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Özetçe 
Bu çalşmada ksa dalga diatermi cihaznn sağlkl 
gönüllülerin el ve parmak kavrama gücü üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi amaçlanmştr. Çalşmaya Eğirdir Kemik Eklem 
Hastalklar Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde 6 erkek 
gönüllü dahil edildi. Olgularn yaş, vücut ağrlğ, boy, vücut 
kitle indeksi, el kavrama gücü, lateral kavrama gücü, palmar 
kavrama gücü ve parmak kavrama gücü değerleri kaydedildi. 
Elde edilen sonuçlara göre gönüllülerde ksa dalga diatermiye 
akut maruziyetinden sonra yaplan kuvvet ölçüm değerleri, 
maruziyet öncesi kuvvet ölçüm değerlerine göre azalmaktadr. 
Gönüllülerin ksa dalga diatermiye 10 seans kronik 
maruziyetinden 1 gün sonra yaplan ölçümlerde ise kuvvet 
değerlerinin yeniden maruziyet öncesi değerlere yaklaştğ 
görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler — Ksa Dalga Diatermi, Elektromanyetik 
Maruziyet, El Kavrama Gücü, Parmak Kavrama Gücü.  

Abstract 
The aim of the study was to investigate the effect of short-wave 
diathermy on hand and finger grip strength of healthy 
volunteers. Six male volunteers from Egirdir Bone Joint 
Diseases Treatment and Rehabilitation Hospital were included 
in this study. Age, body weight, height, body mass index, hand 
grip strength, lateral grip strength, palmar grip and finger 
grip strength values were recorded. As a result, after acute 
exposure to short-wave diathermy all strengths are reduced 
according to the initial values. After 10 sessions of chronic 
exposure to short-wave diathermy all hand strengths of 
volunteers has almost reached to initial values.   
 
Keywords — Short-Wave Diathermy, Electromagnetic  
exposure, Hand Grip Strength, Finger Grip Strength. 

1. Giriş 
Ksa dalga diatermi; elektromanyetik enerjinin s 

enerjisine dönüşümü ile derin dokularda snma meydana 

getiren yüksek frekansl bir akmdr. Tp alannda genellikle 
27.12 MHz frekansna sahip olan biçimi kullanlr. Ksa dalga 
diatermi ile dokularda oluşturulan s değerleri; enerji 
kaynağnn gücü, uygulama yöntemleri ile dokularn s 
içerikleri, kan dolaşm, elektriksel özellikleri ve refleks 
yantnn oluşmas gibi farkl fizyolojik faktörlere bağldr [1].  

Literatürde elektromanyetik enerjinin biyolojik etkililerini 
inceleyen farkl çalşmalar bulunmaktadr [2-4]. M. Mansor 
ve arkadaşlar çalşmalarnda elektromanyetik alan 
yaylmnn insan kas aktivitesi üzerindeki etkilerini 
incelemişlerdir [5]. LCD (liquid crystal display) ve CRT 
(cathode ray tube) ekranlarn yaylmlar için dört ön kol 
kasnn elektromiyogram kaydedilmiş ve normalize RMS 
(root mean square) değerleri hesaplanmştr [5]. 

Literatürde yaplan eşdeğer fantom modeller 
oluşturularak, elektromanyetik yaylmn dokular üzerindeki 
etkilerinin incelendiği çalşmalarda kas dokusunun elektriksel 
özellikleri göz önüne alnarak çalşlan farkl frekanslar için 
eşdeğer fantom svlar oluşturulup modeller üzerinde 
elektromanyetik maruziyetin oluşturduğu sl değişimler 
ölçülmüştür [6]. 

Bu çalşmada tbbi fizik tedavi (ksa dalga diatermi - 
27.12 MHz) cihazlarnn insan el, lateral, palmar ve parmak 
ucu kavrama gücü üzerine etkileri incelenmiştir. Böylece ksa 
dalga diatermi maruziyetinin eşdeğer kas modeli [6] üzerinde 
oluşturduğu sl değişimler ile sağlkl kişiler için bu 
maruziyetin yarattğ kas yorgunluğu arasndaki ilişki 
incelenebilecektir.  

