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ÖZET
ERGEN, H.İ. Sağlıklı Yetişkinlerde Aktivite Sırasında Kavrama Kuvveti
ve

Temas

Alanlarının

İncelenmesi,

Hacettepe

Büyüklüklerinin
Üniversitesi,

Farklı

Sağlık

Kavramalarda

Bilimleri

Enstitüsü

Ergoterapi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015. Bu çalışmanın
birincil amacı sağlıklı bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde en fazla
kullandıkları 4 farklı kavrama tipini (standart, çimdikleyici, lateral ve üçlü tip)
ayrıntılı olarak analiz etmektir. Diğer amaçlar ise, bahsedilen 4 farklı
kavrama tipinin kullanılması sırasında oluşan temas alanı büyüklüğü ve
kavrama kuvveti değerlerinin ayrıntılı olarak analiz edilmesi ve aktif ve
fonksiyonel kavrama paternleri arasında temas alanı büyüklükleri ve kuvvet
miktarları

arasındaki

farkların

belirlenmesi

ve

birbirleri

ile

karşılaştırılmasıydı. Çalışmaya 18 ile 65 yaşlar arasında, sağ eli dominant
olan, 80 birey (43 kadın, 37 erkek) dahil edildi. Kavrama Sistemi'ne ait,
üzerinde sensörler bulunan özel eldiveni sağ eline giyen kişilerden,
belirlenen nesneleri kavramaları ve bırakmaları (aktif kavrama) ya da
nesneyi fonksiyonel olarak kullanmaları (fonksiyonel kavrama) istendi.
Kavrama sırasında nesne ile el arasındaki temas alanının yeri ve bu alanın
büyüklüğü ile elin nesneye uyguladığı kuvvetin yeri ve bu kuvvetin miktarı
analiz edildi. Aktif ve fonksiyonel kavramalar sırasında her bir parmağın
temas alanı ve oluşturduğu kuvvet miktarlarının birbirinden istatistiksel
olarak anlamlı derecede farklı olduğu bulundu (p<0,05) . Fonksiyonel
kavrama sırasında oluşan maksimum kavrama kuvveti ve maksimum temas
alanı değerlerinin aktif kavramadan farklı olması el değerlendirmesinin
önemli bir parçası olan kavrama analizinin fonksiyonel olarak yapılması
gerektiğini göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: kavrama analizi, kavrama kuvveti, kavrama
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ABSTRACT
ERGEN, H.I. Analyzing The Size Of Grasping Force and Contact Area
With Healthy Adults During Activity, Hacettepe University, Institute of
Medical Sciences, Master Thesis in Occupational Therapy, Ankara,
2015. The primary goal of this research,a maximum of 4 different type of
grip (standart, pinch, lateral and tripod) used in their daily life activities of
healthy individuals was to analyze in detail.The other objects are that;
occurring during the use of said 4 different grasp types of the size of the
contact area, a detailed analysis of the grasping force value,the size of the
contact area between the active grasp and functional grasp patterns,
identification and comparison the difference between the amount of force.
Study includes 80 subjects (43 female, 37 male) between the ages of 18
and 65 who are using right hand more. For this analysis, Grasp System
(Tekscan Grip System) what belongs to sensors located on the right hand
of the person wearing special gloves were asked to grip and release objects
(active grip) or to use the objects functionally (functional grip) determined.
The position of the contact area between the object and hand, and the size
of this area and the location and value of the force which occurs by hand to
the object were analyzed. It was found to increase the maximum grasp
force and maximum contact area values which occurs during the functional
grasping. As statistical significance levels p <0.05 was considered
significant. There is a significant difference between active and functional
grip (p <0.05) . These results necessitate grasping analysis which is
important part of the hand assessment should be evaluated functionally.
Keywords : grasping analysis, grip forces, prehension
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1. GİRİŞ
Benliğimizin bir bölümünü oluşturan ellerimiz, vazgeçilmez bir
parçamızdır.

Ellerimizle

gerçekleştirdiğimiz

fonksiyonları

bir

grupta

sınırlandırmak çok zordur. Tutmak, dokunmak, kavramak, manipüle etmek,
hissetmek gibi bir çok fonksiyonu ellerimiz ile gerçekleştiririz. Ellerimiz,
dokunma yoluyla başkalarıyla aramızda yakın bağ oluşturur. Palmar kısımda
yer alan reseptörlerin yoğunluğu, eli vücudun diğer organlarından ayırır (1) .
Ayrıca elin sahip olduğu, mobilite ve esneklik kabiliyeti olağanüstüdür.
Bu da elin, kavranması gereken çok şekilli nesnelere uyum sağlamasına izin
verir. Ellerimiz aynı zamanda birşeyi vurgulamak için kullandığımız ya da
iletişim için tercih ettiğimiz bir ifade organıdır (2) . Sahip olduğu beş
fonksiyonel parmak, 25 derecenin üzerindeki hareket kabiliyeti ve mükemmel
biyomekanisi

sayesinde

kuvvet

gerektiren

en

basit

hareketlerden,

parmakların pozisyonlarında yüksek hassasiyete ihtiyaç duyulan en ince
hareketlere kadar hepsini gerçekleştirebilir (3) .
İnsanelinin nesneleri kavrama ve manipüle etme yeteneği eşsizdir.
Fakat bu kompleks yapının anlaşılması da o denli zordur ve halen
tartışılmaktadır (4) . Parmakların farklı yüzey tipine ve farklı büyüklüklere
sahip nesnelere göre uyum sağlayabilme becerileri bu eşsiz yeteneğin temel
taşıdır. Parmaklarımız, nesnelerin sahip olduğu şekil, boyut ve yüzey tipine
göre daha büyük temas alanı oluşturmak ve sürtünme kuvvetini arttırarak
stabiliteyi sağlamak gibi adaptasyonlar geliştirmiştir (5). Bir nesnenin şekline
uyum sağlayabilme yeteneği kavrama işlevini adaptif hale getirir. Bu doğal bir
elin en önemli özelliklerinden biridir (6) . Elin, uygun hareket genişliği ve deri
ve dokularıyla uyumlu bir yapı oluşturmasından dolayı, kuvvet geniş bir
temas alanına yayılır ve kavramayı son derece etkili hale getirir (7) .
Bir nesneyi kavrama görevi uzun yıllarca, anatomi, fizyoloji, psikoloji
ve mühendislik gibi çeşitli bilim alanlarının araştırma konusu olmuştur (8) .
Protez cihazların tasarımı konusunda ve rehabilitasyon alanında, insan
kavramasının
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sınıflandırma çalışmaları literatürde yer almaktadır. Bu sınıflandırmaların
çoğu nesne ya da elin şekliyle veya elin yüzeyi ile kavramaların temel
ilişkisini esas alırlar. Schlesinger tarafından, protez ellerin kavrama
fonksiyonlarının

sınıflandırılmasına

temel

oluşturmak

amacıyla

bir

sınıflandırma geliştirilmesiyle başlayan süreç, 2. Dünya Savaşı sırasında ve
sonrasında da birçok araştırmacının çeşitli sınıflandırmalar geliştirmesi ile
günümüze kadar devam etmiştir (4,9) .
Yapılan bu çalışmalarda farklı kavrama paternleri sırasında kullanılan
elin temas bölgeleri incelenmek suretiyle kavrama tipleri belirlense de, bu
temas alanlarının büyüklüğü (matematiksel değeri) ve bu alanların her birinin
üzerine elin uyguladığı kuvvet miktarları değerlendirilmemiştir (10-13) .
Klinikte en fazla kullanılan yöntemlerde kavrama dinanometreleri ile split
silindirler tercih edilir. Bu yöntemlerle kavrama sırasında oluşan toplam
kuvvet değerleri gösterilir. Fakat bu değerler, meydana gelen kuvvetlerin
kullanılan temas alanları üzerindeki dağılımını açıklayamaz (14) .
Günümüzde

