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       I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Akut Egzersiz ve Kısa Dönem Antrenmanın Trombosit Fonksiyonları ve Plazma Total 

Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisi Aterosklerozis ve kardiyovasküler hastalıkların 

patogenezinde trombositlerin sahip olduğu rol, fiziksel egzersizin trombositler üzerindeki 

etkisini inceleyen araştırmaları  büyük ölçüde teşvik etmiştir. Bununla beraber trombositlerde 

egzersizle indüklenen yanıtlara ilişkin mekanizmalar henüz tam ve kesin olarak anlaşılabilmiş 

değildir. Akut ve kronik egzersiz programlarının oksidatif strese ve oksidan/antioksidan 

dengesinde değişikliğe yol açarak trombosit fonksiyonlarını etkilemesi muhtemeldir. 

Araştırmada akut şiddetli egzersizin ve kısa süreli antrenman programının plazma antioksidan 

statusu (TAS) ve trombosit fonksiyonları üzerindeki etkisi ile total antioksidan kapasite ve 

trombosit yanıtları arasında ilişki olup olmadığı incelendi. Akut egzersizle indüklenen trombosit 

aktivasyonundaki değişikliklerde TxA2 nin rolünü değerlendirmek üzere aspirinin etkisi  

değerlendirildi. Çalışmada erişkin erkek Sprague-Dawley sıçanları kullanıldı. Çalışmanın ilk 

bölümünde akut egzersiz deneyleri (1. grup deneyler) çalışıldı ve sıçanlar 4 deney grubundan 

(kontrol, egzersiz, aspirin-kontrol, aspirin-egzersiz) birine rastgele dahil edildi. Çalışmanın 

ikinci bölümü (2. grup deneyler) ise kısa dönem antrenman (KDA) grubu üzerinde 

gerçekleştirildi. Deneklere uygulanan akut egzersiz protokolü  30 m/dk, %0 eğim, 60 dakika idi. 

Aspirin gruplarına kan alınmasından 24 saat önce 100 mg/kg aspirin oral olarak verildi. KDA 

grubuna ardışık üç gün %0 eğimle 30 dakika 25 m/dk koşu şeklinde bir egzersiz protokolü 

uygulandı. Akut egzersiz gruplarında egzersiz protokolünün sonlanmasından hemen sonra, 

KDA grubunda ise üç günlük egzersiz protokolü sona erdikten 24 saat sonra kan örnekleri 

alınarak tam kanda ADP ve kollajenle indüklenen trombosit agregasyon ve sekresyonu ile 

plazmada TAS düzeyleri ölçüldü. Akut egzersiz kollajenle indüklenen trombosit sekresyonunda 

artışa ve plazma total antioksidan statusunda azalmaya neden oldu. Plazma TAS aspirin-

egzersiz grubunda egzersiz grubuna göre daha yüksek olarak bulunurken, aspirin-egzersiz ve 

aspirin-kontrol gruplarında kontrol grubuna göre fark saptanmadı. Kontrol grubuyla 

kıyaslandığında kısa dönem antrenman grubundaki sıçanlarda plazma TAS düzeyi yüksek, 

ADP’nin indüklediği trombosit ATP sekresyonu ise düşük bulundu. Bu iki parametre arasında 

anlamlı negatif bir korelasyon saptandı. Çalışmamızın sonuçları şiddetli akut egzersizin 

trombositlerde hiperreaktiviteye yol açtığını ve bunun egzersizle indüklenen oksidatif stres 

ve/veya TxA2 yolağı ile ilişkili olabileceğini, ve aspirinin egzersiz sırasında antioksidan aktivite 

gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Bulgular ayrıca kısa süreli antrenmanla bile plazmadaki 

antioksidan savunmanın güçlenebileceğini ve bu güçlenmenin trombosit duyarlılığında 

çalışmada saptanan azalma ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.  



Effects of Acute Exercise and Short-Term Training on Platelet Functions and Plasma 

Total Antioxidant Status The pivotal role of platelets in the pathogenesis of atherosclerosis 

and cardiovascular diseases prompted considerable interest on the effect of physical exercise on 

platelets. However, the exact mechanisms concerned in exercise-induced platelet responses are 

not completely understood. It is possible that acute and chronic exercises may affect platelet 

functions by leading to oxidative stress and alteration in the oxidant/antioxidant balance. In the 

study, the effects of acute strenous and chronic exercise on platelet functions and plasma total 

antioxidant status (TAS) and whether there were any correlations between platelet responses 

and antioxidant capacity were examined. The effect of aspirin was observed in order to evaluate 

the role of TxA2 pathway in the acute exercise-induced changes of platelet activation. Adult 

male Sprague-Dawley rats were used in the study. In the first part of the study the acute 

exercise experiments were studied and animals were randomly assigned to one of four 

experimental groups (control, exercise, aspirin-control and aspirin-exercise). The second part of 

the study was performed on the short-term training group. The protocol for the acute exercise 

bout was 30 m/min, 0%, for 60 min. Rats in the short-term training group were subjected to an 

exercise protocol consisted of three bouts of treadmill running on three consecutive days for 30 

minutes at 25 m/min. Blood samples were taken immediately after the end of the protocol in the 

acute exercise groups and twenty four hour after the end of last bout of exercise in the short 

term training group. ADP and collagen-induced platelet aggregation and ATP release, and 

plasma total antioxidant status were measured in whole blood samples. Acute exercise enhanced 

collagen-induced platelet ATP release and decreased plasma total antioxidant status in male 

Sprague-Dawley rats. Plasma total antioxidant status was higher in the aspirin-exercise group 

than  that of the exercise group while there weren’t any differences in the aspirin-exercise and 

aspirin-control groups with respect to the control group. Compared with control group, trained 

rats had higher plasma TAS and lower ADP-induced platelet ATP release. A negative 

correlation was seen between plasma TAS and ADP-induced ATP release. Our results show 

that acute exercise leads to platelet hyperreactivity which could be related to oxidative stress 

and/or TxA2 pathway induced by exercise, and aspirin may display an antioxidant activity 

during exercise. Findings of the study also suggest that even short-term training can enhance 

antioxidant defence in plasma and this improvement may play a role in desensitizing of platelets  

observed in the study. 

