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Özet: Adrenal korteks hormonu olan kortizolün egzersize verdiği cevap farklılık göstermektedir. Eg-
zersizle değişen kortizol salınımı adenohipofiz kökenli adrenokortikotropik hormon (ACTH) düze-
yine bağlı bulunmaktadır. Bu çalışmada submaksimal antrenman yapan 10 gönüllü futbolcuda ant-
renmanın ACTH, kortizol düzeylerine ve lökosit formülü üzerine akut etkisinin belirlenmesi amaç-
lanmıştır. Deneklerin yaşları 17.2±1.31, antrenman yaşı 5.4±1.89 yıl, BKI=21.25±1.69kg/m2, olarak be-
lirlenmiştir. Deneklerden antrenman öncesi ve sonrası venöz kan örnekleri alınmıştır. Plazma ACTH 
düzeyleri RIA(Radıoımmunoassay), kortizol düzeyleri Electro-chemiluminesans yöntemi ile, lökosit 
sayısı ve formülü 24 parametre hemogram analizörü ile belirlenmiştir. Antrenman öncesi ve sonrası 
istatistiksel karşılaştırmalar için Wilcoxon signed Ranks test kullanılmıştır. ACTH antrenman öncesi 
61.00±8.90, antrenman sonrası 73.50±16.86pg/ml (p=0.007), Kortizol antrenman öncesi 14.51±4.81μg/dl, 
antrenman sonrası 14.24±7.80 (p>0.05), Lökosit sayısı antrenman öncesi 8.81±1.48, antrenman sonrası 
10.01±2.31, Nötrofil oranı antrenman öncesi 69.83±6.12 antrenman sonrası 72.7±5.28(p=0.036), lenfosit 
oranı antrenman öncesi 23.82±6.34 antrenman sonrası 20.80±5.39 (p>0.005), Monosit oranı antrenman 
öncesi 4.39±1.48 antrenman sonrası 5.05±4.09 (p>0.05) olarak ölçülmüştür. Deneklerin antrenman öncesi 
laktik asit düzeyleri 1.71±0.81mm01/L iken antrenman sonrası laktik asit düzeyleri 3.16±2.11(p=0.005) 
olarak belirlenmiştir. Hematokrit değerleri ise antrenman öncesi %42.48±4.31, antrenman sonrası 
%41.02±4.67(p=0.012) olarak bulunmuştur. 

Sonuç olarak; uzun süreli submaksimal egzersiz sonrasında ACTH düzeyinin ve nötrofil oranının arttı-
ğı, kortizol düzeyinde ve lenfosit yüzdesinde anlamlı bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, ACTH, Kortizol, Nötrofil, Lenfosit, Lökosit
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HORMONE AND CORTISOL LEVELS, AND THE LEUCOCYTE FORMULA OF 
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Abstract:The response of cortisol, an adrenal cortex hormone, to exercise may show variations. The 
changes in the release of cortisol that occur with exercise are related to the levels of adrenocorticotrophic 
hormone (ACTH) originating from the adenohypophysis. The aim of this study was to establish the ac-
cute effect of submaximal exercise on the levels of ACTH , cortisol and leucocyte formula of 10 volunteer 
footballers. The mean age of the subjects was 17.2±1.31 years, with a mean training-age of 5.4±1.89 years, 
and a mean BMI of 21.25±1.69kg/m².Venous blood samples were obtained from the subjects before and 
after training. Plasma ACTH and cortisol levels were determined using radioimmunoassay (RAI) and 
electro-chemoluminecense, respectively. Leucocytes count and the leucocyte formula were determined 
by a 24 parameter hemogram analyzer. Statistical comparisons were performed using the Wilcoxon 
signed Ranks test. Mean ACTH levels before and after exercise were 61.00±8.90 and 73.50±16.86pg/ml 
(p=0.007), while mean pre-exercise and post-exercise cortisol levels were 14.51±4.81μg/dl and 14.24±7.80 
(p>0.05) respectively. Pre-exercise and post-exercise neutrophil percentage were 72.7±5.28 and 69.83±6.12 
(p=0.036), pre-exercise and post-exercise of lymphocytes and monocytes percentages were 23.82±6.34, 
20.80±5.39 (p>0.005) and 4.39±1.48, 5.05±4.09 (p>0.05), respectively. Mean lactic acid levels and hema-
tocrit values of subjects pre-exercise and post-exercise were 1.71±0.81mm01/L and 3.16±2.11mm01/L, 
(p=0.005),  42.48%±4.31 and 41.02%±4.67, (p=0.012) respectively. In conclusion, after long-term subma-
ximal exercise, ACTH levels and  percentage of neutrophils increased, no significant changes in cortisol 
levels and percentage of lymphocytes were determined.