kavramanın

değerlendirilmesi

ya

da

analizinde,

kavramanın tipinden ziyade, açığa çıkan kuvvet başta olmak üzere aktivitenin
gerçekleşme süresi(zaman), kavrama sırasında meydana gelen temas alanı
gibi unsurlar üzerinde durulmaktadır. Bu unsurlar yalnızca tek kavrama tipinin
ya da tek nesnenin kavranması sırasında değerlendirilmektedir. Üstelik bu
değerlendirmeler genellikle aktif kavrama sırasında yapılırken, fonksiyonel
kavrama esnasındaki unsurlar göz ardı edilmektedir (15) . Oysa ki
fonksiyonel kavrama; nesnenin konumunda veya hızında değişikliğe sebep
olması ya da nesnenin kavranmasının yanı sıra, dinamik hareketler de
içermesi gibi sebeplerle aktif kavramadan ayrılır (4) .
Kavrama kuvvetinin ölçülmesinde, sensörlü nesneler kullanılabilir,
fakat günlük yaşam aktiviteleri sırasında kullanıcılar tarafından kullanılan her
nesnenin sensörlerle donatılması pratik bir çözüm değildir. Bir diğer alternatif
ise elin ya da analiz sırasında ele giyilecek eldivenin yüzeyine eklenilen
yapay kuvvet reseptörlerinin(dirençli kuvvet sensörleri) kullanılmasıdır. Son
yıllarda,
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geliştirilmesiyle, araştırmacılar kavrama aktivitesi sırasında oluşan temas
alanı ve kavrama kuvvetini belirleyebilmek için bu değerlendirme sistemlerini
çalışmalarında kullanmaya başlamışlardır (16) .
Tekscan sistemi ile farklı kavrama paternleri esnasında temas
alanlarının büyüklükleri (cm2) ve oluşan kuvvet miktarı ile ilgili bilgiler
kolaylıkla ölçülüp, eşzamanlı olarak kayıt altına alınabilmektedir. Taktil
sensörlerin eklendiği nesnenin manipüle edilmesiyle, bu bilgiler elde edilebilir
(17-19) . Temas noktaları da nesne üzerindeki taktil sensörler tarafından
algılanır. Hem Seo ve arkadaşları hem de Welcome ve arkadaşları bir
nesnenin kavranması sırasında kuvvetin elin farklı alanlarındaki dağılımını
incelemek için Tekscan basınç sensörünü kullanmışlardır (18,19) . Seo ve
arkadaşları bir silindirin kavranması sırasında normal kuvvetin en fazla
parmak uçları ve elin tenar kısmında kullanıldığını bulmuştur (18) .
Hem aktif hem de fonksiyonel kavrama sırasında oluşan kuvvetin
bilinmesi, özellikle hipertonus problemleri olan, serebral palsi, hemipleji gibi
vakaların ya da myotoninin eşlik ettiği vakaların rehabilitasyonunda önemli bir
bilgi olacaktır. Özellikle bu hastaların rehabilitasyonu için vazgeçilmez bir öğe
olan tendon transferlerinde, ilgili tendonun kullanılacağı kavrama sırasındaki
gereken kuvvetlerin bilinmesi, transfer edilecek tendonun gerginliğinin
ayarlanması için çok önemlidir. Aynı zamanda gelişen protez teknolojisinde
en önemli problemin nesnenin kavranması sırasında uygulanan aşırı ve
dengesiz kuvvet olduğu gözlemlenmektedir (3) . Protezlerin kavrama
sırasında mekanik ayarlarının tam olarak yapılabilmesi için farklı kavrama
paternleri sırasında, hangi parmakta ne kadar kuvvet uygulanılması
gerektiğini

bilmek

önemlidir.

Böylece

protezde,

kavrama

sırasında,

parmaklarda oluşan aşırı kuvvetin önüne geçilmiş olacak ve böylece de
kavrama paterninin diğer önemli bileşeni olan bırakma işlemi de daha kolay
yapılır hale getirilebilecektir.
Çalışmamızın amacı; günlük yaşam aktivitelerinde en çok kullanılan 4
farklı kavrama tipini ayrıntılı olarak analiz etmektir. Bu analiz sayesinde,
bahsedilen 4 farklı kavrama esnasında oluşan temas alanı ve kavrama
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kuvveti miktarlarının ayrıntılı olarak analizi ve aktif kavrama paterni ile
fonksiyonel kavrama paterni arasında açığa çıkan temas alanı ve kuvvet
miktarı farklarınının belirlenmesi ve karşılaştırması sağlanmıştır.	
  
Çalışmamızı oluşturan hipotezimiz (H0 Hipotezi), günlük yaşam
aktivitelerinde en çok kullanılan kavrama tiplerinin, aktif ve fonksiyonel
kullanımları arasında temas alanı ve kuvvet bakımından fark yoktur.	
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2.GENEL BİLGİLER
2.1.Elin Fonksiyonu
El, insan ile yaşam arasında bir köprü görevi gören, bir nevi bireyi
yaşama bağlayan ve günlük yaşam aktivitelerinin neredeyse tamamında
kullandığımız çok elzem bir uzuvdur. Beyinden aldığı emirleri fonksiyona
dönüştüren son organdır. Günlük yaşamda ellerimiz ve kollarımız yardımıyla
çeşitli aletleri beceriyle manipüle edebiliriz (20) . Nesneleri bir yerden almak,
bir yeri işaret etmek, tırmanmak, müzik enstrümanlarını çalmak, resim ve
heykel yapmak, iletişim kurmak, dokunmak ve hissetmek gibi işler için;
dahası, dünyayı keşfetmek için ellerimizi kullanırız.Elin yer aldığı sistemi yani
üst ekstremiteyi düşündüğümüzde, bu sistemin asıl amacı ele fonksiyonlarını
icra edebilmesi için gereken alt yapıyı yani, en iyi stabilizasyonu ve
pozisyonu sağlamaktır.
İnsanlar, günlük yaşam aktiviteleri içerisindeki yaşamsal ihtiyaçların
temin edilmesi için ellerini kullandıkları gibi kaybı yaşanan kimi organların
fonksiyonlarının telafisi için de yine ellerini kullanırlar. Örneğin; işitme ya da
konuşma engelli bireyler ellerini kullanarak iletişimlerini sağlayabilir, görme
engelli bireyler elleri vasıtasıyla okuyabilirler. Bu nedenle, el fonksiyonlarında
gerçekleşecek minimum düzeydeki bir azalma, kişinin hayatında çok büyük
olumsuz sonuçlara ve ciddi anlamda kısıtlılıklara neden olur (21) .
El, farklı günlük yaşam aktivitelerinde kullanılabilecek etkili bir
araçtır.İnsanlar kavrama aktiviteleri için, ayak ve ağız gibi diğer anatomik
yapıların kullanılabilmesine rağmen ellerini kullanmayı tercih ederler. El,
genellikle her eklemin biyomekanik özgürlük derecesinden dolayı, kavrama
aktivitelerinin adaptasyonuna son derece uygun bir yapı oluşturur (22) .
İnsanoğlu, ilk çağlarda taş taşımak ya da herhangi bir nesnenin
transferi için ellerini kullanırken, günümüzde milyarları alakadar eden bir
programı yazan bir bilgisayar programcısının, yüzlerce kişiyi taşıyan bir uçağı
kullanan bir pilotun veya tarihe silinemeyecek izler bırakan bir ressamın ya
da heykeltraşın tek sermayesi olma özelliğini taşımaktadır. Tüm bunlar
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düşünüldüğünde elin fonksiyonel kapasitesinin sınırlarının ne kadar geniş
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Ellerimiz, hareketin yanısıra ve duyusal girdileri almak için de
kullandığımız, belki de en değerli uzvumuzdur. Görme engelli bir kimse,
yalnızca elleri vasıtasıyla öğrendiği özel alfabeyi yine ancak ellerinin
yardımıyla kullanabilir ve okuyabilir. Keza, işitme engelli bir birey kendini
ifade etmek için ellerini kullanmak durumundadır. Merkezi sinir sisteminde
elin

gerçekleştireceği

hareketlerin

ve

elden

sağlanan

bilgilerin

değerlendirilmesinden sorumlu alan(duyu homonkulus), diğer uzuvlara, hatta
vücudun farklı kısımlarına nazaran bir hayli büyüktür. Yine motor korteksin
etki ettiği vücut bölümlerine bakıldığında, motor homonkulusun en büyük
parçasının ele ait olduğu görülmektedir (21) .

