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Sigara İçen Sağlıklı Erkeklerde Egzersiz Sonrası Kan Laktat Düzeyindeki Değişim İle İlişkili 

Faktörlerin İncelenmesi: Pilot Çalışma  

 

Investigatıon of the Factors Related to Change in Blood Lactate Level After Exercse in Healthy 

Male Cigarette Smokers: A Pilot Study 

 

Yonca ZENGİNLERa  Buket AKINCIb Tülin ALTINOLUKc 

 
ÖZ Amaç: Çalışmamızın amacı, sigara içen sağlıklı genç erkeklerde egzersiz sonrası kan laktat düzeyindeki değişim 

ile ilişkili faktörleri incelemektir. Gereç ve Yöntem:  Sigara içen 14 gönüllü erkek olgu (ortalama yaş= 21.29±1.54 

yıl, sigara içme yoğunluğu= 4.94±3.50 paketXyıl) çalışmaya alındı. Olguların demografik özellikleri kaydedildi. 

Squat enduransı ve kuadriseps kas kuvveti (J-tech dinamometre) ölçüldü. Fiziksel aktivite düzeyi “Uluslararası 

Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form” kullanılarak sorgulandı. Maksimum kalp hızının %75-85’i ile 20 dakika 

sürdürülen “Yüksek Yoğunluklu İnterval Eğitimi” öncesinde ve sonrasında alınan kan örnekleri ile laktat düzeyi 

(Accutrend® Plus) belirlendi. Veriler SPSS 21.0 istatistik programı ile analiz edildi. Değişkenlerin birbiri ile ilişkisi 

Spearman korelasyon analizi ile değerlendirildi. Anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak belirlendi. Bulgular: Eğitim 
sonunda kan laktat düzeyindeki değişim miktarının sigara içme yoğunluğu, fiziksel aktivite seviyesi, kuadriseps kas 

kuvveti ve squat enduransı ile ilişkisi incelendiğinde; sadece squat enduransı ile negatif yönlü korelasyon (p=0.042, 

r=-0.548) olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre sigara içen sağlıklı genç erkeklerde yüksek 

yoğunluklu interval eğitimi sonrası yorgunluk artışı endurans ile ilişkilidir fakat kişilerin sigara içme yoğunluğu, 

fiziksel aktivite düzeyi ve kas kuvveti ile ilişkili değildir. Yorgunluk belirleyicilerinin büyük bir popülasyonda farklı 

yoğunluktaki egzersiz eğitimlerinden sonra incelendiği daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  
Anahtar kelimeler: Sigara içme, laktik asid, yorgunluk, kuvvet. 

 

ABSTRACT Purpose: The aim of our study was to investigate the factors related to change in blood lactate level 

after exercise in young healthy male smokers. Material and Method: Fourteen voluntary male smokers (mean 
age=21.29±8.10 year, cigarette smoking intensity=4.94±3.50 packXyear) were included in the study. The 

demographic features of the participants were recorded. Squat endurance and quadriceps muscle strength (J-tech 

dynamometer) were measured. The level of physical activity was questioned using the "International Physical 

Activity Questionnaire-Short Form". Lactate levels (Accutrend® Plus) were determined with blood samples taken 

before and after "High-Intensity Interval Training" lasting 20 minutes with 75-85% of maximum heart rate. The 

data were analyzed with the SPSS 21.0 statistical program. Relations between variables were evaluated by Spearman 

correlation analysis. The level of significance was determined as p <0.05. Results: At the end of the training, when 

the relationship between the amount of change in blood lactate level with smoking intensity, physical activity level, 

quadriceps muscle strength and squat endurance is examined; it was found to be negatively correlated (p=0.042, r=-

0.548) only with squat endurance. Conclusion: According to the results of our study, the increase in fatigue after 

high-intensity interval training in healthy young men who smoked was associated with endurance but not with the 

intensity of the person's smoking, physical activity level, and muscle strength. Further studies are needed in which 
fatigue markers examined in a large population after different intensity training sessions. 