 



II. Amaç ve Kapsam  

 Epidemiyolojik ve klinik bulgular fiziksel olarak aktif bir yaşam şeklinin, trombotik olaylar ve 

aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riskini azaltmadaki rolünü açıkça ortaya koymuştur 

[1,2]. Düzenli fiziksel egzersizin obezite, hiperlipidemi, sigara kullanımı, glukoz intoleransı gibi 

diğer risk faktörlerinin varlığında bile kardiyoprotektif etkiye sahip olduğu bilinmekle birlikte  

altta yatan fizyolojik mekanizmalar karmaşıktır ve henüz tam olarak anlaşılamamıştır [3]. 

Aterosklerozis ve kardiyovasküler hastalıkların patogenezinde trombositlerin sahip olduğu rol, 

fiziksel egzersizin trombositler üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaları  büyük ölçüde teşvik 

etmiştir. Bununla beraber trombositlerin egzersize verdiği yanıta ilişkin sonuçlar birbiri ile 

uyumlu değildir. Araştırma sonuçlarındaki bu çelişki uygulanan egzersiz protokollerindeki 

şiddet ve süre özellikleri ile metod farklılıklarına bağlanabilir [4-6]. Buna ek olarak 

trombositlerde egzersizle indüklenen yanıtlara ilişkin mekanizmalar da henüz tam ve kesin 

olarak anlaşılabilmiş değildir. 

Öte yandan fiziksel egzersizin hücre içi sinyal iletimi, apoptozis, antimikrobiyal savunma, kas 

hasarı ve yorgunluğu, yaşlanma, Alzheimer hastalığı, bazı kanserler, ateroskleroz, myokard 

infarktüsü ve iskemi/reperfüzyon hasarı gibi hem fizyolojik hem de patolojik süreçlerdeki 

önemi kanıtlanmış olan oksidan/antioksidan dengesi değişikliklerine yol açtığı da iyi 

bilinmektedir [7-10]. Fiziksel egzersiz metabolik aktivite ve oksijen tüketiminde artışla 

karakterlidir. Oksijen tüketimindeki bu artışa reaktif oksijen türlerinin oluşumunda önemli bir 

artış eşlik eder. Egzersiz sırasında meydana gelen birçok fizyolojik ve biyokimyasal 

değişikliklerden reaktif oksijen türlerindeki bu büyük artışın sorumlu olabileceği kabul 

edilmektedir [11-14]. Organizma, serbest radikal hasarını en aza indirgemek üzere hücre içi, 

hücre membranları ve ekstrasellüler sıvıları içine alan kompleks bir antioksidan savunma 

sistemine sahiptir [9,12,15,16]. Oksidan koşullarda redoks dengesinin sürdürülmesi stratejisi 

içerisinde, antioksidanların vücudun bütün bölümlerine transportunu sağlayan kan, merkezi bir 

role sahiptir. Total antioksidan status (TAS), biyolojik sıvılarda mevcut antioksidanların 

membranları ve diğer hücresel komponentleri oksidatif hasara karşı koruma kapasitesinin bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir [17]. Bu antioksidanların düzeyi yalnızca oksidasyona 

karşı savunma kapasitesi hakkında değil, akut oksidatif stres koşullarında antioksidanların 

tüketim hızları hakkında da bilgi verir [18]. 

Egzersizin antioksidan enzim aktiviteleri ve endojen antioksidanların düzeyleri  üzerindeki 

etkilerini araştıran çok sayıda çalışma olmasına rağmen, egzersizin plazma total antioksidan 



kapasitesi üzerindeki etkisi ile ilişkili olarak sınırlı sayıda çalışma rapor edilmiştir [19-24] ve 

kısa süreli bir egzersiz programı ile oluşabilecek plazma TAS değişikliklerini araştıran bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Üstelik, gerek akut egzersiz gerekse kısa dönem antrenmana karşı 

plazma TAS ile trombosit agregasyon ve sekresyonunda meydana gelen yanıtların beraberce 

değerlendirildiği bir çalışma gerçekleştirilmiş değildir. Oysa böyle bir yaklaşımın akut ve 

kronik egzersizin, trombosit fonksiyonları üzerindeki etkilerinde oksidan/antioksidan 

dengesinde oluşan değişikliklerin olası rolünün açığa çıkarılmasına yardımcı olacağı açıktır. 

Antioksidanların trombosit aktivasyonu üzerinde düzenleyici bir rol oynadığı bilinmektedir 

[25,26]. Değişik egzersiz programlarının antioksidan statusta ve buna bağlı olarak trombosit 

reaktivitesinde değişikliğe neden olması muhtemeldir.  

Çalışmanın ilk bölümünde sıçanlarda tek bir akut egzersiz uygulamasının in vitro trombosit 

fonksiyonları üzerindeki etkisi ve bunun plazma antioksidan kapasitesinde egzersize eşlik eden 

değişikliklerle olası ilişkisinin incelenmesi amaçlandı ve akut şiddetli egzersizin plazma 

antioksidan kapasitesini azaltabileceği ve trombosit agregasyon ve sekresyonunu artırabileceği 

hipotezi test edildi.  Trombositlerde egzersizin indüklediği değişikliklerde TxA2 yolağının 

rolünü gözlemek amacıyla bu bölümde aspirinin etkisi de değerlendirildi. Çalışmanın ikinci 

bölümü ise, üç günlük bir kısa dönem antrenman programının plazma total antioksidan 

kapasitesinde ve in vitro agonistlere cevap olarak trombosit agregasyon ve sekresyonunda yol 

açabileceği değişiklikleri incelemek amacıyla planlandı. Çalışmanın her iki bölümünde de TAS 

ve trombosit yanıtları arasında bir korelasyonun var olup olmadığı değerlendirildi. 

III. Materyal ve Yöntem  

Hayvanlar:  

Çalışmada Başkent Üniversitesinden temin edilen 14-16 haftalık toplam 120 adet erkek 

Sprague-Dawley türü sıçan kullanıldı. Ortalama hayvan ağırlığı 1. grup deneylerde 214,8 ± 27,9 

g, 2. grup deneylerde 203,8 ± 28,9 g idi. Hayvanlar 20-22 ºC sabit sıcaklık ve onikişer saatlik 

aydınlık-karanlık siklusu (saat 07:00-19:00 karanlık; 19:00-07:00 aydınlık) sağlanan kontrollü 

bir odada çiftler halinde kafeslerde tutuldu. Sınırsız miktarda su ve standart yeme ulaşmaları 

sağlandı. Sıçanlar alındıktan sonra bir hafta boyunca kafeslerinde dinlendirilerek ortama 

uyumları sağlandı. Tüm hayvan deneyleri NIH ( No. 85-23, 1996) tarafından yayınlanan 

rehbere uygun olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında 

gerçekleştirildi. Çalışma protokolü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Komitesince 

onaylandı. 



