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Öz: Bu çalışmanın amacı, egzersiz ile birlikte alınan magnez-

yum sitrat kullanımının vücut kompozisyonu, aerobik perfor-

mans ve yorgunluk düzeyine etkisinin incelenmesidir. Yöntem: 

Araştırmaya Sakarya ilinde yaşayan (yaş = 47.14  5.32) yaş ara-

lığında 34 gönüllü sedanter kadın katılmıştır. Katılımcılar rando-

mize olarak dört gruba ayrılmıştır. Katılımcılar 8 hafta boyunca 

step aerobik egzersizi ile birlikte diyet ve magnezyum sitrat 

programlarına tabi tutulmuşlardır. Antrenman süresince deney 

grupları kendilerine ait magnezyum sitrat takviyelerini ve sağ-

lıklı beslenme diyetlerini uygulamışlardır.  Biyoelektrik empa-

dans analizörü ile katılımcıların vücut ağırlığı, kas kütlesi(kg), 

yağ kütlesi (kg), TBM (kg), BKI (%) değerleri, Bruce Protokolü 

ile Test süre, kan laktat µL, RPE (algıladıkları zorluk düzeyi) ile 

aerobik egzersiz performans ölçümleri alınmıştır. Elde edilen ve-

riler SPSS 23.0 paket programında tekrarlı ölçümlerde varyans 

analizi (Repeated measures -ANOVA) kullanılmıştır. Güven 

aralığı %95 olarak seçilmiş ve p<0,05’in altındaki değerler ista-

tiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Elde edilen ve-

riler sonucunda katılımcıların vücut kompozisyon, aerobik per-

formans ve laktat ölçüm değerlerinde gruplara, ölçüm zamanla-

rına ve grup zaman etkileşiminde anlamlı farklılıklar tespit edil-

miştir. Sonuç: Bu çalışmada sedanter kadınların vücut kompo-

zisyonu, aerobik performans ve yorgunluk düzeylerinde iyileşme 

olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Magnezyum, Aerobik performans, Yor-

gunluk 

Abstract: The aim of this study is to examine the effects of mag-

nesium citrate taken together with exercise on body composition, 

aerobic performance and fatigue level. Method: 34 volunteer se-

dentary women (age = 47.14  5.32) living in Sakarya province 

participated in the study. Participants were randomly divided 

into four groups. Participants were subjected to diet and magne-

sium citrate programs along with step aerobic exercise for 8 we-

eks. During the training, the experimental groups applied their 

own magnesium citrate supplements and healthy nutrition diets. 

Participants' body weight, muscle mass (kg), fat mass (kg), TBW 

(kg), BKI (%) values, Test duration with Bruce Protocol, blood 

lactate µL, RPE (perceived difficulty level) and aerobic exercise 

with bioelectrical impedance analyzer performance measure-

ments were taken. The obtained data were used in the SPSS 23.0 

package program, with repeated measures analysis of variance 

(ANOVA). The confidence interval was chosen as 95% and va-

lues below p<0.05 were considered statistically significant. Re-

sults: As a result of the data obtained, significant differences 

were determined in the body composition, aerobic performance 

and lactate measurement values of the participants according to 

the groups, measurement times and group time interaction. Con-

clusion: In this study, it was observed that sedentary women had 

improvements in body composition, aerobic performance and fa-

tigue levels. 

Keywords: Magnesium, Aerobic performance, Fatigue 
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GİRİŞ 

Magnezyum (Mg), insan vücudunda kritik bir 

rol oynayan önemli bir mineraldir (Bohl ve 

Volpe, 2002) Mg depolarının yarısı organlar-

daki hücrelerin içinde ve dokularda, diğer ya-

rısı ise kemikte kalsiyum ve fosfat ile kom-

bine olarak bulunmaktadır. Sadece %1’i 

kanda serbest halde yer almaktadır. Mg, Mg-

ATP kompleksini oluşturmak için adenozin 

trifosfat (ATP) ile bağlanabilen Mg2+ iyonu 

olarak bulunur (Mildvan, 1987). Kompleks, 

birincil enerji kaynağı olarak işlev görür ve 

sinir iletimi (Mert ve arkadaşları, 2003), kan 

basıncının düzenlenmesi (Newhouse ve Fins-

tad, 2000) ve kas kasılması (Potter ve arka-

daşları, 1981) gibi birçok fizyolojik işlev için 

vazgeçilmezdir. Magnezyum’un egzersiz ile 

kas fonksiyonundaki rolü kapsamlı bir şe-

kilde incelenmiş (Newhouse ve Finstad, 

2000; Nielsen ve Lukaski, 2006; Garrison ve 

arkadaşları, 2020) ve Mg’un kas fonksiyonu 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğu yaygın ola-

rak kabul edilmiştir. Egzersiz sırasında, enerji 

sağlamak ve kas hareketini desteklemek için 

karbonhidratlar, yağlar ve protein sırasıyla 

parçalanır. Mg'nin neden olduğu kuvvet geli-

şiminin altında yatan mekanizma muhteme-

len Mg'nin protein sentezi ve enerji metabo-

lizmasındaki (Nielsen ve Lukaski, 2006) işle-

vinden kaynaklanmaktadır, bu da kas kasıl-

ması ve gevşemesi (Kass ve Poeira (2015) sü-

recine katkıda bulunmaktadır. Çünkü Mg 

enerji metabolizması (George ve Heaton, 

1978), hücre büyümesi (Littlefield ve arka-

daşları, 1991), glikoliz (Garfinkel ve Garfin-

kel, 1985) ve protein sentezi (Dørup ve Clau-

sen, 1991).) dahil olmak üzere çok sayıda en-

zimatik reaksiyon için bir kofaktördür. Gli-

koz birincil enerji kaynağıdır ve egzersiz sı-

rasında glikoz ihtiyacı artacaktır (Lukaski, 

2001; Kjær, 1998). desteklemek için kaslarda 

hızla parçalanır ve kas gliko jeni tükendi-

ğinde, sürekli enerji sağlamak için kan gli-

kozu karaciğerden veya böbrekten kasa taşır. 

ve glikoliz, egzersiz sırasında enerji üretimi 

için anahtar süreçlerdir (Coyle, 1995). Mg 

takviyesinin, egzersize yanıt olarak beyin, 

kan ve kastaki glikoz ve laktat değişimi üze-

rindeki etkilerini araştırmak için hayvan mo-

dellerinde (sıçanlar ve gerbiller) bir dizi ça-

lışma yapılmıştır (Cheng ve arkadaşları, 

2010; Chen ve arkadaşları, 2014; Chen ve ar-

kadaşları, 2009; Cheng ve arkadaşları, 2007) 

Egzersizden 30 dakika önce Mg sülfatlı (90 

mg/kg) gerbillerin, kontrol grubuna kıyasla 

beyinde glikoz konsantrasyonlarında hızlı bir 

artış ve gecikmiş laktat birikimi yaşadığı tes-

pit edilmiştir (Cheng ve arkadaşları, 2007). 

