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Özetçe

1. Giriş

Transkütan Elektronik Nörostimülasyon (TENS), deri
elektrodlarõ kullanõlarak vŸcuttaki kas ve sinir hŸcrelerinin
farklõ frekans ve yoğunlukta elektrik akõmõ uygulanarak
uyarõlmasõdõr. Bu uygulamanõn amacõ ağrõ modŸlasyonu için
sinir bağlantõlarõndaki iletimi engellemek ve kas kasõlmasõnõ
sağlayabilmek için kaslarõn motor noktalarõna gereken
dalgalarõ uygulamaktõr. TENS yšntemi uygulamasõnda vŸcutta
endorfin adõ verilen doğal ağrõ kesici salgõlanõr ve bšylece
sedatif bir etki sağlanõr. TENS yšntemi fizyoterapide, acõ ve
ağrõ dindirmek, sedatif etki sağlamak, kas kasõlmasõ ve
gevşemesini sağlamak için kullanõlan alternatif bir yšntemdir.
Bu çalõşmada TENS uygulamasõ için PIC kontrollŸ bir devre
tasarõmõ yapõlmõştõr. Bšylece TENS yšnteminin hastaneye
gitmeden evde yapõlabilmesi ve kişinin uygulamayõ kendisinin
yapabilmesi alanõnda katkõ sağlanmasõ amaçlanmõştõr.
Anahtar
Kelimeler:
modülasyonu

TENS,

mikrodenetleyici,

Elektriğin bir tedavi aracõ olarak kullanõlmasõ eski Yunan ve
MõsõrlarÕa kadar uzanõr. Bir Yunan bilgini olan Aetius, gut
hastalõğõnõ tedavi etmek amacõyla elektrik balõklarõnõ
kullanmõştõr. 1780 yõlõnda Bologna †niversitesiÕnde Profesšr
Galvani, elektriğin kurbağa bacaklarõnõn kasõlmasõnõ
sağladõğõnõ gšrmŸş ve elektriğin sadece hayvansal dokulara ait
olduğunu iddia etmiştir [1]. İtalyan tabiat bilgini Alessandro
Volta ise elektriğin sadece hayvansal dokulara ait olmadõğõnõ
belirterek, 1800 yõlõnda Volta pilini geliştirmiştir. Galvani ve
Volta, canlõ dokular Ÿzerindeki elektriksel aktivite ile ilgili
çalõşmalar
yaparak,
elektroterapi
alanõnõn
temelini
oluşturmuşlardõr.

2. TENS Uygulamasõ
Transkütan Elektronik Nörostimülasyon (TENS), deri üzerine
yapõştõrõlan elektrodlar aracõlõğõyla vŸcuttaki kas ve sinirlerin
uyarõlmasõdõr. Bu uyarõlma sayesinde, sinir bağlantõ
noktalarõndaki iletim azaltõlõr ve doğal bir ağrõ kesici olan
endorfin salgõlanmasõ sağlanarak hissedilen acõ ve ağrõnõn
azaltõlmasõ amaçlanõr. 1965 yõlõnda Melzack ve WallÕun ortaya
attõğõ kapõ kontrol kuramõ ile TENSÕin ağrõ tedavisindeki
šnemi artmõştõr. Long ve Shealy, dorsal kolon uyarõmõnõn
hastalarda etkili olup olmadõğõnõ tespit etmek acamõyla
ameliyat öncesi deri yüzeyine elektrod yerleştirerek test
edilmesi yöntemini geliştirmişlerdir. Böylece TENS, bugün
yaygõn klinik kullanõmõ konusunda bŸyŸk aşama kaydetmiştir.
GŸnŸmŸzde pek çok Ÿlkede klinik ve ev tedavileri için
kullanõlan TENS cihazlarõ, farklõ dalga şekilleri ile uyarõm
yapabilmektedir. Kronik lomber disk hernili hastalarõn tedavisi
için TENS uygulamasõnõn etkisinin araştõrõldõğõ bir çalõşmada
da, hastalardaki ağrõnõn bu uyarõlma sonucunda azaldõğõ
sonucu gözlemlenmiştir [2]. Şekil 1Õde en yaygõn olarak
kullanõlan 3 farklõ dalga şekli gösterilmiştir.

