
 
 

Giriş  
Bu çalışmada bir gönüllüden kaydedeceğiniz elektromiyogram (EMG) yardımıyla iskelet kasının elektriksel aktivitesini 
inceleyeceksiniz. Hem istemli hem de uyarılmış kas aktivitesinin EMG kayıtlarını alırken, sinir ileti hızını da ölçeceksiniz. 

  
Erken dönem bir yüzey EMG kaydı. 
Fotoğrafta ortada görülen kişi,  
bu tekniğin öncüsü olan John Basmajian'dır.  

Öğrenme Hedefleri 
Bu günkü uygulamanın sonunda:  

 İstemli kas kasılması sırasındaki EMG sinyallerini kaydedecek ve ihtiyaç arttıkça kasılma gücünün nasıl arttığını 
inceleyecek;   

 Antagonist (zıt) kasların aktivitesini ve koaktivasyon mekanizmasını inceleyecek;  

 Dirsek noktasında median siniri uyararak meydana getireceğiniz EMG cevaplarını kaydedecek;  

 Bilek ve dirsekten yaptığınız sinir uyarımlarının oluşturduğu kasılma cevapları arasındaki gecikme farkından yola çıkarak 
sinir ileti hızını ölçeceksiniz. 

 
İşlem Basamakları 

 DİKKAT! 

Bazı deneyler deri üzerine yerleştirilecek elektrotlar aracılığıyla kaslara elektrik şokları verilmesini gerektirmektedir. 
Kalp pili taşıyanlar veya herhangi bir sinirsel veya kalp rahatsızlığına sahip olanlar bu deneylerde gönüllü 
olmamalıdırlar.  
Eğer deneğiniz deney sırasında fazla rahatsızlık hissederse deneyi hemen sonlandırarak laboratuvar eğitmenlerinize 

danışınız.  

Elektrotların takılması: 
1. Eğe varsa kolunuzdaki takı, saat gibi şeyleri çıkartınız.  
2. 5 girişli Bio Amp kablosunu PowerLab'ın Bio Amp soketine takınız.  
3. Şekilde gösterildiği gibi, renklerle kodlanmış beş elektrot kablosunu Bio Amp'a bağlayınız.  
4. Topraklama şeridini sıkı bir şekilde bileğinize yahut elinize bağlayınız. Kayışın saçaklı kısmı deriyle tam olarak temas 

etmelidir. Yeşil elektrot kablosunu topraklama kayışına bağlayınız. Eğer topraklama şeridi tek bir bağlantı noktasına 
sahipse, bu kablonun ucu toprak işaretine en yakın bağlantı noktasına takılmalıdır.  



5. Eğer alkollü silme bezleriniz varsa deri üzerinde elektrodların konacağı tüm alanları bunlarla güzelce temizleyiniz. Kolun 
süt ısmındaki biseps kasının üzerini örten deriye, şekilde görüldüğü gibi elektrotların pozisyonlarını işaretlemek amacıyla 
iki adet küçük artı işareti koyunuz. Artı işaretlerinin arasında 2-5 cm kadar aralık olmalıdır ve kolun uzun ekseni boyunca 
dizilmelerine dikkat edilmelidir. Ayrıca bu noktalarda deriyi bir kazıma pedi veya jeli aracılığıyla hafifçe kazıyınız.   

 Bu adım, derinin dış tabakasının elektriksel direncini azaltıp iyi bir elektrot teması sağlamak açısından önemli bir 
adımdır.  

6. Kolun arka kısmındaki triseps kası üzerindeki deriyi de 5. adımda anlatıldığı gibi elektrot yerleşimi için hazırlayınız. 
Triseps elektrotlarının yerleşim yerleri şekilde görülmektedir.  

7. Tek kullanımlık EKG elektrotlarını yapışkan kısmını kaplayan filmleri ayırarak hazırlayınız. Daha önceden koyduğunuz 
artı işaretlerinin olduğu noktalara bu elektrotları yerleştirerek sıkıca yapışmalarını sağlayınız.  

8. Dört adet kayıt kablosunu poiztif ve negatif uçlar CH1 ve CH2 girişlerine gelecek şekilde Bio Amp kablosuna bağlayınız.  
9. Bio Amp kablosunun CH1 girişine bağlı elektrot kablolarını biseps üzerindeki elektrotlara bağlayınız. CH2 girişine bağlı 

olanları ise triseps üzerindeki elektrotlara bağlayınız. Hangisinin pozitifi, hangisinin negatif olduğu burada çok önemli 
değildir.  