Keywords: Smoking, lactic acid, fatigue, strength. 
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Giriş 

Sigara kullanımı kronik hastalıklar ve mortalite 
için en önemli risk faktörlerindendir (1). Gençler 

arasında tütün kullanımının yaygınlaşması, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir 
halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 yılında 

yayınladığı “Global Tütün Epidemik Raporu” 

nda, ülkemizde 15 yaş üstü bireylerde sigara içme 
oranının %25.9 olduğu açıklanmıştır. Aynı 

raporda bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele 

kapsamında, özellikle genç popülasyonda sigara 
kullanımının azaltılmasının ülkelerin sağlık 

politikalarınca desteklenmesi gerektiği vurgulan-

maktadır (2). Egzersiz, sağlıklı yaşam alışkanlık-
larını sürdürmek amacıyla birçok kronik 

hastalıktan koruyucu bir yaklaşım olarak her 

yaştaki bireye önerilmektedir. Sigara içen 

bireylerin fiziksel aktivite seviyelerinin daha 
düşük olduğu ve egzersiz alışkanlıklarını 

sürdürmede başarısız oldukları bilinmektedir (3). 

Ayrıca, sigara içen kişilerde egzersiz kapasitesi ve 
fiziksel uygunluk parametrelerinin de olumsuz 

etkilendiği ve bu etkilenimin fizyolojik faktörler-

le ilişkili olabileceği bildirilmiştir (4). Fiziksel 

aktivite ve egzersiz alışkanlıklarını sürdürmede 
yorgunluk da önemli bir bariyerdir. Sigara 

kullanımı, plazma katekolamin miktarını 

arttırarak sempatik aktiviteyi arttırır ve 
parasempatik aktiviteyi ise azaltır. Bu değişik-

likler sebebiyle sigara kullanımının bireylerde 

özellikle ağrı ve yorgunluk gibi sağlıkla ilişkili 
semptomları arttırdığına dair kanıtlar mevcuttur 

(5).  

Yorgunluğun objektif değerlendirilme-

sinde kan laktat seviyelerinin ölçülmesi 
gerekmektedir. Laktat anaerobik eşiğin üzerinde 

birikir ve laktat eşiği performansın önemli 

göstergelerindendir. Laktat birikimi ile metabolik 
süreçler için gereken enerji sağlanamamakta ve 

yorgunluk oluşmaktadır. Sigaranın pasif olarak 

inhalasyonunun bile kan laktat seviyesi ve 
algılanan yorgunluğu arttırdığı bildirilmiştir (6).  

Literatürde sigara içen bireylerde fiziksel 

aktivite ve fiziksel uygunluk parametreleri 

arasındaki ilişki incelenmiş fakat egzersiz ile 
yorgunluk oluşumunu etkileyen faktörleri 

inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Çalışmamızın amacı, sigara içen sağlıklı 
gençlerde egzersiz sonrası kan laktat düzeyindeki  

 

 

değişimin fiziksel aktivite düzeyi, periferik kas 
kuvveti ve enduransı ile ilişkisini incelemekti.  

 

Gereç ve Yöntem:  
Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, 

04.12.2017-23.02.2018 tarihleri arasında yürüttü-

ğümüz çalışmaya, 18-22 yaş arasında, yüksek-
öğrenimini sürdüren, bilinen bir hastalığı 

olmayan ve en az bir yıldır sigara içen 14 gönüllü 

erkek olgu dahil edildi. Son 6 ay içinde herhangi 
bir kas-iskelet sistemi yaralanması geçirmiş, 

fiziksel aktivite sırasında göğsünde ağrı şikayeti 

olan, herhangi bir ilaç kullanan, baş dönmesi ve 
denge kaybı hikayesi olan ve hemofili tanısı veya 

dolaşımı etkileyecek herhangi bir vasküler veya 

sistemik hastalığa/semptoma sahip olgular 

çalışmaya dahil edilmediler.   
Çalışma Biruni Üniversitesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 2015-

KAEK-43-01 sayı numarasıyla onaylandı ve 
Helsinki Deklerasyonu’na uygun olarak 

yürütüldü. Tüm katılımcılardan aydınlatılmış 

onam alındı.  

 

Veri Toplama Yöntemleri 

Olgular çalışmadan bir gün önce yoğun egzersiz 

yapmamaları, kahve, alkol veya enerji içeceği 
tüketmemeleri ve olağan beslenme düzenlerini 

sürdürmeleri konusunda bilgilendirildiler. 