Gruplar ve Egzersiz protokolü 

Çalışmanın ilk bölümünde akut egzersiz deneyleri (1. grup deneyler) çalışıldı ve sıçanlar 4 

deney grubundan (kontrol, egzersiz, aspirin-kontrol, aspirin-egzersiz) birine rastgele dahil 

edildi. Çalışmanın ikinci bölümü (2. grup deneyler) ise kısa dönem antrenman (KDA) grubu 

üzerinde gerçekleştirildi. Akut egzersiz ve KDA protokolleri Ankara Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünce dizayn edilip üretilen ve aynı anda dört küçük 

hayvanın koşmasına izin veren bilgisayar destekli motorlu koşu bandı ile uygulandı (Şekil 1 ve 

2). Akut egzersiz yaptırılan hayvanlar deneyden önceki iki ardışık gün boyunca %0 eğimde ve 

15 m/dk hızla 15 dakika koşturulmak suretiyle koşu bandına alışmaları sağlandı. Deneklere 

uygulanan akut egzersiz protokolü  30 m/dk, %0 eğim, 60 dakika (iş yükü maksimal oksijen 

tüketiminin yaklaşık %65 ine karşılık gelir) idi [27]. Aspirin gruplarına kan alınmasından 24 

saat önce 100 mg/kg aspirin oral olarak verildi. KDA grubundaki hayvanlar ise egzersiz 

yapmaya başlamadan bir gün önce bant üzerinde 5 dakikalık beklemeyi takiben %0 eğimle, 10 

dakika 10 m/dk, 10 dakika 15 m/dk’lık egzersiz ile koşu bandına alıştırıldı. KDA grubuna 

ardışık üç gün %0 eğimle 30 dakika 25 m/dk koşu şeklinde bir egzersiz protokolü uygulandı 

[28]. Hayvanlar koşu sırasında hafif elektrik akımı ile zarar görmeden motive edildiler. Akut 

egzersiz gruplarında egzersiz protokolünün sonlanmasından hemen sonra, KDA grubunda ise üç 

günlük egzersiz protokolü sona erdikten 24 saat sonra hayvanlara intraperitoneal pentobarbital 

sodyum (Nembutal, 50 mg/kg) enjeksiyonu ile anestezi uygulandı. Daha sonra abdomen 

açılarak abdominal aortadan yaklaşık 5 ml kan alındı. Kan örnekleri trombosit fonksiyonları 

incelenmek üzere %3,8 trisodyum sitrat içeren tüplere, plazma total antioksidan statusu için de 

heparinli tüplere aktarıldı. Tüm deneyler (koşular ve kan alınması) saat 10:00 ile 12:00 arasında 

gerçekleştirildi. Kontrol grubundaki hayvanlar deneyler süresince kafeslerinde bekletildi ve kan 

örnekleri aynı zaman aralıkları  içinde alındı. Yeterli kan örneği alınamaması ya da alınan kan 

örneğinin pıhtılaşması nedeniyle hayvanların hepsi için tüm testler gerçekleştirilemedi. 

Trombosit Fonksiyonları 

Trombosit agregasyonu: Alınan kan örnekleri refrakter periyodu geçirmek amacıyla oda 

sıcaklığında bekletildikten sonra 60 dakika içerisinde agregasyon ve sekresyon fonksiyonları 

ölçüldü. Trombosit agregasyonuna Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim 

Dalında bulunan agregometre cihazında (Whole-Blood Aggro-Meter Model 560 Chrono-Log 

Corporation, PA, USA) empedans tekniği ile bakıldı. Teknik, örneğe daldırılan iki platin 

elektroda agonist madde ile aktive olan trombositlerin yapışması sonucunda elektrodlar arası 

direncin artması ve empedansta meydana gelen bu değişikliğin kaydedilmesi esasına 



dayanmaktadır [29,30]. 

 

 

Şekil 1. Motorlu koşu bandı. 

 

Şekil 2. Hayvan koşu bandı sisteminin kontrolünü sağlayan yazılımın (Rat Runner) arayüzü. 

 

Silikonize küvetlerde 450 μl kana 450 μl serum fizyolojik eklenerek agregometre üzerindeki 37 

ºC sıcaklığında yuvalara yerleştirildi. Örneklere konulan teflon kaplı karıştırıcılar 1000 rpm 

hızda döndürüldü. Cihaz, grafik üzerinde 8 cm 20 ohm’luk dirence karşılık gelecek şekilde 

ayarlandı. Trombosit agregasyonu ADP (10 μM) ve kollajen (2 μg/ml) ile ayrı ayrı indüklendi. 

Elde edilen eğri üzerinde, eğimin en fazla olduğu parçanın (sapmanın maksimum olduğu 

noktada) tanjantı çizilerek maksimum agregasyon hızı (MAH) ohm/dk cinsinden belirlendi 

(Şekil 3a). 



Trombosit ATP Sekresyonu: Trombosit yoğun cisimlerinden sekrete edilen ATP miktarı aynı 

agregometre kullanılarak biyoluminesans tekniği ile ölçüldü. Bu teknik ile ATP miktarı, tam 

kana eklenen ve bir tampon fosfor bileşiği olan lusiferinin ATP varlığında verdiği ışık şiddeti 

ölçülerek saptanır. Ortaya çıkan ışığın şiddeti ile orantılı olarak cihaz tarafından üretilen voltaj 

kaydedilir [31]. 

ADP veya kollajen ile indüklenen trombosit agregasyonunu takiben örneklere 100 µl lusiferin-

lusiferaz eklendi. Aktif trombositlerden sekrete edilen ATP ile kaydedilen voltaj, örneğe bilinen 

miktar ATP (2 nM) eklenerek elde edilen standart eğrilerle ile karşılaştırılarak hesaplandı (Şekil 

3b). Çalışmada kullanılan ADP, kollajen, ATP standart ve lusiferin-lusiferaz ajanları Chronolog 

(Pennsylvania, USA)’dan temin edildi. Sıçanların trombositleri Coulter Counter T 890 (USA) 

kullanılarak sayıldı. 

