedir ( l). 
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Egzersiz sırasında kasların oksijen ihtiyacı artarken meydana gelen 

karbondioksit de artmaktadır. Maksimal şiddetteki egzersizde anaerobik 

enerji metabolizması sonucu meydana gelen laktik asidin kan bikarbonatı 

ile tamponlanması ile oluşan, karbondioksit {36) de buna ilave olmaktadır 

böylece R.Q.nun bir'in üstüne çıkmasını sağlar. Egzersizle akciğerlerde 

gaz :alım verimi kapiller yatakda büyür ve geçen kan miktarı da artar 

{ 1 , 36) • 

istirahat koşullarında solunumun ekspirasyon süresi inspirasyon 

süresinden daha uzundur. Egzersizde solunum sayısı arttıkça 

ekspirasyon süresi kısalır ve her iki süre birbirine eşit hale gelir ( 1). 

2.11.3. Anaerobik Eşik 
, 

Wassermen'a göre anaerobik eşik aerobik enerji üretimine anaerobik 

mekanizmaların da desteğinin gerektiği en düşük egzersiz V02 düzeyi. 

Egzersiz esnasında öyle bir noktaya gelinmektedir ki o aşamada 
• 

metabolik yönden aktif durumda olan kasların oksijene duyduğu ihtiyaç 

mitokondrilere sağlanmakta olan 0 2 miktarını aşmaktadır. ihtiyaç duyulan 

o 2 miktarı arasındaki bu dengesizlik hücre stazolunde anaerobik 

koşullarda ·meydana gelen pruvat----+ laktat dönüşümünde bir artışa 

neden olur (36). 

Biriken laktik asit bikarbonat tampon sistemiyle güçlü bir şekilde 

tamponlanır. Laktatın tamponlanması ve buna bağlı olarak asit- baz 

dengesinde meydana gelen .değişiklikler gaz alım veriminde değişikliklere 

yol açar. 

Kademeli artırılan yükle yapılan 

değerlerinin bazal değerler üzerine 

asit ölçümleri yapılmadan VE, 

değişikliklerinden yararlanılarak 

bildirmiştir (36). 

egzersizde kas ve kan laktat 

çıktığı nokta (laktat eşiği) laktik 

VC02 ile VE/V02 ve VE/VC02 

belirlenebileceğini Wasserman 

Solunum dakika volümü ve egzersiz şiddeti (veya o 2 kullanımı) 

aralarındaki linear ilişkinin bozulduğu efor düzeyi anaerobik eşiktir ( 1). 

Davis'e göre sabit yükle yapılan egzersizlerde Maxvo2 nin %50-60 dan 

daha düşük çalışma değerlerinin ne kas ne de kan laktat düzeylerinde 

herhangi bir yükselmeye rastlanmamaktadır (36). 

Simon ve arkadaşları At'nin Maxvo2 nin %5 1,5 ine LT ise %63,4 ne 

isabet ettiğini bulmuşlardır ( 36). 
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Hagberg ve arkada.şiarı laktat eşiğini yeniden tanımlamışlar ve 1 O 

dakikalık bir sabit durum (seady-state) egzersizi sırasında 2,5 mM lik 

sabit kan laktat konsantrasyonunun ortaya çıkmasına neden olan 

egzersiz yoğunluğunu laktat eşiği olarak değer lendirmişlerdir {36), 

Bazı araştırmacılara göre Kan Lak tat Konsantrasyonunun yaklaşık 2. O 

mM luk dinlenme düzeyinden a_yrılıp belirgin bir şekilde yükselmeye 

başladığı ana denk düşen enerji metabolizma düzeyinin {VO 2) hemen 

altındaki nokta aerobik eşiktir. Anaerobik eşik ise la.ktat 

akümülasyonunun 4 mM civarına yükselmeye başladığı andır (~6). 

Yoshida, 3-4 gün süre ile karbonhidrattan zengin, karbonhidrattan fakir 

ve karışık diyet uygulanan sporcularda bu tür beslenmelerin L T { Laktik 

asit eşiğine) etki etmediğini bulmuştur (36). 

Bir araştırmada deneklere kademeli artırıl~n yükle bisiklet ergometresi 

testi uygulanarak L T ölçülmüştür. Denekler 3 gruba ayrılmış 1. Kontrol 

grup, 2. 300ml suda 75 gr. glikoz eriyiği deneyden 30 dakika önce 

verilen grup, 3. Heparin verilerek serbest yağ asitleri yükseltildikten 

sonra yüklemeye alınan grup. Glikoz verilen grupta kontrole göre L T 

de bir fark bulunmamış fakat serbest yağ asitleri yükseltilmiş olan 3. 

grupta L T diğer iki gruba göre daha yüksek bulunmuştur (36). 

Anaerobik metabolizma sırasında meydana gelen laktik asidin hemen 

hemen tümü sodyumbikarbonat (NaHCO3 ) tarafından tamponlanır (17). 

Laktik asit + NaHCo3 ----r~ Na laktat + H2co3 Karbonik asit 

tt 
H2O+CO2 

Bu tamponlama reaksiyonundan serbestleyen CO2 venöz kanla akciğerlere 

taşınarak atmosfere verilir. 

Egzersizde (AT} anaerobik eşik başlangıcının belirlenmesi ( 17) : 

1- Kan laktik asit seviyesinde yükselme 

2- Kan Ph sının düşmesi ve buna paralel olarak bikarbonatın da azalması 

3- Tamponlama olayından sonra serbestleyen co2 artışına b_ağlı olarak 

v-entilasyonda artma 

4- o2 kullanımı ile ventilasyonu arasındaki korelasyon ve serbestleyen 

co2 ile artan asidozun etkisi ile solunum uyarılmasının artışına bağlı 

olarak ventilasyonda ani sapma. 
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2.5. KOL VE BACAK EGZERSİZi 

Sistolik ve diyastCllik kan basıncı kol egzersizinde bacak egzersizinden 

daha büyük olduğu bildirilmiştir. Egzersizde koldaki küçük kas kitlesi 

ve damarlar kan ai-ışına büyük direnç gösterir. Büyük kas kitlesi, 

damara sahip bacaklardaki direncin ise egzersizde daha düşük olduğu 

ileri sürülmüştür ( 13). 

Erkek ve kadınlarda kol egzersizindeki oksijen tüketiminin en yüksek 

seviyesi bacak egzersizindeki Maxvo2 nin %70-80 ni kadardır ( 13). 

Kol egzersizinde, pulmoner ventilasyon ve kalp frekansı, maksimal 

değerlerden düşüktür. Bu fizyolojik cevap farklılıkları muhtemelen kol 

ergometresinde kullanılan vücut üst kısım kas kitlesinin küçüklüğü 

yüzündendir. 

Kol egzersizi çalışmasında statik kas kontraksiyonları external çalışmaya 

katkıda bulunmuyor. Kol bükülme egzersizi sırasında vücudu tesbit 

etmek için ekstra kaslara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Önemli nokta standart egzersiz yüklemelerinde kol kullanıldığında ileri 

derecede metabolik ve fizyolojik zorlama olmasıdır ( 17) . 

Egzersiz sırasında aktif kaslardaki arteriyoller dilatedirler ve dolayısı 

ile bu kaslarda peri ferik direnç düşüktür. Büyük kas kitlesini içine 

alan egzersizlerde organizmanın total periferik direnci daha düşüktür 

ve bu durumda egzersizde görülen kan basıncı yüksekliğinin tamamiyle 

kalbin dakika hacmindeki artmaya bağlı olması gerekir. Küçük _ kas 

kitlesini ilgilendiren şiddetli egzersizlerde ise aktif olmayan kaslardaki 

vazokontriksiyon sebebi ile · total periferik direnç artar. Bu tür 

egzersizler sırasında kan basıncı yükselmesi büyük kas kitlesini içine 

alan egzersizlerdekinden daha yüksek olacaktır. 

Egzersizin bitmesiyle arteryel kan basıncı süratle düşer arteryel 

basınçtaki bu düşüş -kasılan kasların pompa etkisinin birden kalkması 

sonucu kanın genişlemiş kas damarlarında toplanmasına bağlanmıştır. 

