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ÖZET
Egzersiz, sigaray› b›rakmada yard›mc› bir yöntem olarak önerilmektedir. Bu noktada, kiflilerin tafl›d›klar› kardiyopulmoner risk faktörlerini saptamak, fiziksel kapasitelerine uygun düzeyde egzersiz reçeteleri oluflturmak ve zaman içinde fiziksel aktivite bak›m›ndan kazan›lan geliflmeyi objektif olarak ortaya koymak için, egzersiz testlerinin uygulanmas› giderek önem kazanmaktad›r. Bu çal›flmada, sigara içmeyi b›rakanlar›n kardiyopulmoner egzersiz kapasitelerindeki de¤iflimleri incelemeyi amaçlad›k. ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi (‹.Ü.C.T.F.) Gö¤üs Hastal›klar› Sigara Poliklini¤i’ne gönüllü baflvuran semptomsuz 39 (25 kad›n, 14 erkek) kiflinin sigaray› b›rakt›klar› ilk hafta ve sonraki 10. hafta içinde egzersiz testi sonuçlar› sunuldu. Egzersiz testi öncesinde akci¤er fonksiyon testleri uyguland›. Egzersiz test protokolü, sürekli EKG takibi alt›nda ve bisiklet ergometresinde 20 watt/2 dk’l›k art›flla maksimum kalp at›m say›s›n›n %85’inin üzerine ulafl›lmas›n› hedefledi. Ekspirasyon havas›ndan her solukta gaz analizleri
(VO2 ve VCO2) yap›larak 10 saniyelik ortalamalar al›nd›. Yap›lan testlerin hiçbirinde komplikasyonla karfl›lafl›lmad›. Deneklerin bu test protokolünü kolayl›kla tolere edebildi¤i görüldü. On haftal›k sigara b›rakma dönemi, maksimum oksijen tüketimi (VO2max), egzersiz süresi ve yap›lan ifl miktarlar›nda anlaml› art›fla neden oldu (p<0.01;
p<0.001; p<0.001). Kilo ve vücut kitle indekslerinde anlaml› art›fl (p<0.01; p<0.01) bulundu. Sigara içenlerin kardiyopulmoner egzersiz testini komplikasyonsuz tolere edebilece¤i, sigara b›rakman›n aerobik kapasiteyi on hafta gibi
k›sa bir sürede art›rabilece¤i sonucuna var›ld›.
Anahtar sözcükler: sigara b›rakma, egzersiz testi, maksimum oksijen tüketimi
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ABSTRACT

Effects of Smoking Cessation on Physical Exercise Capacity
Exercise has been recommended as an adjunct method for smoking cessation. From this point of view, performing exercise tests is becoming increasingly important for determining cardiopulmonary risk factors which individuals carry, for
prescribing adequate exercise regimes, and for objectively measuring changes in physical capacity during abstinence period. In this study, we aimed to investigate short term changes in cardiopulmonary exercise capacity of individuals that
stop smoking. Thirty-nine (25F/14M) asymptomatic volunteers were recruited from Stop Smoking Clinics, Department of Chest Diseases, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University. Participants underwent maximal cardiopulmonary exercise testing (CPET) on a cycle ergometer by 20 watt/2 min increases until reaching 85% of age-pre-
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dicted maximal heart rate. CPET was performed in the 1st and 10th weeks of abstinence period. Gas analyses (VO2
and VCO2)were made using expiration air. Prior to CPET, resting lung function tests were performed for each participant. In the whole group, body weight and body mass index increased (p<0.01; p<0.01). Maximal oxygen consumption (VO2max), exercise duration, and work performed by the participants also increased (p<0.01; p<0.001; p<0.001).
In conclusion, smokers well-tolerated cardiopulmonary exercise test without any complications. Aerobic performance
parameters of smokers improved significantly in an abstinence period of even as short as 10 weeks.
Keywords: smoking cessation, exercise testing, maximal oxygen consumption
Toraks Dergisi, 2005;6(3):221-227
Gelifl tarihi: 27.08.2004

