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Motor
Ünite
Aksiyon
summasyona
uğrayarak
Potansiyelleri
(MÜAP)’ni
oluşturmaktadr.
Kasn
enfeksiyon, kaltsal hastalklar ve elektrolit düzeyiyle
ilişkili ve tiroid hastalklar gibi nedenlerle yap ve
fonksiyonunun bozulmas miyopati olarak anlmaktadr.
Bu hastalklarda histopatolojik olarak kas hücrelerinde
dejenerasyon, rejenerasyon bulgularnn yansra motor
ünite içindeki kas liflerinin çaplarnda değişkenlik de
meydana gelmektedir [3][4][5]. Kas liflerindeki bu
değişkenlik TKLAP’lerinin kas-sinir kavşağndan tendona
doğru ileti hzn da değiştirmektedir [5][6]. Bu durum
EMG sinyallerinde zamansal yaylmaya neden olmaktadr.
Bu çalşmann amac kas-sinir kavşağ ve tendon
yaknndan alnan EMG sinyallerinin zamansal yaylm
farklarndan faydalanarak, kavşak-tendon aras mesafe
boyunca zamansal saçaklanmay hesaplamak ve böylelikle
kas liflerinin çaplarndaki değişkenliğin elektriksel aktivite
üzerindeki etkisini ortaya koymaktr.

Özetçe
Bu ön çalşmada bir EMG Simülatör yazlm kullanlarak
biri sabit diğeri de farkl lif çaplarna sahip iki kas lifi
oluşturulmuştur. Böylece hem kas-sinir kavşağndan hem
de tendonun yaknndan tek-lif EMG elektrodu ile Tek Kas
Lifi Aksiyon Potansiyel (TKLAP)’leri kaydedilmiştir. Bu
elektriksel aktivitelerin zamansal yaylmlar arasndaki
fark ile kas liflerinin çaplarnn farklar arasndaki
ilişkinin ortaya konmas amaçlanmştr. Böylece bu
elektriksel aktivitelere katkda bulunan kas liflerinin
çaplarnn birbirine ne kadar benzer veya fark olduğunun
hesaplanabileceği öngörülmüştür.
Abstract
In this preliminary study,two muscle fibers which one of
them had a constant fiber diameter and the other had a
variable fiber diameter were created by using an EMG
simulator. Single Muscle Fiber Action Potentials
(SMFAPs) were recorded either from the vicinity of the
neuromuscular junction or near the tendon. It was
intended to reveal the relationship between the time
dispersions of these electrical activities and the differences
of muscle fiber diameters. Hence it is considered that the
the difference between the diameters of muscle fibers
contributing to these electrical activities can be estimated.

2. Gereç ve Yöntemler:
2.1. EMG Simülatörü
Farkl çaplardaki kas liflerinin oluşturulmasnda ve bu
liflerin meydana getirdiği elektriksel aktivitelerin gerek
kas-sinir kavşağndan gerekse tendon yaknndan
kaydedilmesinde bir EMG simülatörü yazlm (EMG
Simulatör, v3.6, Keypoint Club) [7] kullanlmştr.
2.2. Verilerin Oluşturulmas

1. Giriş

Öncelikle simülatörde biri sabit çap değerine sahip, diğeri
ise çap değişken 2 adet kas lifi oluşturulmuştur. Sabit olan
çap değeri simülatörde seçilebilecek en büyük değer olan
90 µm’ye, değişken çaplar ise srasyla 20 µm’den
başlayarak 5’er µm artrlarak 85 µm’ye kadar
ayarlanmştr. Bu liflerin elektriksel aktiviteleri hem kassinir kavşağna yakn (kavşaktan 10 mm ötede) hem de
tendona yakn (kavşaktan 55 mm ötede) kaydedilmiştir.

Motor ünite (MÜ) iskelet kasnn temel anatomik ve
fonksiyonel birimidir [1]. Spinal kordda yer alan ön
boynuz hücresinden, motor nöron aksonundan ve
nöromüsküler kavşağndan ve bu motor nöron tarafndan
innerve edilen kas liflerinden oluşmaktadr [2]. Bu liflerin
her biri bir sinyal üreteci olarak işlev görmekte olup
TKLAP’lerini meydana getirmektedir. TKLAP’leri
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Şekil 1: (a) 90 µm ile 20 µm çapl kas liflerinden, kas-sinir kavşağna 10 mm mesafeden kaydedilen TKLAP sinyallerinin
zamansal yaylm değeri. (b) ) 90 µm ile 20 µm çapl kas liflerinden, kas-sinir kavşağna 55 mm mesafeden kaydedilen
TKLAP sinyallerinin zamansal yaylm değeri.