Bu düşüşten sonra tekrar yükselmesi refleks vazokontstriksiyona 

bağlıdır (21). 

Egzersizde kasılan kas damara baskı yaparak kanın kalbe doğru 

gitmesini zorlar. Kas pompası yürürken, koşarken, ayakta dururken 

önemlidir. Bu türdeki egzersizde kaslar alternatifli kasıhr, gevşerler. 

Ağırlık kaldırma ve statik egzersizlerde kassa! zorlama venöz dönüşü 

engeller niteliktedir ( 8) • 
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Kol egzersizinde vücudu tesbit etmek stabilizesi için kasların uzun süre 

kasılt· kalması , v~nöz dönüşü engeller nitelik taşır. Bu nedenle mak&imal 

kan akımı sırasında damar direnci üst eksremitelerde alt ekremitelere 

oranla daha yüksektir (29). 
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2.6. ÇALIŞMANIN AMACI 

Koroner yetersizliği olan kişilere kol egzersizlerinin kalbe yaptığı yük 

daha fazla olduğu düşüncesi ile kol egzersizlerinden kaçını lması önerildi 

(33). Son senelerde yapılan çalışmada ( 15) kol egzersizinin anaerobik 

eşikte miyokart oksijenlenmesinin daha iyi olduğunu iddia etmiştir. 

Biz bu çalışmamıza kol ve bacak egzersizlerinin kardiovasküler sistemde 

yaratacağı değişiklikleri incelemek ve çelişkili düşüncelere bir açıklık 

getirmek amacı ile giriştik. 
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3. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma için 9 erkek üniversite öğrencisi gönüllü oldu. Yaşları 20. 1 

{+2.1) yıl ve kiloları 72.2 {+12.2)kg. dır. Denekler sedenter {düzenli 

antrenman yapmamış) kişilerden seçilmiştir. Daha önce sistemik ve 

ortopedik hastalık geçirmemişlerdir. 

Deneklere yapılacak test hakkında bilgi verilmiş, teste gelmeden önce 

herhangi bir yasaklama getirilmemiş, öğrenciler rastgele seçilmiştir. 

Testten önce fiziki muayene yapılmış boy ve kiloları ölçıilmüş, ars-EKG 

12K bilgisayariı elektrokardiyografi ile EKG alıruruştır . Parmak ucundan 

kapiller kan alınmış eritrosit, Hb. Htc. lokosit değerlerine bakılmış, 

sensorMedics 2400 ile solunum testleri yapılmıştır ·(Resim ı ,2,) 

Bu incelemelerden sonra deneğin teste girip girmemesine karar verilmiş 

test sırasında en az bir hekim ve sürekli çalışır durumda defibrilatör 

hazır bulunmuştur. 

3.1. MATERYAL 

-Bisiklet ergometr.e. testi Jçin_ kefeli Mooark 814 e modeli kullanılmış sele 

yükseJ<liği her denek için { Resim 3 } ayrı ayarlanmış. Pedallar aşağı 

pozisyonda iken deneğin bacakları hemen hemen düz olacak şekilde 

ayarlanmıştır· .4 denek için 50 Watt yük ile başlanmış her üç dakikada 

50 Watt artırılmıştır. 

5 denek için 25 Watt yükle teste başlanmış her üç dakikada 25 Watt 

artırılmıştır. Denekler tükenme derecesine gelinceye kadar teste devam 

etmişler, dinlenme verilmemiştir. 

Bu değişiklik çalışma başladıktan sonra farklı y·üklerin etkisini 

göstermek için yapılmıştır. 
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Resim 1: ars-EKG 12 K, Bilgisayarlı eJektrokardiografi yüklemeli 
(eforlu) sistemi. 
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Resim 2: SensorMedics 2400, Solunum test cihazı 
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Resim 3: Kefeli Monark 814 e, Bisiklet ergometre modeli. 

Resim 4: Monark 881, kol ergometre modeli 
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Kol ergometı-etestleri Monark 881 model kol ergometresi ile yürütülmüştür 

(~esim 4). Sandalye yüksekliği her denek için ayrı olarak ayarlanmış, 

dirsek hareketinin merkezi kol ergometresinin zincir dişlisi ile aynı 

düzeyde olacak şekilde, vücuttan uzaklık, deneklerin kollarının bükülmesi 

sırasında diğer kol düz olacak şekilde ergometre sabitlenmiştir. 

Kol ergometresi için çalışma yükü bacak ergometresinde olduğu gibi 4 

denek için 50 Wattla başlanmış her üç dakikada 50 Watt artırılmış, diğer 

5 denek için - ise 25 Wattla başlanmış her üç dakikada yük 25 Watt 

artırılmıştır. 

Kol ve bacak ergom~tresinde dakikada pedal çevirme hızı 50 RPM olarak 

belirlenmiş, ergometre üzerindeki dijital ekrandan ve Pulse meterle ritm 

verilmiştir. 

3.1.1. Kan Basıncı 

Colin model STBP-780 ile ölçülmüş, brakial arter üzerine yerleştirilen 

mikrofonlu manşetle kortkov sesleri alınmış ve göğüs üzerine yerleştirilen 

elektrotlarla kalp frekansı belirlenmiştir. Bu frekanslara uyan korotkov 

sesleri kabul edilerek artı farklar ekarte edilmiştir. Her üç dakikada bir 

(egzersiz sonu bir dakikada) otomatik olarak sistolik kan basıncı (SBP), 

diyastolik kan basıncı ( DBP) ve Rate Pressure Pruduct ( RPP) 

ölçülmüştür ( HR x SBP x 1 /1000) (3). Egzersizden sonra grafik ve 

sayısal raporun yanında Recovery Ratio (RR ;Kan basıncında iyileşme 

zamanı) dakikada bir sayısal olarak verilmiştir. Biz çalışmamızda RR için 

3 .dakika değerlerini tesbit ettik ( Resim 5). 

3. 1.2 .Metabolik Ölçüm 

SensorMedics 2900 C metabolik measurement ile yapılmıştır. Bu aletler 

(Resim 6) Breath by Breath (her nefeste) yöntemi ile O2,CO2 ölçülmüş, 

solunum frekansı ( RR) ve Ventilasyon (VE) tesbit edilmiştir. 02 analizi 

hızlı bir yöntem olan Zirkonyum Oksit ile CO2 ise lnfraret Absorbtion 
' yöntemi ile ölçülmüştür. Her gün kalibrasyon enjektörü ile hacim 

kalibrasyonları ve %26 02 -N2 ile %16 02 + %4 CO2 azot karışımı gazları 

ile de gaz ölçüm kalibrasyonları yapılmıştır. Sporcu test sırasında 

Rudolph Mask 2 Way 7910 ile sisteme bağlanarak ekspirasyon havasından 

alınan örneklerle gaz analizleri yapılmış ve VE ölçülmüştür. 

- 25 -



Resim 5: Colın model STBP- 780, Otomatik kan basıncı ölçme modeli 

Resim 6: SensorMedics 2900c, metabolik ölçüm modeli. i 
1 
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3. 1 . 3. Elektrokardiografi 

Q 5000 egzersize test monitör ile • test sırasında denekte meydana gelen 

EKG değişiklikleri ekrandan takip edilmiş, kalp vurum frekansı 

belirlenmiş test bitimi Ue rapor halinde bilgiler kaydedilmiştir (Resim 7). 

3.2. METOD 

Denek teste başlamadan önce disposebıl e lektrotlar vücuduna yerleştikten 

sora istirahat EKG si kaydedilmiş, istirahat kan basıncı ölçülmüştür. 

Ayrıca deneğin metabolik değerleri Baseline, Warm up (aktif ısınma) 

seviyeleri ölçülmüştür. 

Denek teste başlamadan 3-5 dakika boş pedal çevirmiş daha sora 

protokoldeki yüklerin uygulanması ile test başlamış denek tükeninceye 

kadar test devam etmiştir. Denek kendi isteğiyle testi bitirmiştir. Test 

bitiminden sonra denekler 30 dakika kontrol altında tutulmuştur. 

