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ÖNSÖZ 

Hızlı geliĢen teknoloji ve modern yaĢam tarzı günlük iĢlerde fiziksel aktivite 

düzeyinin azalmasına neden olmakta ve bu azalma ile birlikte sağlık sorunları, 

obezite ve buna bağlı komplikasyonların ortaya çıktığı bilinmektedir. GeliĢebilecek 

bu sorunların giderilebilmesi için yapılacak egzersizlerin fiziksel uygunluğu artırarak 

genel sağlık durumunu olumlu yönde etkileyebileceği ve hastalıklardan korunmada 

etkin rol oynayacağı ortaya konmuĢtur. Ancak yapılan egzersizin Ģiddetine, tipine ve 

süresine bağlı olarak vücut kompozisyonunda ve biyokimyasal parametrelerde  

önemli değiĢiklikler meydana gelmekte, bu değiĢikliklerde özellikle metabolizma 

üzerinde etkin rol oynayan büyüme hormonu, leptin ve ghrelin gibi hormonlar 

aracılığıyla izlenebilmektedir.  

Bu çalıĢmada  genç bayanlarda ve erkeklerde 8 haftalık, haftada 4 gün, günde 

60 dakika, kalp atım rezervinin % 50-70 Ģiddetindeki egzersizlerin vücut 

kompozisyonları, plazma büyüme hormonu, leptin ve ghrelin düzeylerine etkileri 

araĢtırılacaktır. 

“Üniversite Öğrencilerinin Vücut Ağırlığı, Vücut Kitle Ġndeksi, Plazma 

Büyüme Hormonu-, Ghrelin-, Leptin Düzeyleri ve Dayanıklılık Antrenmanı 

Arasındaki ĠliĢkiler” konulu tez çalıĢmamın hazırlanmasında yol gösteren, her 

aĢamasında yardımcı olan, bilgi ve deneyimlerini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Behiç 

SERPEK baĢta olmak üzere, araĢtırma süresince sürekli desteklerini aldığım ve 

verilerin analizlerinde yardımlarını esirgemeyen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 

okulu Öğretim Üyeleri Sayın Doç. Dr. ġükrü Serdar BALCI ve Doç. Dr. Serkan 

REVAN‟a, hormon analizleri sırasında yardımlarını esirgemeyen Vet. Hek. Nagehan 

ÖZGÖKÇEN, ArĢ. Gör. Erdal TAġGIN ve Uzm. Avni ĠLĠK ile çalıĢmanın 

materyalini oluĢturan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerine gönüllü 

katılımları için teĢekkür ederim. 

Yoğun çalıĢma temposu içinde daima yanımda olan, desteklerini esirgemeyen 

sevgili eĢime, küçük yaĢında benim yoğun tempoma sabır gösteren sevgili oğluma da 

teĢekkür ederim. 
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1.GĠRĠġ  

Egzersizin fiziksel uygunluğu artırdığı, genel sağlık durumunu olumlu yönde 

etkilediği ve hastalıklardan korunmada etkin rol oynadığı bilinmektedir. Yapılan 

egzersizin tipine, Ģiddetine ve süresine bağlı olarak, vücut kompozisyonu ve 

biyokimyasal parametrelerde değiĢiklikler meydana gelmektedir (Russel ve ark 1995, 

Ball ve ark 2001). Haskell ve ark (2007) 18-65 yaĢ arası sağlıklı bireyler için 

haftanın 5 günü en az 30 dakika orta Ģiddetli ya da haftanın 3 günü 20 dakika yüksek 

Ģiddetli aerobik fiziksel aktivite önermektedirler. 

Aerobik egzersizlerin amacı, kalp atım sayılarını yararlı atım frekansı olarak 

kabul edilen maksimal kalp atım sayısının % 50-85 aralığına ulaĢtırmak ve ulaĢılan 

bu noktada uzun süre çalıĢmasını sağlamaktır. Ayrıca aerobik egzersizlerin, oksijen 

kullanım oranını artırması ve yağ dokusunda sentezlenen leptin miktarının 

düĢürülmesi gibi yararlarından da söz edilmektedir (Erol ve Özer 1999, Kim 2004).  

Ġnsanlarda enerji alımı ve vücut ağırlığının kontrolünün hipotalamustaki 

merkezlerce sağlandığı bilinmektedir (Schwartz ve ark 2000). Büyüme hormonu, 

ghrelin ve leptin de bu kontrollerde görev alan en önemli hormonlar arasında 

sayılabilir (Tshöp ve ark 2000). Adenohipofizde sentezlenen ve kan yoluna verilen 

GH, büyümenin regülasyonunun yanı sıra enerji metabolizmasında da etkin rol 

oynayan bir hormondur ve 20‟li yaĢlardan sonra giderek gerileyen salınımının 

egzersizlerle dengelenebileceğine iliĢkin bulgulara ulaĢılmıĢtır (Muller ve ark 1999, 

Velcheti ve Govindan 2006).  

Yağ dokusu hücrelerinde üretildiği belirlenen ilk hormon olan leptin‟in yağ 

dokusundaki yağ depoları hakkında beyne bilgi taĢıyarak yağ depolamasını 

engellediği (Janeckova 2001, Myers ve ark 2010), ağırlıklı olarak midede üretilen ve 

kan dolaĢımına verilen peptid yapıdaki ghrelin hormonu‟nun ise beyinde açlık 

merkezini uyararak enerji alımını artırmasıyla leptin‟in antogonisti olarak çalıĢtığı 

bildirilmektedir (Van der Lely ve ark 2004, Kizaki ve ark 2011). Dayanıklılık 

antrenmanlarının, vücut kompozisyonu üzerine etkilerini inceleyen birçok araĢtırma 

olmasına rağmen, genç insanlarda dayanıklılık antrenmanı ile bu hormonların 

arasındaki iliĢkiyi ve herikisinin vücut kompozisyonu üzerine etkilerini inceleyen 
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araĢtırma sayısının oldukça yetersiz olduğu, bu nedenle de bu noktaların 

araĢtırılmasının konu hakkındaki bilgilere katkısı olacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

1.1. Büyüme Hormonu  

Büyüme, hücre sayısı ve hücre büyüklüğünün artması sonucu vücut hacminin 

ve kütlesinin artmasıdır. GeliĢme ise hücre ve dokuların yapı ve bileĢimindeki 

değiĢimler sonucu biyolojik iĢlev kazanmasını ifade eder. Büyüme ve geliĢme 

genetik faktörlerin yanı sıra hormonlar, dokuya özgü büyüme faktörleri, beslenme ve 

diğer birçok iç ve dıĢ ortam faktörlerinin etkileĢimlerinin yer aldığı karmaĢık bir 

süreçtir (Ferguson ve ark 1994).  

Büyümeyi etkileyen faktörler arasında kronik hastalıklar, hormonal ve 

psikolojik faktörler sayılabilir. Büyüme hormonu (Growth hormon, GH), insülin 

benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), insülin benzeri büyüme faktörü-2 (IGF-2), 

ghrelin, tiroid hormonu, adrenal androjenler, seks steroidleri, glukokortikoidler, 

leptin ve insülin büyümeyi sağlayan hormonlar arasındadır (Tshöp ve ark 2000). 

1.1.1. Büyüme Hormonu’nun Tarihçesi 

Büyüme hormonu ilk zamanlarda insan kadavra hipofizinden elde edilerek 

1950‟li yılların baĢında sadece büyüme geriliği olan çocuklarda kullanılmıĢtır. Ancak 

tedavi olanlarda Creutzfeld-Jacob hastalığına yol açan virüs kontaminasyonu 

nedeniyle kullanımına son verilmiĢtir. Ġnsan hipofiz bezinden elde edilmesi sonucu 

kullanılan hormona „‟kadavra büyüme hormonu‟‟ ismi verilmiĢtir.  Kadavra kaynaklı 

GH yerine rekombinat deoksiribonükleik asit (DNA) teknolojisi kullanılarak 

rekombinant insan büyüme hormonu (Recombinant Human Growth Hormone, 

rhGH) elde edilmiĢtir. GH elde ediliĢ yöntemlerine göre insan büyüme hormonu 

(Human Growth Hormone, hGH) veya rhGH olarak da isimlendirilmektedir. Doğal 

olarak salgılanan hGH ile aynı amino asit dizilimine sahip olan ve etkisinin doğal ile 

aynı olduğu gösterilen rhGH ilk olarak 1987„de Ġlaç ve Gıda Dairesi (Food and Drug 

Administration, FDA) tarafından onaylanmıĢtır (Peretz ve ark 1995, Carroll ve ark 

1998).  
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1.1.2. Büyüme Hormonu’nun Biyokimyasal Yapısı  

Büyüme hormonu, ön hipofiz bezi tarafından salgılanan, sistein amino asitleri 

arasında kurulan iki disülfid köprüsü ile belirli bir üçüncül yapıya kavuĢan, 

C
990

H
1528

N
262

O
300

S
7 

kimyasal formülüne ve 22125 dalton molekül ağırlığına sahip 

spesifik bir protein molekülüdür ve somatotropin, somatropin, somatotropik veya 

growth hormon olarak da isimlendirilmektedir (Prader 1986, Serpek ve ark 1995, 

Bhogavan 2002, Kopchick ve ark 2002).  

Doğal büyüme ve geliĢmeyi sağlayan hGH, hipofizer kökenli somatotrop 

hücrelerden salgılanan % 75'ini 191 amino asit içeren 22 kilodalton (kDa) molekül 

ağırlığında ve % 15‟ini ise 176 amino asit içeren 20 kDa molekül ağırlığındaki formu 

oluĢtururken, kalan % 10‟luk kısmının da GH dimerleri gibi diğer GH formlarından 

meydana gelen bir protein molekülüdür. (Darcan ve Mir 1998, De Palo ve ark 2001).  

 

ġekil 1.1.  Büyüme Hormonu ve Reseptörü  (http://ghr.nlm.nih.gov/). 

GH‟ın, kanda hipofizer GH ve gebe kadınlarda varlığı saptanan plasental GH 

olmak üzere iki ayrı formda bulunduğu belirtilmiĢtir (De Palo ve ark 2001). Ġnsan 

büyüme hormonu, ön hipofizde somatotropik hücreler tarafından kana verilerek 

hücresel büyümede, protein, karbonhidrat ve lipit metabolizmalarında önemli roller 

oynamaktadır (Alba-Roth ve ark 1998).  
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1.1.3. Büyüme Hormonu’nun Salınımı ve Sentezi 

Ġnsan büyüme hormonu, hipofiz ön lobunun somatotrop hücrelerinde üretilir, 

sekret granülarında depolanır ve salınım için uyarılar hipofiz ön lobuna ulaĢtığında 

kan dolaĢımına verilir (Kalaycıoğlu ve ark 2000, Bhogavan 2002, Velcheti ve 

Govindan 2006). Vücutta kan dolaĢımına verilen GH, büyüme hormonu bağlayıcı 

protein‟e (GHBP) bağlanarak, daha büyük bir moleküler yapıya kavuĢur ve kanda 

taĢınır. GH‟ın kanda taĢınması sırasında aktivite kaybının önlenmesi ve oluĢan büyük 

moleküler yapı sayesinde böbreklerden GH kaybının önüne geçilmesini GHBP‟nin 

sağladığı düĢünülmektedir. Ġnaktif formda bulunan GH, GHBP‟ye  bağlı iken, hedef 

organ ve dokuların hücrelerine ulaĢtığında GHBP‟den ayrılarak aktif formuna 

kavuĢur ve kendine özgü reseptörlerine bağlanarak aktivitesini gösterir (Mullis ve 

ark 1997, Turyn ve ark 1997). 

 

ġekil 1.2. Büyüme hormonunun Salgılanmasını Uyaran ve Baskılayan 

Faktörler (Lunde ve ark 2010). 

Hipotalamustaki hormon salgılayan sinir hücreleri, salgıladıkları peptit 

yapısındaki büyüme hormonu salgılatıcı hormonu (growth hormon releasing hormon, 

GHRH) hipofiz bezini saran ana toplardamar ağına bırakarak GH‟ın salgılanmasını 

sağlamakta ve GHRH fazını izleyen hipotalamus kökenli somatostatin büyüme 
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hormonu releasing-inhibiting hormon (SRIF) salınımıyla da GH biyosentezi 

durdurulmaktadır. GH üretimini GHRH‟ın yanı sıra ghrelin‟in de uyardığı, IGF-1 

konsantrasyonu ile de kontrol edildiği bilinmektedir. Bu uyarıcı ve baskılayıcı 

peptidlerin yanı sıra GH üretimini stres, uyku, egzersiz, hipoglisemi ve açlık gibi 

birçok fizyolojik uyarıcılar uyarırken, glikokortikoidler, karbonhidrat ve yağdan 

zengin beslenme GH salınımı engellemektedir (De Palo ve ark 2001, Kopchick ve 

ark 2002, Scarth 2006, Velcheti ve Govindan 2006).  

Sağlıklı bireylerde proteince zengin besinler alındığında GH düzeyinde artıĢlar 

görülürken, yağlı besin tüketilmesinin ise GH salınımını düĢürdüğü ileri 

sürülmektedir. Bu olgunun yağdan zengin beslenme sonucu kan serbest yağ asitleri 

düzeylerinin yükselmesinden ileri geldiği bildirilmektedir (Yılmaz 2000).  

Gün boyunca fizyolojik olarak hGH salınımı pulsatildir ve yarılanma ömrü  

20-25 dakikadır. En düĢük plazma konsantrasyonu sabahın erken saatlerinde 

görülürken, gece saat 22
00 

- 23
00

 saatlerini izleyen derin uykuda en yüksek düzeye 

ulaĢmaktadır. Yemeklerden 2-4 saat sonra plazma düzeylerinde de bir miktar artıĢlar 

gözlemlenmiĢ ve kan konsantrasyonunun 5-35 nanogram/mililitre (ng/ml) arasında 

değiĢmekte olduğu bildirilmiĢtir (Baumann ve ark 1987). Salınımı ergenlik dönemi 

boyunca en üst düzeylerde seyreden hGH‟ın, yaĢın ilerlemesiyle azalmaya baĢladığı  

(Janssen ve ark 1998) ve kadınlarda GH konsantrasyonunun erkeklere göre üç kat 

fazla olduğu saptanmıĢtır (Muller ve ark 1999).  

          1.1.4. Büyüme Hormonu’nun Metabolik ve Nöroendokrin Etkileri 

Büyüme hormonu, organizmanın büyüme ve geliĢmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Ġnsan büyüme hormonu, büyüme ve metabolizmayı içeren fizyolojik 

faaliyetlerin kontrolünde protein, karbonhidrat ve lipid metabolizmalarında 

hücrelerin yüzeylerinde yer alan özel reseptörler ile etkileĢime girerek etkisini 

göstermektedir (Velcheti ve Govindan 2006). En güçlü anabolik ajanlardan olan 

rhGH, dokularda amino asit alımı, protein sentezinin artması ve proteinlerin 

oksidasyonunun azalması sonucunda protein yapımını uyararak büyümeyi 

gerçekleĢtirmekte ve bununla birlikte yağ hücreleri içerisindeki trigliseritlerin yıkımı 

ve oksidasyonunu uyararak yağ kullanımını arttırmakta ve vücuttaki yağ dokusunda 

azalmaya yol açmaktadır (Bingöl 1983). GH, kaslarda serbest glutamin kaybını 
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azaltır, antioksidan savunmayı güçlendirir, proinflamatuvar sitokin üretimini kontrol 

eder, yara iyileĢmesini uyarır, canlı vücudunda bir yandan karbonhidrat kullanımını 

azaltırken, diğer yandan glukoneogenezin uyarılması üzerinden kan Ģeker düzeyini 

artırıcı bir etki gösterir (Hadley ve Hinds 2002). 

Çocuklarda boyun uzaması GH‟ın en bilinen fonksiyonlarından birisidir. Bunu 

ya direkt olarak kıkırdaktaki kondrositlerin bölünmesini ve çoğalmasını uyararak ya 

da IGF-1 üretimini artırarak gerçekleĢtirmektedir (ġimĢek 2007). 

GH‟ın akut metabolik etkileri, insülin etkisi ile benzerlik göstermektedir. Anti 

insülin aktivitesine sahip olan GH, insülin tarafından uyarılan periferal dokulara 

insülin alınımını baskılayarak glikoz biyosentezini uyarır ve vücutta kalsiyum (Ca) 

tutulmasını uyararak kemiklerin mineralizasyonunu güçlendirir (Bond ve Hussar 

1991, Smith ve ark 2003).  Ayrıca bağırsaklardan amino asitlerin emilimi ile 

karaciğer ve kaslarda protein sentezinde kullanılması, adipoz doku hücreleri olan 

adipositlerdeki beta-adrenerjik reseptörlerin uyarılması üzerinden lipolizin stimüle 

edilmesi, kanda amino asit taĢınması, preadipositlerin adipositlere dönüĢümü ve yağ 

depolarının parçalanması sonucu açığa çıkan yağ asitlerinin kaslardaki protein 

biyosentezinde kullanılması, abdominal bölgede toplanan yağların perifere taĢınması, 

hepatik düĢük dansiteli lipoprotein (LDL) reseptörlerinin regülasyonu üzerinden kan 

kolesterol düzeylerinin düĢürülmesi, glikoz atılımı ve metabolizmasının 

stimülasyonu, gonadal IGF-1 üretiminin uyarılması, gonodotropinler üzerinden luteal 

progesteron sentezinin uyarılması ve parathormonla birlikte kemikler üzerindeki 

etkileri de bilinmektedir (Samra ve ark 1999, Norrelund ve ark 2002, Moller ve ark 

2003). 

GH, hipofiz tarafından üretilen bir hormondur ve postnatal büyümeden 

sorumlu olan IGF-1, GH tarafından uyarılır (Ding ve ark 1996). Organizmanın 

büyümesinde ve hücrelerin farklılaĢmasında etkili olan insülin benzeri büyüme 

faktörü (IGF), karaciğerde ve diğer dokulardaki reseptörlerine bağlandıktan sonra 

hücre içinde IGF-1 ve IGF-1‟in bağlanarak taĢınmasına hizmet eden insülin benzeri 

büyüme faktörü bağlayıcı protein (IGFBP) biyosentezinin stimülasyonunda yer alır. 

GH endirekt etkilerini genelde IGF-1 üzerinden gerçekleĢtirir ve özellikle 



7 

 

karaciğerde IGF-1 sentezini stimüle eder (Ottosson ve ark 2000, De Palo ve ark 

2001). 

Büyüme hormonu salgılatıcıları (GHS), GH salınımını özel reseptörleri 

üzerinden gerçekleĢtiren bir grup yapay bileĢiklerdir ve bu bileĢiklerin hipofizden 

GH salınımını uyarabildikleri gösterilmiĢtir (Bowers ve ark 1980). GH salınımını 

stimüle eden peptid yapıda bir hormon olan ghrelin, büyüme hormonu salgılatıcı 

reseptörü (GHS-R) aracılığı ile etkilerini gerçekleĢtirken ya hipofiz ön lobunu 

etkileyerek doğrudan ya da GHRH salınımını artırarak dolaylı yoldan GH salınımını 

uyarmaktadır (Kojima ve ark 1999, Gnanapavan ve ark 2002, Anderson ve ark 

2004). Ghrelin‟in, GH ve insülin hattındaki rolü değerlendirildiğinde sadece IGF-1 

ile ghrelin arasında pozitif bir iliĢki bulunmuĢtur (Soriano-Guillen ve ark 2004). 

Leptin, GH sekresyonunu düzenleyen metabolik bir iĢarettir. GH, total enerji 

tüketiminin güçlü bir uyarıcısıdır ve eksikliğinde vücut yağ oranında artıĢa bağlı 

olarak plazma leptin seviyelerinde yükselme görülmektedir (Brennan ve ark 1999). 

GH tedavisi akut olarak plazma leptin konsantrasyonlarını etkilemese de uzun sürede 

vücut yağ oranını ve leptin konsantrasyonunu düĢürür. Plazma leptin seviyelerindeki 

bu düĢmenin GH tedavisinin bir göstergesi olabileceği söylenmektedir (Norrelund ve 

ark 1998). 

1.1.5.  Ġnsülin Benzeri Büyüme Faktörleri  

Organizmanın büyümesinde etkili olan birçok büyüme faktörleri 

bulunmaktadır. Bu faktörler içinde bulunan IGF‟nin serum düzeyleri GH tarafından 

kontrol edilmektedir (Blum ve ark 1993, Ferry ve ark 1999).  

Ġlk kez Salmon ve Daughaday (1957) fareler üzerinde yaptıkları bir çalıĢmada 

GH‟ın fonksiyonlarını kıkırdak dokuda incelemiĢler ve GH tedavisi ile sülfat 

alımının arttığını bildirmiĢlerdir. Bu çalıĢmanın sonucunda GH‟ın bu artıĢa doğrudan 

etkisinin olmadığını, bu etkilere aracılık eden bir maddenin varlığını ortaya 

koymuĢlar ve bu maddeyede „‟sülfatlayıcı faktör‟‟ adını vermiĢlerdir (Rosenfield ve 

Neely 1995). Daha sonra bu maddenin iskelet dokusunda ve diğer dokularda 

büyümeyi uyarıcı etkileri ortaya konmuĢ ve „‟somatomedin‟‟ adını almıĢtır. 
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Rinderknecht ve Humbel tarafından 1978 yılında IGF-1 ve IGF-2 keĢfedilmiĢtir 

(Gluckman ve ark 1987). 

GH stimülasyonuyla IGF‟lerin karaciğerden salındığı ve düzeylerinin 300-

600 ng/ml arasında değiĢtiği bildirilmektedir (Khan ve ark 2002). GH‟ın etkilerini 

ortaya çıkarmasına aracı olan IGF sistemi, IGF‟lerden (IGF-1 ve IGF-2), IGF 

bağlayıcı proteinlerden (IGFBP-1-6) ve IGF reseptörlerinden (tip 1 IGF ve tip 2 IGF) 

oluĢmaktadır. IGF‟ler tek zincirli polipeptidlerdir ve protein yapıları nedeniyle hücre 

zarlarını geçemezler, etkilerini zardaki kendilerine özgü reseptörlerine bağlanarak 

gösterirler (Ganong 1995). Ġnsülin etkisini karaciğer, kas ve yağ dokusunda 

gösterirken, IGF‟ler hemen hemen tüm organların fonksiyonlarında etkilidir. Ġnsülin 

metabolik fonksiyonların düzenlenmesinde görev alırken IGF‟ler büyüme ve 

farklılaĢma fonksiyonlarında önemli rol alırlar (LeRoith ve ark 1995).  

 Ġnsülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) 

Üç disülfit bağı içeren, 7649 kDa ağırlığında, 67 aminoasitten oluĢan IGF-1 

geni, 12. kromozomun uzun kolunda bulunan, bazik bir polipeptiddir. Bu 

polipeptide, insüline benzer yapısıyla hücre zarlarında bulunan insülin reseptörlerine 

bağlanabildiğinden, IGF-1 adı verilmiĢtir (Tricoli ve ark 1994).  

Adenohipofizde üretilen ve kan yoluyla hedef hücrelere ulaĢan, GH 

tarafından biyosentezi ve salınımı kontrol edilen IGF-1, üretildikten sonra kan yoluna 

verilir ve kanda taĢıyıcı proteinine bağlanarak taĢınır (Wang ve ark 2006). 

