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ÖZET 

AYDOĞAN (FİLİZ), G. (2011): Futbolcularda şiddeti tedricen artan egzersiz sırasında 
aerobik-anaerobik metabolizma geçiş yoğunluğunda EMG değişiklikleri. İstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Hekimliği ABD. Yüksek Lisans Tezi. 
İstanbul. 

Anaerobik eşik değer (AT) aerobik kapasitenin önemli bir indikatörü olarak kabul 
edilmektedir. AT’yi tayin etmek için farklı fizyolojik parametreler değerlendirilmiştir. 
Şiddeti giderek artan tüketici bisiklet ergometri egzersizinde, Rms-EMG’de nonlineer 
artışın görüldüğü kırılma noktasına, elektromiyografik eşik değer (EMGT) ismi 
verilmektedir. Bu EMGT’nin, fizyolojik değerlendirmelerde, AT tayini için alternatif 
bir metot olarak kullanılabileceğine dikkat çekilmiştir. 

Bu amaçla; Kontrol ve Futbolcu Grubu katılımcılarda: a) Endurans performans 
parametrelerini ölçmek, karşılaştırarak değerlendirmek, b) EMGT ile AT egzersiz 
yoğunluklarını saptamak, karşılaştırarak değerlendirmek, c) non-invaziv bir yöntem 
olan EMGT değerinin kullanım olasılığını tartışmak, amacıyla çalışma planladı. 

Bu çalışma yaşları 18-26 arasında değişen sağlıklı 20 erkek futbol oyuncusu ve 20 
sedanter erkek katılımcıda yapıldı. Yüzeyel elektrotlar Vastus Lateralis (VL), Vastus 
Medialis (VM), Biceps Femoris (BF), Gastrocnemius Lateralis (GL) kaslarının 
gövdesine yerleştirildi. Test protokolü; katılımcı 50W yükte 5 dak. bisiklet çevirerek 
ısındıktan sonra iş yükü her 2 dak’da bir 25W artırılarak kişi yoruluncaya kadar 
sürdürüldü ve EMG ile kas aktivitesi test boyunca ölçülerek kaydedildi. Raw-EMG 
sinyalleri Rms potansiyellerine çevrildikten sonra Regresyon Analizi ile EMGT 
belirlendi. Katılımcıların aerobik kapasitesi değerlendirildi. Her iki grupta; AT1, AT2 
ve 4 ayrı kasın EMGT egzersiz yoğunluk değerleri saptandı ve karşılaştırıldı. Kontrol ve 
futbolcu katılımcıların, kendi içlerinde AT ve EMGT egzersiz yoğunlukları saptandı. 
Sonuçlar karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz için 
SPSS 15.0 kullanıldı.  

Sedanter katılımcılara göre futbolcularda aerobik kapasite anlamlı olarak gelişti 
(p<0.001). Sedanter ve futbolcu katılımcılarda AT1 ile 4 ayrı kasın EMGT, AT2 ile 4 
ayrı kasın EMGT egzersiz yoğunlukları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. 

Anahtar Kelimeler: Anaerobik Eşik Değer, Elektromiyografik Eşik Değer, RMS-

Elektromiyografi,  Kardiyopulmoner Egzersiz Testi, Futbol  
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ABSTRACT 

AYDOĞAN (FİLİZ), G. (2011): EMG changes with aerobic-anaerobic transition 
intensity at incremental exercise in soccer players. İstanbul University, Institute of 
Health Sciences ,Department of Sports Medicine.Master thesis. İstanbul. 

During an exhaustive incremental exercise, the breaking point of non-linear increase 
seen in RMS-EMG measured with surface EMG, is being called Electromyographic 
Threshold (EMGT). In physiological evaluations it has been postulated that this EMGT 
may be used as a method to alternatively determine AT.  

In control and soccer player groups, this study was planned: a) to measure, compare and 
evaluate performance parameters, b) to determine, compare and evaluate the AT 
exercise intensities with EMGT, c) to argue the utilization possibility of EMGT as an 
alternative method. 

This study was carried out on 20 male soccer players and 20 sedentary healthy male The 
surface electrodes were placed on the muscle bodies of Vastus Lateralis, Vastus 
Medialis, Biceps Femoris, Gastrocnemius Lateralis. Test performed after the participant 
warms up by cycling for 5 minutes at 50 watts and then exercise load was increased by 
25 watts every 2 minutes until the person feels tired and EMG was measured throughout 
the test. After transforming the Raw-EMG signals to RMS potentials, EMGT was 
determined by Regression Analysis. Their aerobic capacities were evaluated; AT1, AT2 
and EMGT exercise intensity measures of 4 seperate muscles were determined and 
compared. AT and EMGT exercise intensities of control and soccer player participants 
were determined. The results were compared statistically evaluated. SPSS 15.0 was 
used for statistical analysis. 

The aerobic capacities of the soccer players were found significantly improved 
compared to the sedentary participants (p<0.001). No significant relation was found 
between AT1 and EMGT of 4 seperate muscles, and AT2 and EMGT of 4 seperate 
muscles in sedentary and soccer player participants.  

Key Words: Anerobic threshold, Electromyographic Threshold, RMS-
Electromyography, Cardiopulmoner Exercise Test, Soccer 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

1.1. GİRİŞ 
Egzersiz Fizyolojisinin erken dönemlerinde, kişinin aerobik kondisyonu kasların 

oksijen kullanımının maksimum kapasitesi (VO2maks) olarak belirlenirdi. Zamanla, 

bazı koşullarda, kişinin aerobik kondisyonu yüksek olsa bile VO2maks’daki artışın 

anlamlı olmadığı fark edilmiştir. Daha sonra, Anaerobik Eşik Değer (AT)’e aerobik 

performansın önemli bir indikatörü olarak dikkat çekilmiştir. AT, aerobik ve anaerobik 

metabolizmada, ATP üretimin atfedilen, egzersiz yoğunluğu olarak tanımlanmıştır. 

Sporcularda antreman programı için egzersiz yoğunluğunu belirlerken ve 

klinikte de tedavi ve rehabilitasyon amaçlı egzersiz reçetesini yazarken önerilen 

egzersiz yoğunluğunu saptamak amaçlı; anaerobik eşik değer, ventilatuar eşik değer 

(VT) veya laktat eşik değere (LT) karşılık gelen egzersiz yoğunlukları kullanılır. AT 

klinikte hastalarda, ve sağlıklı bireylerde özellikle de sporcularda aerobik 

performansının önemli bir göstergesidir (1,2). 

Başlangıçta, Anaerobik eşik tanımı egzersiz yoğunluğunu ifade eden, kan laktat 

ölçümleri ile yapılmıştır. AT’ye karşılık gelen egzersiz yoğunluğu, kan laktatının 

anlamlı olarak birikmeye başladığı zaman olduğu ve kan laktat değerinin, yani AT’ 

deki, 4mmol/L olarak kabul edilmiştir (1,3). 

Ayrıca Wasserman ve ark.(1973) yaygın kullanımlı bir metot olarak, noninvaziv 

bir teknik kullanarak Ventilatuvar Eşik Değer (VT) tanımlamışlardır. Egzersiz 

yoğunluğu tedricen artan tüketici bir egzersiz testinde; dakika ventilasyon (VE) artışı ve 

CO2 (VCO2) oluşumu, yaklaşık olarak, AT egzersiz yoğunluğuna kadar lineer bir artış 

gösterirken, daha sonra, VE ve VCO2 nonlineer (doğrusal olmayan) bir artış 

göstermektedir. Bu kırılma noktasında AT belirlenir. Eğer egzersiz yoğunluğu 

arttırılmaya devam edilirse; VE eğrisinde ikinci bir nonlineer artış görülebilir ki bu 

noktada, metabolik asitlerin tamponlanması ile solunum sisteminin kompansasyon 

mekanizmalarının devreye girdiği dönem olarak kabul edilir (4,5). 

AT’yi tahmin etmek için kullanılan diğer bir noninvaziv yöntem, yüzeyel 

elektromiyografi (sEMG) olup; EMG amplitüd ve frekans değişikliklerinin monitorize 

edilmesi temeline dayanır ve çalışan kaslarının miyoelektriksel aktivasyon seviyesi 



 2 

değerlendirilir. Bu metot, gaz değişim ölçümleri için gerekli pek çok apareyin 

kullanılmaması açısından avantajlı görülmüştür. Ayrıca spesifik ve sınırlı kas grupları 

egzersizde iken test yapılabilir olması, sistemik metabolik değişikliklerin 

kullanılmaması açısından da avantajlı bulunmuştur.  

Yüzeyel elektromiyografi (sEMG) yaygın olarak çalışan kasların aktivite 

seviyesini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Global EMG aktivitesinin bir indeksi 

olarak Root Mean Square (Rms) yada İntegre EMG (iEMG)  artışı aktivitenin devamı 

için motor ünite hızında yükselme ve ilave motor ünite katılımını ifade ettiği 

bildirilmektedir. Tedricen artan tüketici egzersizde, EMG sinyal aktivitelerinde 

lineerliğin kırılıp deviyasyonun meydana geldiği bu kırılma noktası EMG eşik değer 

(EMGT) olarak ifade edilmektedir.Bu noktada, kas kontraksiyonu için gerekli enerjinin 

devamını sağlamak amacıyla, hızlı kasılan motor ünitelerin artarak katılımı olarak 

nitelendirilebilir (6,7).  

Son çalışmaların birçoğunda yüzeyel elektromiyografi kullanarak anaerobik eşik 

değer ve laktat eşik değer egzersiz yoğunlukları ile, EMGT eşik değerdeki egzersiz 

yoğunlukları arasında anlamlı benzerlik olduğu gösterilirken, bazı araştırıcılar anlamlı 

bir ilişki bulamamışlardır (6,7,8). 
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1.2. AMAÇ 
Sedanter veya sporcularda  performans ve kardiyopulmoner egzersiz testleri 

uygulayarak aerobik-anaerobik metabolizmaya geçiş yoğunluğunu belirlemek amacıyla 

anaerobik eşik değer (AT) ve laktat eşik değer (LT) ölçümleri ile birlikte, yüzeyel 

elektromiyografik eşik değer (EMGT) ölçümünün de kullanılması literatürlerde hala 

tartışmalıdır. Bu çalışmada, sedanter ve futbolcularda aerobik performans belirlenmesi 

ve antrenman programlarının (egzersiz reçetesi) düzenlenmesi amaçlı verilen egzersiz 

yoğunluğu tayininde, daha kolay ve rahat uygulanabilir bir başka non-invaziv bir 

yöntem olan yüzeyel elektromiyografik eşik değer (EMGT) belirlenerek; gaz değişim 

analiz yöntemiyle tayin edilen AT ile karşılaştırmak, daha sonra Sporcu Grubu ile 

Kontrol Grubu sonuçlarını karşılaştırıp istatistiksel olarak değerlendirmektir. 

Bu amaçla; a) Sedanter-Kontrol ve Sporcu Grubu katılımcıların endurans 

performans parametrelerini ölçmek, karşılaştırarak değerlendirmek, b) EMGT ile AT 

egzersiz yoğunluklarını karşılaştırarak değerlendirmek, c) non-invaziv bir yöntem olan 

EMGT değerinin kullanım olasılığını tartışmak, amacıyla çalışmayı planladık.  

Sonuç olarak, elektromiyografik eşik değer (EMGT) metodunun pratikte 

uygulanıp uygulanamayacağını tartışmak istedik. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.  Kas Yapısı ve Fonksiyonu  
Hareket sistemimizin temelini iskelet ve kaslar oluşturur. Üç çeşit kas dokusu 

vardır. 

1. İskelet kası: Çizgili kastır ve çalışması istemlidir. İskelet kaslarının sinirleri 

somatik sinirlerdir. 

2. Kalp kası: Çizgili kastır fakat istemsiz çalışır. Otonom sinirlerle idare edilir. 

3. Düz kas: Çizgili değildir. İstemsiz çalışır. Otonom sinirlerle idare edilir. 

Genel olarak iskelet kası organizmayı dış ortamın değişikliklerine uydurmakla, 

düz kas ise organizmanın iç ortamındaki değişikliklere göre çalışmaktadır (9). 

2.1.1. Kasların Ortak Özellikleri 
Kaslar kendilerine yapılan bir uyarana cevap verme özelliğine sahiptir. Bu cevap 

kasılma şeklindedir. Sinir sisteminden gelen uyarılarla uyarılırlar ve gelen bu uyarıyı 

iletebilme özelliğine sahiptirler. Kasın kendisine yapılan uyaranlara cevabı kasılma 

şeklindedir. Kası istirahat uzunluğundan daha öteye gerer, uzatırsak bir direnç ile  

karşılaşırız ve kası geren, uzatan kuvvet kesildiği zaman kas istirahat uzunluğuna geri 

döner bu da kasın elastikiyet özelliğini gösterir. Kas bir ağırlık yoluyla uzatılacak olursa 

bu ağırlığın yapabileceği son uzunluğa derhal gelmeyip uzamanın son kısmı yavaş bir 

şekilde meydana gelir. Aynı şekilde ağırlık kaldırılınca normal uzunluğuna da hemen 

dönmez. Bu da kasın vizköz özelliğini gösterir (9,10). 

2.1.2. İskelet Kası Fonksiyonları 
Hareket esnasında aktif rol çizgili kaslarındır. Çizgili kaslar istemle ya da 

refleksle kasılarak örttükleri ya da bulundukları organları dış etkenlere karşı korurlar. 

Kas kasılması ile işe çevrilen enerjiden geri kalanı ısıya dönüşür, böylece kassal 

çalışma iç ısımızı arttırmış olur. İskelet kası kasılma yolu ile mekanik bir iş de yapar 

(10). 

2.1.3. Kasılmanın Kayan Filamanlar Teorisi 
Aksiyon potansiyeli motor sinir boyunca kas lifindeki sonlanmasına kadar 

yayılır. Her sinir ucundan nörotransmitter olarak az miktarda asetilkolin salgılanır. Kas 
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lifi membranında lokal bir alanda etki gösteren asetilkolin, memrandaki çok sayıda 

asetilkolin kapılı kanalları membranda yüzen protein molekülleri aracılığıyla açar. 

Asetilkolin kapılı kanalların açılması, kas lifi membranından çok miktarda sodyum 

iyonunun içeri potansiyelini başlatır. Aksiyon potansiyeli sinir memranında olduğu gibi 

kas lifi membranı boyunca da yayılır. Aksiyon potansiyeli kas lifi memranını depolarize 

eder ve kas lifi merkezine doğru yayılarak, sarkoplazmik retikulumda depolanmış olan 

kalsiyum iyonlarının büyük miktarlarda serbestlenmesine neden olur. Kalsiyum 

iyonları, kasılma olayının esası olan filamentlerin kaymasını sağlayan, aktin ile miyozin 

filamentleri arasında çekici güçleri başlatır (11). Aktin flamanları çapraz köprüler 

vasıtasıyla miyozin flamanları arasına çekilir. Kasılma işleminin gerçekleşebilmesi için 

enerji de gerekir. Miyozin flamanı çift sarmaldır ve bir ucunda iki serbest baş vardır. 

Miyozin başı adenozin trifosfataz (ATPaz) enzimi olarak fonksiyon gösterir. Aktin 

flamenti üç protein bileşeninden oluşur. Aktin, tropomiyozin, troponin. Dinlenme 

durumunda tropomiyozin molekülleri aktin ipliklerinin aktif bölgelerini kapatır, 

dolayısıyla aktin ile miyozin arasında kasılmaya neden olacak çekimi engeller. 

Tropomiyozin molekülünün bir ucuna tutunmuş troponin proteini vardır. Troponin 1 

aktin için, Troponin T tropomiyozin için, Troponin C ise kalsiyum iyonları için kuvvetli 

afiniteye sahiptir. Aktin flamenti kalsiyum iyonları ile aktive olur olmaz, miyozin 

flamentinin çapraz köprü başları aktin filamentlerinin aktif bölgelerine çekilir ve 

kasılmaya neden olur. Kasılmanın bu anlatımına Kayan Flamanlar Teorisi denir. Bir 

saniyeden daha kısa bir süre sonra, kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma kalsiyum 

membran pompası ile geri pompalanır. Yeni bir kas aksiyon potansiyeli gelinceye kadar 

kalsiyum iyonları burada depolanır; miyofibrillerden kalsiyum iyonlarının 

uzaklaştırılması kasılmanın sona ermesine neden olur (9,10,11).  

2.1.4. Kasılma Tipleri 
İzometrik Kasılma: Uzunluğu sabit kalan fakat tonusu artan statik bir kasılma 

şeklidir. 

Konsantrik (İzotonik) Kasılma: Dinamik bir kasılma şeklidir. Kasın tonusu, 

gerilimi aynı kalırken boyu kısalır yani kısalarak kasılmadır. Pozitif mekanik iş yapılır. 

Eksentrik Kasılma: Dinamik kasılma şeklidir. Kasın tonusu, gerimi artarken 

boyu da uzar. Uzayarak kasılma şeklidir. Yapılan mekanik iş negatif karakterdedir. 



 6 

İzokinetik Kasılma: Hareket süratinin (kas kasılma süratinin) sabit tutulduğu 

maksimum bir kasılma şeklidir. Kas sabit bir süratte kısalırken kasta meydana gelen 

gerilim bütün hareket boyunca oynağın bütün açılarında maksimum tutulur (10). 

2.1.5. Kas Lifi Çeşitleri 
İskelet kası hücreleri yani lifleri iki ana gruba ayrılır. Tip1 ve Tip2 lifleri. Tip2 

liflerinin de iki büyük tipi vardır: Tip2a ve Tip2x lifleridir. İnsanlardaki Tip2x lifleri 

yaklaşık olarak hayvanlardaki Tip2b lifleri ile eşit orandadır. Kimyasal olarak Tip1 

lifleri boyandığında siyah, Tip2a lifleri boyanmayıp beyaz görülür. Tip2x lifleri de gri 

görülürler. Hızlı kasılan liflerin üçüncü alt tipi ise tip 2c olarak adlandırılır. 