Deneklere ikinci test için en az bir haftalık zaman verilmiş, bisiklet ya 

da kol ergometre testi rastgele yapılmıştır. 

Her test bilgisi printer çıkışı ile kağıda dökülmüş metabolik ölçüm 

değerleri, EKG ve solunum değerleri diskete depolanmıştır. 

istatistik Analiz: Araştırmamızdaki bütün veriler student t testine göre 

değerlendirilmiştir P ( O. 05 olanlar anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
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' Resim 7: Q 5000 Egzersiz test monitor, EKG modelı · 
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'I. BULGULAR 

4.1. DENEKLERiN MAKSiMAL EGZERSiZ BULGULARI 

Çalışmaya aldığımız denekler bisiklet ve kol ergometresinde her üç 

dakikada artan yükle (watt) teste devam etmişler. Yorulduklarını 

kendilerJ söyleyerek , test bitir,Umiştir . Deneklerin fiziksel özelli.kleri(:rablo: -

3} te gösterilmiştir. 

iş Yükü: Deneklerin test sırasında ulaşabildikleri en yüksek wat_t 

değerleridir. 

Beş denek 25 watt yükle teste başlamış her üç dakikada 25 watt 

artırılmıştır . Bu deneklerin bisiklet ergometresinde ortalama 165,0 +25 

watt yüke ulaşmış, ortalama egzersiz süreleri 18,44 +2,32 dakikadır. Aynı 

deneklerin kol ergometresinde ulaştıkları yük 70 H 1 watt egzersiz 

süreleri 7,44 +1,46 dakikadır (Tablo:4, Grafik:l, 2). 

Dört denek 50 Watt yukle teste başlamış her üç dakikada 50 watt yük 

artırılmış bisiklet ergometresinde 162, 5 +25 watt yüke ulaşmış ortalama 

egzersiz süresi 8, 75 +0,83 dakikadır . Aynı deneklerin kol ergometresinde 

ulaştıkları yük 100 +00 watt, egzersiz süreleri ise 4, 15 +O, 12 dakikadır 

(Tablo:4, Grafik:1, 2). 

Kalp Vurum Frekansı: Başlama yükü 25 watt olan denekler bisiklet 

ergometresinde ortalama 190,2 +6 ,37 kalp vurum frekansına çıkmışlar. 

Kol ergometresinde ortalama 171,6 +15,75 kalp vurum frekansına 

çıkmışlardır. 

Başlama yükü 50 watt olan denekler bisiklet ergometresinde ortalama 

182,5 ·+9,25 kalp frekansı, kol ergometresinde ortalama 176,75 +8,30 kalp 

frekansına çıkmışlardır (Tablo:5, Grafik:3). 

Maksimal Solunum Frekansı: 25 watt yükle teste başlayan denekler 

maksimal solunum frekansı bisiklet ve kol · ergometresinde sırasıyla 40, 2 

+7, 72 ve . ~~, 5 +S ,.o dır. 50 watt yükle teste başlayan deneklerin maksimal 

solunum frekansı bisiklet 34,25 +7 ,45, kol ergometresinde 33,25 +6,60 

olarak bulunmuştur (Tablo:5,. Grafi.k:4). 
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Boy (cm) Ağırlık (kg) Yaş (yıl) 

N===S x 178.4 73.6 20 

(25 Watt) SD +4.33 +6.30 +1.58 

N=4 x 179.5 70.5 20.S 

(50 Watt) SD +7 .14 +7.0 +0.9 

Tablo 3: Deneklerin fiziksel özellikleri 

iş Yükü (Watt) Egzersiz Süresi (dak.) 

Bisiklet Kol Bisiklet Kol 
Ergomet. Ergomet. Ergomet. Ergomet. 

N=5 x 165.0 70 * 18.44 7.44 * 

(25 Watt) 50 +25 +11 +2.32 +1.46 

N=4 x 162.5 100 8.75 4. 15 

(50 Watt) SD +25 +00 +0.83 +o .12 

Tablo 4 :Deneklerin fiziksel parametreleri * N=4 

Dinlenik Maksimal Maksimal 
KalP" Kalp Vurum Frekansı Solunum Frekansı 
Vurum 
Sayısı Bisiklet Kol Bisiklet Kol 

Ergomet. Ergomet. Ergomet. Ergomet. 

N=5 x 73 190.2 171. 6 * 40.2 39.5 * 

(25 Watt) SD +5.09 +6.37 +15.75 +7. 72 +S.O 

N==4 x 72.25 182.5 176.75 34.25 33.25 

(50 Watt) SD +5.67 +9.25 +8.30 +7.45 +6.60 

Tablo 5: Deneklerin fizyolojik parametreleri ( 1) * N=4 
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Grafik 2: Bisiklet ve kol ergometresinde egzersiz süre değerleri 
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MaxV02 (MI kg. -ldk. -lı: 25 watt yükle teste başlayan deneklerin 

bisiklet ve kol ergometresi ıçın değerleri sırasıyla 30,78 +S,20 ve 18,96 

+2,72. 50 watt başlama yükü için değerler sırasıyla 28,37 +4,38 ve 20,88 

+3,35 olarak bulunmuştur (Tablo:6, Grafik:S). 

VE: 25 watt yükle teste başlayan deneklerin bisi.klet ve kol ergometresi 

için sırasıyla 83,96 +18,01 ve 61 +9,99 dur. 50 watt başlama yükü için 

değerler sırasıyla 67,05 :ı:10,1s ve 59,27 +15,21 olarak bulunmuştur 

(Tablo :6, Grafik:6). 

%MaxV02P (Oksijen kullanım yüzdesi): 25 watt yükle teste başlayan 

deneklerin bisiklet ve kol ergometresi için sırasıyla 61,4 +7,89 ve 39,75 

ve 39,75 +5,18 dir. 50 watt başlama yükü için değerler sırasıyla 54,75 

+3,91 ve 39 +8,83 olarak bulunmuştur (Tablo:6, Grafik:7). 

MET (M~tabolic Equivalent): 25 watt yükle teste başlayan deneklerin 

bisiklet ve kol ergometresi için değerleri sırasıyla 9,01 +1, 10 ve 5,47 

:ı:o, 75 dir. 50 watt yükle teste başlayan denekler için bisiklet ve kol 

ergometre değerleri sırasıyla 8,22 +0,92 ve 5,95 +1,73 olarak bulunmuştur 

(Tablo:6, Grafik:8). 

T .A. (Tansiyon Arteriyel, kan basıncı mmHg): 25 watt yükle teste 

başlayan denekler için bisiklet ve kol ergometresi için sırasıyla S . B. P. 

(Sistolic blood pressure,. Sistolik Kan Basıncı) değerleri 174,2 +21, 13 

ve 140,5 +14,54 mm.Hg. olarak bulunmuştur. Aynı deneklerin bisiklet 

ve kol ergometresi için D. B. P. (Diastolic Blood Pressure, Diyastolik Kan 

Basıncı) değerleri sırasıyla 83 +3, 74 ve. 64, 5 +1 O, 21 mm. Hg olarak 

bulunmuştur. 

50 watt yükle teste başlayan deneklerin T . A. S~ B.P. değerleri bis_i.~1.~t 

ve kol ergometresi için sırasıyla 158 , 5 +9, 46 ve 157 +26,16 mm . Hg D.B.P. 

için değerleri sırasıyla 84,25 +8,84 ve 70,7 +12,87 mm.Hg olarak 

bulunmuştur (Tablo:7, Grafik:9, 10). 

R.P.P. (Rate Pressure Product): 25 watt yükle teste başlayan deneklerin 

bisiklet ve kol ergometresi için değerler sırasıyla 3,0.IJ +3,91 ve 2.IJ,87 

=F3, 02 mm. Hg olarak bulunmuştur. 50 watt yükle teste başlayan denekler 

için bisiklet ve kol ergometre değerleri sırasıyla 28,9 +2,58 ve 27, 72 

+4,42 mm . Hg olarak bulunmuştur (Tablo:7, Grafik:11). 

