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Genel Bilgiler 

• Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, 
dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği 
iletebilen dokulardır 

• Sinir ve kas membranı istirahatte 
elektronegatiftir 

• Membrandaki VB Na kanalları açılınca içeriye 
Na girer ve + göç ile membran depolarize olur 

• Hücre içi daha pozitif olur ve aksiyon 
potansiyeli oluşur 



Genel Bilgiler 

• AP şeklindeki biyoelektriksel aktivite sinir 
hücresi ve akson üzerinde iletilip periferik ve 
merkezi sinir sisteminde haberleşme olarak 
kullanılır 

• Bu şekilde kas kasılır, kuvvet üretimi olur 



EMG NEDİR 

• Elektromiyografi 

 

• Sinir ve kas lifleri üzerinde oluşmuş aksiyon 
potansiyelinin kaydını sağlayan bir ekipmandır 

 

• Sinir doğru akım ile uyarılır ve oluşturulan AP 
kaydedilir 

 







EMG - Elektromiyografi 

• 1. Sinir ileti çalışmaları 

• 2. İğne elektromiyografisi 

• 3. Sinir kas kavşağı incelemesi 



Sinir ileti incelemeleri 

• 1. Duysal ileti incelemeleri 

• Duysal  sinir doğru akım ile uyarılır ve yine 
sinir üzerinden kaydedilir 

• Duysal sinirler bilgiyi çevreden merkeze 
taşırlar (ortodromik – antidromik iletimler ve 
kayıtlar sözkonusudur) 

• AP kayıt elektrotuna ulaşanların toplamı: 
Duysal sinir aksiyon potansiyeli 







Duysal AP 

• Tepe latansı (pik latans): uyarı artefaktından 
elektronegatif pike dek geçen süre (msn) 

• Amplitüdü: elektronegatif pik ile ikinci 
elektronegatif pik arasındaki genlik (mv) 

• Duysal ileti hızı: uyarı-kayıt elektrodu 
arasındaki mesafe / başlangıç latansı (m/sn) 





 

 

Sinir iletim çalışmalarındaki uyarı şiddeti 
herzaman ‘’supramaksimal’’ olmalıdır (ölçümü 
yapılacak sinitin tüm aksonlarını uyartacak 
şiddetin biraz üzerinde) 



• 2. Motor ileti incelemeleri 

• Sinir supramaksimal uyarılıp cevap kas 
üzerinden kaydedilir 

• Bu şekilde kaydedilen AP motor aksonlar 
sonrası sinir kas kavşağını aşıp kas liflerinde 
tetikletilen AP toplamıdır 

• Elde edilen BKAP (bileşik kas AP) 

• Sinir en az 2 farklı noktadan uyarılır (distal ve 
proksimal yerleşimli) 

• 2 uyarı arası mesafe latansa bölünerek motor 
ilet hızı hesaplanır 







• Geç Yanıtlar 

• F ve H yanıtları 

• BKAP amplitüdlerinden daha geç çıkan şekil ve 
latansı uyarıdan uyarıya değişen yanıtlardır 

• Sinir üzerine uyarı ile tetiklenen AP’den 
proksimale sinir köküne gidip ön boynuz 
hücresinin dendritlerinden tekrar aynı yolu kat 
edip hedef kasa ulaşan birkaç AP toplamıdır 







2. İğne elektromiyografisi 

• İskelet kasının istirahat ve kası sırasında 
biyoelektriksel faaliyetinin elektrotlar ile 
kaydedilmesi işlemidir 

• İstirahat halindeki sağlıklı kaslarda sadece 2 
çeşit aktivite kaydedilir 

• 1.iğne giriş aktivitesi 

• 2. son plak gürültüsü 



 

• İğne giriş aktivitesi iğne elektrodun elektriksel 
anlamda uyarılabilir bir doku içinde seyahat 
ettiğini gösterir ve iğnenin kas içerisindeki 
hareketi ile başlayıp 100ms içinde sonlanır 

 

• Patolojik spontan faaliyet: Kas lifi (miyojenik) 
veya sinir kökenli (nörojenik) olabilir 





İstirahat halindeki patolojik spontan 
faaliyetler 

• Pozitif diken dalga 

• Fibrilasyon 

• Fasikülasyon 

• Miyokimi 

• Nöromiyotonik boşalım 

• Miyotonik Boşalım 

• Kompleks repetitif boşalım 



3. Sinir Kas Kavşağının 
değerlendirilmesi 

 

• Ardışık sinir uyarımı (repetetif) 

 

 

• Tek lif EMG 

 



• MONONÖROPATİLER 
• Bilekte median sinir nöropatisi 
• Proksimal median nöropati 
• Dirsekte ulnar nöropati 
• Bilekte ulnar nöropati 
• Radial nöropati 
• Peroneal nöropati 
• Femoral nöropati 
• Tarsal Tünel Sendromu 
• Fasiyal-trigeminal nöropati 

EMG KULLANIM ALANLARI 



• POLİNÖROPATİLER 
• MOTOR NÖRON HASTALIĞI              

(ALS ve varyantları) 
• RADİKÜLOPATİLER 
• PLEKSOPATİLER (Brakial pleksus, 

lumbosakral pleksus) 
• PROKSİMAL NÖROPATİLER 
(Siyatik nöropati) 

 
 

 

EMG KULLANIM ALANLARI 



• NÖROMUSKÜLER KAVŞAK VE KAS 
HASTALIKLARI ( MG, Miyotonik 
kas hastalıkları, Periyodik 
paraliziler) 

EMG KULLANIM ALANLARI 



PERİFERİK SİNİR PLEKSUSLARI 

• Periferik sinirler seyirleri sırasında komşu 
periferik sinirlere de katılıp dallara ayrılırlar ve 
sinir pleksusu denilen sinir ağını oluştururlar 





SPİNAL SİNİRLER VE SPİNAL SİNİR 
KÖKLERİ 

• 31 çift spinal sinirin her biri medulla spinalise 
2 kök ile bağlanır (Radiks anterior ve radiks 
posterior) 

• Radiks posterior: duyu lifleridir ve sinir 
impulslarını MSS taşırlar 

• Radiks anterior: sinir impulslarını MSS 
uzaklaştıran sinir lifi demetleri 



• Bir dış uyarana karşı MSS elektriksel 
aktivitesinde ortaya çıkan uyarım 

• Dışarıdan verilen uyarının verilen uyaran ile 
zamansal olarak kaydedilmesi 

• MSS duyu yollarındaki iletim hakkında bilgi 
verir 

• Bunların voltaj değerleri çok küçüktür 
dolayısıyla amplifikatör sistemiyle kaydedilir 

UYANDIRILMIŞ POTANSİYELLER (UP) 
EVOKED POTENTIAN (EP) 



• Visual evoked potentials (VEP) 

 

• Görme yollarının fonksiyonlarını yansıtır 

GÖRSEL UYANDIRILMIŞ 
POTANSİYELLER 









• Brainstem auditory evoked potentials 
(BAEP) 

 

• Beyin sapındaki işitme yollarının fonksiyonu 

BEYİNSAPI İŞİTSEL UYANDIRILMIŞ 
POTANSİYELLER 



• Somatosensory evoked potentials (SEP) 

 

• Periferik sinir liflerinin uyarılmasının 
ardından periferik ve merkezi sinir sistemine 
iletim 

SOMATOSENSORYEL UYARILMIŞ 
POTANSİYELLER 