Ti2a, Tip2x ve Tip2c lifleri tam olarak anlaşılamamıştır. Tip2c lifleri en az sıklıkla 

kullanılırlar. Ortalama olarak kasların çoğunda kabaca %50 Tip1 lifler, %25 Tip2a 

liflerinden oluşur. Geriye kalanların %25’i çoğunlukla Tip2x, Tip2c lifleri de kaslarda 

sadece %1-3 arasında bulunur. Çünkü Tip2c lifleri hakkında bilinenler kısıtlıdır. Tip1 

yavaş oksidatif, Tip2a hızlı oksidatif/glikolitik, Tip2x hızlı glikolitiktir. Yavaş kasılan 

lifler uyarıldığı zaman yaklaşık olarak pik gerilmeye 110ms’de ulaşırlar. Hızlı kasılan 

lifler ise pik gerilmeye 50ms’de ulaşırlar (12).  

Tablo  2-1: Kas Lifi Tiplerinin Özellikleri  

 Tip1 Tip2a Tip2x 

Oksidatif kapasite Yüksek Kısmen yüksek Düşük 

Glikolitik kapasite Düşük Yüksek Daha yüksek 

Kasılma hızı Yavaş Hızlı Hızlı 

Yorgunluk direnci Yüksek Kısmen yüksek Düşük 

Motor ünite kuvveti Düşük Yüksek Yüksek 

 

2.1.5.1. Yavaş Kasılan Liflerin Başlıca Özellikleri 
Kasılmaları yavaştır, kasılma süreleri uzundur, kasılma kuvveti düşüktür, 

submaksimal şiddette süreli eforlara daha iyi uyum sağlarlar. Anaerobik kapasiteleri 

düşüktür. Glikolitik enzimleri azdır. Oksidatif kapasiteleri yüksektir. Myoglobin 

içerikleri çoktur. Mitokondri içeriği fazladır. Güç yorulurlar, yorgunluğa daha 

dayanıklılardır. Trigliserit içeriği daha fazladır. Daha fazla kapilleri içerir. Glikojen 

içerikleri değişmez. Daha düşük miyozin ATPaz aktivitesi gösterirler (10). 
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2.1.5.2. Hızlı Kasılan Liflerin Başlıca Özellikleri 
Yüksek miyozin ATPaz aktivitesi gösterirler. Süratle kasılırlar, kasılma süreleri 

kısadır, kasılma kuvveti yüksektir. Anaerobik kapasiteleri daha yüksektir. Çabuk 

yorulurlar. Miyoglobin içerikleri daha azdır. Mitokondri yoğunluğu ve oksidatif 

enzimleri azdır. Trigliserid içerikleri düşüktür. Glikojen aynı orandadır. Daha az 

kapiller içerir (10). 

2.1.6. Motor Ünite: 
Medulla spinalisin ön köklerinden çıkan her bir α-motor nöron kasın tipine göre 

değişik adette kas liflerine sinir dalları verir. Bir motor sinir lifi tarafından inerve edilen 

kas liflerinin tümüne motor ünite denir. Motor ünite tek bir α-motor nörondan oluşur ve 

bir α-motor ünitede aynı tip lifler bulunur. Motor sinirlerin getirdiği uyarana aynı 

şekilde cevap verirler ve aynı zamanda kasılırlar (13). 

İki ayrı tip motor ünite vardır: Hızlı kasılan ve Yavaş kasılan ünitelerdir. 

Genelde kontrolün hassas yapılması gereken ve hızlı reaksiyon veren küçük kaslarda, 

her bir motor ünitede birkaç kas lifi (örneğin, bazı laringeal kaslarda her bir motor 

ünitede iki veya üç kas lifi) vardır. Diğer taraftan, soleus kası gibi çok ince kontrol 

gerektirmeyen büyük kaslarda, motor ünitede birkaç yüz kas lifi bulunabilir (1,10). 

 Α-motor nöron Tip1 ve Tip2 liflerini belirlemek için bulunur. Tip1 motor 

ünitede α-motor nöron daha küçük hücreli ve tipik olarak ≤300 kas lifi kümesini uyarır. 

Karşıt olarak Tip2 motor ünitede α-motor nöron daha büyük hücreye sahiptir ve ≥ 300 

kas lifini uyarır. Tip2 kas lifleri daha hızlı pik gerilime ulaşırlar ve toplu olarak Tip1 

liflerinden daha fazla kuvvet oluştururlar. Tip2a motor üniteler Tip1 motor ünitelerden 

epeyce daha fazla kuvvet oluştururlar, fakat Tip2a motor üniteler kolayca yorulurlar 

çünkü dayanıklılıkları kısıtlıdır. Tip2a lifleri 400m yüzme gibi kısa süreli yüksek 

yoğunluklu endurans durumlarında kullanılırlar. Tip2x lifleri henüz anlaşılamamıştır. 

Görünüşe göre sinir sistemiyle kolayca aktive olmaz. Tip2x lifleri de 100m koşu, 50m 

sprint yüzme gibi aktivitelerde devreye girer (12). 

Bir motor ünite elektromiyografide incelenen temel yapıdır. Kişi bir kasını 

kasmaya başladığı zaman ilk ateşlenen motor üniteler en küçüklerdir. Bunlar Tip1 

motor ünitelerdir.  
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Sumasyon, tek tek sarsıların birleşerek kasılma şiddetini arttırması demektir. 

Sumasyon iki yolla meydana gelir. 

 Eşzamanlı kasılan motor ünitelerin sayısını artırarak 

 Kasılma frekansını arttırarak 

Kasılma arttıkça düzenli bir şekilde daha büyük motor üniteler katılırlar. En 

büyük motor üniteler en küçüklere kıyasla 50 kat fazla kasılma gücüne sahiptir. Boyut 

prensibi denilen bu özellik önemlidir. 

Çok sayıda lif sumasyonun diğer bir önemli özelliği farklı motor ünitelerin 

medulla spinalis tarafından eş zamanlı olmayacak şekilde yönetilmesidir. Böylece 

kasılma motor üniteler arasında birbirini yerini alacak şekilde oluşur. Ateşlemeye 

katılarak kasılmanın kuvvetine katkı yaparlar (11). Motor ünite sayısı 55-60 yaşına 

kadar oldukça iyi şekilde korunmasına karşın bu yaşlardan sonra azalmaya başlar. 70 

yaşından sonra hızla azalmaya başlar. Yaşlanırken kaslar Tip2 motor ünitelerin kaybına 

uğrar ve Tip 1 liflerin oranı artar. 65 yaşında motor ünite sayısında azalma olmasına 

karşın, 80 yaşından sonraya kadar kas gücünün etkilenmediği görülmüştür.(14) 

Cinsiyetin ise motor ünite sayısı üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Antrenman 

yapmakla kişilerde Tip1 ve Tip2 liflerinin oranı %10’dan daha az değişebilir. Endurans 

ve direnç antrenmanlarının her ikisinde Tip2a liflerinin artışı olduğu zaman Tip2x’lerin 

oranın azaldığı görülmüştür (12).  

2.1.7. Katılma (Recrutman)  
Bir α-motor nöron motor ünitede kas lifine aksiyon potansiyelini taşıdığı zaman, ünitede 

bütün lifler güç üretir. Daha fazla motor ünitelerin aktifleşmesi daha fazla kuvvet 

üretimine sebep olur. Küçük kuvvete ihtiyaç olduğu zaman sadece birkaç motor ünite 

uyarılır. Bir kasılmanın gücünü arttırmak için motor üniteler düzenli bir şekilde 

eklenme yaparlar. Kasılma iki şekilde güçlendirilebilir: ya ateşlenmiş durumdaki motor 

üniteler ateşleme hızlarını arttırırlar ya da yeni motor üniteler ateşlenmeye başlayabilir. 

Tek bir motor ünite aksiyon potansiyeli (MÜAP) ateşlemesi genellikle düzensiz bir 

paternde, 2-3Hz ile başlar. Normalde motor ünite 5Hz civarında düzenli ateşlemeye 

başlar. Yaklaşık 10Hz civarında başka bir MÜAP ateşlemeye katılır. MÜAP 

rekrutmanını EMG ile değerlendirirken, daha erken katıldıkları için öncelikli olarak 
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Tip1 motor üniteleri inceleriz. Aktivite yoğunluğu arttığı zaman lif sayısı katılımı şu 

yönde olur: Tip1 → Tip2a→ Tip2x (12,13). 

2.1.8. Kas Kuvveti 
Bir kas yada kas grubunun uygulayabileceği maksimum kuvvete kas kuvveti 

denir. Kaslarda güç oluşumu üzerinde etkili olan faktörler; aktive olan motor ünite 

sayısı, aktive olan motor ünite tipi, kasın büyüklüğü, kasılmadan önce kasın başlangıç 

uzunluğu (sarkomer boyu yaklaşık 2 mikrometre iken, uyarıldığında en yüksek kasılma 

gücü ile kasılır), eklem açısı, oluşan aktomyozin köprü sayısı (cross-bridge sayısı).  

Kasılmaya katılan lif adedinin ve bunların total enine kesit yüzeyinin büyüklüğü 

oranında kuvvet büyük olur. Kasta uyarılan ve kasılmaya katılan motor ünite sayısı 

arttıkça kasın kasılma gücü de artar. Birinin içerdiği yağ miktarının fazla olması 

kuvvetin azalmasına neden olur. Kuvvete etki eden bir başka koşul da yorgunluktur. 

Yorulan fibrillerin uyarılabilme yeteneği azalır, kasılması zayıflar. Yorgun kasta gelen 

uyaranlara cevap veren fibril adedi de azalır (10). 

2.1.9. Kas Dayanıklılığı 
Muayyen bir hareketi tekrar edebilme yeteneğidir. Dayanıklılık kısa süreli 

eforlarda anaerobik kapasiteye, birkaç dakikadan bir saat veya daha uzun süreli 

eforlarda aerobik mekanizmalara bağlıdır yada her iki mekanizmanın kombinasyonudur 

(10). 

2.1.10. Kas Yorgunluğu 
Kas yorgunluğu; daha uzun süre adenozin trifosfat (ATP) üretilemediği noktaya 

ulaşıldığı zaman kası korumak için savunma mekanizmasıdır. Kasın uzun süre ve 

kuvvetli kasılmasının kas yorgunluğuna neden olduğu bilinmektedir. Kas 

yorgunluğunun altta yatan sebebi belirsizdir. Yorgunluğun başlangıcı kas lifi tipleri ile 

değişkenlik gösterir. 

Birincil faktörler: 

 ATP’nin yıkılmasıyla adenozin difosfat (ADP)’deki ve inorganik 

fosfattaki lokal artış  

 Laktat birikimi  

 Ekstrasellüler K+ birikimi  
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 Glikojen enerji kaynaklarının azalması (15). 

2.1.11. Kas Kasılması İçin Enerji Kaynakları 
Kas hücresi dahil bütün hücrelerin acil enerji kaynağı ATP bileşimidir. Üç fosfat 

bağından biri bu bileşimden ayrıldığı zaman enerji açığa çıkar. ATP’nin bu 

parçalanmasında oksijen kullanılmaz. ATP’yi yeniden oluşturmak için kullanılan ilk 

enerji kaynağı fosfokreatindir (CrP). Bu bileşimden de bir fosfat grubu ayrıldığı zaman 

enerji açığa çıkar ve bu enerji de ADP’ yi tekrar ATP’ ye çevirir. Kısa süreli ve yüksek 

şiddetli performanslarda (100m sprint) ATP ve PCr enerji sistemi kullanılır.  

ATP nin temin ettiği enerji en çok 1-2sn de biter. CrP, ATP den daha çok 

bulunur. Her iki fosfojenin verdiği enerji ancak 3-8sn lik eforlara dayanabilir. 

Yoğun egzersizde ATP ve fosfokreatini yeniden oluşturmak için kullanılan 

ikinci önemli enerji kaynağı, kas hücrelerinde depolanmış olan glikojenin glikolizidir. 

Kasta mevcut olan glikojen glikoliz yoluyla laktik asite parçalanır.  

Üçüncü ve son enerji kaynağı oksidatif metabolizmadır. Oksijenli bir ortamda da 

karbonhidratlar, yağlar, proteinler aerobik olarak yıkılırlar. Birkaç saat süren çok uzun 

süreli maksimum kas aktivitesinde enerjinin büyük kısmı yağlardan elde edilir (1,10). 

2.2. SİNİR SİSTEMİ 
Sinir sistemini iki ana tip hücre oluşturur: Nöronlar ve nöroglia. Nöronlar 

uyarılabilir hücrelerdir ve uyarıları taşıyarak sinir sistemi işlevlerini yerine getirirler. 

Nöroglia veya nöroglial hücreler bilgi taşımazlar ancak nöronların işlevlerini çeşitli 

yollarla desteklerler (9). 

2.2.1. Sinir Hücresi 
Sinir dokusu nöron adı verilen sinir hücrelerinden oluşmuştur. Nöronun 

genellikle iki uzantısı vardır. Dentrit kısa olan sinyali alan bölgesi ve akson sinyali 

dentritten uzağa ileten kısmıdır. Sinir hücre gövdesi motor sinirler için spinal kordda 

(ön boynuz hücresi), duyusal sinirler için periferde dorsal kök gangliyonunda yer alır. 

Sinir hücresi impuls denilen elektriksel değişikliği iletmek için özelleşmiş hücrelerdir. 

Duyuları periferden alıp merkeze ileten nöronlara afferent nöron, merkezden alıp 

perifere doğru ileten nöronlara da efferent nöron denir (9). 
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Miyelinli bir sinir lifi akson ve onu çevreleyen miyelin kılıftan oluşur. Miyelin, 

motor sinir aksonlarını ve birçok duyusal sinir aksonlarını çevreleyen konnektif bir 

kılıftır. Miyelin, schwann hücreleri tarafından yapılır ve işlevi sinir iletim hızını büyük 

oranda arttırmaktır. Miyelin kusursuz bir yalıtkan olarak iş görür ve sıçrayıcı iletime 

izin verir (13). 

2.2.2. Sinir Aksiyon Potansiyeli 
Sinir sinyalleri, sinir lif zarı boyunca hızla yayılan zar potansiyelindeki hızlı 

değişimlerden oluşan aksiyon potansiyelleri ile iletilir. Her aksiyon potansiyeli normal 

negatif zar dinlenim potansiyelinden pozitif potansiyele ani bir değişme ile başlar ve 

hemen hemen aynı hızla tekrar negatif potansiyele döner. Bir sinir sinyal iletisi, aksiyon 

potansiyeli sinir lifi boyunca yayılarak sinir ucuna gelene kadar sürer. Zar 

potansiyelinde saniyenin on binde birleri gibi çok kısa sürede birbiri ardına oluşan 

değişimlerle aksiyon potansiyelinin ortaya çıktığı ve geri dönüşün de hemen hemen aynı 

hızla olduğu gösterilmiştir (11). 

2.2.2.1. Aksiyon Potansiyelinin Birbirini İzleyen Dönemleri 
Dinlenim Dönemi: Bu dönemde büyük bir negatif (-90 milivolt) zar 

potansiyelinin bulunması nedeniyle zar “polarize” durumdadır. 

Depolarizasyon dönemi: Zar aniden sodyuma karşı aşırı geçirgen hale gelerek, 

pozitif yüklü sodyum iyonlarının içeri akışına bağlı olarak potansiyelin pozitif yönde 

yükselmesiyle depolarizasyon olur. 

Repolarizasyon dönemi: Zarın sodyuma geçirgenliği çok arttıktan sonra, 

saniyenin onda biri gibi kısa bir sürede sodyum kanalları kapanmaya başlar ve 

potasyum kanalları normaldeki haline göre daha fazla açılır. Ardından potasyum 

iyonlarının dışa doğru hızlı  difüzyonu normal negatif zar dinlenim potansiyelinin 

yeniden oluşmasını sağlar. Buna zarın repolarizasyonu denir. 

Duyarsız(refraktör) dönem: Uyarılan bir lifte zar henüz bir aksiyon potansiyeli 

ile depolarize iken, yeni bir aksiyon potansiyeli oluşamaz. Bunun nedeni, aksiyon 

potansiyeli başladıktan kısa bir süre sonra sodyum kanallarının (veya kalsiyum kanalları 

veya her ikisinin) kapanmış olması ve bu kanallara bu noktada uygulanan uyaranın 

şiddeti ne olursa olsun inaktivasyon kapısının açılmamasıdır. Onların tekrar açılması 

için tek koşul zar potansiyelinin, başlangıçtaki dinlenim zar potansiyeli seviyesine veya 
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ona çok yakın bir değere dönmesidir. Çok güçlü bir uyaranla bile ikinci bir aksiyon 

potansiyelinin yaratılamadığı bu süreye mutlak duyarsız dönem (refraktör dönem) denir 

(11). 

2.3. Aerobik Kapasite 
Şiddeti tedricen artan bir egzersiz ile maksimum yüklenmede erişilebilen ve 

ölçülebilen O2 kullanımının en yüksek değerinin ölçülebilmesi ile tanımlanır. 

Maksimum oksijen hacmi (VO2maks) ölçümü aerobik kapasiteyi en iyi ifade edebilen 

güvenli bir yöntemdir. VO2maks deniz seviyesinde solunan oksijen havasının en büyük 

miktarını taşıma ve harcama yeteneğimizi tanımlar. Maksimum oksijen alımı, özgün bir 

egzersiz modeli için kademeli artan egzersiz protokolü uygulandığında, erişilen ve 

ölçülebilen oksijen alımının en yüksek değeridir (3). 