2.2.Manipülasyon
Bir nesnenin bir yerden başka bir yere taşınması (masa üzerinde
duran bir makası alıp başka yere koymak), yer değiştirilmesi (bir sandalyenin
yerini değiştirmek), kaldırılması (tezgah üzerindeki bardaktan su içmek için
kaldırılması) ya da belki kimi zaman sadece sabitlenmek amacıyla
tutulması(kavanozun kapağını açarken kavonozu tutma işlevini yapan el) gibi
fonksiyonları yerine getirme aktivitesi olan manipülasyon; nesneye uzanma,
nesneyi kavrama ve nesneyi başka bir yere taşıma bölümlerinden oluşur.
Uzanma, nesnenin olduğu yöne doğru elin uzatılmasıdır. Kavrama, nesneye
uzandıktan sonraki kısımdır ve nesneyi tutma kısmını ifade eder. Buradaki
tutma olayında nesnenin yerinden hareket edip etmemesi önemli değildir.
Taşınma aşamasında ise, nesne bir yerden başka bir yere hareket
ettirilmelidir. Yani nesnenin konumunun değişmesi, yol kat edilmesi gerekir.
1980’lerde, Jeannerod manuel kavramanın iki belirgin bileşenleri olan
uzanma ve kavrama/tutma olarak ikiye ayrılabileceğini göstermiştir. Uzanma,
hedef nesneye el ve kolun taşınmasını ifade ederken, kavrama/tutma;
başparmak ve parmakların, hedefteki nesneyi tamamen ve etkili olarak
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sarmak (kavrama) için pozisyonlanmasını sağlar (23-25) .
Bizim çalışmamızda da incelenilen aşama, nesnelerin yalnızca
tutulmasını ifade eden kavrama aşamasıdır. Bu tezde adı geçen “kavrama”
kavramı ile sadece bu aşamadan bahsedilecektir.
Kavrama kelimesi ingilizcede ''grip, grasping, prehension, handling,
seizing, holding, vs.'' gibi farklı kelimelerle ifade edilmesine rağmen dilimizde
'kavrama' kelimesi ile genel olarak ifade edilmektedir. İngilizce kelimelerin
anlamlarına baktığımızda kavrama paterni sırasında oluşan ince hareketlerin
ayrımını belirttiğini, oysaki dilimizde kullandığımız 'kavrama' ifadesinde bu
ayrımın olmadığını görmekteyiz (26) .
Fonksiyonel kavrama ise; bir amaç, görev ya da işin yerine
getirilebilmesi için bir nesneye, fonksiyonel olarak etkili kuvvetlerin, el ile
uygulanmasıdır (4) . Uygun kavrama önşekilleri, aynı nesneler kavranmış
olsa bile o anki durum ve işin gerektirdiklerine göre değişiklik gösterir.
Örneğin, bir fincanın kulpunun kavranması için uygun olan kavrama önşekli,
fincanın ağız kısmının kavranması için uygun olan kavrama önşeklinden
farklıdır. Fonksiyonel kavrama sırasında oluşan temas alanları ve kuvvetler
kavrama fonksiyonunun gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir (27) .
Günlük

yaşamdaki

manuel

becerilerin

başarılı

şekilde

yerine

getirilmesi, kişinin becerilerinin birden fazla komponentinin farklı açıdan
birleştirildiği, kompleks bir sürece bağlıdır. Bu komponentler; özyetkinlik,
kognisyon (dikkat, motivasyon, algı) (görevi anlama, yorumlama,göreve
odaklanma), motivasyon, duyu-motor sistem, algı ve kas-iskelet sistemidir
(28) .
Hareketin ince ayarı (agonist, antagonist ve sinerjistik kas dengesinin
oluşturulması),

kuvvetin

manipülasyonu

için,

somatosensoryal

düzenlenmesi,

ayrıca

bilginin

hafıza

nesnelerin
stratejilerinin

integrasyonunun

çok

önemli

kavranması

ve

oluşturulmasında
olduğu

bilinir.

Hareketlerin koordinasyonu ve somatosensoryal kontrol, yaşamın ilk
yıllarında hızlı bir şekilde gelişir. Bu gelişim uzun yıllar boyunca devam eder
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ve erişkin dönemdeki duyu-motor kontrolüne ancak erken gençlik yıllarında
erişilebilir. Somatosensoryal kontrol disfonksiyonel ise, kişinin büyük ya da
küçük derecelerde sakar olduğu gözlenmiştir. Ayrıca insanların algıları
manuel becerilerinin performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bu algısal
sistem elin uzaydaki pozisyonu ve hedef nesnenin pozisyonu hakkında bilgi
sağlar. Amaçlı hareket için bunların her ikisi de önemlidir. Ayrıca, kas-iskelet
sistemi komponentleri motor hareket için kritik öneme sahiptir. İnsanın
gerçekleştirdiği her hareket, merkezi sinir sisteminin hareketi nasıl planladığı
ve organize ettiğine bağlı olsa da kas, kemik ve eklemlerin kontraktil
komponentleri

planlı

hareketin

efektörleridir.

Diğer

kognitif

durum

motivasyondur. Motivasyon, dikkat ve konsantrasyon ile yakından ilgilidir ve
manuel becerilerin başarıyla gerçekleştirilmesinde bunların üçünün de etkisi
vardır. Bir görevde odaklanmanın azalması, öğrenme yeteneği kesinlikle
limitler (28,29) .
2.3.Kavramanın Biyomekanik Analizi
Ellerimiz, kavrama fonksiyonu için özelleşmesinin yanı sıra taktil
duyunun birinci elemanı olan uzvumuzdur. Radial kısımdaki parmaklar ve
başparmağın koordine hareketleri sonucu ince beceri gerektiren kavramalar
gerçekleştirilirken, elin ayası ve ulnar taraf parmaklar arasındaki hareketler
sonucu kuvvetli kavramalar gerçekleştirilir.
İnsan eli, en karmaşık biyomekanik sistemlerden biridir. Bu sistem,
longitudinal ve transvers arkların (kavis) bir seri halinde düzenlendiği kemik
segmentlerinin sistemidir. Bu sebeple elin arkları, boyutları farklı olan
nesnelerin kavranması sırasında, elin mobilitesi açısından önemlidir. Nesne
kavrandığında eldeki üç ark, üç farklı yönde ilerleyerek derinlik kazanır. El, iki
transvers, bir longitudinal ve 4 oblik arka sahiptir (2.1) (30) .
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2.1. Elin Arkları (30)
Tanımlanan iki transvers ark vardır. Proksimal transvers ark (karpal
ark), karpal kemikler tarafından oluşturulur ve el bileğinin dışbükey şekliyle
uyumludur. Distal transvers ark (metakarpal ark) ise parmakların metakarpal
başları tarafından oluşturulur ve metakarpallerin şekillerine uyum sağlar ve
şekil alır. Bu arkların fonksiyonu, başparmak hareketlerinin normal olarak
yapılmasını sağlamaktır. Bu arklar normalde var olan içbükey yapısını
kaybettiklerinde, elin fonksiyonelliğini sağlayan başparmağın en önemli
fonksiyonu olan opozisyon gerçekleştirilemez. Arkların yapısındaki bozukluk
veya zayıflıklar başparmağın hareketlilik, kuvvet ve dolayısıyla kavrama
hareketlerinde bozukluk olarak kendini gösterir (31,32) .
Elde boyuna uzanan longitudinal bir ark bulunur. Longtudinal arkın
prokimal tarafı ve proksimal transvers ark karpal kemiklerde birleşirler.
Karpometakarpal alan bu arkların sabit bölümünü meydana getirir. Dördüncü
ve beşinci arklar kavrama sırasında stabilizasyon ve güç sağlarken ilk üç
parmağın arkları hassas kavrama esnasında mobil bir yapı sağlar (32) .
Başparmağın

diğer

parmaklar

ile

olan

opozisyonuoblik

arkın,

şekillenmesini sağlar. Ayrıca standart kavrama sırasında başparmak ve diğer
parmaklarda

bu ark oluşur. En önemli olanı, başparmak-işaret parmağı

arasında oluşan arktır. Başparmak ile işaret parmağı arasında oluşan ark,
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hassas kavramalar için, küçük parmak ile başparmak arasında oluşan ark ise
kuvvetli kavramalarda önemlidir (33-35) .
Boyun, gövde, dirsek eklemi, el bileği eklemi ve en hareketli eklem
olan omuz eklemlerinin bir araya gelerek oluşturduğu sistem, elin
pozisyonlanması için büyük bir alanın oluşmasına vesile olur (36) . El
hareketlerine
gerçekleşmesi