R.R. (Recovery Ratio, kan basıncında iyileşme oranı): Kan basıncında 

geriye dönüş oranı 3. dakika için alınmıştır. 25 watt yükle teste başlayan 

deneklerin bisiklet ve kol ergometresi için sırasıyla O, 79 +O, 07 ve O, 94 
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Maxvo 2 {MI. Kg. -ldk. -l) VE {Volume Expired) % MaxVO2 P 
( lit) {Oksijen Kul. Yüzd. 

Bisiklet Kol Bisiklet 
Ergomet. Ergomet. Ergomet. 

N=S x 30.78 18.96 * 83.96 

(25 Watt) SD +5.28 +lL.63; +18.01 
-· 

N=4 x 28.37 20.88 67.05 

(50 Watt) SD +4.38 +3,35 - ::ı:ı o .15 

Tablo 6: Deneklerin fizyolojik parametreleri (2) 

* N=4 

T.A. (Tansiyon Arteriyel) (mm.Hg) 

Bisiklet Ergometresi Kol Ergometres i 

Kol Bisiklet Kol 
Ergomet •. Ergomet. Ergomet. 

61.00 * 61.4 39.75i< 

. ' +9. 99 . '+7.89 +5.18 
; 

59.27 54.00 39 ... 
+15.21 · +3 .. 91 . +8.83 

R.P.P{mm.Hg) 

Rate Pressure Product ** 

S.B.P. D.B.P. S.B.P • . D.B.P. Bisiklet Kol 

N=5 x 174.2 83 140.5 64.5 

{25 Watt) SD +21. 13 +3.74 +14.54 +10.21 

N=4 x 158 84.25 157 70.5 

(50 Watt) SD +9.46 +8.84 +26. 16 +12 .87 

Tablo 7: Deneklerin fizyolojik parametreleri (3) 

* N=4 

** mm.Hg x vurum frekanst x dakika Xl/103 

Ergomet. Ergomet. 

33.04 24.97*' 

+3.91 +3.02 

28.9 27. 72 

+2.58 +4.42 

MET 
{Metabolic Equivolent) 

Bisiklet Kol 
Ergomet. Ergomet. 

9.01 5~47$ 

+1 • 1 O +0,75 

8.22 5.95 

H .22 +1.73 

R.R (3.Dak.) 

Recovery Ratio 

Bisiklet Kol 
Ergomet. Ergomet. 

0.79 O .94 * 
+0.07 +0.11 

0.89 0.84 

+0.06 +0.26 
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+0,11 mm . Hg olarak bulunmuştur. 50 watt y_ükle teste başlayc1n 

deneklerin bisiklet ve kol ergometresi ıçın değerleri sırasıyla O, 89 +O, 06 

ve 0,84 +0,22 mm.Hg olarak bulunmuştur (Tablo:7, Grafık:12). 

ıı. 2. Deneklerin A. T. (Anaerobik Threshold, anaerobik eşik) Bulguları: 

Anaerobik eşik için dakika venlitasyonu (VE) ve Karbondioksit yapımı 

{VCO2) lineer çizgide 

seviyeyi kabul ettik. 

bakmadık, anaerobik 

VO2(ml.kg.-1dk.-1) ve 

kan laktik asid ve 

anaerobik eşik tespiti; 

bakılarak yapılmaktadır 

devam_ ederken ani yukarı sapmanın başladığı 

Biz çalışmamızda kan laktik asit se':ıiyesine 

eşik seviyesinde VE, VCO2, VO2, 

kalp vurum frekansını da tespit ettik. Genelde 

kan pH seviyelerinin bakılamadığı durumlarda 

vco2, VE yönündeki ani sapma vo2 değerlerine 

( 8) . . 

Kalp Frekansı: 25 watt yükle teste başlayan deneklerin bisiklet ve kol 

ergometresi için değerleri sırasıyla 172,4 =t:4,03 ve 149 +20, 12 dakika 

olarak bulunmuştur. 50 viıatt yükle t este başlayan deneklerin bisiklet ve 

kol ergometresi için değerleri sırasıyla 168,25 +4,64 ve 151 ,25 +13 ,74 

olarak bulunmuştur (Tablo:8, Grafik:13). 

V02: 25 watt yükle teste başlayan deneklerin bisiklet ve kol ergometresi 

için değerleri sırasıyla 1664 +67,08 ve tt45,75 +76,01 mi. olarak 

bulunmuştur. 50 watt yükle teste başlayan denekler için bisiklet ve kol 

ergometresi için değerleri sırasıyla 1400 +219,91 ve 1092 +326,6 mi . olarak 

bulunmuştur (Tablo:8, Grafik :14). 

VC02 : 25 watt yükle teste başlayan deneklerin bisiklet ve kol 

ergometresi için · değerleri sırasıyla 1635,2 :f-150,7 ve_1295 ::ı:1s2 mi. olarak 

bulunmuştur. 50 watt yükle teste başlayan deneklerin bisiklet ve kof 

ergometresi için değerleri sırasıyla 1461,5 +107, 17 ve 1184,2 =+=380,2 mi. 

olarak bulunmuştur (Tablo:8, Grafik:15). 

VE-: 25 watt yükle teste başlayan deneklerin bisiklet ve kol ergometresi 

için değerleri sırasıyla 54,26 +8,27 ve 41, 17 +2,85 olarak bulunmuştur. 

50 watt yükle teste başlayan deneklerin bisiklet ve kol ergometresi için 

değerleri sırasıyla 46,5 +7,63 ve 36,75 +7,30 olarak bulunmuştur (Tablo:8 

Grafik:16). 

V02/kg. (mi.kg. - 1dk. -lı: 25 watt yükle teste başlayan deneklerin 

bisiklet ve kol ergometresi için değerleri sırasıyla 22,58 -l.~,23 ve 14,66 

+l, 03 olarak bulunmuştur. 50 watt yükle teste başlayan denekler için 
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·I 

.ı:: 
o 

A . T . ( An a er obic T.h 

Kalp Vurum Frekansı VOz {mi / dk.) 

Bisiklet Kol Bisiklet Kol 
Ergomet. Ergomet. Ergomet. Ergomet. 

N=S x 172 .4 149 t, 164 1145 * 

(25 Watt} SD =!=4.03 H0.12 =!=67.08 H6.01 

N=4 x 16.8.25 151.25 1400.25 1092 

(50 Watt) SD +4.64 =f13.74 +219.9 +326.6 

Tablo 8: Deneklerin fizyolojik parametrele r i ( 4) 

* N=4 

VC02 

3isiklet 
E_rgomet. 

1635.2 

ff159.7 

1461 . 5 

fF 107.59 

r e s h o 1 d } 

(mi/dk) VE (it. /dk) VOı/kg /mi, -

Kol Bisiklet Kol Bisiklet Kol 
Ergomet. Ergomet. Ergomet.· Ergomet Ergomet. 

1255 * 54.26 41. 17* 22.58 14. 66.* 

:ı: 152 +8.27 +2.05 +3,23 +1 . 03 

1184.2 46.5 36.75 20. 19 14.99 

+380.4 +7.63 +7.30 +4.91 +3.70 
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bisiklet ve kol ergometre değerleri sırasıyla 20, 19 :+:4,91 ve 14,99 +3, 70 

_ ~ı. olarak bulunmuştur ( Tablo : 8, Grafik: 17) • 

'1 . 3. BULGULARIN iSTATİSTiKSEL OLARAK DEĞERLENDiRiLMESi 

İş Yükü(Watt) : 25 Watt yükle başlayan testte bisiklet ergometresinde 

kol ergometresine göre daha yüksek bulunmuştur . Fark istatistikse l 

yönden çok ileri derecede anlamlıdır P O . 001 . 50 Watt yükle başlayan 

testte yine bisiklet ergometresinde daha yüksek bulunmuştur. Fark 

istatistiksel yönden ileri derecede anlamlıdır P O.Ol . 

Egzersiz Süresi: 25 ve 50 watt yükle başlayan her iki testte de fark 

bisiklet ergometresi yönünde anlamlı bulunmuştur P ( 0,001. 