DolaĢımdaki IGF-1‟in büyük bir kısmı karaciğerde üretilmekle birlikte, akciğer, 

böbrek, iskelet kası, kalp, dalak, gastrointestinal sistem, ovaryum, testis gibi çeĢitli 

baĢka diğer dokularda da üretilmektedir (Adamo ve ark 1989). 

 Kandaki IGF-1‟in sadece % 0,5-1 kadarının serbest halde bulunduğu ve hedef 

hücrelerdeki kendilerine özgün reseptörlerine bağlanabildiği, kandaki serbest 

IGF1‟in birkaç dakika ile sınırlı çok kısa bir yarılanma ömrüne sahip olduğu 

bilinmektedir. Ancak taĢıyıcı proteinlerine bağlanan IGF-1‟lerin yarılanma ömürleri 

saatlerce olabilmektedir ve kan düzeyleri, kan GH düzeyleri ile paralellik 

göstermektedir (Blum ve ark 1993, Janssen ve ark 1998). 
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GH karaciğer hücrelerinde IGF-1 üretimi ve salınımının yanı sıra IGF-1‟in 

taĢıyıcı proteinlerinin üretimini ve salınımını da kontrol ettiği, gün içi sabit 

düzeylerde seyreden kan IGF-1 düzeylerinin, uykuda artan GH salınımına bağlı 

olarak yükseldiği bildirilmektedir (Furlanetto 1990).  

Kan IGF-1 düzeylerinin yükselmesiyle hipofiz üzerinde negatif feedback 

etkisi ortaya çıkar (Clark 1997). Kan yoluyla taĢıyıcı proteinine bağlı olarak taĢınan 

IGF-1 hedef hücrelerine ulaĢtığında taĢıyıcı proteinden ayrılır ve hedef hücredeki 

reseptörüne bağlanarak hücresel büyümeyi uyarır.  IGF-1 salınımının temel uyarıcısı 

GH olmasına karĢın interlöykin-1 (IL-1) ve kortizol tarafından salınımı 

baskılanmaktadır. IGF-1 düzeylerinin de GH‟a benzer Ģekilde yaĢla birlikte düĢmeye 

baĢladığı ve ileri yaĢlarda % 80‟lere ulaĢan bir gerileme ortaya çıktığı  

bildirilmektedir (Ding ve ark 1996, Fan ve ark 1996, Lang ve ark 1996, Reiter ve 

Rosenfeld 2003). 

 

                 ġekil 1.3. Büyüme Hormonu ve IGF Aksı (Camacho-Hubner 2010). 

Beslenme ve enerji alınımı IGF-1 seviyelerinin önemli düzenleyicileridir. 

Kötü ve dengesiz beslenmede IGF-1 seviyeleri azalırken, enerji alınımıyla artar (Yu 

ve Rohan 2000). Egzersiz sırasında IGF-1 glukoz alınımını, kas, iskelet ve 

kardiyovasküler etkileri desteklemekte ve insülinden bağımsız olarak iskelet 

kasındaki glikoz transportu IGF-1 tarafından sağlanmaktadır (Juul 2003). Yu ve 
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Rohan (2000) egzersizin, adolesan döneminde etkili olmamasına karĢın yetiĢkinlerde 

IGF-1 seviyesini arttırdığını saptamıĢlardır. 

 Ġnsülin benzeri büyüme faktörü-2 (IGF-2) 

Nötral bir peptit olan IGF-2, 11. kromozomun kısa kolunda, 7471 kDa 

ağırlığında, 67 aminoasitten oluĢan tek zincirli bir polipeptitdir (LeRoith ve ark 

1995). Embiryonik geliĢimde önemli rol oynayan IGF-2, IGF-1 reseptöründen farklı 

yapıda bir reseptöre bağlanarak intrauterin yaĢamda büyümeden sorumludur ve yaĢa 

bağlı olarak da daha az değiĢim göstermektedir (Darcan ve Mir 1998).  

Ġnsülin benzeri büyüme faktörünü bağlayıcı proteinler (IGFBP) 

Biyosentezi karaciğerde GH tarafından kontrol edilen, bütün ekstrasellüler 

sıvılarda ve dokularda bulunan IGFBP‟ler yüksek affiniteli proteinlerdir (Clemmons 

1994). Ġnsülinden farklı olarak IGF‟ler kanda serbest olarak ya da plazmada 

bağlayıcı proteinlere bağlanarak taĢınırlar. IGFBP‟ler dolaĢımdaki serbest IGF‟nin 

plazmadaki yarı ömrünü uzatarak IGF-1‟in etkilerinin daha uzun süreli olmasını ve 

IGF‟lerin her zaman biyolojik açıdan aktif halde tutulmasını sağlamaktadırlar 

(Darcan ve Mir 1998, De Palo ve ark 2001).  

Ġnsan IGFBP ailesi 6 proteinden oluĢur:  

Ġnsülin benzeri büyüme faktörünü bağlayıcı protein-1 (IGFBP-1); amniyotik 

sıvıda büyük miktarda bulunan ve karaciğer hücrelerinden salgılanan, 25 kDa 

büyüklüğünde bir glikoproteindir. Konsantrasyonu serum insülin tarafından kontrol 

edilmektedir (Cheo ve ark 1992, LeRoith ve ark 2001). IGF-1‟in reseptörlerine 

bağlanmasını inhibe ederek, metabolik etkilerini baskılamaktadır (Westwood ve ark 

1995). 

Ġnsülin benzeri büyüme faktörünü bağlayıcı protein-2 (IGFBP-2); serum, 

serobrospinal sıvı, seminal plazma gibi birçok hücre tarafından salgılanan, 31 kDa 

molekül ağırlığında, serum insülin tarafından konsantrasyonu kontrol edilen 

glikozillenmiĢ bir proteindir (Cheo ve ark 1992, LeRoith ve ark 2001). Bağlanma 

yeteneği bakımından IGFBP-1„den daha güçlüdür ve kanda IGF-2‟yi bağlamaktadır 

(Yu ve ark 1999). 
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 Ġnsülin benzeri büyüme faktörünü bağlayıcı protein-3 (IGFBP-3); postnatal 

yaĢamda en önemli bağlayıcı proteindir ve IGFBP‟lerin % 75‟ini oluĢturur. Serumda 

bulunan IGFBP-3, 45-54 kDa ağırlığındadır ve IGF-1‟in yarılanma ömrünü uzatarak 

biyolojik aktivitesine etki eder (Jones ve Clemmons 1995, Clark 1997).  Karaciğerde 

üretilerek kana verilen IGFBP-3„ün üretimi GH‟ın kontrolünde gerçekleĢirken, kan 

GH düzeylerini etkileyen faktörlerin doğrudan IGFBP-3 düzeylerini de etkilediği 

bildirilmiĢtir (Johansson ve ark 1996, Janssen ve ark 1998). IGF-1 ve onun ana 

bağlayıcı proteini olan IGFBP-3‟ü uyarmak yolu ile GH‟ın büyümeyi sağladığı 

gösterilmiĢtir (Guyton ve Arthur 1978). 

Ġnsülin benzeri büyüme faktörünü bağlayıcı protein-4 (IGFBP-4);  

karaciğerde üretilen, serumda ve seminal plazmada bulunan ve birçok hücre 

tarafından sentezlenen, 24 kDa ağırlığında bir proteindir. En önemli fonksiyonları 

IGF‟lerin reseptörlerine bağlanması için yeterli olan IGF-1 ve IGF-2 miktarlarını 

kontrol ederek, kemik hücrelerinin proliferasyonunu engellemektir (Clemmons 1994, 

Karasik ve ark 2002). 

Ġnsülin benzeri büyüme faktörünü bağlayıcı protein-5 (IGFBP-5); 

serobrospinal sıvıda ve az miktarda serumda bulunarak osteoblastların 

yenilenmesinde önemli rolü olduğu gösterilmiĢtir (Yılmaz 2000).  IGF-1‟in otokrin 

ya da parakrin fonksiyonlarını regüle ettiği düĢünülmektedir (Karasik ve ark 2002). 

Ġnsülin benzeri büyüme faktörünü bağlayıcı protein-6 (IGFBP-6); 

transformasyona uğramıĢ fibroblastlar tarafından üretilerek serobrospinal sıvıda 

bulunur. Fonksiyonları henüz kesin olarak açıklığa kavuĢmamıĢtır (Reiter ve 

Rosenfeld 1998, Clemmons 2001, MacGillivray 2001).  

          1.1.6. Büyüme Hormonu’nun Eksikliği ve Fazlalığı 

Hipofiz bezine özgü transkripsiyon faktörü 1 (PIT-1), somatotropik hücrelerin 

ve ürünleri olan GH‟ın devamlılığını ve geliĢmesini kontrol etmektedir. Bu 

hücrelerin büyümesinde veya geliĢmesinde meydana gelen hasarlar GH eksikliği ile 

sonuçlanmaktadır (Velcheti ve Govindan 2006). 
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GH eksikliği, çeĢitli yaĢ gruplarına göre değiĢen ciddi bir problemdir. GH 

eksikliği çocuklarda belirgin büyüme geriliği, büyüme hızında yavaĢlama, kemik 

yaĢında gerilik ve boy uzamaması olarak kendini gösterirken, yetiĢkinlerde ise kas 

kitlesinin azalması, vücut yağlarının artması, insülin tarafından indüklenen 

hipoglisemi, mineral içeriğinin azalmasına bağlı olarak kemiklerin yoğunluğunda 

azalma, sindirim organlarının küçülmesi, protein sentezinin azalması, sperm 

kalitesinin düĢmesi, uykunun bozulması ve yaĢam kalitesinde düĢme olarak kendini 

göstermektedir. GH eksikliğinin sebepleri arasında spesifik genlerde mutasyon, 

hipotalamus veya hipofiz bezinde doğuĢtan gelen hasar ile bir operasyon ya da 

hastalık sebebiyle hipofiz bezinde oluĢan kusurlar sayılabilir (Koloğlu 1996, Kurdak 

1996, De Palo ve ark 2001). GH eksikliğinin tanısı amacıyla yapılan testlerde, 

hastanın hipofiz bezinin GH üretimi çeĢitli uyarıcılarla uyarılarak salgılanan hormon 

miktarları tespit edilmektedir (Bengtsson 1993, Koloğlu 1996). Günümüzde GH 

kaynağı biyolojik olarak sentetik ve rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmektedir. 

GH yetersizliğinden kaynaklanan cüceliğin  (dwarfizim)  tedavisinde GH ilaç olarak 

kullanılmaktadır. GH yetmezliğinin tedavisinde, eksojen GH verilmesi kontrollü bir 

Ģekilde sürdürülür ve yeterli boy uzunluğuna ya da maksimum büyüme düzeyine 

ulaĢılmasında tedaviye son verilir (Alba-Roth ve ark 1998). Turner ve Prader-Willi 

sendromları, anne karnındaki büyüme kusurları ve kronik böbrek yetmezliği gibi 

hastalıklarda GH eksikliği tedavisi uygulansa bile iyileĢmenin tam olarak 

sağlanamadığı bildirilmiĢtir (Koloğlu 1996). 

Vücudun büyüme ve geliĢmesini sağlayan GH‟ın aĢırı salınımı genelde 

hipofizin somatotrofik hücrelerinin tümörlerinde görülür. GH fazla salgılanması 

sonucunda baĢ ağrıları, görme fonksiyonlarında zayıflama, kemiklerin aĢırı 

geliĢmesi, tip 2 diyabet, seks fonksiyonlarında gerileme, büyüme çağında gigantizim 

ile iskelet geliĢiminin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan akromegali 

görülmektedir. Çocuklarda ya da ergenlik döneminde görülen gigantizim de, büyüme 

çok hızlıdır ve tüm vücut organlarındaki büyümeler birbirleriyle uyumludur 

(Kalaycıoğlu ve ark 2000, Yılmaz 2000). Akromegali ise yetiĢkinlerde görülür ve 

yüz, çene, el, ayak ve kafatası kemiklerini içeren vücut dokularının kademeli 

büyümesiyle sonuçlanır (Kalaycıoğlu ve ark 2000, Kopchick ve ark 2002, Ayuk ve 

Sheppard 2006). GH‟ın aĢırı salgılanması durumunda kullanılan tedavi yöntemi, 
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oluĢan iyi huylu tümörü küçültmek veya hipofiz bezi fonksiyonuna engel olmak 

amacıyla yapılan hipofizektomi operasyonlarıdır  (Koloğlu 1996).  

           1.1.7. Büyüme Hormonu ve Egzersiz 

GH‟ın büyümeyi sağlayan bilinen etkisinin yanı sıra tüm vücut hücrelerinde 

protein sentezinin uyarılması, enerji üretiminde kullanmak üzere yağ dokusundan 

yağların hipofizi ile kana verilen serbest yağ asitleri düzeylerinin artırılması, vücutta 

glikoz tüketiminin baskılanması gibi etkileri vardır. Özellikle geliĢimini tamamlamıĢ 

insanlarda GH salınımını uyaran etkilerden en önemlisini egzersizlerin oluĢturduğu 

ve kas geliĢiminde önemli rol oynadığı öne sürülmektedir (Jenkins 1999). GH serbest 

yağ asitlerinin enerji kaynağı olarak kullanımını artırdığından uzun süreli bedensel 

aktivitelerde performansı kısa süreli etkinliklerden daha iyi yükseltmektedir. GH, 

kısa süreli ağır bedensel aktivitelerde bazı enzim sistemlerini uyararak, enerji için 

kullanacak substratların hazır tutulmasını sağlamaktadır (Günay 1998). 

 Farklı antrenman değiĢkenlerinin organizma üzerinde hormonal etkilerini 

belirlemek amacıyla birçok çalıĢma yapılmıĢ ve farklı sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Nevill 

ve ark (1996) uzun mesafe ve kısa mesafe koĢan sporcularda, GH düzeylerini 

incelemiĢ ve kısa mesafe koĢucularında GH düzeylerinin daha fazla yükseldiğini 

tespit etmiĢlerdir. Wallace ve ark (1999) uzun süreli egzersizler sırasında total kan 

GH, GHBP, IGF-1, IGFBP-3 düzeylerini araĢtırmıĢlar ve serbest IGF-1 

konsantrasyonlarında anlamlı bir değiĢim görülmemesine karĢın, diğer tüm 

parametrelerin yükseldiğini bildirmiĢlerdir. Hakkinen ve ark (2000) bayan ve 

erkekler üzerinde altı aylık dayanıklılık ve patlayıcı kuvvet antrenmanları 

uygulayarak, GH ve cinsiyet hormonları üzerindeki ani değiĢimleri incelemiĢler, 

antrenmanların hormonlar üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını belirtmiĢlerdir. 

Ancak Dağlıoğlu ve Hazar (2009) deneklere tek seferlik 60 m sürat koĢu testi 

uygulamıĢlar ve koĢu öncesi 1,92 ng/ml olarak bulunan GH konsantrasyonlarının 

koĢu sonrası istatistik açıdan anlamlı olmasa da 2,50 ng/ml‟ye yükseldiğini 

saptamıĢlardır. Charilaos ve ark (2003) hormonal parametreleri belirlemek amacıyla 

11-13 yaĢ arasında olan 66 erkek çocuğa aerobik ve ağırlık çalıĢması uygulamıĢlar ve 

çalıĢma sonucunda kontrolleriyle karĢılaĢtırdıklarında, baĢta GH olmak üzere tüm 

parametrelerde artıĢlar meydana geldiğini bildirmiĢlerdir. 
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Yukarıda verilen çalıĢmalarda da görüldüğü gibi egzersizlerin GH 

düzeylerine etkileri konusunda yapılan çalıĢmaların sonuçları arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu olgunun GH salınımını, egzersizin yanı sıra egzersizin tipi, 

yoğunluğu, süresi, egzersizi yapan bireyin yaĢı, cinsiyeti, vücut kompozisyonu ve 

bireyin sportif aktivite düzeyi gibi faktörlerin etkilenmesinden kaynaklanabileceği 

söylenmektedir (Stokes 2003, Salvodori ve ark 2010).  

1.2. Ghrelin 

1.2.1. Ghrelin’in Tarihçesi 

Bowers ve ark (1980) in vitro Ģartlarda met-enkefalin opiyatı olan bir sentetik 

peptid analoğu bulmuĢlar ve GH salınımına neden olan bu maddeye „‟Büyüme 

hormonu salgılatıcı (Growth Hormone Secretory, GHS) ‟‟ olarak adlandırmıĢlardır. 

Bu sentetik peptidin yapısı tirozin, D-triptofan, glisin, fenilalanin, metiyonin ve 

NH2‟den oluĢmakta ve hipofizi doğrudan etkilediği bildirilmektedir (Kojima ve 

Kangawa 2005). 

Ghrelin, hormon olarak keĢfedilmesinden önce, 1996 yılında büyüme 

hormonu salgılatıcı reseptörü (GHS-R) tanımlanmıĢ ve GHS-R‟nin bulunmasından 

sonra, bu reseptörün endojen ligandı aranmaya baĢlanmıĢ ve ghrelin bulunmuĢtur 

(Petersenn 2002). 

 Ghrelin, Japon araĢtırıcı Kojima (1999) tarafından keĢfedilmiĢ ve GHS-R‟ye 

bağlanmıĢ endojen bir ligand olarak tanımlanmıĢtır. Ghrelin ismi, Hint-Avrupa dilleri 

ailesindeki geliĢim anlamına gelen „‟grow‟‟ sözcüğünün kökü olan „‟ghre‟‟ ile 

salgılatma anlamına gelen „‟relin‟‟  sözcükleri birleĢtirilerek türetilmiĢtir. Daha sonra 

appetite hormone (iĢtah hormonu) olarak da adlandırılmıĢtır (Kaiya ve ark 2001).  

Ghrelin 1999 yılında izole edilmesine kadar bu reseptörün endojen bir ligandı 

bilinmezken, ghrelin‟in keĢfi ile insan ve hayvanlarda GH salınımının kontrolünde 

yeni bilgilere ulaĢılmıĢtır (Bowers 2001). 

            1.2.2. Ghrelin’in  Biyokimyasal Yapısı  

Ghrelin, 28 amino asitten oluĢmuĢ bir polipeptiddir. Ġnsan ghrelin‟i, N 

terminal ucundaki 3. aminoasit olan serine bağlı oktanil grubu adı verilen sekiz 



15 

 

karbonlu bir yağ asidi içermektedir (Howard ve ark 1996). Oktanil grubu ghrelin‟in 

aktif olması için gereklidir ve oktanil grubu içeren ghrelin aktif ghrelindir. 

Bünyesinde yağ asidi içermeyen ghrelin ise deasile ghrelindir. Deasile ghrelin 

sirkülasyonundaki toplam ghrelin‟in % 80-90‟ını oluĢturmaktadır. Ghrelin, bir yağ 

asidi tarafından aktivitesi değiĢtirilen tek peptid hormondur. Ghrelin de oluĢan bu 

asilasyonu katalizleyen enzim halen bilinmemektedir (Aydın ve ark 2006). 

Ghrelin‟in 3. amino asidi olan serin kalıntısının daha uzun alifatik zincirlerle 

doymamıĢ veya dallanmıĢ oktanoil grupları ile asilasyonu ghrelin aktivitesini 

değiĢtirmez, ancak daha kısa hidrofobik grupların bağlanması peptidin aktivitesini 

azaltır. KısalmıĢ ghrelin molekülleri in vitro olarak GH salınımını artırıcı etki 

gösterirken, in vivo olarak etki görülmemektedir. AsillenmemiĢ ghrelin, asillenmiĢ 

forma göre sirkülasyonda daha uzun süre kalırken in vivo koĢullarda sıçanlarda ve 

insanlarda GH salınımının uyarılmasını gerçekleĢtirememektedir. Yukarıda 

verilenlerin yanı sıra asil zincirleri 10 ya da 11 karbonlu olanlar veya ghrelin‟in 28. 

amino asitli arginin‟in olmadığı 27 amino asitten oluĢmuĢ farklı formlar gibi değiĢik 

ghrelin peptidlerinin varlığı da bildirilmiĢtir (Kojima ve ark 1999). Ghrelin‟in 

aminoasit diziliĢini belirlemek için High-Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) ve kütle spektrofotometresi kullanılmıĢtır. (Wren ve ark 2001a).  

 

 

 

 

     

 

 

 

                  

              ġekil 1.4. Ghrelin‟in Biyokimyasal Yapısı (Korbonits ve Grossman 2004). 

Ghrelin ilk olarak sıçan midesinden izole edilmiĢ ve aminoasit diziliĢi 

incelenmiĢtir. Sıçan ve insan ghrelin prekürsönü pre-pro-ghrelin ve 117 amino asitten 

oluĢarak birbirlerinden sadece iki amino asit bakımından farklılık göstermektedir. 

Preproghrelin olarak sentezlenen ghrelin prekürsörünün N terminalindeki sinyal 
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peptidi 23 amino asitten oluĢurken, kuyruk kısmında 94 amino asitten oluĢan pro 

ghrelin yer almaktadır. Etkin yapı olarak ghrelin, 28 aminoasitten oluĢan bir peptid 

olup, moleküler ağırlığı 3314 daltondur (Casanueva ve Dieguez 2002, Pemberton ve 

ark 2003).  

Ġnsan midesinde asillenmemiĢ, oktanoillenmiĢ (C8:10), dekanoillenmiĢ 

(C10:0) ve büyük bir olasılıkla dekenoillenmiĢ (C10:1) olmak üzere 4 farklı 

ghrelin‟in izole edildiği bildirilmektedir (Hosoda ve ark 2004).  

1.2.3. Ghrelin’in Doku Dağılımı ve Salınımı 

Vücutta ghrelin üretiminin yapıldığı iki önemli hücresel bölgeden en önemlisi 

midenin fundus bölgesinde yer alan ve plazma ghrelin‟in köken aldığı A-like 

hücrelerinin bulunduğu Oxyntic Gland‟dır (Dornonville ve ark 2001).  

DolaĢım kanındaki ghrelin, midenin fundus ve piloris bölgelerindeki 

nöroendokrin hücrelerden köken alırken % 30 kadarlık bir kısmı bağırsak kanalından 

köken almaktadır. Bağırsaklardaki bu üretim duodenumdan kolonlara doğru 

gidildikçe azalmaktadır (Date ve ark 2000, Hosoda ve ark 2000). Salınımının 

yapıldığı ikinci yer, sinir hücre gruplarının ghrelin salgıladığı merkezi sinir 

sistemidir. Ghrelin, GHRH nöronlarının yaygın olarak bulunduğu hipotalamusun 

Nucleus Arcuatus bölgesinde bol miktarda bulunmuĢ, merkezi sinir sisteminde de 

tespit edilmesine karĢın düzeylerinin çok düĢük olduğu bildirilmiĢtir (Woods ve ark 

1998). Bununla birlikte hipofiz ve hipotalamus ile pankreas, plasenta, yağ dokusu, 

karaciğer, böbrek, immün sistem ve kas gibi birçok periferik dokuda da az miktarda 

ghrelin üretildiğine iliĢkin bulgulara ulaĢılmıĢtır (Gualillo ve ark 2001, Koo ve ark 

2001, Date ve ark 2002, Gnanapavan ve ark 2002). 

GHS-R mRNA‟ları da Nucleus Arcuatus‟taki nöropeptid-Y (NPY)‟yi tanıyan 

nöronların % 94‟ünde, pro-opiomelanokortini tanıyan hücrelerin % 8‟inde, 

somatostatini tanıyan hücrelerin % 30‟unda ve GHRH mRNA‟yı üreten hücrelerin  

% 20-25‟inde ghrelin bulunmuĢtur (Willesen ve ark 1999).  