10. İlerlemeden önce her dört elektrodun ve topraklama şeridinin doğru bir biçimde bağlandığından emin olunuz.  
11. PowerLab'ın elektriğe bağlı ve açık durumda olduğundan emin olunuz.  

 
 

Deney 1  
Bu deneyde, istemli kas kasılması sırasında kasta meydana gelen elektriksel aktivite değişikliklerini kaydederek artan 
ihtiyaç durumunda bu aktivitenin nasıl değiştiğini inceleyeceksiniz.   
LabTutor panelinde gördüğünüz alt iki kanal ham EMG aktivitesini göstermektedir. Üstteki iki kanal ise ham sinyallerden 
hesaplanan integral kas aktivitesini göstermektedir. İntegral aktivite kas aktivitesini incelemk amacıyla sıklıkla kullanılır ve 
sayısal olarak incelenmesi daha kolaydır.  

İşlem basamakları 

  Deneyiniz sırasında gerektikçe, verilerinizin tamamını görebilmek için Otomatik boytulandırma düğmesini kullanınız. 
1. Rahat bir pozisyonda oturun; dirseğiniz yaklaşık dik açılı bir pozisyonda ve avuç içiniz yukarı bakacak şekilde olsun. 

Diğer elinizle ise kayıt alınan kolunuzun bilek bölümünü kavrayınız.  
2. Veri dosyasına kendi adınızla bir Yorum ekleyiniz. 
3. Başlat komutu veriniz.  
4. "Biseps kasılması" şeklinde bir yorum girdikten sonra kayıt alınan kolunuzu büküp diğer elinizle bu harekete mani olmaya 

çalışarak, biseps kasıyla orta derecede bir kasılma gerçekleştiriniz. Kayıtlarınızı izleyiniz. 
5. "Triseps kasılması" şeklinde bir yorum giriniz. Hemen ardından da bir yandan kayıt yapılan kolunuzu açarak 

düzleştirmeye çalışırken bir yandan da diğer elinizle bu harekete mani olunuz.   
6. 3 ve 5. adımları, bu kez de biseps ve triseps kaslarınıza maksimum güç uygulayacak şekilde tekrarlayınız.  
7. Dur düğmesine tıklayınız.  

Kaydedilen sinyaller LabTutor panelinizde tam olarak görünmüyorsa Otomatik boyutlandırma düğmesini kullanmayı 
unutmayınız.   
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8. Bir kez daha rahat bir pozisyonda oturun, bileğinizi havada asılı durumda tutarak, avucunuz yukarı bakacak şekilde 
kolunuzu dik açılı bir konumda tutunuz.   

9. Kaydı tekrar başlatınız. 
10. Bir arkadaşınız elinizin üzerine bir kitap yahut ona benzer bir ağırlık koysun ve bunu yaparken kaydınıza "Bir kitap" 

yorumunu giriniz.  
11. Kitabı 2-3 saniye kadar bu şekilde tutarak EMG değişikliklerini kaydediniz.   
12. Kaydı durdurunuz.  
13. 9 ve 13. adımlar arasındaki işlemleri her seferinde bir kitap artırarak ve yorumla bunu işaretleyerek iki, üç ve dört kitap 

için tekrarlayınız.   

 

 
Analiz 

1. Kaydedilen verilerinize göz gezdirerek ham biseps kas aktivitesindeki değşimleri gözleyiniz. Ayrıca el zerine ağırlık 
koymanın triseps aktivitesinde ya çok az değişiklik yaptığını veya hiç etkilemediğini gözlemleyebilirsiniz.  

2. Biseps aktivitesinin küçük bir bölümünü seçtikten sonra yatay sıkıştırma ayarını 1:1 oranına getirerek ve Otomatik 
boyutlandırmaya basarak aktiviteyi ayrıntılı olarak inceleyin. Ham EMG sinyalinin birçok ve kısmen üst üste binmiş 
dikensi sinyallerden oluştuğunu görebilirsiniz.  