Mg takviyesinin kandaki laktat birikimini 

azalttığı ve dolayısıyla kas yorgunluğunu ge-

ciktirdiği gösterilmiştir (Cheng ve arkadaş-

ları, 2010; Chen ve Cheng, 2010). Ayrıca, 

kontrol grubundaki hayvanlara kıyasla Mg te-

davi grubundaki gerbiller/sıçanlar arasında 

yüzme süresinde önemli bir uzama olduğu 

belirtilmiştir. Hayvan çalışmalarına göre, 

Mg, glikoz metabolizması yoluyla egzersiz 
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performansını etkileyebilir. (Cheng ve arka-

daşları, 2010; Chen ve arkadaşları, 2014; 

Chen ve arkadaşları, 2009; Cheng ve arkadaş-

ları, 2007). Yetersiz Mg olduğunda süreç bo-

zulur. Magnezyum takviyesinin glikoz ve in-

sülin seviyeleri üzerindeki etkisini inceleyen 

bir başka çalışmada ise istirahatte veya bitkin 

durumdaki sporcularda 4 haftalık Mg takvi-

yesi uygulamışlar ve Mg takviyesinin glikoz 

kullanımı için faydalı olduğunu belirtmişler-

dir (Çınar ve arkadaşları, 2008). Beyin, eg-

zersiz sırasında tüm fonksiyonel hareketleri 

koordine etmede ve fizyolojik dalgalanmaları 

yönetmede enerji kaynağı olarak daha fazla 

glikoza ihtiyaç duyar (Chen ve arkadaşları, 

2014) bu arada egzersiz, Mg'mun beyinden 

plaz maya akışını indükler. Mg, serebral glu-

koz seviyelerinin ve aşağı akış nöronal akti-

vitenin düzenlenmesinde anahtar bir rol oy-

nadığından, azalmış Mg seviyeleri, glikoz tü-

kenmesinin bir sonucu olarak egzersiz perfor-

mansının düşmesine bir kuvvet antrenmanı 

programına katılan bireyler için, optimal ol-

mayan veya hatta yetersiz bir Mg durumu, ve-

rimsiz enerji metabolizmasına ve dayanıklılı-

ğın azalmasına neden olabilir (Cheng ve ar-

kadaşları, 2007). Glikoz, aerobik egzersiz sı-

rasında piruvata dönüştürülür ve anaerobik 

egzersiz sırasında laktata indirgenir (Cheng 

ve arkadaşları, 2007). Laktat birikimi kas yor-

gunluğunu indükleyebilir ve bu nedenle eg-

zersiz performansını etkileyebilir (Cheng ve 

arkadaşları, 2010). Glikoz metabolizması bi-

reyler için, optimal olmayan veya hatta yeter-

siz bir Mg durumu, verimsiz enerji metabo-

lizmasına ve dayanıklılığın azalmasına neden 

olabilir (Brilla ve Haley, 1992) Mg takviyesi-

nin egzersiz sonrası plazma glukozunu nispe-

ten yüksek bir seviyede koruduğu gösteril-

miştir (Chen ve arkadaşları, 2009) Örneğin, 

bir randomize kontrollü çalışmada (Çınar ve 

arkdaşaları, 2006), araştırmacılar 18-22 yaş 

aralığında olan 30 sağlıklı bireyi rastgele (Mg 

takviye grubu, Mg takviyesi + Taekwondo 

eğitim grubu ve Taekwondo eğitim grubu) üç 

gruba ayırmışlardır. 4 haftalık bir müdahale-

den sonra, sonuçlar, Mg takviyesinin laktat 

birikimini azaltarak 20 m'lik bir mekik koşu 

testi ile ölçülen egzersiz performansını iyileş-

tirdiğini göstermiştir. Yine aerobik egzer-

sizde, daha yüksek Mg alımının daha az oksi-

jen ihtiyacı ve daha iyi kardiyorespiratuar in-

dekslerle ilişkili olduğu gösterilmiştir (Lu-

kashi, 2001; Finstad ve arkdaşları, 2001). Bu 

nedenle ek Mg kaynağı, egzersiz sırasında 

kas hücreleri için oksijen gereksinimlerini 

azaltabilir, bu da fiziksel hareketlerin optimi-

zasyonuna yol açar (Golf ve arkadaşları, 

1998). Magnezyum (Mg) eksikliğinde ise eg-

zer siz kapasitesini bozduğu ve fiziksel per-

formansı azalttığı kanıtlanmıştır (Lukaski, 

2000). Magnezyum tükenmesi ayrıca artan 

bir inflamatuar durum, artan oksidatif strese 

atfedilebilen kas hücresi değişiklikleri ve 

hücre içi kalsiyum homeostazının bozulması 

ile ilişkilidir (Rock ve arkadaşları, 1995). 
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Tüm bu faktörler kas kütlesini ve fonksiyo-

nunu olumsuz etkiler ve tipik yaşlılık sarko-

penisini şiddetlendirebilir. Ek olarak, çalış-

malar Mg eksikliğinin nöromüsküler fonksi-

yonun bozulmasına yol açabileceğini göster-

miştir (Cheng ve arkadaşları, 2010; Liu ve ar-

kadaşları, 1983). Kandaki Mg düzeyini sabit 

tutmak, fonksiyonların sürdürülebilmesi ve 

egzersiz performansı için oldukça önemlidir 

(Newhouse ve Finstad, 2000). 

AMAÇ 

Bu çalışmamızın amacı egzersiz ile birlikte 

alınan magnezyum sitrat kullanımının vücut 

kompozisyonu, aerobik performans ve yor-

gunluk düzeyine etkisinin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada yansız atama ile oluşturulmuş 

Öntest-Sontest Kontrol Gruplu Model 

araştırma için uygun olduğu tespit edilmiştir 

(Karasar, 2012). 

