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Özetçe 
Üst ekstremitenin tekrarl hareketlerinin aşr kullanm 

yaralanmalarna yol açtğ bilinmektedir fakat buna 

neden olan hareketleri ayrt etmek oldukça zordur. Bu 

çalşmann birincil amac sağlkl bireylerde farkl omuz 

pozisyonlarnn kavrama kuvvetine ve üst ekstremite 

kaslarnn elektro fizyolojik aktivitesi üzerine etkisini 

belirlemektir. Sağlkl populasyondan yaşlar 18-30 aras 

olan 23 olgunun verileri analiz edildi. Sonuçlarmza 

göre omuz fleksiyonu arttkça kas aktivitesi ve buna bağl 

muhtemel kas yorgunluğu artarken el fonksiyonelliği 

azaltmaktayd. Bu durum hem mesleki hastalk 

bakmndan risk hem de fonksiyonun verimli 

kullanlrlğn azaltan bir durumdur. İleriki çalşmalarda 

omuz üstü çalşma gerektiren durumlarda 

kullanlabilecek yorgunluk azaltc aparatlar ve 

sistemlerin faydalarnn EMG analizleri ile incelenmesi 

tavsiye edilmektedir.  
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Abstract 
It is known that repeated movements of upper extremities 

result in over use injuries however, it is really 

challenging to distinguish which of them do so. Primary 

aim of the project is to determine the effect of different 

shoulder positions on gripping capability of hand and 

electro physiologic activityof upper extremity muscles. 23 

case report data which have ages ranging between 18 

and 30 are analysed. Depending on the shoulder flexion, 

hand gripping capability decreased explicitly. Suggested 

to analyse together with the fact that at levels higher than 

shoulders, despite maximum muscular activitythe hand 

gripping capability decreased explicitly is interpreted so 

that when the arm is raised the extremity exerts higher 

efforts for stabilizing the arm rather than ripping 

function. According to our results, as the shoulder flexion 

increases, muscular activity and depending on this the 

muscular exhaustion also increases where as the 

functional quality of hand decreases. The case is both a 

risk factor for an occupational disease and a situation 

that decreases skillful functioning of hands. For the next 

researches, advantages of exhaustion reducing apparatus 

and ergonomic systems, which can be used during works 

requiring over shoulder movements, are EMG results.  
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1. Giriş  
Üst ekstremitenin tekrarl hareketlerinin aşr 

kullanm yaralanmalarna yol açtğ bilinmektedir fakat 

buna neden olan hareketleri ayrt etmek oldukça zordur. 

İşle ilgili üst ekstremite rahatszlklarnn 1/3’ü nün henüz 

snflandrlamadğ bilinmektedir. Bu nedenle kanta 

dayal önleyici ve tedavi edici yaklaşmlarn uygulanmas 

güçleşmektedir. (1) 

Üst ekstremite bölgesi fonksiyonel olarak 

önemi ölçüsünde travmalardan ve aşr kullanm 

yaralanmalarndan da çok fazla etkilenmektedir. İşçilerin 

yüksek seviye statik kas kaslmas, uzun süreli statik 

yükler ve uygunsuz postürler ile çalşmalar, üst 

ekstremite hastalklarna neden olmaktadr. İşle ilgili 

hastalklar eklemlerin, kaslarn ve bağlarn işe bağl 

aktiviteler nedeni ile etkilendiği ağrl hastalklardr. (2,3) 

Yaygn bir inanş olarak omuz üstü mesafede 

çalşmann işle ilgili üst ekstremite rahatszlklarna 

neden olduğu düşünülmektedir. Uzun süreli omuz 

elevasyonu ile çalşmak, omuz kaslarnn yorgunluğuna 

ve buna bağl olarak hastalklarn ortaya çkmasna neden 

olmaktadr. (2,3,4) 