VO2maks egzersiz yoğunluğunun artmış olmasına rağmen oksijen platosunun 

olduğu, artışın olmadığı bölge olarak tanımlanır. VO2maks. aerobik olarak ATP’nin 

geri sentezlenebilmesi için kişilerin kapasitesini gösterir. VO2maks kişinin maksimum 

iş yapabilme yeterliliğini ve kardiyak debiyi yansıtır (1). 

2.4. Egzersiz Testi 
Genellikle kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin aynı anda cevaplarını ortaya 

çıkarır. Performans egzersiz testi (PXT) ve klinik egzersiz testi (CXT) olmak üzere iki 

genel disiplini vardır. 

PXT, genellikle sağlıklı bireylerde aerobik kapasitenin veya kondisyonun 

değerlendirilmesi, egzersiz reçete edilmesi, egzersiz eğitimine cevap ve yaşam şeklinin 

değiştirilmesinin değerlendirilmesinde kullanılır. 

CXT ise, hastalık, semptom ve bulguları olan bireylere teşhis, risk 

değerlendirmesi, hastalık seyrinin takibi ve tedavi girişimlerine cevabın ortaya 

konulmasında kullanılır. CXT’lerinin en değerli uygulamalarından biri egzersizi 

sınırlayan kardiyovasküler nedenleri solunum sistemi ile ilgili nedenlerden ayırmaktır. 

Bu testlerin uygulaması laboratuar ve saha koşullarında yapılabilir (3). 
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2.4.1. Submaksimal Testler 
Hem PXT hemde CXT için uygundur. Sahada ve laboratuvarda yapılabilir. 

Aerobik kapasite tahmin edilmeye çalışılır. Daha az efor gerektirir. Komplikasyon riski 

azdır. Daha az motivasyon gerekir. 

2.4.2. Maksimal Testler 
Sahada ve laboratuvarda uygulanabilir. Maksimum bilgi alındığı için VO2maks 

daha iyi tahmin edilebilir. Anarmol bir cevabı daha fazla gözleme fırsatı vardır (3). 

2.5. VO2maks Ölçümü 
VO2maks şiddeti tedricen artan egzersiz uygulamasında yani performans 

egzersiz testi sırasındaki en yüksek oksijen kullanımıdır. VO2maks’ı direk olarak 

ölçmek için kapsamlı laboratuvar, özelleşmiş cihazlar ve test yapılacak kişide oldukça 

yüksek motivasyon gerektirir. Ayrıca maksimum egzersiz kişiler için risklidir. Bu 

sebeplerden dolayı alternatif test olarak submaksimal performanstan VO2maks 

belirlenebilir. VO2maks için dereceli artan egzersiz yoğunluğunda kişi tükenene kadar 

test yapılır. Laboratuvar temelli maksimum oksijen alım testi kardiyovasküler, 

respiratuvar ve iskelet kaslarının biyokimyasal kapasitesini ölçer. Maksimum egzersiz 

sırasında ortalama bir sporda kişi dakikada 3-4 litre ya da vücutlarında kilogram başına 

45-55 mililitre civarında oksijen harcarlar. Elit dayanıklılık sporcuları bunları ikiye 

katlayarak dakikada 6litre oksijen tüketirler. Diğer taraftan akciğer ya da kalp hastalığı 

olan hastalarda semptom limitli oksijen alım değerleri her dakikada 1-1,5 litre 

oksijendir (1,16). 

Maksimum Oksijen Alımını Belirleyen Egzersiz Testi İki Şekilde Uygulanır: 

 Devamlı Test: Egzersiz dinlenme arası verilmeden devam eder. 

 Kesintili Test: Egzersiz artışları arasında belirli dakikalarda dinlenme 

verilir. 

Bisiklet ya da koşu bandında testler uygulanabilir. Devamlı ya da kesintili 

egzersiz testi arasında VO2maks’larında sadece 8ml fark oluşur (1). 

Uzun yıllardan beri, bisiklet ergometresi birincil test aracı olarak kullanılmıştır. 

Mekanik frenli ergometreler ve elektrik frenli ergometreler en sık kullanılan iki çeşittir. 

Bisiklet ergometrelerinin avantajları: 
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Kol ve bacak için kullanılabilir. Üst ekstremite sabit kalır. Böylece egzersiz 

sırasında kan örnekleri daha kolay alınır ve kan basıncı daha doğru belirlenir.  

Egzersiz yoğunluğu kişinin vücut ağırlığına bağlı değildir. 

EKG, ventilasyon ve gaz değişim sinyallerinin kaydı sırasında hareket kaynaklı 

parazit azdır. 

Daha az yer kaplar, taşınabilir ve daha ucuzdur. Güvenliği nedeniyle daha az 

bireye ihtiyacı vardır ve güç çıktısının(power output) doğru olarak hesaplanması 

avantajdır. 

Dezavantajları da; 

Daha az kas kütlesinin egzersize katılması nedeniyle VO2maks’ın daha düşük 

olması (Koşu bandı testine göre ise bisiklet ergometrisinde VO2maks ortalama %6,4 ile 

11,2 altındadır), doğal olmayan bir fiziksel aktivite olması nedeniyle, bacak 

yorgunluğunun, kardiyopulmoner sınırlamaya ulaşmadan önce ortaya çıkması ve kişi 

egzersizin bu tipini düzenli olarak kullanıp alışmadıysa bacak kaslarının egzersiz 

sırasında çabuk yorulması doğal bir sonuçtur (3,12). 

2.5.1. Her Solukta Yöntemi (breath-by-breath) ve Karışım Kabini Yöntemi 
Donanım düzenlenmesi, gaz konsantrasyonu ve ventilasyonu her solukta online 

ölçebilmek için tasarlamıştır. Karışım kabini yönteminde ekspire edilen havanın hacmi 

ve gaz konsantrasyonları birkaç soluğun ortalaması alınarak hesaplanırken, her solukta 

yönteminde her soluk için ayrı ayrı ölçülür. Yoğun veri sağlamakla beraber, aynı 

zamanda verideki anlamlı fizyolojik değişkenleri de gösterebilmektedir (3,17). 

Maksimum Oksijen Alımını Etkileyen Faktörler 

Egzersiz modu: Koşu bandı (treadmil) egzersizinde VO2maks en yüksek değeri 

gösterir. 

Kalıtım: Genetik faktörler VO2maks için %20-30’a, maksimum kalp hızında 

%50, fiziksel iş kapasitesi için %70 etkilidir. 

Antreman Düzeyi: Aerobik kapasite antrenman ile %6-20 arasında gelişir. Bu 

artış antrenman öncesi düzeyden %50’ye kadar arttığı kaydedilmiştir. En fazla 

VO2maks artışı en sedanter olanda meydana gelir. 
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Cinsiyet: VO2maks kadınlarda erkeklerden %15 den %30’a kadar daha 

düşüktür. Yağ oranın yüksek olması ve hemoglobin oranın düşük olmasından 

kaynaklıdır. 

Vücut Kompozisyonu: Vücut kütle farkı VO2maks değerlerinde kişiler arasında 

kabaca %70 fark yaratır.  

Yaş: Kızlarda VO2maks 14 yaş civarında pik yapar. 25 yaş üstünde her yıl 

VO2maks %1 civarında azalır. 55 yaş civarında her 20 yıl için ortalama %27 azalır (1). 

2.5.2. VO2maks Ölçümünü Doğrulayan Kriterler 
Eforun derecesi artırılsa bile V02 kullanımının daha fazla yükselmemesi, 

Kan laktat miktarının 100 mlt kanda en az 70-80 mg’a kadar yükselmesi, 

Solum değişim oranının (RER) 1.00-1.15’in üzerine çıkması, 

Kişinin yaşa bağlı maksimum kalp hızına ulaşması , 

Kişide aşırı yorgunluk ve bırakma isteği, VO2maks’a ulaştığımızın 

göstergeleridir (1). 

2.6. Solunumsal Eşitlikler (VE/VO2, VE/VCO2) 
Solunumsal eşitlikler; dışarı atılan karbondioksit veya alınan oksijenin 

metabolik hızı ile o anda ölçülen dakika ventilasyon arasındaki ilişkiyi ifade eden 

solunum verimliliğinin ölçüm şekilleridir. Solunumsal eşitlikler; o anda ölçülen dakika 

ventilasyonun, alınan oksijen (VE/VO2) veya dışarı verilen karbondioksite (VE/VCO2) 

oranı olarak tanımlanan ikincil değişkenliklerdir (3). 

2.7.  Solunum Değişim Oranı (RER) 
Ağız yoluyla ölçülen, alınan oksijenin dışarı atılan karbondiokside oranıdır. 

Metabolik eşik değerde R 1,0’dan daha küçük olmalıdır. R şiddeti gittikçe artan 

maksimum egzersiz testlerinde, egzersiz testini durdurmak için bir kriter olarak 

kullanılmamalıdır (3). 

2.8. Laktat 
Kan laktat konsantrasyonu üretim oranı ve uzaklaştırma oranı arasındaki 

dengeyi gösterir. Hafiften orta düzeye doğru bir egzersiz sırasında yeterli oksijen 

kullanılabilirliği ile kasların ihtiyacı olan enerji yeterince sağlanabilir. Egzersiz 
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yoğunluğu artınca, kasların aerobik metabolizma boyunca enerji üretimi ve enerji isteği 

arasındaki dengeyi sürdürebilmek olanaksızlaşır. İşte bu noktada kan laktat 

konsantrasyonu birikmeye başlar. Bu noktada aerobik metabolizma egzersizin isteğini 

karşılayamaz hale gelir ve kan laktat birikiminin başlangcı (OBLA) olarak tanımlanan 

bu noktada kaslar enerjiyi karşılamak için anaerobik metabolizmaya güvenirler. Bu da 

ayrıca anaerobik eşik değer, ya da laktat eşik değer ve VO2 max yüzdesi olarak tarif 

edilir. 

Antremansız kişilerde kan laktatı maksimal aerobik kapasitelerinin %55’ini 

geçen egzersiz yoğunluğunda birikmeye başlar. 

Antremanlı endurans sporcularda laktat birikimi VO2maks’larının %80-90 

arasındaki egzersiz yoğunluğunda oluşur. Laktat eşik değer endurans performansın 

göstergesidir (1,18). 

2.9. Algılanan Eforun Derecelendirilmesi (RPE) 
Algılanan eforun derecelendirilmesi İsveçli psikofizik uzmanı Gunnar Borg 

tarafından tasarlanan bir kavramdır. Borg uyarının algılanışını kaydetmek için 

psikometrik skala serisi düzenlemiştir. Çok yaygın olarak kullanılan ikisi RPE skalası 

ve CR10 skalasıdır. 

RPE skalasının ana avantajı, egzersiz yoğunluğu, kalp hızı ve VO2 birlikte 

ortaya çıkan zorlanma derecesini verir. RPE’yi egzersiz cevaplarının diğer fizyolojik 

ölçümleri ile karşılaştırmak kolaydır. Orjinal RPE skalası 1980lerin ortasında modifiye 

edildi.(Borg 1985) CR10 skalasının dezavantajı, derecelendirme sınırlarının küçük 

olmasıdır (3,19).  

2.10. Anaerobik Eşik Değer  
AT ilk kez 1964’te Wasserman ve Mcliroy tarafından tanımlandı ve ayrıntılı 

açıklama ise Wasserman ve ark.(1973) tarafından yapıldı. 

Şiddeti giderek artan egzersiz sırasında enerji belli bir yere kadar aerobik 

mekanizmalar ile temin edilir. Ancak belli bir noktadan sonra aerobik mekanizmalar 

yetersiz kalır ve anaerobik mekanizmalar devreye girer. Anaerobik mekanizmaların 

devreye girdiği bu teorik noktaya ‘Anaerobik Eşik’ denir (2). 
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AT’nin belirlenme sebepleri; endurans sporcuları tanımlamak, endurans 

performansı önceden belirlemek, aerobik kapasiteyi belirlemek, endurans 

antrenmanlarının etkilerini ölçmek, hastalara egzersiz reçetesi vermek, antrenman 

programı düzenlemek, ilaçların egzersiz toleransına etkisini çalışmak, iskelet kaslarının 

biyokimyasal özelliklerini ve kas lifi dağılımı ile AT’ yi ilişkilendirmektir (20,21). 

Older ve ark. AT’yi ‹11ml/kg/dak olduğunda cerrahi sonrası yüksek risk 

taşıdığını belirtmişlerdir. Anaerobik eşik değer ‹11ml/kg/dak olduğunda mortaliteyi 

%18 bulmuştur. ›11ml/kg/dak olduğunda mortalite %0,8’e inmiştir (22). 

2.11. Elektromiyografi (EMG) 

2.11.1. EMG’nin Tarihsel Gelişimi 
İletken ve yalıtkan cisimler arasında kalan vücut kısımları üzerinde statik 

elektriğin bir takım etkiler yarattığını 1731 yılında Stephen Gray bulmuştur. Bu konuda 

ilk ciddi atılımlar Bolonya’lı anatomist ve fizyolog Luigi Galvani tarafından yapılmıştır. 

1784 yılında Du Bois Raymond geliştirdiği bir bobin sistemi ve akım ölçer aracılığıyla, 

tuzlu su solüsyonu içine batırdığı parmaklarının hareketi sırasında, bir elektrik akımı 

oluştuğunu böylece sinir aksiyon akımlarını ilk kez göstermiştir. H. Piper EMG 

sinyalleriyle çalışan ilk araştırmacıdır. İlk olarak 1912 yılında Almanya’da, string 

galvonometre kullanarak yapmıştır. 1924 yılında Gasser ve Erlanger basit bir ossiloskop 

icat etmiştir. Dört yıl sonra Proebster denerve kaslardan üretilmiş sinyalleri 

gözlemlemiş ve klinik EMG alanı açılmıştır. Konsantrik iğne elektrot 1929 yılında 

Adrian ve Bronks tarafından geliştirilmiştir. 1949 yılında Denny Brown 

‘Elektromiyogramın Yorumunu’ tartışmıştır. J.V. Basmajıan 1962 yılında dönüm 

noktası olan ‘MUSCLE ALİVE’ı yayınlamıştır.  

Yüzeyel EMG 1600’lü yılların ortasından sonra gelişim göstermiştir. 1849 

yılında Du Bois Reymond istemli kasılma sırasında insan kaslarının elektriksel 

aktivitesinin ilk kanıtlarını bulmuştur (23). Yüzeyel EMG vaziv olması ve tekniğin 

kolay kullanılabilirliği nedeniyle iğne EMG’den daha çok tercih edilir. Uygulama alanı 

da biyofeedback, hareket analizi, yorgunluğun belirlenmesi gibi çok geniştir. Son 20 yıl 

içinde yüzeyel EMG ile ilgili çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. 
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20.yüzyılın başlangıcında elektromiyografi hareket ölçüm alanında bir teknik 

olarak uygulamaya başlandı. İkinci dünya savaşında yaralanan, ekstremite protezine 

ihtiyaç duyan kişilere ortopedik rehabilitasyon uygulandı (24). 

Türkiyede klasik elektrodiagnostik yöntemler 1930’lu yıllarda başlamıştır. 

Elektromiyografi konusunda ilk Türkçe kitap 1977 yılında Ertekin tarafından 

yazılan ve EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları arasında yer alan “Klinik 

Elektromiyografi” isimli kitaptır.  

2.11.2. EMG’nin Tanımı 
EMG miyoelektrik sinyallerin toplanması, kaydedilmesi ve analizi ile ilgili 

deneysel bir tekniktir. Miyoelektrik sinyaller kas lifi membranının durumundaki 

fizyolojik değişikliklerden oluşur. Yüzeyel elektromiyografi çalışan kasların toplam 

aktivitesini ölçmek ve kas yorgunluğunu vaziv olmadan tahmin etmek için uygun bir 

yöntemdir (6,7,25). 

EMG iskelet kaslarını yani istemli kasları değerlendirir. EMG, kas liflerindeki 

elektriksel uyarılmayı ölçer. Bir motor ünite elektromiyografide incelenen temel 

yapıdır. Kişi bir kasını kasmaya başlayınca ilk ateşlenen motor ünitelerdir. Bunlar Tip 1 

motor ünitelerdir. Kasılma arttıkça düzenli bir şekilde daha büyük motor üniteler 

katılırlar. Ateşlenmeye başlayarak kasılmanın kuvvetine katkı yaparlar. EMG sinyali 

depolarizasyon ve repolarizasyon aşamalarından kaynaklanan kas lifi membranında 

meydana gelen aksiyon potansiyellerine dayanır (26). 

2.11.3. EMG’nin Kullanım Alanları 
EMG yardımcı tanı yöntemleri arasında klinik muayenenin devamı olma 

özelliğini en fazla taşıyanlardan biridir. sEMG sıklıkla Kinezyolojik EMG olarak 

adlandırılır. sEMG bize kassal kuvvet parametreleri vermez (27). Kinezyolojik 

EMG’nin odağı postural güçteki kasların nöromusküler aktivasyon çalışmaları, 

fonksiyonel hareketler, iş durumları, tedavi ve antrenman rejimleri için tanımlanabilir. 