3. Ham kayıt (Biseps) ile integre kaydın (Int. Biseps) arasındaki ilişkiye dikkat ediniz. Entegre aktivite kaydının yüksekliği, 
ham EMG sinyalinin toplam aktivitesini yansıtır ve kas aktivitesinin daha basit bir şekilde izlenebilmesini sağlar.  

4. Dalga imleci ve Değer panelini kullanarak, ağırlıklar eklendikçe alınan entegre kas aktivitesinin genlik değerlerini tabloya 
kaydediniz. Kaydın yüksekliği kas tarafından üretilen güçle doğru orantılıdır. 
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Deney 2  
Bu deneyde zıt kasılan (antagonist) kasların aktivitelerini ve birlikte aktivasyon (koaktivasyon) olaylarını 
inceleyeceksiniz.   

İşlem basamakları 
1. Rahat bir pozisyonda oturun; dirseğiniz yaklaşık dik açılı bir pozisyonda ve avuç içiniz yukarı bakacak şekilde olsun. 

Diğer elinizle ise kayıt alınan kolunuzun bilek bölümünü kavrayınız.  
2. Deney 1'de yaptığınız gibi biseps ve triseps kaslarını sırasıyla aktive ediniz. Bu zıt aktivasyon hareketini her iki kası da 

yaklaşık aynı miktarda kasıp gevşetecek kadar devam ettiriniz.   
3. Başlat tuşuna tıklayınız.  
4. Bu fasılalı hareket kalıbını tekrarlamaya 20-30 saniye kadar devam edin.   
5. Dur tuşuna basınız.  
6. Verilerinizi inceleyiniz. Dalga kayıtları şurada gösterilen örneklere benzer olmalıdır.  

 

Koaktivasyon 
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Analiz 
1. Kaydınızı gözden geçirerek biseps ve triseps kayırlarını inceleyiniz.  
2. Biseps ve triseps kaslarında büyük öçekli dalgalanmaların olduğu bölgeleri tesbit ediniz.  
3. Biseps kasının kuvvetli bir şekilde faaliyete geçtiği dönemlerde triseps aktivitesinin az miktarda arttığına dikkat ediniz. 

Buna mukabil, triseps kası kuvvetle kasıldığında da biseps kasında çok küçük oranlarda bir aktivite izlenmektedir. Bu 
mekanizmaya "koaktivasyon" adı verilir. Fizyolojik olarak faydası tam olarak açık olmasa da dirsek eklemini sabitlemeye 
yaradığı düşünülmektedir.  

4. Biseps ve trisepsin kasılmaları sırasında oluşan integre EMG aktivitelerini ölçerek tabloya yerleştiriniz. Bu işlem için altta 
bulunan iki adet Değer panelini kullanmanız gerekmektedir.  

 
 

İşlem basamakları 
Bu deneyde median siniri bilek bölgesinden uyararak (başparmak kaslarından birisi olan) Abductor ollicis brevis kasından 
kas aktivitesini kaydedeceksiniz. Bir önceki deneydeki gönüllü arkadaşınızla devam edebileceğiniz gibi yeni bir gönüllü 
de seçebilirsiniz.  

  Kas kasılması ve gıdıklanma veya ağrı gibi duyular sinir uyarımyla ilgilidir.  
Bu deney için dört kayıt elektrodundan sadece ikisini kullanacağınızdan sistemi aşağıdaki gibi hazırlayınız: 

 Bio Amp kablosunun Kanal 2 soketindeki elektrot kablolarını çıkartarak elektrotları triseps kasından uzaklaştırınız.   

 Deneğinizin bisepsine bağlı elektortları çıkartınız fakat Kanal 1 girişine bağlı kabloları çıkartmayınız.  
Şimdi de kuruluma şağıdaki gibi devam ediniz: 

1. Bir tükenmez kalem kullanarak, abductor pollicis brevis kası üzerine, şekildeki elektrotların konduğu noktalara karşılık 
gelecek iki küçük artı işareti koyunuz. Artı işaretlerinin arası 2-3 cm kadar olmalıdır.  

2. Elektriksel direnci düşürmek için işaretlerin olduğu yerdeki deri bölgelerini hafifçe kazıyınız. 
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3. İki yeni tek kullanımlık EKG elektrodu alınız ve bunları şekilde gösterildiği gibi kayıt yerlerine oturacak şekilde yapışkan 
bölgelerinden bir miktar kırpınız.  

