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Maksimum oksijen tüketimi (VO2maks), şiddetli egzersiz esnasında vücut tarafından 

alınan, taşınan ve kullanılan en yüksek oksijen miktarı olarak tanımlanabilir. VO2maks, 

egzersiz fizyolojisi alanında en çok araştırılan başlıca özelliklerden özelliklerden bir tanesidir. 

VO2maks, çok tartışmalı olmakla beraber, egzersiz fizyologlarının çoğunluğu tarafından 

solunum ve dolaşım sisteminin fonksiyonel sınırlarının en iyi göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. VO2maks, özellikle elit düzeydeki sporcularda dayanıklılık performansı ile 

beklendiği kadar yüksek ilişki vermemekle beraber, dayanıklılığın diğer bileşenlerinin temel 

seviyesi olduğundan, elit düzeyde dayanıklılık performansının ön şartıdır. VO2maks 

laboratuar ve saha koşullarında  indirekt kalorimetri veya tahmin yöntemleriyle saptanabilir. 

VO2maks’ın indirekt kalorimetrik ölçümü, bir ergometrede şiddeti giderek artan egzersiz 

protokollerinde spirometrik olarak ölçülebilir. Çok sayıda test protokolü geliştirilmiştir ve 

protokollerde uygulanan yük artışı ve süre, bir protokolden diğerine önemli değişimler 

göstermektedir. Bununla beraber genel olarak, laktik asit, maksimal kalp atım hızı, solunum 

değişim oranı gibi yan değişkenlerde farklar çıkmasına rağmen ölçülen VO2maks değerinde 

önemli bir fark gözlenmemektedir. Test protokolleri genel olarak kesintili ve sürekli 

protokoller olmak üzere iki ana sınıfa ayrılabilir. Kesintili protokoller sürekli protokollere 

göre çok zaman alması nedeniyle dezavantaja, kan alımı gibi diğer verinin toplanmasını 

kolaylaştırdığı için avantaja sahiptir. Sürekli protokoller ayrıca ramp ve basamaklı protokoller 

olarak iki sınıfa ayrılabilir. Koşu bandında protokoller sürekli ve kesintili olarak sabit hız-

artan eğim, sabit eğim-artan hız ve artan hız-artan eğim şeklinde uygulanabilir. Egzersiz veya 

antrenman şiddetini belirlemek için maksimal kalp atım hızının yüzdesi, rezerv kalp atım 

hızının yüzdesi ve sabit laktat konsantrasyonlarına karşılık gelen tempolar gibi çok sayıda 

fizyolojik kriter kullanılmaktadır. Bununla beraber VO2maks ve ilgili değişkenleri dikkate 

alan egzersiz şiddet kriterleri diğer tüm egzersiz şiddet kriterlerinden daha değerlidir. Bu 

nedenle VO2maks’ın güvenilir ve geçerli ölçümünün belirli zaman aralıklarında düzenli 

olarak yapılması, hem şiddeti iyi ayarlanmış antrenman veya egzersiz yapılmasına olanak 

sağlar, hem de dayanıklılık antrenmanlarının fizyolojik etkilerinin değerlendirilmesinde 

değerli bilgiler sunar.  
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