Maksimal Kalp Vurum Frekansı: 25 watt yükle başlayan testte fark 

bisiklet ergometresi yönünde anlamlı P < 0,05 ve 50 watt yükle başlayan 

testte b isiklet ve kol ergometresi arasında fark anlamlı bulunmamıştır. 

Maksimal Solunum Frekansı: 25 ve 50 watt yükle başlayan iki testte de 

bisiklet ve _ kol ~rgometresinde istatistiksel yönden fark bulunmamıştır, 

benzerdir. (P) 0,05). 

MaxVO2(ml .kg- 1dk. -l ) : 25 watt yükle başlayan testte bis iklet 

ergometresinde kol ergometres ine göre daha yüksek bulunmuş fark 

istatistiksel yönden ileri de recede anlamlıdır (P ( 0, 001 ) . ·50 watt yük le 

başlayan test te bisik let ergometresinde kol ergometresine göre daha 

yüksek bulunmuştur . Far k ist a t istiksel yönden anlamlıdı r (P < 0, 05). 

VE : 25 ve 50 watt yükle başlayan iki testte de bisiklet ve kol 

ergometresinin arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (P) 0, 05). 

%MaxVO2P: Bütün vücudun katıldığı egzersiz için tahmin edilen maksimal 

oksijen kullanımına göre yüzde ifade edilmiştir. 25 watt yükle başlayan 

testte bisiklet ergometresinde kol ergometresine göre daha yüksek 

bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden çok ileri derecede anlamlıdır. 

P( 0,001 50 watt yükle baş layan testte b isiklet ergometresinde kol 

ergometresine göre daha yüksek bulunmuştur . Fark istatistiksel yönden 

anlamlıdır (P ( 0,05). 

MET (Metabolic Equivalent): Bir MET 3,5 ml/kg/dak. oksije ne eşittir. 

3 MET 3 kere dinlenmenin tutarıdır veya 10,5 ml/kg/dak. dır (13) . MET 

x 3,5 = kg. başına kullanılan oksijen (VO2 ml.kg . - 1dk . - 1} veya vo2 
(ml . kg-1 .dk-1) : 3,5 = MET dir . 

25 watt ve 50 watt yükle başlayan her iki testte de bisikle t ergometresi 

kol ergometresine göre daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel 

· yönden anlamlıdır P 0,05. 
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Kan Basıncı veya T .A. (Tansiyon Arteriyel mm. Hg): 25 watt yükle 

başlayan testte S.B.P. (Sistolic Blood Pressure, sistolik kan basıncı). 

bisiklet ergometresi yönünde fark anlamlı bulunmuştur (P < 0,05). 50 

watt yükle başlayan testte ise S.B.P. bisiklet ve kol ergometresi 

yönünde fark anlamlı bulunmamıştır · (P> O, 05). 

D.B.P (Diastolic Blood Pressure, diastolik kan basıncı): 25 watt yükte 

başlayan testte bisiklet ergometresi yönünde fark ileri · derecede anlamlı 

bulunmuştur ( P ( O, Ol). · 50 watt yükle başlayan testte bisiklet 

ergometresi yönünde fark anlamlı bulunmamıştır.{P > 0,05) 

R.R. (Recovery Ratio, iyileşme oranı): 25 watt yükle başlayan testte 

bisiklet ergometresi yönünde fark anlamlı bulunurken(P< 0,05), 50 watt 

yükle başlayan testte fark anlamlı bulunmamıştır. Kan basıncı yönünde ~ 

iy.ileşme bisiklet ergometresinde daha çabuk olmuştur. (P) 0,05). 

11.3.1. A.T. (Anaerobik Threshold): K.V .. S., V02, VC02, VE, V02/kg. 

Kalp Vurum Sayısı (dk): 25 watt .yükle başlayan testte kalp vurum sayısı 

bisiklet ergometresi yönünde fark anlamlı bulunu'rken ( P < O, 05), 50 watt 

yükle başlayan testte bisiklet ergometresi yönündeki fark anlamlı 

bulunmamıştır.(P > 0,05). 

vo2 (Oksijen kullanımı, mi/dk): 25 watt yükle başlayan testte bisiklet 

ergometresi yönündeki fark anlamlı bulunmuştur ( P < O, 001) , 50 watt 

yükle başlayan testte bisiklet ergometresindeki fark anlamlı 

bufunmamıştır.(P > 0,05). 

vco2 (Karbondioksit yapımı, mi/dk): 25 watt yükle başlayan testte 

bisiklet ergometresi yönünde fark anlamlı bulunmuştur (P < 0,02), 50 

watt yükle başlayan testte bisiklet ergometresi yönünde fark anlamlı 

bulunmamıştır. 

VE (Volume Expired): 25 watt yükle başlayan testte bisiklet ergometresi 

yönünde fark anlamlı bulunurken (P < 0,05), 50 watt yükle başlayan 

testte bisiklet ergometresi yönündeki fark anlamlı bulunmamıştır.( P .>- O, 05) • 

V02kg.(ml.kg-1.dk. -1): 25 watt yükle başlayan testte bisiklet 

ergometresi kol ergometresinden daha yüksek bulunmuştur. Fark 

istatistiksel yönden ileri derecede anlamlıdır ( P ( O, 001), 50 watt yükle 

başlayan testte bisiklet ergometresi kol ergometresine göre daha yüksek 

bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden anlamlı değildir (P/ 0,05). 
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5. TARTIŞMA 

Bacak ve kol egzersizle rinin 

birçok araştırma yapılmıştır (3, 

Biz de bu çalışmayı yaşları 

kardiovasküler cevaplarını karşılaştıran 

15, 16, 18 , l 0, 27, 32, 33, 34, 35,. 37). 

18- 22 (yıl) arasında erkek üniversite 

öğrencileri üzerinde yaptık. · Çalışmamızda farklı başlama yüklerinin (25 

watt ve 50 watt) kardiovasküler cevaplarını ve anaerobik eşik 

seviyelerinin farklarını belirlemeye çalış tık. 

5.1. MAKSiMAL _EGZERSi Z· SEVİYESİ 

İş yükü (denekle rin erişebildiği e n yüksek watt değeri): 

25 watt baş lama yükü ile yapılan t estte b isikle t ergometresi kol 

ergometres ine göre daha yüksek bulunmuştur. Fark ista tist iksel yönden 

çok ileri de recede anlam lıdı r ( P < O, 001) . 50 watt başlama y ü kü ile 

yapılan testte bisikle t e rgometresi kol e rgomet resine göre daha yü ksek 

bulunmuş. Fark istatistikse l yönden ileri derecede anlamlıdır (P< 0,001). 

Bu farkı bacakların sahip olduğu kas küttesi ve kuvveti, kolların sahip 

olduğu kas kütlesi ve kuvvetinden daha fazla oluşuna bağlamak 

mümkün<für. Balady ve Ar:k (3}, yaptıkları çalışmanın bulguları bizim 

çalışmamızın bulgularını desteklemektedir . 

Maksimal Egzersiz Süresi: 

25 watt ve 50 watt başlama yükleri ile yapılan testlerde bisiklet 

ergometresine göre daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden 

çok ileri derecede anlamlıdır (P( 0,001). Bacak kasları normal yaşantıda 

çok kullanıldığı için dayanıklılıkğı fazladır, bu sonuçlar bunu 

desteklemektedir. Bu konuda literatürlerde çalışmaya rastlanmamıştır. 

Maksimal Kalp Vurum Frekansı: 

25 watt başlama yükü ile yapılan testte 

ergometresinden daha yüksek bulunmuştur. 
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anlamlıdır (P 1.. 0,05). Bacaklarla yapılan egzersizde iş yükünün faz _la 

oluşu bu sonuçları desteklemektedir. McConneİI ve Ark {1 Ş), Miles ve ·" 

Ark (20), Reybrouck · ve Ark (27) yaptıkları çalışmaların bulguları bizim 

çalışmalarımızın bulgularını desteklemektedir. Keyser ve Ark ( 15) 

yaptıkları çalışmanın bulguları bizim çalışmalarımızın bulguları · ile zıttır. 