Keywords:  Exercise, ACTH, Cortisol, Neutrophil, Lymphocyte, Leukocyte

*Bu çalışma 3-5 Kasım 2006 Muğla’da düzenlenen 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresinde sözel 
bildiri olarak sunulmuştur.

*Bu çalışma Sakarya Üniversitesi BAP kapsamında desteklenmiştir.
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GİRİŞ

Egzersiz homeostazisi değiştirecek şekil-
de fiziksel stres oluşturmaktadır. Bu stre-
se yanıt olarak da otonom sinir sistemi 
ve hipotalamik-hipofizer-adrenal aks ho-
meostazisin düzenlenmesinde rol üstlen-
mektedirler (Mastorakos ve ark. 2005).   

Egzersizde artan enerji gereksinimini kar-
şılamak üzere glukagon, büyüme hormo-
nu, kortizol, epinefrin ve norepinefrin gibi 
stres hormonlarının plazma konsantras-
yonu yükselmektedir (Astrand, 1986, Fox, 
1998). Ayrıca, ACTH, prolaktin, tiroid 
stimülan hormon gibi hipofizer hormon-
ların plazma düzeyi de artar. Bu değişik-
likler bazı endokrin hücrelerin salgılarını 
kontrol eder. Örneğin sempatoadrenal 
aktivite artışı insülin salınımını baskılar-
ken, renin-anjiotensin, aldosteron-antidi-
üretik hormon sistemini uyarır, glukagon 
salınımını da arttırır. Egzersizden sonraki 
dönemde motor merkezlerden ve meka-
noreseptörlerden merkezi sinir sistemine 
impuls akımının aniden kesilmesi ile artık 
nöroendokrin sistem uyarılmamakta ve 
hormon konsantrasyonu da bazal düze-
ye geri dönmektedir (Astrand, 1986, Fox, 
1998, Inder, 1998).  

Adrenal korteks hormonu olan kortizo-
lün egzersize verdiği cevap farklılık gös-
terir. Egzersizle değişen kortizol salınımı 
adenohipofiz kökenli adrenokortikotro-
pik hormon (ACTH) düzeyine bağlıdır. 
Egzersiz kortikotropin salınımının güçlü 
uyarıcısıdır. %80 MaxVO2 ile tükeninceye 
kadar koşan deneklerde 15-20 dakikada 

ACTH’ın istirahat düzeyinin 5 katına çık-
tığı gösterilmiştir. Egzersiz başladıktan 
yaklaşık 15 dakika sonra plazma kortizo-
lü yükselir. Artmış plazma kortizolü glu-
kagon ve katekolaminlerden farklı olarak 
90 dakika içinde metabolik değişikliklere 
neden olmaktadır. Kortizolün hücresel 
olayları etkileme mekanizması gecikmeli-
dir (Astrand, 1986, Fox, 1998).

Glukagon ve katekolaminler hücre memb-
ranında c-AMP yi stimüle eder. Kortizol 
yeni nükleer RNA ve protein sentezini 
uyarır. Sitoplazmadaki spesifik protein-
ler kortizolü hücre yüzeyinden nukleusa 
taşır. Kortizolün nukleusa taşınması için 
gerekli süre nedeniyle metabolik etkileri 
gecikir. Kortizol glukoneogenezi sağla-
yan hepatik enzimlerin sentezine öncülük 
ederek karbonhidrat metabolizmasını et-
kiler. Kortizol aktivitesi glukagon ve ka-
tekolaminlerle sinerjiktir.  Kortizol ayrıca 
önemli bir glukoneojenik  substrat olan 
alanin salınımını da uyarır. Hem insülin 
bağımlı hem de insülin bağımsız yolları 
bloke ederek periferal dokuların glukoz 
kullanımını azaltır. Kortikotropin ve kor-
tizol lipolizi uyararak plazma esterleşme-
miş yağ asitlerini artırır ve böylece kaslara 
ilave enerji kaynağı sağlar (Fox, 1998,  In-
der, 1998).  