4. İşaretlediğiniz noktalara gelecek şekilde elektortları yerleştiriniz. Elektrotların hareket etmesini engellemek için 
elektortlara yakın olan kabloları yapışkan bir bant ile deriye sabitleyiniz.  

 Çubuk elektordun arka kısmındaki nokta işareti artı işaretli elektordun yerini belirtmektedir. Elektrodu, negatif ucu 
bileğe yakın olacak şekilde resimde gösterildiği gibi bağlayınız. Elektrot ele doğru ve kolun uzun eksenine paralel olarak 
yerleştirilmelidir.  

5. Uyarıcı çubuk elektrodu PowerLab'ın izole stimulatör çıkışına bağlayınız: Kırmızı (pozitif) kablo girişi kırmızı çıkışa ve 
siyah (negatif) kablo ise siyah çıkışa bağlanacaktır. 

6. Uyarıcı elektrodun her iki gümüş ayağı üzerine az miktarda elektrod kremi koyunuz. 
7. Uyarıcı elektrodu gönüllü arkadaşınızın bilek bölgesindeki median sinir üzerine yerleştiriniz. (yaklaşık olarak yerleşim 

yerini şekilde görebilirsiniz).  
8. Uyarıcı anahtarını ON (açık) konuma getiriniz. İzole uyarıcı birim sadece kayıt yapılırken aktif durumdadır ve diğer tüm 

durumlarda kapalı konumdadır. 

 
 

Uyarıcı çubuk elektrot 
Uyarıcı çubuk elektrot bir izole uyarıcı birimi uçbirimi bulunan tüm PowerLab'lara bağlanabilir. Periferik sinirlerin 
elektirksel uyarımı için kullanılır. 
Periferik sinirleri uyarırken elektrodu doğru biçimde yerleştirmek önemlidir. Bu yerleşim modele göre farklılık 
göçsterdiğinden önce hangi modeli kullandığınızı tesbit ediniz. 
Uyarıcı çubuk elektrotların iki tipi vardır:  

 Daha yeni olan model, arka kısmında kablolara yakın, artı elektrodu işaret eden kırmızı bir nokta bulunan siyah plastikten 
yapılmıştır. 

 Daha eski olan model ise (yukarıdaki şekil) beyaz plastikten imal edilmiştir ve aynı işi gören kırmızı nokta kablolara zıt 
taraftadır. 

 

Uyarıcı aç/kapa anahtarı 

 

 

Deney 3  
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Bilek bölgesinden median siniri uyararak abductor pollicis brevis kasından kas aktivitesini kaydedeceksiniz.  

İşlem basamakları 
1. İzole stimulatör iletişim kutusunun oklarına tıklayarak veya kaydırma çubuğu aracılığıyla akım şiddetini 8 mA değerine 

ayarlayınız. 0.05 nsaiye sonra kayıt kendiliğinden duracaktır. 
2. Uyarı vermek istediğiniz her seferde Başlat düğmesine tıklayınız. Sonuçta elde edeceğiniz dalga kayıtları şekildeki gibi 

gözükecektir.  

 Sinirin uyarıldığından ve elektrodun deney boyunca yerinden oynamadığından emin olmak için uyaran elektrodunun arka 
kısmına elle basınç uygulayınız. 

 Herhangi bir yanıt göremiyorsanız, dalganın genliğini 2 mA'lik artışlarla 12 mA'e kadar yükseltiniz. 

 Eğer halen cevap alamıyorsanız, ulnar siniri uyarmayı deneyiniz. (Bazı kişilerde anatomik varyasyonlara bağlı olarak 
abductor poliicis brevis kası median sinir yerine ulnar sinir tarafından innerve edilir).  

3. Bir yanıt elde edildiğinde, en iyi uyaranı (en yüksek kas yanıtını) alabileceğiniz noktayı tesbit etmek üzere elektrodun 
yerleşimini ayarlayınız. 

4. Elektrot doğru bir şekilde yerleştirildikten sonra uyaran genliğini 2 mA aralıklarla artırınız. 20 mA değerine ulaşana yahut 
uyaranlarla daha büyük bir cevap elde edemediğiniz noktaya kadar cevapları kaydediniz 

5. Uyarıcı anahtarını kapalı konuma getiriniz.  
6. Uyaran elektrodunu uzaklaştırdıktan sonra elektrodun bıraktığı izlerden ele en yakın olanını bir tükenemz kalemle 

işaretleyiniz. 
 