G‹R‹fi
Sigara al›flkanl›¤›, günümüzde çok yayg›n görülen, morbidite ve mortaliteye neden olan, bulafl›c› bir hastal›k olarak ele
al›nmaktad›r. Kardiyovasküler hastal›klar, kanser ve kronik
obstrüktif akci¤er hastal›klar› için önemli bir risk faktörü olan
sigara içimine ba¤l› olarak meydana gelen ölümlerin sadece
ABD’de y›lda yaklafl›k 430 000 civar›nda oldu¤u bildirilmifltir
[1]. Son dönemde yap›lan çal›flmalarda dünyada yaklafl›k 1
milyar kiflinin sigara kulland›¤› tahmin edilmektedir; bunlar›n
%80’i azgeliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerdedir [2]. Aktif ya
da pasif sigara içicili¤i, kalpte kronotropik inkompetans, egzersize azalm›fl kalp h›z› yan›t›, damarlarda ateroskleroza e¤ilim [3,4], alveoler ventilasyonda azalma, difüzyon kapasitesinde bozulma ve solunum yollar› direncinde art›fl [5-7], kan›n
oksijen tafl›ma kapasitesinde azalma [7-9] ve koagülasyona
e¤ilim [10] oluflturabilmektedir. Tüm bu de¤ifliklikler egzersiz
kapasitesini ya da fiziksel aktivite düzeyini do¤rudan etkileyerek kiflinin yaflam kalitesini bozmaktad›r. Sigarayla mücadele,
hem bafllama oranlar›n› azaltma hem de içenlerin sigaray› b›rakmalar› yönünde stratejiler ve tedavi planlar› gelifltirme fleklinde sürdürülmektedir. Ancak, sigaray› b›rakma tedavilerinin
baflar›s› henüz istenilen düzeylere ulaflamam›flt›r. Ülkemizde
yap›lan çal›flmalarda, sigaray› b›rakma oranlar›n›n di¤er ülkelerdekinden daha yüksek oldu¤u bildirilmifltir. Bir y›ll›k sigara b›rakma baflar›s› Uzaslan ve ark. [11] taraf›ndan %40, Solak ve ark. taraf›ndan %45.5 olarak bildirilmifltir [12].
Egzersiz, sigaray› b›rakmada yard›mc› bir yöntem olarak önerilmektedir [13-15]. Bu noktada, kiflilerin tafl›d›klar› kardiyopulmoner risk faktörlerini saptamak, fiziksel kapasitelerine uygun düzeyde egzersiz reçeteleri oluflturmak ve zaman içinde fiziksel aktivite bak›m›ndan kazan›lan geliflmeyi objektif olarak
ortaya koymak için, egzersiz testlerinin uygulanmas› giderek
önem kazanmaktad›r [16,17]. Bu çal›flmada, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi (‹.Ü.C.T.F.) Gö¤üs Hastal›klar›
Anabilim Dal› Sigara Poliklini¤i’ne gönüllü olarak baflvuranlarda kardiyopulmoner egzersiz kapasitesinde sigaray› b›rakmakla meydana gelen de¤ifliklikleri ortaya koymay› amaçlad›k.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Çal›flma Grubu
Sigaray› b›rakma amac›yla ‹.Ü.C.T.F. Gö¤üs Hastal›klar›
Anabilim Dal›’na baflvuran kifliler aras›ndan baflka bir sa¤l›k
sorunu olmayan ve araflt›rmam›za kat›lmaya onay verenler çal›flmaya al›nd›. Tüm egzersiz testleri ‹.Ü.C.T.F. Fizyoloji Anabilim Dal›’nda gerçeklefltirildi. Kat›l›mc›lara uygulanan egzersiz testleri ve solunum fonksiyon testleri, sigaray› b›rakt›klar›
ilk hafta içinde ve takip eden 10. hafta içinde olmak üzere iki
kez gerçeklefltirildi. ‹lk testlerini yapt›¤›m›z 73 kifliden 46’s›
ikinci kontrol testine kat›ld›. Bunlar›n da 39’unun (24 kad›n,
15 erkek) testi standart koflullara uygun kabul edildi. ‹lk test
ve ikinci test aras›nda geçen sürede kiflilerin yaflam al›flkanl›klar› d›fl›na taflan egzersiz programlar›na kat›lmamalar› istendi.
Sigara b›rakma kontrolüyse ekspirasyon havas›ndaki CO ölçümüyle yap›ld›. Soluk havas›ndaki CO düzeyi 8 ppm alt›nda
olanlar, b›rakma periyodu süresince sigara içmedikleri düflünülerek ikinci teste al›nd›; bu de¤erin üzerinde olanlar çal›flmaya dahil edilmedi. Tüm kat›l›mc›lar›n istirahat elektrokardiyografilerinin de dahil edildi¤i kapsaml› fizik muayeneleri
ayn› doktor taraf›ndan (BT) yap›ld›. Bireylere test gününün
24 saat öncesinden bafllamak üzere a¤›r egzersizden kaç›nmalar›, alkol ve kafeinli yiyecek ve içeceklerden uzak durmalar›
söylendi. Egzersiz testi öncesinde istirahat durumunda solunum fonksiyon testleri uyguland›. Kardiyopulmoner egzersiz
testleri sabah saatlerinde (09.00-12.00) ve ayn› doktorlar›n
gözetiminde (GM, LÖ) gerçeklefltirildi.