Temel fizyolojik ve biyomekaniksel çalışmaların yanında, kinezyolojik EMG, 

fizyoterapi/rehabilitasyon, sportif antrenman, iş durumu ve endüstiriyel ürünlerin insan 

vücudu ile ilişkisi, uygulamalı araştırmalar için değerlendirme aracı olarak 

kullanılmaktadır. 
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Kavramsal olarak biyolojik ve sosyoekonomik gelişim eş zamanda meydana 

gelmiştir. Ergonomik uygulamalarda yüzeyel elektrotlar en sık kullanılır. Yeni dünyanın 

endüstri devrimi ve teknolojinin gelişimindeki ilerlemeyle, işler ve bu işlerin çalışanlar 

üzerindeki istekleri değişmiştir. Bununla beraber birçok meslek herhangi bir görevi 

başaracak algısal, bilişsel ve motor çaba gerektirir. En önemli örnek olarak tam 

fleksiyonda erektör spinaların gevşemesinde fleksiyon fenomeni, kas aktivitesi ve 

mekaniği arasındaki bağlantı açıklaması Fick tarafından 1911 yılında belirtilmiştir. 

Fakat bu durum Floyd ve Silver tarafından 1950 yılında elektromiyografi ile 

ispatlanmıştır. İğne EMG ile T10,T12,L2,L4 seviyelerine konularak yapılmış ve 

ispatlanmıştır (28). 

sEMG’nin Uygulama Alanları:  

Hareket analizinde; ne kadar sürede kas aktifleşir, eklemlerle ilişkili olarak 

aktivasyon başlangıcı ve bitimi nasıldır, kassal eforun seviyesini gösterir. Bu bakış açısı 

spor hekimliğinde, iş hekimliği ve artarak ergonomik çalışmalarda kullanılmaktadır.  

Yürüyüş analizinde; sEMG yardımıyla kaslar arasındaki koordinasyon ve 

aktivasyon zamanı değerlendirilir. Bu parametre yürüyüşte nörolojik kaynaklı 

bozukluğa bağlı patalojinin değerlendirilmesinde önemlidir.  

Yorgunluğun değerlendirilmesinde; sEMG de gözlenen elektromiyografik 

traselerde gözlenen değişiklikler ile değerlendirilir. Bu da spor hekimliğinin, iş 

hekimliğinin ve ergonominin ilgi alanına girer. 

 Diagnostik yada terapatik süreçte; kas aktivitesinin değerlendirilmesi örneğin; 

sağlıklı bacak kasları ile hasta bacaktaki kaslar arasındaki koordinasyonu yada kaslarda 

agonist-antagonist ilişkiyi inceleyerek rehabilitasyon açısından teşhis edici, tedavi edici 

ve önleyici bir fayda sağlar, biofeedback tekniklerini kolaylaştırarak özellikle 

propriosepşın için çok kullanışlı bir araçtır. 

Spor performansının değerlendirilmesinde; kasları doğru kullanarak harekette 

verimi sağlamaya, yaralanmaları önlemeye, kas lifi tipi yada kasların karakterini 

değerlendirmeye olanak sağlar. Ayrıca gözlemlenen elektromiyografik traselerin 

frekansının analiz edilmesiyle; kassal aktivasyon dönemini ve kassal yorgunluk dönemi 

içinde performans geliştirilebilir.  
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Diğer kullanım alanları da nöromüsküler bozuklukların belirlenmesinde ve 

koaktivasyondadır (29). 

Son yıllarda da EMG; nöromusküler yorgunluk eşik değerin belirlemesinde (30), 

egzersiz sırasında vaziv olmayan bir yöntem olan EMG’nin metabolik yanıtlara uyumlu 

olarak EMGT kırılma noktasının gözlenmesi son yılların tartışmalı araştırma konusu 

olmuştur (6,7,8). 

2.11.4. sEMG’nin Avantajları 

 EMG kası direk incelemeye, 

 Kas performansını ölçmeye, 

 Cerrahi öncesi/sonrası kararlara yardımcı olmaya, 

 Sportif aktiviteleri gelişimi için analize, 

 Hastalarda kas liflerini bulmaya ve kaslarını eğitmeye 

 Ergometrik çalışmalarda kas yanıtlarını ortaya çıkarmaya, 

 Antrenman ya da tedavi rejimlerini kanıtlamaya izin verir (26). 

2.11.5. EMG Dalgalarının Özellikleri 
Yüzeyel EMG de üç normal patern tanımlanır: Refleks, tonik ve balistik. 

Refleks aktivite, monosinaptik tendon refleksi için α-motor nöronların 

senkronize deşarjları üretilir. Bu deşarjda sEMG’de agonist ve aynı zamanda antagonist 

kasların aktivasyonu kısa burstler (10-30msn) şeklinde görülür. Bu refleks patern 

uyarıya istemsiz cevaptır.  

İstemli hareketler iki tip EMG paterni üretir. Kişi statik duruşta uzvunu yavaşça 

hareket ettirirse, tonik paternle sonuçlanır. Bu patern devamlı ve sabit EMG deşarjları 

içerir, sıklıkla da agonist-antagonist kaslardaki ko-kontraksiyon ile beraberdir. Ko-

kontraksiyon motor kontrolün normal bir mekanizmasıdır. Bu da eklem üzerinde sertlik 

ve direnci artırır.  

Karşıt olarak eklem üzerinde çok hızlı olarak balistik patern gelişir. Başlangıç 

agonist burst’ü 50-150msn süreyle paterne yol açar, takiben 50-100msn antagonist ve 

agonistte sessiz paterne yol açar. Son agonist burst EMG aktivitesini tamamlar. Hareket 



 21 

bozukluklarını anormal, istemsiz, bölgesel yada komple patern değişiklikleri yansıtır 

(27,31). 

2.11.5.1. Ham(raw) EMG Sinyalleri 
Filtrelenmemiş ve işlenmemiş sinyaller raw-EMG diye adlandırılır. Sağlıklı 

gevşemiş kas depolarizasyon ve aksiyon potansiyeli olmadan anlamlı EMG aktivitesi 

göstermez. Raw-EMG (spaykları) rastgele şekillerdir. Bu da aslında asıl işe giren motor 

ünitelerin mevcut motor ünitelerin kesit alanı içinde sürekli değişimiyle oluşur. 

Raw-sEMG +/-5000µV arasında düzenlenebilir ve tipik olarak frekans miktarı 

6-500Hz arasındadır ve yaklaşık 20 ile 150Hz arasında en iyi frekans gücü gösterir. 

Ham EMG gürültüleri birçok faktöre bağlıdır. Özellikle de EMG 

amplifikatörünün kalitesi ve çevresel gürültüye bağlıdır. Uygun deri hazırlamasını ve 

amplifikatörü göz önüne alırsak, ortalama gürültü 3-5µV daha büyük olmamalıdır. 

Hedef 1 -2mikrovolt olmalıdır (26). 

2.11.6. EMG Analizi 

2.11.6.1. RMS Potansiyeli ya da Akımları 
En fazla kullanılan ortalama RMS potansiyelidir. Karelerin ortalaması demektir. 

EMG sırasında kaydedilen pozitif ve negatif dalgaların karelerinin karekökünü alarak 

hesaplanan, EMG aktivitesi hakkında bilgi veren bir işlemdir. En sık kullanılan 

algoritmalardan biri Rms’dir. Rms-EMG egzersiz srasında kasın total miyoelektrik 

aktivitesinin indikasyonu olarak kullanılır. (7,32).  

2.11.6.2. İntegre EMG 
iEMG kasın elektriksel aktivitesinin büyüklüğünü göstermesi açısından önemli 

olup, EMG sinyalinin altında kalan alanı hesaplamaktadır. Kasa ulaşan elektriksel akım 

EMG kaydını alan elektrota yaklaştığında pozitif, uzaklaştığında negatif dalgalar 

kaydedilir. iEMG hesaplamasında dalgaların bu vektöriyel farklılığını ortadan 

kaldırmak için elektriksel sinyalin hem pozitif hem de negatif dalgalarda katettiği 

toplam alan hesaplanır (32). 
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2.11.7. EMG Elektrot Tipleri  

2.11.7.1. Yüzeyel Elektrotlar  
Elektrotlar tipik olarak yüzük veya disk elektrotlardır. Bunlar ayrıca tek 

kullanımlık veya çok kullanımlıktırlar. 

Çok kullanımlık elektrotlar çok telli iletim kablolarına lehimlenmiş paslanmaz 

çelik, gümüş veya nadiren altından yapılmıştır. Bu elektrotlar yapışkan bant ile cilde 

yapıştırılır ve tekrar tekrar kullanılabilir. İmpedansı azaltmak ve artefaktı önlemek 

amacıyla çok kullanımlık elektrotlarla birlikte iletken jel kullanılması gereklidir. 

Tek kullanımlık elektrotlar, bant veya jele gerek olmadan deriye yapışmalarını 

sağlayan yapışkan alt yüzeylere sahiptirler. Yüksek kalitede kayıt yapılabilmesi için 

elektrot impedansı 5Ω’un altında olmadır. Elektrotlar arası mesafe 2-3cm olmalıdır. Kas 

liflerine paralel yerleştirilmelidir. Yüzeyel EMG’nin teknik kısıtlılığı, seçiciliğinin az 

olmasıdır. Parazitlenmeyi azaltmak için elektrotlar arası mesafe kısa tutulmalı ve 

yapılacak ölçümün yüzeyel kaslardan yapılması gerekmektedir. Sinyallerin frekans 

spektrumu 1-1000Hz arasında güç içerir, maksimum güç yaklaşık olarak 100Hz’dir 

(13,31). 

2.11.7.2. İğne Elektrot Tipleri 
Bütün iğne elektrotlar tek kullanımlıktır. İğne elektrotlar monopolar, bipolar 

veya konsantrik olarak sınıflanır. Monopolar iğneler tipik olarak daha ucuz, daha az 

ağrılı, bipolar veya konsantrik iğne elektrotlarına göre ise elektriksel olarak daha az 

stabildir. Monopolar bir iğne ile ayrı bir yüzeyel referans elektroduna ihtiyaç vardır, 

oysa konsantrik iğnede referans, iğnenin silindirik dış bölümüdür ve ayrı bir yüzeyel 

referans elektroduna gerek olmaz (13). 

2.11.7.3. Vajinal ve Anal Problar 
Pelvik taban kaslarının değerlendirilmesi için özel vajinal ve anal problar 

yapılmıştır. Sıklıkla inkontinansı test etmek ve biyofeedback eğitiminde kullanılır. Bu 

tip elektrot kullanımı özellikle de yüksek frekans filtresi, ağır hareketleri ve temas 

artefaktını azaltmak için özel sinyal işlemi gerektirir (26). 

EMG sinyali önce preamplifikatöre, sonra filtrelere ve sonra da amplifikatöre 

gider (13). 
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2.11.8. Preamplifikatörler  
Biyolojik sinyali amplifikatöre ulaşmadan önce seyreltirler. Bu seyreltmenin 

amaçları; 

 Filtrelerin işlem yapabilecekleri yeterli sinyal voltajına sahip olmalarını 

sağlamak. 

 Sinyal voltaj seviyesinin sistem gürültüsünden daha yüksek olmasını 

sağlamaktır (13). 

2.11.9. Filtreler 
Filtreler hem yüksek hem de alçak frekanslı elektriksel gürültüye engel olmaya 

çalışırken, istenilen sinyali doğru olarak üretmek için kullanılır. Alçak frekans filtreleri 

yüksek geçiş olarak adlandırılır, çünkü onlar yüksek frekanslı sinyallerin geçişine izin 

verirler. Yüksek frekans filtreleri ise alçak geçiş olarak adlandırılır, çünkü düşük 

frekanslı sinyallerin geçişine izin verirler. Düşük frekans filtreleri düşük frekans hareket 

artefaktını azaltmak için 1-30Hz arasında limitlenir. Yüksek frekans filtreleri de 200-3 

kHz arasında olmalıdır (13). 

2.11.10. Amplifikatörler 
Amplifikatörler sinyali görüntülenebilmesi için büyütürler. Elektrodiagnostik 

çalışmalarda daha çok diferansiyel amplifikatör kullanılır,bu işlemle istenmeyen 

sinyallerle, incelemeye çalıştığımız biyolojik sinyallerin aynı düzeyde büyütülmesi 

yerine, reddedilmesi sağlanır. 

Differansiyal amplifikatör elektriksel impulsları aktif elektrottan alır ve büyütür. 

Sonra referans elektrottan impulsları alır, ters çevirir ve büyütür. Daha sonra bu iki 

potansiyeli birleştirir. Bu yolla, her iki elektrot için ortak olan her gürültü ortadan 

kaldırılmış olur. Ancak iki elektrot arasındaki farklar büyütülmüş olur. Bu istenen bir 

sinyaldir (13). 

2.11.11. sEMG Sinyallerinin Hesaplanması 

2.11.11.1. Analog-Dijital Dönüşüm 
Sinyaller görüntülenmeden ve bilgisayarda analiz edilmeden önce, analog 

voltajdan dijital sinyale dönüştürülür. A/D ölçüm tablosunun çözümü tam olarak 

beklenen amplitüd aralığında dönüştürülmelidir (örneğin; +/-5Volt). 12bit A/D tablosu 
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giren sinyalin voltaj aralığı 1495 aralık içine ayırabilir. Çok küçük sinyallerin daha iyi 

amplitüd çözümlemesini başarabilmesi için yüksek amplifikasyona ihtiyacı vardır (26). 

2.11.11.2. A/D Örnekleme Oranı 
Diğer önemli teknik terim doğru örnekleme frekansının seçimidir. Bir sinyale ait 

sıklık spektrumunu en doğru şekilde çevirebilmek için giriş sinyal voltajını tanımlayan 

A/D dönüştürücüdeki örnekleme oranı beklenen maksimum sinyal frekansına oranla en 

az iki kat daha büyük olmalıdır. sEMG için sinyal gücü 10-250Hz arasında bulunur ve 

SENIAM ve ISEK’in önerilerine göre amplifikatör bandı 10-500Hz gerektirmektedir. 

Sinyal kaybını önlemek için örnekleme frekansının da en az 1000Hz ve hatta 1500Hz 

civarında olması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır (26). 

2.11.12. sEMG Sinyallerini Etkileyen Faktörler 
Doku Özellikleri: 

İnsan vücudu iyi bir iletkendir, fakat elektriksel iletkenlik doku tipi, kalınlık, 

fizyolojik değişiklikler ve sıcaklık ile değişir. Bu durumlar da kişiden kişiye değişebilir. 

İşlenmemiş EMG sinyalleri üzerinde hesaplanan EMG amplitüdlerinin direk niceliksel 

kıyaslanmasını engeller. Subkutan yağ dokusu fazla olursa EMG sinyalleri zayıflar. 

Fizyolojik Yan Ses (cızırtı): 

Komşu kaslarda meydana gelen aksiyon potansiyelleri lokal elektrot 

bölgelerinde anlamlı EMG sinyalleri üretebilir. 

Kas Gövdesi ile Elektrot Yerleşimi Arasındaki Konum Değişiklikleri: 

Araştırma bölgesi ile sinyal merkezi arasındaki mesafedeki herhangi bir değişim 

EMG okumasını değiştirecektir. Bu da dinamik hareket  çalışmalarındaki asıl 

problemdir. 

Dışarıdan gelen gürültüler 

Elektrot ve amplifikatör: 

Ag-AgCl elektrotlar elektriksel olarak kararlılık gösterir ve yüzeyel ölçüm 

elektrotları olarak sıklıkla kullanılır. Elektrot impedansı elektrotun büyüklüğü ile ters 

orantılıdır. Yüksek elektrot-deri arası impedansı sinyal amplitütlerinin azalmasına, 

dalga şeklinin bozulmasına yol açar. 
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Harekete bağlı elektrotların gevşemesi: 

Hareket sırasında kablo, amplifikatör veya elektrotun yerinden oynamasına bağlı 

olarak oluşan istenmeyen sinyaller oluşabilir. 

İstenmeyen refleks aktivite  

Bu sebeple; ölçüm uygulamalarına geçilmeden önce sEMG sinyalinin 

güvenilirliğini arttırmak için bazı faktörler göz önünde bulundurulmalıdır; 

 Derinin hazırlanması, 

 Elektrot çeşidi ve yerleşimi, 

 Gürültüsüz bir ölçüm ortamının hazırlanması 

 Amplifikatörün giriş impedansı (33,34). 

2.11.13. Derinin Hazırlanması 
Deri hazırlama tekniği 1980’li yıllarda zımpara ile aşındırma ya da steril neşter 

ile kazıma şeklinde yapılmıştır şimdi ise bu yapılan işlem gereğinden fazladır. Deri ile 

elektrot arasındaki dalga direnci (impedans) 10kΩ’un altında olmalıdır. 

Bazı deriyi hazırlama teknikleri şunlardır; deriyi sabun ve suyla yıkama, tek 

kullanımlık jiletle kuru traşlama, iyice ıslatılmış alkol bir bezle ovalamak. Alkol ile yağ, 

kir ve ölü dokular temizlenir. Eğer kişi terliyorsa antiperperant sprey sıkılabilir. 

Differansiyel amplifikatör, referans kullanımını gerektirir. Referans elektrotun 

konulacağı deri yüzeyi de aynı şekilde hazırlanmalıdır. 

Birçok biyomekanikçi elektromiyografik sinyalleri belirlemek için elektrot jeli 

kullanılmasını tavsiye eder fakat bunlar kendinden jelli elektrotun yerini alamazlar. 

En iyi sinyaller kas lifinin longitudinal yönünde kasın merkezine yerleştirilen 

elektrottan alınmıştır. Elektrot mesafesi, boyutu, elektrotların coğrafi oryantasyonu 

EMG kaydını etkiler. Yüzeyel elektrot olarak en uygun olan Ag-Ag klorid kullanmaktır 

(33,35,36,37). 

2.12. EMG’de Kullanılacak Kasların Anatomisi 

M. Biceps Femoris (BF) 

Origo: Uzun Başı: Tuber ischiadicum’un iç yüzünden 
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           Kısa başı: Linea aspera’nın dış dudağından başlar iki başı ortak bir 

tendonla fossa popliteanın dış duvarını yapar. 