Çalışma günü öncelikle, olguların sosyodemo-
grafik özellikleri, sigara içme süresi ve miktarı 

(paketXyıl) kaydedildi. Her olguya nikotin 

bağımlılık seviyesinin belirlenmesi için 

Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) 
uygulandı. FNBT altı sorudan oluşmakta olup her 

soruya farklı puan verilmektedir. Bu testin 

değerlendirilmesi sonucu elde edilen toplam 
puanlara göre nikotin bağımlılığı düşük (0-3 

puan), orta (4-6 puan), yüksek (≥7 puan) şeklinde 

üç grupta derecelendirilmiştir (7). Ardından 
hastaların fiziksel aktivite seviyeleri belirlendi ve 

sırasıyla kuadriseps kas kuvveti ve squat 

enduransı ölçüldü. Olgular, kas kuvveti ve 

endurans ölçümleri arasında 10 dakika, endurans 
ölçümü ile kan laktat ölçümü arasında 30 dakika 

dinlendirildi (8). Tüm değerlendirmeler aynı 

araştırmacı tarafından yapıldı. 
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Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi 

Fiziksel aktivite düzeyi “Uluslararası Fiziksel 
Aktivite Anketi-Kısa Form (UFAA)” ile 

belirlendi.  UFAA’da,  Ağır Fiziksel Aktivite = 

8.0 MET, Orta Fiziksel Aktivite = 4.0 MET, 
Yürüyüş= 3.3 MET olarak kabul edilmektedir (9). 

MET değerlerinin, aktivite yapılan gün sayısı ve 

dakikayla çarpılmasıyla elde edilen skor 

sonrasında bireyler; fiziksel olarak aktif olmayan 
(<600 MET/hf), fiziksel aktivite düzeyi minimum 

(600 – 3000 MET/hf) ve olarak sınıflandırılırlar 

(10). fiziksel aktivite düzeyi çok aktif (>3000 
MET/hf) 

 

Kas Kuvveti Ölçümü 
Kuadriseps kas kuvveti, hand-held dinamometre 

(J-Tech CommanderTM Muscle Tester) ile 

maksimal izometrik kontraksiyon (break test) 

yaptırılarak değerlendirildi. Test oturur 
pozisyonda diz tam ekstansiyonda iken, dinamo-

metre tibianın orta noktasına yerleştirilerek 

‘dizinizi hareket ettirmeden bu noktada tutun’ 
komutu ile yapıldı. Ölçüm sağ ve sol bacak için 

3’er kez (5 saniye kontraksiyon, 30 saniye 

dinlenme) tekrar edildi ve elde edilen ortalama 

değer kg/kuvvet cinsinden kaydedildi (11). 
 

Endurans Ölçümü 

Endurans ölçümü için squat testi (back squat) ile 
olguların 1 maksimum tekrarı bulundu. Test 

sırasında katılımcılardan bir sırt çantası takmaları 

istendi ve hesaplama için kullanılacak ağırlıklar 
bu çantanın içine yerleştirildi. Denemeler 

sırasında yeni eklenen ağırlık test edilmeden önce 

katılımcılar oturtularak 2 dk. dinlendirildi (12). 

Ardından 1 maksimum tekrarın %70’i ile 
tükenme noktasına veya hareketin kalitesinin 

bozulduğu noktaya kadar sürdürebildikleri squat 

sayısı kaydedildi (13).  
 

Laktat Analizi 

Kan laktat düzeyi, egzersiz eğitimi öncesi ve 
eğitim bitiminde toparlanma fazından hemen 

önce, taşınabilir laktat analizörü (Accutrend® -

Plus) kullanılarak sağ el orta parmaktan alınan 

kan örneği ile ölçüldü. Kan örnekleri 60 saniyede 
analiz edildikten sonra mmol/L cinsinden 

kaydedildi. Bu prosedür sırasında ölçümler 

araştırmacı tarafından eldiven ile, her hasta için, 
her ölçüm sırasında ayrı parmak delme iğnesi 

kullanılarak gerçekleştirildi. Kullanılmış parmak 

delme iğneleri, sağlam bir kap içine atıldı ve 
kurumun enfeksiyon kontrol ilkelerine göre imha 

edildi. 