DolaĢımdaki ghrelin, kan beyin bariyerini geçerek, beyne girebilmektedir 

(Banks ve ark 2002). Wierup ve ark (2002)‟ınca yapılan bir çalıĢmada ghrelin‟in 

kan-beyin bariyerini geçebileceği gösterilmiĢ, insan ghrelin„i her iki yönde geçiĢ 
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yapabilirken, fare ghrelin‟in ise sadece beyin-kan yönünde bariyeri aĢabildiği 

saptanmıĢtır. 

Ghrelin‟in salgılanması beslenme ve hormonel faktörlerce düzenlenmekte, 

açlıkta artan plazma ghrelin düzeyleri, yemeklerden sonra azalmakta, midenin su ile 

ĢiĢirilmesi ya da geniĢletilmesi ghrelin seviyelerini etkilememektedir. Ghrelin 

seviyeleri gün içerisinde öğün saatlerine göre değiĢiklik göstermekte, öğün öncesi 

artmakta, yemeği takiben ilk iki saat içinde ise düĢmektedir. Ghrelin salgısını azaltan 

inhibitör sinyaller ise leptin, interlökin1-b ve GH‟dır. Ghrelin plazma düzeyleri, 

somatostatin ve kortikostatin uygulamasıyla düĢmekte ve insülin ile negatif iliĢki 

göstermektedir (Cummings ve ark 2001). 

Serum ghrelin düzeyi GH‟a benzer biçimde gece 02 
00

- 03 
00

 saatleri arasında 

pik yapar. Ghrelin‟in yarılanma ömrü 15-20 dakikadır çünkü plazma esterazı 

tarafından kolayca yıkılır ve inaktif formu olan des-octanoyl-ghrelin‟e dönüĢür. 

Plazma konsantrasyonu 200-600 nanogram/litre (ng/L)‟dir, fakat % 80‟i biyolojik 

aktif olmayan deamide ghrelindir (Ariyasu ve ark 2001). 

GH stimilasyonunu sağlayan reseptörler için spesifik endojen bir ligand 

olarak izole edilen ghrelin, biyolojik etkilerini GHS-R‟ler aracılığı ile 

göstermektedir. Sağlıklı bireylerde ghrelin uygulamasının doza bağımlı olarak GH 

salgısını artırdığı somatostatin antogonistine benzer etki ettiği de bildirilmektedir 

(Kojima ve ark 1999, Wren ve ark 2000). Kalp ventriküllerinde GHS-R‟lerin 

bulunması ghrelin‟in kardiovasküler etkileri olabileceğini de düĢündürmüĢtür. 

Nöroendokrin tümörler tiroid ve medüller tiroid karsinomaları ve akciğer tümörleri 

gibi değiĢik tümör dokularında da ghrelin saptanmıĢtır. Normal ve tümoral dokularda 

ghrelin ekspresyonu mideden daha azdır ve bu dokularda ghrelin‟in fizyolojik rolü 

otokrin/parakrin faktör düzeyindedir (Date ve ark 2001). Ghrelin‟in plasentada da 

bulunduğu ve düzeylerinin gebelik süresince önemli değiĢimler gösterdiği, ancak 

plasentadaki görevinin tam olarak bilinmediği belirtilmiĢ keza hipofiz, kalp, böbrek, 

pankreas, gonadlar, akciğer ve lenfositlerde de düĢük düzeylerde karĢılaĢıldığı 

yazılmıĢtır (Hattori ve ark 2001).  
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1.2.4. Ghrelin’in  Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkileri  

Ghrelin‟in biyokimyasal ve fizyolojik etkileri Hosoda ve ark (2006) 

tarafından hazırlanan aĢağıdaki çizelgede belirtilmiĢtir. 

        Çizelge 1.1. Ghrelin‟in Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkileri. 

          

↑:Artma,  ↓:Azalma,  →:DeğiĢiklik yok,  ?:Belirsiz.  

Ghrelin’in büyüme hormonu salınımına etkisi  

Son yıllarda tanımlanmıĢ olan ghrelin hormonu ile GH arasında yakın bir 

iliĢki olduğu bildirilmektedir. Ghrelin‟in etkilerinden ilk keĢfedilen GH salınımını 

uyarmasıdır ve bu etki iki farklı yol üzerinden gerçekleĢtirilir. Yollardan ilkini 

ghrelin uyarımları sonucu hipotalamustan salınan GHRH‟ın hipofiz hücreleri üst 

yüzeylerindeki reseptörleri aracılığıyla etkilerini hücre içine ileterek siklik adenozin 

monofosfat (cAMP) düzeylerinin artırılması yolu oluĢtururken, ikinci yol ghrelin‟in 

doğrudan hipofiz üzerindeki etkileriyle GHS-R‟lerine bağlanarak fosfolipaz C 

  HORMON SALGILATICI ETKĠSĠ 

Büyüme Hormonu (GH) ↑ 

Adrenokortikotropik hormon (ACTH) ↑ 

Kortizol ↑ 

Prolaktin ↑ 

Tiroid stimulan hormon (TSH) ↓ ? → 

Luteinizan hormon (LH) ↑ ? → 

Folikül stimulan hormon (FSH) → 

Ġnsulin ↑ ? ↓ 

ANABOLĠK ETKĠSĠ 

ĠĢtah ↑ 

Kilo alımı ↑ 

KARDĠYOVASKÜLER FONKSĠYONLAR 

Kardiyak output ↑ 

Kan Basıncı ↓ 

Kardiyomiyositlerin apoptozisi ( in vitro) ↓ 

GASTRĠK FONKSĠYONLAR 

Mide asidi sekresyonu ↑ 

Gastrik motilite ↑ 
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aktivasyonu ile intraselüler kalsiyum iyonu (Ca
+2)

 konsantrasyonlarının artıĢı 

üzerinden GH salınımının uyarmasıyla gerçekleĢtirmektedir (Date ve ark 2000).  

 

ġekil 1.5. Ghrelin‟in GH Salınımına Etkisi (www.professionalmuscle.com). 

Yapay GHS moleküllerinin bağlanabildikleri GHS-R‟nin varlığı ilk kez 1996 

yılında gösterilmiĢ ve insan GHS-R‟nin yapısı tanımlanmıĢ ve klonlanmıĢtır 

(Howard ve ark 1996). GHS-R‟nin mRNA‟sının tip 1a ve 1b olmak üzere iki 

izoformu bulunduğu ve her iki tip reseptörün de beyin ve periferik organlarda yaygın 

bir Ģekilde bulunduğu saptanmıĢ ve GHS‟lerin GHS-R1a‟ya bağlanarak hipofizden 

GH salınımını uyardıkları ortaya konmuĢtur (Ghigo ve ark 1999). 

Kojima ve ark (1999) yapay GHS‟lerin bağlanabildikleri bu reseptörlerin 

doğal ligandınında mutlaka bulunması gerektiği düĢüncesiyle yürüttükleri çalıĢmalar 

sonucunda,  mideden salınan ve hipofizdeki GHS-R1a reseptörlerine bağlanarak GH 

salınımını uyaran ghrelin keĢfedilmiĢ ve farelerde intravenöz, periton, deri altı ve 

intraserebroventriküler ghrelin enjeksiyonlarının doza bağımlı olarak sıçanlarda 12.0 

ng/ml olan plazma GH düzeylerinin, ghrelin enjeksiyonu sonrasında 129.7 ng/ml‟ye 

yükselerek GH salınımını uyardığını saptamıĢlardır. 

Ġn vivo ve in vitro koĢullarda GH salınımını doza bağımlı olarak uyaran 

ghrelin, somatostatin salınımını ise baskılamaktadır. Bu olgu farelere periferal veya 

intraventriküler yoldan ghrelin verilmesinden 15-20 dakika sonra GH düzeylerinin 
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pik yapması ve artan bu düzeylerin 60 dakika sonrası normale dönmesiyle 

kanıtlanırken, insanlarda aynı doğrultuda sürdürülen çalıĢmalarda 30. dakikada tepe 

noktasına ulaĢan GH düzeylerinin 180. dakika sonrası normal düzeylerine indiği 

saptanmıĢ ve ghrelin‟in GH üzerindeki etkisinin geliĢebilmesi için GHRH etkisinin 

zorunlu olduğu bildirilmiĢtir (Muller ve ark 1999, Date ve ark 2002, Williams ve ark 

2003). 

Ghrelin‟in organizmanın büyüme ve geliĢmesinde önemli bir rol oynayan GH 

salınımı üzerine etkisi hem gönüllüler üzerinde yürütülen in vivo, hemde in vitro 

koĢullarda gösterilmiĢ ve GH salınımını uyardığı bildirilmiĢtir (Tolle ve ark 2001). 

Janssen ve ark (2001) GH eksikliği olan eriĢkinlerle, kontrol grubu olarak seçilmiĢ 

bireyler arasında ghrelin düzeylerinin birbirinden çok farklı olmadığını, aynı 

zamanda dıĢarıdan GH verilmesinin ghrelin düzeylerini fazla değiĢtirmediğini 

bildirirlerken, Malik ve ark (2004) benzer GH eksikliği olan hastalarda GH tedavisi 

ile IGF-1 düzeyinde artıĢ, vücut ağırlığı ve vücut yağında azalma, serum insülin ve 

glikoz konsantrasyonunda artıĢ, serum ghrelin ve leptin seviyelerinde düĢüĢ 

gözlemlemiĢlerdir. Whatmore ve ark (2003) ghrelin‟in direkt büyümeyi uyaran bir 

hormon olmadığını, yaĢla birlikte özellikle puberteye yaklaĢtıkça ghrelin 

düzeylerinin azaldığı, IGF-1 düzeylerinin arttığı ve böylece büyümenin hızlandığını 

savunmuĢlardır.  

Ghrelin – leptin etkileĢimi 

Ghrelin ve leptin arasında negatif bir etkileĢim söz konusudur (Ying-Yang 

hipotezi). Yağ dokusu kökenli leptin, beyine yağ dokuları konusunda bilgi götürerek 

besin alımını azaltır ve fazla yağ birikimini engellerken, leptinin etkilerine zıt 

metabolik etki gösteren ghrelin‟in ise besin alımını uyardığı, karbonhidrat 

kullanımını artırarak, yağ kullanımını azalttığı bildirilmiĢtir (Wren ve ark 2001a). 

Karbonhidrat ve yağdan zengin bir öğünden sonra ghrelin düzeyleri düĢerken, 

proteinden zengin öğünlerden sonra düzeylerinin yükseldiği tespit edilmiĢtir (Vallejo 

ve ark 2004). 

Mideden salgılanan ghrelin‟in kan yoluyla beyne ulaĢtıktan sonra kan-beyin 

bariyerini aĢarak Nucleus Arcuatus‟taki nöropeptid-Y (NPY) ve agouti-related 

protein (AGRP) üretimi yapılan nöronların aktivasyonu üzerinden gıda alımını 
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artırırken, leptin aynı nöronlarla NPY ve AGRP ekspresyonunu baskılamakta, 

proopiomelanokortin (POMC) ekspresyonunuda yükseltmekte ve artan POMC 

düzeyleride α-melanosit stimülan hormon (α-MSH) reseptörüne bağlanarak gıda 

alımını engellediği öne sürülmektedir (Druce ve Bloom 2003).  

Tschöp ve ark (2000) ghrelin‟in GH üzerindeki etkilerinden bağımsız olarak 

geliĢen iĢtah ve yağ dokusunu artırıcı uyarıların leptin ve merkezi sinir sistemindeki 

özel nöronlar tarafından düzenlediğini bildirmektedirler. Ancak Aydın ve ark (2006) 

ghrelin‟in GH, adenokortikotropik hormon (ACTH) ve kortizol salınımını uyardığını, 

leptin‟nin ise böyle bir etkisinin görülmediğini öne sürmektedirler.  

Ghrelin’in diğer etkileri 

Kojima ve ark (1999) iĢtahın, beyin tarafından kontrol edildiğini, 

hipotalamusun Nucleus Arcuatus‟da iĢtahın düzenlenmesinde rol alan ghrelin  

nöronlarının bulunduğunu ve  bu lokalizasyonun ghrelin'in yemek alımını kontrol 

ettiğini bildirmiĢlerdir.  

Ghrelin, perifer yoldan verilmesiyle insanlarda iĢtahı artırdığı saptanan ilk ve 

tek hormondur. Açlık hormonu olmasının yanı sıra, yeme davranıĢı ile kilo dengesini 

düzenleyen bir hormondur ve hayvanlarda ghrelin düzeylerinin açlıkta, 

hipoglisemide, kronik malnutrisyonda insanlarda da anoreksiya nevrozada arttığı 

saptanmıĢtır (Otto ve ark 2001). Wren ve ark (2001b), kemirgenlere 

intraserebroventriküler ve periferal yolla fizyolojik dozlarda ghrelin verilmesinde 

iĢtahın ve gıda alımının arttığını, yağ kullanımının azaldığını, intravenöz yolla 

ghrelin antikorları verilmesinde ise ghrelin etkisinin baskılanarak iĢtahın azaldığı 

sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Ghrelin‟in yağ dokusunu ve iĢtahı arttırıcı etkilerinin GH üzerine olan 

etkilerinden bağımsız olduğu ve bunun, leptin‟in de aracı olduğu merkezi sinir 

sistemindeki özel nöronlar tarafından düzenlendiği ve buradan da yola çıkarak 

ghrelin‟in enerji depolarının boĢalmasını ve kaĢeksiyi önleyen bir hormon olarak  

iĢtahı uyardığı düĢünülmektedir (Morton ve Schwart 2001). 

Muller ve ark (2001) normal ve obez insanlarda ghrelin verilmesinin insülin 

salınımını durdurduğu, GH salınımını uyardığı ve bir yandan glikoneogenezin, bir 
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yandan da insülin direncinin artırılması üzerinden kan glukoz düzeylerini 

yükselttiğini bildirmiĢlerdir. Aynı olguyu Broglio ve ark (2001) insanlarda 

introvenöz ghrelin uygulamalarından sonra gözlemiĢler ve insülin salınımının 

baskılanması üzerinden kan glukoz düzeylerinin yükseldiğini tespit etmiĢlerdir. 

Ghrelin‟in tersine, hipotalamik peptidler (NPY, AGRP, melanin-concentrating 

hormon (MCH), orexins ve galanin), merkezden verildiklerinde iĢtahı uyarmada 

etkin olmalarına karĢın periferden verildiklerinde etkisiz oldukları, iĢtahı uyaran 

ghrelin‟in kan düzeylerinin öğünlerden önce yükselirken, öğünlerden sonra yavaĢ 

yavaĢ gerilemesinin ghrelin‟in yemek yeme için baĢlangıç sinyallerini 

oluĢturabileceği ve kısa süreli enerji dengesinin sağlanmasında önemli rol 

oynayabileceği öne sürülmektedir (Shiiya ve ark 2002). 

Ott ve ark (2002) ghrelin‟in yukarıda anlatılan karbonhidrat metabolizması 

üzerindeki etkilerinin yanı sıra lipid metabolizması üzerindeki etkilerini 

kemirgenlerde incelemiĢler ve kronik ghrelin enjeksiyonlarının vücut yağ miktarını 

artırması, ghrelin ya da yapay GHS‟lerin leptin mRNA ekspresyonu ile leptin 

düzeylerini artırarak kan leptin düzeylerini yükseltmesi, resistin mRNA 

ekspresyonunu baskılaması, insulin direncinde ve obezitenin oluĢumunda etkili 

olduğu bildirilen adinopektin‟in ghrelin uygulamalarında inhibe olmasının ghrelin‟in 

adipogenezde ve enerji metabolizmasında önemli rol oynadığının kanıtları olarak 

değerlendirmiĢlerdir. 

Ghrelin'in asıl aktivite gösterdiği yer merkezi sinir sistemindeki Nukleuc 

Arcuatus‟tur ve hem iĢtahı baskılayan leptin‟nin hem de iĢtahı arttıran NPY ve 

AGRP‟nin hedefindedir. Nucleus Arcuatus‟taki ghrelin içeren nöronlar NPY ve 

AGRP‟yi aktive ederek yiyecek alımını artırmaktadır (Cowley ve ark 2003).  

Gıda alımı sinirsel kontrolun yanı sıra hormonal olarak da kontrol 

edilmektedir. Gıda alımının ilerlemesiyle salınmaya baĢlayan kolesistokinin ve 

obestatin etkisiyle doygunluk hissine ulaĢılırken, açlık hallerinde salınmaya baĢlanan 

ghrelin‟in tükrük ve kan konsantrasyonlarının % 70-80 oranında yükseldiği 

gözlenmiĢ, ghrelin‟in iĢtahı uyarırken, obestatin‟in iĢtahı baskıladığı, 

kolesistokin‟nin ise yemeği sonlandırdığı öne sürülmüĢtür (Zhang ve ark 2005). 

Ghrelin‟in canlılardaki diğer hormonlarla iliĢkileri de yoğun bir Ģekilde 
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araĢtırılmıĢtır. Takaya ve ark (2000) ilk olarak sağlıklı insanlarda ghrelin‟in GH 

salınımının yanı sıra ACTH, kortizol ve prolaktin düzeylerini de bir miktar artırdığını 

öne sürmüĢlerdir. Hemen bir yıl sonrasında da Furuta ve ark (2001) ghrelin‟in üreme 

ile ilgili temel hormonları olan folikül stimule edici hormon (FSH) ve luteinizan 

hormon (LH) salınımını uyararak üremenin kontrolünde görev alabileceğini 

söylemiĢler, Ariyasu ve ark (2001) ise ghrelin‟in beyinde NPY ve AGRP salınımını 

uyararak gıda alımının artıĢına ve yağ formunda enerjinin depolanmasını sağladığını 

bildirmiĢlerdir. Ancak Arvat ve ark (2001) bu bulguların tersine ghrelin‟in  ACTH‟ın 

yanı sıra FSH, LH ve tiroid stimule edici hormon (TSH) gibi hormonlar üzerinde de 

herhangi bir etkisinin bulunmadığını saptamıĢlardır.  

ÇeliĢkili bulguların aydınlatılması amacıyla araĢtırmalar sürdürülmüĢ, Lee ve 

ark (2002) motiline benzer yapılı ghrelin‟in mide motilitesini ve mideden asit 

salgısını artırdığını, insülin salınımı ve insülinle etkileĢimi konusundaki bilgilerde 

çeliĢkiler bulunmasına karĢın, açlığa karĢı verilen insülin ve glikoz yanıtlarında etkili 

olabileceğini öne sürmüĢlerdir. Muccioli ve ark (2003) ghrelin‟in yaĢ ve cinsiyetten 

bağımsız olarak çok güçlü olmasa da prolaktin salınımını artırdığını, hipotalamus-

hipofiz-adrenler bezler hattında etkili kortikotropin releasing factor (CRF) 

salınımının uyarılması üzerinden ACTH  ve kortizol salınımını yönlendirdiğini, 

intraserebroventriküler ghrelin enjeksiyonlarının pulsatil prolaktin salınımının 

uyarılması üzerinden hipotalamus-hipofiz-gonatlar hattını etkileyerek testislerdeki 

steroidogenezi ve leyding hücrelerinden testesteron salınımını uyardığını 

saptamıĢlardır. Cassoni ve ark (2004) öncelikle ghrelin‟in insülin üzerindeki 

etkilerini araĢtırmıĢlar ve bir yandan GH salınımının ve glikoneogenezis uyarılması, 

bir yandan da insülin etkisinin baskılanması ve insülin direncinin artırılmasıyla kan 

Ģeker düzeylerinin yükseltildiğini saptamıĢlardır. Korbonits ve ark (2004) ise GH, 

ACTH, aldosteron, glukagan, GHRH‟nın ekspresyonunu artırırken, insülin ve 

somatostatin salınımını baskıladığını tespit etmiĢlerdir. 

1.2.5. Ghrelin Düzeyini Etkileyen Faktörler  

Gıda Alımı ve Açlığın Etkileri: Ghrelin seviyeleri gıda alımından önce ve 

gece boyunca en yüksek seviyeye çıkmakta ancak gıda alımından hemen sonra ise 

yavaĢca düĢme göstermektedir (Tschöp ve ark 2001). Nakagawa ve ark (2002) ise 

ghrelin düzeylerinin midenin dolmasından değil, bilakis glukoz ile midenin 
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uyarılmasından kaynaklandığını göstermiĢler, Callahan ve ark (2004)‟da açlıkta artan 

kan ghrelin düzeylerinin, toklukta azaldığını ve en yüksek düzeylere gece 2
00
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saatleri arasında ulaĢıldığını saptamıĢlardır.  

Glukoz, Ġnsülin ve Diyetin Etkileri: Ghrelin‟in insülin ve glukoz 

metabolizmasında da önemli rol oynadığı ileri sürülmüĢtür (Wren ve ark 2001a). 

Kojima ve ark (1999) alınan gıdaların içeriğinin ghrelin düzeylerini etkilediğini, 

karbonhidrattan zengin gıdaların, yağdan zengin gıdalara göre kan ghrelin 

düzeylerini daha güçlü bir Ģekilde düĢürdüğünü belirtmiĢlerdir. 

 Ghrelin, dolaĢımdaki glukoz düzeylerini; GH salınımının, insülin direncinin 

ve glukoneogenezisin uyarılması yolu ile artırdığı bildirilmektedir (Muller ve ark 

2001). Ancak insülin sekresyonunda ghrelin‟in rolü halen tartıĢmalı bir konudur. 

Broglio ve ark (2001) ghrelin‟in hem normal, hem de obez insanlarda glukoz 

seviyesini artırdığını bildirirlerken, Muller ve ark (2002) ghrelin‟in GH reseptör 

antagonistiyle birlikte uygulanmasıyla insülin direncini belirgin bir Ģekilde artırdığını 

öne sürmektedirler.  

Tschöp ve ark (2001) salınımını uyardığı bilinen glukagon benzeri peptid 1 

(GLP1)‟in tokluk hissi veren önemli bir mediatör olduğunu ve düzeylerinin glukoz 

alınmasından bir süre sonra ghrelin‟e benzer Ģekilde düĢtüğünü, tip 2 diyabetli 

hastalarda glikoz alınmasından 10 dakika sonra ghrelin düzeylerinin düĢerken, 

insülin düzeylerinin sabit kaldığını bildirmiĢlerdir. Bu bulgular Pöykkö ve ark 

(2003)‟ nca da desteklenmiĢ ve ghrelin konsantrasyonlarının tip 2 diyabetli 

hastalarda ve insülin direncinin varlığında düĢtüğü saptanmıĢtır. Purnell ve ark 

(2003) ise streptozotosin verilerek diyabet oluĢturulan ratlara insülin 

enjeksiyonlarının ghrelin düzeylerini düĢürdüğünü, Salehi ve ark (2004)‟ da ghrelin 

düzeyleri düĢük insanlarda açlıkta insülin düzeylerinin yüksek olduğunu, insülin 

direnci sonucu geliĢen tip 2 diyabetliler de ghrelin düzeylerinin düĢük olduğunu 

tespit etmiĢlerdir. Weigle ve ark (2003) , Kojima ve ark (1999)‟ nın bulgularını 

destekleyen sonuçlara ulaĢmıĢlar, karbonhidrattan zengin gıdaların kan ghrelin 

düzeylerini daha güçlü bir Ģekilde düĢürdüklerini saptamıĢlardır. Katsuki ve ark 

(2004)  intravenöz yolla 50 g glukoz vererek hiperglisemi oluĢturulan insanlarda, 
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glikoz infüzyonundan 30 dakika sonra kan ghrelin düzeylerinde düĢmeler 

görüldüğünü gözlemlemiĢlerdir.  