Kortizol ayrıca kandaki nötrofil ve lenfo-
sit sayı ve aktivitesi üzerine de etkilidir 
(Deuster, 1999, Ferry, 1993). Polimorfog-
ranülositik nötrofiller enfeksiyon sırasın-
da kandan, etkilenen dokuya geçerler. 
Akut egzersiz sonrasında lökositoz görül-
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düğü bilinmektedir. Lökositozun nedeni 
olarak kemik iliğinden mobilizasyonun 
artması ve damarlardaki marjinasyon ha-
vuzundan kana geçişin artması gibi farklı 
nedenler ileri sürülmektedir. Uzun süreli 
ağır egzersiz sonrası (%70-%85 MaxVO2) 
tüm lökosit alt tiplerinde %50-100 artış 
olduğu, toparlanmanın 30. dakikasında 
başlangıç değerinin %30-60 altına düş-
tüğü, 3 ila 6 saat düşük kaldığı bildiril-
miştir.  Egzersiz orta şiddette ise (%50 
MaxVO2) toparlanma döneminde lenfosit 
sayısı azalmamaktadır (Baum, 1994, Nıe-
man, 1994, Nıeman, 1996, Pedersen, 1994).

AMAÇ

Bu çalışma ile, haftada 5 gün düzenli ola-
rak yoğun antrenman yapan futbolcular-
da antrenman öncesi ve antrenman sonra-
sı ACTH, kortizol düzeyleri belirlenerek 
lökosit sayısı, nötrofil, lenfosit ve monosit 
oranları ile ilişkilerinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. 

KAPSAM

Bir amatör kulübe bağlı futbolculardan 10 
futbolcu çalışmaya katılmayı kabul eder-
ken, diğerleri kabul etmemişlerdir.

Çalışmaya yaşları 17.2±1.31,        antrenman 
yaşları 5.4±1.89 yıl, boyları 168.55±2.45cm, 
ağırlıkları 60.38±1.48kg, BMI=21.25± 
1.69kg/m2 olan 10 amatör futbolcu gönül-
lü olarak katılmıştır. Denekler antrenörle-
ri eşliğinde rutin günlük antrenman prog-
ramlarını uygulamışlardır. Antrenörle-
rinin belirlediği antrenman programına 
müdahale edilmemiştir. Haftada 5 gün 

uygulanan rutin antrenman programının 
amatör futbolcuların stres hormon düzey-
lerine ve lökosit formülü üzerine akut et-
kisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

YÖNTEM

Deneklerden antrenman öncesi ve sonrası 
venöz kan örnekleri alınmıştır. Denekle-
rin plazma ACTH düzeyleri Radıoımmu-
noassay (RIA) yöntemi ile, kortizol düzey-
leri electrochemiluminesans yöntemi ile, 
lökosit sayısı, nötrofil, lenfosit ve monosit 
oranları 24 parametre hemogram analizö-
rü ile, laktik asit düzeyleri ise  spektrofo-
tometrik yöntem ile belirlenmiştir. Ant-
renman öncesi ve sonrası istatistiksel kar-
şılaştırmalar için Wilcoxon signed-Ranks 
test kullanılmıştır.

UYGULAMA

Futbolcuların istirahat nabız ve tansiyon 
değerleri belirlendikten sonra venöz kan 
örnekleri alınmış ve antrenörleri tarafın-
dan belirlenen rutin antrenman progra-
mını uygulamışlardır. 