Solunum Fonksiyon Testleri
Kapsaml› fizik muayene sonras›nda istirahat durumunda
kan bas›nc› ölçümleri yap›lan kat›l›mc›lar, ortam koflullar›
20-22˚C s›cakl›k ve %40 nem oran›nda sabit tutulan laboratuvar odas›nda spirometrik ölçüme al›nd›. Tüm ölçümler
ATS (American Thoracic Society: Amerikan Toraks Derne¤i) kriterlerine uygun olarak yap›ld› [18]. Bilgisayar destekli spirometre (Vmax 29C, Sensormedics, ABD) yard›TORAKS DERG‹S‹ • C‹LT 6, SAYI 3 • ARALIK 2005
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m›yla dinamik ve statik akci¤er hacim ve kapasiteleri ölçüldü. Elde edilen sonuçlar BTPS olarak düzeltildi ve her birey için hesaplanan hedef de¤erlerle karfl›laflt›r›ld›. Parametrelerin hedef de¤erlerinin hesaplanmas›nda yafl, boy, kilo, cinsiyet ve ›rk özelliklerinin kriter al›nd›¤› European
Coal & Steel normlar› [19] kullan›ld›.

Egzersiz Testi
Egzersiz testi, bisiklet ergometresinde (Ergometrics 800,
Sensormedics, ABD) ve sürekli EKG takibi eflli¤inde yap›ld›.
‹ki dakikal›k ›s›nma periyodunu takiben egzersize 20 watt’l›k
ifl yüküyle baflland›. Yük her iki dakikada bir 20 watt art›r›larak teste devam edildi. Bisiklet pedal h›z›n›n test süresince 70
RPM’de sabit tutulmas›na dikkat edildi. Kan bas›nc› de¤erleri iki dakika aral›klarla standart yayl› manometre (Sphigmomanometer, Erka, Almanya) kullan›larak ölçüldü. Oksijen
tüketimi (VO2) ve karbondioksit üretimi (VCO2) test s›ras›nda her solukta (breath-by-breath) ve 10 sn’lik aral›klarla ortalama de¤erleri al›narak ekspirasyon havas›ndan metabolik ölçüm cihaz›yla (Vmax 29C Metabolic Cart, Sensormedics,
ABD) analiz edildi. Kalibrasyon, her test öncesinde konsantrasyonlar› bilinen standart O2 ve CO2 gazlar›yla yap›ld›. Maksimum kalp tepe at›m› (HRmax = 210 – yafl x 0.65) formülüyle hesapland›. Testin sonland›r›lma kriterleri olarak, (1)
HRmax düzeyinin %85’ine ulafl›lmas›; (2) solunum de¤iflim
oran›n›n (respiratory exchange ratio: RER) 1.10 de¤erinin
üzerine ulaflmas› ve (3) kiflinin testi sonland›rma iste¤i kabul
edildi [20]. Anaerobik eflik düzeyi olarak, O2 için solunum eflde¤erinin (VE/VO2) sistematik art›fl›yla birlikte CO2 için solunum eflde¤erinin (VE/VCO2) artmad›¤› nokta kabul edildi
[21]. Egzersiz testi için bu protokolün tercih edilmesi, teste
ba¤l› olarak komplikasyon görülme riskinin daha düflük oldu¤u yönündeki deneyimlerimiz nedeniyledir [22-24].

‹statistiksel Analiz
Sonuçlar ortalama ± standart hata olarak verildi. Verilerin
normal da¤›l›ma uygunlu¤u Kolmogorof-Smirnov testiyle de¤erlendirildi. Normal da¤›l›m gösteren tüm de¤iflkenler için 1.
ve 10. hafta ölçümleri aras›ndaki farklar›n karfl›laflt›r›lmas›nda
efllendirilmifl t-testi kullan›ld›. Normal da¤›l›ma uymayan de¤iflkenler için 1. ve 10. hafta karfl›laflt›r›lmalar›nda efllendirilmifl t-testinin nonparametrik karfl›l›¤› olan Wilcoxon “matched pairs signed ranks test” uyguland›. Nonparametrik karfl›laflt›rmalar, kullan›ld›¤› yerde tablo ve flekillerde ayr›ca belirtildi. p<0.05 düzeyi istatistiksel anlaml›l›k s›n›r› olarak kabul
edildi. Çal›flma grubunun verileri önce birlikte de¤erlendirilmeye al›nd›; daha sonra kad›n ve erkek kat›l›mc›lara ait veriler ayr› ayr› de¤erlendirildi.