Üst ekstremite, hareketliliği, kavrama ve 

manevra kabiliyetleri ile karakterizedir. Vücudun oldukça 

mobil ve dinamik bir parçasdr. Üst ekstremite, omuz 

kompleksi, kol, ön kol ve el olmak üzere dört ana bölgeye 

ayrlr. Bu yaplar birbiriyle o kadar ilişkilidir ki, tek tek 

fonksiyonlarna bakmak neredeyse imkânszdr. Omuz 

kompleksinin birincil görevi, elin ve kolun fonksiyonel 

olarak kullanlmasna izin verecek şekilde üst 

ekstremiteyi pozisyonlamaktr. Böylece el, gerekli 

kavrama görevini yerine getirebilir(6). Bu bakmdan 

incelendiğinde omuz hareketleri ve el kavramasnn 

biyomekaniksel olarak bağlantl olduğunu açkça 

görmekteyiz. (5, 10) Omuz üstü mesafede çalşmann 

risklerine değinen çalşmalar olmakla birlikte bu 

pozisyonlarda kaslarn EMG aktivitesini ve elin kavrama 

kuvveti durumunu ayn anda izlemiş bir çalşmaya henüz 

rastlayamadk. Literatürdeki bilgiler şğnda bu 

çalşmadaki amacmz, işle ilgili üst ekstremite 
rahatszlklarnn en önemli risk faktörlerinden biri olarak 

gösterilen omuz üstü mesafede çalşmann 

elektrofizyolojik sonuçlarn ve bunun el kavrama 

kuvvetine etkisini, farkl kol çalşma açlarna göre 

kyaslarak araştrmaktr.  

2. Materyal Metod 
Bu çalşma Gelişim Üniversitesi Sağlk Bilimleri Yüksek 

Okulunun öğrencileri ile gerçekleştirildi. Çalşmaya 

yaşlar 18-30 arasnda değişen 23 sağlkl gönüllü 

üniversite öğrencisi katld. Elektromiyografi çekimleri 

en sağlkl sonuç veren 23 ölçüm istatistiksel analize 

dahil edildi. Çalşmaya daha önce nörolojik sekel brakan 

kas iskelet sistemi hastalğ ve kronik sistemik 

rahatszlklar bulunan bireyler dahil edilmedi. Çalşmaya 

başlamadan önce Bakrköy Sadi Konuk Araştrma ve 

Eğitim hastanesi lokal etik komitesinden, tbbi etik kurul 

belgesi ve Gelişim Üniversitesi Yönetiminden çalşma 

yaplmas konusunda çalşma izinleri alnd ve 

aydnlatlmş onam formu uyguland. Ölçümler için 

deltoid kas ön lifleri, El bileği fleksör ve ekstansör grup 

kaslarnn fizyoterapist kontrolü ile belirlenen motor 

noktalarna 0,5 cm aralkl olarak yüzey elektrotlar 

yerleştirildi. Her üç grup kas için topraklama elektrotlar 

ayrca unlar styloid, olecranon ve aln bölgesine 

yerleştirildi. (7,8,9, 11,12,13, ) 

 

Bu çalşmada analiz edilen elektromiyogram ve skma 

kuvveti sinyalleri BIOPAC sistemi kullanlarak 

kaydedilmiştir. Bir denekten yaplan ölçümün tamam tek 

dosya olarak kaydedilmiş ve yaklaşk 8,5 dakika 

sürmüştür. Bu dosya MATLAB yazlm yardmyla 

analiz edilmiştir. Prosedür esnasnda 15 kez skma işlemi 

yaplmş, skma anlarnn tespiti için bir algoritma 

geliştirilmiştir. Skma anlarna tekabül eden 

elektromiyogram (EMG) sinyallerinin RMS 

(rootmeansquare) özellikleri aşağdaki formülle 

hesaplanmştr. 
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Daha sonra arka arkaya tekrar eden her 3 skma işleminin 

ortalamalar bulunmuş, son olarak da her bir denekten 

alnan ölçümlere ayn işlemler uygulanarak grubun 

ortalamas tespit edilmiştir. Böylelikle 3 farkl kanaldan 

alnan EMG ölçümleri 5 farkl pozisyon bakmndan 

RMS özellikleri göz önüne alnarak kyaslanmştr.  
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Şekil 1: Ölçüm pozisyonl