İnsersiyo: Caput fibula, Lig. collateralis fibularis ve tibia dış kondiline yapışır. 

Siniri: Kısa Başı: N. Fibularis 

          Uzun başı: N. Tibialis 

Görevi: Kalça ekstansiyonu ve diz fleksiyonu (38), (Şekil 2-1). 

 

Şekil  2-1: M. Biceps Femoris (MEGAWİN ME 8000’den)  

 

 

M.Vastus Lateralis (VL)  

Origo: Yukarıdan aşağıya, linea intertrochanterica, trochanter major, linea 

aspera dış dudağından geçen ince bir çizgi boyunca femurdan ve septum intermusculare 

lateraleden, 

İnsersiyo: Tuberositas tibia 

Siniri: N. Femoralis 

Görevi: Diz ekstansiyonu (38), (Şekil 2-2). 
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Şekil  2-2: M. Vastus Lateralis (MEGAWİN ME 8000’den) 

 

M.Vastus Medialis (VM) 

Origo: Linea intertrochanterica’nın iç ucu ve linea aspera’nın iç dudağından  

İnsersiyo: Tuberositas tibia  

Siniri: N. Femoralis 

Görevi: Diz ekstansiyonu (38), (Şekil 2-3). 
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Şekil  2-3: M. Vastus Medialis (MEGAWİN ME 8000’den) 

 

 

M . Gastrocnemus Lateralis (GL) 

Origo: Femur dış kondilinin yan yüzünden başlar. 

İnsersiyo: Tendo calcaneus’a katılarak calcaneusun arka yüzünün ortasına 

yapışır. 

Siniri: N. Tibialis  

Görevi: Diz eklemine fleksiyon, ayağa da plantar  fleksiyon yaptırır (38) 

(Şekil2-4). 
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Şekil  2-4: M. Gastrocnemius Lateralis (MEGAWİN ME 8000’den) 

 

 

2.13. Çalışmada Kullanılan EMG Cihazının Özellikler 
Marka ve Modeli: MEGAWİN ME 8000 

Ölçme aralığı: ±6500µV 

Kanallar: 8 bağımsız kanal(çalışmada 4 kanal kullanıldı) 

EMG Tipi: Raw veya avareged 

Ölçüm Metodları: Continuous(raw), 5/60(raw), Manual (raw), Averaged, 

Averaged on-line, Raw on-line, Display 

Örnekleme Hızı: 100Hz , 250Hz, 1000Hz , 2000Hz Continuous modunda 

                            1000Hz 5/60 modunda 

                            1000 Hz Raw on-line modunda 

                            10000 Hz Continuous modunda 

İşaret İşlemesi: Low pass filtreli-analog-bipolar-raw işareti 

A/D Dönüştürücü: 12-bit, 8 kanal 
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Duyarlılık: 3µV 

Çözünürlük: 2.95µV 

CMRR: Tipik 100 Db 

Gürültü: Ölçüm bandında RMS’de maksimum 1.6µV 

Filtre: 8-500 Hz (3 Db noktası) 

Toplam kazanç: 412 

Elektrotlar: Medicotest Blue Sensor type   M-00-S  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 
Bu çalışma yaşları 18-26 arasında değişen 20 erkek gönüllü futbol oyuncusu ve 

20 erkek gönüllü sedanter sağlıklı katılımcıda İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği 

Anabilim Dalı Test Laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Bu çalışma İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı İstanbul 2 no’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 

06.01.2010 tarihli 01 sayılı toplantısında “Helsinki Deklerasyonu”na göre 

onaylanmıştır. Katılımcılara Gönüllü Bilgilendirme ve Onam Formu okutulup onayları 

alındı ve sonra  çalışma tamamlandı.  

3.2. YÖNTEM 

3.2.1. Fizik Muayene 
Çalışmaya katılan katılımcıların yaş, boy, kilo ölçümünü takiben anamnezi 

alındı. Katılımcıların kas-iskelet sisteminde veya kardiyopulmoner sisteminde bir 

patoloji olup olmadığını test etmek için genel fizik muayene, nöromuskular ve 

kardiyolojik muayeneden geçirildi. Dinlenim EKG kaydı alınarak yapılacak test için 

kardiyak açıdan bir patoloji olup olmadığı belirlendi. Değerlendirmeler sonucu 

çalışmaya katılmasına engel olabilecek (lokomotor sistem ve kardiyovasküler sistem 

hastalıkları gibi) herhangi sağlık problemi saptanmayan gönüllüler çalışmaya kabul 

edildi. 

3.2.2. Test Öncesi Hazırlık Dönemi 
Test öncesi kişilerin EMG ölçümü yapılacak dominant bacak kas grupları 

traşlandı ve deri üzerindeki ölü hücrelerden arındırmak için bulaşık süngerinin arkası ile 

kazıma işlemi yapıldı. Deri impedansını azaltmak için alkol ile deri yüzeyi iyice 

temizlendi. Yüzeyel elektrotlar (Medicotest Blue sensor type M-00-S) vastus lateralis 

(VL), vastus medialis (VM), biceps femoris (BF) ve gastrocnemius lateralis (GL) 

kaslarına elle direnç uygulayarak en şişkin bölgesini belirledikten sonra kas gövdesine 

uzunlamasına olarak deri yüzeyine 2cm aralıklarla yerleştirildi (Şekil 3-1). Harekete 

bağlı kablolardan kaynaklı artefaktları engellemek için bacağa file geçirilerek elektrotlar 

sabitlendi (25,39,40). 
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Şekil  3-1: Çalışmada Kullanılan Kasların EMG Ölçümü İçin Elektrotların Yerleştirilmesi 

3.2.3. Ergometri Bisiklet Egzersiz Testi  
Ergometre bisikletine uygun sele yüksekliği her bir kişide ayarlandı ve ayakları 

pedala mandallanarak uygun bisiklet pozisyonu alındı.  

Tedricen artan egzersiz testi Monark 839 elektronik ergometre bisikletinde 

yapıldı (Şekil 3-2). Test protokolü; katılımcı 50 watt yükte 5 dakika bisiklet çevirerek 

ısındıktan sonra iş yükü her 2 dakikada bir 25 watt artırılarak kişi yoruluncaya kadar 

devam etti. Bu protokol sedanterlere de uyum sağlaması açısından seçildi (41,42). Pedal 

devir sayısı (rpm) serbest bırakıldı fakat 50 rpm’in altına düşmemeleri istendi. Egzersiz 

testi kişi istemli olarak tükendiğini belirtene kadar yada pedal kadansının 50 rpm’in 

altına düşürdüğü zaman test sonlandırıldı. Test bitiminde her bir kişi yüksüz olarak 3 dk 

toparlanma için bisikleti çevirmeye devam etti. 
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Şekil  3-2: Çalışmada Kullanılan Bisiklet Ergometrisi 

3.2.4. Metabolik Ölçümler 
Gaz değişim analizleri MONARK marka bisiklet ergometresinde iş yükü 

tedricen artan tüketici egzersiz esnasında CORTEX marka METALYZER 3B metabolik 

ölçüm cihazı ile Metasoft 2.7 versiyon eşliğinde yapıldı ( Şekil 3-5). Egzersiz esnasında 

gaz analizörü ile, Rudolf Mask 2 yollu 7941 marka maske ile Breath-by-Breath yöntemi 

kullanılarak (direk yöntem) metabolik ölçümler yapıldı. Katılımcının aerobik kapasitesi 

değerlendirildi. Bu ölçümle başta VO2maks, AT1, AT2 olmak üzere VE, HR, VO2, 

RER, VE/VO2, VE/VCO2 belirlendi. Anaerobik eşik değeri (AT1 ve AT2) V-Slope 

yöntemi ile VE/VO2 ve VE/VCO2 arasında doğrusal olmayan artış olarak tayin edilerek 

AT iş yükü belirlendi (Şekil 3-3), (Şekil 3-4) (1,25,40).Test boyunca 3dk aralıklarla kan 

basıncı ölçüldü. Sonuçların ortalama değerleri alınarak her iki grupta karşılaştırıldı ve 

istatistiksel olarak anlamlılığı bulundu.  
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Şekil  3-3: Anerobik Eşik Değer V-Slope Yöntemi ile Belirlenmiş Çıktısı  
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Şekil  3-4: Test Sırasında Her Nefes Alışverişte Dijital Olarak Kaydedilen Metabolik 
Ölçüm Parametreleri ve EKG Takibi 

 

Şekil  3-5: Çalışmada Ergometre Bisikleti ile Performans Egzersiz Testi  Ölçümü 

3.2.5. Yorgunluk Skalası (borg) 
Egzersiz testi sırasında dak’da bir Borg skalasındaki yapılan egzersizin 

yorgunluk derecesi sorgulandı, skalaya göre derecelendirildi ve değerlendirildi (Şekil 3-

6).  
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Şekil  3-6:Algılanan Eforun Derecelendirilmesi için Borg Skalası (Cooper’dan) 

3.2.6. EMG Ölçümü  
MEGAWIN ME 8000 sEMG cihazıyla, Raw-EMG kayıtları egzersiz testi 

esnasında katılımcıların dominant bacaklarının vastus medialis, vastus lateralis, biceps 

femoris ve gastrocnemius lateralis kasından devamlı, online olarak ölçüldü (Şekil 3-7) 
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(43). Dominant bacaklarını öğrenmek için kişilere topa hangi bacaklarınla vurduğu 

sorusu soruldu.  

 

Şekil  3-7: Çalışmada EMG Ölçümünün Kayıt İşlemi 

Çalışmada dört kanal kullanıldı. Raw-EMG sinyalleri preamplifiye edildi 

(kazanç 412). 8-500Hz arasında band pass filtreleme yapıldı. Amplifiye edildi ve 1kHz 

örnekleme oranında analogdan dijitale dönüştürüldü. Raw-EMG sinyalleri daha sonra 

RMS potansiyellerine dönüştürüldü. Gürültü ölçüm bandında RMS’de en fazla 

1.6µV’dur (6,7,25,39,44). 

3.2.7. Regresyon Analizi  
Egzersizde RMS cevapları basit lineer regresyon analizi kullanılarak EMGT 

belirlendi. EMG verisi kayıt programından ASCII dosyası olarak alındıktan sonra, 

Microsoft Excel’e aktarıldı. EMG verisi, ayrım noktaları EMG verisinin ikinci 

noktasından sondan ikinci noktasına kadar birer birer ilerletilmek suretiyle iki EMG 

verisi serisine ayrıldı. Her bir parçanın, “RSQ” komutu kullanılarak Pearson moment 

korelasyon katsayılarının kareleri hesaplandı. Daha sonra bu iki değer serisi toplandı. 

Elde edilen değer serisinin en büyük elemanı olan nokta, öncesi ile sonrasındaki EMG 

verisi ile elde edilen iki doğru parçasının, tüm EMG verisini en büyük yakınsaklıkla 

temsil eden iki doğru parçasına ayıran nokta olarak kabul edildi. Bu veriler grafiğe 

aktarılarak EMG miyoelektriksel aktivitelerinin kırılma noktaları bilgisayar ortamında 

belirlendi ve bu noktalar Rms-EMGT olarak belirlendi (6,7,45,46). Egzersiz süresi ve 
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egzersizde açığa çıkan güç değerleri (power output) kullanılarak AT1, AT2 ve dört ayrı 

kasın EMGT değerlerine karşılık gelen egzersiz yoğunlukları (P) belirlendi (Şekil3-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3-8: Katılımcının VL Kasında Yapılan EMG Ölçümünün Regresyon Analizi Sonucu 
EMGT Belirleme Grafiği 

 

Kontrol ve Sporcu Grup katılımcılardan elde edilen Rms-EMGT değerleri ve anaerobik 

eşik değere karşılık gelen egzersiz yoğunlukları değerlendirildi ve iki grup sonuçları 

istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bunun yanı sıra her iki grubun AT1 ve AT2 egzersiz 

yoğunlukları ile EMGT egzersiz yoğunlukları kendi içinde  karşılaştırılarak istatistiksel 

olarak değerlendirildi. 

Çalışma sonucunda egzersiz testleri ile tesbit edilebilen anaerobik eşik değere 

karşılık gelen iş yüklerindeki EMG değişikliklerinin egzersiz yoğunluğu tayininde 

kullanılabilirliği analiz edildi. 

3.2.8. İstatistiksel Analiz 
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS 15.0 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanısıra normal dağılım gösteren 

parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Student t test kullanıldı.  Normal 

dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında ise Mann 

Whitney U test kullanıldı. AT1  süreleri ile parametrelerin ilişkisinde Pearson 
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korelasyon analizi kullanılırken; AT2 parametresinin değerlendirmesinde olgu sayısı 

azlığı sebebiyle Spearman’s rho korelasyon analizi kullanılmıştır. Normal dağılım 

gösteren parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında Paired sample t test, normal 

dağılım göstermeyen parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret 

test kullanıldı. Anlamlılık p<0.05, p<0.01, p<0.001 düzeyinde değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

Bu çalışmaya yaşları 18-26 arasında  değişen 20 gönüllü futbol oyuncusu ve 20 

gönüllü, sedanter, sağlıklı erkek katıldı. Katılımcıların yaş, boy ve kiloları kaydedildi ve 

fizik muayeneleri yapıldı. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 4-1’de 

görülmektedir. Ergometri bisikletiyle kardiyopulmoner egzersiz testi uygulamasıyla 

birlikte metabolik ölçümleri de yapıldı. Katılımcıların aerobik performans ve metabolik 

ölçüm parametreleri (VO2maks, AT1, AT2, VO2AT, HRmaks, HRAT, RERmaks, 

RERAT, VEmaks, VEAT, VE/VO2maks, VE/VO2AT, VE/VCO2maks, VE/CO2AT, 

RPEmaks, RPEAT, Pmaks) ölçüldü ve karşılaştırılarak değerlendirildi. Kardiyopulmoner 

egzersiz testiyle eş zamanlı katılımcıların dominant bacaklarındaki dört ayrı kas 

grubunda (VL, VM, BF, GL) Raw-EMG ölçümleri yapıldı ve daha sonra Rms-EMG 

potansiyellerine çevrildi. Regresyon analizleri ile EMG kırılma noktası belirlendi 

(EMGT) ve sonuçlar değerlendirildi. Egzersiz sırasında katılımcılara Borg skalası 

uygulanarak egzersizde yorgunluğu algılama derecesi değerlendirildi. Veriler ayrı ayrı 

değerlendirildikten sonra istatistiksel olarak karşılaştırıldı.  

Tablo  4-1: Katılımcıların Demografik Özellikleri Görülmektedir. 

Parametreler  Kontrol grubu(n=20) Sporcu grubu (n=20) •P Anlamlılık 

Yaş (yıl) 21,35 ± 1,39 22,55 ± 3,76 0,193 

Boy (cm) 1,79 ± 0,08 1,76 ± 0,06 0,341 

Beden Ağırlığı (kg) 70,45 ± 9,50 71,42 ± 7,21 0,718 

•Student t test  

Tablo 4-2’de Kontrol ve Sporcu grubu katılımcıların kadiyopulmoner egzersiz testi 

sonuçları HRmaks, HRAT, VO2maks, VO2AT, VEmaks, VEAT, RERmaks, RERAT 

VE/VO2maks, VE/VO2AT, VE/VCO2maks, VE/CO2AT, SKBmaks, SKBAT, 

DKBmaks, DKBAT, RPE maks, RPEAT, Pmaks, PAT1, PAT2 AT1, AT2, PAT1%, 

PAT2%  ortalama değerleri ve standart sapmaları görülmektedir. 
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Tablo  4-2: Katılımcıların Metabolik ve Fizyolojik Parametrelerinin Ortalama Değerleri 
Görülmektedir. 

Parametreler  n Kontrol grubu n Sporcu grubu 

HRmaks (beat/dk) 20 177,00 ± 11,62 18 178,22 ± 8,78 

HRAT (beat/dk) 20 144,00 ± 12,81 18 141,11 ± 14,21 

VO2maks (ml/kg/dk) 20 38,10 ± 6,43 20 46,10 ± 5,35 

VO2AT (ml/kg/dk) 20 26,40 ± 4,20 20 30,50 ± 4,87 

VEmaks (L/dk) 20 81,92 ± 16,90 20 102,78 ± 15,35 

VEAT (L/dk) 20 44,94 ± 7,80 20 50,36 ± 8,31 

RERmaks  20 1,10 ± 0,89 20 1,10 ± 0,84 

RERAT  20 0,95 ± 0,82 20 0,92 ± 0,61 

VE/VO2maks  20 29,64 ± 3,38 20 30,49 ± 4,14 

VE/VO2AT  20 23,27 ± 2,19 20 22,76 ± 2,19 

VE/CO2maks  20 26,87 ± 2,03 20 27,27 ± 2,42 

VE/CO2AT  20 24,66 ± 1,86 20 25,19 ± 3,26 

Test süresi (dak) 20 10:10 ± 2:03 20 13: 54 ± 1,44 

SKBmaks (mmHg) 20 177,00 ± 12,29 20 190,50 ± 10,50 

SKBAT (mmHg) 20 157,25 ± 12,51 20 164,75± 13,32 

DKBmaks (mmHg) 20 66,50 ± 9,61 20 62,50± 11,75 

DKBAT (mmHg) 20 67,75± 8,95 20 67,25± 8,81 
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RPEmaks 20 18,75± 1,25 20 18,20± 1,73 

RPEAT 20 12,60± 2,21 20 10,20± 2,24 

Pmaks (W) 20 166,25±24,70 20 211,25±23,61 

AT1 (dak) 20 4:35 ± 1:29 20 6:38 ± 1:38 

AT2 (dak) 6 6:52 ± 1:00 10 9:34 ± 1:10 

PAT1 (W) 20 93,75 ± 19,66 20 121,25±23,33 

PAT2 (W) 6 125,00 ± 15,81 10 152,50 ± 14,91 

PAT1 (%) 20 58,30 ± 11,07 20 57,97 ± 12,89 

PAT2 (%) 6 73,98 ± 11,22 10 71,25 ± 7,82 

 

Kontrol ve Sporcu Grubu katılımcıların Rms-EMG değişiklikleri ortalama değerleri ve 

standart sapmaları Tablo 4-3’de görülmektedir.  