BULGULAR
Çal›flma grubuna ait genel özellikler Tablo I’de verilmifltir.
Birinci ve onuncu haftalar dahil, toplam 92 adet kardiyopulmoner egzersiz testi yap›lm›fl ve bunlar›n hiçbirinde teste iliflkin komplikasyonla karfl›lafl›lmam›flt›r. Çal›flmaya ald›¤›m›z 46
kifliden yedisinde, test s›ras›nda ölçüm standardizasyonu bozuldu¤u için, bu testler istatistiksel analize dahil edilmemifltir. Burada sunulan bulgular geriye kalan 39 kifliye ait test sonuçlar›d›r. Çal›flma dönemi süresince kad›nlarda kilo ve vücut kitle
indeksinin (s›ras›yla 1. hafta 64.0±1.7 kg, 10. hafta 65.0±1.7
kg, p<0.02; 1. hafta 25.6±0.8 kg/m2, 10. hafta 25.9±0.8 kg/m2,
p<0.05) artt›¤› görülmüfltür. Benzer flekilde erkeklerde de kilo
ve vücut kitle indeksi art›fl› (1. hafta 78.2±2.6 kg, 10. hafta
79.7±2.5 kg, p<0.01; 1. hafta 25.5±0.8 kg/m2, 10. hafta
30
p<0.05

Kad›n
(n=24)

Erkek
(n=15)

Tüm Grup
(n=39)

Demografi
Yafl, y›l

39±2

45±3

41±2

158±1

175±2

164±2

Antropometri
Boy (cm)
Kilo (kg)
BMI (kg/m2)

64±2

78±3

69±2

25.6±0.8

25.5±0.8

25.6±0.6

25
VO2max (ml/kg/dk)

Tablo I. Sigara b›rakma döneminde kardiyopulmoner egzersiz
testine al›nan gruplar›n genel özellikleri

20

▲

▲

p<0.01
Erkek

p>0.05
15
▲

Kad›n
Tüm Grup

10
5
0
1. Hafta

10. Hafta

Anamnez
Sigara (paket-y›l›)

19.8±2.1

33.7±5.0

24.7±2.5

‹laç kullan›m›

–

–

–

Bilinen hastal›k

–

–

–
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fiekil 1. Erkek ve kad›nlarda sigara b›rakman›n birinci ve onuncu
haftalar›nda yap›lan egzersiz testinde maksimum oksijen tüketiminde
gözlenen de¤iflim.
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ve 10. haftada s›ras›yla 546±25 sn ve 568±24 sn, p<0.01;
758±46 sn ve 816±40 sn, p<0.01). Yine, egzersiz testi süresince her iki grup da daha yüksek ergometrik ifl düzeylerine ulaflabilmifltir (fiekil 2). Tüm gruba bak›ld›¤›nda egzersizin daha
uzun süre sürdürülebildi¤i görülmüfltür (1. haftada 622±28 sn,
10. haftada 657±28 sn, p<0.001). Egzersiz testi öncesi istirahat
durumunda ve egzersizde yap›lan solunum fonksiyon testlerine
iliflkin bulgular Tablo II ve III’te verilmifltir. Onuncu haftada
hem kad›nlarda hem de erkeklerde maksimum istemli ventilasyon (MVV) ve inspirasyon kapasitesinin anlaml› derecede
artt›¤› görülmüfltür (Tablo II). Test öncesi sakin durumda ve
test s›ras›nda ölçülen kardiyovasküler parametrelere iliflkin
bulgular Tablo IV’te verilmifltir. Bu bulgular incelendi¤inde,
istirahat durumunda kalp tepe at›m›n›n tüm grupta anlaml›
derecede düfltü¤ü görülmektedir. On hafta sigara b›rakmakla,
egzersize kalp yan›t›n›n daha iyi duruma geldi¤i ve oksijen
nabz› de¤erinin yükseldi¤i görülmektedir.

160

Ergometrik ‹fl (watt)

140

p<0.01

120
▲

p<0.001

▲

100

Erkek

p<0.02

80
▲

60

Kad›n
Tüm Grup

40
20
0

10. Hafta

1. Hafta

fiekil 2. Erkek ve kad›nlarda sigara b›rakman›n birinci ve onuncu
haftalar›nda yap›lan egzersiz testinde ortaya konulan ergometrik ifl
ölçümünde gözlenen de¤iflim.