 

 

 



 

Şekil 3. Agregometre eğrileri. A. Eğimin en fazla olduğu yerde α açısının tanjantı hesaplanarak 

Ω/dk cinsinden MAH’ın değerlendirilmesi. B. Aktif trombositlerden sekrete edilen ATP ile 

kaydedilen voltajın, standart eğrilerle karşılaştırılarak hesaplanması. 

 

Plazma Total Antioksidan Kapasitesi 

Kan heparinize tüplere alındıktan sonra bekletilmeden plazma örnekleri ayrıldı. Total 

antioksidan kapasitesi ölçümleri yapılana kadar –80 °C’de saklandı. Miller ve ark.’nın [32] 

yöntemine dayanarak yapılan ölçümler, bir otoanalizöre (Technicon) uyarlanan ticari bir kit 

(Randox Laboratories, Crumlin, Antrim, UK) kullanılmak suretiyle gerçekleştirildi. Bu yöntem 

ABTS (azino-diethyl-benzthiazoline sulphate) nin bir peroksidaz (metmyoglobin) ve H2O2 ile 

inkübasyonunun bir radikal katyon olan ABTS+ üretmesi ve bunun 600 nm’de ölçülmesi 

prensibine dayanır. Antioksidanlar eklenen örnekteki konsantrasyonları ile orantılı olarak bu 

reaksiyonu inhibe eder. 

 

IV. Analiz ve Bulgular  

Tüm istatistiksel değerlendirmeler bilgisayar ortamında SPSS (Windows için sürüm 12.0) 

programı kullanılarak yapıldı. Akut egzersiz çalışmasında gruplar plazma TAS ve trombosit 

sayıları için tek yönlü varyans analizi, trombosit fonksiyonları (ADP ve kollajenle indüklenen 

MAH ve ATP sekresyonu) için Kruskal Wallis Test kullanılarak  karşılaştırıldı. Kısa dönem 

antrenman çalışmasında ise; trombosit sayıları iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 

(students t testi), TAS ve trombosit fonksiyonları non-parametrik Mann-Whitney U testi ile 

karşılaştırıldı. TAS ve trombosit cevapları arasındaki korelasyon Pearson korelasyon testi 

kullanılarak araştırıldı. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Değerler ortalama ± 



standart sapma (SD) olarak verildi. 

Kontrol, egzersiz, aspirin-kontrol, aspirin-egzersiz ve kısa dönem antrenman gruplarına ait 

plazma total antioksidan status (TAS), maksimal agregasyon hızı (MAH), ATP sekresyonu 

değerleri ile trombosit sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi akut egzersiz 

kollajenle indüklenen trombosit ATP salınımında artışa ve plazma TAS da azalmaya neden oldu 

(p<0.05). Plazma TAS aspirin-egzersiz grubunda egzersiz grubuna göre daha yüksek (p<0.05) 

bulunduğu halde aspirin-kontrol ve aspirin-egzersiz gruplarında kontrol grubuna göre farklılık 

saptanmadı. Bunun dışında TAS ile ADP ile indüklenen trombosit agregasyonu arasında önemli 

negatif korelasyon (r = -0.27, p<0.05) bulundu. Gruplar arasında trombosit sayıları istatistiksel 

olarak farklı değildi. 

      Tablo 1 
      Deney gruplarına ait plazma TAS, trombosit sayısı, trombosit MAH ve trombosit ATP    
      sekresyonu değerleri 
 

 ADP Kollagen 

 Plasma TAS 

(mmol/l) 

Trombosit sayısı 

(x103/mm3 ) 

MAH 

(ohm/dk) 

ATP sekresyonu 

(nM) 

MAH 

(ohm/dk) 

ATP sekresyonu 

(nM) 

Kontrol  

 

1.05 ± 0.1 

(n=24) 

220 ± 93.8 

(n=14) 

1.64 ± 1.0 

(n=14) 

2.18 ± 1.6 

(n=14) 

1.93 ± 1.6 

(n=14) 

0.69 ± 0.6 

(n=14) 

Egzersiz 0.91 ± 0.1* 

(n=17) 

230.9 ± 79.5 

(n=19) 

2.26 ± 1.4 

(n=19) 

2.06 ± 0.9 

(n=19) 

2.00 ± 1.1 

(n=19) 

1.44 ± 0.6* 

(n=19) 

Aspirin-kontrol   0.99 ± 0.1 

(n=10) 

225.2 ± 75.2 

(n=10) 

1.30 ± 0.5 

(n=10) 

0.48 ± 0.7*† 

(n=10)  

1.80 ± 0.8 

(n=10) 

1.19 ± 1.5 

(n=10) 

Aspirin- egzersiz 1.02 ± 0.1† 

(n=15) 

216.6 ± 66.5 

(n=14) 

1.21 ± 0.7 

(n=14) 

1.08 ± 0.9*† 

(n=14) 

1.50 ± 1.2 

(n=14) 

0.79 ± 1.0† 

(n=14) 

Kısa Dönem 

Anrenman 

1.96 ±0.3** 

(n=21) 

172.9 ± 33.9 

(n=10) 

1.47 ± 1.5 

(n=19) 

0.26 ± 0.4** 

(n=19) 

2.53 ± 1.4 

(n=19) 

1.17 ± 0.9 

(n=19) 

       Değerler ortalama ± S.D. olarak verilmiştir. 
       TAS: total antioksidan status, MAH: Maksimum agregasyon hızı, ATP: Adenozintrifosfat 
       *   p<0.05, kontrol grubuna göre 
       ** p<0.001 kontrol grubuna göre 
       †   p<0.05, egzersiz grubuna göre 
 

Yine Tabloda görüldüğü gibi KDA grubunda kontrol grubuna göre plazma TAS daha yüksek, 

ADP ile indüklenen trombosit ATP sekresyonu daha düşük olarak saptandı (p<0,001). Kollajen 

ile indüklenen trombosit ATP sekresyonu ve maksimum agregasyon hızları açısından gruplar 

arasında önemli fark bulunmadı. Gruplardaki total antioksidan kapasite ve ADP’ye bağlı 

trombosit ATP sekresyonu arasında istatistiksel olarak önemli bir negatif korelasyon saptandı (r 

= - 0,56, p<0,05). Trombosit sayısının uygulanan KDA protokolü ile önemli derecede 

değişmediği belirlendi. 