Araştırma Grubu 

Araştırmanın örneklem grubunu, Sakarya 

ilinde ikametgâh eden (yaş = 47.14  5.32) 34 

gönüllü sedanter kadın oluşturmaktadır. Katı-

lımcıların gruplara dağılımı single blind ran-

domized yöntemi ile belirlenip, bilgilendiril-

miş gönüllü onam formu imzalatılmıştır. Ça-

lışmaya son altı ay içerisinde düzenli olarak 

herhangi bir beslenme programına katılma-

yan, ilaç tedavisi görmeyen ve iskelet-kas sis-

teminde yaralanma yaşamayan orta düzeyde 

sağlıklı sedanter kadınlar seçilmiştir. Bu araş-

tırma için Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni-

versitesi’nden (26428519-044-42275) numa-

rası ile etik kurul onayı alınmıştır 

Deneysel Dizayn 

Katılımcılar randomize olarak Deney1 

(Mg+Egzersiz+Diyet),Deney2 (Egzersiz+Di-

yet), Deney3 (Mg+Diyet) ve Kontrol grubu 

olmak üzere dörde ayrılmıştır. Katılımcılar 8 

haftalık program hakkında bilgilendirilmiş 

fakat hipotezler hakkında bilgilendirilmemiş-

tir. Bir hafta süren ön test aşamasında, biyoe-

lektrik empadans analizörü ile katılımcıların 

vücut ağırlığı, kas kütlesi(kg), yağ kütlesi 

(kg), TBM (kg), BKI (%) değerleri, Bruce 

Protokolü ile Test süre, kan laktat µL, RPE 

(algıladıkları zorluk düzeyi) ile aerobik eg-

zersiz performans ölçümleri yapılmıştır. İlk 

ölçümlerden sonra, katılımcılar 8 hafta süre 

boyunca step aerobik egzersizlerine katılım 

sağlamışlardır. Antrenmanlar süresince de-

ney grupları kendilerine ait magnezyum sitrat 

takviyelerini ve sağlıklı beslenme diyetlerini 

uygulamışlardır. 8 haftalık antrenman ve di-

yet sürecinin sonunda, araştırmanın ilk ölçü-

münde uygulanan testler son test olarak da 

tekrar edilmiştir. Testler süresince bireylerin 

beslenmeleri kontrol altında tutulmakta olup 

test günleri herhangi bir alkol veya enerji içe-

cekleri gibi içecekleri tüketmemeleri konu-

sunda uyarılmışlardır. 
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Diyet Müdahalesi 

Katılımcıların diyetleri uzman diyetisyen ta-

rafından özel olarak hazırlanmakta olup, ka-

tılımcıların beslenme programlarında günlük 

olarak tüketecekleri kalori (cal), sıvı (fluid) 

değerleri hesaplanmıştır. Bu çalışmadaki 

gruplara magnezyum takviyesi, aerobik ant-

renman programı yanında tüm gruplara sağ-

lıklı beslenme desteği de sağlanmıştır. Araş-

tırmanın katılımcılarına fiziksel yapılarına 

uygun olarak yaş, cinsiyet, boy ve kilolarına 

göre yapılacak hesaplar sonucunda kişilere 

uygun kalori değerlerinde diyetisyen tarafın-

dan bir sağlıklı beslenme diyeti uygulanmış-

tır. Baysal (2013)’ın yayınlamış olduğu kita-

bında belirtmiş olduğu sağlıklı beslenme di-

yetine göre; diyet içeriği sağlıklı beslenmenin 

devamlılığı için günlük alınan kalorinin %55-

60’ı karbonhidratlardan, %25’i yağlardan, 

%15-20’si ise proteinlerden olacak şekilde 

düzenlenmiştir. Bu çalışmada 8 haftalık süre-

cek olan antrenman programının ilk birinci 

haftası ön test ve sekizinci haftasından itiba-

ren de son test yapılarak iki aşamada ölçüm-

ler alınmıştır. Antrenman sekiz hafta sürece-

ğinden antrenmandan önceki bir haftalık sü-

reçte katılımcılarla yapılacak ilk görüşmede 

Tanita MC 780 MA multifrekans biyoempe-

dans (BİA) cihazı ile vücut kompozisyon öl-

çümü yapılmış ve ölçümler tamamlandıktan 

sonra çalışma süresince uygulanmak üzere 

kişiye özel diyet listeleri diyetisyen tarafın-

dan planlanmıştır. Katılımcılar antrenman 

programını uygulamaya başladıklarında diyet 

programını da uygulamaya başlamışlardır. 

Magnezyum Takviyesi 

Araştırmadaki katılımcıların ön test aşama-

sında, uzman hemşire tarafından kan magnez-

yum değerleri tespit edildikten sonra grupla-

rın magnezyum dozları belirlenmiştir. Dünya 

Sağlık Örgütünün yetişkin bireyler için gün-

lük alınması gereken Mg dozunun 250-

300mg arasında alınması gerektiğini belirt-

miştir (Peuhruki ve Sihlova, 2012). Magnez-

yum Sitrat takviyeleri Deney1 ve Deney3 

gruplarına 250mg doz olarak 8 hafta boyunca 

her gün kullanılması bildirilmiştir. Magnez-

yum takviyesi kapsül olarak saf sitrat veril-

miştir. Kapsülün içeriği tablo Tablo 1’de be-

lirtilmiştir. 