Tablo  4-3: Katılımcıların Rms-EMG Değişikliklerinin Ortalama Değerleri Görülmektedir. 

Parametreler  n Kontrol Grubu n Sporcu Grubu 

VL EMGT (dak) 20 8:53 ± 2:11 20 12:55 ± 1:52 

VM EMGT(dak) 20 9:53 ± 2:20 20 13:01 ± 1:45 

BF EMGT(dak) 20 8:56 ± 2:34 20 12:53 ± 1:52 

GL EMGT(dak) 19 8:51 ± 2:03 20 12:51 ± 1:52 

VL P EMGT(W) 20 155,00 ± 28,79 20 203,75 ± 26,00 

VM P EMGT(W) 20 153,75 ± 29,55 20 202,50 ± 22,80 

BF P EMGT(W) 20 152,50 ± 31,31 20 203,75 ± 21,88 
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GL P EMGT(W) 19 151,32 ± 25,65 20 203,75 ± 24,70 

VL P EMGT% (W) 20 93,14 ± 9,55 20 96,44 ± 5,58 

VM P EMGT%(W) 20 92,31 ± 9,65 20 96,00 ± 5,62 

BF P EMGT%(W) 20 92,43 ± 9,55 20 96,63 ± 5,31 

GL P EMGT%(W) 19 91,31 ± 12,46 20 96,50 ± 5,50 

Tablo 4-4’de görüldüğü gibi Kontrol Grubu ve Sporcu Grubu Katılımcıların metabolik  

ve fizyolojik parametrelerinin ortalama değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında; 

Kontrol Grubu Katılımcıların VO2maks, VO2AT, VEmaks, VEAT, TEST SÜRESİ, 

SKBmaks, SKBAT, RPEAT, Pmaks, PAT1, PAT2, AT1, AT2 ortalama değerleri ve 

standart sapma değerlerine göre; sporcu katılımcıların VO2maks, VO2AT, VEmaks, 

VEAT, Test süresi, SKBmaks, SKBAT, RPEAT, Pmaks, PAT1, PAT2, AT1, AT2 ortalama 

ve standart sapma değerleri yüksek bulundu. Aradaki artış değerleri istatistiksel olarak 

oldukça anlamlıydı (p<0.05, p< 0.01, p<0.001 sırasıyla). HRmaks, HRAT, RERmaks, 

RERAT, VE/VO2maks, VE/VO2AT, VE/VCO2AT, DKBmaks, DKBAT, RPEmaks, 

PAT1%, PAT2% parametrelerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 

saptanmadı.  

 

Tablo  4-4: Kontrol Grubu ve Sporcu Grubu Katılımcıların Metabolik ve Fizyolojik 
Parametrelerinin Ortalama ve Karşılaştırma Değerleri Görülmektedir. 

Parametreler  n Kontrol Grubu n Sporcu Grubu P anlamlılık 

AT1 (dk) 20 4:35 ± 1:29 20 6:38 ± 1:38 0,000*** 

AT2 (dk) 6 6:52 ± 1:00 10 9:34 ± 1:10 0,002** 

HRmaks (beat/dk) 20 177,00 ± 11,62 18 178,22 ± 8,78 0,719 

HRAT (beat/dk) 20 144,00 ± 12,81 18 141,11 ± 14,21 0,514 

VO2maks (ml/kg/dk) 20 38,10 ± 6,43 20 46,10 ± 5,35 0,000*** 
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VO2AT (ml/kg/dk) 20 26,40 ± 4,20 20 30,50 ± 4,87 0,007** 

VEmaks (L/dk) 20 81,92 ± 16,90 20 102,78 ± 15,35 0,000*** 

VEAT (L/dk) 20 44,94 ± 7,80 20 50,36 ± 8,31 0,04* 

RERmaks 20 1,10 ± 0,89 20 1,10 ± 0,84 0,986 

RERAT 20 0,95 ± 0,82 20 0,92 ± 0,61 0,252 

VE/VO2maks 20 29,64 ± 3,38 20 30,49 ± 4,14 0,482 

VE/VO2AT 20 23,27 ± 2,19 20 22,76 ± 2,19 0,466 

VE/CO2maks 20 26,87 ± 2,03 20 27,27 ± 2,42 0,574 

VE/CO2AT 20 24,66 ± 1,86 20 25,19 ± 3,26 0,535 

Test süresi (dak) 20 10:10 ± 2:03 20 13: 54 ± 1,44 0,000*** 

SKBmaks (mmHg) 20 177,00 ± 12,29 20 190,50 ± 10,50 0,001*** 

SKBAT (mmHg) 20 157,25 ± 12,51 20 164,75± 13,32 0,074* 

DKBmaks (mmHg) 20 66,50 ± 9,61 20 62,50± 11,75 0,246 

DKBAT (mmHg) 20 67,75± 8,95 20 67,25± 8,81 0,860 

RPEmaks 20 18,75± 1,25 20 18,20± 1,73 0,257 

RPEAT 20 12,60± 2,21 20 10,20± 2,24 0,002** 

Pmaks(W) 20 166,25±24,70 20 211,25±23,61 0,000*** 

PAT1 (W) 20 93,75±19,66 20 121,25±23,33 0,000*** 

PAT2 (W) 6 125,00 ± 15,81 10 152,50 ± 14,19 0,006** 
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PAT1 (%) 20 58,30 ± 11,07 20 57,97 ± 12,89 0,931 

PAT2 (%) 6 73,98 ± 11,22 10 71,25 ± 7,82 0,473 

•Student t test  *p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

Bulgularımıza göre (Tablo 4-5) Rms-EMG sonuçlarına baktığımızda; Kontrol Grubu 

katılımcıların dört ayrı kasında (VL, VM, BF, GL) EMG eşik değer zaman süreci 

ortalama değerleri Sporcu Grubu katılımcıların aynı kaslarındaki EMG eşik değer 

zaman süreci ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı farklar 

görüldü (p<0.001 sırasıyla). 

Katılımcılarımızın dört ayrı kasında EMGT değerlerine karşılık gelen güç değerleri 

(P=watt) her iki grup arasında karşılaştırıldığında; Sporcu Grubu VL P EMGT, VM P 

EMGT, BF P EMGT, GL P EMGT değerlerinde artışlar saptandı. Bu artış farklılıkları 

istatistiksel olarak oldukça anlamlı bulundu (p<0.001 sırasıyla), (Tablo 4-5 ). 

VL P EMGT%, VM P EMGT%, BF P EMGT%, GL P EMGT% ortalama değerlerinde 

her iki grup sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı ( Tablo 4-

5). 

Tablo  4-5: Kontrol Grubu ve Sporcu Grubu Katılımcıların Rms-EMG Parametrelerinin 
Ortalama Değerleri ve Karşılaştırma Değerleri Görülmektedir 

Parametreler  n Kontrol Grubu  n Sporcu grubu  •P anlamlılık 

VL EMGT (dk) 20 8:53 ± 2:11 20 12:55 ± 1:52 0,000*** 

VM EMGT (dk) 20 9:53 ± 2:20 20 13:01 ± 1:45 0,000*** 

BF EMGT (dk) 20 8:56 ± 2:34 20 12:53 ± 1:52 0,000*** 

GL EMGT (dk) 19 8:51 ± 2:03 20 12:51 ± 1:52 0,000*** 

VL P EMGT (W) 20 155,00 ± 28,79 20 203,75 ± 26,00 0,000*** 

VM P EMGT (W) 20 153,75 ± 29,55 20 202,50 ± 22,80 0,000*** 

BF P EMGT (W) 20 152,50 ± 31,31 20 203,75 ± 21,88 0,000*** 
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GL P EMGT (W) 19 151,32 ± 25,65 20 203,75 ± 24,70 0,000*** 

VL P EMGT (%) 20 93,14 ± 9,55 20 96,44 ± 5,58 0,192 

VM P EMGT (%) 20 92,31 ± 9,65 20 96,00 ± 5,62 0,149 

BF P EMGT (%) 20 92,43 ± 9,55 20 96,63 ± 5,31 0,096 

GL P EMGT (%) 19 91,31 ± 12,46 20 96,50 ± 5,50 0,100 

•Student t test        ***p<0,001 

Kontrol Grubu PAT1 ve dört kasın P EMGT egzersiz yoğunlukları  incelendiğinde; VL 

P EMGT (r= 0,523), VM P EMGT (r= 0,552), BF P EMGT (0,508) ve GL P EMGT 

(r=0,555) egzersiz yoğunluğu arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı 

korelasyon saptandı (p<0.05 sırasıyla), (Tablo 4-6). Sporcu Grubunda PAT1, PAT2 ve 

dört kasın P EMGT egzersiz yoğunluğu değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

korelasyon bulunmadı. 

Tablo  4-6: Kontrol Grubu Katılımcıların 4 Ayrı Kasının EMGT Egzersiz Yoğunluğu İle 
PAT1 Ve PAT2 Arasındaki Korelasyon İlişkisi Görülmektedir. 

Parametreler VL P EMGT VM P EMGT BF P EMGT GL P EMGT 

 n r P n r p n r p n r p 

PAT1 20 0,523* 0,018 20 0,552* 0,012 20 0,508* 0,022 19 0,555* 0,014 

PAT2 6 0,577 0,230 6 0,456 0,363 6 0,577 0,230 6 0,577 0,230 

*p<0,05 

  

Kontrol Grubu katılımcılarda AT1 seviyesindeki metabolik değerleri istatistiksel olarak 

karşılaştırıldığında VEAT ile VO2AT (r=0,495) değeri, VEAT ile PAT1 arasında pozitif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0,05 sırasıyla), (Tablo 4-7). 

 



 47 

Tablo  4-7: Kontrol Grubu Katılımcıların Anaerobik Eşik Değer Seviyesinde Metabolik 
Parametrelerin Arasındaki Korelasyon İlişkileri Görülmektedir. 

Parametreler   VEAT (L/dak) VO2AT (ml/kg/dak) PAT1 (W) 

r 1 0,495* 0,554* 
VEAT(L/dak) 

p  0,026 0,011 

r 0,495* 1 0,239 VO2AT 

(ml/kg/dak) 
p 0,026  0,310 

r 0,554* 0,239 1 
PAT1(W) 

p 0,011 0,310  

*p<0,05 

Sporcu katılımcıların AT1 seviyesindeki metabolik değerleri istatistiksel olarak 

karşılaştırıldığında ise HRAT ile AT1 (r=0,621), VO2AT (r=0,593), VEAT (r=0,499), 

PAT1 (r=0,823) arasında istatistiksel olarak pozitif yönde iyi düzeyde ilişki saptandı 

(p<0,01,sırasıyla). VO2AT ile AT1 (r=0,624), VEAT (r=0,772), PAT1 (r=0,631) 

arasında iyi düzeyde, RPEAT (r=0,536) ile ise anlamlı korelasyon, VEAT ile AT1 

(r=0,761), PAT1 (r=0,670) arasında iyi düzeyde (p<0,01, sırasıyla) VEAT ile RPEAT 

(r=0,529) arasında anlamlı korelasyon ilişkisi saptandı (p<0,05). PAT1 ile AT1 

(r=0,823), RPEAT (r=0,670) arasında ise iyi düzeyde ilişki saptandı (p<0,01, sırasıyla) 

(Tablo 4-8). 

Tablo  4-8: Sporcu Grubu Katılımcıların Anaerobik Eşik Seviyesinde Metabolik 
Parametrelerin Arasındaki Korelasyon  İlişkileri Görülmektedir. 

Parametreler AT1(dk) HRAT(beat/dak) VO2AT(ml/kg/dak) VEAT(L/dak) RPEAT PAT1(W) 

r 1 0,621** 0,624** 0,761** 0,511* 0,823** 
AT1 

p  0,006 0,003 0,000 0,021 0,000 

HRAT r 0,621** 1 0,593** 0,499** 0,353 0,624** 
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 p 0,006  0,010 0,035 0,151 0,006 

r 0,624** 0,593** 1 0,772** 0,536* 0,631** 
VO2AT 

p 0,003 0,010  0,000 0,015 0,003 

r 0,761** 0,499** 0,772** 1 0,529* 0,670** 
VEAT 

p 0,000 0,035 0,000  0,017 0,001 

r 0,511* 0,353 0,536* 0,529* 1 0,670** 
RPEAT 

p 0,021 0,151 0,015 0,017  0,001 

*p<0,05,  **p<0,01 

Kontrol Grubu katılımcıların VO2maks ile Pmaks değerleri (r=0,528) arasında anlamlı 

(p<0,05), VO2maks ile VEmaks (r=0,609), VEmaks ile Pmaks (r=0,706) arasında ise 

istatistiksel olarak iyi düzeyde anlamlı ilişki saptandı (Tablo 4-9), (p<0,01 sırasıyla). 

Tablo  4-9: Kontrol Grubu Katılımcıların Maksimum Metabolik Değerleri Arasındaki 
Korelasyon İlişkisi Görülmektedir. 

Parametreler VO2maks (ml/kg/dk) Vemaks (L/dak) Pmaks(W) 

r 1 0,609** 0,528* VO2maks 

(n=20)  p  0,004 0,017 

r 0,609** 1 0,706** VEmaks 

(n=20) p 0,004  0,001 

r 0,528* 0,706** 1 Pmaks 

(n=20) p 0,017 0,001  

*p<0,05,  **p<0,01 
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Sporcu Katılımcılarda VO2maks ile HRmaks değerleri (r =0,551) arasında, HRmaks ile 

VEmaks arasında (r =0,582), HRmaks ile RERmaks arasında (r=0,579), VO2maks ile 

VEmaks arasında (r =0,521)  istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu 

(p<0,05, sırasıyla). VEmaks ile RERmaks arasında (r=0,605), VEmaks ile Pmaks 

arasında (r=0,621) iyi düzeyde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,01), 

(Tablo 4-10). 

Tablo  4-10: Sporcu Grubu Katılımcıların Maksimum Metabolik Değerleri Arasındaki 
Korelasyon İlişkisi Görülmektedir. 

Parametreler HRmaks(beat/dak) VO2maks(ml/kg/dak) VEmaks(L/dak) RERmaks Pmaks(W) 

r 1 0,551* 0,582* 0,579* 0,253 
HRmaks 

p  0,018 0,011 0,012 0,312 

r 0,551* 1 0,521* 0,186 0,366 
VO2maks 

p 0,018  0,018 0,432 0,113 

r 0,582* 0,521* 1 0,605** 0,621** 
VEmaks 

p 0,011 0,018  0,005 0,003 

r 0,579* 0,186 0,605** 1 0,325 
RERmaks 

p 0,012 0,432 0,005  0,162 

*p<0,05,  **p<0,01 

Kontrol grubu katılımcıların AT1’e karşılık gelen egzersiz yoğunluğuna göre dört ayrı 

kasın EMGT egzersiz yoğunlukları arasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı artış 

farkları bulundu (p<0,001 sırasıyla), (Tablo 4-11). 
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Tablo  4-11: Kontrol Grubu Katılımcıların PAT1 ile Dört Ayrı Kasın EMGT Güç Çıktıları 
İlişkisi Görülmektedir.  

Parametreler (W) Ortalama ve SS değerleri P anlamlılık 

PAT1 93,75 ± 19,66 

VL P EMGT 155,00 ± 28,79 
0,000*** 

PAT1 93,75 ± 19,66 

VM P EMGT 153,75 ± 29,55 
0,000*** 

PAT1 93,75 ± 19,66 

BF P EMGT 152,50 ± 31,31 
0,000*** 

PAT1 93,75 ± 19,66 

GL P EMGT 151,32 ± 25,65 
0,000*** 

 ***p<0,001 

Kontrol Grubu katılımcılarda AT1 zaman sürecine göre dört ayrı kasın EMGT  zaman 

süreci artmıştı. Bu farklılıklar istatistiksel olarak oldukça anlamlıydı (p<0,001 sırasıyla), 

(Tablo 4-12).  

 

Tablo  4-12: Kontrol Grubu Katılımcıların AT1 Zaman Süreci ile Dört Ayrı Kasın EMGT 
Zaman Süreci Arasındaki İlişkisi Görülmektedir. 

Parametreler (dak) Ortalama ve SS değerleri P anlamlılık 

AT1 4:35 ± 1:29 

VL EMGT 8:53 ± 2:11 
0,000*** 

AT1 4:35 ± 1:29 

VM EMGT 9:03 ± 2:20 
0,000*** 
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AT1 4:35 ± 1:29 

BF EMGT 8:56 ± 2:34 

0,000*** 

AT1 4:35 ± 1:29 

GL EMGT 8:51 ± 2:03 
0,000*** 

 ***p<0,001 

 

Sporcu Grubu katılımcıların PAT1’e göre, dört ayrı kasın P EMGT egzersiz 

yoğunlukları istatistiksel olarak oldukça anlamlı artış bulundu (p<0,001 sırasıyla), 

(Tablo 4-13). 

Tablo  4-13: Sporcu Grubu Katılımcıların PAT1 ile Dört Ayrı Kasın EMGT Güç Çıktıları 
İlişkisi Görülmektedir.  