V. Sonuç ve Öneriler  

Çalışmanın ilk bölümünde aspirinli/ aspirinsiz olarak yaklaşık 65% VO2max şiddetindeki 60 

dakika süreli akut egzersizin ADP ve kollajen ile indüklenen trombosit agregasyonu ve ATP 

sekresyonu ile plazma TAS üzerindeki etkisi incelendi. Tablo 1 de görüldüğü üzere: (1) 

Egzersiz kollajenle indüklenen ATP sekresyon cevabında artışa ve plazma TAS düzeyinde 

azalmaya neden oldu.  (2) Egzersiz ADP ile indüklenen trombosit yanıtlarında bir değişikliğe 

neden olmadı. (3) Aspirin ADP ile indüklenen ATP sekresyonunda azalmaya neden olurken 

diğer trombosit yanıtlarını önemli şekilde etkilemedi. (4) Egzersiz grubu ile karşılaştırıldığında 

aspirin-egzersiz grubunda plazma TAS düzeyi daha yüksek, kollajenle indüklenen ATP 

sekresyonu daha düşük bulundu.  

Plazma, antioksidanları taşıyarak vücudun her parçasına dağıttığı için oksidatif durumlara karşı 

redoks dengesinin sağlanmasında merkezi bir role sahiptir. Plazma ve serumdaki farklı 

antioksidanların sayıca çokluğu herbirini ayrı ayrı ölçmeyi güçleştirmektedir. Öte yandan 

plazma, içerdiği çeşitli düşük molekül ağırlıklı moleküller ve bunların birbirleri ile 

etkileşiminden kaynaklanan kümülatif bir antioksidan etkinliğe sahiptir [33]. Farklı 

antioksidanların muhtemel in vivo etkileşimleri, teker teker ölçümlerinin toplam antioksidan 

kapasiteyi temsil gücünü zayıflatmaktadır [34]. Bu nedenle plazma total antioksidan 

kapasitesini tespit etmek için geliştirilmiş ve plazmada bulunan bilinen ve bilinmeyen tüm 

antioksidanların kümülatif etkisini ölçen yöntemlerin biyolojik olarak daha geçerli bilgi 

verebileceği kabul edilmektedir [17,32-34]. Çalışmada kullanılan ve Miller ve ark. [32] 

tarafından tanımlanan TAS ölçme yönteminin in vivo antioksidan kapasitenin ve özellikle bazal 

değere göre gerçekleşen değişiklik olarak ifade edildiğinde farklı uygulamaların (egzersiz, 

antioksidan madde vb.) buna etkisinin değerlendirilmesinde kullanışlı olduğu bildirilmiştir [33]. 

Plazma total antioksidan kapasitesinin egzersiz sonrası önemli şekilde azalmış olması, egzersiz 

nedeni ile artan serbest radikal yüküne etkin bir biçimde karşı koymada organizmanın yetersiz 

olduğuna işaret etmektedir. Çalışmada herhangi bir oksidatif marker (plazma MDA gibi) 

saptanmış olmamakla beraber, serum antioksidan düzeyindeki bu azalma deneklerde egzersize 

bağlı lipid peroksidasyonunu önlemede yetersiz kalmış olabilir. Aspirin-egzersiz grubu plazma 

TAS düzeyinde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli bir değişiklik bulunmamış olması, 

egzersizin neden olduğu TAS azalmasının aspirin tarafından ortadan kaldırıldığını 

göstermektedir. Aspirinin antioksidan etkilere sahip olduğu, direkt olarak hidroksil radikallerini 

temizlediği ve LDL yi oksidatif fosforilasyondan koruduğu Awtry ve ark. tarafından  

bildirilmiştir [35]. Çalışmanın bir diğer ilginç bulgusu, kontrol ve aspirin-kontrol grupları 



arasında fark olmamasına rağmen plazma TAS düzeyinin aspirin-egzersiz grubunda egzersiz 

grubuna göre daha yüksek olmasıdır. Bu bulgu aspirinin antioksidan etkisinin yalnızca oksidatif 

stres koşullarında ortaya çıktığını göstermektedir. 

Çalışmanın bu bölümünde akut egzersizin ADP ve kollajen ile indüklenen trombosit cevapları 

üzerindeki etkisi incelendiğinde egzersizin kollajen ile indüklenen agregasyon cevabında bir 

değişikliğe neden olmadığı, fakat ATP sekresyonunda artışa yol açtığı bulundu. Agregasyon ve 

sekresyon yanıtları arasındaki bu farklılık egzersize yanıt veren sinyal mekanizmalarının benzer 

duyarlılığa sahip olmadığını göstermektedir. Ayrıca egzersizin ADP ile indüklenen trombosit 

cevaplarını da değiştirmediği görüldü. Diğer taraftan egzersiz yaptırılan aynı hayvanlarda 

kollajenle indüklenen trombosit sekresyonundaki artışa plazma antioksidan kapasitesindeki 

azalmanın eşlik ediyor olması -iki bulgu arasında korelasyon saptanmamış olmakla beraber- 

kollajenin aracılık ettiği trombosit aktivasyonunda oksidan/antioksidan dengesizliğinin bir role 

sahip olduğunu ifade eden literatür bilgisi ile uyumludur [26]. Çalışmada aspirinin etkisi, 

trombositlerde egzersizle indüklenen değişikliklerde TxA2 yolağının rolünü incelemek amacı ile 

değerlendirildi. Aspirin en yoğun olarak kullanılan antitrombotik ajandır. Hem insanlarda hem 

kemiricilerde TxA2 oluşumunu bloke eder, insan trombositlerinde daha etkilidir [36]. Bununla 

beraber, TxA2 dışında çok sayıda aktive edici yolak var olduğu için aspirinin etkisi sınırlı bilgi 

verir [37]. Çalışmamızda aspirinin dinlenim durumunda  kollajenle indüklenen trombosit 

cevaplarında ve ADP ile indüklenen trombosit agregasyonunda bir değişikliğe neden olmazken 

ADP ile indüklenen ATP sekresyonunu inhibe ettiği, egzersizin aspirinin neden olduğu bu 

inhibisyonda bir değişikliğe neden olmadığı bulundu. Diğer taraftan, aspirin-egzersiz grubunda 

kollajenle indüklenen ATP sekresyonunun egzersiz grubuna göre daha düşük olduğu saptandı. 