Uygulanan antrenman programı: Futbolcu-
lar 10 dakika koşu, 10 dakika ısınma eg-
zersizi, 10 dakika koşu, 10 dakika açma 
germe, 30 dakika teknik kondüsyon çalış-
ması, 20 dakika dar alanda çift kale maç, 
5 dakika dinlenme koşusu, 10 dakika ger-
me olmak üzere toplam 105 dakikalık ant-
renman programını antrenörleri eşliğinde 
uygulamışlardır. Antrenmanın hemen 
sonrasında nabız ve tansiyon ölçümleri 
yapılmış ve ardından venöz kan örnekleri 
alınmıştır.
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BULGULAR

Deneklerin yaşları 17.2±1.31yıl, antrenman 
yaşları 5.4±1.89 yıl, boyları 168.55±2.45cm, 
ağırlıkları 60.38±1.48kg, Beden Kitle İndeks-
leri  (BKI)=21.25±1.69 kg/m² olarak belir-
lenmiştir. ACTH düzeyi antrenman öncesi 
61.00±8.90, antrenman sonrası 73.50±16.86pg/
ml (P=0.007), Kortizol düzeyi antrenman 
öncesi 14.51±4.81μg/dl, antrenman sonrası 
14.24±7.80 (P>0.05), Lökosit sayısı antren-
man öncesi 8.81±1.48, antrenman sonrası 
10.01±2.31, Nötrofil oranı antrenman önce-
si 69.83±6.12, antrenman sonrası 72.7±5.28 
(P=0.036), lenfosit oranı antrenman önce-
si 23.82±6.34, antrenman sonrası 20.80±5.39 
(P>0.005), monosit oranı antrenman önce-
si 4.38±1.48, antrenman sonrası 5.05±4.09 
(P>0.05) olarak ölçülmüştür. Denekle-

rin antrenman öncesi laktik asit düzeyleri 
1.71±0.81mm01/L iken antrenman sonrası 
laktik asit düzeyleri 3.16±2.11(P=0.005) olarak 
belirlenmiştir. Deneklerin hematokrit  değer-
leri  ise  antrenman   öncesi  %42.48±4.31,  ant-
renman  sonrası %41.02±4.67 (P=0.012) olarak 
bulunmuştur.

Tablo.I. Futbolcuların yaş, boy, kilo, 
spor yaşı, beden kitle indeksi ve maksi-

mal oksijen tüketimi değerleri

Değişkenler ∑

Yaş (yıl) 17.2±1.31

Spor Yaşı (yıl) 5.4±1.89

Boy (cm) 168.55±2.45

Kilo (kg) 60.38±1.48

BKI (kg/m2 21.25±1.69

MaxVO2 (kg/ml) 49,95±4,95

Tablo.II.  Futbolcuların antrenman öncesi ve sonrası nabız, tansiyon, laktik asit ve 
hematokrit değerleri

Egzersiz Öncesi Egzersiz Sonrası P

Nabız 68,3±7,54 172±8,41 P=0,005

Sistolik Kan Basıncı(mmHg) 115±4,71 143±10 P=0,007

Diastolik Kan Basıncı(mmHg) 75±4,71 74,5±5,27 P>0,05

Laktik Asit (mmol/L) 1,71±0,81 3,16±2,11 P=0,005

Hematokrit (%) 42,48±4,31 41,02±4,67 P=0.012
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Tablo.III. Futbolcuların antrenman öncesi ve sonrası adrenokortikotropik 
hormon(ACTH) ve kortizol  düzeyleri

Referans değerler Egzersiz 
öncesi

Egzersiz 
sonrası

P

ACTH (pg/ml) 0.00-100.00 61.00±8.90 73.50±16.86 P=0,007

Kortizol (μg/dl) Sabah 
6.0-30.0
Akşam
3.0-16.0

14.51±4.81 14.24±7.80 P>0,05

Tablo.IV.  Futbolcuların antrenman öncesi ve sonrası lökosit sayısı ve  
lökosit formülü değerleri

Egzersiz Öncesi Egzersiz Sonrası P

Lökosit sayısı(x10³) 8,81±1,48 10,01±2,31 P>0,05

% Nötrofil 69,83±6,12 72,70±5,28  P=0,036

% Lenfosit 23,82±6,34 20,80±5,39 P>0,05

% Monosit 4,39±1,48 5,05±4,09 P>0,05

SONUÇ

Bu çalışmada antrene amatör futbolcularda 
antrenmanın hemen sonrasında plazma 
ACTH düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı 
arttığı (P=0,007), kortizol düzeyinde ise anlamlı 
değişiklik olmadığı (P>0,05) gözlenmiştir. Eg-
zersizde plazma kortizol düzeyi egzersizin süre 
ve yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir 
(Rhind, 1999). Kısa süreli yoğun egzersizde 
plazma kortizol düzeyi artmaya başlamakta 
ve egzersiz bittikten 20 dakika sonra en üst 
düzeye ulaşmaktadır. 60 dakikadan daha 

uzun süreli egzersizlerde kortizol düzeyi eg-
zersiz boyunca düzenli artış göstermekte ve 
egzersiz sonunda en üst düzeye ulaşmaktadır. 
Her iki tip egzersizde de plazma kortizol dü-
zeyi yaklaşık 90 dakika yüksek kalmaktadır 
(Hoffman, 1994).