ağrõ

Abstract
Transcutaneous Electronic Nerve Stimulation (TENS) method
is stimulating muscle and nerve cells in human body at
different frequencies and amplitudes by skin electrodes. The
purpose of this stimulation is reducing nerve transmission for
pain modulation and applying pulses to the motor points of
muscle cells for muscle contraction. TENS method helps the
body to release a natural painkiller called endorphin, and to
create sedative effect. TENS is an alternative method in
physiotherapy used for reducing the pain, maintaining a
sedative effect, contracting and relaxing the muscles.
In this study, a PIC controlled TENS circuit is designed. By
this way, it is possible to apply TENS method for home care
treatment and it is possible for patient to use the device
without any help.
Keywords: TENS, microcontroller, pain modulation
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2.3. TENS Uygulama Şekilleri
Tablo 1: Farkõ TENS Uygulamalarõnõn Parametre Değerleri

Şekil 1: Yaygõn kullanõlan TENS dalga şekilleri. (A) Bifazik
dalga (B) Asimetrik bifazik dalga (C) Monofazik dalga

2.1. TENS Mekanizmasõ

Frekans
(Hz)

Konvansiyonel
TENS
Akupunktur
TENS
Kõsa Yoğun
TENS
Patlayõcõ TENS
ModŸle TENS

TENS uyarõmõnõn ağrõ algõlanmasõnõ nasõl değiştirdiğini
açõklayan farklõ teoriler bulunmaktadõr. Bu teorilerden en
yaygõn olan Ÿç tanesi şšyle açõklanmõştõr.
2.1.1.

Tip

Genlik

50-100

Dalga
Genişliği
(µs)
<200

1-10

200-300

YŸksek

50-100

100-200

YŸksek

50-100 ve
1-10
Değişken

75-100

YŸksek

<200

Değişken

DŸşŸk

GŸnŸmŸzde kliniklerde kullanõlan TENS cihazlarõnõn,
uygulama tipine gšre farklõ genlik, frekans ve dalga boylarõnda
uyarõm yaptõğõnõ belirtmiştik. Bu farklõ dalga şekillerinden
bazõlarõ ile ilgili bilgiler Tablo 1Õde verilmiştir.

Birinci Teori

TENS gelişiminde šncŸ olan teori, kapõ kontrol teorisidir. Bu
teoriye gšre, duyusal A lifleri yŸksek frekanlõ dalgalar ile
uyarõlõr. İmpulslar beyne giden yolu kaplar ve bšylece kapõyõ
ağrõnõn geçişine kapatõr.
2.1.2.

İkinci Teori

Duysal sinirlerin dŸşŸk frekanslõ dalgalar ile uyarõlmasõ,
vŸcuttaki endorfin ve enkefalin salõnõmõnõ başlatõr ve ağrõnõn
algõlanmasõ azaltõlõr.
2.1.3.

Üçüncü Teori

TENS uyarõmõnõn vŸcuttaki enerji akõşõnõ etkileyecek belirli
akupunktur noktalarõnõ uyarmak için kullanõldõğõ ve bšylece
ağrõlõ durumun değiştirildiği šne sŸrŸlmektedir.
2.2. Tens Parametreleri
TENS uygulamasõnõn birçok modeli vardõr. Bu modeller, etki
edecek kas ve sinir dokularõna gšre değişmekle birlikte,
modeller birbirlerinden genlik, dalga boyu ve frekans
parametreleri farklõlõk gšsterecek şekilde ayrõlõr.
2.2.1.

Genlik

Uygulanacak akõm dalgasõnõn bŸyŸklŸğŸnŸ gšsteren genlik,
TENS uyarõmlarõnda genellikle 0-80 mA aralõğõnda ayarlanõr.
Akõmõn şiddeti hastanõn algõlamasõ ve uyaranõn bŸyŸklŸğŸyle
ilgilidir. YŸksek genlikli akõmlar yerine genellikle hastanõn
ağrõ duymayacağõ kŸçŸk genlikli dalgalar kullanõlõr.
2.2.2.