TARTIfiMA

kg/m2,

26.0±0.8
p<0.01) gözlenmifltir. On haftal›k sigara b›rakma sonucunda tüm grup birlikte ele al›nd›¤›nda, hem maksimum oksijen tüketiminde hem de ulafl›lan ergometrik ifl düzeyinde anlaml› art›fl görülmüfltür. Erkekler ve kad›nlar ayr› ayr› de¤erlendirildi¤indeyse, erkek grubunda (n=15) maksimum
oksijen tüketiminde anlaml› art›fl bulunurken, kad›n grubundaki (n=24) art›fl istatistiksel anlaml›l›k düzeyine ulaflmam›flt›r
(fiekil 1). Ancak, hem kad›nlar›n hem de erkeklerin egzersiz
testini daha uzun süre devam ettirebildikleri görülmüfltür (1.

Bu çal›flmada, sigaray› b›rakmak d›fl›nda gündelik yaflant›s›nda herhangi bir de¤ifliklik yapmayan bir grupta 10 haftal›k
süre içinde, hem istirahat durumunda yap›lan solunum fonksiyon testlerinde maksimum istemli ventilasyon düzeyinin ve
inspirasyon kapasitesinin artt›¤› hem de egzersiz testinde maksimum oksijen tüketimi, ergometrik ifl ve egzersiz süresinin
artt›¤› gösterilmifltir. Sigara al›flkanl›¤› olanlarda fiziksel performans›n, sigara içmeyen sa¤l›kl› popülasyondakine göre daha k›s›tl› oldu¤u bilinmektedir [3,4,25]. Gözlenen bu fiziksel
performans düflüklü¤ünün en önemli nedeniyse, sigaran›n

Tablo II. Birinci ve onuncu haftalarda egzersiz testi öncesi istirahat durumunda yap›lan solunum fonksiyon testi sonuçlar›n›n
karfl›laflt›r›lmas›
Kad›n Grubu (n=24)

FVC (L)

Erkek Grubu (n=15)

Tüm Grup (n=39)

1. Hafta

10. Hafta

1. Hafta

10. Hafta

1. Hafta

10. Hafta

3.34±0.10

3.35±0.10

4.67±0.27

4.70±0.28

3.82±0.15

3.84±0.16

FVC (%)

105±3

107±2

101±4

102±3

104±2

105±2

FEV1 (L)

2.65±0.12

2.69±0.11

3.52±0.22

3.55±0.23

2.97±0.13

3.00±0.12

FEV1 (%)

98±3

99±3

94±3

95±4

96±2

98±2

FEV1/FVC (%)

80±1

81±2

76±1

77±1

78±1

79±1

MVV (L)

92.9±4.0

101.0±3.9*

142.3±9.2

155.8±8.4‡

110.6±5.6

120.7±5.7*

VC (L)

3.40±0.09

3.50±0.10‡

4.83±0.27

4.88±0.29

3.91±0.15

3.99±0.16‡

VC (%)

107±3

110±2

101±3

103±4

105±2

108±2†

IC (L)

2.34±0.08

2.51±0.09†

3.44±0.18

3.61±0.17‡

2.73±0.12

2.91±0.11†

ERV (L)