Keyser ve arkadaşlarının çalışmada faydalandıkları denekler kadın ve 

erkeklerden oluşmakta ayrıca· deneklerin sedenter ya da sporcu olup 

olmadıkları belirtilmemiştir. Bizim çalışmamızda maksimal kalp vurum 

frekansının bi~ikle~ ergometresinde fazla oluşunu bisiklet ergometresinde 

iş yükünün fazla oluşuna bağlamaktayız. 

50 watt başlama yükü ile yapılan testte bisiklet ergometresi kol 

ergometresinden daha yüksek bulunmuş, fakat fark istatistiksel yönden 

anlamlı değildir (P ( 0,05). Başlama yükünün yüksek oluşu yüke uyumu 

engellemiş, yükün her üç dakikada artması kol ergometresini bisiklet 

ergometresine göre avantajlı duruma getirmiştir. Tablo :4 te görüldüğü 

gibi denekler kol ergometresinde 100 watt yükte yaklaşık 1
1

, 12
11 

(dak, 

sn) çahşabilmişlerdir. Bisiklet ergometresindeki çalışma zamanının yaklaşık 

yarısı kadardır. Bu sonucun başlama yükü dolayısıyla yapılan iş yükü 

ile paralellik gösterdiğini düşünmekteyiz. 

Vokac ve Ark (33) benzer yükle yaptıkları çalışmanın (300 kpm yaklaşık 

50 watt başlama yükü) bulguları bizim çalışmamızın bulgularını 

desteklemektedir. 

Maksimal Solunum Frekansı: 

25 watt ve 50 watt başlama yükleri ile yapılan te_stlerde bisiklet ve kol 

, _,,. ,, ·.- ergometr,esinde fark istatisUksel yönden anlamlı bulunmamış,tır ( P )- O, 05). 

Benzerdir. Ko! ergometresinde VCO2 yapımı bisiklet ergometresine göre 

daha fazladır, daha düşük seviyede iş yükü ve zamanında daha fazla 

vco2 yapımı yükselmiş bu nedenle solunum frekansı yüksektir. Vokac · 

ve Ark (33) yaptıkları araştırmanin bulguları bizim a·raştırma 

bulgularımızı desteklemektedir. 

Maxvo2 (ml.kg-1 .dk. - 1) Maksimal Oksijen Kullanımı: 

25 watt başlama yükü ile yapılan testte bisiklet ergometresi kol 

ergometresine göre daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden 

ileri derecede anlamlıdır (P ( 0,001). 50 watt başlama yukü ile yapılan 

testte bisiklet ergometresi kol ergometresine göre daha yüksek 
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bulunmuştur . Fark istatistiksel yönde n anlamlıdır (P ( 0, 05). Bisiklet 

· ·ifrgometresinde · iş yükünün fazla 

fazlalaştırmıştır . Kol ergometresinde 

kullanımı da azdır. 

oluşu oksijen kullanımım de! .. 

iş yükü ve dolayısıyla oks ijen 

Keyser ve Ark { 15) • Mc Conel ve Ark ( 18) , Reybrouck ve Ark (27), 

Warren ve Ark ( 35} yaptıkları araştırmaların bulguları bizim 

araştırmamızın. bulgularını destekleme ktedir. 

Maksimal VE (Volume expiredJ : 

25 watt ve 50 watt başlama yükü ile yapılan testlerde bisiklet ergometresi 

kol ergometresine göre daha yüksek bulunmuştur. Fakat istatistiksel 

yönden fark anlamlı değildir (P) 0,05). Maksimal solunum frekansında 

olduğu gibi VE de de karbondioksit yapının fazla oluşundan, ayrıca 

denek sayısının az oluşu standart sapmaların yüksek olmasını sağlamış , 

fark ista t istiksel yönden an lam lı çıkmamı ştı r . Vokaç Z. ve Ark (33) 

yaptıkları araştırma bulgu ları bizim araştırma bulguları ile benzerlik 

göstermektedir . Reybrouck ve Ark (27) b is ik let ergomet resinde 

vantilasyonu daha yüksek bulmuşlardı r. 

% Maksimal V<>ı.P : 

25 watt başlama y ü kü ile yapılan testte bisikle t ergometresinde kol 

ergometresine göre daha yüksektir . Fark istatistiksel yönden çok ileri 

derecede anlamlıdır (P <. 0,00l). 50 watt başlama yükü ile yapılan 

çalışmada bisiklet 

bulunmuştur . Fark 

de ·söylediğimiz 

ergometresi kol ergome tresine göre daha yüksek 

istatistiksel yönden anlamlıdır (P < 0,05) . Daha önce 

gibi %MaxVO2P geniş·- kas kütlesinin kuUanıld_ığı . 

egzersizler için hesaplanan oksijen kullanımı için hesaplanmıştır. _Yapılan 

literatür taramasında bu konuda_ çalışmaya rastlanmamıştır. 

MET (Metabolic Equivalent) : 

25 watt başlama yükü ile yapılan t estte bisiklet ergometresi kol 

ergometresinden daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden çok 

ileri derecede anlamlıdır (P< 0,001). 50 watt başlama yükü ile yapılan 

araştırmada bisiklet ergometresinde kol ergometresinden daha yüksek 

bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden anlamlı bulunmamıştır (P > 0,05} . 

Yapılan literatür taramasında bu konuda araştırma bulunamamıştır. 
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Kan Basıncı : 

S.B.P. (Sistolik kan basıncı) : 25 watt başlama yükü ile yapılan testte 

bisiklet e rgometres i kol ergome tresinden daha yüksek bulunmuştur. Fark 

istatistiksel yönden anlamlıdır (P ( 0,05). 50 watt başlama yükü ile 

yapılan testte bisiklet ergometres i ve kol ergometresi değerleri benzer 

bulunmuştur. 

D.B. P.(Diyastolik kan basıncı): ' 25 watt başlama yükü ile yapılan testte 

bisiklet ergometresi kol ergometresfnden daha yüksek bulunmuştur. Fark 

istatistiksel yönden ileri de recede anlamlıdır (P (. 0,01). Kol 

ergometresinde diyastolik kan basıncı daha düşük seviyeye inmiştir . 50 

watt başlama yükü ile yapılan testte bisiklet ergometresi kol 

ergometresinden daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden 

anlamlı değildir (P) 0,05). 

Sistolik Kan Basıncı ile i lgili Literatür Bulguları : Ba lady ve Ark (3) , 

Miles ve Ar k (20) yaptık ları araştırmalarda sistolik kan bası_ncını maksimal 

egzersizde b isiklet ve kol ergometresi için benzer bulmuşlardır. McConell 

ve ark (18) bisiklet e rgometresinde kol ergometresine göre· S.B. P. 

yüksek bulmuş lardı r. Bu b u lgular b izim araştı rma bulgu larımızı 

desteklemektedir. 

Keyse r ve Ark ( 15) yaptıkları araştı rmada bisik let ergometresinde S . B. P. 

kol ergomet resine göre daha düşük bulmuşlardı r. 

D.B.P. (Diyastolik kan basıncı) ile ilgili Literatür Bulguları: Keyser ve 

Ark ( 15) yaptıkla_r-ı ..:ı raştırmada bisiklet ve kol e rgometresinde benzer 

bulmuşlar. Miles ve arkadaş tarı (20) · submaksimal ,,. yükte kol 

ergometresinde daha yüksek bulmuşlar, maksimal egzer siz bulguları bu 

araştırmada yok. 

Yapılan çalışmalarda kan basıncı manue l yöntemle ölçülmüş otomatik bir 

ölçüm yapılmamış, maksimal egzersiz sırasında deneklerin kan basıncını 

ölçme k çok güçtür. Kol ergometresinde korotkov sesler i ile diğer sesle ri 

ayırmak zordur. Biz araştırmamızda otomatik ( colın STBP-780) ölçüm 

yapan sesler i ayırt etme işini hassas mikrofoniar yar_dı~ıyla ölçen aleti~ 
yaptık. 