Dalga Boyu

Şekil 2: TENS Uygulama Şekilleri

Uygulanacak akõm değerinin sŸresini gšsterirken, genelde 50300 µs boyunca elektriksel uyarõm yapõlõr. Bu sŸre boyunca,
kalõn miyelinli hõzlõ iletilen sinir lifleri en optimal seviyede
uyarõlmaktadõr.
2.2.3.

2.3.1.

Konvansiyonel (Geleneksel) TENS

En yaygõn şekilde kullanõlmakta olan TENS uygulama tipidir.
50-100 Hz aralõğõndaki frekanslarda ve 200 usnÕye kadar
genlik yoğunluğu kontraksiyonu oluşmadan, hastaya aşõrõ
rahatsõzlõk hissi vermeden, hafif karõncalaşma ve uyuşma
olacak şiddette, 1-100 mA arasõnda elektriksel uyarõm yapõlõr.
Temelde, miyelinli, afferent A alfa ve beta liflerini etkileyerek
ağrõnõn iletimini etkiler. Kapõ-kontrol teorisine dayanmaktadõr.

Frekans

Bir saniye boyunca Ÿretilen dalga sayõsõdõr ve 1-150 Hz
aralõğõnda ayarlanõr.
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Akupunktur TENS

Yüksek şiddetli ve düşük frekanslõ, akupunktur benzeri TENS
uyarõmlarõdõr. Hastanõn tolere edebileceği en yŸksek akõm
şiddeti kullanõlõr ve gšzle gšrŸlŸr bir kontraksiyona yol açar.
Bu tip TENS uyarõmlarõ kŸçŸk çaplõ C liflerini etkiler.
Akupuntur tipi uygulamanõn endorfin salgõlamasõnõ etkilediği
ve hastanõn daha uzun sŸre rahatladõğõnõn gšzlemlendiği
belirtilmektedir.
2.3.3.

Kõsa Yoğun (HiperstimŸlasyon) TENS

İsminden de anlaşõlabileceği Ÿzere, yŸksek frekanslõ ve yŸksek
şiddetli akõm uygulamasõ ile, C lifleri aktive edilerek, karşõt
iritasyon oluşturulur. Kõsa sŸreli ve yŸksek genlikli sinyaller
ile uyarõm yapõldõğõndan, hasta için dayanmasõ zor olan bir
uygulamadõr. Kõsa yoğun TENS uygulamasõnda nokta
stimŸlatšrŸ kullanõlmasõ tercih edilir.
2.3.4.

Patlayõcõ (Burst) TENS

Bu yšntemde iki farklõ frekanstaki dalga, ardõ ardõna
uygulanõr. Birbirini takip edecek şekilde 50-100 Hz yŸksek
frekanslõ ve 1-10 Hz dŸşŸk frekanslõ uyarõmlar yapõlarak,
konvansiyonel ve akupunktur yšntemlerinin birleşimi elde
edilmesi amaçlanmaktadõr.
2.3.5.

ModŸle TENS
Şekil 3: TENS Elektrod Yerleşim Şemasõ [4]

Hastanõn toleransõnõ artõrmak ve akomodasyon oluşumunu
šnlemek amacõyla geliştirilmiş bir yšntemdir. Uygulanacak
sinyalin, frekansõ, sŸresi ya da genlik parametreleri
değiştirilerek, modŸlasyonu yapõlõr.

3. Tasarlanan TENS Cihazõ

Farklõ parametrelere sahip, farklõ dalga şekillerine sahip farklõ
TENS uygulamalarõnõn etki mekanizmalarõ ya da hangi
hastalar Ÿzerinde tercih edilmesi gerektiği konusunda net ve
açõklayõcõ bir araştõrma yapõlmamõştõr. Bu nedenle šncelikle
konvansiyonel TENS yšntemi tercih edilir çŸnkŸ bu yšntemi
hastalarõn kabullenmesi ve tolere etmesi daha kolaydõr.
Hastanõn ilk uyarõma verdiği başlangõç cevabõnõn niteliğine
gšre elektrodlarõn yeri değiştirilebildiği gibi diğer uyarma
yšntemleri de denenebilir.