dirsek

ve

önkol

için

uygun

olan

katılırken,

el

stabilizasyonu

bileği,

bu

sağlamak

hareketlerin
için

görev

alır.Kavrama sırasında el bileğinin 0-200 arasındaki ekstansiyonunu koruması
ve kavranan nesnenin fiziksel özelliklerine göre değişmekle birlikte genellikle
distal radio-ulnar eklemin mid supinasyon-pronasyon pozisyonunu devam
ettirebilmesi kavrama kalitesi açısından önemlidir. Biyomekanik olarak, stabil
bir el bileği parmakların fleksiyonundan kaynaklı enerji sarfiyatını önlerken,
ekstansör kuvvetler olan tendonların ise mobilizasyonuna yardımcıolur.
Metakarpofalangeal (MKF) eklemlerin fleksiyon, interfalangeal (iF) eklemlerin
ekstansiyonda olduğu, diğer parmakların başparmağa yaklaştırıldığı el
pozisyonu ‘’intrinsic plus’’ postürü olarak adlandırılır ve kavrama fonksiyonu
için önemlidir. Karpometakarpal (KMK) eklemin opozisyon derecesi birçok
kavrama tipi için en vazgeçilmez eklem hareket açıklığıdır. Bunun yanı sıra,
proksimal eklemlerin kavranacak nesneye göre farklı hareket açıklığı
dahilinde pozisyon alması gerekir ki; bu pozisyonlar elin stabilizasyonu
açısından da elzemdir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, elimizin
fonksiyonel açıdan olduğu kadar sahip ve dahil olduğu sistem açısından da
bambaşka bir kıymeti olduğunu ve diğer birçok organa göre elimizin ön plana
çıktığını görmekteyiz (37-40) .
El bileği hareketlerini incelemek için yapılan bir çalışmada, günlük
yaşamda kullanılan 52 standart aktivite ölçülmüş ve fonksiyonel hareket
genişliği 50 palmar fleksiyon, 300 dorsifleksiyon, 100 radial deviasyon, 150
ulnar deviasyon olarak saptanmıştır. Yemek hazırlama ile ilgili aktiviteler
esnasında 240 fleksiyon-ekstansiyon ve 170 abduksiyo-adduksiyon hareket
genişliği kullanılmış, 120 dorsifleksiyon ve 50 ulnar deviasyon olarak tüm
hareketlerin ortalaması alınmış, bu sonuca varılmıştır (41) . Yine yapılan
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başka bir çalışmada, günlük yaşam aktiviteleri sırasındaki 11 başka aktivite
esnasında

değerlendirme

yapılmış,

hareketlerin

ortalaması

ise;

100

dorsifleksiyon ve 10 ulnar deviasyon olarak tespit edilmiştir (21,39,42) .
Nesnenin kavranması ve kaldırılması esnasında, hareket başlamadan
hemen önce, aktivitenin koordineli ve düzgün bir biçimde gerçekleşmesi için
kavrama ve yük kuvvetleri aynı doğrultuda fakat farklı yönlerde üretilir ve bu
kuvvetlerin miktarları gitgide artar. Bu zıt kuvvetler, nesnelerin ağırlığı ile
doğru orantılı olarak artış gösterir. Kavrama kuvveti yüzey yapısı ile ilgili
olarak da değişim gösterir, aynı ağırlığa sahip kaygan yüzeyli nesne
kaldırılırken

uygulanan

kavrama

kuvvetinin

pürüzlü

yüzeye

sahip

nesnedekine oranla daha fazla olması bu duruma örnektir. Paralel kuvvet
üretimindeki bu değişim, hareketleri kolaylaştırmak için bir sinerji olarak
gelişir (43-45) . Küçük yaştaki çocuklar aynı doğrultuda olan kavrama ve yük
kuvvetlerini üretmeyi beceremez ve bu kuvvetleri sıralı olarak başlatamazlar
(22) .
Tüm el fonksiyonları düşünüldüğünde, fonksiyonel anlamda hareketin
tümünün %40-50 kadarı başparmakta meydana gelmektedir. Ekstansiyon
esnasında,

başparmakta

ekstansör

kasların

yanı

sıra

Musculus

(M.)opponens ve abductor brevis de aktifleşmektedirler. Fleksiyonda ise yine
fleksörlerin yanı sıra M. abduktor longus aktif hale gelmektedir. M.flexor
pollicis longus’un, başparmak İF eklemi fleksiyonda iken MKF ekleme
fleksiyon yaptırmasının yanında, opozisyon hareketi sırasında direnç
verilmesi durumunda en büyük kuvveti uygulayan kas olmasıyla da ön plana
çıkmaktadır (21,46) .
İntrinsik kaslardan hipotenar kas grubuna ait olan M.palmaris brevis,
herhangi bir kemiksel yapı ile bağlantıya sahip olmadığından, kinematik
anlamda da bir etkiye sahip değildir. Hipotenar kaslar, küçük parmağın
abduksiyonu esnasında belirgin, fleksiyonu esnasında orta şiddetli aktivite
oluştururken,

ekstansiyonu

sırasında

kayda

değer

bir

aktivite

göstermemektedir. Küçük parmağın fleksiyon ve opozisyon hareketleri
sırasında M.abductor digiti minimi aktifleşerek, etkili bir biçimde stabilizatör
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görevi görmektedir. Ayrıca M.opponens digiti minimi opozisyon hareketindeki
en etkili kastır (21,47).
Başparmak-orta parmak opozisyonu esnasında, parmak pulpa’larının
haricinde temas söz konusu değil ise, aktif kas M. opponens brevis olmakta;
aynı pozisyonda direnç olması halinde ise M.flexor pollicis brevis en aktif kas
olmaktadır (21,47-51) .
Biyomekanik açıdan el, kendine özgü fonksiyonların meydana
gelmesini sağlayan 7 özel manevraya sahiptir. Bunlar:
1- Başparmağın İF eklemi ve işaret parmağının DİF ekleminde fleksiyona
sebep olan çimdikleyici tip kavrama, ‘terminal çimdikleyici tip kavrama’ olarak
da bilinir. Bir yerden alınıp kaldırılabilecek, kalem gibi küçük bir cisim, tırnak
uçlarının bir araya getirilmesi ile tutulur.
2- Bir sonraki temel fonksiyon ‘subterminal çimdikleyici tip kavrama’ olarak da
bilinen karşıt çimdikleyici tip kavramadır. Bu çimdikleme, başparmak pulpa'sı
ve İF eklemi ekstansiyondaki işaret parmağının bir araya gelmesiyle oluşur.
Böylece başparmak opozisyonu boyunca kuvvetin arttırılması sağlanır. M.
İnterossealis dorsalis 1’in kontraksiyonu ile işaret parmağı fleksiyonu
eşzamanlı gerçekleşir.
3- Lateral kavrama (anahtar tutuşu) manevrasında, başparmak işaret
parmağının orta falanksının radial yüzüne doğru adduksiyondadır. Lateral
kavrama manevrası, işaret parmağının sağlam stabilzasyonunu gerektirir.
Aynı zamanda uygun parmak uzunluğu ve başparmak adduksiyonuna
direnebilen MKF eklem gerekir.
4- Yönsel kavrama olarak da bilinen standart tip kavrama, silindir bir nesne
etrafında işaret parmağı, uzun parmak ve başparmağın bir araya gelmesini
sağlar. Bu kavrama tipi kullanıldığında, genellikle nesneye rotasyonel ve
aksiyal kuvvetler uygulanır.
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5- Çengel tip kavrama parmakların İF eklemlerinde fleksiyon ve MKF
eklemlerde ekstansiyon gerektirir. Başparmak fonksiyonuna gerek yoktur. Bu
kavrama bir bavul ya da çanta taşınırken kullanılır.
6- Kuvvetli kavrama pozisyonunda, parmakların hepsi fleksiyondadır ve
başparmak diğer parmaklara karşı bir sopayı yada copu kavrar gibi
opozisyondadır.
7- Çevreleyici yumuşak (hafif) fleksiyon kavrama manevrasında, DİF ve PİF
eklemler

yaklaşık

300’lik

fleksiyondadır

ve

başparmak

palmar

abduksiyondadır. Böylece, kuvvetler başparmak ve diğer parmaklar arasında
üretilir. Bu manevra avuç içi ve parmaklar arasında üretilen kuvvetler
bakımından kuvvetli kavramalardan farklıdır. Başparmak, MKF ve İF
eklemlerde stabilizasyon gereklidir. Bu kavrama tipi bir topu tutmak için
kullanılır.
Başparmak opozisyonu, tüm fonksiyonel kavramalar için gereklidir ve
el cerrahisi prosedürlerinde bu hareketin korunması gerekir. Başparmak
opozisyonu, MKF ve trapeziometacarpal eklemdeki fleksiyon ve rotasyonun
yanısıra, trapeziometakarpal eklemdeki palmar abduksiyon ile üretilen açısal
ve rotatif hareketlerin ürünüdür.
Başparmağın kompleks hareketleri, intrinsik tenar ve ekstrinsik kas
gruplarının koordinasyonu ile oluşturulur. Başparmak kasları hassas tip
kavrama ve kuvvetli tip kavramalara da izin verirler. Başparmağın aktivite
sırasındaki

stabilizasyonu,

eklemin

kilitlenmesi

(dirsekteki

gibi)

gibi

kısıtlamalardan dolayı değil de aktif kas kontraksiyonu ile sağlanır.
Küçük parmağın eşsiz yanı, insanların çoğunun yaklaşık 250 hareket
ettirebildiği KMK eklemidir. Hipotenar kaslar da küçük parmağın proksimal
falanksının fleksiyonunu arttırarak stabilizasyona katkıda bulunur. Küçük
parmağın

abduksiyon

yeteneği

arttırılmasına yardımcı olur.