Böylelikle, iki kayt noktas arasnda 45 mm mesafe
braklmştr. Kayt için Tek Lif EMG elektrodu 500 Hz alt
kesim frekansna sahip bir filtre ile kullanlmştr [8].
2.3.
Zamansal
Hesaplanmas

Yaylm

ve

yakn kaydedilmiş olan sinyallerin zamansal yaylm
değerlerinin farklar ve bu farklara bağl olarak hesaplanan
zamansal saçaklanma değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Simülatördeki çap değerlerinin değişimi ile zamansal
saçaklanma arasndaki ilişki Şekil 2’de gösterilmiştir.

Saçaklanmann

Tablo 1: Kas-sinir kavşağna 10 mm ve 55 mm mesafeden
kaydedilen TKLAP sinyallerinin minimum değerlerinin
süreleri ve zamansal yaylm değerleri

Gerek kas-sinir kavşağ (K) gerekse tendona yakn (T)
kaytlanan sinyallerin (i= K, T olmak üzere) ilk ve son
minimum değerlerinin süreleri (j=1, 2 olmak üzere)
arasndaki fark zamansal yaylm olarak anlmaktadr ve
ζi=Δtij parametresi ile tanmlanmştr. Bu sürelerin nasl
tespit edildiği Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu sürelerin
Tendon ve kavşak için zamansal yaylm srasyla
aşağdaki şekilde ifade edilebilmektedir:
ζT=ΔtTj=tT2 – tT1
ζK=ΔtKj=tK2 – tK1

Çap
Fark

(µm)
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

(1)
(2)

Tendon ve kavşak sürelerinden hesaplanan zamansal
yaylm değerlerinin farknn iğnenin yerleştirildiği
noktalarn kavşağa olan mesafelerin farkna oran
zamansal saçaklanma olarak anlmaktadr ve ξ ile
anlmaktadr. Bu parametre aşağdaki gibi ifade
edilmektedir.

ξ=

Δζ i ζ T − ζ K ΔtTj − Δt Kj
=
=
Δd i dT − d K
dT − d K

(3)

5

EMG simülatöründe Tek Lif elektrodunun yerleştirildiği
kas-sinir kavşağndan itibaren tendona en yakn mesafe
dT=55 mm olarak, ayn elektrodun kas-sinir kavşağndan
itibaren kavşağa en yakn mesafe dK=10 mm olarak
alnmştr.

Kavşak
(di=10 mm)
tN1
tN2
ζN
3,14 6,19 3,05
3,11 5,74 2,63
3,17 5,44 2,27
3,15 5,13 1,98
3,16 4,89 1,74
3,16 4,52 1,36
3,16 4,44 1,28
3,20 4,33 1,13
3,17 4,16 0,99
3,08 4,04 0,96
3,14 3,74 0,60
3,11 3,79 0,68
3,02 3,53 0,51
3,14 3,50 0,36

Tendon
(di=55 mm)
tT1
tT2
ζT
24,0 44,9 20,8
10,2 27,8 17,5
10,1 24,7 14,6
10,0 22,1 12,1
9,95 20,0 10,0
3,16 8,96 5,80
3,10 7,93 4,82
3,19 7,13 3,94
3,11 6,39 3,27
3,13 5,74 2,61
3,11 4,68 1,56
3,14 4,74 1,60
2,37 3,57 1,20
3,14 3,84 0,71

Zamansal saçaklanmann lifler aras çap farkna göre
değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir. Simüle edilen kas lifleri
arasndaki çap fark azaldkça zamansal saçaklanmann da
ufaldğ dikkati çekmiştir. Başka bir deyişle birim mesafe
başna iki sinyal arasnda hesaplanan zamansal
saçaklanma (msn/mm), bu sinyalleri oluşturan kas lifleri
arasndaki çap farkna bağl gözükmektedir. Kas lifi ileti
hz ile kas lifinin çap arasnda doğrusal bir ilişki
mevcuttur [9][10]. Nandedkar ve diğerleri 1989’da
yürüttükleri simülasyon çalşmasnda MÜAP’lerinin
süresinin kas lifi çapndaki değişkenliğe bağl olarak
değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuşlardr [11].