YaĢın Etkisi: YaĢın kan ghrelin düzeylerine etkileri konusundaki çalıĢmalar 

sınırlıdır ve çalıĢmaların sonuçları arasında da çeliĢkiler bulunmaktadır. Gualillo ve 

ark (2001) insan ve farelerde yaĢ ile ghrelin düzeyleri arasında negatif bir iliĢki 

bulunduğunu bildirmelerine karĢın, Purnell ve ark (2003) vücut kitle indeksi, insülin 

duyarlılığı, vücut kompozisyonu, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), cinsiyet, 

insülin ve yağın vücutta dağılımı gibi faktörlerin incelendiği çoklu regresyon 

analizlerinde yaĢın bağımsız faktör olduğunu söylemiĢler, ancak ghrelin düzeylerini 

etkileyebileceği düĢünülen yaĢın ghrelin konsantrasyonları üzerindeki etkisinin açık 

bir Ģekilde ortaya konulamadığını da vurgulamıĢlardır.  

Cinsiyet: Purnell ve ark (2003)  kadınlarda erkeklere oranla ölçülen yüksek 

ghrelin düzeylerinin vücut kitle indeksi arasındaki farklılıklar giderildiğinde ortadan 

kalktığını ve bu olgunun kadınlardaki yağ oranlarının fazlalığından ileri 

gelebileceğini bildirmiĢlerdir. 

Gebeliğin Etkisi: Gebeliğin ilk trimesterinde yüksek bulunan ghrelin 

düzeylerinin, ikinci trimesterinde düĢtüğü, bebeğin kord kanındaki ghrelin düzeyinin 

anne kanı ghrelin konsantrasyonundan yüksek olduğu belirlenmiĢ, ayrıca zamanında 

doğmuĢ bebeklerin ghrelin düzeylerinin erken doğanlardan daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir (Bellone ve ark 2004). 

Hastalıkların Etkisi: Polikistik Over Sendromlu (PKOS)  hastalarda yürütülen 

çalıĢmalarda ghrelin düzeyleri konusunda elde edilen sonuçlar arasında da 

çeliĢkilerin varlığı görülmektedir. Weigle ve ark (2003) PKOS‟ lu hastaların plazma 

ghrelin düzeylerinin kontrollerinden daha yüksek olduğunu, keza vücut kitle indeksi 

ve insülin düzeyleriyle plazma ghrelin düzeyleri arasında negatif bir korelasyon 

bulunduğunu bildirirlerken, Orio ve ark (2003) PKOS‟ lu hastalarla kontroller 

arasında plazma ghrelin düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmadığını saptamıĢlardır. 

Ayrıca kan ghrelin düzeylerinin, anoreksia nervoza (Nakai ve ark 2003), bulimia 

nervoza (Tanaka ve ark 2003) ve kansere bağlı kaĢekside (Shimizu ve ark 2003) 

arttığı tespit edilmiĢtir.  
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            1.2.6. Ghrelin  ve  Obezite ĠliĢkisi  

Ghrelin‟in obezitenin patogenezindeki rolü tam olarak anlaĢılamamıĢtır. 

Wren ve ark (2001a) ghrelin‟in gıda alımını tetikleyerek obeziteye yol açtığını ve 

ghrelin düzeylerinin gerilediğini saptamalarıyla bu konudaki çalıĢmalara hız 

verilmiĢtir. Ukoki ve ark (2001), obezlerde gıda alımı sonrası ghrelin düzeylerinde 

belirgin bir azalma olmadığı, düzensiz bir ghrelin salınımının bulunduğu 

bildirirlerken, Cummings ve ark (2002) ise obez hastalara diyet uygulandığında % 17 

gibi bir zayıflamaya plazma ghrelin düzeylerinin % 24‟ lük bir artıĢla yanıt verdiğini 

gözlemiĢlerdir. Bellone ve ark (2002) obez bireylerde insülin ve leptin 

düzeylerindeki artıĢın ghrelin düzeylerinde azalmaya yol açmasının insülin ve leptin 

düzeyleriyle ghrelin düzeyleri arasında negatif bir iliĢkinin varlığının göstergesi 

olabileceğini öne sürmüĢlerdir. Hinney ve ark (2002) 215 morbid obez ve 96 sağlıklı 

kontrol grubu ile yürüttükleri çalıĢmalarında ise kontrol grubu ghrelin gen 

lokusundaki mutasyonların obeziteye yol açmadığını saptamıĢlardır.  

1.2.7. Ghrelin’in Enerji Metabolizmasına Etkisi 

Ghrelin‟i ilk keĢfeden Kojima ve ark (1999), enerji hemostazında kontrol 

merkezi olarak görev yapan hipotalamustaki ghrelin‟in etkilerini, kan yoluyla 

nucleus arcuatus‟a ulaĢtırarak nervus vagus üzerinden GHSR ekspresyonunu 

uyardığı ve nucleus tractus üzerinden de hipotalamusun uyarılması ile lokal olarak 

sentezlenen ghrelin‟in NYP / AGRP üreten hücreler ve diğer hipotalamik hücrelerle 

etkileĢime girmesiyle sağlandığını bildirmiĢlerdir.  

Kojima ve ark (1999)‟ nın söylemlerine uygun olarak Schwartz ve ark (2000) 

insanlarda enerji alımı ve vücut ağırlığının hipotalamusta yer alan merkezler 

tarafından kontrol edildiğini periferden gelen uyarılar doğrultusunda da hipotalamus 

düzeyinde kontrol mekanizmalarının çalıĢtığını söylemiĢler, Nakazato ve ark 

(2001)‟da ekzojen ghrelin‟in periferden verildiğinde mideden açlık sinyalleri ve 

yemek yemeği uyarırken, doğrudan merkezi sinir sistemine verildiğinde nucleus 

paraventricularis, nucleus arcuatus, nucleus dorsomedialis ve nucleus 

ventromedialis‟teki etkileriyle enerji tüketimi ve vücut ısısının regülasyonunda rol 

aldığını, hatta enerji dengesinin merkezi regülasyonunda görev alabileceğini de öne 

sürmüĢlerdir. 
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Tschöp ve ark (2000) ghrelin‟in hipofiz bezinden GH salınımını uyarmasının 

yanı sıra, hipotalamus ve hipofizde varlığı saptanan reseptörleri üzerinden enerji 

dengesini düzenleyen bir endokrin etkisinin bulunabileceğini düĢünmüĢler, bir yıl 

sonraki bir çalıĢmalarında ise metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahip orexigenic ve 

adipogenic gastrik bir peptid olan ghrelin‟in insanlardaki enerji metabolizması 

üzerindeki etkisinin tam olarak ortaya konamadığını, ancak kronik olarak enerji 

dengesini düĢürerek enerjinin regülasyonuna katılabileceğini bildirmiĢlerdir (Tschöp 

ve ark 2001). Wren ve ark (2001a) 21-32 yaĢları arasında 9 sağlıklı bireyde ghrelin  

infüzyonunun GH salınımını uyardığını, enerji alınımının % 9-40 oranında çok 

büyük salınımlar gösterdiğini fakat sabah kahvaltısı ve öğle yemeği öncesi açlık 

hissinin artığını saptamıĢlardır.  

1.3. Leptin 

1.3.1. Leptin’in Tarihçesi 

Ġlk kez 1953 yılında adipoz dokunun bir hormon salgılayarak vücut ağırlığını 

kontrol edebileceği fikri ortaya atılmıĢ ve bu teori lipostatik teori olarak 

tanımlanmıĢtır. YaklaĢık 20 yıl kadar sonra normal ve genetik olarak obez farelerde 

yapılan parabiozis deneyleriyle lipostatik teoriyi destekleyen bulgulara ulaĢılmıĢ ve 

hormonal bir sinyalin etkili olabileceği düĢünülmüĢtür (Considine ve Caro 1997, 

Schwartz ve Seeley 1997, Tritos ve Mantzoros 1997). Moleküler bir biyolog olan 

Friedman 1994 yılında düĢünülen etkiye sahip olan bir proteohormonu izole etmiĢ ve 

eski Yunancada ince anlamını veren leptos‟tan esinlenerek leptin adını vermiĢtir 

(Tritos ve Mantzoros 1997, Kaplan 1998).  

1.3.2. Leptin’in Biyokimyasal Yapısı, Biyosentezi ve Salınımı  

Ġnsan leptin‟i 167 aminoasit içeren, ilk kez beyaz yağ dokusunun 

adipositlerinde varlığı saptanan bir proteohormondur. Beyaz yağ dokunun 

adipositlerinin yanı sıra kahverengi yağ dokuda, plasentada (cyntiotrophoblastlarda), 

ovaryumlarda, iskelet kaslarında, midede, meme epitelyum hücrelerinde, kemiklerde, 

hipofizde, karaciğerde, ince bağırsaklarda leptin reseptörleri bulunmuĢ ve üretildiği 

saptanmıĢtır (Sinha 1997, Bado ve ark 1998, Öztürk ve ark 2001, Margetic ve ark 

2002). 
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                ġekil 1.6. Leptin Hormonu Reseptörü (http://www.cellbiol.net/). 

            Üretildikleri hücrelerden kana verilen leptin‟in, kanda serbest leptin ve 

taĢıyıcı proteinlerine bağlanmıĢ leptin olmak üzere iki ayrı formda bulunduğu 

saptanmıĢtır. Leptin‟in kandaki yarılanma ömrünün yaklaĢık 30 dakika kadar olduğu, 

öğünlerden 2-3 saat sonra pulsatil ve sirkadiyan ritimle salgılandığı, plazma 

düzeylerinin gece geç vakitlerde ve sabahın ilk saatlerinde tepe noktasına ulaĢtığı, 

düzeylerinin ana belirleyicisinin vücut yağ kitlesi miktarı ve vücut kitle indeksi 

olmasının yanı sıra kan insülin, glukokortikoidler ve prolaktin düzeylerinin 

biyosentezini uyardığı, tiroid hormonları, GH, somatostatin, serbest yağ asitleri ve 

katekolaminleri ise inkübe ettiği görülmüĢtür (Funahashi ve ark 1999, Brabant ve ark 

2000, Sanchez ve ark 2004, Ünal 2004). Kandaki leptin fraksiyonları serbest 

formdaki leptin‟in biyolojik aktif formunu oluĢturmakta ve serbest leptin baĢta 

beyinde olmak üzere ince bağırsaklarda özellikle de jejunumda varlığı saptanan 

reseptörlerine bağlanarak etkilerini hücre içine ulaĢtırmaktadır (Bado ve ark 1998, 

Funahashi ve ark 1999, Brabant ve ark 2000). Leptin reseptörleri (OB-R) stokin-1 

reseptör familyasının bir üyesidir. Ġnsanlarda ve kemirgenlerde farklı izoformları 

bulunmaktadır ve üç gruba ayrılan bu reseptörler uzun, kısa ve çözünebilir formlar 

olarak gruplandırılmıĢdır. Uzun izoform (OB-Rb) leptin sinyallerini ileten 

reseptördür, baĢta hipotalamus, monositler, lengasitler, pankreasın -hücreleri, 

entorositler ve endotelyum düz kas hücrelerinde varlığı saptanmıĢtır. Kısa 

izoformlarının (OB-Ra) fonksiyonları tam olarak bilinmemekle birlikte, leptinin kan-

beyin bariyerini geçiĢinde rol oynadığı sanılmaktadır. Çözünebilir izoformunun 
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(sOB-R) ise leptin taĢıyıcı bir protein olduğu ve aktif leptin‟in potansiyel 

rezervuarını oluĢturduğu sanılmaktadır (Gong ve ark 1996, Haynes ve ark 1997, 

Takanari ve ark 1997, Houseknecht ve Portocarrero 1998, Kratzsch ve ark 2002, 

Koerner ve ark 2005). 

1.3.3. Leptin’in  Metabolik ve Nöroendokrin Etkileri 

Pelleymounter ve ark (1995)‟nın obez gen defekti bulunan ob / ob farelerde 

leptin uygulamasının iĢtahı azalttığı ve enerji tüketimini artırdığını gözlemelerinden 

sonra, leptin‟in sadece gıda alımı ve enerji dengesinin sağlanmasında görev almadığı, 

bilakis metabolik ve nöroendokrin etkilerinin bulunduğu, beyin dıĢında akciğerler, 

böbrekler, dalak, timus, prostat, testisler ve ince bağırsağındaki reseptörlerinin 

varlığının leptin‟in canlı vücudunda metabolizmanın ve insüline duyarlılığının 

düzenlenmesi, yara iyileĢmesinin kontrolü, sempatik sinir sisteminin aktivasyonu, 

anjiyogenez ve osteogenezis gibi olaylarda da görev aldığının kanıtı olarak 

değerlendirilmiĢtir (Saad ve ark 1998, Fantuzzy ve Faggioni 2000, Öztürk ve ark 

2001, Teker ve ark 2002, Ünal 2004). 

ġekil 1.7. Yağ Dokusu Fazlalığında ve Azlığında Leptin Sinyalizasyonu              

(Keçetepen 2005). 
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Temelde leptin‟in etkilerini nucleus arcuatus‟taki NPY üzerinden gösterdiği, 

NPY düzeylerini düĢüren leptin‟in iĢtahın azalmasına, sempatik sinir sistemi 

aktivitesinde ve enerji tüketiminde artıĢa yol açtığı, leptin‟den yoksun obez 

sıçanlarda hem NPY  mRNA‟sının hem de NPY  konsantrasyonlarının yükseldiği, bu 

farelere eksojen leptin enjeksiyonlarının  NPY düzeylerini düĢürdüğü saptanmıĢtır 

(Baydas ve ark 2001).    

Rahmouni ve Haynes (2001) leptin‟in ana etki mekanizmasının yanı sıra 

hipotalamusta iĢtah ve vücut ısısını düzenleyen bir baĢka nöromediatör olan 

melanosit uyarıcı hormon (MSH) düzeylerinin artıĢı üzerinden de iĢtahı azalttığını 

öne sürerken, Herzog (2003) leptin‟in kortikotropin releasing factor (CRF) salınımını 

uyararak da gıda alınımını engellendiğini bildirmiĢtir. 

 Yücel (2006) leptin‟in nucleus arcuatus‟ta AGRP sentezini baskıladığını, 

nucleus paraventricularis‟te ise POMC ve kokain-amphetamin transkript (CART) 

gibi iĢtahı azaltan transmitterlerin biyosentezini artırarak vücut yağ depolarının 

yakılmasını sağladığını, akut enjeksiyonlara, sitokinlere (TNF alfa, IL-6, Lösemi 

inhibitör faktör) yanıtlarını ve kan basıncını düzenlediğini, eritropoetinin, eritrositler 

üzerindeki etkisini iyileĢtirdiğini, termogenezi arttırdığını, adrenlerden 

glukokortikoid sentezi ve salınımı ile kadınlarda granuloza hücrelerinden steroid 

salınımını azaltığını ve pankreasta β hücrelerinde insülin biyosentezini kontrol 

ettiğini bildirmektedir. 

1.3.4. Leptin’in Büyüme Hormonu Üzerine Etkisi 

Leptin‟in, GH üzerindeki etkileri konusundaki bilgiler yeterli değildir. Bu 

konuda ilk olarak Carro ve ark (1997) farelere 48 saat süre ile yetersiz gıda 

verilmesinde doğal olarak geliĢen GH salınımındaki baskılanmanın görüldüğü ancak 

intraserebroventriküler olarak leptin enjeksiyonunun hem doğal hem de GHRH ile 

uyarılan GH salınımı üzerindeki baskılayıcı etkilerin ortadan kalktığını 

gözlemiĢlerdir. Blum ve ark (1997) serum leptin düzeylerinin kız çocuklarında yaĢla 

birlikte artarken, erkek çocuklarında azaldığını bildirirlerken, Carlsson ve ark (1997) 

puberta döneminde kız çocuklarında sabit kaldığını saptamıĢlardır. 

Roh ve ark (1998) ise domuzlarda kısa süreli leptin uygulamalarının GH 

düzeylerini etkilememesine karĢın, in vitro koĢullarda uzun süreli leptin 
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uygulamalarının hem bazal GH düzeylerini artırdığı hem de GHRH„a verilen 

yanıtları güçlendirdiğini saptamıĢlar, ancak Roh ve ark (1998)‟nın aksine Casanueva 

ve Dieguez (1998) leptin‟in GH sekresyonunu inhibe ederek obez bireylerde GH 

düzeylerinin düĢmesine yol açtığını öne sürmüĢlerdir. Scacchi ve ark (1999) ise Roh 

ve ark (1998) gibi leptin‟in GH salınımını uyarabileceğini bildirmiĢlerdir. Kiess ve 

ark (2000) pubertal geliĢimin baĢlayabilmesi için vücudun belli bir yağ kütlesine 

ulaĢmasının gerekli olduğunu ve bununda leptin tarafından sağlandığını 

yazmaktadırlar. 

1.3.5. Leptin ve Obezite  

Obezite, alınan ve tüketilen enerji dengesinin bozulması sonucu enerji 

fazlasının yağ dokusunda yağ olarak birikmesiyle karakterize bir hastalık olarak 

tanımlanmaktadır. Vücutta aĢırı yağ birikimine bağlı olarak öncelikle kardiovasküler 

ve endokrin sistemlerin bozulmasıyla vücudun tüm organ ve sistemlerinde hatta 

ölüme kadar ilerleyen sistemik bozukluklar görülebilmektedir (Ünal ve ark 2004).   

Zhang ve ark (1994) leptin‟in tanımlanmasından sonra, leptin konusundaki 

çalıĢmalar enerji metabolizmasının regülasyonu konusunda yoğunlaĢmıĢtır. 

Considine ve ark (1996) insanlarda ve hayvanlarda enerji alımındaki kısıtlamaların 

yağ dokudaki leptin mRNA‟sı ve serum leptin düzeylerini azalttığını, enerji alımının 

artırılmasında ise bu düzeylerin tekrar yükseldiğini saptamıĢlardır. Remesar ve ark 

(1997) ise hayvan deneylerinde leptin eksikliğinin gıda alımını artırırken, leptin 

uygulamalarının gıda alımını azalttığını ve açlıkta azalan leptin salınımının gıda 

alımı ile birlikte düĢtüğünü gözlemiĢlerdir. Meister (2000)  plazma leptin 

düzeylerinin vücut yağ kitlesi ile pozitif korelasyon gösterdiğini, obezlerde yağ 

dokusu leptin mRNA‟sı ve plazma leptin düzeylerinin normal bireylerden yüksek 

olduğunu, açlık hallerinde her iki konsantrasyonunda düĢtüğünü bildirmiĢtir. 

Yapılan çalıĢmalardan ve ileri derecede obez bireylerde bu hormon 

düzeylerinin çok yüksek bulunmasından hareketle leptin‟in iĢtahı baskılayan bir ilaç 

olarak kullanılabileceği düĢünülmüĢ, ancak kan leptin düzeyleri yüksek olmasına 

karĢın, iĢtahın azalmadığı saptanmıĢtır. Bu olgu bir leptin direncinin varlığını 

gündeme getirmiĢ ve hedef nöronlardaki leptin etkisi oluĢmamıĢtır. Bu etkinin 

mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, leptin‟in etkisinin oluĢabilmesi için 



32 

 

kan-beyin bariyerini geçmesinin zorunlu olduğu ve bu bariyerde geçiĢi sağlayan 

sistemlerdeki bir boĢluğun leptin direncine yol açacağı düĢünülmüĢ ve bu düĢünce 

leptinden yoksun obez ob / ob farelere intravenöz yoldan verilen leptin‟in iĢtah 

üzerinde etkisi olmazken, intracranial yolla verilen leptin‟in kilo kaybına yol 

açmasıyla desteklenmiĢtir (Meier ve ark 2002, Ziylan 2003, Ünal ve ark 2004). 

1.3.6. Leptin ve Egzersiz 

Düzenli egzersizlerin, yağ dokusundan yağları çözerek yağ asidi ve glikoz 

metabolizmasını güçlü bir Ģekilde etkilediği, leptin‟in de gıda alımının ve enerji 

metabolizmasının artırılması gibi etkilerinin varlığının ortaya konması leptin ve 

egzersizler arasındaki iliĢkilerin incelenmesini gündeme getirmiĢtir (Ünal ve ark 

2004).   

 Hickey ve ark (1997) sedanter kadınlarda haftada 4 gün ve 30-45 dakikalık 

peryotlarla yapılan 12 haftalık uzun süreli egzersizlerin leptin düzeylerini azalttığını 

göstermiĢler, Gutin ve ark (1999) ise leptin düzeylerindeki azalmanın uzun süreli 

egzersizler sonucu yağ kitlesindeki azalmadan kaynaklandığını ileri sürmüĢlerdir. 

Aynı Ģekilde Kraemer ve ark (1999) erkek ve kadınlarda 9 haftalık egzersizlerin 

sonucunda vücut kompozisyonları değiĢmezken, kadınlarda vücut yağ kitlesinin 

azaldığını saptamıĢlardır. Yapılan bu çalıĢmaların aksine Torjman ve ark (1999) ile 

Weltman ve ark (2000) kısa süreli egzersizlerin serum leptin düzeylerinde anlamlı bir 

değiĢime yol açmadığını tespit etmiĢlerdir.  

Rahmouni ve Haynes (2001) gıda alımının azaldığı durumlarda vücudun 

doğal savunma mekanizması olarak enerji tüketiminin sınırlandığını, vücut 

ağırlığının kontrolü için gıda alımı ve enerji tüketimi arasında denge kurulduğunu, bu 

dengenin oluĢumunda da leptin‟in aktif rol oynadığını, kısa süreli egzersizlerde 

serum leptin düzeylerinde bir değiĢim görülmezken, uzun süreli egzersizlerde vücut 

yağ kitlesindeki azalmayı izleyerek serum leptin düzeylerinin de gerilediğini 

bildirmektedirler. Bu tez Kraemer ve ark (2002) tarafından da desteklenmiĢ ve 

egzersiz uzun süreli olsa da, vücut yağ kitlesinin azalmadığı durumlarda serum leptin 

düzeylerinin azalmadığı vurgulanmıĢtır. 

Özçelik ve ark (2003) 14 obez kadın hastaya aerobik antrenman programının 

yanı sıra hipokalorik (1200-1400 kcal) diyet tedavisi uygulamasının vücut yağ kitlesi 

ile serum leptin düzeyleri üzerindeki akut ve kronik etkilerini araĢtırmıĢlar, çalıĢma 
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sonucunda egzersiz ve diyet programının serum leptin düzeyleri üzerinde akut bir 

etkisi olmadığı, ancak uzun süreli egzersizler sonucu vücut yağ kitlesindeki 

azalmadan dolayı serum leptin düzeylerinin de gerilediğini, obezitede ortaya çıkan 

leptin direncinin gerilemesine bağlı olarak leptine karĢı duyarlılığın arttığını 

saptamıĢlardır. 