	
  

bir

nesne

tutulurken

kavramanın
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Musculi (Mm.) interossei, küçük bir alanda seyretmelerine rağmen
parmakların dengesi, kavrama ve çimdikleyici tip kavramada büyük etkiye
sahiptirler. Bu kaslar ve onların insertio’larının eşsiz anatomisi ve etkileri
sinerjik çalışma için kasların her iki yönde de çalışmasını sağlar (32) .

2.4.Kavramanın Nörogelişimsel Süreci
Araştırmacılar, kavrama gelişiminin sıralı ve düzgün bir biçimde,
postür ve lokomosyon (hareket kabilliyeti) gibi filogenetik aktiviteler olarak
adlandırılan diğer gelişimsel diziler ile aynı yolda gerçekleştiğini belirtmişlerdir
(48-50). Kavramanın, bebeklik ve erken çocukluk yıllarının başından itibaren,
primitif bir kavrama refleksinden istemli kavrama tipine ve ilkel pençe
şeklinde kapanmış bir elden, ince ve hassas beceri gerektiren işaret
parmağı-başparmak opozisyonu yönünde gelişen, normatif gelişimsel bir
süreci vardır. Kavrama becerilerinin gelişimindeki genellikle değişmeyen bu
sıranın, matürasyon teorisinin prensipleri ile uyumlu olduğu gösterilmiştir
(52,55) .
Bebeğin çevresiyle etkileşimi bakımından, nesnelerin manipülasyonu
çok önemlidir. Nesneye uzanma, kavrama ve manipülasyon girişimi motor
gelişimi açısından son derece önemli bir fonksiyondur. İstemli uzanma ve
kavrama ilk olarak, bebek dört aylık iken ortaya çıkar. Uzanma ve kavrama
aktiviteleri eş zamanlı görülür.
Halverson'a göre, kavrama yaşın ilerlemesiyle öngörülebilir gelişim
evrelerini tamamlar. Kavramanın gelişimi iki aşamada gerçekleşir:
1.fazda; Çocuk nesneyi gördüğünde ona uzanır. Eli nesneye temas ettiğinde,
görme becerisi de elin kapanmasını kolaylaştırır ve kavradığında görsel
olarak ne algıladığına karar verir.
2.fazda; Çocuk farklı kavrama tiplerini denemeye başlar. Dışarıdan gelen bir
nesneyi almak için iki elini de kullanır. Nesnelere erişebilmek için görmeyi

	
  

	
  

15

kullanabilir. Eli kapatmak için, kavrama aktivitesindeki kavramanın rolü azalır
ve taktil uyarılma almaya başlar.
Birinci fazdan ikinci faza doğru kavramanın gelişimi şu şekilde
özetlenebilir:
4.ay: Kavrama omuz ve kollarla kontrol edilir. Nesneyle henüz temas
kuramaz.
5.ay: Kavrama el bileği, el ve parmaklarla kontrol edilir. Nesne teması halen
gerçekleşemez, fakat başparmak opozisyonu eklenir.
6.ay: Nesneyi sıkar biçimde bir kavrama ortaya çıkar ama düzgün olmayan
bir kavramadır (nesnenin etrafında parmaklarını kapatır) .
9.ay: Başparmak ve diğer bir parmağı ile kavramanın kontrolünü sağlayabilir.
Kavramada, üç parmağın uçlarına karşın başparmağın opozisyonunu
gerçekleltirir.
18.ay:Sonunda nesneyi serbest bırakabilir.
Yapılan bir çalışma kavrama becerilerinin gelişiminin, yaşamın ilk 10
yılının sonlarına kadar tamamlandığını göstermiştir (56) .
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2.5.Kavrama Tipleri
Herhangi bir ihtiyaç esnasında, elin alabileceği fonksiyonel postürleri
göstermek için becerilerin, bir dizi halinde incelenmesi gerekir. Bir kişi,
herhangi bir nesneyi kavramak için uzandığında; el uygun pozisyona gelmek
için açılır. Örneğin; bir kupanın kulpundan tutulacağı zaman, işaret parmağı
(ya da diğer parmaklardan herhangi biri) kulpu kavramak için ekstansiyona,
diğer parmaklar ise avucun aksi yönünde olmak suretiyle fleksiyona gelir.
Kulpla temasın sağlanması için parmak pulpa'ları (pedleri) kullanılır ve daha
sonra stabil bir kavrama oluşturmak için diğer parmaklar yüzey boyunca
hareket

eder.

ettirilebilmesi,

Kupayı

taşırken

parmakların

bile,

karmaşık

stabil

bir

biçimde

kavramanın

devam

gerçekleştirdikleri

koordinasyonun devamına bağlıdır (4) .
İnsan elinin nasıl çalıştığı sorusu, mekanik cihazlarda bu organı kopya
etmek isteyen mühendisler ve hastalarına elin fonksiyonel kullanımı
konusunda yardım etmek isteyen sağlık profesyonelleri tarafından üzerinde
durulan bir konu olmuştur. Örneğin, 1919'da -Almanya'da- G.Schlesinger,
1.Dünya Savaşı sebebiyle gerçekleşen yaralanmalardan dolayı, protez eller
için kavramanın fonksiyonelliğinin kategorize edilmesinin bir yolu olarak basit
bir sınıflandırma geliştirilmiştir (2.2.) (4) .

2.2. Schlesinger’in Yaptığı Kavrama Sınıflandırması (4)
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1980’lerde, Jeannerod, kavramanın, iki belirgin bileşenler olan
uzanma ve kavrama olarak ikiye ayrılabileceğini göstermiştir (24,25) .
Napier elin belirgin iki fonksiyonunu tanımlamıştır (10) .
A-Kavrama fonksiyonu
B-Kavrama gerektirmeyen fonksiyon
Landsmeer, Napier’in sınıflandırmasını bir ileri boyuta taşımıştır (11) .
1-Kavrama fonksiyonunda; bir nesne el ile tutulur ve taşınır,fakat bu olay elin
nesneyi, (a) kısmen ya da (b) tamamen sarmasıyla gerçekleşir.
2-Kavrama gerektirmeyen fonksiyonda; kavrama meydana gelmez ama elin
ya da parmağın tümü, nesneye basınç uygular (Örneğin;bir nesneyi itmek) .
Schlesingerile başlayan kavramanın sınıflandırılması, Taylor ve
Schwarz,

Napier,

Landsmeer,

Rash

ve

Burk,

Brunnstrom,

Parry,

Kapandji,Rosenbloom, Skerik ve arkadaşları, Bendz ve daha sonra da
Jacobson ve Sperling’ in tanımları ile devam etmiştir (10-13,35,39,57-61) .
Schlesinger'in

sınıflandırması,

farklı

bakış

açılarına

sahip

araştırmacılar tarafından tıbbi, klinik, 'occupational' ve endüstriyel kullanımlar
için el postürlerinin(şekillerinin) sınıflandırmasını yapan onlarca girişimden
sadece

biridir.