Bu bulgu egzersiz grubundaki kollajenle indüklenen trombosit ATP salınımındaki artışta TxA2 

yolağının role sahip olabileceğini göstermektedir. Pignatelli ve ark. [26] kollajenle indüklenen 

trombosit TxA2 ve IP3 oluşumunun katalaz ile önemli şekilde inhibe edildiğini göstermişler ve 

H2O2 in araşidonik asit metabolizması ve fosfolipaz C yolağını aktive etmek süretiyle ikinci 

haberci olarak işlev gördüğünü ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla, çalışmamızda kollajenle 

indüklenen ATP salınımı üzerinde egzersizin artırıcı etkisinin ortadan kaldırılmasından aspirinle 

TAS da sağlanan artışın sorumlu olması olasıdır. Çalışmada ayrıca TAS ile ADP nin 

indüklediği trombosit agregasyonu arasında negatif bir korelasyon da bulunmuştur. Bu sonuç 

antioksidanların trombositler üzerindeki inhibitör etkisini doğrulamaktadır. Bununla birlikte 

TAS ile diğer trombosit cevapları arasında başka önemli bir korelasyon saptanmamıştır. 

 



Çalışmanın ikinci bölümünde, üç günlük kısa dönem antrenman programının plazma total 

antioksidan statusu ile trombositlerde ADP ve kollajenle indüklenen agregasyon ve ATP 

sekresyon yanıtları üzerindeki etkisi incelendi. Kısa dönem antrenmanın (1) Plazma total 

antioksidan kapasitesinde artışa (2) ADP ile indüklenen trombosit ATP sekresyonunda 

azalmaya neden olduğu (3) Plazma TAS ile ADP ile indüklenen trombosit ATP sekresyon 

yanıtı arasında orta kuvvette negatif korelasyon bulunduğu saptandı. Antrenman sonrasında 

trombosit sayısı, ADP ve kollajenle uyarılan agregasyon yanıtları ve kollajene bağlı ATP 

sekresyonunda ise anlamlı bir değişiklik bulunmadı. 

Plazma total antioksidan kapasitesinde kısa dönem antrenmana bağlı olarak oluşan  artış, 

oksidatif strese erken evrede bir adaptasyonu yansıtabilir [34]. Farklı formdaki egzersizlerin 

farklı düzeyde oksidatif strese yol açtığı [9,11,38-42] ve uzun süreli antrenmanların antioksidan 

savunmayı geliştirdiği [24,39,42-47] iyi bilinmektedir. Kronik egzersiz, sahip olduğu ikili 

etkiyle oksidan oluşumunu ve oksidatif stresi ortaya çıkarırken, bir yandan da antioksidan 

enzimleri indükleyip antioksidan sentezini artırmaktadır. Koşu bandı kullanılarak yaptırılan 3-5 

günlük kısa dönem dayanıklılık antrenmanlarının sıçanlarda iskemi/reperfüzyon hasarına karşı 

myokardı koruyucu etkisi olduğunu gösteren çalışmalar [27,48-50] bu etkinin ortaya 

çıkmasında ısı şoku proteinlerinin yanısıra kardiyak antioksidan savunmanın güçlenmesinin de 

rolü olabileceğine işaret etmektedir. Gerçekten de antioksidan kapasite artışının dayanıklılık 

antrenmanı sonrasında hızla elde edilebileceği Demirel ve ark. [27] (myokard MnSOD 

aktivitesi ve GSH konsantrasyonu artışı) ile Vincent ve arkadaşlarının [50] (diyafram kasında 

hem enzimatik hem de non enzimatik antioksidan savunma artışı) çalışmalarıyla kanıtlanmıştır. 

Wistar türü sıçanlara çalışmamızda uygulanan egzersiz şiddetine benzer [51] ve Sprague-

Dawley türü sıçanlara çalışmamızdaki ile aynı egzersiz şiddeti ile yaptırılan tek bir akut 

egzersizden sonra [28] bile, artan reaktif oksijen türlerinin neden olduğu Mn-SOD aktivasyonu 

ve myokardiyal PKC aktivasyonunun myokardiyal proteksiyonda rol oynadığı bildirilmiştir. 

Oksijen tüketimi, oksidanlara ve antioksidan enzim aktivitesine duyarlılık, antioksidan seviyesi 

ve diğer tamir sistemleri gibi faktörlere bağlı olarak farklı organlarda farklı şekillerde 

gerçekleşebilecek bu etkilerin [42] antioksidan savunmada merkezi role sahip olması nedeniyle 

plazmada da gerçekleşmesi beklenebilir. Nitekim elit kayakçılarda iki günlük şiddetli egzersiz 

sonrasında büyük ölçüde ürik asit artışına bağlı olarak plazma total antioksidan kapasitesinin 

arttığı ve oksidatif stres işaretçilerinin seviyesinde artış olmadığı gösterilmiştir [52]. Tüm bu 

bilgiler çalışmada uygulanan orta şiddetteki kısa dönem antreman protokolü ile plazma total 

antioksidan kapasitesinde saptanan artışı desteklemektedir. 



Reaktif oksijen türlerinin trombosit fonksiyonlarına etkisi ile ilgili çok sayıda çalışma olmasına 

rağmen, doğrudan egzersize bağlı oksidatif stresle trombosit aktivasyonu arasındaki ilişkiyi 

araştırmak üzere kurgulanmış çalışma sayısı fevkalade azdır.  Bu çalışmalarda egzersize bağlı 

olarak trombosit yanıtlarında meydana gelen değişmenin artan serbest radikaller nedeniyle 

oksidatif olarak modifiye olmuş LDL ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Tozzi-Ciancarelli ve 

ark. [23] akut şiddetli egzersizde okside-LDL nin trombositlerde NO sentaz aktivitesi ve L-

arginin alımını bozup NO yapımını azaltarak, membran reseptörlerine tutunup membran 

akışkanlığını ve buna bağlı iyon homeostazisini değiştirerek, TxA2 üretimini artırarak, ayrıca 

endotelden NO salımını engelleyerek trombosit aktivasyonunu artırdığını ileri sürmüşlerdir. 