Parametreler (W) Ortalama ve SS değerleri P anlamlılık 

PAT1 121,25 ± 23,33 

VL P EMGT 203,75 ± 26,00 
0,000*** 

PAT1 121,25 ± 23,33 

VM P EMGT 202,50 ± 22,80 
0,000*** 

PAT1 121,25 ± 23,33 

BF P EMGT 203,75 ± 21,88 
0,000*** 

PAT1 121,25 ± 23,33 

GL P EMGT 203,75 ± 24,70 
0,000*** 

***p<0,001 
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Sporcu Grubu katılımcıların AT1 zaman sürecine göre, dört ayrı kasın EMGT zaman 

süreci istatistiksel olarak oldukça anlamlı artış bulundu (p<0,001 sırasıyla), (Tablo 4-

14). 

Tablo  4-14: Sporcu Grubu Katılımcıların AT1 Zaman Süreci ile Dört Ayrı Kasın EMGT 
Zaman Süreci Arasındaki İlişki Görülmektedir. 

Parametreler (dak) Ortalama ve SS değerleri P anlamlılık 

AT1 6:38 ± 1:38 

VL EMGT 12:55 ± 1:52 
0,000*** 

AT1 6:38 ± 1:38 

VM EMGT 13:01 ± 1:45 
0,000*** 

AT1 6:38 ± 1:38 

BF EMGT 12:53 ± 1:52 
0,000*** 

AT1 6:38 ± 1:38 

GL EMGT 12:51 ± 1:52 
0,000*** 

***p<0,001 

 

Kontrol Grubu katılımcıların AT2 egzersiz yoğunluğuna göre, dört ayrı kasın EMGT 

egzersiz yoğunlukları istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05 sırasıyla), 

(Tablo 4-15 

Tablo  4-15: Kontrol Grubu Katılımcıların PAT2 ile Dört Ayrı Kasın EMGT Güç Çıktıları 
İlişkisi Görülmektedir.  

Parametreler (W), (n=6) Ortalama ve SS değerleri P anlamlılık 

PAT2 125,00 ± 15,81 

VL P EMGT 155,00 ± 28,79 
0,024* 
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PAT2 125,00 ± 15,81 

VM P EMGT 153,75 ± 29,55 

0,038* 

PAT2 125,00 ± 15,81 

BF P EMGT 152,50 ± 31,31 
0,024* 

PAT2 125,00 ± 15,81 

GL P EMGT 151,32 ± 25,65 
0,024* 

*p<0,05 

Kontrol Grubu katılımcıların AT2 zaman sürecine göre, dört ayrı kasın EMGT zaman 

süreci istatistiksel olarak  anlamlı artış farkları bulundu (p<0,05 sırasıyla), (Tablo 4-16). 

Tablo  4-16: Kontrol Grubu Katılımcıların AT2 Zaman Süreci ile Dört Ayrı Kasın EMGT 
Zaman Süreci Arasındaki İlişki Görülmektedir. 

Parametreler (dak), (n=6) Ortalama ve SS değerleri P anlamlılık 

AT2 6:52 ± 1:00 

VL EMGT 8:53 ± 2:11 
0,027* 

AT2 6:52 ± 1:00 

VM EMGT 9:03 ± 2:20 
0,028* 

AT2 6:52 ± 1:00 

BF EMGT 8:56 ± 2:34 
0,028* 

AT2 6:52 ± 1:00 

GL EMGT 8:51 ± 2:03 
0,028* 

*p<0,05 
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Sporcu Grubu katılımcıların AT2 egzersiz yoğunluğuna göre, dört ayrı kasın 

EMGT egzersiz yoğunlukları istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05  

sırasıyla), (Tablo 4-17). 

 

Tablo  4-17: Sporcu Grubu Katılımcıların PAT2 Ile Dört Ayrı Kasın EMGT Güç Çıktıları 
İlişkisi Görülmektedir. 

Parametreler (W), (n=10) Ortalama ve SS değerleri P anlamlılık 

PAT2 152,50 ± 14,91 

VL P EMGT 203,75 ± 26,00 
0,004** 

PAT2 152,50 ± 14,91 

VM P EMGT 202,50 ± 22,80 
0,004** 

PAT2 152,50 ± 14,91 

BF P EMGT 203,75 ± 21,88 
0,004** 

PAT2 152,50 ± 14,91 

GL P EMGT 203,75 ± 24,70 
0,004** 

**p<0,01 

Sporcu Grubu katılımcıların AT2 zaman sürecine göre, dört ayrı kasın EMGT zaman 

süreci istatistiksel olarak  anlamlı artış farkları bulundu (p<0,01 sırasıyla), (Tablo 4-18). 

Tablo  4-18: Sporcu Grubu Katılımcıların AT2 Zaman Süreci İle Dört Ayrı Kasın EMGT 
Zaman Süreci Arasındaki İlişki Görülmektedir. 

Parametreler (dak), (n=10) Ortalama ve SS değerleri P anlamlılık 

AT2 9:34 ± 1:10 

VL EMGT 12:55 ± 1:52 
0,005** 
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AT2 9:34 ± 1:10 

VM EMGT 13:01 ± 1:45 

0,005** 

AT2 9:34 ± 1:10 

BF EMGT 12:53 ± 1:52 
0,005** 

AT2 9:34 ± 1:10 

GL EMGT 12:51 ± 1:52 
0,005** 

**p<0,01 
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışmada sedanter ve futbolcu katılımcıların aerobik endurans performansları tayin 

edildi. Metabolik ölçümler ile katılımcıların anaerobik eşik değerleri saptandı. Yüzeyel 

EMG kayıtları VL, VM, BF, GL kaslarında alınarak, Regresyon Analizi ile Rms-EMGT 

kırılma noktaları belirlendi. Katılmcıların demografik özellikleri belirlendi (Tablo 4-1). 

Sonuçlara göre; Kontrol Grubu katılımcıların VO2maks, VO2AT, VEmaks, VEAT, Test 

süresi, SKBmaks, SKBAT, RPEAT, Pmaks, PAT1, PAT2, AT1, AT2 ortalama ve standart 

sapma değerlerine göre; sporcu katılımcıların VO2maks, VO2AT, VEmaks, VEAT, Test 

süresi, SKBmaks, SKBAT, RPEAT, Pmaks, PAT1, PAT2, AT1, AT2 ortalama ve standart 

sapma değerleri arasında RPEAT’deki azalma değeri hariç diğer parametrelerde 

istatistiksel olarak oldukça anlamlı artış farkları bulundu. (p<0.05, p<0.01, p<0.001 

sırasıyla). HRmaks, HRAT, RERmaks, RERAT, VE/VO2maks, VE/VO2AT, DKBmaks, 

DKBAT, RPEmaks parametrelerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 

saptanmadı.(Tablo 4-2), (Tablo 4-4)  

Bu sonuçlara göre Sporcu Grubu katılımcıların fiziksel (endurans) 

performanslarının sedanter katılımcılara göre daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Sporcu katılımcılarda egzersiz testinde kasların kullandığı maksimum oksijen hacminin 

(VO2maks) anlamlı olarak daha yüksek bulunması, aynı şekilde, aerobik kapasitenin 

diğer bir göstergesi olan Anaerobik Eşik Değer (AT) ve ona karşılık gelen kasların 

kullandığı oksijen hacmi (VO2AT) değerlerinin yüksek bulunması ve bu değerlerin 

istatistiksel olarak anlamlılığı, sporcuların aerobik performanslarının daha gelişmiş 

olduğunu göstermektedir (Tablo 4-4). Test süresi (endurans time) aerobik kapasite 

gelişiminin bir diğer göstergesi olarak kabul edilmektedir (1,5). Bu değer, sporcu 

katılımcılarımızda istatistiksel olarak oldukça anlamlı yüksek bulundu. Sporcu 

katılımcıların ortalama 6 ile 11 yıl arasında futbol sporu yaptıkları ve organize bir kulüp 

(Vefa Spor) futbol oyuncuları olmaları nedeniyle, bu sonuçlar beklenen sonuçlardır. 

Futbolcuların oyun mevkilerine göre değişmekle birlikte, bir karşılaşma (maç) süresince 

ortalama 9-11km koştukları bilinmektedir (47, 48, 49, 50).  

Tablo 4-4’de görüldüğü gibi VEmaks ve VEAT ortalama değerleri sporcu 

katılımcılarda istatistiksel olarak oldukça anlamlı yüksek bulunması; yukarıda 

bahsettiğimiz Sporcu Grubunun kardiyopulmoner endurans kapasitesinin geliştiğini 
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gösteren kardiyopulmoner egzersiz test parametrelerini doğrulamaktadır ve sporcu 

katılımcıların endurans performanslarının sedanter katılımcılara göre iyileştiğinin yani 

solunum sistemi ventilasyon kapasitelerinin yükseldiği görülmektedir. Tüketici bir 

egzersizde kasların maksimum kullandığı oksijen miktarının (VO2maks) yükselmesi ile 

birlikte solunum sistemi kapasitesinin arttığını ifade eden VEmaks değerlerinin artması 

da bir defa daha futbolcu katılımcılarda endurans performansın geliştiğini doğrulayan 

göstergeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu bulgularımız literatür verileri ile uygunluk 

içindedir (1, 5, 51). 

Endurans Sporcularda, kronik aerobik antrenmanlara kalbin adaptasyonu sonucu 

yani ön yüke karşı kalbin gösterdiği adaptasyon sonucu, kalpte fizyolojik ve morfolojik 

değişimler meydana gelmektedir. Antrenmanlar sonucu gelişen “Sporcu Kalbi” yani 

hiperefektif kalbin daha verimli çalıştığı bilinmektedir. Antrenmanlı sporcularda 

egzersiz sırasında kalp debisinin artmasına ve periferik direncin düşmesine bağlı SKB 

yükselmektedir (1, 2, 10, 47). Bulgulardaki, egzersizde sistolik kan basıncının 

(SKBmaks, SKBAT) sporcu katılımcılarda anlamlı olarak yükselmesi, sporcularda  

kronik aerobik antrenmanlarla kalp ve dolaşım sisteminin egzersize uyumunun iyi 

geliştiğinin göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.  

RPE, şiddeti tedricen artan tüketici egzersiz testinde “Algılanan Eforun 

Derecelendirilme Skalası (Borg Skalası)” olup; aerobik kapasitenin 

değerlendirilmesinde kullanıldığı gibi özellikle antrenman programlarının düzenlenmesi 

veya klinikte kronik hastalıkların tedavisinde “Egzersiz Reçetesi” yazılmasında, 

önerilecek egzersiz yoğunluğunun derecesini belirleyen bir parametre olarak 

kullanılmaktadır (3). Bulgularımızda AT değerine karşılık gelen eforu algılama değeri 

RPEAT, Sporcu Grubu katılımcılarda Kontrol Grubu ortalama değeri olan 12,60± 

2,21’dan 10,20± 2,24’e istatistiksel olarak anlamlı derecede  azaldığını görmekteyiz. Bu 

Anaerobik Eşik Değer  (AT) değerine karşılık gelen eforun, Sporcu Grubu 

katılımcılarda daha az şiddette algılanması anlamına gelmekte olup; endurans 

performansın yüksekliğinin subjektif göstergesi olarak kabul edebiliriz (3, 52). 

Bu çalışmada kardiyopulmoner egzersiz testini bisiklet ergometresinde yaptık. 

Bisiklet ergometresinde uyguladığımız egzersiz test protokolünde egzersiz şiddeti 

egzersizde kişinin ortaya çıkardığı güç çıktısı=power output (P) birimi kullanılarak 

belirlenmiştir (53). AT’ye karşılık gelen güç çıktısı değerinin Kontrol Grubu 



 58 

katılımcılarda  93,75±19,66 Watt iken, sporcu katılımcılarda 121,25±23,33 Watt 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunması; futbolcuların fiziksel 

performanslarının yükseldiğini ifade eden yukarıda bahsettiğimiz diğer parametreleri 

destekleyen bir bulgudur diyebiliriz (Tablo 4-4)  

Kontrol Grubu katılımcılarda AT’ye karşılık gelen oksijen hacmi (VO2AT), 

ventilasyon değeri (VEAT) ve egzersiz yoğunluğu (PAT1) değerleri arasında pozitif 

yönde anlamlı korelasyon bulundu (p<0.05 sırasıyla), (Tablo 4-7). Aynı şekilde Sporcu 

Grup katılımcılarda AT’ye karşılık gelen HRAT, VO2AT , VEAT, RPEAT, PAT1 

değerleri ile AT değerleri arasında pozitif yönde iyi düzeyde korelasyon ilişkisi bulundu 

(p<0.01 sırasıyla), (Tablo 4-8).  

Kontrol Grubu metabolik değerleri olan VO2maks ile VEmaks, VEmaks ile 

Pmaks arasında iyi düzeyde (p<0,01 sırasıyla), Pmaks ile VO2maks değerleri arasında 

ise anlamlı korelasyon ilişkisi saptandı (p<0,05), (Tablo 4-9). Sporcu Grubu 

katılımcıların VO2maks ile HRmaks, VO2maks ile VEmaks, VEmaks ile HRmaks, 

HRmaks ile RERmaks arasında anlamlı korelasyon ilişkisi (p<0,05 sırasıyla), VEmaks 

ile Pmaks arasında ise iyi düzeyde korelasyon ilişkisi saptandı ( p<0,01) (Tablo 4-10).   

Bu sonuçlara göre, futbolcu katılımcılarımızda aerobik kapasite göstergesi olan 

parametreler arasındaki anlamlı pozitif korelasyonlar, sedanter gruba göre sporcu 

katılımcılarda yukarıda saptadığımız fiziksel performans ile ilgili değerleri 

desteklemektedir. 

Uyguladığımız Bisiklet Ergometri Performans Egzersiz Testi sırasında yüzeyel  

EMG (sEMG) ölçümü ile belirlediğimiz EMGT değerleri sporcu katılımcılarda 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. EMGT zaman süreci 

katılımcılarda 4 ayrı kasta; VL EMGT  (Kontrol G. 8:53 ± 2:11 dak. iken Sporcu G. 

12:55 ± 1:52 dak. ) , VM EMGT, (Kontrol G. 9:53 ± 2:20 dak. iken Sporcu G. 13:01 ± 

1:45dak.), BF EMGT, (Kontrol G. 8:56 ± 2:34 dak. iken Sporcu G. 12:53 ± 1:52 dak ), 

GL EMGT (Kontrol G. 8:51 ± 2:03 dak. iken Sporcu G. 12:51 ± 1:52 dak.) bulundu. 

Aradaki farklar istatistiksel olarak oldukça anlamlıydı (p<0.001, p<0.001, p<0.001, 

p<0.001 sırasıyla), (Tablo 4-3), (Tablo 4-5). 

EMGT’ye karşılık gelen güç çıktısı (power out ) değerleri 4 ayrı kasta; VL P 

EMGT  (Kontrol G. 155,00 ± 28,79 Watt iken, Sporcu G. 203,75 ± 26,00 Watt) , VM P 

EMGT, (Kontrol G. 153,75 ± 29,55 Watt iken Sporcu G. 202,50 ± 22,80 Watt) BF P 
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EMGT, (Kontrol G. 152,50 ± 31,31 Watt iken Sporcu G. 203,75 ± 21,88 Watt), GL P 

EMGT (Kontrol G. 151,32 ± 25,65 Watt iken Sporcu G. 203,75 ± 24,70 Watt) bulundu. 

Aradaki farklar istatistiksel olarak oldukça anlamlıydı (p<0.001, p<0.001, p<0.001, 

p<0.001 sırasıyla), (Tablo 4-3), (Tablo 4-5 ).Bu bulgularımıza göre, 4 ayrı kasın 

EMGT’ye karşılık gelen zaman (dak.) değeri ve güç çıktısı (Watt) değerleri, Kontrol 

Grubu katılımcılara göre, Sporcu Grubu katılımcılarda anlamlı olarak yüksek 

bulunması; futbolcularda düzenli antrenman programları sonucu gelişen kas hipertrofisi 

ile birlikte kas kontraksiyon gücü yani kas kuvvetinin artmış olduğunu söyleyebiliriz (1, 

5, 10). 

Tablo 4-2 ve Tablo 4-4’de görüldüğü gibi; Kontrol Grubu katılımcıların Total 

Test Süresi ortalama 10:10 ± 2:03 dak. iken Sporcu katılımcıların Total Test Süresi 

ortalama 13: 54 ± 1,44 dak. istatistiksel olarak oldukça anlamlı bulundu (p<0,001). 

Sistemik gaz analiz VE.VO2-1 , VE.VCO2-1 değerleri kullanılarak V-Slope 

yöntemiyle hesaplanan Anaerobik Eşik Değer ortalama zaman süreci Kontrol 

Grubunda; AT1= 4:35 ± 1:29 dak. ile kasların VL EMGT= 853 ± 2:11 dak., VM 

EMGT= 9:53 ± 2:20 dak., BF EMGT= 8:56 ± 2:34 dak., GL EMGT= 8:51 ± 2:03 dak. 

zaman süreçlerini karşılaştırdığımızda; arada istatistiksel olarak oldukça anlamlı farklar 

bulundu (p<0.001, p<0,001, p<0,001, p<0,001 sırasıyla),(Tablo 4-12). Sporcu Grubu 

katılımcıların AT1=6:38 ± 1:38 dak. zaman sürecine göre kasların VL EMGT = 12:55 ± 

1:52 dak, VM EMGT= 13:01 ± 1:45 dak, BF EMGT= 12:53 ± 1:52 dak., GL EMGT= 

12:51 ± 1:52 dak. karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak oldukça anlamlı farklılıklar 

bulundu (p<0.001, p<0,001, p<0,001, p<0,001 sırasıyla), (Tablo 4-14). Sedanter ve 

futbolcularda ventilatuvar değişikliklere cevap olarak meydana gelen AT1 her bir 

kastaki EMG aktivite değişiklikleri ile ortaya çıkan EMGT oluşum süreçlerine göre 

daha  önce meydana geldi. 