Bu çalõşmada tasarlanan devre, farklõ frekanslarda ve
genliklerde ayarlanabilir bir kare dalga sinyal Ÿretip,
elektrodlar yardõmõyla vŸcudu uyarabilen bir sistemdir.
Tasarlanan cihaz, gŸç kaynağõ, dalga Ÿreteci ve tetikleme
kõsmõndan oluşur. Cihaz devresinin blok şemasõ Şekil 4’te
gšsterilmiştir.

Şekil 4: Tasarlanan TENS Cihazõnõn Blok Şemasõ

3.1. Güç Kaynağõ
BŸtŸn sistemi besleyen gŸç kaynağõ, cihazõn ilk parçasõdõr.
Devrenin çalõşmasõ için gereken 9V DC gerilim, taşõnabilirlik
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sağlanmasõ açõsõndan bir pil kullanõlarak Ÿretilmiştir.
Mikrodenetleyici (PIC) için gereken 5V ise, bu gŸç kaynağõna
eklenen bir regulator entegresi ile Ÿretilir.
3.2. Dalge Üreteci
Mikrodenetleyici ve ona bağlõ LCD ekran, šnceden
programlanmõş
dalga
şekillerini
seçebilmek
için
kullanõlmaktadõr. ÒSeçÒ ve ÒOnayÓ tuşlarõ istenilen kare dalga
seçimini yapar, onaylar ve Ÿretir. Seçilen dalga şekli, dalga
genişliğinin kazanç bilgisi LCD ekranda gšrŸlebilirken,
ÒResetÓ tuşu yardõmõyla yeniden programlama yapmak
mŸmkŸndŸr.
3.3. Tetikleme Devresi
LCD ekran ve Ÿzerindeki tuşlar vasõtasõyla ayarlanan kare
dalga sinyali, tetikleme devresinin çalõştõrõlmasõyla beraber bir
gŸç trafosu Ÿzerinden geçerek kare dalga gerilimimi Ÿretilir ve
PWM analog potansiyometre ile dalga genişliği, daha šnceden
ayarlanmõş olan değere gšre değiştirilir. Bšylece, hastaya
uygun genlikte, hastayõ rahatsõz etmeyecek şekilde bir
uyarõlma sağlanabilmektedir.

4. Sonuç ve Tartõşma
Bu çalõşmada sonuç olarak, bir mikrodenetleyici yardõmõyla
farklõ enerjilerde, farklõ genliklere sahip, farklõ dalga şekilleri
olan sinyaller Ÿretilip, bu sinyaller kullanõlarak uyarõm
yapõlabileceği, bu tetikleme sistemi ile TENS tedavisi
uygulamasõ yapmanõn mŸmkŸn olduğu gšsterilmiştir.

5. Kaynakça
[1] http://www.cerebromente.org.br/n06/historia/bioelectr2_i
.htm Son Erişim Tarihi: 13.08.2015
[2] Demirdağ F., Ediz L., …zgŸr A., Tekeoğlu İ., ÒKronik
Lomber Disk Hernili Hastalarõn Tedavisinde Tens ile
Elektroakupunktur Tedavisinin KarşõlaştõrõlmasõÓ, Van
Tõp Dergisi, 18 (1): 15-19, 2011
[3] De Lima J.A., Cordeiro A. S. ÒA Low-Cost
Neurostimulator With Accurate Pulsed-Current ControlÓ
IEEE
TRANSACTIONS
ON
BIOMEDICAL
ENGINEERING, vol. 49, no.5, 497, Mayõs 2002
[4] http://www.tensproducts.com/TENS-electrodeplacement_ep_49.html Son Erişim Tarihi: 13.08.2015

447