Tablo 1. Magnezyum Saf Sitrat Tablet İçeriği 

İçindekiler: Her bir tablette; 

Magnezyum ( Sitrat ) : 250 mg 

Şeker, tuz, maya, soya, mısır, glüten ve süt ürünleri gibi potansiyel alerjenler içermez. Sen-

tetik renklendirici, koruyucu ve tatlandırıcı kullanılmamıştır. 
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Tablo 2. Grupların Magnezyum (mg/dL) Kan Değerleri 

 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

Ön-

test 

1,7 1,9 2,1 1,8 1,9 1,8 2,1 1,8 1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 1.9 2,0 1,8 1,9 1,8 1,8 

 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

Ön-

test 

1,8 1,9 2,0 1,7 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 1,8 1,9 1,8 1,9 2,0 1,9 

İdeal Mg referans aralığı (1,2-2,5) (Razzaque MS. 2018)  (D1= Deney1, D2= Deney2, 

D3=Deney3, D4=Deney4)

Egzersiz Planı 

Araştırmada katılımcılar 8 hafta boyunca haf-

tada 3 gün (pazartesi-çarşamba-cuma) sabah 

10:00-12:00 saatleri arasında (kahvaltıdan 1 

saat sonra) 90 dakikalık step-aerobik egzersiz 

programlarına SUBU Spor Bilimleri Faültesi\ 

Aynalı Salon’ da katılım sağlamışlardır. Ant-

renman 4 evreden meydana gelmekte olup; 

antrenmanın birinci evresinde katılımcılara 

step tahtası kullanmadan düşük ritimli egzer-

sizler ile yaklaşık 15-20 dk müzik eşliğinde 

(130-135 BPM) nabız kontrolleriyle birlikte 

aerobik içerikli hareketler içeren ısınma eg-

zersizleri yaptırılmıştır. Egzersizin ikinci ev-

resin de temel kas gruplarına yönelik 10 

dk’lık dinamik streching egzersizleri yaptırıl-

mıştır. Antrenmanın önemli ve etkili olan 

üçüncü ana evresinde ise 70 cm boy, 30 cm 

en, 10 cm yüksekliğin de step tahtası kullanı-

larak 140-145 BPM müzik hızında step aero-

bik egzersizinin temel hareketleri (Basic 

Step, Double Grapevine, Turn Mambo, Step 

Behind Toe Touch, Step Kick, Behind 

Mambo, Mambo Behind Mambo, Step 

Mambo Turn Bihand Mambo, Step Chacha, 

Knee Lift, Side Cross Side Double Jump, 

Step Side to Side Jump Leg Culn (Left and 

Right), Basic Step, Back Turn Mambo, Step 

Flay Raight, Step Fly Left) olan egzersizler 

yaptırılmıştır. Antrenmanın son aşamasında 

toparlanma ve soğuma amaçlı 10 dk’lık statik 

esneklik egzersizleri uygulanmıştır. Deney3 

ve Kontrol grubu katılımcıları ise, 8 hafta bo-

yunca herhangi bir fiziksel aktiviteye maruz 

bırakılmamıştır. Egzersizin şiddeti, egzersiz 

bitiminden hemen sonra boyundaki karotid 

atardamardan 15 sn’lik kalp atım sayımı so-

nucunda kalp atım rezervi (karvonen) meto-

duna göre hedef kalp atım sayısı tespit edil-

miştir (Karacan ve Günay, 2003). 

Verilerin Toplanması 

Bioelectrical Impedance Analysis 

Katılımcıların vücut ağırlığı, kas kütlesi(kg), 

yağ kütlesi (kg), TBM (kg), BKI (%) değer-
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leri sabah aç karnına şort ve tişört ile TA-

NITA BC-418 (Tanita Corp. Tokyo, Japan) 

marka biyoelektrik empadans analizörü ile 

sedanter modunda ölçülmüştür.  

Submaksimal Bruce Testi 

Katılımcıların aerobik egzersiz performansla-

rını belirlemek amacıyla sub-maksimal Bruce 

koşu bandı testi kullanılmıştır. Katılımcıların 

sedanter bireylerden oluşmasından ve orta-

lama yaşlarından dolayı submaksimal bir test 

tercih edilmiştir. Test, koşu bandı üzerinde, 

üç dakikalık aşamalarla katılımcıların yaş ta-

banlı tahmin edilen maksimum kalp atım hı-

zının (HRmax) %85’ine kadar sürdürülmüş-

tür (Foster, 1984). Sub-maksimal Bruce testi, 

genel bir ısınmanın ardından, 2.7 km/h hızla 

ve %10 eğim ile başlar ve her 3 dakikada bir 

hız ve eğim artışı gerçekleşir (Foster, 1996). 

Tahmini maksimum kalp atım hızının 

%85’ine ulaşılınca test sonlandırılır. Testin 

uygulanmasında Diesel X9 (Türkiye) koşu 

bandı, katılımcıların kalp atım hızı takibinde 

ise Polar M430 (Finland) marka nabız ölçer 

saat kullanılmıştır. Hedeflenen ve maksimum 

kalp atım hızının %85’ine denk gelen sub-

maksimal kalp atım hızı [208-(0.7 x Yaş) x 

%85] (Tanaka, 2001) formülü kullanılarak 

hesaplanmıştır.  

Laktat Birikiminin Hesaplanması 

Katılımcıların Bruce testleri esnasındaki kan 

laktat birikimlerini belirlemek amacıyla hem 

ön test hem de son test için test başlamadan 

ve test sonlandırıldıktan sonra parmakların-

dan alınan kan örnekleri ile kan laktat ölçüm-

leri yapılmıştır.  

Her oturum için (ön test-son test) test sonrası 

elde edilen laktat düzeyi test öncesi laktat dü-

zeyinden çıkartılarak laktat birikim düzeyi 

hesaplanmıştır. Son testlerde, katılımcıların 

ilk testteki bitiriş sürelerinde tekrar laktat öl-

çümü alınmış ve iki ölçüm arasındaki laktat 

birikim farkları analiz edilmiştir. Kan laktat 

ölçümleri Lactate Scout (LS, SensLab 

GmbH, Germany) marka laktat analizörü ile 

ölçülmüştür. 

Algılanan Zorluk Derecesi 

Katılımcıların Bruce testi esnasında algıla-

dıkları zorluk düzeyini belirlemek için, Fos-

ter, (1998) tarafından geliştirilen CR10 skala-

sın da algılanan zorluk düzeyi ve antrenman 

süresinin çarpımı ile hesaplanan Seans AZD 

(sAZD) yöntemi kullanılmıştır (Foster,1998). 

Deneklere testin her dakikasının sonunda zor-

lanma algısını 0-10 arasında betimleyen ska-

lada zorlanma düzeyleri sorulmuş ve orta-

lama zorluk dereceleri test süresi ile çarpıla-

rak abitrary unit (AU) olarak hesaplanmıştır 

(Remer,2003). İlk ve son testlerde aynı yön-

tem kullanılarak iki test için sAZD skorları 

elde edilmiştir. 