Sınıflandırmaların

tarihi

gelişimi

aşağıdaki

tabloda

özetlenmiştir (2.3.) . Bazı sınıflandırmalar daha çok anatomiktir, ama çoğu
fonksiyonelliğe odaklanır. Her sınıflandırma kavrama olayına farklı bakış
açısı katar (4) .
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Araştırmacılar Postür isimleri
(1919)

•

Schlesinger

•

el açık yumruk şeklinde

•

lateral kavrama

silindirik kavrama

•

çengel kavrama

el kapalı yumruk şeklinde

•

düz/ince iki parmak

silindirik kavrama

(1942)
McBride

çimdikleyici

•

sferik kavrama

•

büyük çimdikleyici

•

palmar kavrama(cımbız)

•

üç ayaklı kavrama

•

çimdikleyici kavrama

•

cımbız tutuşu

•

tüm el kavrama

•

baş parmak kavrama

•

avuç içi, parmaklarla

•

hassas tutuş

kavrama

(1942)

•

kuvvetli kavrama

Landsmeer
(1943)

•

silindir kavrama

•

top tutuşu

•

kavrama

•

çengel

•

çimdikleyici

•

palmar kavrama

•

lateral kavrama

•

toplu iğne tutuşu

•

kuvvetli kavrama

•

kombine kavrama

•

hassas kavrama

•

çengel kavrama

•

kuvvetli kavrama

•

toplu iğne tutuşu

•

iki

•

lateral kavrama

•

çengel kavrama

parmakları kodlayan

•

temas alanları

sistem

•

ele

Griffiths
(1946)
Slocum

ve

arkadaşları
(1948) Taylor

(1956) Napier

(1971)

Skerik

ve arkadaşları

nokta

palmar

kavrama
•

üç

nokra

palmar

kavrama
(1976)
Jacobson
Sperling

•
ve

olarak

•

parmak pozisyonları

nesnenin

•

parmak eklem

ekseninin oryantasyonu

pozisyonları

	
  

uyumlu

longitudinal
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(1977) Cooney

•

kavrama

ve Chao

•

palmar

çimdileyici

•

toplu iğne tutuşu

•

lateral kavrama

kavrama
(1977) Lister

•

aralıklı kavrama

•

çevreleyici kavrama

•

kuvvetli kavrama

•

anahtar tutuşu

•

hassas kavrama

•

çengel kavrama

•

pulpa'larla çimdikleyici

•

düz el kavrama

•

pulpa

kavrama
(1980)

•

Sollerman

kavrama
•

•
(1980)
Kamakura

diyagonal volar

•
ve

arkadaşları

•

(1982) Kapandji

kavrama

transvers volar

•

üçlü kavrama

kavrama

•

beş parmakla kavrama

sferik volar kavrama

•

lateral kavrama

•

ekstansiyon kavrama

kuvvetli kavrama (standart

•

yumuşak

tip)

fleksiyon kavrama - paralel

kuvvetli kavrama (işaret

ekstansiyon tip
•

üçlü kavrama- varyasyon 1

•

kuvvetli kavrama (distal)

•

üçlü kavrama- varyasyon 2

•

kuvvetli

•

lateral kavrama

kavrama(ekstansiyon)

•

kuvvetli kavrama (çengel)

paralel yumuşak fleksiyon

•

adduksiyon kavrama

kavrama

•

toplu iğne tutuşu

•

kuvvetli kavrama

•

çimdikleyici kavrama

•

eksternal hassas kavrama

•

çift kavrama

•

internal hassas kavrama

•

silindirik palmar

•

dört parmaklı pulpa-kenar

•

sferik palmar

•

dört parmaklı pulpa'dan

•

parmaklar- palmar

•

subterminal başparmak-

kenara
•

•

terminal başparmak-

•

•

beş parmaklı- pulpa ve
kenar

parmaklar
•

dört parmaklı pulpalar
boyunca

parmaklar

	
  

çevreleyici

parmağı ekstansiyonda)

•
(1981) Patkin

çimdikleyici

subtermino-lateral

•

panoramik beş parmak

başparmak-parmaklar

•

beş parmaklı ayrık

parmaklar arası latero-

•

direkt kavrama

lateral

•

yerçekiminden bağımsız

	
  

20

•

kavramalar

üç parmaklı kavramalar
•

dinamik kavramalar

(1984) Elliott ve

•

palmar kavrama

•

sallamak

Connolly

•

dinamik üçlü

•

radial yuvarlama

•

çimdikleyici

•

işaret parmağı yuvarlama

•

sıkıştırma

•

tam yuvarlama

•

parmaklarını oynatma

•

parmaklararası aşama

•

rotatif aşama

•

palmar kaydırma

•

doğrusal/lineer aşama

•

çevreleyici kavrama

•

lateral kavrama

•

hassas kavrama

(1986)

•

disk kavrama

•

lateral kavrama

Kroemer

•

etrafını sararak kapama

•

hassas kavrama(yazma)

•

kuvvetli kavrama

•

çengel kavrama

•

çimdikleyici ya da pense

•

parmak teması

kavrama

•

avuç içi teması

(1985)Lyons

•

toplu iğne tutuşu

(1986) Liu and

•

kuvvetli kavrama

•

pulpa çimdikleyici

Bekey

•

silindirik kavrama

•

çevreleyici kavrama

•

aralıklı kavrama

•

lateral çimdikleyici

•

hassas çimdikleyici

•

çengel kavrama

•

avuç içi opozisyon

•

kenar opozisyon

ve arkadaşları

•

pulpa/ped opozisyon

(1989)

•

büyük çaplı kuvvetli
kavrama
küçük çaplı kuvvetli

•

beş parmak hassas

(1986)

Iberall

Cutkosky
•

kavrama
•

orta kavrama

•

başparmak adduksiyonu
ile kavrama

•

hafif alet tutuşu

•

disk kuvvetli kavrama

•

sferik kuvvetli kavrama

•

çengel, platform, itme

kavrama
•

dört parmak hassas
kavrama

•

üç parmak hassas kavrama

•

iki parmak hassas kavrama

•

disk hassas kavrama

•

sferik hassas kavrama

•

üçlü hassas kavrama

•

lateral çimdikleyici

2.3. Kavrama Tiplerinin Sınıflandırılmasının Kronolojik Sıralaması
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2.5.1.Kamakura Sınıflandırması
1980 yılında Noriko Kamakura ve arkadaşları, yaptıkları bir çalışma
sonrası yeni bir kavrama sınıflandırması geliştirmişlerdir (62) . Bu çalışma
günümüzde kavrama sınıflandırması için en çok referans alınan çalışmadır.
Günlük yaşam aktivitelerinde en fazla kullanılan 98 nesne standart bir
sözlük içerisinden seçilmiş ve seçilen bu nesnelerin 7 kişi/denek tarafından
kavranması incelenmiştir. Belirli aktivitelere, spor dalına ya da sanat türüne
özgü olan nesneler dahil edilmemiştir. 27-37 yaş aralığında yer alan, üçü
kadın dördü erkek olan katılımcılardan, 98 nesnenin her birini kavrayıp
masadan kaldırması istenmiştir. Elin, radial,yarı-radial,volar,yarı-volar ve
ulnar olmak üzere beş farklı yönden fotoğrafı çekilmiştir. Daha sonra, nesne
yapışkanlı mürekkep ile boyanmış ve katılımcı tarafından kavranmıştır. El
açılmış ve mürekkebin elde bıraktığı izlerle üç ya da dört farklı yönden olmak
suretiyle, temas alanları gösterilmiştir (62) .
Çalışmada temas alanları mürekkep yöntemi ile değerlendirildiğinden
ötürü,

temas

alanları

üzerine

düşen

kuvvet

yani

basınç

miktarı

değerlendirilememiştir. Bu da Kamakura'nın sınıflandırma sisteminin en
önemli ve belki de tek dezavantajıdır.
Kamakura'nın yaptığı sınıflandırma sistemi,parmak pozisyonu ve
temas alanı üzerine kurulmuştur. Parmak pozisyonları ve temas alanlarına
göre, normal elin statik kavrama sınıflandırılması, 4 ana kategori altında
toplamda 14 farklı patern olacak biçimde oluşturulmuştur.
Bu paternler şöyledir:
1- Kuvvetli Kavrama Kategorisi: Bu ana grup Napier’in sınıflandırmasından
sonra isimlendirilmiştir ve beş patern içermektedir (10) . Bilek ekstansiyonda
ve ulnar deviasyonda iken nesne palmar kısma sıkıca bastırılır ve baş
parmak adduksiyondadır. Kavramada elin ulnar tarafı kullanılmaktadır. Ulnar
taraftaki parmaklarda daha fazla olmak üzere, MKF eklemlere doğru
fleksiyonda artış gerçekleşir. Elin volar yüzünde temas alanı fazladır. Kuvvet
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gerektiren işlerde kullanılan kavrama tipidir.
•

Standart tip kavrama: Bu kavrama tipi, kuvvetli kavramanın standart
halidir. Bir sopa veya benzer bir nesne, elin içerisinde diagonal olarak
tutulduğunda, nesne etrafında

avuç içi ve parmaklar arasına gelecek

şekilde, nesnenin etrafı avuç içi ve parmaklar tarafından sarılır (2.4.) .
Örnek nesne;Kalın silindir tutuşu (çekiç,pet şise,kavanoz vs) .