Ünal ve ark (2003)‟ da düzenli egzersiz yapan profesyonel futbolcuların 

serum leptin düzeylerinin aynı yaĢ gruplarında yer alan kontrollerden daha düĢük 

olduğunu tespit etmiĢlerdir. Hulver ve Houmord (2003) daha önceleri plazma ya da 

serum leptin düzeylerine etkisi olmadığı bildirilen kısa süreli egzersizlerin, enerji 

tüketen ağır egzersizler olduğu hallerde serum leptin düzeylerini etkileyebileceğini 

öne sürmüĢlerdir. Ünal (2004) leptin‟in vücut üzerindeki kalıcı etkilerinin 

araĢtırılması amacıyla uzun süreli egzersiz uygulamalarının araĢtırılmasının 

gerekliliği üzerinde durmuĢ ve uzun süreli egzersizlerde vücut yağ kitlesinde 

azalmaya bağlı olarak serum leptin düzeylerinin gerilediğini ve vücut ağırlığı ile 

serum leptin düzeyleri arasında pozitif bir iliĢkinin varlığını vurgulamıĢtır. Yapılan 

çalıĢmalarda uzun süreli egzersizlerin serum ya da plazma leptin düzeylerini 

azalttığı, leptin düzeylerindeki bu azalmanın da kan serbest yağ asitleri düzeylerinde 

artıĢa yol açarken, insülin ve glikoz düzeylerini bazı durumlarda düĢürdüğüne iliĢkin 

verilere ulaĢılmıĢtır (Essig ve ark 2000, Karamouzis ve ark 2002, Kraemer ve ark 

2002, Gökbel ve ark 2003).  
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2. GEREÇ ve YÖNTEM            

2.1. Denek Seçimi 

AraĢtırmaya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‟nda 

öğrenim gören, yaĢları 18-24 arasında değiĢen, sigara içmeyen, düzenli olarak 

egzersiz yapmayan, 17 erkek (9 deneme, 8 kontrol), 18 bayan (10 deneme, 8 kontrol) 

olmak üzere toplam 35 gönüllü öğrenci katılmıĢtır. Katılımcılara çalıĢma hakkında 

sözlü bilgi verildikten sonra, araĢtırmaya katılmaya razı olduklarını belirten bir 

gönüllü katılım onam belgesi verilmiĢ ve olurları alındıktan sonra rastgele kontrol ve 

deneme grupları oluĢturulmuĢtur. 

AraĢtırma için Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Etik 

Kurul onayı alınmıĢtır 

2.2. AraĢtırmada Uygulanacak Ölçüm ve Testler 

AraĢtırmaya katılan tüm deneklerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin 

ölçümleri, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Laboratuvarında, 

deneklerden alınan kan numunelerinin analizleri ise Selçuk Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuvarında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

             2.2.1. Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi  

Gönüllülerin boy uzunluğu (cm) Seca marka boy ölçerli mekanik tartı  

kullanılarak, çıplak ayak, ayaklar yere düz basmıĢ, topuklar bitiĢik, dizler gergin ve 

vücut dik pozisyonda iken 1 mm hassasiyetinde, vücut ağırlığı (kg) ise erkek ve 

bayan öğrencilerde Ģort ve tiĢört‟lü kıyafetleriyle 100 g hassasiyetinde ölçülmüĢtür. 

Vücut kitle indeksi (VKĠ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine 

bölünmesiyle hesaplanmıĢtır (ACSM 2000).  

Vücut yağ yüzdesi‟nin (VYY) belirlenmesi için her açıda 10 g/sq mm basınç 

uygulayan Holtain marka skinfold kaliper kullanılarak, ayakta dik dururken sağ 

taraftan, deri kalınlığının ölçümünde baĢ parmak ile iĢaret parmağı arasındaki deri 

altı yağ tabakası ve kalınlığı kas dokusundan ayrılacak kadar hafifçe yukarı çekilerek 

ve kaliper parmaklardan yaklaĢık 1cm uzağa yerleĢtirilerek, tutulan deri katlaması 

kalınlığı kaliper üzerindeki göstergeden 2-3 saniye içerisinde okunarak 
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kaydedilmiĢtir. Deri altı yağ dokusu ölçümleri 4 standart bölgeden aĢağıda 

belirtildiği Ģekilde ölçülmüĢtür (Özer 1993, Zorba ve Ziyagil 1995, Tamer 2000).  

Triceps: Triceps kasının üstünde kolun dıĢ orta hattında akromion ve 

olekranon çıkıntıları arasındaki mesafenin ortasından deri katlaması dikey tutularak 

ölçülmüĢtür. 

            Subscapularis: GevĢemiĢ vücutta kol aĢağıya sarkıtılmıĢ haldeyken kürek 

kemiğinin alt kenarından hafif diyagonal (yarım yatay) olarak deri kıvrımı 

ölçülmüĢtür. 

Biceps: Omuzla dirseğin orta noktasında kolun ön yüzünde yer alan musculus 

biceps bıachii kasının üzerindeki deri dikey olarak katlanmıĢ ve ölçülmüĢtür. 

Suprailiak: Vücudun yan orta hattında illiumun hemen üstünden alınan hafif 

diyagonal olarak katlanan deri ölçülmüĢtür.  

Erkek = 1,1631 - 0,0630*Log (biseps + triceps + subscapularis + suprailiak)                        

Kadın = 1,1599 - 0,0717*Log (biseps + triceps + subscapularis + suprailiak)  

           % Yağ = (4,95 / Vücut Yoğunluğu - 4,50)* 100 (Durnin ve Womersley 1974). 

 2.2.2. Maksimal Aerobik Kapasite Ölçümleri  

ÇalıĢmaya katılan deneklere yeterli ısınma süresi verildikten sonra bisiklet 

ergometresinde dakikada 60 pedal çevirme hızı ve 50 watt (W) yükle kademeli 

olarak artan egzersiz testi uygulanmıĢ ve her 3 dakikada yük 25 W artırılmıĢtır. 

Deneklerin maksimal kalp atım sayısına (maksKAS = 220 - yaĢ) ulaĢması, solunum 

değiĢim katsayısının 1.1 değerini aĢması, gönüllülerin dakikada 60 pedal sayısına 

ulaĢamaması veya teste devam edemeyecek kadar yorulma hallerinde teste son 

verilmiĢtir. Egzersiz süresince oksijen tüketimi endirekt kalorimetre (Cosmed K4, 

Ġtalya) ile izlenerek maksVO2 değeri belirlenmiĢtir.  

ÇalıĢmaya katılan tüm deneklerin, antrenman programı öncesi ve sekizinci 

haftanın sonunda vücut kompozisyonu ve aerobik kapasite ölçümleri tekrarlanmıĢtır.   
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     Resim 2.1. Deneme ve Kontrol Gruplarının maksVO2 Ölçümleri 

           2.3. Antrenman Programı 

 Deneme gruplarına 8 hafta süresince, haftada 4 gün, günde 60 dakika, kalp 

atım rezervinin % 50-70 Ģiddetinde bisiklet egzersizi uygulanmıĢtır. Deneklerin 

hedef kalp atım sayıları  (HKAS) Karvonen yöntemine göre hesaplanmıĢtır.   

 HKAS =   (% Egzersiz yoğunluğu × Kalp atım rezervi) + dinlenikKAS 

Kalp atım rezervi= maksKAS – dinlenikKAS (Özer 2006). 

 Deneme gruplarına her antrenmandan önce ve sonra 10 dakika ısınma ve 

soğuma egzersizi yaptırılmıĢtır. Egzersiz programı, ilk 3 hafta % 50, 4. haftadan 6. 

haftaya kadar  % 60, son 2 hafta ise % 70 Ģiddetinde uygulanmıĢtır. 

Kontrol grupları 8 hafta süresince uygulamalı dersler dıĢında herhangi bir 

egzersiz programına dahil edilmemiĢtir. Deneme ve kontrol gruplarına çalıĢma 

boyunca özel bir diyet uygulanmamıĢtır. 
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Resim 2.2. Deneme Gruplarının Bisiklet Egzersizi Uygulaması 

            2.4. Kan Örneklerinin Toplanması 

ÇalıĢmaya katılan tüm deneklerin kan örnekleri, denemelerin baĢlangıcı ile 4. 

ve 8. haftaların sonunda deneme grubundaki deneklerin egzersizlerinin bulunmadığı 

bir günde 3‟er saat aralıklarla (saat 8
00

, 11
00

 ve 14
00

) antikoagulantlı  vacutainer kan 

alma  tüplerine alınan kan örnekleri buz banyosunda toplanmıĢ ve hızla laboratuvara 

getirilerek + 4ºC‟de 3000 devir/dakikada 20 dakika santrifüj edilerek plazmaları 

kazanılmıĢtır. Kazanılan plazma örnekleri 3‟er pool‟e ayrıldıktan sonra analizlere 

kadar - 20 ºC‟lik derin dondurucuda saklanmıĢtır. 

 

 

Resim 2.3. Deneme ve Kontrol Gruplarının Kan Örneklerinin Alınması 
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2.5. Kan Analizleri 

Deneme süresince toplanan kan örneklerinin tamamında plazma GH 

düzeyleri ölçülürken, sadece saat 8
00

 „de toplanan kan örneklerinde plazma ghrelin 

ve leptin ölçümleri yapılmıĢtır.  

Plazma GH ve ghrelin düzeyleri Enzim Immuno Assay (EIA), plazma leptin 

düzeyi ise Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) yöntemi ile ölçülmüĢtür.  

2.5.1. Büyüme Hormon Düzeylerinin Ölçümü 

Ġnsan plazma büyüme hormonu analizi   

Ġnsan plazma büyüme hormonu analizleri Selçuk Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Endokrinoloji laboratuvarında geliĢtirilen EIA 

yöntemiyle yapılmıĢtır (SarıtaĢ 2006). 

Metodun prensibi 

Bir yumurta akı proteini olan avidin, biotine karĢı yüksek bir affiniteye 

sahiptir. Bu niteliklerinden yararlanarak çok hassas EIA metotları gerçekleĢtirilmiĢtir 

(Mutpyaba ve ark 1990, Serpek ve ark 1993, Serpek ve Haliloğlu 2000). Son 

zamanlarda avidin yerine yapısında karbonhidrat içermemesi ve nötral pH‟a sahip 

olmasıyla nonspesifik bağlanma yapmayan Streptomyces avidin‟den izole edilen 

streptavidin kullanılmaktadır (Tijssen 1992). 

Biotinil hGH tracer’ının hazırlanması 

A çözeltisi: National Hormone and Pitutiary Program (Harbor-Ucla Med Ctr, 

California, USA, NIDDK)‟dan temin edilen 50 mikrogram (μg) NIDDK-hGH-1-3 

(AFP-11019B), 500 mikrolitre (μl) 0,01 mol (M) sodyum bikorbonat (NaHCO3) 

içerisinde çözülerek hazırlanmıĢtır. 

B Çözeltisi: 500 μg biotinil-ε-aminokaproic asit N-hidroksi süksinimid esteri 

(Böhringer, 1008 960) 250 μl N-N-dimetilformamid (Aldrich, 22,105-6) içerisinde 

çözülerek hazırlanmıĢtır. 500 μl A çözeltisine 100 μl B çözeltisi ilave edilmiĢ ve oda 

ısısında manyetik karıĢtırıcıda yavaĢ yavaĢ karıĢtırılarak 4 saat inkübe edilmiĢtir. 

Ġnkübasyon 200 μl 0,01 M NaHCO3‟te çözeltilmiĢ 0.5 miligram (mg) glisin ilavesi 

ile durdurulduktan sonra reaksiyon karıĢımı 1 gece buzdolabında inkübe edilmiĢtir. 
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Bu inkübasyon sonrasında tracer kaybını önlemek amacıyla ortama, 1 mililitre (ml) 

0,01 M karbonat tamponunda çökeltilmiĢ 2 mg Bovine Serum Albumin (BSA) 

(Serva, 11930) ilave edilmiĢ ve karıĢım  dializ kesesine (Servapor 44445) alınırken, 

reaksiyon tüpü tekrar 1 ml karbonat tamponu (2 mg BSA içeren) ile yıkanmıĢ ve bu 

yıkama sıvısı da dializ kesesine verilmiĢtir. Ayrıca, dializ kesesinin ağzı 1 ml 

karbonat tamponu (0,01M, 2 mg BSA) ile yıkanarak dializ kesesinin ağzı 

bağlanmıĢtır. Dializ kesesi içeriği buzdolabında 0,01 M karbonat tamponuna karĢı bir 

gece boyunca 3 kez dialize edilmiĢ, dializ sona erince kese içeriği 20 ml‟lik bir 

ekstraksiyon ĢiĢesine alınmıĢ, kese 2 kez 1‟er ml‟lik karbonat tamponu ile yıkanmıĢ, 

yıkama sıvıları da ekstraksiyon ĢiĢesine ilave edilmiĢ ve son olarak ekstraksiyon 

ĢiĢesi içeriği karbonat tamponu (0,01 M, 2 mg BSA) ile 10 ml‟ye tamamlanmıĢtır. 

Hazırlanan bu hGH tracer‟i 2,5 μg/ml dozunda hGH, 1‟er ml‟lik eppendorf tüplerine 

pipetlenip – 83 
o
C‟de derin dondurucuda saklanmıĢtır. 

hGH anti serumu 

NIDDK- hGH-2‟ye karĢı tavĢanlardan elde edilen ve NIDDK- hGH-1-3‟e 

karĢı affinitesi aynı olan NIDDK- anti- hGH-2 anti serumu NIDDK‟dan sağlanmıĢtır. 

Adı geçen anti serumun diğer hipofiz hormonlarından hFSH, hLH, hTSH, insan 

prolaktin (hPRL) ile çapraz reaksiyon vermediği bildirilmektedir. 

Standartların hazırlanması 

Standartların hazırlanmasında National Hormone and Pitutiary Program‟dan 

temin edilen NIDDK-hGH-RP-1 (AFP-4793B) kullanılmıĢtır.  

Keçi IgG – anti tavĢan IgG 

Keçi immünglobulin (IgG) - anti tavĢan IgG‟si Dr. Klobosa (Institüt für 

Tierzucht und Tierverhalten, Mariensee)‟ dan temin edilmiĢtir.  

            2.5.2. Enzimimmunoassay Prosedürü 

Enzimimmunoassay plaklarının ilk kaplaması 

Ġlk kaplamada mikrotitre plaklarının (Nunc,No. 439454) her yuvasına 100 μl 

kaplama tamponunda (15 mM Na2CO3, 35 mM  NaHCO3, pH 9.6) çözeltilmiĢ 1 μg 
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keçi-IgG anti tavĢan IgG‟si verilmiĢ ve plaklar ya 2 saat oda ısısında ya da 1 gece 

0oC‟de çalkalanarak inkübe edildikten sonra plakların içerileri dökülmüĢtür.  

Enzimimmunoassay plaklarının ikinci kaplaması 

Plakların yuvalarının duvarlarında kaplanmamıĢ bölgelerin doyurulması ve 

hormona spesifik antikorların spesifik olmayan bağlanmalarının önlenmesi amacıyla 

BSA içeren 350 μl assay tamponu (40 mM disodyum hidrojen peroksit (Na2HPO4), 

150 mM sodyum klorür (NaCl), 1 gl
-1 

BSA (Serva, 11930), pH 7.5) her yuvaya 

verilmiĢ, 15-45' + 20
o
C‟de inkübasyondan sonra plakların içerikleri dökülmüĢ, 

nonspesifik bağlanmalarının (NSB) optik dansiteleri 0.081  - 0.125 arasında bulunan 

ve - 20
o
C‟de derin dondurucuda saklanan plaklar 6 ay bozulmadan kullanılabilmiĢtir. 

Enzimimmunoassay plaklarının assay öncesi yıkanması 

Assay baĢlamadan önce plaklar yıkama cihazı ile (Biotek EL, 403) ile 2 kez 

375 μl % 0.05‟lik Tween -80 ile yıkanmıĢtır.  

Assay protokolü 

NIDDK‟dan temin edilen NIDDK- hGHRP-1, 10 μg/ml dozunda karbonat 

tamponunda (0.15 M NaCl içinde 0.03 M NaHCO3, pH 10.8) çözülerek stok 

solüsyon hazırlanmıĢ, stok solüsyondan ölçülemeyecek düzeyde hGH içeren plazma 

örneklerinde 100 ng/ml konsantrasyonda çalıĢma standartları hazırlanmıĢ, 1 ml‟lik 

pool‟ler halinde eppendorf tüplerine pipete edilip, - 20 
o
C‟de derin dondurucuda 

kullanıma kadar saklanmıĢtır.  

Kullanım sırasında çalıĢma standartlarından bir örnek alınmıĢ, buzdolabında 

çözünmesi sağlandıktan sonra ölçülemeyecek miktarda hGH içeren plazma 

örneğinde 1:2 seri dilusyonla 50 - 0.20 ng/ml arasında standartlar hazırlanmıĢ, 

hazırlanan standartlar 300 μl‟lik pool‟ler halinde eppendorf tüplerine pipete edilmiĢ 

ve – 20 
o
C‟de derin dondurucuda saklanmıĢlardır. Assay sırasında bir seri standart ile 

0 standart olarak kabul edilen ölçülemeyecek miktarda hGH içeren plazma örnekleri 

alınmıĢ, standart ve örneklerden 40‟ar μl bir diluatör dispensor (Hamilton Microlab 

1000) yardımıyla plakların yuvalarına 100 μl assay tamponundaki anti serum 

çözeltisi (1:500.000 dilüsyon) ile dilue edilerek verilmiĢ, plaklar hafif çalkalanarak 
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48 saat + 4
o
C‟de inkübasyona bırakılmıĢlardır. Ġnkübasyon sona erince plakların 

içeriği dökülmüĢ, her yuvaya 100 μl assay tamponunda dilue edilmiĢ 0.15 nanogram 

(ng) tracer ilave edilip, 2 saat + 4 
o
C‟de yavaĢ yavaĢ çalkalanarak inkübe edilmiĢtir. 

Ġnkübasyon sonrası plak içeriği tekrar dökülmüĢ, her yuvaya 100 μl assay 

tamponunda dilue edilmiĢ 20 ng streptavidin peroksidaz (Böhringer, 1089 153) ilave 

edilerek, 15 dakika + 4
o
C‟de ki inkübasyondan sonra plakların içeriği dökülmüĢtür.  

Substrat reaksiyonu 

Plaklar 5 kez 375 μl‟lik % 0.05 Tween 80 ile yıkandıktan sonra, her yuvaya 

150 μl Substrat çözeltisi ilave edilmiĢ (Substrat Çözeltisi: Substrat A+B, 1:1. 

(Substrat A, 1g l
-1

, hydrogen peroxydurea, 18 g l
-1

 Na2HPO4.2 H2O, 10.3 g l
-1

 citric 

acid monohyddrate, 0.1 ml l
-1

 kathon, pH 5.0; Substrat B, 500 mg l
-1

 

Tetramethylbenzidine, 40 ml-1
-1

 dimethylsüldoxide, 10.3 g l
-1

 citric acid 

monohydrate, pH 2.4). Plakların çalkalamalı su banyosunda 40 dakikada + 26
o
C‟deki 

inkübasyonlarından sonra, 50 μl 2 M sülfürik asit (H2SO4) ilave edilerek 

reaksiyonları durdurulmuĢ, plakların ekstinksiyonları 450 nm‟de EIA mikrotitrasyon 

plakları fotometresi (Biotek ELx800) ile okunup, sonuçlar değerlendirilmiĢtir.  

2.5.3. Ghrelin Hormon Düzeylerinin Ölçümü 

Plazma ghrelin analizleri, insan ghrelin EIA test kitleri kullanılarak yapıldı 

(Phoenıx Pharmaceutıcals, INC katolog no: EK-031-30).  

Assay‟de kullanılacak tüm reaktifler çalıĢmadan 25-45 dakika önce oda 

ısısına getirilip, assay tamponu çözeltisi hazırlandı. Hazırlanan assay tamponundan 1 

ml alınarak standart peptid üzerine ilave edildi ve 100-0,01 ng/ml konsantrasyonda 

standart çözeltileri, primer antikor çözeltisi ve biotinije peptid çözeltisi prosedürüne 

uygun olarak hazırlandı. Hazırlıklar tamamlanıp son kontrollerden sonra mikrotitre 

plağının yuvalarına standartlar, kontroller ve örnekler 50‟Ģer µl olarak verildi. Kör 

(blank) yuvalar hariç tüm yuvalara 25„er µl primer antikor çözeltisi ve 25„er  µl 

biotinije peptid çözeltisi pipetlendikten sonra plağın üstü kapatılarak 2 saat oda 

ısısında ve 300-400 rpm„de shaker‟da inkübe edildi. Ġnkübasyon sona erince plağın 

tüm yuvalarına prosedürüne göre hazırlanana SA-HRP çözeltisinden 100‟er µl 

eklendi ve üstü örtülen plak 1 saat oda ısısında inkübe edilip, inkübasyon sonrasında 

4 kez bildirilen Ģekilde yıkandı, plağın tüm yuvalarına 100‟er µl TMB- substrat 
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çözeltisi eklendi ve shaker‟da 1 saat inkübasyonu izleyerek tüm yuvalara 100‟er µl   

2N HCI çözeltisi verilerek reaksiyon sonlandırıldı ve shaker‟da çalkalanarak 20 

dakika içerisinde plakların absorbansları 450 nm‟lik (mikrowell plate Biotek ELx800 

marka) dalga boyunda ölçülerek, bilgisayar programında semi-logaritmik kurve 

üzerinden ng/ml cinsinden değerlendirilerek sonuçlar elde edilmiĢtir. 

            2.5.4.  Leptin Hormon Düzeylerinin Ölçümü 

Plazmada leptin analizi, insan leptin Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

(ELISA) test kiti (Alpco marka katolog no: 11-LEPHU-EO1) kullanılarak yapıldı.  

  ÇalıĢma protokolüne uygun olarak çalıĢma öncesi reaktifler oda ısısına 

getirildikten sonra yıkama tamponu ve streptavidi- HRP konjugatından çalıĢma 

çözeltileri hazırlanmıĢtır. Oda ısına getirilmiĢ hazır mikrotitreplağının standart, 

kontrol ve örnek olarak iĢaretlenmiĢ yuvalarına standartlar, kontrol ve örneklerden 20 

µl eklendikten sonra tüm yuvalara 80‟er µl monoklonal anti-leptin-biotin konjugatı 

verilerek plak oda ısısında shaker‟de hafifçe çalkalanarak (200 rpm) 1 saat inkübe 

edilmiĢtir. Ġnkübasyon sona erince plak yıkama çözeltisiyle 3 kez yıkanmıĢ ( her 

yuvaya 300 µl yıkama çözeltisi) ve plaklar bir kağıt havlu ile kurulanmıĢtır. Yıkanan 

ve kurulanan plakların tüm yuvalarına 100‟er µl Streptavidin-HRP konjugatı 

eklenmiĢ ve daha önce yapıldığı gibi shaker‟da (oda ısısında) 30 dakika inkübe 

edilmiĢ, inkübasyon sona erince 5 kez yıkama solusyonu ile yıkanmıĢtır. Yıkanan ve 

kurulanan plakların her yuvasına 100‟er µl TMB substratı eklenmiĢ ve daha sonra 

plaklar 10-15 dakika shaker‟de oda ısısında inkübe edilmiĢtir. Ġnkübasyon 50 µl 1 M 

sülfürik asit çözeltisi ile sonlandırıldıktan sonra 20 dakika içerisinde plakların 

absorbansları 450 nm‟lik (mikrowell plate Biotek ELx800 marka) dalga boyunda 

ölçülmüĢ ve bilgisayar programında semi-logaritmik kurve üzerinden ng/ml 

cinsinden değerlendirilerek sonuçlar elde edilmiĢtir.  