0.85±0.06

0.93±0.07

1.21±0.17

1.23±0.18

0.98±0.07

1.04±0.08

*p<0.001; ‡p<0.02; †p<0.05; FVC: zorlu vital kapasite; FEV1: 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi; MVV: maksimum istemli ventilasyon; VC: vital kapasite; IC: inspirasyon kapasitesi; ERV: ekspirasyon rezerv hacmi.
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kan, kalp-damar ve solunum sistemleri üzerindeki olumsuz etkileridir. Günde bir paket sigara içmenin kan›n oksijen tafl›ma kapasitesinde %10 azalmaya neden oldu¤u gösterilmifltir
[8]. Kan karboksihemoglobin miktar›n›n da içilen sigara say›s›yla do¤ru orant›l› olarak artt›¤› saptanm›flt›r. Bir araflt›rmada
günde 10-12 sigara içen kiflilerde karboksihemoglobin miktar› %4 bulunurken, bu oran›n günde 30-40 sigara içenlerde
%9.1’e ç›kt›¤› bildirilmifltir [26]. Ayr›ca, sigara duman›nda
bulunan partiküllerin solunum yolu direncini ve solunum iflini art›rarak solunumu olumsuz etkiledi¤i de bilinmektedir [5].
Bir baflka çal›flmada, sigara içenler kontrol grubuyla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, alveoler ventilasyondaki kay›plar› gösteren bir parametre olarak, ölü boflluk hacminin, soluk hacmine (VD/VT)
oran›n›n egzersiz s›ras›nda artt›¤› bulunmufltur [27].
Çal›flmam›zdaki ilgi çekici solunum parametrelerinden biri de dakika ventilasyonunun (VE) maksimum istemli ventilasyona (MVV) oran›d›r. Ortalama dispne indeksi olarak adland›r›lan bu oran (VE/MVV), klinik ve pre-klinik de¤erlendirmelerde kullan›lmaya bafllanm›flt›r [28]. Hem tüm grupta
hem de kad›n grubunda VE/MVV’nin 10. haftada daha düflük
bir de¤ere indi¤i görülmektedir. Buradan, sigaray› b›rakman›n
egzersiz s›ras›nda dispneik solunum oran›n› azaltt›¤› sonucunu
ç›karmaktay›z. Erkek grubunda da düflüfl olmakla birlikte, istatistiksel anlaml›l›k düzeyine ulaflmam›flt›r (Tablo III). Egzersizin maksimum seviyesindeki soluk hacmi de¤erinin (VT) 1.
ve 10. haftalar aras›nda istatistiksel olarak anlams›z ç›kmas›na
karfl›n, VE’nin 10. haftada yüksek olmas›, bu s›rada RR’nin
daha fazla artmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu durum, bireylerin solunum ifli kapasitelerinin artm›fl oldu¤unu düflündürmektedir. Sigara kullanmaktan vazgeçildikten sonra 10. haftada tespit edilen MVV’deki ve yukar›da bahsedilen RR ve
VE de¤erlerindeki anlaml› yükselmeler, bu parametreleri belirleyici önemli unsurlar olarak bilinen hem solunum iflgücündeki hem de dayan›kl›l›ktaki iyileflmelerin göstergesidir.
Sigara duman›nda bulunan nikotinin terminal bronfliyolleri daraltarak havan›n içe ve d›fla ak›m›n› engellemesi, irritan

maddelerin bronfliyal mukozada s›v› sekresyonunu art›r›p ayn›
zamanda epitel yap›s›n› bozarak yabanc› partiküllerin at›lmas›n› güçlefltirmesi, elastik liflerin haraplanmas›yla birlikte alveollerde kollaps veya havan›n tutulmas›na neden olur. Solunum yollar›n›n direncini art›r›p kapasitelerini azaltan bu patolojik faktörler, ventilasyonun bozulmas›yla solunumun etkinli¤ini azaltmaktad›r [7]. Araflt›rmam›z›n 10. haftas›nda
testlerle saptanan VC, IC ve MVV sonuçlar›ndaki belirgin
art›fl ve dispne indeksindeki düzelme, sigaran›n terk edilmesiyle birlikte solunumun etkinli¤inde k›sa sürede iyileflme sa¤lad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Sigaraya ba¤l› olarak geliflebilen koroner vazokonstriksiyon
[16] ve miyokardiyal iskeminin [17], kalp at›m yan›t›ndaki de¤iflimleri aç›klamas› tam olarak mümkün de¤ildir. Bir baflka
olas›l›ksa, kronik nikotin al›m›ndan kaynaklanan otonomik
de¤ifliklerdir. Sigara beta-adrenerjik reseptörlerin “down” regülasyonuyla ba¤lant›l› olup [29,30], sigara içicilerinde, artan
lokal katekolamin miktar›yla iliflkili olarak istirahat durumunda kalp tepe at›m› ve kan bas›nc› artmaktad›r [31,32]. Bu
durum, ayn› zamanda nikotinin kronik al›m›yla iliflkili sempatik rezervi azaltabilir; egzersizdeki noradrenaline yan›t› düflürür [33] ve egzersiz s›ras›nda yafla göre tahmin edilen “maksimum hedef kalp at›m h›z›na ulaflmada baflar›s›zl›k” olarak tarif edilen kronotropik yetersizli¤e yol açabilir [34]. Çal›flmam›zda, istirahat durumundaki kalp tepe at›m›, sistolik ve diyastolik kan bas›nc› düzeylerinde, sigaran›n b›rak›lmas›yla birlikte anlaml› düflüfl gözledik. Bu de¤ifliklikler sempatik sistem
tonusunda sigarayla oluflan yükselmenin tekrar normal düzeylere dönmesiyle aç›klanabilir. Fakat, sempatik sistem aktivitesini do¤rudan de¤erlendirecek ölçümlerin yap›lmam›fl olmas›,
bu sonucu hipotetik düzeyde b›rakmaktad›r. Sigaray› b›rakanlar› klinik olarak takip etmede faydas› oldu¤u düflünülen ve
önceki çal›flmalarda [35] vurgulanan kronotropik yetersizlik,
10. haftada 1. haftadaki egzersiz testine göre düzelmifltir.
Kalbin bir kerede perifere pompalad›¤› kan hacmine karfl›l›k olarak tüketilen oksijen miktar›na O2 nabz› ad› verilmek-