2.4. Standart Tip Kavrama

	
  

	
  

•

23

Çengel tip kavrama: Bu kavrama tipi, -nispeten- parmak MKF eklemleri
arasındaki eşit fleksiyon açısı yönüyle standart tipten farklıdır. Tüm
parmaklar (DIF, PIF) neredeyse aynı fleksiyon açısıyla bükülürler. Bir
çubuk ya da benzer bir nesne, önkolun uzun aksına dik açıyla
yerleştirildiğinde, avuç içi ve parmaklar arasında tutulan bu nesne
etrafında parmaklar fleksiyondadır. Başparmak, proksimal falanksının
radial veya ulnar tarafıyla destek verir. Kimi zaman, başparmak pulpa'sı,
çubuğun üstünden basınç verir. Temas alanları; avuç içinin bir kısmı,
parmakların volar yüzlerinin hemen hemen tümü ve başparmağın pulpa'sı
veya proksimal falanksın ulnar ya da radial kısımlarından meydana gelir
(2.5.) . Örnek nesne; Çanta sapı tutuşu.

2.5. Çengel Tip Kavrama
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İşaret parmağı ekstansiyon tip kavrama: İşaret parmağının DİF ve PİF
eklemlerindeki ekstansiyonu sebebiyle standart tipten farklıdır ve
nesneyle sadece parmak pulpa'ları temas eder (2.6.) . Başparmak
pulpa’sı da basınç vererek destek olur. Temas alanları standart olana
benzer ama miktarı azalmıştır. Örnek nesne; tığ tutuşu.

2.6. İşaret Parmağı Ekstansiyon Tip Kavrama

	
  

	
  

•
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Ekstansiyon tip kavrama: Parmakların sadece DİF eklemlerindeki ya da
hem DİF hem de PİF eklemlerindeki nispeten artmış ekstansiyonundan
ötürü standart tipten farklıdır. Avuç teması tenar kabartı ile limitlenmiştir.
MKF fleksiyon derecesi parmaklar arasında farklılık gösterir ve küçük
parmakta en büyüktür. Yassı bir nesne başparmağın volar kenarından
tenar kabartıya uzanan bir alan ve parmaklar arasında tutulur. Temas
alanları; volar ama hafif radial ya da radial (ama parmakların volar yüzleri
hafifçe) ve başparmağın volar yüzü ve tenar kabartıdır (2.7.) . Sert destek
gerekmedikçe tenar temasa gerek yoktur. Örnek nesne; tabak tutuşu.

2.7. Ekstansiyon Tip Kavrama
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Distal tip kavrama: Parmaklarda daha az fleksiyon olması ve avuç içi
temasının minimal ya da hiç olmamasından dolayı standart tipten farklıdır.
Pozisyon ‘’orta kavramalar’’ grubunda bulunanlar ile benzerdir. Bağlantılı,
hareketli iki parçadan oluşan ince bir çubuk ya da benzer bir alet(makas
gibi) volar kısım arasında tutulur (ama parmakların hafif radial yüzü ve
başparmağın volar yüzü) (2.8.) . Örnek nesne; makas tutuşu.

2.8. Distal Tip Kavrama
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2- Orta Kavrama Kategorisi: Bu büyük grup Kuvvetli Kavrama ve Hassas
Kavrama arasında orta bir pozisyondur. Avuç içi daha uzun bir temas alanına
sahip değildir. Parmaklar genelikle orta fleksiyondadır. Parmaklar arasındaki
MKF fleksiyonlarındaki farklılık ‘Kuvvetli Kavrama’ da olandan daha azdır.
Temas alanları, işaret parmağı ya da orta parmağın radial yüzünü içerir.
a- Lateral Tip Kavrama: Küçük, yassı bir nesne işaret parmağı distal ya da
orta falanksının lateral(radial) yüzü ve başparmak pulpa'sı arasında
tutulur (2.9.) . Örnek nesne; anahtar tutuşu.

2.9. Lateral Tip Kavrama

b- Üçlü tip Kavrama: İsim ‘’Rosenbloom’un Dinamik Tripod’’ undan alıntı
yapılmıştır. Küçük bir nesne ya da ince bir çubuk orta parmağın hemen
hemen DİF ekleminin radial yüzü, işaret parmağın pulpa'sı ve başparmak
pulpa'sı arasında tutulur. Bazen işaret parmağı tabanındaki avuç içinin
küçük kabartısı çubuğun en üst bölümüne temas eder ve eğer çubuk
daha uzun ise işaret parmağı MKF ekleminin radial yüzü de temasa katılır
(2.10.) . Örnek nesne; tebeşir tutuşu.

	
  

	
  

28

2.10. Üçlü Tip Kavrama

c- Üçlü Varyasyon 1: ‘Üçlü Kavrama’ dan ayrılan yönü, başparmağın daha
fazla ekstansiyonu ile KMK eklemde adduksiyon olmasıdır (2.11.) . Örnek
nesne; cımbız tutuşu.

2.11. Üçlü Varyasyon 1
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d- Üçlü Varyasyon 2: ‘Üçlü Varyasyon 1’ den farkı, ulnar taraf parmaklarda

abartılı biçimde öne çıkıntı yapılmasıdır (2.12.) . Örnek nesne; maşa
tutuşu.

2.12. Üçlü Varyasyon 2

3- Hassas Kavrama Kategorisi: Napier’in sınıflandırmasındanitibaren bu
şekildeadlandırıldı. Genellikle, bir nesne bu grup kavramalarda başparmak
pulpa'sı ve diğer parmakların volar yüzleri arasında Başparmak, işaret ve
orta parmakların birleşerek meydana getirdikleri kavramadır. Parmaklarda
gerçekleşen fleksiyon genellikle yumuşaktır. Parmak uçlarında temas alanı
fazladır. Ulnar taraf parmak fleksiyonu daha fazladır. Kuvvetin daha az,
duyunun daha fazla gerektiği kavramalarda tercih edilir.
a-Paralel Hafif Fleksiyon Tipi Kavrama: Silindirik, dikdörtgen şeklinde veya
başka herhangi bir şekilde olan nesne parmak pulpa'ları veya pulpa'lardan
proksimale doğru uzanan alanda,parmakların genellikle hafif radiale doğru
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olan volar yüzleri ve başparmak pulpa'sı arasında tutulur (2.13.) . Örnek
nesne; bardak tutuşu.

2.13. Paralel Hafif Fleksiyon Tipi Kavrama
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b- Çevreleyici Hafif Fleksiyon Tipi Kavrama: Pulpa'ları ya da parmakların
pulpa'larını da içine alan volar yüzleri ve başparmak pulpa'sı bir nesneyi
çevreler,sarar ve nesneyi karşı yönün merkezine doğru destekler (2.14.) . Bu
nesne sferik, silindirik veya herhangi başka bir şekle sahip olabilir.
Kavramaya

katılan

parmakların

sayısı

MKF

eklemlerin

abduksiyon/adduksiyon derecesi nesnenin boyutuna bağlıdır. MKF fleksiyon
derecesinde en az orta parmakta olmak suretiyle, bazı değişiklikler meydana
gelir. Örnek nesne; tenis topu tutuşu.

2.14. Çevreleyici Hafif Fleksiyon Tipi Kavrama
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c- Çimdikleyici tip kavrama: Bu kavrama tipi 'Paralel Hafif Fleksiyonda
Kavrama' dan, radial parmaklardan bir veya ikisinin ve başparmağın katılımı
ve temas alanlarının uç kısımlarla sınıflanmasından ötürü fark gösterir (2.15.)
. Genellikle çok küçük bir nesne tutulur. Pozisyon bakımından ise ‘’Hassas
Kavrama’’ ve ‘’Paralel Hafif Fleksiyonda Kavrama’’ arasında çok da fark
yoktur. Örnek nesne; toplu iğne tutuşu.

2.15. Çimdikleyici Tip Kavrama
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d-Paralel ekstansiyon tip kavrama : Parmakların hepsi adduksiyondadır ve
DİF ile PİF eklemlerin her ikisi de ekstansiyondadır ve MKF eklemde kısmen
ya da hafifçe bir fleksiyon vardır. Yassı ya da herhangi bir şekle sahip olan bir
nesne, parmakların volar yüzünün herhangi bir kısmı ile başparmağın ulnar
yüzünün bir kısmı ya da baş parmak pulpa'sı arasında tutulur (2.16.) . Örnek
nesne; kağıt tutuşu.

2.16. Paralel Ekstansiyon Tip Kavrama

4- Başparmağın yer almadığı kavrama kategorisi
Adduksiyon Kavrama: Bu kavramada başparmak yer almaz. Küçük,
hafif nesne bitişik parmaklar arasında sıkıştırılır. Temas alanları parmakların
volar (ama parmaklardan birinin hafif ulnar yüzü) ve dorsalidir (ama diğerinin
hafif radial yüzü) (60) .
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2.6.Kavramanın Analizi
Üst ekstremiteyi hatta vücudu genel anlamda etkileyen farklı
hastalıklar

ve

yaralanmalar

etkilenmektedir.