3. Sonuçlar 
Her deneğin skma anlar kuvvet ölç

kestirildi, ilgili ksmlarn RootMea

değerleri hesaplanarak önce 3 kez te

işlemi içinde, daha sonra da tüm 

ortalamas alnd ve ortalama değer grafi

Şekil 2:  Kaslarn farkl açlardaki EM

Şekil 2 de, krmz çizgi el bileği eks

elektrofizyolojik aktivitesini, mavi çizg

aktivitesini ve yeşil çizgi fleksör

aktivitesini göstermektedir. El bileği ek

elektrofizyolojik aktivitesi her pozisy

olarak seyretmektedir.  Omuz fleksiyonu

ekstansör kas aktivitesi yavaş olarak 

anlaml bir değişim olmamaktadr.  Tü

yaplan kavramalarda en düşük elektrof

el fleksör kaslarnda görülmüştür ve 

derecesine bağl da fazla değişim 
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artmaktadr. Sonuç olarak kavr

getirmede en aktif kaslar el bileğ

durum en yüksek omuz fle

böyledir fakat omuz fleksiyonu

devreye girmektedir. Omuz fle

total kas aktivitesi artmasna ra

düşmektedir. Bu duruma ay

bölümünde değinilecektir. 

 

4. Tartşma 
Daha önce yaplmş 

mesafede çalşmann üst 

hastalklar için önemli bi

gösterilmektedir.  Biz çalş

fleksiyon derecelerinde üst eks

kas aktivitesinin ve el kavram

odaklandk. Bu çalşmadaki 

mesafede çalşmann üst 

elektrofizyolojik aktivitesine 

seviyesine etkisini gözlemleyeb

gösterdi ki omuz üstü m

ekstremite kaslar için en yor

yukarda çalşma pozisyonu artt

azalmaktadr. Bu sonuca ba

mesafede çalşmak  işle ilgili ü

hastalklarnn bir risk risk fak

stabilize etmek için yorulan üst

ile de el kavrama fonks

Araştrmamzdan çkardğmz 

ekstremite kaslar uzanma ve 

yan sra bir üçüncü önemli fonk

fonksiyon ise sabitlemedir. 

Won-GyuYoo et al y

çalşmada omuz üstü çalşman
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yrntl olarak tartşma 

çalşmalarda omuz üstü 
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r risk faktörü olarak 

şmamzda, farkl omuz 

stremite elektromyografik 

ma kuvvetinin değişimine 

amacmz, omuz üstü 

ekstremite kaslarnn 

ve el fonksiyonellik 

bilmekti. (1,2) Çalşmamz 

mesafede çalşmak üst 

rucu pozisyondur ve kol 

tkça el fonksiyonelliği de 

ağl olarak omuz üstü 

üst ekstremite kas iskelet 

ktörüdür ve kolu yukarda 

t ekstremite kaslar nedeni 

siyonelliği azalmaktadr.  

üçüncü bir sonuç ise üst 

kavrama fonksiyonunun 

ksiyonu üstlenmektedir bu 

yaptklar elektrofizyolojik 

nn elektrofizyolojik kas 

aştrmşlar ve üst trapez 

ve skapular pozisyonu da 

hatszlklarna yol açtğn 
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lduk. Bu sonuçlara göre, 

n omuza direk ve indirek 
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bağlanan kaslar açsndan yorgunluk verici olduğu 

söylenebilir.  (2) 

Çalşmamzn bu sonucuna göre üst ekstremite 

omuz fleksiyonu srasnda kolu yukar kaldrmak ve 

sabitlemek için çaba göstermektedir ve buna bağl olarak 

el kavrama kuvveti düşmektedir. El kavrama kuvvetinin 

omuz fleksiyonu ile birlikte azalmas ayn zamanda el 

fonksiyonelliğinin de azalmas olarak yorumlanabilir. Bu 

bakmdan omuz üstü mesafede çalşma hem omuz 

kaslarnda yorulmaya hem de elin efektif çalşmasna 

engel olmaya neden olmaktadr. Bu durum hem çalşan 

sağlğ hem de iş verimliliği açsndan uygunsuzdur. 

Çalşmamza göre, omuz üstü mesafede çalşma, 

işyerlerinde ergonomik çözümler bulunmas gereken, 

riskli ve verimliliği azaltan bir çalşma pozisyonudur.  

Omuz üstü mesafede çalşma srasnda kaslarn 

yorulmasn ve el kavrama kuvvetinin düşmesini 

engellemek amac ile işçinin elinde taşdğ materyaller 

için ağrlk taşyc sistemler yaplabilir. Bunlarla birlikte 

omuz üstü mesafede çalşan işçilerin farkl işlere rotasyon 

yakm çalşmas düzeni kurulmas, üst ekstremite kaslar 

için koruyucu egzersiz ve gerekli müdahalelerin 

yaplmas bu çalşma sonuçlarna göre tavsiye 

edilmektedir. (16,17) 
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