3. Tartşma ve Sonuçlar
Biri 90 µm’lik sabit çap değerine diğeri de 20 µm ile 85
µm arasnda çap değerleri değişen 2 kas lifinden kas sinir
kavşağnn yaknndan ve tendonun yaknndan kaydedilen
sinyallere ait olan ilk ve son minimum genliklerinin
süreleri ve bu sürelerle ilişkili zamansal yaylm değerleri
Tablo 1’de verilmektedir.
Kavşağa yakn ve tendona
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5

Lifler Aras Çap Fark Değerleri (µm)
Şekil 2. Kas lifi çap değişkenliği ile zamansal saçaklanma arasndaki ilişki
kaytlamas yaptğmz bu simülasyon çalşmas, önceki eş
değerlerinden tek kas lifi aksiyon potansiyelini
kaydedebilir olmas özelliği ile farkldr. Günlük tp
pratiğinde Tek Lif EMG yöntemine, ayn motor üniteye ait
olan farkl birkaç kas lifinin elektriksel aktivitesini
kaydetmek için başvurulmaktadr. Kaydedilen bu tek kas
lifi aksiyon potansiyelleri, o potansiyelleri oluşturan
nöromüsküler kavşaklarn iletimini ölçmek ve söz konusu
motor ünitede reinnervasyon varlğn araştrmak üzere
kullanlmaktadr [8]. Bu çalşma ile, tek kas lifi
potansiyellerinin arasndaki sürenin iğneyi tendona
taşmakla gösterdiği artş üzerinden motor üniteye ait kas
liflerinin çap değişkenliği hakknda fikir sahibi
olunabileceği gösterilmiştir. Başka bir deyişle, tek lif
EMG elektrodunun kaydettiği TKLAP arasndaki
zamansal saçaklanmann iğneyi tendon yaknna
kaydrmakla gösterdiği artş, bu kas lifleri arasndaki çap
farkn yanstmaktadr. Böylelikle, biyoelektriksel
faaliyetin öz nitelikleri üzerinden, bu faaliyeti üreten
dokunun yapsal özellikerine geçiş sağlanabilecektir.

Tablo 2: Kas-sinir kavşağna 10 mm ve 55 mm mesafeden
kaydedilen TKLAP sinyallerinin minimum değerlerinin
süreleri ve zamansal yaylm değerlerinin ve zamansal
saçaklanma değerleri

Çap
Fark

(µm)
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Zamansal
Yaylm
(Kavşak)
ζN
3,05
2,63
2,27
1,98
1,74
1,36
1,28
1,13
0,99
0,96
0,60
0,68
0,51
0,36

Zamansal
Yaylm
(Tendon)
ζT
20,87
17,59
14,68
12,15
10,06
5,80
4,82
3,94
3,27
2,61
1,56
1,60
1,20
0,71

Zamansal
Yaylm
Farklar
Δζi
17,816
14,964
12,411
10,171
8,325
4,435
3,542
2,817
2,281
1,654
0,958
0,916
0,695
0,344

Zamansal
Saçaklanma
ξ
0,396
0,333
0,276
0,226
0,185
0,099
0,079
0,063
0,051
0,037
0,021
0,020
0,015
0,008

4.
Falck and Stålberg, sağlkl deneklerin biseps braki
kaslarndaki MÜAP parametrelerini incelemiş olduklar
1995’de yürüttükleri bir çalşmada kas sinir kavşağndan
tendona doğru kasn orta 1/3’lik ksmnn yan sra distal
1/3’lik ksmndan, kasn yüzeyel ve derin ksmlarndan
MÜAP’lerini kaydettiler. Bu çalşmann sonucunda kas
sinir kavşağna yakn konumlarda daha düşük zamansal
yaylma karşlk gelen ksa sürelere sahip olduklarn
ortaya koydular [12]. 2007’de yapmş olduklar bir
çalşmada,
Brownell
ve
Bromberg
iğnenin
konumlandrlmasnn MÜAP parametreleri üzerindeki
etkisini hem iki farkl simülasyon modeli hem de biyolojik
verilerden faydalanarak araştrmşlardr. Çalşmaclar,
sinyal süresinin ve faz saysnn kas sinir kavşağndan
daha uzak konumlardan alnan kaytlarda artş gösterdiğini
bildirmişlerdir [13]. Günlük EMG pratiğinde kullanlan
konsantrik iğne elektrot aracl bu çalşmalar, MÜAP
parametrelerinin kavşaktan uzaklaştkça değiştiğini ortaya
koymuşlardr. Tek Lif EMG elektrodu aracl sinyal
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