Tipik maksimal cevap 

 
 

 
 

Analiz 
1. LabTutor panelinin alt kısmındaki kaydırma çubuğunu kullanarak uyarımlar sonucu kaydettiğiniz kas cevaplarını 

inceleyiniz.  
2. Tek bir cevap eğrisini gecikme (latens) değerini ölçünüz. (dalgaların genliğinin herhangi bir önemi yoktur).  

  'Latens' uyaranın verildiği anın başlangıcından (kayıdın başlangıcından) cevabın başlangıcına kadar geçen süredir. 
Uyarana çok yakın mesfede bir hareketlenme görebilirsiniz; bu uyaran artefaktıdır ve göz ardı edilmelidir.  
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3. Kas cevabının başladığı noktaya tıklayınız.  
4. Değer panelinde göreceğiniz latens değerini tablodaki "Latens (Bilek)" kolonuna aktarınız. Bir sonraki deneyde bu kez 

dirsekten uyaracak ve yine gecikmeyi ölçeceksiniz.  

Uyaran artefaktı 
Uyaran artefaktı verilen elektriksel uyaranın doğrudan dokular tarafından kasa iletilmesinden kaynaklanır Dolayısıyla 
iletimi çok hızlıdır fakat yönelimi rastlanstısaldır.  Sinir uyarımına verilen maksimal tepkinin genliği buna göre genellikle 
çok yüksektir. 

 

 
 

Deney 4 
Bu kez dirsekten yapılan uyarıma cevap olarak meydana gelen kas kasılmasının gecikmesini ölçeceksiniz. Bu cevapları 
gecikmesi, bilekten yapılan uyaranda olduğundan daha uzun olacaktır. Gecikmeler arasındaki zaman farkından yola 
çıkarak sinir ileti hızını hesaplayabileceksiniz.  

Hazırlık 
1. Çubuk uyarı elektrodunu dirseğin ön bölgesinin medialine şekilde gösterildiği gibi yerleştiriniz. Bu noktada sinir dokuların 

daha derinliklerinde seyrettiği için elektroda daha fazla baskı uygulamanız gerekbilir. Elektrodun yönelimi, kırmızı nokta 
dirseğe yakın pozisyonda olacak şekilde, bilekteki yerleşimin aynısı olmalıdır.  

2. Uyarıcı birim anahtarını ON (açık) konumuna getiriniz.  

İşlem Basamakları 
1. Uyarıcı panelindeki akım şiddetini 8 mA değerine ayarlayınız.  
2. Her uyarı vermek istediğiniz Başlat düğmesine tıklayınız. Bunu birden çok defa yaparak düşük genlikli uyaranlarla 

elektrod için en uygun noktayı bulmaya çalışınız.  
3. Eğer cevap alamıyorsanız, yaran şiddetini artırınız.  
4. Uyarıcı elektrot için en uygun noktayı bulduktan sonra uyaran şiddetini 15-20 mA düzeyine çıkartınız.  
5. Başlat düğmesine tıklayınız.  
6. Uyarımı bir kaç defa tekrarlayınız.  
7. Uyarıcı birim anahtarını kapalı duruma getiriniz.  
8. Uyaran elektordunu uzaklaştırdıktan sonra ele en yakın olan elektrot ucunun bulunduğu noktayı bir tükenmez kalemle 

işaretleyiniz ve ardından diğer kayıt elektrotlarını da çıkartınız.  
 

Elektrot yerleşimi 
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Analiz 
1. Dirsek ve bilek üzerinde işaretlediğiniz noktaların arasındaki mesafeyi ölçünüz. Bu mesafe, uyarım noktaları arasındaki 

mesafedir. 
2. Bilekten yaptığınız uyarımlardaki gibi LabTutor paneldeki cevap dalgalarından birisinde dirsek uyarımının latensini 

ölçünüz. 
3. Tabloda latens ce mesafe değerlerini uygun hücrelere kaydediniz.  

  Sinir ileti hızı tabloya girdiğiniz değerler üzerinden aşağıdaki formüle göre otomatik olarak hesaplanır: 
Hız = Mesafe ÷ Zaman  
Sinir ileti hızının birimi mm/ms veya eşdeğer olarak m/s şeklinde ifade edilir.  