Buna karşın orta şiddette bir akut fiziksel aktivite oksidatif stresi uyarmada yetersiz kalmakta, 

böylece kanda LDL’nin oksidatif modifikasyonu gerçekleşmemekte ve trombosit içi L-

arginin/NO yolu etkilenmemektedir. Buna ek olarak Tozzi-Ciancarelli ve ark. [23] ile Fıçıcılar 

ve ark. [53] akut egzersizde trombosit aktivasyonundaki artışa total antioksidan kapasitede 

azalmanın eşlik ettiğini göstermişlerdir.  

Öte yandan Wang ve ark.’nın çalışmasında [54] 10 haftalık kronik egzersiz programı uygulanan 

Wistar türü sıçanlarda antrenman grubunda trombosit agregabilitesi daha düşük  olarak 

saptanırken, LDL oksidatif modifikasyona karşı daha dirençli bulunmuştur. Di Massimo ve 

arkadaşları [24] sağlıklı sedanter bireylerde 20 haftalık orta şiddette bir antrenmandan sonra 

total antioksidan kapasitesinde artış gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Aynı araştırmada TAS artışı 

ile korele şekilde LDL oksidasyonunda azalma, trombosit ve plazma NO metabolitlerinde artış 

ayrıca HDL konsantrasyonu artışı ve ADP ve kollajene bağlı trombosit cevaplarında azalma da 

gösterilmiştir. Antioksidan savunmanın trombosit fonksiyonları üzerindeki etkisi dışardan 

antioksidan alımı ve özellikle E vitamininin rolü incelenerek de araştırılmıştır. Farklı 

konsantrasyonlarda farklı etki göstermekle birlikte 50-100 μM konsantrasyondaki E vitamininin 

siklooksijenazdan bağımsız trombosit agregasyonunu azalttığı bildirilmiştir. Hayvanlarda 

deneysel vit E eksikliğinde fosfolipaz A2 aktivitesi ve trombosit agregasyonu artmaktadır [55]. 

Yukarıda sözü edilen gerek akut egzersiz ve uzun süreli antrenmanın plazma total antioksidan 

kapasitesi ve trombosit fonksiyonları üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara ve gerekse 

birkaç günlük egzersizin myokard üzerine olumlu etkilerini gösteren çalışmalara rağmen 

literatürde kısa süreli antrenmanın trombosit fonksiyonlarına etkisini TAS ile birlikte inceleyen 

çalışma bulunmamaktadır. Bu yönüyle literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmakta olan 

çalışma, üç gün üst üste yapılan orta şiddette egzersizin TAS’da önemli bir artış ve ADP 

uyarımına bağlı trombosit sekresyonunda önemli bir azalma sağladığını, trombosit agregasyon 



cevaplarını ise etkilemediğini ortaya koymaktadır. İstatistiksel olarak anlamlı iki sonucun 

birbirleriyle orta kuvvette korele olduğu da saptanmıştır. Bulgular  üç günlük egzersizin 

trombositlerde sınırlı da olsa olumlu bir adaptasyona yol açtığını ve bunun oksidan/antioksidan 

dengesinde antioksidanlar lehine gerçekleşen artış ile ilişkili olabileceğini ve daha güçlü 

antioksidan kapasiteye sahip bireylerde adaptasyonun daha fazla gerçekleştiğini 

düşündürmektedir. Sanchez-Quesada ve ark. [45] egzersizle ilişkili serbest radikal oluşumunun 

plazma antioksidanlarıyla dengelenmemesi durumunda kan damarlarında LDL oksidasyonu 

meydana geldiğini bildirmişlerdir. Plazmanın kümülatif antioksidan potansiyelinde çalışmada 

gözlenen önemli artışın egzersiz sırasında oluşan serbest oksijen radikallerini temizlemek için 

yeterli olması ve oksidatif hasara karşı daha fazla koruyuculuk sağlaması olasıdır. Çalışmanın 

bulguları ve literatür bilgisi ışığında, kısa dönem antrenmanla güçlenen total antioksidan 

savunmanın dolaşımda okside-LDL oluşumunu sınırlamış/önlemiş olabileceği ve KDA ile 

trombositlerde sağlanan adaptasyonun LDL oksidasyonunun inhibisyonu ile ilişkili olabileceği 

şeklinde bir kuram ileri sürülebilir. Buna ek olarak, trombositlerde agregasyon ve sekresyonu 

aktive ya da inhibe eden aracıların egzersize karşı farklı duyarlılığa sahip sinyal yollarını 

kullandığı bilinmektedir [53,56,57]. Çalışmanın sonuçları, uygulanan kısa dönem antrenmanın 

ADP ve kollajen ile indüklenen trombosit fonksiyonlarını farklı etkilediğini göstererek bu 

bilgileri de desteklemektedir. 

Sonuç olarak: Çalışmamızda tek bir akut egzersiz uygulamasının kollajenle indüklenen ATP 

salınımında artışa (agregasyon yanıtında ve ADP ile indüklenen yanıtlarda değişiklik 

olmaksızın) ve plazma total antioksidan kapasitesinde azalmaya yol açtığı, aspirinin bu etkileri 

tersine çevirdiği gözlendi. Bu bulgulara göre: (1) Akut egzersizde trombositlerin iki farklı 

agoniste olan yanıtları ile kollajenle indüklenen agregasyon ve sekresyon yanıtları farklıdır. Bu 

durumda trombosit fonksiyonları ile ilişkili sinyal yolakları benzer duyarlılığa sahip değildir. 

(2) Egzersizin kollajenle indüklenen ATP salınımı üzerindeki etkisi antioksidan statustaki 

değişiklik ve/veya TxA2 yolağı ile ilişkili olabilir. (3) Aspirinle antioksidan kapasitede sağlanan 

düzelme aspirinin antioksidan etkiye sahip olduğuna dair bilgileri doğrulamaktadır. Çalışma 

ayrıca, üç gün ardışık orta şiddette egzersiz yaptırılan Sprague-Dawley türü sıçanlarda plazma 

total antioksidan kapasitesinin arttığını, olasılıkla bu artışla ilişkili olarak in vitro agonistlere 

olan trombosit cevaplarında sekresyon fonksiyonu ile sınırlı bir azalma gerçekleştiğini 

göstermiştir. Bulgular, kısa dönem antrenman ile egzersizin trombosit fonksiyonlarını 

baskılayıcı etkilerinin kısmen erken aşamalarda ortaya çıkabileceğini ancak uygulanan egzersiz 

protokolünün uzun süreli antrenmanlarda gerçekleştiği bildirilen trombosit agregabilitesinde 



azalma için yeterli olmadığını göstermesi açısından önemlidir. İlerideki çalışmalarda, 

egzersizde trombosit aktivasyonunun redoks dengesi ile ilişkisinde muhtemel mekanizmaların 

aydınlatılabilmesi için plazma ve trombosit NO seviyeleri, lipoprotein profili ve oksidasyon 