İstatiksel Analiz  

Sedanter kadınlardan elde edilen verilerin 

analizinde SPSS 23.0 paket programı kulla-

nılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistik 
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olarak ortalama ve standart sapma değerleri 

alınmıştır. Verilerin genel olarak çözümlen-

mesinde tekrarlı ölçümlerde varyans analizi 

(Repeated measures -ANOVA) kullanılmış-

tır. Güven aralığı %95 olarak seçilmiş ve 

p<0,05’in altındaki değerler istatiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir.  

BULGULAR  

Bu bölümde araştırma verilerinin analiz edil-

mesi sonucunda elde edilen bulgular yer al-

maktadır. 

Tablo 3. Katılımcıların Grup ve Ölçüm Zamanlarına Göre Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması 

Değişkenler Gruplar n 

Ön Test Son Test Toplam 

%Δ F p 

  SS   SS   SS 

V
ü

cu
t 

A
ğ

ır
lı

ğ
ı 

Diyet + 

Egzersiz + 

Mg 

9 75.7611.18 71.2011.16 73.473.32 6,01 

.415 .743 

Diyet + 

Egzersiz 
9 76.309.61 73.6010.08 74.953.32 3,53 

Diyet+ Mg 8 70.9810.58 69.4110.78 70.193.53 2,21 

Kontrol 8 71.237.62 70.697.91 70.953.53 0,75 

Toplam 34 73.719.75 71.299.76   

  F=333.769; p= .000 
Grup*Zaman etkileşimi 

F=45.609 p= .000 

Y
a
ğ
 k

ü
tl

e(
k

g
) 

Diyet + 

Egzersiz + 

Mg 

9 27.008.02 23.647.08 25.324.19 12,44 

,281 ,839 

Diyet + 

Egzersiz 

9 
28.348.21 26.618.50 27.482.46 6,10 

Diyet+ Mg 8 28.888.62 28.118.83 28.504.48 2,66 

Kontrol 8 29.623.61 29.078.08 27.352.60 0,19 

Toplam 34     

  F=8.931; p= .006 Grup*Zaman etkileşimi 
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F= .896.; p= .454 

K
a

s 
K

ü
tl

e(
k

g
) 

Diyet + 

Egzersiz + 

Mg 

9 50,278.10 43.425.67 46.851.29 13,62 

3.627 ,024 

Diyet + 

Egzersiz 

9 
48.505.90 43.434.87 45.961.29 10,45 

Diyet+ Mg 8 51.407.52 51.727.39 51.561.78 0,62 

Kontrol 8 49.366.19 37.584.51 43.471.37 -23,86 

Toplam 34 49.856.76 41.135.62   

  F=;18.803 p=.000  

Grup*Zaman etkileşimi 

F= 3.258; p= .035 

 

T
B

M
 

Diyet + 

Egzersiz + 

Mg 

9 41.646.29 48.8516.10 45.252.10 17,31 

2.085 .123 

Diyet + 

Egzersiz 
9 42.145.11 42.325.12 41.732.10 1,94 

Diyet+ Mg 8 38.775.81 39.765.51 39.262.23 2,55 

Kontrol 8 38.914.23 37.574.53 38.242.23 -3,44 

Toplam 34 40.455.41 42.069.94   

  F=1.022; p=.320 
Grup*Zaman etkileşimi 

F= 1.799; p= .169 

B
K

I 

Diyet + 

Egzersiz + 

Mg 

9 26.444.80 24.363.74 25.401.34 -7,86 

3.361 .032 
Diyet + 

Egzersiz 
9 30.044.59 28.994.45 29.511.34 -3,49 

Diyet+ Mg 8 31.604.68 30.414.43 31.001.42 -0,96 
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Kontrol 8 29.852.16 30.622.14 30.231.42 1,02 

Toplam 34 29.414.48 28.034.06   

  F=37.454; p=,000 
Grup*Zaman etkileşimi 

F= 16.798; p=.000 

Katılımcıların vücut kompozisyonları ince-

lendiğinde, vücut ağırlığı, vücut yağ(kg), vü-

cut kas (kg), TBM, BMI değerleri bakımında 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p> .05). 

Ölçüm zamanları bakımdan incelendiğinde 

ise, tüm grupların vücut ağırlığı(kg), vücut 

kas (kg), BKI bakımından istatistiksel açıdan 

anlamlı(p< .01), TBM ve yağ kütle(kg) ara-

sında anlamlı farklılık olmadığı tespit edil-

miştir (p> .05).  Buna göre, 8 haftalık düzenli 

aerobik egzersiz ile birlikte magnezyum sitrat 

kullanımı tüm deney gruplarının (Egzersiz + 

Diyet + Mg, Egzersiz + Diyet, Diyet+Mg) vü-

cut ağırlığı, yağ kütle(kg), BMI(kg), oranla-

rında azalmaya, TBM(kg) oranlarında ise ar-

tışa neden olduğu gözlemlenmiştir. Dahası, 

grup*zaman etkileşimleri incelendiğinde ise, 

katılımcıların vücut ağırlığı(kg), kas kütle 

(kg) ve BKİ değerleri bakımından anlamlı 

farklılık olduğu (p< .01), buna karşın yağ 

kütle(kg) ve TBM(kg) bakımından anlamlı 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p> .05). 

Bu sonuca göre, 8 haftalık aerobik egzersiz 

ile birlikte alınan magnezyum sitrat kullanı-

mının sedanter kadınların BKİ değerlerini 

%6.01 düzeyinde azalttığı tespit edilmiştir 

(Tablo 1). 

Tablo 4. Katılımcıların Grup ve Ölçüm Zamanlarına Göre Aerobik Performanslarının Karşılaştırılması 