2. Gereç ve Yöntem 
Bu çalşmaya, çalşma protokolü konusunda 

bilgilendirilmiş, aydnlatlmş onam formu doldurulmuş, 
sağlkl 6 erkek gönüllü dahil edildi. Çalşma Eğirdir Kemik 
Eklem Hastalklar Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi`nde yürütüldü. Olgularn 
her iki el avuç içine, günlük 20 dakika süreyle 10 gün, 8 cm 
çapnda kapasitör elektrotlarla, kondansatör alan yöntemiyle 
ksa dalga diatermi uyguland.  

Çalşmada ksa dalga diatermi uygulamas sonras el 
kaslarnda oluşabilecek yorgunluğu nesnel olarak 
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değerlendirmek için Jamar el dinamometresi (Sammons 
Preston, Inc., Bollingbrook, IL, USA) kullanld. Omuz 
adduksiyonda ve nötral rotasyonda, dirsek 90 derece 
fleksiyonda, önkol ve el bileği nötral pozisyonda olacak 
şekilde olgu rahat bir sandalyeye oturtuldu [7]. Olgudan 
mümkün olan en yüksek kavrama gücü ile dinamometreyi 2-5 
saniye (sn) skmas istendi.  

Çalşmada ayrca ksa dalga diatermi uygulamas sonras 
parmak kavrama işlevinde oluşabilecek yorgunluğu nesnel 
olarak değerlendirmek için bir pinch metre (model PG.60; 
B&L Engineering, Santa Fe, CA, USA) kullanld. Ölçümler 
öncesinde ölçümü yapan hekim ölçüm prosedürünü bir 
demonstrasyonla olguya gösterdi. Olgunun koluna Amerikan 
El Terapistleri Derneği`nin önerileri doğrultusunda pozisyon 
verildikten sonra lateral kavrama, palmar kavrama ve parmak 
ucu kavrama ölçümleri yapld [8].   

Çalşmada el kavrama gücü için 6 gönüllünün; olgunun 
ilk değerlendirmesinde, ksa dalga diatermiye akut 
maruziyetinden sonra ve ksa dalga diatermiye 10 seans 
kronik maruziyetinden 1 gün sonraki olmak üzere üç ölçümün 
sonuçlar değerlendirilmiştir. El kavrama kuvvetleri 
değerlendirilirken her üç ölçüm prosedürünün her biri için 30 
sn’lik aralar verilerek 10 ölçüm yaplp kaydedilmiştir. Lateral 
kavrama, palmar kavrama ve parmak ucu kavrama ölçümleri 
için ise olgunun ilk değerlendirmesinde, ksa dalga diatermiye 
akut maruziyetinden sonra ve ksa dalga diatermiye 10 seans 
kronik maruziyetinden 1 gün sonraki olmak üzere birer ölçüm 
yaplp kaydedilmiştir.  