 

Egzersiz Protokolü 

Olgular ölçümler sonrasında 20 dakika, 

maksimum kalp hızının %75-85’i ile sürdürülen 

tek seanslık “Yüksek Yoğunluklu İnterval 
Eğitimi (YYİE)” ne katıldılar. Eğitim boyunca 

kalp hızı bilek seviyesinde sabitlenmiş giyilebilir 

bir aktivite monitörü (Apple Watch S1) ile takip 
edildi. Egzersiz eğitimi, değerlendirme sonuçla-

rına kör olan bir araştırma-cının gözetiminde 

sürdürüldü ve gerektiğinde istenilen kalp hızı 
aralığının korunması için sözel komutlar verildi. 

Eğitim, ilk maksimum kalp hızının %55-65’i ile 5 

dakika yapılan ısınma egzersizinden sonra 

sırasıyla 45’er saniye flutter kick squat 
(sıçrayarak bacakları öne-arkaya değiştirme ve 

arkasından derin squat), jump up-touch down 

(yukarı sıçrama-yere değme), jump front kick 
(sıçrayarak öne tekme), jumping lunge 

(sıçrayarak resiprokal bacak değiştirme ve dizleri 

bükme), jumping jack (sıçrama ve kolları-

bacakları yana doğru açma), squat-plank (arka 
arkaya squat ve plank hareketleri), dribble jump 

(top sürme ve sıçrama), squat jump (squat ve 

sıçrama), lateral jump (yana sıçrama), tap over 
jump (yere dokunup sıçrama) hareketleri ve 15’er 

saniye aktif dinlenme ile iki set şeklinde devam 

etti. Eğitim sonunda kapiller kan laktat ölçümü 
tekrarlandı. Ardından olgular 10 dakikalık 

soğuma periyoduyla programı bitirdiler. Tüm 

değerlendirmeler ve YYİE 22°C’lik bir laboratu-

varda, günün aynı saatlerinde yapıldı.  

 

İstatistiksel Analiz 

Veriler SPSS 21.0 istatistik programı  (SPSS Inc, 
Chicago, IL, USA) ile analiz edildi. Verilerin 

normal dağılıma uygunlukları Shaphiro-Wilks 

testi ile değerlendirildi. Ölçümle belirtilen 
değişkenler, ortalama (standart sapma); sayımla 

belirtilen değişkenler yüzde dağılım olarak ifade 

edildi. Değişkenlerin birbiri ile ilişkisi Spearman 

korelasyon analizi ile değerlendirildi. Anlamlılık 
seviyesi p<0.05 olarak belirlendi.  
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Tablo 1. Olguların Demografik ve Fiziksel Özellikleri 

 Ortalama±SS / n (%) 

Yaş (yıl) 21.29±1.54 

VKİ (kg/m2) 

     ≤18.5  

     18.6-24.9 

     25.0-29.9 

     ≥30.0 

23.85±3.28 

- 

9 (%64.3) 

4 (%28.6) 

1 (%7.1) 

Sigara tüketimi (paket*yıl) 4.94±3.50 

Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi Skoru 

     Çok hafif bağımlı 

     Hafif bağımlı 

     Orta derecede bağımlı 

     İleri derecede bağımlı 
     Çok ileri derecede bağımlı 

3.42±1.39 

2 (%14.3) 

8 (%57.1) 

4 (%28.6) 

- 
- 

UFAA Skoru (MET/hafta) 

     İnaktif ( <600 MET/hafta) 

     Minimum aktif (>600 MET/hafta, <3000 MET/hafta) 

     Çok aktif ( > 3000 MET/hafta) 

932.75±657.28 

4 (%28.6) 

10 (%71.4) 

- 

Endurans 44.43±19.19 

Sağ Kuadriseps Kas Kuvveti (kg/kuvvet) 33.22±8.21 

Sol Kuadriseps Kas Kuvveti (kg/kuvvet) 32.82±8.64 

Başlangıç Laktat Düzeyi (mmol/L) 4.94±2.23 

Bitiş Laktat Düzeyi (mmol/L) 14.77±2.73 

Kan Laktat Konsantrasyonundaki Değişim Miktarı (mmol/L) 9.82±2.89 

SS: Standart Sapma, VKİ: Vücut Kütle İndeksi, UFAA: Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi. 