Rapor 

 

Deney 1: İstemli Kasılma 



 

 
Çalışma soruları 

1. Bir EKG'de kaydedilen düzenli dalgalardan farklı olarak EMG dalgaları düzensiz bir görünüm arzeder. Sizce bunun 
nedeni ne olabilir? 

  
2. Kendi fiadelerinizle, kolunuza artanb ir ağırlık yüklemesi yaptığınızda EMG'de meydana gelen değişiklikleri açıklayınız. 

Topladığınız veriler ışığında, ağırlık yüklenen kasa neler oluyor olabilir? 

 

Deney 2: Zıt aktivite ve koaktivasyon 



 

 
Çalışma soruları 

3. Koaktivasyonun nedir? Bu duruma nasıl açıklama getirebilirsiniz? 

 
4. İnsanlarda iki ayak üstünde duruş için karın ve omurgayı destekleyen kasların koaktivasyonunun önemli olduğu 

gösterilmiştir. Verilerinizden yola çıkarak, trisepsin koaktivasyonunun bisepsin düzgün işlev görmesi için gerekli olduğunu 
veya tam tersini söyleyebilir miyiz? 

 

Deney 3 ve 4: Uyarılmış EMG ve sinir ileti hızı 

 



Çalışma soruları 
5. Uyaranın verilmesinden kas cevabının oluşmasına kadar geçen süreçte (latent periyotta) meydana gelen fizyolojik 

olayları sıralayınız. 

 
6. Latent periyoda katkı yapan (yukarıda bir numaralı soruya cevap olarak verdiğiniz) basamaklardan hangisi uyarıcı 

elektrodun pozisyonuna bağlıdır? 

 
7. Sonuçlarınız ve sinir ileti hızı hesaplamalarınız ışığında bir sinir siyanlinin omurilikten ayak başparmağına ulaşması ne 

kadar sürer? Katedilen mesafeyi bir metre olarak düşününüz. 

 
8. Grubunuzdaki bireyler arasında sinir ileti hızı açısından değişkenlikler var mı? Bunun açıklaması nasıl yapılabilir? 

 

Elektromiyografi: Temel Bilgi 
İskelet kasları hareket ve iskeletin desteklenmesi işinin büyük çoğunluğunu yürütürler. Her kas demetler (fasiküller) 
halinde organize olmuş kas lifelerinden (kas hücrelerinden) oluşur (Şekil 1). 

 
Şekil 1. İskelet kasının yapısı.  

Her bir kas lifi bir motor aksonun dalı tarafından sinirlendirilir. Normal koşullarda bir sinir aksiyon potansiyeli o motor 
nöron ve dalları tarafından uyarılan tüm kas liflerinin kasılmasına neden olur. Bir motor sinir ve uyardığı kas liflerinin 
tümüne birden "motor birim" adı verilir (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Motor birimin bileşenleri.  

Bu aktivasyon süreci: aksiyon potansiyelinin (ya istemli olarak veya periferal sinirin elektriksel olarak uyarılması yoluyla) 
başlatılması, oluşan aksiyon potansiyelinin sinir lifi boyunca yayılması, sinir-kas kavşağında nörotransmiterlerin 
salgılanması ve kasın kasılmasını sağlamak üzere kas hücresi zarının depolarizasyonu basamaklarını içerir. 
Elektromiyografi, bir kasın ve onu kontrol eden motor sinirlerin elektriksel aktivitesini ölçen tekniğin adıdır. Kaydedilen 
veri ise "elektromiyogram" olup, EMG veya "myogram" olarak da bilinir. EMG kaydı iki yöntemle yapılır: Kas içerisine iğne 
şeklindeki elektrotların sokulması veya deri yüzeyine yerleştirilen kaydedici elektrotlarla. Kaydedilen dalgalar, sinir 
uyarıldığında kasın tepki verebilme yeteneğinin değerlendirilebilmesini sağlar. Klinikte, EMG genellikle güçsüzlük şikayeti 