Değişkenler Gruplar n 

Ön Test Son Test Toplam 

%Δ F p 

  SS   SS   SS 

T
es

t 
S

ü
re

si
 

Diyet + 

Egzersiz + 

Mg 

9 8.54.83 12.041.36 10.29.30 40,98 

7.915 .000 

Diyet + 

Egzersiz 

9 
9.27.85 11.021.06 10.15.30  18,87 

Diyet+ 

Mg 

8 
8.73.88 

9.27.78 9.00.32 
 6,18 

Kontrol 8 8.83.94 8.14.99 8.49.32  7,81 
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Katılımcıların aerobik performansları ince-

lendiğinde, RPE (algılanan zorluk) ve laktat 

bakımından gruplar arasında istatistiksel açı-

dan anlamlı farklılık olmadığı (p> .05) buna 

karşın test süreleri bakımından fark olduğu 

Toplam 34 8.85.88 10.201.84   

  F= 97.262; p= .000 
Grup*Zaman etkileşimi 

F= 47.843; p= .000 

R
P

E
 

Diyet + 

Egzersiz + 

Mg 

9 11.111.90 7.881.26 9.50.55 -29,07 

2.481 .080 

Diyet + 

Egzersiz 

9 
10.882.08 9.441.66 10.16.55 -13,23 

Diyet+ 

Mg 

8 
10.621.30 

9.371.59 10.00.589 
-11,77 

Kontrol 8 10.872.53 12.371.10 11.62.58 13,79 

Toplam 34 10.881.91 9.702.16   

  F= 20.023; p= .000 
Grup*Zaman etkileşimi 

F= 23.176; p= .000 

L
a

k
ta

t 

Diyet + 

Egzersiz + 

Mg 

9 1.92.86 1.12.45 1.52.21 -41,66 

.507 .680 

Diyet + 

Egzersiz 

9 
1.62.50 1.16.36 1.39.21 -28,39 

Diyet+ 

Mg 

8 
1.66.92 

1.40.77 1.53.23 
-15,66 

Kontrol 8 1.60.76 1.96.65 1.78.23 22,5 

Toplam 34 1.70.75 1.39.64   

  F= 18.205; p= .000 
Grup*Zaman etkileşimi 

F= 12.850; p= .000 
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tespit edilmiştir (p< .01). Bu sonuca göre, tüm 

deney gruplarının algılanan zorluk derecele-

rinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 

farklı olduğu tespit edilmiştir (p< .01). Ölçüm 

zamanları bakımdan incelendiğinde ise, test 

süresi, RPE ve laktat düzeyleri istatistiksel 

açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiş-

tir (p< .01). Yapılan istatiksel analizlerine 

göre, 8 haftalık egzersiz, diyet ve magnezyum 

sitrat müdahalesinin tüm deney gruplarında 

test sürelerinde artışa, RPE ve kan laktat dü-

zeylerinde ise azalmaya neden olduğu tespit 

edilmiştir. Grupların, grup*zaman arasındaki 

etki incelendiğinde ise, 8 haftalık aerobik eg-

zersizi ile birlikte uygulanan diyet ve mag-

nezyum sitrat kullanımının; sedanter kadınla-

rın aerobik test sürelerinde sırasıyla %40,98 

düzeyinde artışa, RPE ve kan laktat değerle-

rinde ise sırayla %29,07 ve %41,66 düze-

yinde azalmaya neden olduğu tespit edilmiş-

tir (Tablo 2).  

TARTIŞMA 

Bu çalışmada egzersiz ile birlikte alınan mag-

nezyum sitrat kullanımının vücut kompozis-

yonu, aerobik performans ve yorgunluk düze-

yine etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma bulgu-

larına göre sedanter kadınların grup ve ölçüm 

zamanlarına göre vücut kompozisyonları kar-

şılaştırıldığında kas ve BMI değerlerinde 

gruplar arası farka rastlanmıştır (p<.05). Ka-

tılımcıların kilo, yağ kütlesi, kas ve BMI de-

ğerlerinde ise ön test ve son test ölçüm orta-

lamalarının zamana göre farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir (p<.05). Grup zaman etkile-

şimi ise kilo, kas ve BMI değerlerinde an-

lamlı olduğu belirlenmiştir (p<.05). Kutlu-

türk ve arkadaşları (2010)’nın fazla kilolu ve 

obez kadınlardaki serum magnezyum düzeyi 

ile ilgili yapmış oldukları araştırmada mg dü-

zeyi düşük olan grubun vücut kitle indeksi 

değerlerinin daha yüksek olduğunu tespit et-

mişlerdir. Moslehi ve arkadaşları (2013)’nın 

orta yaşlı aşırı kilolu kadınlarda Mg takviye-

sinin vücut kompozisyonu ve kas gücü üze-

rindeki etkisine bakmış oldukları çalışmada 

74 sağlıklı orta yaşlı kadını mg ve plasebo 

grubu olarak ayırmışlardır. 8 hafta boyunca 

uygulamış oldukları çalışmalarında takviye 

grubunda yağ kütlesinde önemli bir azalma 

ile birlikte ortalama yağsız vücut kütlesinde 

önemli bir artış gözlenmiş, ancak bu değişik-

likler kontrol grubuna kıyasla anlamlılığa 

ulaşmadığını belirtmişlerdir. Kheyruri ve ar-

kadaşları (2021) 83 sağlıklı kadına 8 hafta bo-

yunca magnezyum takviyesi uygulamışlardır. 

Araştırma sonucunda kadınların vücut kom-

pozisyon değişkenleri arasında herhangi bir 

farka rastlamamışlardır. Deney grubunda 

başlangıca kıyasla yağ kütlesi azalmış yağsız 

kütle ise artış göstermiştir.   Ancak bu deği-

şimler plasebo grubuna kıyasla anlamlı dü-

zeye ulaşmadığını tespit etmişlerdir. Vero-

nese ve arkadaşları (2014) 12 haftalık oral 

magnezyum takviyesinin fiziksel perfor-

mansı üzerine etkisini araştırmışlardır. 139 

sağlıklı kadını deney ve kontrol grubu olarak 
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ikiye ayırdıkları çalışmalarında gruplar ara-

sında ağırlık ve toplam yağ kütlesi açısından 

anlamlı farklar ortaya çıkmadığı belirtmişler-

dir. Literartürde yer alan veriler çalışmamızı 

destekler niteliktedir. Mevcut çalışmamızda 

sedanter kadınların vücut kompozisyon de-

ğerlerinde ilk ölçüme göre son ölçümde 

olumlu yönde önemli farklılıklar olmasına 

rağmen kas ve vücut kitle indeksi dışında di-

ğer değerlerde gruplar arası farka rastlanma-

mıştır. Çalışmamızda katılımcıların grup ve 

ölçüm zamanlarına göre aerobik performans-

ları karşılaştırıldığında test sürelerininin 

gruplar arası ve ön test- son test ölçüm orta-

lamalarına bakıldığında zamana göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Grup zaman etki-