2.6. Verilerin Değerlendirilmesi  

ÇalıĢmada elde edilen tüm değiĢkenlerin aritmetik ortalama ve standart hata 

ortalaması hesaplandı. Verilerin normal dağılım ve varyansların homojenliği 

incelendikten sonra sekiz haftalık çalıĢma programı sürecinde plazma GH, leptin ve 

ghrelin hormon düzeyleri üzerine aerobik antrenmanın ve cinsiyetin etkileri 

Bonferroni düzeltmesi yapıldıktan sonra tekrarlayan ölçümlerde üç faktörlü (zaman-
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cinsiyet-grup; 3x2x2) varyans analizi ile test edildi. Ġncelenen faktörlerde anlamlılık 

tespit edilmesi durumunda gruplar arasındaki faklılıklar üç ölçüm zamanı için ayrı 

ayrı tek faktörlü varyans analizi sonrasında Tukey çoklu karĢılaĢtırma testiyle 

belirlendi. Vücut kompozisyonu değiĢkenleri üzerine aerobik egzersiz antrenmanın 

ve cinsiyetin etkileri tekrarlayan ölçümlerde üç faktörlü (zaman-cinsiyet-grup; 

2x2x2) varyans analizi ile test edildi. Ġncelenen faktörlerde anlamlılık tespit edilen 

değiĢkenlerin antrenman-kontrol ya da cinsiyet grupları arasında istatistiksel açıdan 

farklılaĢıp farklılaĢmadığı bağımsız gruplarda t testiyle, ayrıca vücut kompozisyonu 

değiĢkenlerinde antrenman programı öncesi ve sonrası değiĢimler bağımlı gruplarda t 

testiyle analiz edildi. Plazma GH, leptin ve ghrelin hormon düzeyleriyle vücut 

kompozisyonu değiĢkenleri asındaki iliĢki Pearson korelasyon katsayısı (r) 

kullanarak incelendi.  
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3.BULGULAR 

ÇalıĢmamızdan elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların istatistiksel analizleri 

aĢağıda çizelgeler halinde sunulmuĢtur. 

3.1. Vücut Kompozisyonları ve Maksimal Aerobik Kapasite Düzeyleri 

Deneme öncesi ve 8 haftalık antrenmanlar sonrası kontrol ve deneme 

gruplarındaki bayan ve erkek öğrencilerin vücut kompozisyonlarında ortaya çıkan 

değiĢimlerin analizinde cinsiyetin vücut ağırlığı üzerindeki etkilerinin önemli olduğu 

(P<0,001), erkek öğrencilerin kontrol ve deneme gruplarının her ikisinde de vücut 

ağırlıklarının bayan öğrencilerden yüksek olduğu görülmüĢ (P<0,05), erkek 

öğrencilerden deneme gruplarında vücut ağırlığı anlamlı bir Ģekilde artarken, kontrol 

gruplarında azaldığı saptanmıĢ (P<0,05), bayan öğrencilerde antrenmanların vücut 

ağırlığı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.1) (Grafik 

3.1). 

Vücut kitle indeksi (VKĠ)‟nde bayan ve erkek öğrencilerin kontrol ve deneme 

grupları arasındaki farklılıkların istatistik açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiĢtir 

(Çizelge 3.1) (Grafik 3.2). Vücut yağ yüzdelerinde (VYY) bayanlarda kontrol ve 

deneme gruplarında deneme öncesi ve deneme sonrası ölçülen değerler arasında 

anlamlı bir farklılık olmamasına karĢın erkeklerde VYY‟nin hem deneme hem de 

kontrol gruplarında bayanlardan istatistik açıdan önemli derecede düĢtüğü (P<0,001), 

keza deneme gruplarında ölçülen yağ yüzdelerinde kontrol grubundan anlamlı 

derecede düĢük olduğu (P<0,05) gözlenmiĢtir (Çizelge 3.1) (Grafik 3.3). 

Antrenmanların en etkili olduğu maksimal aerobik kapasite  (maksVO2) 

parametrelerinde, bayanlarda kontrol grubu değerlerinde hemen hiç değiĢim 

görülmezken, deneme grubunda deneme öncesi 33.4 ± 1.1 ml/kg/dk olarak ölçülen 

kapasite deneme sonrası istatistik açıdan anlamlı bir Ģekilde yükselerek  (P<0,001) 

43.2 ± 1.2 ml/kg/dk‟ya ulaĢmıĢ, benzer değiĢim erkeklerde de gözlenmiĢ ve deneme 

gruplarında deneme öncesi 48.5 ± 1.3 ml/kg/dk olarak ölçülen kapasitelerin deneme 

sonrasında istatistik açıdan anlamlı bir Ģekilde artarak (P<0,001) 57.2 ± 2.0 

ml/kg/dk‟ya yükseldiği saptanmıĢtır. Cinsiyetin maksVO2 kapasitelerine önemli 

etkisi olduğu (P<0,001) tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.1) (Grafik 3.4).
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Çizelge 3.1. Bayan ve Erkek Öğrencilerin Vücut Kompozisyonları ile  maksVO2 Düzeylerindeki DeğiĢimler. 

 

DeğiĢkenler 

 

Cinsiyet 

 

Grup 

Deneme Öncesi Deneme Sonrası  

  Z 

 

G 

 

C 

 

ZxG 

 

ZxC 

 

GxC 

 

ZxGxC  

 

 

± 

 

Sx 

 

min-maks 

 

 

 

± 

 

Sx 

 

min-maks 

 

Vücut Ağırlığı 

(kg) 

 

Bayan 

Kontrol 59,0 ± 2,0& 51-69,9 59,1 ± 2,2& 50,8-71,7  

 

0,53 

 

 

1,37 

 

 

38,81*** 

 

 

13,57** 

 

 

2,19 

 

 

0,57 

 

 

2,70 

Deneme 54,6 ± 0,7& 50-57 55,6 ± 1,1& 50-60 

 

Erkek 

Kontrol 70,9 ± 2,9 62,7-89 69,6 ± 3,0¥ 61,5-88,4 

Deneme 68,9 ± 2,2 59,1-77,3 69,9 ± 2,2¥ 59-79,3 

 

VKĠ 

(kg/m2) 

 

Bayan 

Kontrol 22,0 ± 0,6 19,9-25,7 22,0 ± 0,7 19,8-26,3  

 

0,23 

 

 

1,59 

 

 

0,73 

 

 

3,30 

 

 

1,22 

 

 

0,05 

 

 

2,18 

Deneme 21,0 ± 0,3 18,9-22,3 21,1 ± 0,4 18,7-22,8 

 

Erkek 

Kontrol 22,6 ± 0,8 20,5-27,1 22,2 ± 0,8 19,9-26,7 

Deneme 21,6 ± 0,7 18,5-24,6 21,8 ± 0,7 17,9-25 

 

Vücut Yağ 

Yüzdesi 

(%) 

 

Bayan 

Kontrol 24,1 ± 1,0 & 20,1-27,7 24,4 ± 0,9& 20,3-28,4  

 

3,42 

 

 

6,39* 

 

 

163,3*** 

 

 

1,74 

 

 

0,54 

 

 

0,88 

 

 

1,54 
Deneme 22,7 ± 0,7& 19,8-27,8 23,1 ± 0,7& 20-27,5 

 

Erkek 

Kontrol 14,0 ± 1,3# 9,3-19,8 13,8 ± 1,1 10,2-19,8 

Deneme 10,6 ± 0,7 7,5-13,7 11,2 ± 0,8 7,1-14,1 

 

MaksVO2 

(ml/kg/dk) 

 

Bayan 

Kontrol 35,5 ± 2,1& 27,8-43,5 35,1 ± 2,3& 23,6-43,3  

 

61,45*** 

 

 

4,58* 

 

 

65,38*** 

 

 

59,78*** 

 

 

0,01 

 

 

0,17 

 

 

0,73 

Deneme 33,4 ± 1,1& 25,4-37,1 43,2 ± 1,2¥ # & 38-48,2 

 

Erkek 

Kontrol 48,2 ± 2,5 37,2-55,5 48,8 ± 2,1 38,3-54,1 

Deneme 48,5 ± 1,3 41,7-53,4 57,2 ± 2,0¥  # 44,9-62,7 

 Z=zaman, G=grup, C=cinsiyet, ZxG=zaman-grup etkileĢimi, ZxC=zaman-cinsiyet etkileĢimi, GxC=grup-cinsiyet etkileĢimi, ZxGxC=zaman-grup-cinsiyet  etkileĢimi. 

 * P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001; Tekrarlayan ölçümlerde üç faktörlü varyans analizi sonucu faktörlerin önemli etkisi ya da etkileĢimi. 

¥ P<0,05; Bayan ve erkeklerde kontrol ya da deneme gruplarında antrenman programı öncesi ve sonrası önemli farklılık.  

 # P<0,05; Bayan ya da erkeklerde kontrol ve deneme grupları arasında önemli farklılık. 

 & P<0,05; Deneme ya da kontrol gruplarında bayan ve erkek grupları arasında önemli farklılık. 
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 Grafik 3.1. Bayan ve Erkek Öğrencilerin Vücut Ağırlığı Düzeyleri (kg). 

 Grafik 3.2. Bayan ve Erkek Öğrencilerin VKĠ  Düzeyleri (kg/m
2
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  Grafik 3.3. Bayan ve Erkek Öğrencilerin VYY Düzeyleri (%). 

  Grafik 3.4. Bayan ve Erkek Öğrencilerin maksVO2 Düzeyleri (ml/kg/dk).  
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3.2. Plazma Büyüme Hormonu Düzeyleri 

Denemenin baĢlangıcında bayan ve erkek kontrol gruplarında ölçülen 20.03 

ve 14.02 ng/ml‟lik plazma GH düzeyleriyle deneme gruplarında ölçülen 6.46 ve 5.07 

ng/ml plazma GH düzeyleri arasında istatistik açıdan çok önemli bir farklılık 

bulunmuĢtur (P<0,001). Denemeler sırasında bayan kontrol gruplarında düzeyler 

giderek azalmıĢ ve 8 haftalık deneme sonunda 10.5 ng/ml gerilemiĢ ancak bu 

gerileme istatistik açıdan önemli bulunmamıĢtır. Erkek kontrol grubunda düzeyler 4. 

haftada biraz gerilese de 8. haftada baĢlangıç düzeylerinden önemli farklılıklar 

saptanmamıĢtır. Bayan deneme gruplarının, deneme baĢlangıcında 6.46 ng/ml olarak 

ölçülen düzeyler, 4. haftada 9.5 ng/ml‟ye 8. haftada ise 10.05 ng/ml‟e kadar 

yükselmiĢ ancak bu yükselmeler istatistik açıdan önemli bulunmamıĢtır. Aynı olgu 

biraz daha düĢük olsa da erkek deneme grubunda da gözlenmiĢtir (Çizelge 3.2) 

(Grafik 3.5).  

Çizelge 3.2. Bayan ve Erkek Öğrencilerin GH Düzeylerindeki DeğiĢimler (ng/ml). 

I. Deneme baĢlangıcı, II. Denemenin 4. haftası, III.  Denemenin 8. haftası Z=zaman, G=grup, 

C=cinsiyet, ZxG=zaman-grup etkileĢimi, ZxC=zaman–cinsiyet etkileĢimi, GxC=grup-cinsiyet 

etkileĢimi, ZxGxC=zaman-grup-cinsiyet etkileĢimi.
***

P<0,001; Tekrarlayan ölçümlerde üç faktörlü 

varyans analizi sonucu grup faktörünün önemli etkisi. 
a,b

 P<0,05; I. ölçümde gruplar arası farklılıklar 

tek yönlü varyans analizi/Tukey testiyle değerlendirildiğin de aynı sütunda farklı harfi taĢıyan gruplar 

arasında önemli farklılık. 

 

Ölçüm 

     

     Cinsiyet 

 

Grup 

 

 

  

Sx 

 

Min 

 

– 

 

Maks 

 

Z 

 

G 

 

C 

 

ZxG 

 

ZxC 

 

GxC 

 

ZxGxC 

 

 

 

I. 

 

Bayan 

Kontrol 20,03 ± 3,82
a
 4 – 34,16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,77*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,55 

Deneme 6,46 ± 1,83
 b
 3,3 – 22,64 

 

Erkek 

 

Kontrol 14,02 ± 3,68
a,b

 6,2 – 36,21 

Deneme 5,07 ± 0,67
 b
 0,3 – 7,2 

 

 

     II. 

 

Bayan 

 

 

Kontrol 14,2 ± 3,74 4,3 – 30,16 

Deneme 9,5 ± 3,79 2,9 – 41,17 

 

Erkek 

Kontrol 

 

9,31 ± 2,07 3,6

2 

– 20,98 

Deneme 

 

5,31 ± 1,22 2,4 – 12,7 

 

 

    III. 

 

Bayan 

 

Kontrol 

 

10,5 ± 2,7 3,1 – 24,75 

Deneme 

 

10,05 ± 3,33 1,1

3 

– 32,54 

 

Erkek 

Kontrol 

 

16,42 ± 3,62 4,8 – 26,54 

Deneme 

 

7,18 ± 1,65 0,4 – 16,75 
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Grafik 3.1. Bayan ve Erkek Öğrencilerin Plazma GH Düzeyleri (ng/ml).  

Plazma ghrelin hormon düzeylerinin denemenin başlangıcında cinsiyete göre önemli 

bir farklılık gösterdiği (P<0,01) ve bayan kontrol grubunda 4.68 ng/ml olarak ölçülen 

düzeylerin erkek kontrollerde 2.82 ng/ml olduğu saptanmıştır. Aynı farklılık deneme 

gruplarında da gözlenmiş bayan deneme grubunda 4.39 ng/ml plazma ghrelin düzeyleri, erkek 

deneme gruplarında 3.37 ng/ml olarak bulunmuş ve bu deneme boyunca devam etmiştir.  

8 haftalık denemenin 4. ve 8. haftasında hem bayan hem de erkek deneme ve kontrol 

gruplarında ölçülen plazma ghrelin hormon düzeylerinde istatistik açıdan önemli bir değişim 

görülmemiştir (Çizelge 3.3) (Grafik 3.6).     
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Çizelge 3.3. Bayan ve Erkek Öğrencilerin Ghrelin Düzeylerindeki DeğiĢimler (ng/ml). 

 

Ölçüm 

 

Cinsiyet 

 

Grup 

 

 

  

Sx 

 

Min 

 

– 

 

Maks 

 

Z 

 

G 

 

C 

 

ZxG 

 

ZxC 

 

GxC 

 

ZxGxC 

 

 

 

I. 

 

  Bayan 

Kontrol 4,68 ± 0,68a 1,63 – 8,53  

 

 

 

 

 

 

 

1,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,43** 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

Deneme 4,39 ± 0,34a,b 2,98 – 6,20 

 

  Erkek 

Kontrol 2,82 ± 0,33b,c 1,28 – 4,48 

Deneme 3,37 ± 0,30a,b,c 2,32 – 4,73 

 

 

 

II. 

 

Bayan 

Kontrol 4,78 ± 0,72 2,48 – 8,69 

Deneme 4,12 ± 0,42 2,20 – 6,47 

 

Erkek 

Kontrol 3,10 ± 0,23 2,08 – 4,15 

Deneme 3,13 ± 0,42 2,03 – 5,77 

 

 

 

III. 

 

Bayan 

Kontrol 5,28 ± 1,05 2,44 – 11,94 

Deneme 4,61 ± 0,79 2,00 – 9,34 

 

   Erkek 

Kontrol 3,67 ± 0,33 2,64 – 5,22 

Deneme 3,52 ± 0,32 2,31 – 5,03 

I: Deneme baĢlangıcı, II: Denemenin 4. haftası, III:  Denemenin 8. Haftası Z=zaman, G=grup, 

C=cinsiyet, ZxG=zaman-grup etkileĢimi, ZxC=zaman–cinsiyet etkileĢimi, GxC=grup-cinsiyet 

etkileĢimi, ZxGxC=zaman-grup-cinsiyet etkileĢimi. 
**

P<0,01; Tekrarlayan ölçümlerde üç faktörlü 

varyans analizi sonucu cinsiyet faktörünün önemli etkisi. 
a,b,c

 P<0,05; I. ölçümde gruplar arası 

farklılıklar tek yönlü varyans analizi/Tukey testiyle değerlendirildiğinde aynı sütunda farklı harfi 

taĢıyan gruplar arasında önemli farklılık.  

Grafik 3.6. Bayan ve Erkek Öğrencilerin Plazma Ghrelin Düzeyleri (ng/ml).  
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            3.4. Plazma Leptin Hormonu Düzeyleri 

Denemenin baĢlangıcı 4. ve 8. hafta sonunda ölçülen plazma leptin düzeyleri 

sonucunda, bayan kontrol grubunda deneme baĢlangıcında 16.13 ng/ml olarak 

ölçülen düzeylerin denemenin sonuna kadar istatistik açıdan önemli bir değiĢim 

göstermediği, deneme baĢlangıcında 8.95 ng/ml ölçülen deneme grubu leptin 

düzeylerin ise denemenin 8. haftasında 12.79 ng/ml‟ye yükseldiği gözlenmiĢ fakat bu 

yükseliĢ istatistik açıdan önemli bulunmamıĢtır. Bayan deneme gruplarının tersine 

erkek deneme grubunda antrenmanların etkisiyle 4. haftada görülen hafif bir 

yükselme 8. haftada yerini hafif bir düĢmeye terk etmiĢtir. Denemenin baĢlangıcında 

4. ve 8. haftasında bayan ve erkeklerde kontrol grubu leptin düzeylerinin deneme 

grubu leptin düzeylerinden anlamlı (P<0,05) derece yüksek olduğu gözlenmiĢ, keza 

bayanlarda kontrol ve deneme grupları leptin düzeylerinin erkeklerden önemli derece 

yüksek olduğu  (P<0,001) tespit edilmiĢtir. (Çizelge 3.4) (Grafik 3.7).  

Çizelge 3.4.Bayan ve Erkek Öğrencilerin Leptin Düzeylerindeki DeğiĢimler (ng/ml). 

 

Ölçüm 

 

Cinsiyet 

 

Grup 

 

 

  

Sx 

 

Min 

 

– 

 

Maks 

 

Z 

 

G 

 

C 

 

ZxG 

 

ZxC 

 

GxC 

 

ZxGxC 

 

 

    I. 

 

   Bayan 

Kontrol 16,13 ± 3,27 a 2,68 – 32,12  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,68* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,55*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,19 

Deneme 8,95 ± 1,4 b,c 3,2 – 16,83 

 

   Erkek 

Kontrol 2,78 ± 0,74 b 0,2 – 6,26 

Deneme 0,84 ± 0,35 b,d 0,09 – 3,22 

 

 

    II. 

 

Bayan 

Kontrol 14,24 ± 3,03 a 2,83 – 31,23 

Deneme 8,32 ± 0,75 b 4,45 – 11,21 

 

Erkek 

Kontrol 1,6 ± 0,46 c 0,16 – 3,81 

Deneme 0,97 ± 0,48 c 0,01 – 4,67 

 

 

   III. 

 

   Bayan 

Kontrol 17,69 ± 5,22 a 1,73 – 43,1 

Deneme 12,79 ± 2,76a,b 3,34 – 26,97 

 

   Erkek 

Kontrol 2,04 ± 1,18 c,b 0,03 – 9,43 

Deneme 0,63 ± 0,26 c,d 0,08 – 2,46 

I. Deneme baĢlangıcı, II. Denemenin 4. haftası, III.  Denemenin 8. Haftası Z=zaman, G=grup, 

C=cinsiyet,ZxG=zaman-grup etkileĢimi, ZxC=zaman–cinsiyet etkileĢimi, GxC=grup-cinsiyet 

etkileĢimi, ZxGxC=zaman-grup-cinsiyet etkileĢimi. 
***

P<0,001; Tekrarlayan ölçümlerde üç faktörlü 

varyans analizi sonucu cinsiyet faktörünün önemli etkisi. 
a,b,c,d

 P<0,05; I., II. ve III. ölçümlerde gruplar 

arasındaki farklılıklar ayrı ayrı tek yönlü varyans analizi/Tukey testiyle değerlendirildiğinde aynı 

sütunda farklı harfi taĢıyan gruplar arasında önemli farklılık.  
* 

P<0,05; Tekrarlayan ölçümlerde üç 

faktörlü varyans analizi sonucu grup faktörünün önemli etkisi. 
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  Grafik 3.7.  Bayan ve Erkek Öğrencilerin Plazma Leptin Düzeyleri (ng/ml). 

            3.5. Deneme Öncesi Vücut Kompozisyonu Düzeyleri ile Ölçülen 

Hormonlar Arasındaki ĠliĢkiler 

ÇalıĢmaya katılan bayan ve erkek öğrencilerin deneme öncesi vücut 

kompozisyonu düzeyleri ile ölçülen hormonlar arasındaki iliĢkilerin incelenmesinde, 

bayan kontrol gruplarında VYY ile plazma GH ve ghrelin düzeyleriyle arasında 

istatistik açıdan önemli negatif bir korelasyon (P<0,05) belirlenmiĢtir. Vücut ağırlığı 

ve VKĠ ile plazma leptin düzeyleri arasında önemli (P<0,05), VYY arasında ise çok 

önemli (P<0,01) bir pozitif iliĢkinin varlığı saptanmıĢtır. Hormonlar arasındaki 

iliĢkilerin incelenmesinde, plazma leptin düzeyleriyle plazma GH ve plazma ghrelin 

düzeyleri arasında istatistik açıdan önemli (P<0,05) negatif bir iliĢkinin varlığı 

görülmüĢtür.  

Erkek kontrol gruplarında plazma GH düzeyleri ile vücut ağırlığı arasında 

(P<0,05) ve VYY ile plazma leptin düzeyleri arasında önemli bir iliĢkinin (P<0,05) 

varlığı saptanmıĢtır. Plazma GH, leptin ve ghrelin düzeyleri arasında ise önemli bir 

iliĢki saptanmamıĢtır. Bayan ve erkek öğrencilerin deneme gruplarındaysa vücut 

kompozisyonu parametreleriyle hormonlar arasında ya da hormonların kendi 

aralarında istatistik açıdan önemli bir iliĢki bulunmamıĢtır (Çizelge 3.5). 
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Çizelge 3.5. Deneme Öncesi Bayan ve Erkek Öğrencilerin Vücut Kompozisyonu 

Düzeyleri ile Ölçülen Hormonlar Arasındaki ĠliĢkiler. 

GH: Büyüme Hormonu, VKĠ: Vücut Kitle Ġndeksi, VYY: Vücut Yağ Yüzdesi. 

* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001; Pearson korelasyon analizi sonucu istatistiksel olarak anlamlı 

iliĢki. 

3.6. Deneme Sonrası Vücut Kompozisyonu Düzeyleri ile Ölçülen 

Hormonlar Arasındaki ĠliĢkiler 

ÇalıĢmaya katılan bayan ve erkek öğrencilerin deneme sonrası vücut 

kompozisyonları düzeyleri ile ölçülen hormonlar arasındaki iliĢkilerin 

incelenmesinde, bayan kontrol grubunda özellikle plazma leptin düzeyleriyle vücut 

ağırlığı ve VKĠ arasında çok önemli (P<0,01), VYY arasında ise önemli (P<0,05) bir 

iliĢkinin olduğu gözlenmiĢ, aynı iliĢki erkek kontrol gruplarında da tespit edilmiĢtir. 