Tablo 4-6’da görüldüğü gibi Kontrol Grubu katılımcılarda PAT1 egzersiz 

yoğunluğu ile dört kasın P EMGT değerleri arasında anlamlı pozitif korelasyon 

bulunmasına karşın; Tablo 4-11’de Pmaks=166,25±24,70Watt değerine  göre; AT1’e 

karşılık gelen güç çıktısı PAT1= 93,75 ± 19,66 Watt (% 58.30) değeri ile  4 ayrı kasın 

EMGT güç çıktıları arasında; VL P EMGT 155,00 ± 28,79 Watt (%93,14), VM P 

EMGT =153.75 ± 29.55 Watt (%92,31), BF P EMGT= 152.50 ± 31.31 Watt (%92,43), 

GL P EMGT = 151.32 ± 25.65 Watt (%91,31) oldukça  anlamlı yükselme farklılıklar 
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görülmektedir (p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001 sırasıyla). Bununla beraber, sporcu 

katılımcıların Pmaks=211,25 ± 23,61 Watt değerine göre; AT1’e karşılık gelen güç 

çıktısı değeri PAT1= 121,25 ± 23,33 Watt (%57,97) ile  4 ayrı kasın EMGT güç 

çıktıları arasında; VL P EMGT 203,75 ± 26,00 Watt (%96,44), VM P EMGT =202,50 ± 

22,80 Watt (%96,00), BF P EMGT= 203,75 ± 21,88 Watt (%96,63), GL P EMGT = 

203,75 ± 24,70 Watt (% 96,50) oldukça anlamlı yüksek farklılıklar bulundu (p<0.001 

p<0.001, p<0.001, p<0.001 sırasıyla), (Tablo 4-13).  

Bu sonuçlarımıza göre; egzersiz reçetesi yazılması ve antrenman programları 

düzenlenmesinde veya  fiziksel performans tayini için Breath-by-Breath yöntemi gaz 

analiz metodu  kullanılarak V-Slope yöntemi ile  belirlenen AT1’e karşılık gelen güç 

çıktıları ve zaman süreci ile Rms-EMGT’ye karşılık gelen güç çıktıları ve zaman süreci 

(egzersiz yoğunluğu) arasında benzerlik olmadığını bulduk. Literatür verilerinde, VT1 

ve Rms-EMGT oluşum egzersiz yoğunluklarının benzer olup olmaması ile ilgili 

sonuçlar tartışmalıdır. 

Literatür verilerine göre; sağlıklı sedanter kişilerde Ventilatuvar Eşik Değer 

(VT1) güç çıktıları ile EMGT güç çıktıları arasında pozitif yönde korelasyon olduğu 

rapor edilmiştir (54). Lucia ve ark. (45) kardiak transplantasyon hastalarında; iEMGT’ 

ye karşılık gelen egzersiz yoğunluğu ile AT’ye karşılık gelen egzersiz yoğunlukları 

arasında benzerlik olmadığını bulmuşladır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; iEMGT’nin 

ve AT1’ e karşılık gelen egzersiz yoğunluklarında, aerobik metabolizmadan anaerobik 

metabolizmaya geçiş meydana geldiğini ileri sürmüşlerdir. iEMGT’deki değişiklikler 

büyük oranda yavaş kasılan motor ünitelerden, hızlı kasılan motor ünitelere 

tetiklenmenin olduğu, yani hızlı kasılan motor ünitelerin katılımının arttığı ve bu 

dönemde kan laktatının birikmeye başladığını göstermişlerdir. Sonuçta yüzeyel EMGT 

tayini metodunun AT tayinine alternatif bir metot olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

Böylece  bu metodu, hastalarda rehabilitasyon uygulanmasının etkinliğini ve kasların 

fonksiyonel kapasitelerini test etmede kullanılabileceğini göstermişlerdir. Lucia ve ark 

(7) elit bisikletçilerde, Rms-EMG egzersiz yoğunlukları ile ventilatuvar (VT1) ve laktat 

eşik değer (LT) gibi fizyolojik parametrelerin egzersiz yoğunlukları arasında anlamlı bir 

farklılık bulmadıklarını bildirmişlerdir. Bu yöntemin aerobik–anaerobik geçiş dönemini 

analiz etmek için kullanılabilir faydalı bir yöntem olacağını göstermişlerdir. Mello ve 

ark. (44)  13 sağlıklı erkekte, bisiklet ergometresiyle yaptıkları çalışmada sEMGT 
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değerlerinin anaerobik eşik değerle (AT1) birbirine uygun değerler olduğunu ve bu 

metodun ventilatuvar gaz analiz değişiklikleri metoduna alternatif bir metot 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmalara karşın; Hug ve ark (25) profesyonel 

sokak bisikletçilerinde, 8 ayrı kasta yaptıkları çalışmada, EMGT değerinin VT1 

değerinden anlamlı olarak daha önce meydana geldiğini bulmuşlardır. Bu sonucu 

EMGT değerinin direkt olarak kas metabolizmasını yansıtması nedeniyle olabileceği 

vurgulamışlardır. Taylor ve ark. (35) treadmill egzersizinde laktat eşik değer, 

ventilatuvar eşik değer ve iEMGT egzersiz yoğunlukları arasında benzerlik 

bulamamışlardır. Yaptığımız çalışmada AT1 egzersiz yoğunluğu EMGT egzersiz 

yoğunluğundan daha kısa sürede, diğer anlamda daha az egzersiz yoğunluğunda 

meydana geldiğini saptadık. Ayrıca katılımcılarımızda AT1 egzersiz yoğunluğu Kontrol 

Grubu Pmaks’ın (166,25±24,70) % 58,3 ve Sporcu Grubu Pmaks’ın (211,25±23,61) % 

57,9’na karşılık gelmektedir. Çalışmamızda,  bu dönemde, henüz Tip I–yavaş kasılan 

kas lifleri ağırlıklı olarak çalışmaktadır. Büyük ihtimalle kas kontraksiyonları için 

gerekli ATP’nin büyük çoğunluğu- her ne kadar anaerobik metabolizma katılımı 

başlamışsa da- oksidatif fosforilizasyon yolu ile sağlanmaktadır. Miyoelektriksel 

aktiviteyi artıracak yani EMG amplitüd ve hızının artmasında etkili olacak (EMGT); 

anaerobik glikolizis dolayısıyla metabolik asidozisin etkinliğinin henüz meydana 

gelmemiş olduğunu söyleyebiliriz.      

AT1 ve EMGT egzersiz yoğunluklarının arasında benzerlik olmadığını 

saptayınca; sistemik metabolik gaz değişimleri ile saptanan, kompansatuvar mekanizma 

başlangıcını ifade eden, AT2’ye karşılık gelen egzersiz yoğunluğu ile EMGT egzersiz 

yoğunluğunun ilişkisinin olup olmadığını karşılaştırdık. Çünkü, bazı çalışmalarda 

EMGT ile birinci ventilatuvar eşik değer (VT1) arasında korelasyon olduğunu 

savunurken diğer bazıları ise ikinci ventilatuvar  eşik değer (VT2) ile EMGT arasında 

korelasyon olduğunu göstermişlerdir (6, 7, 25, 54, 55). 

Sonuçlarımıza gore: Kontrol Grubu AT2= 6:52 ± 1:00 dak. zaman süreci ile 

kasların VL EMGT= 8:53 ± 2:11 dak., VM EMGT= 9:53 ± 2:20 dak., BF EMGT= 8:56 

± 2:34 dak., GL EMGT= 8:51 ± 2:03 dak. zaman süreçlerini kendi içinde 

karşılaştırdığımızda, arada istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu (p<0.05 sırasıyla), 

(Tablo 4-16). Sporcu Grubu katılımcıların AT2= 9:34 ± 1:10 dak. zaman süreci ile  

kasların VL EMGT =12:55 ± 1:52 dak, VM EMGT =13:01 ± 1:45 dak, BF 
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EMGT=12:53 ± 1:52 dak., GL EMGT=12:51 ± 1:52 dak. zaman süreci karşılaştırıldı, 

ve istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu (p<0.01 sırasıyla) (Tablo 4-18). 

Bulgularımızda, Kontrol Grubu katılımcıların Pmaks=166,25 Watt değerine  

göre; AT2’ye karşılık gelen güç çıktısı PAT2= 125±15,81 Watt (%73.98) ile  4 ayrı 

kasın EMGT güç çıktıları arasında;  VL P EMGT 155.00 ± 28.79 Watt (% 93,14), VM 

P EMGT =153.75 ± 29.55 Watt (% 92,31), BF P EMGT= 152.50 ± 31.31 Watt( % 

92,43), GL P EMGT = 151.32 ± 25.65 Watt (% 91,31) anlamlı farklılıklar bulundu 

(p<0,05 sırasıyla), (Tablo 4-15). Buna ilave olarak, futbolcu katılımcıların 

Pmaks=211,25Watt değerine  göre; AT2’ye karşılık gelen güç çıktısı değeri 

PAT2=152,50± 14,19Watt (% 71,25) ile  4 ayrı kasın EMGT güç çıktıları arasında; VL 

P EMGT 203,75 ± 26,00 Watt (% 96,44), VM P EMGT = 202,50 ± 22,80 Watt (% 

96,00), BF P EMGT= 203,75 ± 21,88 Watt (% 96,63), GL P EMGT = 203,75 ± 24,70 

Watt (% 96,50) anlamlı farklılıklar bulundu (p<0,05 sırasıyla) (Tablo 4-17). Sonuç 

olarak, 4 kasın EMGT egzersiz yoğunlukları ile AT2 egzersiz yoğunluğu arasında da 

benzerlik bulamadık. Literatür çalışmalarında; yüzeyel EMG yöntemi ile; ikinci EMG 

kırılma noktasını bularak (EMGT2 ), ikinci AT2 ile karşılaştırmışlar. Biz bu çalışmada 

bisiklet ergometrisi egzersizinde VL, VM, BF, GL kaslarında sadece bir EMG kırılma 

noktası belirledik. Bu EMG kırılma noktalarının AT1 ve AT2 ile uygunluk 

göstermediğini bulduk. Bu konudaki literatür sonuçları tartışmalıdır. 

Jürimä ve ark. (43) , diğer bazı çalışmalarda görüldüğü gibi, integre EMGT  ile 

VT2 arasındaki ilişkiyi incelemişler ve bu iki noktanın egzersiz yoğunlukları arasında 

bir farklılık olmadığını bulmuşlardır. VT2 egzersiz yoğunluğunu Pmaks’ın % 60-80 

sınırlarında olduğunu bulmuşlardır ve eğer egzersiz testinde VT2 yoğunluğuna erişilirse 

ancak EMGT noktası hesaplanabileceğini önermişlerdir. Hug ve ark. (6, 25) iki ayrı 

çalışmalarında AT2 ve EMGT2 egzersiz yoğunluklarının birbirine benzer olduğunu 

rapor etmişlerdir. Hug ve ark (6), Lucia ve ark (7).  ise VT2’nin, Pmaks’ın % 84-

88’inde meydana geldiğini bulduklarını rapor etmişlerdir. Bu çalışmada ise AT2, 

Pmaks’ın yaklaşık olarak Kontrol Grubunda %73, Sporcu Grupta ise %71’inde 

bulundu. Bununla beraber, 4 kasın EMGT güç çıktısı değerleri; Kontrol Grubu 

katılımcılarda yaklaşık ortalama %92, Sporcu grupta ise, %96 olarak bulundu. 

Literatürlerde de belirtildiği gibi, egzersiz testi boyunca önce AT2 egzersiz 

yoğunluğuna erişildikten sonra ilerleyen sürelerde EMGT egzersiz yoğunluğunu 
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saptadık. Yani her iki grupta  EMGT’lerin oluştuğu Rms–EMG kırılma noktaları, 

Pmaks.’ın % 80-90 değerinin üzerinde idi. Bu sonuç literatür verileri ile uygunluk 

göstermektedir (6,7,25,43). Bu çalışmada AT2 egzersiz yoğunluğu ile EMGT egzersiz 

yoğunlukları arasında benzer ilişki bulunmadı. Kontrol Grubunda 6 kişi, ve  futbolcu 

katılımcılarda 10 kişide AT2 değeri saptanabildi. AT2 değeri saptanan katılımcı 

sayılarının az olması AT2 ve EMGT egzersiz yoğunlukları arasında benzerlik 

bulunmamasında etkili olmuş olabilir. Ayrıca literatür çalışmaları daha çok elit 

sporcularda ve özellikle de bisiklet, kürekçi sporcularında yapılmasına karşın, bu 

çalışmadaki sporcular amatör futbolculardı. Yani performansları çok yüksek değildi. 

Pmaks değerleri ortalama 211,25 W idi.  Ayrıca bu sonuçlarda metodik farklılıklarda 

önemli rol oynayabilir (pedal sayısı, egzersiz  yoğunluğu protokolü, çevre ısısı, kişisel 

özellikler, aerobik performans gibi) (56,57,58). Egzersizde yüzeyel EMGT 

çalışmalarında, EMG aktivitelerinde (miyoelektriksel aktivitelerde) hızlı ve ani 

artışların Pmaks değerinin  %75-80 üstündeki egzersiz yoğunluğu değerlerinde 

meydana geldiği, fakat rol oynayan fizyolojik mekanizmaların henüz ne olduğunun 

anlaşılamadığı rapor edilmektedir (6,40). Bu çalışmada AT2’nin, Pmaks’ın yaklaşık 

%71-73 değerinde oluşması, 4 kasta EMGT’nin ise daha yüksek egzersiz 

yoğunluklarında meydana gelmesi literatür verisi ile uygunluk göstermektedir. Hug ve 

ark. (6) çalışmalarında EMG miyoelektriksel aktivite  amplitüd ve hız artışındaki 

mekanizmaların, öncelikle, nörojenik mekanizmalar olabileceğini vurgulamışlardır. 

Yüksek egzersiz yoğunluklarında kas çalışması sonucu intramüsküler H+ iyonları, K+ 

iyonları, laktat, amonyak, AMP, oksijen radikalleri gibi metabolitlerin birikmesi veya 

metabolik asidozis nedeniyle kas eksitasyon-kontraksiyon mekanizmasında  bozulma 

meydana geldiğini ve  bu yetersizliği kompanse etmek için, yeterli enerjiyi sağlamak 

amaçlı, ilave motor ünitelerin tetiklenerek işleve katılmaları, özellikle de Tip2a ve 

Tip2x motor ünitelerin katılımları ve hızlarının artması sonucu EMG dalgalarında hızlı 

amplitüd yükselmesi meydana geldiğini göstermişlerdir. 

Bu çalışmada EMGT egzersiz yoğunluğu Pmaks’ın  %92-96 gibi oldukça 

yüksek egzersiz yoğunluğunda olması, EMGT noktalarının egzersizin bitimine yakın 

meydana gelmesi, muhtemelen metabolik asidozis sonucu, EMG aktivitelerinde 

nonlineer hızlı bir artışın ortaya çıkması; yavaş kasılan liflere takviye olarak yeni hızlı 

kas lifi motor ünitelerin katılımı ile birlikte, TipI, TipIIa ve Tip IIx kas lifi motor 
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ünitelerinin hep birlikte kas kontraksiyonunun devamını sağlamış olabileceklerini 

söyleyebiliriz.  

Egzersizde aerobik anaerobik geçiş fazını analiz etmek için EMGT metodunun 

geçerli ve güvenilir bir metot olduğu  gösterilmesine karşın, belirli egzersiz 

yoğunlukları üstündeki egzersizlerde kırılma noktalarının (EMGT) hem lokal kas 

yorgunluğunda, hem de jenarilize yorgunlukta meydana gelebileceği ileri sürülmüştür. 

Bununla beraber yüzeyel EMG, çalışan kasların total aktivitesini değerlendirmek ve kas 

yorgunluğunu tahmin etmek için kabul edilebilir bir metot olduğu gösterilmiştir (30, 41, 

42, 55, 59, 60). 

Sonuç  

Bu çalışmada, EMGT egzersiz yoğunluğu ile AT1 ve AT2 egzersiz yoğunlukları 

arasında bir korelasyon veya benzerlik bulunmadı. EMGT kırılma noktaları egzersiz 

yoğunlukları AT1 ve AT2 egzersiz yoğunluklarından daha yüksekti. Biliyoruz ki 

Pmaks.’ın % 90-95 gibi yoğunluğundaki egzersizlerde, kaslara oksijen sağlanması 

(Kardiyovasküler yetersizlik) yetersiz kalmaktadır. Anaerobik metabolizma sonucu 

laktik asit ve diğer metabolitlerin birikmesi kas kontraksiyonlarını zayıflatmaktadır. Bu 

çalışmada EMGT kırılma noktaları, henüz tam bir  lokal kas yorgunluğu gelişmeden, 

TipIIa ve TipIIx  hızlı kas lifleri  motor ünitelerinin elektiriksel aktivitelerini yansıtıyor 

olabilir. Bu konuda ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Yüzeyel elektromiyografi ile Elektromiyografik Eşik Değer (EMGT) ölçüm metodunun, 

egzersizde kasların global aktivitesini değerlendirmek veya  kasların endurans 

performansını ölçmek amacıyla kullanılabileceğini söyleyebiliriz. 

Egzersiz fizyolojisi ve spor hekimliğinde; sporcuların aerobik endurans 

performanslarını değerlendirmek amacıyla; Anaerobik Eşik Değer (AT) ölçümü 

yapılması ve değerlendirilmesini , buna karşın, kasların endurans kapasitelerini ölçmek 

ve değerlendirmek amacıyla Elektromiyografik Eşik Değer (EMGT) metodunun 

kullanılmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz. 
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