leşimi ise anlamlı olduğu belirlenmiştir 

(p>0,05). Sedanter kadınların RPE ile laktat 

değerlerinde ise ön test ve son test ölçüm or-

talamalarına bakıldığında zamana göre fark-

lılık gösterdiği tespit edilmiştir. Grup zaman 

etkileşiminin ise anlamlı olduğu belirlenmiş-

tir (p>0,05). Çınar ve arkadaşları (2006) mag-

nezyum takviyesinin sporcu ve sedanterlerde 

istirahat ve yorgunlukta plazma laktat düzey-

lerini nasıl etkilediğini değerlendirmek 

için 30 sağlıklı katılımcıyı sadece magnez-

yum takviye (10 mg/kg/gün) grubu, magnez-

yum takviye + antrenman (90-120 dk haftada 

5 gün) grubu ve antrenman (haftada 5 gün 90-

120 dk) grubu olarak ayırmışlardır. Araştırma 

sonucunda, laktat düzeyleri açısından hem 

takviye öncesi hem de sonrasındaki yorgun-

luk ölçümleri istirahat ölçümlerine göre an-

lamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Magnez-

yum takviye grubu ile magnezyum takviye + 

antrenman grupların laktat düzeylerinde ilk 

ölçümlerine göre önemli bir düşüş tespit et-

mişlerdir. Araştırmanın sonucunda magnez-

yum takviyesinin sporcuların laktat düzeyle-

rini düşürerek performanslarını olumlu yönde 

etkilediğini belirtmişlerdir. Chen ve Cheng 

(2010)’nın yapmış oldukları araştırma sonu-

cunda kısa süreli (bir hafta) Mg takviyesinin 

(350 mg/gün) egzersiz performansına olumlu 

düzeyde etki ettiğini tespit etmişlerdir. Bir 

başka çalışmada araştırmacılar magnezyum 

takviyesinin voleybolcuların atletik perfor-

mansında ergojenik bir yardım görevi görüp 

görmediğini incelemişlerdir. 4 hafta boyunca 

25 profesyonel sporcu üzerinde yapmış ol-

dukları çalışmada takviye verilen grupta lak-

tat üretiminin önemli derecede azaldığını 

kontrol grubunda ise bir değişim olmadığını 

ve atletik performans değişkenlerinde olumlu 

yönde etki ettiğini rapor etmişlerdir (Setaro 

ve arkadaşları, 2014).  Kass ve arkadaşları 

(2013) ilk olarak magnezyum takviyesinin is-

tirahatte aerobik ve direnç egzersizlerinde to-

parlanma sırasında sistolik kan basıncı ve eg-

zersiz performansı üzerindeki etkilerini ince-

lemişlerdir. İkinci bir amaç olarak ise diyetle 

düşük ya da yüksek mg alımının sonuçları et-

kileyip etkilemediğine bakmışlardır. Fiziksel 

olarak aktif 16 erkek üzerinde 14 gün bo-

yunca mg oksit takviyesi uygulamışlardır. 

Magnezyum destekli grupta istirahat sistolik 
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kan basıncında (8.9 mm Hg) egzersiz sonrası 

(13 mm Hg) önemli bir düşüş bildirmişlerdir. 

Ek olarak, magnezyum destekli grupta kont-

rol grubuna kıyasla iyileşme kan basıncı 

önemli ölçüde daha düşmüş. Bununla bir-

likte, gruplar arasında egzersiz performan-

sında fark olmadığını, diyetlerinde daha yük-

sek magnezyum tüketen grubun, daha düşük 

magnezyum alımı olanlara kıyasla kan ba-

sıncı üzerinde ek olumlu etkilere sahip oldu-

ğunu belirtmişlerdir.  Egzersiz performansı 

üzerinde doğrudan bir etkisi olmamasına rağ-

men, bu sonuçların hem magnezyum takviye-

sinin hem de yüksek diyet alımının egzersiz 

sonrası kan basıncını önemli ölçüde iyileşti-

rebileceğini gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Çınar ve arkadaşları (2007) tarafından yapı-

lan bir çalışmada 4 haftalık süre boyunca yaş-

ları 18-22 arasında değişen 30 sağlıklı katı-

lımcıyı üç gruba ayırmışlardır. Çalışma sonu-

cunda magnezyum takviyesinin egzersiz ya-

pan katılımcılarda performansını iyileştirdi-

ğini belirtmişlerdir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada, egzersiz ile birlikte alınan 

magnezyum sitrat kullanımının vücut kom-

pozisyonu, aerobik performans ve yorgunluk 

düzeyi üzerine olumlu bir etkisinin incelen-

mesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda vü-

cut kompozisyonu, aerobik performans ve 

yorgunluk düzeyi değişkenlerinde son ölçüm 

değerlerine göre önemli bir değişim gözlem-

lenmiştir. Mg takviyesinin vücut kompozis-

yonu ve aerobik performansı iyileştirmedeki 

rolüne dair kanıtlar insan çalışmaların ço-

ğunda oluşturulmamıştır. Magnezyum alımı-

nın daha sonraki çalışmalarda vücut kompo-

zisyonunda olumlu değişikliklere neden ol-

duğu doğrulanırsa, hastalıkları azaltabileceği 

mekanizmalardan biri olabilir. Bu nedenle 

magnezyum takviyesinin vücut kompozis-

yonu ve aerobik performans endeksleri üze-

rindeki etkilerini belirlemek için magnezyu-

mun başka bir biçimde desteklendiği ayrıca 

genelleme yapabilmek için uzun diyet, mag-

nezyum takviyesi ve egzersiz programlarını 

içeren daha boylamsal çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Intruduction: One of the most abundant minerals in the body, magnesium is essential for more 

than 300 biochemical processes and plays important roles in activating cellular enzymatic acti-

vity, such as those required to synthesize DNA and RNA, as well as in metabolism (Musso, 

2009). About 50% of magnesium can be found in bone, and about 50% is found in body tissue 

cells and organs, while less than 1% is found in the blood. It is an essential mineral involved in 

more than 300 metabolic reactions in the body, including protein synthesis, cellular energy pro-

duction and storage, cell growth and proliferation (Veronese et al., 2014). Magnesium helps 

maintain normal nerve and muscle function, heart rhythm (heart excitability), vasomotor tone, 

blood pressure, immune system, bone integrity and blood sugar levels, and supports calcium 

absorption. Magnesium has been studied as an ergogenic aid due to its role in energy production 

and storage, and its role in maintaining normal muscle function and blood sugar levels. Exercise 

causes magnesium levels in the body to be depleted through sweat, urinary losses, and changes 

in blood magnesium levels (Rayssiguier et al., 1990). Evidence suggests that exercise causes 

the redistribution of magnesium to active sites in the body (Nielsen and Lukaski, 2006), and 

that mineral deficiency negatively affects performance (Newhouse and Finstad, 2000). 