3. Bulgular 
Çalsmaya 6 erkek sağlkl birey dahil edildi. Katlan tüm 
bireyler baskn el olarak sağ elini kullanmaktayd. Tablo 1’de 
olgularn demografik bilgileri (yaş, boy, vücut ağrlğ ve 
vücut kitle indeksi) gösterilmiştir. 
Şekil 1`de 6 gönüllü için ksa dalga diatermiye akut 
maruziyetinden önce yaplan el kavrama gücü ölçüm 
sonuçlar gösterilmiştir. Olgularn tümü için yaklaşk olarak 
ölçüm says arttkça kavrama gücünün azaldğ 
görülmektedir. Şekil 2`de akut maruziyet sonras yaplan el 
kavrama gücü ölçüm sonuçlar; Şekil 3`de ise gönüllülerin 
ksa dalga diatermiye 10 seans kronik maruziyetinden 1 gün 
sonra yaplan el kavrama gücü ölçümleri gösterilmektedir. 
Tüm olgular için elde edilen el kavrama gücü sonuçlarna 
göre ksa dalga diatermiye akut maruziyetinden sonra yaplan 
kuvvet ölçüm değerleri, maruziyet öncesi kuvvet ölçüm 
değerlerine göre azalmaktadr. Örneğin 6. gönüllü için 
maruziyet öncesi el kavrama gücü aralğ 42 ile 49 kg 
arasnda değişmekte iken maruziyet sonras el kavrama gücü 
aralğ 23 ile 40,5 kg arasnda değişmektedir. Şekil 3’de ise 
gönüllülerin ksa dalga diatermiye 10 seans kronik 
maruziyetinden 1 gün sonra yaplan el kavrama gücü 
ölçümleri gösterilmektedir. Burada gözlemlenen sonuçlara 
göre gönüllülerin ksa dalga diatermiye maruziyetinden 1 gün 
sonra yaplan ölçümlerde el kavrama gücü değerlerinin 
yeniden maruziyet öncesi değerlere yaklaştğ görülmektedir. 
Örneğin 6. gönüllü için el kavrama gücü aralğ 42 ile 48 kg 
arasnda değişmektedir. 
Çalşmada lateral kavrama, palmar kavrama ve parmak ucu 
kavrama ölçümleri için ise olgunun ilk değerlendirmesinde, 
ksa dalga diatermiye akut maruziyetinden sonra ve 10 seans 

ksa dalga diatermiye maruziyetinden 1 gün sonraki olmak 
üzere alnan birer ölçüm sonuçlarnda, tüm olgular için 
maruziyet sonras kavrama gücünün maruziyet öncesi 
kavrama gücüne göre azaldğ ve maruziyetinden 1 gün 
sonraki ölçümlerde ise yeniden maruziyet öncesi kavrama 
gücü değerlerine yaklaşldğ gözlemlenmiştir. 

4. Sonuç 
Bu çalşmada 27.12 MHz frekansl elektromanyetik 

dalgalar kullanlan ksa dalga diatermi cihaznn sağlkl 
olgular üzerinde el ve parmak kavrama gücü üzerindeki 
etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kavrama 
gücünün akut maruziyet sonras azaldğ ancak 10 seans 
maruziyetten 1 gün sonra maruziyet öncesi değerlere 
yaklaştğ gözlemlenmiştir.  

Gelecek çalşmada ksa dalga diatermi maruziyetinin 
eşdeğer kas modeli üzerinde oluşturduğu sl değişimler ile 
sağlkl kişiler için bu maruziyetin yarattğ el ve parmak 
kavrama gücü arasndaki ilişki belirlenmeye çalşlacaktr. 
Ayrca Özgül soğurma oran (SAR-Specific Absorption Rate)  
ile doku içindeki scaklk artş arasndaki matematiksel 
ilişkiden yararlanlarak SAR değerleri ile kavrama gücü 
arasndaki ilişki de bir diğer inceleme konusudur.  
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Tablo 1. Olgularn demografik bilgileri 
 Ortalama± Standart Sapma Minimum Maksimum 

Yaş (yl) 31,33±6.50 20 38 
Boy (cm) 171.16±6.17 162 178 

Vücut 
ağrlğ (kg) 71.16±5.56 60 75 

Vücut kitle 
indeksi 
(kg/m2) 

24.28±1.52 22.86 26.9 

 
 

 
Şekil 1. 6 gönüllünün ilk değerlendirmesinde yaplan el kavrama gücü ölçüm değerlerinin değişimi 

 
 

 
Şekil 2. 6 gönüllünün ksa dalga diatermiye akut maruziyetinden sonraki el kavrama gücü ölçüm değerlerinin değişimi 
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Şekil 3. 6 gönüllünün ksa dalga diatermiye 10 seans kronik maruziyetinden 1 gün sonraki el kavrama gücü ölçüm değerlerinin 

değişimi 