Inder ve ark. (1998), normal antrenman ru-
tinlerinde, her gün tekrarlanan uzun süreli 
egzersizlerde iyi antrene atletlerin hipotalamik 
CRH düzeylerinde kalıcı, kronik yükselme 
olduğunu, bunun da bazal ACTH düzeyin-
de artışa sebebiyet verdiğini göstermişlerdir. 
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Diğer bir çalışmada da iyi antrene atletlerde 
kronik egzersizde adaptif değişiklik olarak 
orta dereceli kronik hiperkortizolizm görü-
lebileceği belirtilmiştir (Mastorakos, 2005). 
Akşam saatlerinde yapılan bu çalışmada 
egzersiz öncesi bazal ACTH ve Kortizol 
düzeylerinin normal referans değerlerinde 
olmasına rağmen, üst değere yakın oluşunu bu 
bilgiler desteklemektedir. Antrenman sonrası 
hematokrit değeri göz önünde tutulduğunda, 
hemokonsantrasyon olmadığı görülmekte 
ve kan hormon düzeylerindeki değişikliğin, 
yapılan antrenmana gerçek yanıtı yansıttığı 
düşünülmektedir.

Minetto ve ark.(2006),yoğun izokinetik egzersiz 
sonrasında hem antrene atletlerde hem de 
sedanterlerde laktik asit, ACTH ve kortizol 
düzeylerinin belirgin arttığını ve plazma 
laktat düzeyi ile ACTH düzeyi arasında 
pozitif korelasyon olduğunu göstermişlerdir 
(Mınetto, 2006).

Maresh ve ark. (2006), sedanterlerde %60-80 
MaxVO2 de yapılan kol ve bacak egzersizleri 
sonrasında plazma ACTH ve kortizol dü-
zeyinin her iki egzersiz yoğunluğunda da 
benzer şekilde arttığını ve küçük kas kitlesinin 
hipofizer-adrenal aks hormonlarını uyarmaya 
yeterli olduğunu belirtmişlerdir 

Hill ve ark.(2008), 12 antrene erkekte %40, 60 
ve 80 MaxVO2 şiddetinde yapılan 30 dakika-
lık egzersizler sonrasında ACTH ve kortizol 
düzeylerini ölçmüş,  %60 ve %80 MaxVO2 
de yapılan egzersizlerde ACTH ve kortizol 
düzeyinin belirgin arttığını göstermişlerdir.

Kraemer ve ark. (2013), yaş ortalamaları 20.4 
±1.1 olan 12 Amerikan futbol oyuncusunun 
katıldığı çalışmalarında sezon öncesi, sezo-
nun başlaması ile birlikte 2. maç, 4. maç, 6. 
maç, 9. maç ve 12. maç sonrası kreatin kinaz 
ve kortizol düzeylerinin anlamlı değişiklik 
göstermediğini bildirmişlerdir. Sezon öncesi 
uygulanan doğru kondisyon programının kas 
hasarı ve adrenal kortikal stres oluşumunu 
azaltmasının sporda ani ölümler ve travmatik 
yaralanmalardan korunma açısından önemine 
değinmektedirler.

Kortizolün immün parametreler üzerindeki 
supresör etkisi bilinmektedir (Nieman, 1994a, 
Nieman, 1996, Nieman ve ark., 1994). Egzersiz-
deki yüksek plazma kortizol düzeyinin lenfosit 
sayı ve aktivasyonunu azaltması beklenmekle 
birlikte her    zaman böyle olmamaktadır. 
Egzersizde kortizolün etkisi opiatlar gibi 
diğer faktörler tarafından değiştirilebilmek-
tedir    (Gabriel, 1997, Garagiola, 1995, Hill, 
2008). Bu çalışmada egzersiz sonrası nötrofil 
yüzdesinde istatistiksel olarak anlamlı artış 
gözlenmiştir  (P=0,036). Lenfosit sayısındaki 
egzersiz sonrası azalma ise istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır (P>0,05).