ürünlerinin birlikte incelenmesi uygun olacaktır. 
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VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Proje; 400-Tüketim Mal ve Malzemeleri kalemi için 10.437.548.000 TL ve 600-Makine ve 

Teçhizat kalemi için 10.517.832.000 TL olmak üzere toplam 20.955.380.000 TL ödenekle 

kabul edilmiş olup, Tüketim Mal ve Malzemeleri kaleminden 6.914.800.000 TL ve Makine ve 

Teçhizat kaleminden 9.735.000.000 TL olmak üzere toplam 16.649.800.000 TL giderle 

gerçekleştirilmiştir. 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Araştırma Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik 

Mühendisliği Bölümü tarafından üretilen bilgisayar kontrollü hayvan koşu bandı Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında 59405 numara ile kayıtlı olup cihazın 

ayar, periyodik bakım, kalibrasyon, cihaz içi temizlik-bakım-onarım ve teknik gözetimi Ankara 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından sağlanmaktadır. 

Cihaz gerek Anabilim Dalımız ve Fakültemiz gerekse Üniversitemiz ölçeğinde hayvan koşu 

bandı gerektiren tüm araştırmalara uygun bir alt yapı sağlamaktadır. Nitekim araştırmanın 

yapıldığı tarihlerde Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsünce desteklenen ‘‘Egzersizin 

kalp dokusu ve iskelet kasında ’Hypoxia inducible factor-1 alpha’ ve ’vascular endothelial 

growth factor’ ekspresyonu üzerine olan etkisinin araştırılması’’ konulu bir başka projenin 

egzersiz protokolleri aynı koşu bandında gerçekleştirilmiştir. 

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  

Çalışma ile ilgili sonuçlar bölümler halinde 4 ayrı uluslararası kongrede sunulmuştur. 

1-Tekin D, Fıçıcılar H, Zergeroğlu AM, Ersöz G, Demirtaş S. Acute physical exercise decreases 

the antioxidative capacity and increases platelet aggregation in rats. The FASEB Journal 2003; 



17(4): A431. (Experimental Biology 2003, April 11-15, 2003, San Diego, California)  

2-Ersöz G, Fıçıcılar H, Zergeroğlu AM, Tekin D, Özdemir S: Acute exercise increases platelet 

response to ADP and collagen in rats. Medicine&Science in Sports&Exercise 2003; 35(5): 

S128. (American College of Sports Medicine 50th Annual Meeting May 28-31, 2003, San 

Francisco, California) 

3-Fıçıcılar H, Ersöz G, Zergeroğlu AM, Tekin D: The effects of acute strenuous exercise on 

plasma antioxidant status and platelet response in rats. (3rd Federation of European 

Physiological Societies Congress 28 June-2 July, 2003, Nice, France, Abstract Book: 137)  

4-Zergeroğlu AM, Fıçıcılar H, Tekin D, Ersöz G: Acute exercise and plasma antioxidant status. 

Medicine&Science in Sports&Exercise 2004; 36(5): S120. (American College of Sports 

Medicine 51th Annual Meeting , 2004, Indianapolis) 

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler   

Desteklenen çalışmanın ilk bölümü ‘‘The effects of acute exercise on plasma antioxidant status 

and platelet response’’ başlıklı makale halinde Thrombosis Research’de yayınlanmıştır. 

Çalışmanın kısa dönem antrenmanla ilgili sonuçları tıpta uzmanlık tezi olarak kabul edilmiş 

olup, uluslararası hakemli bir dergiye gönderilmek üzere hazırlanmaktadır. 

1-Fıçıcılar H, Zergeroğlu AM, Tekin D, Ersöz G. The effects of acute exercise on plasma 

antioxidant status and platelet response. Thrombosis Research  2003; 111: 267-271.  

2-Erdoğan A. Kısa dönem antrenmanın trombosit fonksiyonları ve total antioksidan kapasite 

üzerine etkileri. Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, 2004  

  

 


	 Epidemiyolojik ve klinik bulgular fiziksel olarak aktif bir yaşam şeklinin, trombotik olaylar ve aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riskini azaltmadaki rolünü açıkça ortaya koymuştur [1,2]. Düzenli fiziksel egzersizin obezite, hiperlipidemi, sigara kullanımı, glukoz intoleransı gibi diğer risk faktörlerinin varlığında bile kardiyoprotektif etkiye sahip olduğu bilinmekle birlikte  altta yatan fizyolojik mekanizmalar karmaşıktır ve henüz tam olarak anlaşılamamıştır [3]. Aterosklerozis ve kardiyovasküler hastalıkların patogenezinde trombositlerin sahip olduğu rol, fiziksel egzersizin trombositler üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaları  büyük ölçüde teşvik etmiştir. Bununla beraber trombositlerin egzersize verdiği yanıta ilişkin sonuçlar birbiri ile uyumlu değildir. Araştırma sonuçlarındaki bu çelişki uygulanan egzersiz protokollerindeki şiddet ve süre özellikleri ile metod farklılıklarına bağlanabilir [4-6]. Buna ek olarak trombositlerde egzersizle indüklenen yanıtlara ilişkin mekanizmalar da henüz tam ve kesin olarak anlaşılabilmiş değildir.
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	Çalışmanın ikinci bölümünde, üç günlük kısa dönem antrenman programının plazma total antioksidan statusu ile trombositlerde ADP ve kollajenle indüklenen agregasyon ve ATP sekresyon yanıtları üzerindeki etkisi incelendi. Kısa dönem antrenmanın (1) Plazma total antioksidan kapasitesinde artışa (2) ADP ile indüklenen trombosit ATP sekresyonunda azalmaya neden olduğu (3) Plazma TAS ile ADP ile indüklenen trombosit ATP sekresyon yanıtı arasında orta kuvvette negatif korelasyon bulunduğu saptandı. Antrenman sonrasında trombosit sayısı, ADP ve kollajenle uyarılan agregasyon yanıtları ve kollajene bağlı ATP sekresyonunda ise anlamlı bir değişiklik bulunmadı.