  
Tablo 2. Kan Laktat Düzeyindeki Değişimin VKİ, Sigara İçme Yoğunluğu, Nikotin Bağımlılığı, Fiziksel Aktivite 

Seviyesi, Endurans Ve Kuadriseps Kas Kuvveti İle İlişkisi 

 

  VKİ 

 

Sigara 

 

FNBT 

 

UFAA 

 

Endurans 

 

Sağ Q KK 

 

Sol Q KK 

 

Δ Laktat r -0.187 

0.522 

-0.166 

0.569 

-0.232 

0.425 

-0.053 

0.858 

-0.548 

0.042* 

0.150 

0.609 

0.126 

0.669 p 

VKİ: Vücut Kütle İndeksi, FNBT: Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi, UFAA: Uluslararası Fiziksel Aktivite 

Anketi, Q KK: kuadriseps kas kuvveti 

 

Bulgular 

On-sekiz olgu çalışmaya uygunlukları açısından 
değerlendirildi. Bir olgu Reynoud fenomeni 

sebebiyle, iki olgu çalışmanın yapılacağı günden 

bir gün önce enerji içeceği tüketmesi sebebiyle 
çalışmaya dahil edilmedi. Bir olgu ise çalışmaya 

katılmayı kabul etmedi. On-dört olgu çalışmayı 

tamamladı. Ölçümler ve egzersiz eğitimi sırasın-

da beklenmeyen bir şikayet veya yan etki ile 
karşılaşılmadı. Olguların demografik ve fiziksel  

 

 

özellikleri Tablo 1’de verildi. Olguların hiçbirinin 

ileri veya çok ileri derecede nikotin bağımlılığı- 

yoktu. Olguların %71.4’ü minimal aktif, %28.5’i 
inaktifti. Olguların başlangıç kan laktat düzeyi 

beklenen normal değerden (>1-2 mmol/L) 

yüksekti.  
YYİE sonrasında kan laktat düzeyindeki 

değişim miktarının, VKİ, sigara içme yoğunluğu, 

nikotin bağımlılığı skoru, fiziksel aktivite 

seviyesi, kuadriseps kas kuvveti ve endurans ile  
ilişkisi incelendiğinde, sadece squat enduransı ile 

negatif yönlü orta şiddetli korelasyon (r=-0.548, 

p=0.042) saptandı (Tablo 2).  
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Tartışma  
Sigara içen sağlıklı gençlerde YYİE sonrası 

kanlaktat düzeyindeki değişimin fiziksel aktivite  

düzeyi, kas kuvveti ve enduransı ile ilişkisinin 
incelendiği bu çalışmada, kan laktat seviyesindeki 

değişimin yalnızca kas enduransı ile ilişkili 

olduğu bulunmuştur.  

YYİE endurans ve kuvvet eğitimi de 
dahil olmak üzere çeşitli spor dallarında ve 

egzersiz programlarında yaygın olarak kullanılan 

etkili bir yöntemdir (14). Çalışmamızda 
YYİE’nin kullanılmasının sebebi hem kuvvet 

hem de endurans gerektiren bir yöntem olmasıdır. 

Uzun süreli ve yoğun egzersizlerde aktif 
kaslardaki laktat üretiminin ve birikiminin 

artışına bağlı olarak kan laktat düzeyi de artar. 

Daha önce yapılan çalışmalarda sigara içmenin 

endurans egzersizi sırasında kanda laktat 
birikimini olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Buna 

bağlı olarak da sigara içmenin karbonhidrat 

metabolizmasını etkileyerek kan laktat seviyesini 
arttırdığına dair kanıtlar vardır (15). Huie ve ark. 

(16) sigara içen ve içmeyen bireylerde akut sigara 

içimi sonrasında yapılan aerobik egzersiz 

sırasında kan laktatındaki artışı karşılaştırdıkları 
çalışmalarında, sigara içen bireylerde artışın daha 

fazla olduğunu kaydetmişlerdir. Mündel ve 

Jones’un (17) çalışmasında ise sigara içmeyen 
erkeklere yapılan transdermal nikotin uygulaması 

sonrası egzersizin 10. dk’sında plazma laktat 

seviyesinde anlamlı bir artış kaydedilmiş fakat bu 
artış daha sonra devam etmeyerek stabilize 

olmuştur. Çalışmamızda katılımcılar çalışma 

öncesinde sigara içmemeleri konusunda 

bilgilendirilmiştir ve YYİE sonrasında ölçülen 
kan laktat seviyesindeki değişim, beklenen 