R. P.P. (Rate Pressure Produck) 

25 watt başlama yükü ile yapılan testte bisiklet ergometresi kol 

e rgometresine . göre daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden 

anlamlıdır (P <.. 0,02). Kalp vurum frekansı ve sistolik ka n basıncının_ 

- 49 -



bisiklet ergometresinde yüksek oluşu ile R. P . P . bulguları birbirini 

desteklemektedir. Mc Cone ll ve Ark ( 18) yaptıkları araştırma bulguları 

b izim araştırmamızın bulgularını desteklemektedir. Balady v e Ark (3) 

yaptıkları araştırmada bisiklet ergometresinde kol ergometresine göre 

daha yüksek bulmuşlar, fark ista tistiksel yönde n anlamlı değildir. 

Keyser ve Ark ( 15) yaptıkları araştırmada kol ergometresinde bisiklet 

e rgometr~sine göre daha yüksek bulmuşlar fark istatistiksel yönden 

anlamlıdır. 50 watt başlama yükü ile yapılan testte bisiklet ergometresinda 

kol e r gometresine göre daha yüksek bulunmuştur . Fark istatistiksel 

yönden anlamlı değildir {P ) 0,05). Balady ve Ark (3) yaptıkları 

araştı rma bulguları bizim araştırmamızın bulgularını desteklemektedir. 

R.R . (Recovery Ratio, Kan basıncında iyileşme oranı): 3 . dak. 25 watt 

başlama yükü ile yapılan te stte bisiklet ergometresinde kol ergometresine 

göre daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden anlamlıdır 

P<0,05• Hisiklet egzersizinden 3 dakika sonra kan basıncı kol eg zersizine 

göre b is iklet · ergometresinde daha geç normale dönmektedir. 

50 watt baş lama yükü ile yapılan testte 

ergometresinden daha yüksek bu lunmuştur. 

anlamlı değildi r (P > 0,05). Yapılan literatür 

yapılan araştırmaya rastlanmamıştır. 

A. T. (Anaerobic Threshold, Anae robik Eşik) : 

bisiklet ergometresi kol 

Fark istatistiksel yönden 

taramasında bu konuda 

Kalp Vurum Frekansı : 25 watt başlama yükü ile yapılan testte bis iklet 

ergometresi kol ergometresinden daha yüksek bulunmuştur. Fark 

istatistiksel yönden anlamlıdır { P < O, 05). Kol ergometresinde daha erken 

anaerobik eşiğe ulaşılmıştır. Keyser ve Ark ( 15) yaptıkları araştırma 

bulguları bizim araştırma bulgularımızı desteklemektedir. 

50 watt başlama yükü ile yapılan testte 

ergometresinden daha yüksek bulunmuştur . 

anlamlı değildir (P "J 0,05) 

bisikle t ergometresi kol 

Fark istatistiksel yönde n 

vo2 : 25 watt başlama yükü ile yapılan testte bis ikle t erg ome tresi kol 

ergometresinden daha yüksek bulunmuştur . Fark istatistiksel yönden çok 

ileri derecede anlamlıdır (P <. 0,001). Keyse r ve Ark (15) araştırma 

bulgu la rı bizim araştırmamızın bulgularını destekle mektedir . 

50 watt başlama yükü ile yapılan egzer sizde bisikle t ergome tresi kol 

ergometresinden · d aha yüksek bulunmuştur. Fark istatis tiksel yönden 

anlamlı değildir ( P :> O, 05). 
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vco2 : 25 watt başlama yükü ile yapılan te stte bisiklet ergometresi kol 

ergometresinden daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden . 

anlamlıdır (P < 0,02) . Bisikle t ergometresinde daha uzun süre devam 

eden egzersizin vco2 yapımı da büyük olacaktır . 

50 watt başlama yükü ile yapılan testte 

ergomeiresinden daha yüksek bulunmuştur . 

anlamlı değildir (P > 0;05). 

bisiklet ergometresi kol 

Fark istatistiksel yönden 

Reybrouck ve Ark (27) yaptıkları araştırmanın bulguları bizim 

araştırmamızı desteklemektedir. 

VE: 25 watt başlama yükü ile yapılan tes tte bis iklet ergometresi kol 

ergometresinden daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel . yönçfen 

anlamlıdır (P < 0,02} . Reybrouck ve Ark (27} yaptıkları araştırmanın 

bulguları bizim araştırmamızı desteklemektedir. 

50 watt başlama yükü ile yapılan egzers izde bisiklet ergometresi kol 

ergometresinden daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel yönden 

anlamlı deği ldir (P> 0,05). 

vo2 (riıl.kg-1 .dk- 1 ) : 25 watt başlama yükü ile yapılan testte bis iklet 

ergometresi kol ergometresine göre daha yüksek bulunmuştur. Fark 

istatistiksel yönden ·ileri derecede anlam lıdır (P ( 0 , 001). Bununan vo2 
bulguları ile b irbirini desteklemektedirler. 

50 watt başlama yükü ile yapılan testte bisiklet ergometresi kol 

ergometresine göre daha yüksektir. Fark istatistiksel yönden anlamlı 

değildir (P> 0,05). 

50 watt yükle başlayan testte V02 değerleri ile birbirini 

desteklemektedir. Yapılan literatür taramasında anaerobik eşik vo2 
(ml.kg- 1 .dk-1) bulgularına rastlanmamıştır . 
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6. SONUÇ 

· Bacak ve kol egzersizinin kardiovasküler cevaplarını ve anaerobik eşik 

seviyesını araştırmak için 9 erkek üniversite öğrencisin~ bisiklet ve kol 

ergometresinde maksimum seviyeye kadar yükleme yapılmış test deneklerin 

yorulmaları nedeni ile bitirilmiştir. Farklı başlama ; yüklerinin 

kardiovasküler cevaplarını araştırmak için 25 watt ve 50 watr başlangıç. 

ile iki ayrı yükleme yapılmıştır. 

25 watt başlama yükü ile maksimum yükleme seviyesinde yapılan testte; 

iş yükü (watt}, egzersiz süresi (dk), kalp vurum frekansı (KVF), 

maksimal oksijen kullanımı (Maxvo2 , mi. kg- 1 .dk- 1), maksimal solunum 

expirasyonu (VE), oksijen kullanım yüzdesi (%Maxvo2P), MET, Sistolik 

kan basıncı (S.B.P.), diyastolik kan basıncı co-.B.P.), miyokardın 

oksijen kullanımi (tahmini)(R.P.P.), maksimal solunum sayısı, bisiklet 

egzersizinde kol egzersizine göre daha yüksek bulunmuştur. Kan 

basıncında toparlanma oranı ( R. R.) kol egzersizinde bacak egzersizine 

göre daha yüksek bulunmuştur. 

Anaerobik Eşik; 25 Watt başlama yükü ile maksimum yükleme seviyesinde 

yapılan teste Kalp vurum frekansı, V02 (mi), VC0,2 (mi), VE(lt), 

V02 /kg., bacak egzersizinde daha yüksek değerlerde ulaşılmış kol 

egzersizinde ise daha erken daha düşük seviyelerde ulaşılmıştır. 

Bu bulgular bacak kaslarının dayanıklılığına bağlı olarak iş yükünün 

yüksek oluşuna uygun şekildedir. Sistolik kan basıncının kol egzersizinde 

daha uzun sürede normale dönmesi kollarla yapılan egzersizde sistolik 

kan basıncı yönünden kalbe daha fazla stress yaratacağı sonucuna 

varılmıştır. 

50 Watt başlama yükü ile maksimum yükleme seviyesinde yapılan testte; 

iş yükü(Watt), Egzersiz süresi(dk), maksimum kalp frekansı, maksimal 

solunum frekansı, maksimal oksijen kullanımı, VE, %MaxV02P, MET, 
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sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, tahmini miyokard oksijen 

kulanımı, bacak egzersizinde kol egze rsizine göre daha yüksek 

bulunmuştur. Kan basıncında normale dönüş. kol ergometresinde daha 

erken sürede olmuş bacak egzersizinde daha uzun sür ede olmuştur . 

Anaerobik Eşik; 50 watt .başlama yükü ile maksimum yükleme seviyesinde 

yapılan testte kalp vurum frekansı, V02, VC02, VE, VOı 

(mi. kg-1. dk- 1} bacak egzersizinde daha yüksek, kol egzersizinde daha 

düşük seviyelerde ulaşılmıştır. 