Tablo III. Birinci ve onuncu haftalarda egzersiz testi süresince ölçülen solunum parametrelerinin karfl›laflt›r›lmas›
Kad›n Grubu (n=24)

Erkek Grubu (n=15)

Tüm Grup (n=39)

1. Hafta

10. Hafta

1. Hafta

10. Hafta

1. Hafta

10. Hafta

RR (dk–1)

38±2

41±1*

35±3

37±2

37±1

39±1*

VEmax (L)

58.69±2.31

61.52±2.14*

76.15±5.21

80.44±4.59†

64.96±2.70

68.31±2.57*

VD/VT

0.21±0.00

0.20±0.00

0.18±0.01

0.19±0.01

0.20±0.00

0.20±0.00

VE/MVV (%)

65.4±3.4

62.6±2.8†

54.8±3.4

52.1±2.0

61.6±2.6

58.8±2.1‡

VT (L)

1.58±0.06

1.53±0.05

2.23±0.21

2.15±0.13

1.81±0.10

1.75±0.07

*p<0.001; ‡p<0.02; †p<0.05; RR: solunum h›z›; VE: dakika ventilasyonu; VD: ölü boflluk hacmi; VT: soluk hacmi; MVV: maksimum
istemli ventilasyon; VE/MVV: dispne indeksi.
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Metin G. ve ark.

Tablo IV. Birinci ve onuncu haftalarda egzersiz testi öncesi istirahat durumunda ve test s›ras›nda ölçümü yap›lan kardiyovasküler
parametrelerin karfl›laflt›r›lmas›
Kad›n Grubu (n=24)

Erkek Grubu (n=15)

Tüm Grup (n=39)

1. Hafta

10. Hafta

1. Hafta

10. Hafta

1. Hafta

10. Hafta

HR(vuru/dk)

82±2

76±1#

77±3

70±2‡

80±2

74±1*

SKB (mmHg)

105±3

102±3†

109±2

112±3

107±2

105±2

DKB (mmHg)

63±2

60±1‡

61±2

64±2

62±1

61±1

HRmax

163±2

165±2

157±3

165±3*

161±2

165±1*

Hedef HR (%)

89±1

89±1

87±1

91±1*

88±1

90±1*

‹stirahat

Egzersiz

7.2±0.2

7.5±0.2#

11.3±0.5

11.7±0.5

8.7±0.4

9.0±0.4‡

%O2 nabz›

O2 nabz›

81±2

86±3#

81±3

83±3

81±2

85±2#

SKB-max

143±5

145±4

145±3

151±3

143±3

146±3

DKB-max

59±1

59±2

59±2

61±2

60±1

59±1

Eflik nabz›

132±2

131±2

127±4

127±4

130±2

130±2

AnaVO2

12.1±0.7

11.8±0.6

14.2±0.8

14.7±0.9

12.9±0.5

12.8±0.6

Süre (sn)

217±14

225±13

294±27

314±18

245±14

257±12

Anaerobik

*p<0.001; ‡p<0.02; †p<0.05; #p<0.01; ; HR: kalp tepe at›m›; SKB: sistolik kan bas›nc›; DKB: diyastolik kan bas›nc›; Max: maksimum;
AnaVO2: anaerobik eflik düzeyindeki oksijen tüketimi.