değerlerden (1.4-7.5mmol) daha yüksek 

bulunmuştur (18). 
Lee ve Chang (19) sigara içen ve içmeyen 

kadın üniversite öğrencilerinin yüksek 

yoğunluklu aralıklı sprint sonrası kan laktat 
konsantrasyonunda bir fark olmadığını kaydet-

mişlerdir. Araştırmacılar yüksek yoğunluklu 

aralıklı sprintin etkili bir ATP sistemi ve glikolitik 

metabolizma gerektirdiğini ve sigara içiminin 
glikolitik metabolik yolu etkilemediğini 

savunmuşlardır. Benzer olarak çalışmamızda 

YYİE sonrasında kan laktat konsantrasyonunda 
beklenenden fazla artış elde edilmekle birlikte bu 

artışın sigara içme yoğunluğu ve nikotin 

bağımlılık seviyesi ile ilişkili olmadığı gösteril-

miştir.  
Sigara içmenin kas kuvveti üzerine 

etkisinin incelendiği az sayıdaki çalışmada, 

özellikle yaşlı ve sarkopeniye yatkın bireylerde 
kas kuvveti ve kütlesinin sigara içimine bağlı 

olarak azaldığı gösterilmiştir (20,21). Kok ve ark. 

(22) 21-36 yaş arasındaki bireylerde haftada 100 

gram tütün kullanımının, erkeklerde diz çevresi 
kas kuvvetinde %2.9'luk bir azalmaya neden 

olduğunu göstermişlerdir. Morse ve ark. (23) 

sigara içen ve içmeyen bireyler arasında 
kuadriseps için maksimal istemli izometrik diz 

ekstansiyon torkunda fark bulamamışlar ancak 

testlerin tekrarı sırasında sigara içen bireylerin 
sigara içmeyenlere göre yorgunluk indeksinde 

belirgin bir artış olduğunu kaydetmişlerdir. 

Araştırmacılar gençlerde sigara içiminin 

kuadriseps kas kütlesini ve kasılma özelliklerini 
önemli ölçüde etkilemediğini, ancak kuadriseps 

kasının yorgunluk direncini azalttığını ve bu 

sonucun fiziksel aktivite seviyesi ile ilişkili 
olmadığını göstermişlerdir. Çalışmamızda 

olguların fiziksel aktivite seviyeleri düşüktür 

fakat squat enduransları literatürde aynı yaş grubu 

için belirtilen normal değerlere göre “iyi” 
düzeydedir. Bu çalışmada kan laktat konsantras-

yonundaki artış fiziksel aktivite seviyesi ve 

kuadriseps kas kuvveti ile ilişkili bulunmazken 
squat enduransı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Bu durum, çalışma grubumuzun genç erkek 

popülasyondan oluşması, sigara içme sürelerinin 
ve nikotin bağımlılık seviyelerinin az oluşu 

nedeniyle kas kütlesinde ve kuvvetinde henüz 

kayıp olmaması ile ilişkili olabilir. Yaş almakla 

birlikte egzersiz sırasında kan laktatındaki artış ve 
endurans ilişkisinin güçleneceğini düşünüyoruz. 

Çalışmamızın güçlü yönü sigara içen 

sağlıklı genç erişkinlerde kan laktat seviyesindeki 
artışın endurans ile ilişkisinin ilk kez ortaya 

konmuş olmasıdır. Aerobik kapasite ölçümü 

yapılmaması, kadın olgu dahil edilmemesi ve 
sonuçların aynı yaş grubu sigara içmeyen sağlıklı 

bireylerle karşılaştırılmaması çalışmamızın 

önemli limitasyonlarıdır. Kadınlarda YYİE ile 

laktat seviyesinde daha fazla değişim ve daha çok 
ilişkili faktör elde edilmesi mümkündür. 

Çalışmamızı olgu sayımızı arttırarak devam 

ettirmeyi planlamaktayız. 
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Sonuç  

Çalışmamızın sonucunda sigara içen sağlıklı genç 
erkeklerde YYİE sonrası kan laktat düzeyindeki 

değişimin sadece kas enduransı ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Farklı yoğunluktaki egzersiz 
eğitimleri sonrasında yorgunluk belirteçlerinin 

kadın olguları da içeren geniş bir popülasyonda 

incelendiği, karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç 

olduğunu düşünüyoruz. 
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