Deneme gruplarında bayanlarda plazma GH düzeyi ile vücut ağırlığı arasında 

 

Gruplar 

 

R 

 

VKĠ 

 

VYY  

 

GH  

 

Leptin   

 

Ghrelin 

 

 

 

Bayan kontrol 

n=8 

Vücut ağırlığı  0,89** 0,82* -0,43 0,83* -0,52 

VKĠ   0,74* -0,36 0,80* -0,59 

VYY    -0,73* 0,88** -0,77* 

GH     -0,72* 0,62 

Leptin      -0,72* 

 

 

 

Bayan deneme 

n=10 

Vücut ağırlığı  -0,12 -0,11 0,46 -0,58 0,50 

VKĠ   0,36 0,28 0,02 -0,23 

VYY    -0,13 0,45 -0,27 

GH     0,02 -0,02 

Leptin      -0,48 

 

 

 

Erkek kontrol 

n=8 

Vücut ağırlığı  0,96*** 0,76* 0,84** 0,63 -0,07 

VKĠ   0,86** 0,68 0,66 -0,23 

VYY    0,43 0,75* -0,41 

GH     0,42 0,18 

Leptin      -0,47 

 

 

 

Erkek deneme 

n=9 

Vücut ağırlığı  0,95*** 0,41 -0,50 0,19 -0,40 

VKĠ   0,55 -0,48 0,30 -0,19 

VYY    -0,21 0,63 0,35 

GH     -0,10 0,14 

Leptin      -0,09 
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(P<0,05) ve plazma ghrelin düzeyi ile VYY arasında (P<0,05) önemli bir iliĢki 

belirlenirken, erkek deneme grubunda ise sadece plazma leptin düzeyi ile VYY 

arasında önemli bir iliĢki saptanmıĢtır (P<0,05). Hormonlar arasındaki iliĢkilerin 

incelenmesinde sadece bayan deneme gruplarında plazma leptin düzeyleri ile plazma 

ghrelin düzeyleri arasında istatistik açıdan önemli bir iliĢki gözlenmiĢtir (P<0,05) 

(Çizelge 3.6).  

 

Çizelge 3.6. Deneme Sonrası Bayan ve Erkek Öğrencilerin Vücut Kompozisyonu 

Düzeyleri ile Ölçülen Hormonlar Arasındaki ĠliĢkiler. 

 

Gruplar 

 

R 

 

VKĠ  

 

VYY  

 

GH  

 

Leptin  

 

Ghrelin  

 

 

Bayan kontrol 

n=8 

Vücut ağırlığı  0,90** 0,88** -0,11 0,88** 0,18 

VKĠ   0,77* -0,46 0,83** 0,29 

VYY    0,14 0,71* -0,04 

GH     -0,34 -0,42 

Leptin      0,29 

 

 

Bayan deneme 

n=10 

Vücut ağırlığı  0,24 0,03 0,73* -0,24 -0,05 

VKĠ   0,45 0,21 0,19 0,45 

VYY    0,16 0,41 0,68* 

GH     0,12 0,38 

Leptin      0,69* 

 

 

Erkek kontrol 

n=8 

Vücut ağırlığı  0,95*** 0,82* -0,18 0,87** 0,25 

VKĠ   0,88** -0,03 0,83* 0,27 

VYY    0,30 0,81* 0,35 

GH     -0,07 0,29 

Leptin      0,00 

 

 

Erkek deneme 

n=9 

Vücut ağırlığı 0,94*** 0,45 -0,64 0,16 0,06 

VKĠ   0,66 -0,57 0,41 0,01 

VYY    -0,36 0,72* 0,31 

GH     -0,26 0,25 

Leptin      -0,17 

GH: Büyüme Hormonu, VKĠ: Vücut Kitle Ġndeksi, VYY: Vücut Yağ Yüzdesi 

* P<0,05, ** P<0,01, ***0,001<P; Pearson korelasyon analizi sonucu istatistiksel olarak anlamlı iliĢki 
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4.TARTIġMA 

Egzersizlerin, vücut fonksiyonlarında meydana getirdiği değiĢikliklerin 

değerlendirilmesinde vücut kompozisyonu düzeyleri yoğun olarak kullanılan en 

önemli parametreyi oluĢturmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan çalıĢmalarla yeni 

hormonların keĢfedilmesi, bu hormonların düzeylerinin egzersizlerden etkilendiğinin 

ortaya çıkması ve vücut kompozisyonlarını etkilediğinin belirlenmesi sonucunda bu 

hormonların daha ayrıntılı incelenmesini gündeme taĢımıĢtır (Gökbel ve Dölek 

1998).  

Hormonların bu etkileri arasında en belirgini, testesteron hormon düzeylerinin 

VYY‟ni etkilemesi ve kadınlarda yağ yüzdelerinin erkeklere göre 2 kat daha fazla 

olmasıdır. Bu olgunun bayanlarda östrojen düzeylerinin yükseliĢi sonucu yağ 

hücrelerinin geliĢiminin yükselmesiyle açıklanabildiği gibi (Sevim 2002), kadınlarda 

hücre dıĢı/ hücre içi su oranının yüksek olması sonucu ortaya çıkan düĢük spesifik 

vücut direncinin rezistif indeksini (RĠ)  yükselterek ve buna bağlı olarak VYY‟nin 

artması nedeniyle de  açıklanabilmektedir  (Webster ve Barr 1993).  

Sunulan bu çalıĢmanın materyalini oluĢturan Selçuk Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden kontrol ve deneme gruplarının her 

ikisinde de deneme baĢlangıcında kadınların VYY sırasıyla % 24.1 ve % 22.7 

erkeklerin % 14.0 ve % 10.6 olarak bulunmuĢ ve bayanlarda VYY‟nin, Sevim 

(2002), Webster ve Barr (1993) bildirdiği gibi erkeklerden anlamlı (P<0,05) derecede 

yüksek olduğu saptanmıĢtır (Çizelge 3.1). 

 Sezen (1995), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‟nda okuyan 40 erkek 

öğrenciye uyguladığı farklı aerobik nitelikte dayanıklılık antrenmanlarıyla VYY‟nin 

önemli (P<0,05) derecede düĢtüğünü saptamıĢ, Suziki ve ark (1998)‟ da genç 

bayanlarda 12 hafta ve haftada 5 gün maksimal oksijen tüketiminin % 40 düzeyinde 

bisiklet egzersizi uygulamasının VYY ve vücut ağırlığında önemli (P<0,05)  

değiĢimlere yol açtığını bildirmiĢlerdir. Gökdemir ve ark (2007)  30 sağlıklı erkek 

üniversite öğrencilerinde 4800 metreyi devamlı koĢu yöntemiyle haftada üç gün 

olmak üzere 8 hafta koĢturulması ile yapılan aerobik antrenmanların vücut ağırlığı ve 

VYY‟ni olumlu yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. Gökhan ve ark (2011)‟ da 20-

29 yaĢ aralığında 80 erkek gönüllü üzerinde 8 haftalık yüzme egzersizlerinin  (günde 
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1.5 saat, haftada 3 gün) vücut ağırlığı ve VYY‟ni olumlu yönde etkilemelerine karĢın 

bu etkinin istatistiksel açıdan önemli olmadığını gözlemiĢlerdir. Literatür 

verilerinden de görülebileceği gibi egzersizin türü, süresi, deneklerin yaĢı, fiziksel 

yapıları gibi birçok faktörün sonuçlar üzerine etkili olabileceği bildirilmiĢtir (Saçaklı 

1992, Nash 1994). 

Bu çalıĢmada elde edilen sonuçların yukarıdaki literatür verileriyle 

uyuĢmadığı belirlenmiĢ, 8 haftanın sonunda özellikle deneme grubu erkeklerde vücut 

ağırlığı ve VYY anlamlı bir düzeyde artıĢ gösterirken (P<0,05), kontrol gruplarında 

azalmıĢ (P<0,05), bayanlarda kontrol ve deneme gruplarının her ikisinde de vücut 

ağırlıkları ve VYY önemli bir değiĢim göstermemiĢtir (Çizelge 3.1). ÇalıĢmanın 

sonuçlarında ortaya çıkan bu farklılıkların, deneklerin seçiminin rastgele örnekleme 

yöntemiyle yapılması sonucu baĢlangıçta vücut ağırlıkları ve VYY‟nin 

dengelenmemesinden ve bireylerin antrenmanlara farklı tepkiler vermesinden 

kaynaklanabileceği ya da deneklere serbest beslenme programları uygulanması 

nedeniyle aldıkları enerji düzeylerinin farklı olabileceği, Borer (2008)‟in bildirdiği 

gibi enerji düzeylerindeki bu farklılıkların enerji dengesini negatiften pozitife 

taĢıyarak yağ oksidasyonunu engellemesinden kaynaklanabileceği düĢünülebilir. 

Ayrıca deneklerin yaz aylarındaki aktiviteleri belli olmadığından, yaz aylarındaki 

olası ağır bedensel çalıĢmalarla azalan vücut ağırlıkları ve VYY‟nin öğretimin 

baĢlamasıyla birlikte azalan fiziksel aktiviteye bağlı olarak yükseldiği düĢünülebilir. 

Bireyin bedensel çalıĢmalar sırasında 1 dakikada kullanabildiği oksijen 

miktarını tanımlayan aerobik kapasitenin kiĢinin bedensel aktivitesindeki artıĢla 

birlikte yükselmeye baĢladığı, ancak maksimal kapasiteye ulaĢmasından sonra 

artıĢların durduğu ve yatay bir seyir izlediği (Oğuz ve Sevim 1992, Akgün 1994, 

Yılmaz 2000), bu kapasitenin kardiyovasküler sistem tarafından O2„nin periferdeki 

dokulara ulaĢtırılması ve periferdeki dokuların hücreleri tarafından O2„nin alınıp 

enerji üretimi amacıyla kullanılmasına bağımlıdır (Hartung 1995). Ġnsanlarda aerobik 

kapasite üzerine farklı bedensel aktivitelerin etkilerini araĢtıran birçok çalıĢma 

bulunmaktadır. Ruby ve ark (1996) 18-25 yaĢ grubunda yer alan 18 bayanı koĢu, 

bisiklet ve koĢu-bisiklet olmak üzere eĢit sayıda 3 gruba ayırmıĢlar ve 10 hafta 

boyunca haftada 4 gün % 70-80 Ģiddetinde egzersizler uygulamıĢlar, denemeye 

baĢlamadan önce ölçülen maksVO2 düzeylerinin, 10 haftalık deneme sonrasında 
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anlamlı derecede yükseldiğini (P<0,05) belirlemiĢlerdir. Hiruntrakul ve ark (2010) 

18-25 yaĢ grubundaki 37 erkekde, 12 hafta ve haftada sadece 1 kezlik orta Ģiddette 

egzersiz programlarıyla aerobik kapasitelerinin anlamlı Ģekilde arttığını 

vurgulamaktadırlar. Revan ve ark (2011) 31 erkek öğrencide 8 hafta, haftada 3 gün 

hedef kalp atım sayısının %50-70 düzeyinde 45-60 dakikalık aerobik koĢu 

egzersizinin vücut ağırlığında azalmaya, maksVO2‟de yükselmeye yol açtığını 

saptanmıĢlardır. Verilen bilgiler ıĢığında maksVO2 düzeylerinin yükseltilmesi için 

sabit bir süre ya da zaman aralığı bulunmadığı, haftada 3-5 günlük, 20-60 dakikalık 

ve maksVO2 „nin % 50-85 ya da maksimal kalp atım sayısının % 60-90 Ģiddetindeki 

antrenmanların yeterli olabileceği (Özer 2006), ancak maksVO2 düzeylerinin yanı 

sıra vücut ağırlığının da azaltılabilmesi için egzersiz süresinin artırılmasının 

zorunluluğu da vurgulanmaktadır (Donnelly ve ark 2009). 

Sunulan bu çalıĢmada da yukarıda verilen literatür verilerine uygun olarak 

hem erkek hem de bayanlarda kontrol grubu maksVO2 düzeylerinde önemli bir 

değiĢim görülmezken, deneme gruplarında erkeklerde % 48.5‟ten % 57.2, bayanlarda 

% 33.4‟ten % 43.2‟ye yükseldiği ve bu değiĢimlerin istatistik açıdan önemli 

(P<0,001) olduğu saptanmıĢtır (Çizelge 3.1).  

Canlılarda büyüme çağlarında büyüme ve metabolizmanın kontrolü üzerinde 

etkili olan GH büyümenin tamamlanmasıyla birlikte metabolizmanın ve vücut 

kompozisyonlarının kontrolü üzerindeki etkisini sürdürdüğü ve yaĢın ilerlemesiyle 

birlikte gerileyen GH salınımını düzenli egzersizlerle artırılabildiği ortaya çıkarılmıĢ 

(Vanhelder ve ark 1984, Hakkinen ve ark 1988a,b, Craig ve ark 1989, Kraemer ve 

ark 1992,  Chandler ve ark 1994,  Wee ve ark 2005), ancak egzersizlere GH yanıtının 

bireysel antrenman durumuna bağlı olduğu (Akgün 1994), egzersizle birlikte artan 

GH salınımının yağ dokudan yağ asitlerinin mobilizasyonunu ve metabolizmalarını 

önemli düzeyde etkilediği de bildirilmiĢtir (Horber 2001). Benzer Ģekilde uzun süreli 

bedensel aktivitelerin GH düzeylerini daha fazla etkilediği ve bu sayede aktivitenin 

Ģiddeti ve kapsamına bağlı olarak gerekli serbest yağ asitlerinin yeterli düzeyde 

mobilize edilerek kana verilebildiği vurgulanmıĢtır (Günay 1998). Bu doğrultuda 17 

genç erkek hentbolcuda 6 haftalık birer gün arayla uygulanan 6 tekrarda kaldırılan 

maksimum ağırlık antrenmanlarının GH düzeylerinde anlamlı (P<0,01) artıĢlar 

sağladığı saptanmıĢtır (Harbili ve ark 2005). Kılınçel (2006) askerlik eğitimini almak 
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üzere acemi birliğine sevk edilen er ve erbaĢlarda eğitimle birlikte GH düzeylerinde 

baĢlayan artıĢın 1. aydan sonra kesildiğini ve düzeylerin ilk gün değerlerinin gerisine 

düĢtüğünü bildirirken, SarıtaĢ (2006) plazma GH düzeyleri düĢük ve yüksek 

öğrencilerin deneme gruplarına 3 ay süre ile uygulanan ağırlık antrenmanlarının GH 

düzeylerini kontrollere göre önemli derecede (P<0.001 ) artırdığını tespit etmiĢtir. 

Ancak yukarıda verilen egzersizlerin plazma GH düzeylerini artırdığına iliĢkin 

kaynakların yanı sıra, GH düzeylerinin etkilenmediğini bildiren çalıĢmalarla da 

karĢılaĢılmaktadır. Pitkanen ve ark (2002) sprinterlerin kendilerine özgü antrenman 

dönemlerinden önce dayanıklılık antrenmanları yaptıkları 5 haftalık hazırlık 

dönemlerinde, serum GH düzeylerinde anlamlı bir değiĢim bulunmadığını 

gözlemiĢler, Hoffman-Goetz ve Pedersen (1994) maksVO2„ın % 60 yoğunluğunda 

yapılan egzersizler sırasında artan GH salınımının bu sınırdan sonra baĢlayan 

kortizol ve epinefrin salgısı tarafından baskılanmaya baĢladığını saptamıĢlardır. Bu 

olgu Chwalbinska-Moneta ve ark (2005) tarafından doğrulanmıĢ ve 12 erkek yetiĢkin 

gönüllüde % 70 maksVO2 Ģiddetinde 45 dakika bisiklet egzersizlerinin GH 

düzeylerinde düĢmelere yol açtığını bildirmiĢlerdir. Lovell ve ark (2012)‟ da 16 hafta 

boyunca aerobik egzersiz programı uyguladıkları 70-80 yaĢları arasında ki 32 erkekte 

GH düzeylerinde anlamlı bir değiĢim gözlenemediğini rapor etmiĢlerdir. 

  Kan GH düzeylerinin yukarıda verilen farklı Ģekillerde ve sürelerde yapılan 

egzersizlerle anlamlı derecede yükseldiğini bildiren çalıĢmalara (Vanhelder ve ark 

1984, Hakkinen ve ark 1988a,b, Craig ve ark 1989, Kraemer ve ark 1992,  Chandler 

ve ark 1994,  Harbili ve ark 2005, Wee ve ark 2005,) tam olarak uymasa da bu 

araĢtırmada, çalıĢmanın baĢlangıcında erkek ve bayan deneme gruplarında ölçülen 

5.07 ve 6.46 ng/ml‟lik plazma GH düzeylerinin 4.haftada 5.31 ve 9.5 ng/ml, 

8.haftada ise 7.18 ve 10.05 ng/ml‟ye ulaĢtığı gözlenmiĢ ancak bu artıĢlar istatistik 

açıdan önemli bulunmamıĢtır (Çizelge 3.2, Grafik 3.5). Bu olgunun deneklerin 

diyetlerinin kontrol edilmemesinden ya da Hoffman-Goetz ve Pedersen (1994)‟in 

bildirdiği gibi egzersizlerin yoğunluğunun maksVO2 düzeylerinin % 60‟ını 

geçmesinden sonra GH salınımlarının baskılanmasından kaynaklanmıĢ olabileceği 

kanısına varılmıĢtır. Sonuçların irdelenmesinde göze çarpan en ilginç bulgu çalıĢma 

süresince erkek ve bayan kontrol gruplarında ölçülen plazma GH düzeylerinin 

deneme gruplarından anlamlı derecede yüksek olduğu (P<0,001)‟nun bulunmasıdır. 
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Bu farklılığın kontrol gruplarının çoğunluğunun 4.sınıf, deneme gruplarının ise 1. 

sınıf öğrencilerinden oluĢması, deneme grubundaki öğrencilerin bir yandan okula 

adapte olmaları, diğer yandan belirli bir düzeyde bedensel çalıĢmaları 

sürdürmelerinden kaynaklandığı sanılmaktadır. Stokes (2003)‟ de GH düzeylerinin 

bireyin vücut kompozisyonu, yaĢ, cinsiyet ve bedensel aktivitelerden 

etkilenebildiğini, egzersizlere verilen GH yanıtlarının mekanizmasının tam olarak 

anlaĢılamadığını  bildirmektedir. 

Büyüme hormonunun hipoglisemi, açlık ve stres gibi hallerde karaciğerde 

glikojenin yıkımlanmasını uyararak kanda enerji üretiminde kullanılan maddelerin 

düzeylerini artırdığı (Ganong 1995), yağ dokularından yağların mobilize edilerek 

kana verildiği ve kan kolestrol düzeylerinin düĢtüğü, GH yetersizliklerinde özellikle 

visceral bölgede yağ depolaması görüldüğü bildirilmektedir (Guyton ve Arthur 1978, 

Nelson ve Thora 1981). Bu noktadan hareketle çalıĢmada plazma GH düzeyleriyle 

vücut kompozisyonu kriterleri arasındaki iliĢkiler de incelenmiĢ ve denemenin 

baĢlangıcında bayan kontrol grubunda GH ile VYY arasında önemli (P<0.05) negatif 

bir korelasyon, erkek kontrol grubunda ise vücut ağırlığı ile GH arasında önemli 

(P<0.01) bir iliĢkinin varlığı saptanmıĢ (Çizelge 3.5), denemenin sonunda ise sadece 

bayan deneme grubunda vücut ağırlığı ile GH arasında önemli (P<0.05) bir iliĢki 

gözlenmiĢtir (Çizelge 3.6).  

Yukarıda verilen çalıĢmalardaki gibi vücut kompozisyonlarıyla plazma GH 

düzeyleri arasında önemli iliĢkilerin olması, deneklerin okullarında düzenli 

egzersizler yapmasalar da derslerinin bir çoğunun bedensel aktivitelerden oluĢması 

ve vücut kompozisyonu parametrelerinin normal sınırlar içerisinde bulunmasından 

ileri gelebileceği düĢünülmüĢtür. 

Temel üretim yeri mide olan, iĢtah açıcı ghrelin hormonu‟nun kan 

düzeylerinin diyet ve egzersizler gibi uzun süreli enerji yetmezliği oluĢturulması 

sırasında yükseldiği (Hansen ve ark 2002), ya da obez bayanlarda (n=173) diyet 

programı uygulanmaksızın sadece 12 ay boyunca haftada 5 gün 45 dakikalık yürüyüĢ 

ve bisiklet egzersizleriyle vücut ağırlığının düĢmesine bağlı olarak ghrelin 

düzeylerinin arttığı bildirilmiĢtir (Foster-Schubert ve ark 2005).  
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Ariyasu ve ark (2001) insanlarda normal ghrelin düzeylerini 200-600 pg/ml  

ve bayanlardaki düzeylerin erkeklerden biraz daha yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Sunulan çalıĢmada kadınlarda ve erkeklerde plazma ghrelin düzeyleri  Ariyasu ve ark 

(2001)‟nın verdikleri değerlerin çok üzerinde bulunmuĢ ve bu değiĢimin yöntemlerin 

farklı olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıĢtır (Çizelge 3.3, Grafik 3.6).   

Leidy ve ark (2004) sağlıklı genç bayanlarda 3 ay süre ile haftada 5 gün 

uygulanan kronik egzersizlerin ghrelin düzeylerini anlamlı derecede artırdığını ve 

ghrelin düzeyleri ile vücut ağırlığı arasında önemli negatif (P<0,05) bir korelasyonun  

varlığını saptamıĢlardır. Schutte ve ark (2007) ise genç ve yaĢlı bayanların zayıf, 

normal ve obez gruplarında plazma ghrelin düzeylerini incelemiĢler, zayıf genç 

bayanların ghrelin düzeylerinin normal kilolu ve obez genç bayanlardan daha yüksek 

(P<0,05), yaĢlı bayanlarda ise önemli bir farklılığın olmadığını gözlemlemiĢlerdir.  

Erkek atletlerde, yüksek yağ içerikli ve düĢük yağ içerikli diyetle birlikte 3 saatlik 

akut egzersizlerin ghrelin düzeylerine etkilerinin incelenmesinde her iki grubun 

ghrelin değerlerinin önemli derecede yükseldiği  (P<0,001) saptanmıĢtır (Christ ve 

ark 2006). Ebal ve ark (2007) 32 diĢi Wistar ratlarda 5 hafta süresince, haftada 5 gün 

ve 2 saat uygulanan egzersizlerle vücut ağırlığının % 6,4 ve total yem tüketiminin % 

11‟e düĢtüğünü ve ghrelin düzeylerinin de anlamlı derecede azaldığını saptamıĢlar, 

benzer Ģekilde Hsu ve ark (2011)‟ da 3 ve 12 aylık ratlarda 20 dakikalık yüzme 

egzersizlerinin kan ghrelin düzeylerini anlamlı bir Ģekilde düĢürdüğünü tespit 

etmiĢlerdir.  