tedir. O2 nabz›, bir dakikada tüketilen oksijen miktar›n›n dakikadaki kalp h›z›na bölünmesiyle hesaplanmaktad›r. Egzersiz
esnas›nda bir defal›k at›m hacminin, dolay›s›yla da dolafl›m
sisteminin verimi hakk›nda kaba bir fikir verir [21]. Tüm grup
sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, oksijen nabz› de¤erlerinin sigaray›
b›rakmakla anlaml› flekilde yükseldi¤ini görüyoruz. Kad›n ve
erkekler ayr› ayr› de¤erlendirildi¤indeyse, kad›nlardaki art›fl›n
istatistiksel anlaml›l›¤›n› korudu¤u, fakat erkeklerdeki oksijen
nabz› yükselmesinin istatistiksel anlaml›l›¤a ulaflamad›¤› görülmektedir. Sigaray› b›rakmakla solunum ve kalp parametrelerinde meydana gelen iyileflme düzeylerinin cinsiyete ba¤l›
de¤ifliklikler gösterdi¤i bilinmektedir [36]. Kad›n grubundaki
iyileflme düzeyinin daha belirgin olmas›, önceki çal›flmalarla
uygunluk göstermektedir.
Sigara içenlerde kontrol grubuyla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, egzersiz s›ras›nda anaerobik efli¤in belirgin olarak düfltü¤ü, yorgunlu¤un erken bafllad›¤› [27], günde 10 gramdan fazla tütün kullanan a¤›r sigara içicilerindeyse VO2max’›n anlaml› ölçüde azald›¤› gösterilmifltir [37]. Ayr›ca maksimum egzersiz s›ras›nda sigaray› pasif olarak inhale etmenin dahi VO2max’› düflürdü¤ü,
egzersiz zaman›n› azaltt›¤›, maksimum kan laktat›n› art›rd›¤› ve
yorgunlu¤u hissetmeyi fazlalaflt›rd›¤› bildirilmifltir [38]. Gordon ve ark. ise, yorgunluk, dispne ve bacak a¤r›s› nedeniyle egzersizi durdurman›n sigara kullananlarda iki kat daha fazla ol-
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du¤unu bildirmifllerdir [39]. Çal›flma grubumuzda, hem kad›nlarda hem de erkeklerde, anaerobik dayan›kl›l›¤›n bir göstergesi olan anaerobik süre artmas›na ra¤men art›fl istatistiksel anlaml›l›¤a ulaflmad›. Anaerobik kapasite de¤iflikliklerinin klinik
önemini de ortaya koyabilmek için, daha kalabal›k gruplarda
ve do¤rudan anaerobik kapasite ölçümlerine yönelik testlerin
de (örn. Wingate testi) dahil edildi¤i çal›flmalara ihtiyaç oldu¤unu düflünüyoruz. Bir baflka araflt›rmada, bir y›ll›k sigaray› b›rakma süresi, egzersiz s›ras›ndaki aerobik kapasiteyi bafllang›ç
de¤erlerine göre anlaml› olarak art›rm›flt›r [40].
Sigaray› b›rakman›n istenmeyen bir sonucu gibi görünen
ve kiflilerin kilo ve vücut kitle indekslerinde bizim de saptad›¤›m›z anlaml› art›fllar›n, tedavilere eklenebilecek uygun diyet
ve egzersiz reçeteleriyle çözümlenebilecek masum sorunlar oldu¤unu düflünmekteyiz. Oysa, bozulmufl kardiyovasküler kapasite ve kronotropik yetersizli¤in sigara kullanmayla iliflkisi,
özellikle erkeklerde artan yaflla birlikte daha ciddi sorunlar yaratabilmektedir [35]. Ayr›ca, akci¤er fonksiyonlar› da yafllanmayla azalmaktad›r. Sigara kullan›m›ysa, pulmoner fonksiyonlardaki bu düflüflü h›zland›rmadaki en önemli çevresel etken olup, bu etkisiyle mortalite ve morbidite için ciddi bir risk
faktörü olarak görülmektedir. Sigaray› b›rakman›nsa, solunum sistemi ifllevlerindeki kayb› azaltt›¤› ve buna ba¤l› olarak
mortalite s›kl›¤›n›n düfltü¤ü bildirilmifltir. Ayr›ca, bozulmufl
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pulmoner fonksiyonlu erkeklerde sigara b›rak›ld›ktan sonra
kardiyovasküler hastal›klardan kaynaklanan mortalite oranlar› da azalmaktad›r [41].
Çal›flmam›z sonucunda, sigara içenlerde kardiyopulmoner
egzersiz testlerinin komplikasyonsuz uygulanabilece¤ini düflünmekteyiz. Sigara b›rakma polikliniklerine baflvuran ve b›rakma programlar›na egzersizin de eklenmesi düflünülen kiflilerde, herhangi bir egzersiz tipi önermek yerine egzersiz testiyle fiziksel kapasitenin belirlenmesi ve kifliye uygun egzersiz
program›n›n verilmesi uyumu, egzersiz verimini ve egzersizin
olumlu etkilerini art›racakt›r. Fiziksel egzersiz kapasiteleri sigaray› b›rakt›ktan sonra 10 hafta gibi k›sa bir sürede belirgin
ilerleme göstermektedir.
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