Farklı başlama yüklerinde parametrelerin sonuçlarında :zıtlık sadece kan 

basıncınm normale dönmesinde olmuştur. 25 watt b!3şlama yükü ile yapıla~ 

testte kol egzersizinde bacak egzersizine göre daha uzun sürede kan 

basıncı normale dönmüş 50 watt başlama yükü ile yapılan testte kol 

egzersizinde bacak egzersizine göre kan basıncı daha erken normale 

dönmüştür. 

25 watt baş lama yükü ile yapı lan testte 50 watt başlama yükü ile yapılan 

teste göre sistolik kan basıncı bis ik let ergometresinde daha yüksektir. 

Diyastolik basınç benzerdir. 

25 watt başlama yükü ile yapılan testte 50 watt başlama yükü ile yapılan 

teste göre s is tolik kan basıncı , diyastol ik kan basıncı kol ergometresinde 

daha düşüktür . 

50 watt baş lama yükü ile yapılan t estte kol ergomet resinde sistolik ve 

diyastolik kan basıncının yüksek olması ; yükün kısa sürede artmasından 

dolayı egzersiz tipinin statik olmasını sağlamıştır. Statik egzersizlerde 

kan basıncı dinamik egzersizlere göre daha yüksek olmaktadır ( 1, 2, 21). 

- 53 -



ÖZET 

Çalışmaınız-a düzenli antrenman yapmamış 9 erkek üniversite öğrencisi 

gönüllü oldu. Yaşları 20.1+ 2.1 yıl, ağırlıkları 72.2+ 12 kg. dır. Farklı 

başlama yükleri 25 Watt(n=5) ve 50 Watt(n=II) ile bacak ve kol 

egzersizlerinde kardiovasküler cevaplar ve anaerobik eşik seviyeleri 

karşılaştırıldı. Yük her 3 dakikada bir başlama yükü kadar artırıldı. 

Dinlenme verilmeden devamlı yükleme yapıldı. Test deneklerin yorulması 

ile sona erdirildi. Testin her safhasında dakika pedal hızı{R.P.M.) 50 

olarak yapılmıştır. 

Testten önce fiziki muayene yapılmış, boy ve ağırlıkları ölçülmüş, ars

EKG 12K bilgisayarlı elektrokardiografi ile EKG alınmış, deneklerin daha 

önce sistemik ve ortapedik hastalık geçirmemiş olmasına dikkak 

edilmiştir. Deneklerde Eritrosit, Hemoglobin, Hematokrit, Lökosit 

değerlerine bakıldı. SensorMedics 2400 cihazı ile solunum statik ve 

dinamik parametreleri ölçüldü . 

Bacak egzersiz testi için kefeli Monark 81 IIE modeli, kol egzersiz testi 

için Monark 881 modeli kullanıldı. Kan basıncı, Rate Pressure Produck 

(R.P.P.), Recovery Ratio (R.R) Colın model STBP-780 cihazı ile 

ölçüldü. Metabolik ölçüm {Oksijen kullanımı, Karbondioksit üre timi, 

Solunum Frekansı, Ekspirasyon havası (VE), %Maxvo2 P ,MET) için Sensor

Medics 2900C Metabolic Measurement sistemi kullanıldı. Test sırasında 

denekte 'meydana g·eJen EKG değişiklikleri ve kalp vurum frekans,ı 1-' .Q· ---

5000 egzersiz test monitör ile takip ve tesbit edildi. -

Anaerobik eşik seviyesine vco2 ve VE1deki linear artıştaki ani sapmanın 

olduğu nokta olarak karar verildi. Bu noktadaki kalp vurum frekansı 

VO2 ve VCO2, VE, VO2(ml.kg.dk.) değerleri tesbit edildi. 

Yapılan ilk testten enaz bir hafta geçtikten sonra denek ikinci teste 

çağrılmıştır. 

Araştırmamızda bütün veriler Student t testine göre değerlendirilmiştir. 
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25 Watt başlama yükü ile yapılan testte egzersiz süresi, maksimal kalp 

vurum frekansı, solunum sayısı, Maxvo2 , VE , %MaxV02P ,MET, Sistolik 

kan basıncı, Diastolik kan basıncı bacak egzersizinde kol egzersizine 

göre daha yüksek bulunmuştur. Recovery Ratio değerleri kol 

egzersizinde bacak egzersizine göre daha yüksek bulunmuştur. 

50 Watt başlama yükü ile yapılan testte iş yükü, egzersiz süresi, 

maksimal kalp vurum · frekansı, maksimal solunum sayısı, Maxvo2 , VE , 

%Maxvo2P, MET, Sistolik kan basıncı, Oiastolit kan basıncı, R.P.P., R.R 

değerleri bacak egzersizinde kol egzersizine göre daha yüksek 

bulunmuştur. 

Anaerobik eşik: 25 Watt başlama yükü ile yapılan testte kalp vurum 

frekansı, vo2, vco2, VE, vo2(ml.kg.dk.) değerleri bacak egzersizinde 

kol egzersizine göre daha yüksek bulunmuştur. 

50 Watt başlama yükü ile yapılan testte kalp vurum frekansı, vo2, vco2, 

VE, vo2 (mi. kg. dk.) değerleri bacak egzersizinde kol egzersizine göre 

daha yüksek bulunmuştur. 
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SUMMARY 

in our study the volunteers were 9 male s universty stude nts with the 

average age of 20.1 +-2.1 years and weights of 72.2+-12 kg. who have 

no history of regular training cardiovaskular responses and anaerobic 

threshold levels were compared in leg and arm exercises with different 

initial loads of 25 Watt(n=S} and 50 Watt(n=4). Work rate was increased 

every three minute inte rvals by initial load a mount (25w and S0w) and 

without any resting period constant loading was carried. The test was 

ended when the subjects become tired (exhaustion) . The pedalling rate 

per minute ( RPM) 50 in every p hase of the test. 

Before the test they were physically examinedand height and weight 

measurements were made and with the help of ars-EKG-12K compuratized 

electrocardiography, their EKG was taken and great importance was 

g iven to t he fact that the subjects have never had systemic and 

orthopedic d isease . The erythrocyt, hemoglobin, hemotocrit, leucocyt va lues 

of the subjects were examined and t hei r respiration s tatic and dinamic 

parameters were measured with SensorMedics 2400 syst em . For leg 

exercise Monark weight ergometer model 814E, for arm exercise Monark 

model 881 were used . The blood pressure, Rate pressure product 

( R. P . P.), Recovery Ratio ( R. R) were measured with Colin model STBP-

780. The EKG changes and heart rate of the subject during the test 

was traced and printed by Q 5000 exercise test monitor. 

it was dete rmined that the anaerobic threshold level is sudden deviation 

in the linear increase of CO2 and VE and heart rate, VO2 , VCO2 , 

vo2 (ml.Rğ .ak) values at this point were found . 

At least one week after first test the subject was invited for the second 

test. 

Ali the data in our research was evaluated according to student t test 

(P 0.05). 
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in the test with 25w. initial loading exercising period, exercising time, 

maximum heart rate, respiration ratio, Maxvo2, VE, Maxvo2P, MET, 

systolic blood pressure, diastolic blood pressure was found higher in 

leg exercise compared to arm exercise. 

Recory ratio values was at a higher level in arm exercise compared. to 

leg exercise. 

During the test with the initial load of sow. it was found that work 

rate, exercising time, maximum heart rate, maximum respiration ratio, 

MaxVO2, VE, %MaxVO2P, MET, DPB, R.P.P, R.R, values were higher 

in leg exercise than of those in arm exercise. 

Anaerobic Threshold : During the test with the initial load of 25w. it 

was found that HR, VO2, VCO2, VE, VO2(ml.kg1.dR1} values were 

higher in leg exercise that of those in arm exercise . During the test 

with the initial load of 50w. it was found heart rate, VOı , VCOı , VE, 

vo2(ml. kg1 . d R1 .) values we re h ighe r in leg exercise t han of t hose in 

arm exercise. 
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