Bu çalıĢmada da Schuttle ve ark (2007)‟nın bulgularıyla uyumlu olarak 

deneme öncesi vücut kompozisyonları kriterleri ile plazma ghrelin düzeyleri arasında 

negatif korelasyonlarının varlığı görülmüĢ, ancak sadece bayan kontrol gruplarındaki 

VYY düzeyleri ile ghrelin arasındaki negatif korelasyon önemli bulunmuĢtur 

(P<0,05) (Çizelge 3.5). Ancak 8. haftanın sonunda bu negatif korelasyonların da 

kaybolduğu, sadece bayan deneme grubunda VYY  ile ghrelin arasında önemli bir 

iliĢkinin varlığı  (P<0,05) ortaya çıkmıĢtır (Çizelge 3.6). Bu olgunun okula yeni 

baĢlayan öğrencilerin yoğun egzersize bağlı vücut kompozisyonlarındaki 

değiĢimlerden kaynaklanabileceği kanısına varılmıĢtır. ÇalıĢmamıza katılan deneme 

ve kontrol gruplarında deneme öncesi ve deneme sonrası plazma ghrelin düzeyleri ile 

vücut kompozisyonları arasındaki iliĢkilerde anlamlı bir değiĢim gözlenmemiĢtir. 
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ÇalıĢmanın materyalini oluĢturan deneklerin çok genç ve VKĠ‟nin normal sınırlar 

içinde olması, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin düzenli olmasa da 

sürekli aktif sporun içerisinde bulunmaları sonucu olarak, vücut kompozisyonları ile 

plazma ghrelin düzeyleri arasında önemli bir iliĢkinin varlığını bildiren kaynaklarla 

(Leidy ve ark 2004, Christ ve ark 2006, Hsu ve ark 2011) uyumluluk 

göstermemektedir. Plazma ghrelin ve GH düzeyleri arasında tüm gruplarda anlamlı 

bir iliĢki saptanmamıĢtır ve bu bulgu Kraemer ve ark (2004)‟ nın koĢu egzersizlerinin 

serum GH düzeylerini artırırken, ghrelin düzeylerini etkilemediği bildirileriyle 

uyumludur. Genelde kan ghrelin ve GH düzeyleri arasındaki iliĢkiler ghrelin 

infüzyonlarının GH düzeylerine etkileri Ģeklinde yürütülmüĢ ve Tolle ve ark (2001) 

gönüllülerde ghrelin infüzyonlarının ya da in vitro koĢullarda ghrelin„in GH 

salınımını artırdığı, Wren ve ark (2001a) ise 21-32 arası yaĢtaki (n=9) sağlıklı 

bireylerde ghrelin infüzyonunun GH düzeylerini doza bağımlı olarak arttırdığını 

saptamıĢlardır. 

Egzersizin enerji tüketimini artırması sonucu yağ kitlesini azaltması ve leptin 

hormonunun, enerji tüketimini artırdığının gözlenmesinden sonra (Zhang ve ark 

1994) leptin hormonu ve egzersizler arasındaki iliĢkiler araĢtırılmaya baĢlanmıĢ ve 

Hickey ve ark (1997) sedanter kadınlarda 12 hafta süresince, haftada 4 gün, 40-45 

dakikalık egzersizlerin kan leptin düzeylerini azalttığını saptamıĢlardır. Dirlewanger 

ve ark (1999) sadece 3 gün boyunca günde 2 kez 30 dakikalık egzersiz 

programlarıyla enerji dengesinin çok az olsa da negatife kaymasına karĢın, kan leptin 

düzeylerinin düĢmediğini gözlemiĢlerdir. Houmard ve ark (2000)‟ da 7 gün boyunca 

60 dakika % 75 Ģiddetinde yaptırılan egzersizler sırasında açlık kan leptin 

düzeylerinin değiĢmediğini saptamıĢlardır. Bu olgu daha sonraları yapılan 

çalıĢmalarla da desteklenmiĢ ve akut egzersizlerin kan leptin düzeylerinde 

değiĢimlere yol açmadığı vurgulanmıĢtır (Olive ve ark 2001, Pomerants ve ark 2006, 

Kyriazis ve ark 2007). 

 Akut egzersizlerin kan leptin düzeyleri üzerindeki etkilerinin önemsiz 

olduğunun elde edilmesinden sonra, ağırlıklı olarak kronik egzersizlerin leptin 

düzeylerine etkileri üzerinde çalıĢmalar yoğunlaĢmıĢtır. Perusse ve ark (1997), 97 

sedanter kadında 20 haftalık ve haftada 3 gün yapılan bisiklet egzersizlerinin kan 

leptin düzeylerinde anlamlı bir değiĢikliğe yol açmadığını saptamıĢlardır. Pasman ve 
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ark (1998)‟ da 15 obez erkekte, 16 hafta boyunca haftada 4 kez, bir saat süre ile orta 

Ģiddette egzersiz programları uygulamasının leptin düzeylerinde önce bir düĢmeye, 

çalıĢmanın sonundaysa artıĢa yol açtığını ve bu olgunun egzersizlere adaptasyondan 

kaynaklanabileceğini öne sürmüĢlerdir. Gutin ve ark (1999) obez çocuklara 

uyguladıkları 4 aylık egzersiz programlarının leptin düzeylerini düĢürdüğü, ancak 

egzersizlerin sona ermesinden 4 ay sonra düzeylerin tekrar yükseldiğini 

bildirmiĢledir. Buna karĢın Okazaki ve ark (1999), obez ve obez olmayan sedanter 

orta yaĢlı kadınlarda, 12 haftalık egzersiz ve diyetin VKĠ, VYY ve kan leptin 

düzeylerini azalttığını saptamıĢlardır. 

 Özellikle yağ dokuda yağ birikiminin artması ile salınımının yükseldiği 

bilinen leptin ve vücut ağırlığı arasındaki iliĢkilerin incelenmesinde, bazal leptin 

düzeyleriyle yaĢ arasında önemli bir iliĢki saptanmıĢ, genç ve yaĢlı obez bayanlarda 

plazma leptin düzeyleri zayıf bayanlarda anlamlı derecede yüksek bulunarak, vücut 

ağırlığı ile leptin düzeyleri arasında pozitif bir iliĢkinin varlığı vurgulanmıĢtır 

(Jürimae ve Jürimae 2005). Kondo ve ark (2006), 16 obez genç bayanı deneme ve 

kontrol grubu olmak üzere eĢit iki gruba ayırmıĢlar ve deneme grubuna 7 aylık bir 

peryotta, haftada 4 gün 30-60 dakika arasında egzersiz yaptırmıĢlar ve egzersiz 

uygulamalarının vücut ağırlığı ve leptin düzeylerini düĢürdüğünü saptamıĢlardır. 

Murakami ve ark (2007) 42 obez bayanı iki eĢit gruba ayırarak, 12 hafta boyunca her 

iki gruba haftada 3 gün 60 dakikalık egzersiz programı uygulatmıĢlar ve grubun 

birine ilave olarak kalori kısıtlaması getirmiĢler ve sonuç olarak leptin düzeylerinin 

her iki grupta azaldığını, fakat kalori kısıtlaması uygulanan grupta azalmanın daha 

fazla olduğunu bulmuĢlardır. Kim ve ark (2008), 17 fazla kilolu erkek çocukta 12 

hafta, haftada 2 gün, 30 dakikalık yürüme ve haftada 2 gün 50 dakikalık koĢu bandı 

egzersizlerinin vücut ağırlığı ve leptin düzeylerini anlamlı derecede düĢürdüğünü 

saptamıĢlardır. Ramson ve ark (2008)‟ da benzer sonuçlara kürekçilerde 

uyguladıkları haftanın 6 günü, 2 saatlik yoğun antrenman programlarında ulaĢmıĢlar 

ve egzersizlerden 5. ve 30. dakikalardan sonra alınan kan örneklerindeki leptin 

düzeylerinin önemli derecede düĢtüğünü saptamıĢlardır. 

Sunulan bu çalıĢmada 8 haftalık, haftada 4 gün 60 dakikalık hedef kalp atım 

sayısının % 50-70 Ģiddetinde yapılan egzersizlerin bayanların ve erkeklerin deneme 

ve kontrol gruplarında plazma leptin düzeylerinde Kondo ve ark (2006), Murakami 
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ve ark (2007)‟ nın bulgularında olduğu gibi bir düĢme görülmemiĢ ve bu farklılığın 

çalıĢmada kullanılan bayan ve erkeklerin düzenli egzersizler yapmasalar da orta 

düzeyde aktif olmalarından ileri gelebileceği kanısına varılmıĢtır. Ancak deneme 

süresince bayanların kontrol ve deneme gruplarının VYY erkeklerden anlamlı 

(P<0.05) derecede yüksek olduğundan dolayı leptin düzeyleri de erkeklerden önemli 

derecede yüksek olduğu (P<0.001) tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.4). 

Kan leptin düzeylerinin egzersizlerle düĢtüğünü bildiren hemen tüm 

çalıĢmalar obez erkeklerde (Murakami ve ark 2007), obez çocuklarda (Gutin ve ark 

1999), obez sedanter kadınlarda (Okazaki ve ark 1999),  obez genç bayanlarda 

(Kondo ve ark 2006) yürütülmüĢtür ve leptin düzeylerinin düĢmesi olağandır. Bu 

nedenle çalıĢmamızda kullanılan ve orta düzeyde aktif genç erkek ve bayanlarda 

anlamlı değiĢimlerin olmayabileceği düĢünülmüĢtür. 

ÇalıĢmamızda yukarıda verilen kaynakların sonuçları ile uyumlu olarak hem 

bayan hem erkek kontrol gruplarında denemenin baĢlangıcında vücut 

kompozisyonlarıyla plazma leptin düzeyleri arasında görülen pozitif iliĢkiler, deneme 

sonunda da devam etmiĢtir (Çizelge 3.5). Ancak deneme gruplarında antrenman 

programının baĢlangıcında ve 8. haftanın sonunda bu tür iliĢkilerin bulunmamasının 

deneme gruplarının büyük çoğunluğunun 1. sınıf öğrencilerinden oluĢmasından ileri 

geldiği düĢünülmektedir. 

Ġncelenen kaynaklarda plazma GH, ghrelin ve leptin düzeyleri arasındaki 

iliĢkilerin de yoğun bir Ģekilde araĢtırıldığı gözlenmiĢ ve GH düzeyleriyle leptin ve 

ghrelin düzeyleri arasında çok önemli iliĢkiler bulunmazken, leptin ve ghrelin 

düzeyleri arasında özellikle obez bireylerde anlamlı negatif korelasyonların varlığı 

saptanmıĢtır (Jürimae ve Jürimae 2005, Schuttle ve ark 2007). Hsu ve ark (2011)‟ da 

aynı tür anlamlı bir iliĢkiyi ratlarda tespit etmiĢlerdir. Sunulan çalıĢmada da deneme 

baĢlangıcında grupların tamamında plazma ghrelin ve leptin düzeyleri arasında 

literatür verilerine uygun olarak negatif korelasyon saptanmıĢ, ancak sadece bayan 

kontrol gruplarındaki iliĢki önemli bulunmuĢtur (P<0,05)(Çizelge 3.5). Deneme 

sonrasında ise bu iliĢkilerin kaybolduğu, hatta bayan deneme grubunda anlamlı 

(P<0,05) pozitif bir korelasyonun ortaya çıktığı görülmüĢtür (Çizelge 3.6).  
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinde 

yürütülen bu çalıĢmada haftada 4 gün, günde 60 dakika ve hedef kalp atım sayısının  

% 50-70 Ģiddetinde 8 hafta boyunca uygulanan egzersizlerin vücut ağırlığı, VKĠ ve 

VYY düzeylerine önemli bir etkisinin görülmemesine karĢın, maksVO2 düzeylerinin 

hem bayan hem de erkek deneme gruplarında istatistik açıdan anlamlı derecede 

(P<0,001) yükseldiği saptanmıĢtır. 

Plazma GH düzeylerinin, deneme baĢlangıcında bayan ve erkek kontrol 

gruplarında deneme gruplarından yüksek bulunması (P<0,001) bu olgunun kontrol 

gruplarında yer alan gönüllülerin tesadüfü olarak son sınıf öğrencilerinden 

oluĢmasından kaynaklandığı kanısına varılmıĢtır. Deneme ve kontrol gruplarında 

değerler deneme boyunca düzensiz salınımlar göstermiĢler ancak bu salınımlar 

istatistik açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. 

Plazma ghrelin düzeyleri, denemenin baĢlangıcında kontrol ve deneme 

gruplarındaki bayanlarda erkeklere göre önemli düzeyde (P<0,01) yüksek bulunmuĢ, 

ancak 8 hafta deneme süresince bayan ve erkeklerde kontrol ve deneme gruplarında 

önemli bir değiĢim göstermediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Plazma leptin düzeyleri de, bayan ve erkek kontrol gruplarında, deneme 

gruplarından yüksek bulunmuĢ (P<0,05) bu farklılığın kontrol gruplarının vücut 

ağırlığı ve VYY değerlerinin daha yüksek olmasından kaynaklandığı düĢünülmüĢtür. 

Plazma ghrelin düzeylerinde olduğu gibi plazma leptin düzeyleri de bayan kontrol ve 

deneme gruplarında çalıĢmanın baĢlangıcında ve sonunda erkeklerden önemli 

(P<0,001) derecede yüksek bulunmuĢtur. 

Vücut kompozisyonları ile hormon düzeyleri arasındaki iliĢkilerin 

incelenmesinde deneme baĢlangıcında plazma GH düzeyleri ile bayan kontrol 

gruplarının VYY arasında anlamlı negatif bir korelasyon (P<0,05), erkek kontrollerin 

vücut ağırlığı ile anlamlı (P<0,05) pozitif bir korelasyon saptanmıĢ, deneme sonunda 

ise sadece bayan deneme gruplarında vücut ağırlığı ile önemli (P<0,05) bir iliĢki 

bulunmuĢtur. Plazma GH düzeyleri ile plazma leptin düzeyleri arasında deneme 

baĢlangıcında bayan kontrollerde anlamlı negatif (P<0,05) bir iliĢki bulunurken, 
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deneme sonunda bu iliĢkinin kaybolduğu gözlenmiĢtir. Plazma GH ve ghrelin 

düzeyleri arasında ise anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. 

Denemenin baĢlangıcında plazma leptin düzeyleriyle bayan kontrol grubu 

vücut ağırlığı, VKĠ (P<0,05) ve VYY (P<0,01) arasında, erkek kontrol 

gruplarındaysa sadece VYY arasında anlamlı (P<0,01) bir iliĢki bulunmuĢ, bu 

iliĢkilerin deneme sonunda da sürmesinin yanı sıra erkek kontrol gruplarında vücut 

ağırlığı (P<0,01) ve VKĠ (P<0,05) arasında da anlamlı iliĢkiler görülmüĢtür. Deneme 

sonrasında erkek deneme gruplarında VYY ile plazma leptin arasında önemli 

(P<0,05) bir iliĢki gözlenmiĢtir. 

Plazma leptin ve ghrelin düzeyleri arasında deneme baĢlangıcında bayan 

kontrollerde tespit edilen önemli negatif bir iliĢki (P<0,05), deneme sonunda 

kaybolurken, bayan deneme gruplarında pozitif anlamlı (P<0,05) bir iliĢki ortaya 

çıkmıĢtır. 

Deneme baĢlangıcında sadece VYY ile plazma ghrelin düzeyleri arasında 

bayan kontrol gruplarında anlamlı negatif (P<0,05) bir iliĢki bulunurken, denemenin 

sonunda ise, bayan deneme grubunda istatistik açıdan önemli (P<0,05),  bir iliĢki 

bulunmuĢtur. 

Canlılarda vücut kompozisyonunu ve metabolizmayı yönlendiren önemli 

hormonlardan plazma GH, leptin ve ghrelin düzeyleri vücut kompozisyonları 

bozulmamıĢ genç ve sağlıklı bireylerde normal sınırlar içerisinde seyrettiğinden bu 

tür çalıĢmaların obez bireylerde yapılması, vücut kompozisyonunun oluĢumuna bu 

hormonların yanı sıra insülin, glukagon, glikokortikoidler gibi birçok hormon 

katıldığından bu hormonların etkilerinin de araĢtırılması daha yararlı olacaktır. 

Ayrıca vücut kompozisyonları yaĢla birlikte önemli değiĢiklikler gösterdiğinden 

özellikle büyümenin belirgin olduğu yaĢlarda çalıĢma materyallerinin aynı yaĢ grubu 

içinden seçilmesi ve antrenman sürelerinin de daha uzun olması sonuçların daha 

belirgin olmasını sağlayacaktır.  
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                                                   6.ÖZET 

 

        T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

         SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN VÜCUT AĞIRLIĞI, VÜCUT KĠTLE 

ĠNDEKSĠ, PLAZMA BÜYÜME HORMONU-, GHRELĠN-,  LEPTĠN 

DÜZEYLERĠ VE DAYANIKLILIK ANTRENMANI ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠLER 

 

“ġükran ARIKAN” 

 

Biyokimya (Vet) Anabilim Dalı 

 

DOKTORA TEZĠ / KONYA-2013 

 

 

Bu çalıĢma Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‟nda okuyan 18-24 yaĢ 

aralığında, 18 bayan (10 deneme, 8 kontrol) ve 17 erkek  (9 deneme, 8 kontrol) toplam 35 gönüllü 

öğrenci üzerinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢma baĢlangıcında ve sonunda vücut kompozisyonları 

belirlenmiĢ, çalıĢmanın baĢlangıcı, 4. ve 8. haftanın sonunda alınan kan örneklerinde plazma leptin,  

ghrelin ve büyüme hormonu (GH) analizleri yapılmıĢtır. Deneme gruplarına 8 hafta süresince, 

önceden belirlenen hedef kalp atım sayılarının %50-70 Ģiddetinde, haftada 4 gün ve günde 60 dakika 

bisiklet egzersizi yaptırılmıĢtır. GH ve ghrelin düzeyleri Enzim Immuno Assay (EIA), leptin düzeyleri 

ise ELĠSA yöntemiyle ölçülmüĢtür. 

Deneme baĢlangıcı ve sonunda tüm gruplarda yer alan bayan ve erkek öğrencilerin vücut 

ağırlığı, vücut yağ yüzdesi (VYY) ve maksimal aerobik kapasite (maksVO2) düzeylerine cinsiyetin 

etkisinin önemli (P<0,001) olduğu tespit edilmiĢtir. Bayan ve erkek deneme gruplarında egzersizler 

sadece maksVO2 düzeyini önemli (P<0,001) derecede yükseltmiĢtir. 

Deneme öncesi ve sonrasında ölçülen leptin ve ghrelin düzeylerinin cinsiyetten önemli 

derecede (P<0,001) etkilendiği fakat egzersizin bu hormonları önemli düzeyde etkilemediği tespit 

edilmiĢtir. 

Deneme öncesi bayan kontrol gruplarında GH ile VYY arasında gözlenen negatif iliĢki 

(P<0,05) deneme sonunda gözlenmemiĢ, bayan deneme grubunda ise GH ile vücut ağırlığı arasında 

iliĢki (P<0,05) saptanmıĢtır. Erkek kontrol gruplarında GH düzeyi ile vücut ağırlığı arasındaki önemli 
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iliĢkinin (P<0,05) deneme sonrası önemli olmadığı gözlenmiĢtir.  Kontrol gruplarında deneme öncesi 

leptin düzeyleriyle vücut ağırlığı (P<0,05), vücut kitle indeksi (VKĠ) (P<0,05) ve VYY (P<0,01) 

arasında gözlenen iliĢkilerin deneme sonrası da sürdüğü, erkek kontrol grubunda sadece deneme 

öncesi leptin ve VYY arasında belirlenen önemli iliĢki (P<0,05), deneme sonrası vücut ağırlığı 

(P<0,01), VKĠ ve VYY (P<0,05) arasında da geliĢmiĢtir. Deneme öncesi ghrelin düzeyleriyle VYY 

arasında negatif (P<0,05), deneme sonrası bayan deneme gruplarında VYY arasında pozitif bir iliĢki 

(P<0,05) saptanmıĢtır. 

Sonuç olarak, bayanlarda ve erkeklerde uygulanan dayanıklılık antrenmanlarının çalıĢmaya 

katılan tüm gruplarda vücut ağırlığı, VYY ve VKĠ üzerine bir etkisinin bulunmadığı fakat deneme 

grubundaki tüm deneklerin maksVO2 düzeylerinin egzersizle birlikte anlamlı bir yükseliĢ gösterdiği ve 

vücut ağırlığı, VYY ve maksVO2 değerlerinde cinsiyetin önemli olduğu bulunmuĢtur. GH, leptin ve 

ghrelin düzeylerinin ise yapılan egzersizlerden etkilenmediği fakat leptin ve ghrelin düzeylerine 

cinsiyetin etkisinin çok önemli olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Büyüme Hormonu; Dayanıklık Antrenmanı; Ghrelin; Leptin; Vücut 

Kompozisyonu. 
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                                      7. SUMMARY 

 

RELATIONSHIPS BETWEEN BODY WEIGHT, BODY MASS INDEX, 

PLASMA GROWTH HORMONE-, GHRELIN-, LEPTIN LEVELS AND 

ENDURANCE TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

This study was applied to 18 women (10 for training, 8 for control) and 17 men (9 for 

training, 8 for control), totally 35 voluntary students, who are studying at Selcuk University, School of 

Physical Education and Sports, aged between 18-24. Body compositions were determined at the 

beginning and end of the study, plasma leptin, ghrelin and growth hormone (GH) levels were 

determined in blood samples at the beginning of the study and at the end of 4
th

 and 8
th

 week of the 

study. The training groups were exposed to cycling exercise for 60 minutes 4 days a week, at the 

intensity of 50-70% of their pre-determined target heart rates for 8 weeks. The control groups were 

prevented to do any specific sportive activity except for their applied classes. GH and ghrelin levels 

were measured by Enzyme Immuno Assay (EIA) and leptin levels by ELISA method. 

At the beginning of the training and at the end of 8
th

 week, it was detected that gender had a 

significant effect on body weight, body fat percentages (BFP) and maximal aerobic capacity (VO2max) 

of female and male students in the control and training groups (P<0,001). The exercise increased 

VO2max level significantly in female and male training groups (P<0,001). 

It was found that leptin and ghrelin levels measured before and after the training were 

significantly (P<0,001) affected by gender but it was detected that exercise had no significant effect 

on leptin and ghrelin levels. 

The negative relationship observed between GH and BFP in female control groups before the 

training (P<0,05) was not observed at the end of the training, and a relationship was detected between 

GH and body weight in female training group (P<0,05). It was observed that the significant 

relationship between GH level and body weight in male control groups (P<0,05) was not significant 

anymore after the training. It was found that the relationships observed between leptin levels and body 

weight (P<0,05), body mass index (BMI) (P<0,05) and BFP (P<0,01) in control groups before the 

training continued also after the training, and the significant relationship observed between leptin and 

BFP before the training only in male control group (P<0,05) also developed between body weight 

(P<0,01), BMI and BFP (P<0,05) after the training. A negative relationship was detected between 

ghrelin levels and BFP before the training (P<0,05) and a positive one was detected for BFP in female 

training groups after the training (P<0,05). 
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In conclusion, it was determined that the endurance training applied to women and men had 

no effect on body weight, BFP and BMI in all groups of the study; however, VO2max levels of all 

subjects in the training group showed a significant increase with the exercise, and gender had 

significant effect on body weight, BFP and VO2max. It was concluded that GH, leptin and ghrelin 

levels were not affected from the exercise applied but gender had very significant effect on leptin and 

ghrelin levels. 

 

Key Words: Growth Hormone; Endurance Training; Ghrelin; Leptin; Body Composition  
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