However, there is little evidence to suggest that magnesium supplementation will improve per-

formance in adults with adequate magnesium intake (Laires and Monteiro, 2007). Aim: The 

aim of this study is to investigate the effects of magnesium citrate taken together with exercise 

on body composition, aerobic performance and fatigue level. Method: The research consists of 

34 volunteer sedentary women (40-55 years old) residing in Sakarya. The distribution of the 

participants to the groups was determined using the single blind randomized method. All parti-

cipants were given detailed information about the content and purpose of the study, and an 

informed consent form was signed. Participants were randomly divided into four groups as 

Experiment (Mg+Exercise+D diet), Control 1 (Exercise+Diet), Control 2 (Mg+Diet) and Cont-

rol 3 (Diet). Participants were informed about diets and exercise, but not about the hypotheses. 

In the pre-test phase, which lasted for one week, the body weight, fat mass, FFM, TBW values 

of the participants, Test Duration min, Blood Lactate µL, VO2Max ml.kg-1.dk-1, Rating of 

Perceived Exertion with Bruce Protocol were used with the bioelectrical impedance analyzer. 

aerobic exercise performance measurements were made with Lactate accumulation and perce-

ived difficulty (AZD) were measured for each session in the treadmill tests. After the first me-

asurements, the participants participated in walking training for 8 weeks by applying the prin-

ciple of 1 day of loading and 2 days of rest. During the training, the subject groups applied their 
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own magnesium citrate supplements and healthy nutrition diets. At the end of the 8-week trai-

ning and diet period, the tests applied in the first measurement of the study were also repeated 

as the posttest. During the tests, the nutrition of the individuals is kept under control and they 

were warned not to consume any alcohol or beverages such as energy drinks on the test days. 

The diets of the participants are specially prepared by a specialist dietitian, and the daily calorie 

(cal), liquid (fluid) values that the participants will consume in their nutrition programs are 

calculated. In addition to magnesium supplementation and aerobic training program, healthy 

nutrition support was provided to all groups in this study. As a result of the calculations to be 

made according to age, gender, height and weight in accordance with the physical structure of 

the participants of the research, a healthy nutrition diet was applied by the dietitian with app-

ropriate calorie values. This study will last 8 weeks. Measurements were taken in two stages by 

pre-testing in the first week of the training program and post-test starting from the eighth week. 

Since the training will last for eight weeks, body composition measurement was made with the 

Tanita MC 780 MA multifrequency bioimpedance (BIA) device in the first meeting to be held 

with the participants in the one-week period before the training, and after the measurements 

were completed, personalized diet lists were planned by the dietitian to be applied during the 

study. When the participants started to implement the training program, they also started to 

implement the diet program. After the pre-test phase of the participants in the study, Magnesium 

Citrate supplements were provided to the Experiment and Control 2 groups. Pure citrate is given 

as a magnesium supplement capsule. Body weight, fat mass, FFM, TBW values of participants 

with bioelectrical impedance analyzer, aerobic exercise with Bruce Protocol with Test Duration 

min, Blood Lactate µL, VO2Max ml.kg-1.dk-1, Rating of Perceived Exertion performance me-

asurements were taken. SPSS 23.0 package program was used in the analysis of the data obta-

ined from sedentary women. In the study, mean and standard deviation values were taken as 

descriptive statistics. Analysis of variance in repeated measures in the general analysis of data 

(Repeated measures ANOVA) was used. The confidence interval was chosen as 95% and va-

lues below p<0.05 statistically was considered significant. Results: In this study, the effect of 

the use of magnesium citrate taken together with exercise on body composition, aerobic perfor-

mance and fatigue level was investigated. According to the findings of this study, when the 

body compositions of sedentary women were compared according to the group and measure-

ment times, a difference was found between the groups in muscle and BMI values (p<.05). It 

was determined that the pretest and posttest measurement averages of the participants in weight, 

fat mass, muscle and BMI values differed according to time (p<.05). Group time interaction 

was found to be significant in weight, muscle and BMI values (p<.05). In the study of Moslehi 
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et al. (2013), in which they looked at the effect of Mg supplementation on body composition 

and muscle strength in middle-aged overweight women, they divided 74 healthy middle-aged 

women into mg and placebo groups. In their study, which they applied for 8 weeks, a significant 

increase in mean lean body mass was observed with a significant decrease in fat mass in the 

supplement group, but these changes did not reach significance compared to the control group. 

Kheyruri et al (2021) administered magnesium supplementation to 83 healthy women for 8 

weeks. As a result of the research, they did not find any difference between the body composi-

tion variables of women. Fat mass decreased and lean mass increased compared to baseline in 

the experimental group. However, they found that these changes did not reach a significant 

level compared to the placebo group. In our study, when the aerobic performances of the parti-

cipants were compared according to the group and measurement times, it was determined that 

the test times differed according to time when the averages of the pre-test-post-test measure-

ments were taken between the groups. Group time interaction was found to be significant 

(p>0.05). In terms of RPE and lactate values of sedentary women, it was determined that the 

pre-test and post-test measurement averages differed according to time. It was determined that 

the group time interaction was significant (p>0.05). Çınar et al. (2006) evaluated the effects of 

magnesium supplementation on plasma lactate levels at rest and fatigue in athletes and seden-

tary athletes, and enrolled 30 healthy participants in the magnesium supplementation (10 

mg/kg/day) group, magnesium supplementation + training (5 days a week for 90-120 minutes). 

group and training (90-120 minutes 5 days a week) group. As a result of the research, both 

before and after supplementation in terms of lactate levels, fatigue measurements were found 

to be significantly higher than resting measurements. They found a significant decrease in the 

lactate levels of the magnesium supplementation group and the magnesium supplementation + 

training groups compared to their first measurements. As a result of the research, they stated 

that magnesium supplementation had a positive effect on the performance of the athletes by 

reducing their lactate levels. Conclusion: As a result of the research, it was observed that se-

dentary women had an improvement in body composition, aerobic performance and fatigue 

levels. 

 

 