olan veya muayenelerde kas gücünde aksaklık gözlenen hastalara uygulanır. Sinirsel bozuklukluklardan kaynaklanan 
kas güçsüzlükleri ile diğer durumların ayırt edilebilmesini sağlar.  
EMG, kompleks hareketler sırasında kas aktivitesinin örüntülerini ve zamanlamasını incelemeye de imkan verir. Ham 
EMG sinyali, kayıt anında kas liflerinin elektriksel aktivitesini yansıtır. Motor birimler asenkron olarak ateşleme yaparlar 
ve bazen, çok zayıf kasılmalar sırasında EMG sinyaline her bir motor birimin katkısını gözleyebilmek mümkündür. Kas 
kasılmasının gücü arttıkça ise aksiyon potansiyellerinin yoğunluğu artar ve herhangi bir andaki ham sinyaller binlerce kas 
lifinin ortak aktivitesini yansıtmaya başlar.   
İlk deneyde kolun biseps ve triseps kaslarının istemli kasılma sırasındaki EMG aktivitlerini kaydedeceksiniz (Şekil 3).  

 
Şekil 3. İskelet kasının yapısı.  

İstemli kas kasılması sırasında kaydedilen ham EMG sinyalleri, EMG aktivitesinin yoğunluğunu tesbit etmek üzere farklı 
şekillerde işlenebilir. Burada kullanılan yöntemde EMG dalgalarının negatif bölgeye inen uzantıları ters çevrilip bütün 
sinyalin integrali alınarak tek tek dikenler yumuşatılrı ve böylece zamanla kas aktivitesindeki değişimin daha net 
görülebilmesi sağlanır. Çalışmanızın bu bölümünde koaktivasyon sürecini inceleyeceksiniz. Koaktivasyon, bir kas 
kasılırken, onunla zıt hareket yapan (antagonist) kasların da düşük düzeyde uyarılmasıdır. Bu olayın fizyolojik çnemi tam 
olarak bilinmemektedir fakat eklemleri stabilize ettiği düşünülmektedir.   
Ayrıca bir kasa giden motor sinirleri uyararak uyarılmış EMG sinyalleri de kaydedeceksiniz. Abductor pollicis brevis kası, 
elin palmar yüzeyinde "thenar" kas grubuna dahil olanb ir kastır (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Ön kol ve elin bazı kasları.  

Abductor pollicis brevis kasına giden motor sinirin (median sinir) dirsek ve bilek bölgelerinden uyarılması kolaydır. Bu 
deneyde düz metal disk elektrotlar gönüllü arkadaşınızın derisi üzerine yerleştirilecektir. Deneyde deri üzerinden sinire 
kısa elektriksel uyarımlar verilerek neticede meydana gelecek olan kas kasılmaları kaydedilecektir. Cevabın hızı, sinirin 
iletim hızına bağlıdır. Genellikle normal sinir iletim hızı saniyede 50-60 metre civarındadır. Bununla beraber sinir ileti hızı 
bireyler arasında ve sinriden sinire değişkenlik gösterebilir.  
Sinir ve kas bozuklukları kasın anormal şekillerde tepki vermesine neden olabilir. Sinir ve kaslardaki elektriksel aktivitenin 
ölçülmesi kas dokusunda (muskular distrofi gibi) veya sinirlerde (amiyotrodik lateral skleroz veya LouGehrig hastalığı 
gibi) bozuklukların varlığını, yerini ve şiddetini tesbit etmekte kullanılmaktadır. Sinri hasarı durumlarında sinir hasarının 
yeri genellikle tesbit edilebilmektedir. Klinikte, EMG ve sinri ileti hızı çalışmaları genellikle birlikte yürütülür.  
Dışarıdan sinir uyarımı uygulandığında, gönüllü kişi hafif bir "cimciklenme" hissi ve kas sarsısı deneyimler. Hissedilen 
duygu, kişinin ayağını halıya sürttükten sonra metal bir nesneye dokunduğunda meydana gelen statik elektrik 
boşalımındakine benzer. Deneylerimizde verilen elektriksel uyaranlar çok kısa sürelidir (milisaniyeden daha kısa). Verilen 
uyaraın enerjisi herhangi bir hasar veya yaralanmaya oluşturmayacak akdar küçüktür. Bu küçük akımların bilinen hiç bir 
riski yoktur. Deriye herhangi bir şey sokulmaz, dolayısıyla enfeksiyon riski de yoktur. 
 
 



 
 
 

 