Lökosit alt grup sayılarındaki değişikliklerin 
ortaya çıkış zamanları ve süreleri, egzersizin 
yol açtığı epinefrin ve kortizol konsantrasyo-
nundaki değişmelerle ilişkilidir (Kurokawa, 
1995). Epinefrin ve kortizol konsantrasyonları 
egzersiz şiddetinin %60 MaxVO2 üzerine 
çıkmasıyla artmaya başlamakta ve egzersiz 
şiddetinin en üst noktaya erişmesi ile pik 
yapmaktadır. Egzersizin bitiminden hemen 
sonra epinefrin konsantrasyonu egzersiz öncesi 
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düzeyine düşmekte, oysa kortizol düzeyi 2 
saat veya daha fazla yüksek kalabilmektedir. 
Serumdaki yüksek kortizol seviyesi etkili ve 
uzun süreli nötrofiliye neden olmaktadır. 
Bunun yanı sıra yüksek kortizol düzeyi lenfo-
sitlerin dolaşıma katılmasını engellediği gibi 
lenfositlerin kandan diğer kompartımanlara 
geçişini de kolaylaştırmaktadır. Diğer bir de-
yişle hızlı tempolu sporda epinefrin artışına 
bağlı olarak lenfosit sayısında geçici bir artış 
olmaktadır. Egzersizin bitmesiyle uzun süreli 
kortizol duruma hakim olmakta, lenfopeni 
ve nötrofili görülmektedir (Astrand, 1986, 
Elias, 1991, Fox, 1988, Inder, 1998). 

Literatürde uzun süreli yoğun egzersizde 
plazma kortizol düzeyinin iki katına çıktığı, 
buna granülositoz ve lenfositozun eşlik ettiği 
bildirilmiştir (Elias, 1991, Fox, 1988, Inder, 
1998). İyi antrene atletlerde kortizol düzeyi 
daha az yükselmekte ve egzersizle indük-
lenen lökositoz daha az görülmektedir. Bu 
çalışma da anlamlı kortizol artışı ve lökositoz 
gözlenmemiştir. 

Antrene olmayan bireylerde 10 dakikalık orta 
dereceli bisiklet egzersizinden 2 saat önce 
60 mg. prednizon verildiğinde özellikle T 
lenfositlerini etkileyerek egzersiz sırasındaki 
lenfositozu baskıladığı gösterilmiştir. Aynı tip 
egzersizden 5 saat önce aynı doz prednizon 
verildiğinde egzersiz sırasında hem T hem de 
B lenfositlerinin baskılandığı gösterilmiştir. 
Kortikosteroid verilmesi ve egzersizin baş-
laması arasında en az iki saatlik bir zaman 
bırakıldığında lenfositoz baskılanmaktadır 
(Nieman, 1994, Nieman, 1996, Nieman, 1999, 
Schaller, 1999). 

Kortikosteroidlerin lenfositlerin özellikle T 
lenfositlerinin dolaşıma girmesini engelleyerek 
damar içi ve damar dışı bölümler arasındaki 
lenfosit dağılımını değiştirdiği ileri sürülmek-
tedir. Egzersiz sırasında artan katekolaminler, 
opiat peptidler gibi diğer immünomodülatör 
moleküllerin kortikosteroid supresyonunu 
kaldırdığı düşünülmektedir. Kortizol artışı 
granülositozu uyarmaktadır (Brenner, 1996, 
Hoffman, 1994, Marc, 2000, Risoyb, 2003).    

Sonuç olarak bu çalışma ile, uzun süreli 
submaksimal egzersizde plazma ACTH dü-
zeyinin arttığı, kortizol düzeyinde ise anlamlı 
bir değişiklik olmadığı,  egzersiz sonrasında 
nötrofil oranının arttığı,  lökosit sayısı,  lenfosit 
ve monosit oranınında ise anlamlı değişiklik 
olmadığı belirlenmiştir.
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