Biyomekanik

sonrasında
analiz

elin

bölümünde

kavrama
de

fonksiyonu

belirttiğimiz

gibi

fonksiyonel bir kavrama sırasında farklı eklemlerde farklı derecelerde
aktif/pasif hareket açıklığı gerekmekte ve elin intrinsik kasları ile birlikte
ekstrinsik kasların hatta daha proksimaldeki, stabilizasyondan sorumlu
kasların koordineli olarak çalışması gerekmektedir. Bunun yanısıra kavrama
sırasında duyu-algı-motor integrasyonun sağlanmasının önemi gözardı
edilemez. Kavrama analizi sırasında kavrama paternini etkileyebilecek tüm
bu faktörlerin detaylı ve ayrı ayrı analizi yapılmalı ve problem ortaya
konulmalıdır (63-65) .
Fonksiyonel bir kavrama analizinden bahsederken ise kişinin farklı
nesneleri kavraması sırasında tercihen yukarıda özellikle belirttiğimiz
kavrama sınıflandırma sistemlerinden birinde bu nesneyi kavraması ve
bırakması istenir. Bu sırada nesneyle olan temas alanları ve kavrama
sırasında eklemlerin aldığı pozisyonlar incelenir. Ayrıca nesnenin kavranması
sırasında oluşan kuvveti değerlendirmek için de kişinin sıkıca tuttuğu
nesneye kuvvet uygulanarak elinden alınmaya çalışılır (5) .
Literatürde kavrama analizi için, EMG gibi farklı analiz yöntemlerinin
de kullanımından bahsedilmektedir (66,67) . Ayrıca literatürde kavrama
analizi için en yaygın olarak karşımıza çıkan yöntem kaslar tarafından
oluşturulan kuvvetlerin matematiksel modelleme ile çalışılmasıdır. Bu yöntem
her ne kadar en güvenilir değerleri sunsa da klinik açıdan sağlık
profesyonelleri tarafından uygulanması neredeyse imkansızdır (68) .
Klinikte kullanıma uygun kavrama analizi denildiğinde literatürde en
çok

kavramanın

sadece

bir

basamağı

olan

kavrama

kuvvetinin

değerlendirildiği klasik yöntemlere rastlamaktayız. Üstelik değerlendirilen tek
etken olan kuvvetin de maksimum değerleri ölçülürken, aktivite süresince
gerçekleştirilen genel kuvvet dağılımı ve ortalama kuvvetin değeri de hesaba
katılmamaktadır. Oysa kavrama fonksiyonu içerisinde yer alan kuvvetin yanı
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sıra nesne ile kurulan temas, temas bölgeleri üzerindeki basınç, aktivite
süresince sağlanan ortalama kuvvet gibi parametrelere değinilmemektedir.
Kavrama dinamometreleri ya da split silindirler kavrama kuvvetinin
değerlendirilmesi için kullanılır ve oluşan kuvvetin toplam değerini gösterirler.
Ancak bu değer, kuvvetin kavrama esnasında temas alanları üzerinde nasıl
dağılım gösterdiğini açıklamaz (66,67) .
Kavrama analizi konusunda pek çok çalışma yapılmış ancak bu
çalışmalarda temas alanlarının büyüklüğü ve bu temas alanlarında ortaya
konan kuvvet miktarları belirtilmemiştir (10) .
Kavrama kuvveti analizinde, elin intrinsik kaslarının ve kavramada
etkili olan önkol kaslarının kuvvetinin bir bütün olarak değerlendirildiği çok
fazla sayıda yayına rastlanmaktadır (42,69-71).Klasik kavrama analizlerinde
kuvvet, bütüncül bir şekilde ölçülmekte ve kavrama aktivitesi sırasında her bir
parmağa ait kuvveti ve temas alanını ve bu değerlerde meydana gelen
değişimleri değerlendirememektedir. Oysa farklı yaralanma tipleri ya da
birtakım nörolojik hastalıklar göz önüne alındığında bu değerlerin ve
bunlardaki değişimlerin genel olarak ortaya konmasından ziyade her bir
parmaktaki ve bölgedeki değerlerin belirlenmesi daha önemlidir.Fakat
literatürde böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır (72-74) .
Elin kavrama kuvvetinin, yüksek hassasiyet ve özgünlüğünden ötürü
post-operatif komplikasyonların öngöstergesi olduğu ileri sürülmüştür (75) .
Azalmış kavrama kuvvetinin yaşlı bireylerde özrün ön göstergesi olduğu ileri
sürülmüştür. 4 yaş üzerindeki 620 kişinin katıldığı longitudinal bir çalışma
kapsamında, kavrama kuvvetindeki belirgin azalmanın sağlık probleminden
ziyade sürekli olarak kullanmamak ile ilgili olduğu gösterilmiştir (76) . Bu
nedenle, kavrama kuvveti bilgisi esas fiziksel yetersizliğin bir öngöstergesi
olduğu kadar genel sağlık statüsünün bir göstergesi olarak kullanılabilir (77) .
Bazı çalışmalarda kavrama kuvvetinin ölçümü için kavranacak
nesnenin üzeri sensörlerle kaplanmıştır (78) . Fakat, günlük yaşam aktiviteleri
sırasında kullanıcılar tarafından manipüle edilen tüm nesnelerin sensörlerle
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kaplanması pratik bir çözüm değildir . Alternatif olarak, eldiven yüzeyine
eklenilen yapay kuvvet sensörlerinin kullanılmasıdır. Son yıllarda, Fuji Film ve
Tekscan gibi kavrama harita sistemlerinin geliştirilmesiyle, araştırmacılar
kavrama paterni sırasında oluşan temas alanı ve kavrama kuvvetini
belirleyebilmek için bu değerlendirme sistemlerini çalışmalarında kullanmaya
başladılar. Hem Seo ve arkadaşları hem de Welcome ve arkadaşlarıbir
nesnenin kavranması sırasında basınç ve temas alanlarının elin farklı
alanlarındaki

dağılımını

incelemek

için

Tekscan

basınç

sensörünü

kullanmışlardır (18,19) .Seo ve arkadaşları bir silindirin kavranması sırasında
normal kuvvetin en fazla parmak uçları ve elin tenar kısmında kullanıldığını
bulmuştu (18) .

2.7.Temas Alanı
Nesnelerin kavranması sırasında, nesne ile el arasındaki temasın
gerçekleştiği bölgeler toplamı temas alanını verir. Farklı kavrama tiplerine
göre

temas

alanları

da

değişkenlik

gösterir.

Kavrama

postürlerinin

sınıflandırılmasında belirleyici etken olan ve kavrama fonksiyonunun önemli
parametrelerinden biri olan temas alanı, birçok kavrama analizi yöntemi
arasında kendine yer bulamamıştır. Oysa temas alanı, kavrama aktivitesi için
en az kuvvet kadar etkili ve önemli bir etkendir (7) .
Kamakura’nın yapmış olduğu kavrama sınıflandırması, nesne ile el
arasındaki temasın gerçekleştiği kısımları tartışmasız biçimde gösteren,
kavrama konusunda önemli bir yere sahip olan ve kabul gören, bir
sınıflandırma sistemidir (2.17.) (79) . Kamakura’nın yapmış olduğu kavrama
sınıflandırmasında,

kavrama

aktivitesi

sırasındaki

temas

alanlarının

lokasyonları gayet net bir biçimde belirlenmesine rağmen, bu bölgelerin
alanlarının matematiksel ifadesi, bu alanlar üzerindeki kuvvet miktarları
(basınç) ve bu değerlerde fonksiyonel kavrama sırasında gerçekleşen
değişimler belirtilmemiştir (62) . Bu sebeplerden dolayı Kavrama Sistemi,
çalışmamızda

	
  

kullanılabilecek

mevcut

en

makul

yöntem

ve

sistem
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olmasından dolayı tercih sebebitemas alanlarının matematiksel değerlerinin
aktif ve fonksiyonel kavramalardaki değişimini ifade eden çalışmaya yine
rastlanmamaktadır. Kavrama Sistemi ile farklı kavrama paternleri esnasında
temas alanlarının büyüklükleri (cm2) ve oluşan kuvvet miktarı (gr) ile ilgili
bilgiler kolaylıkla ölçülüp kaydedilebilmektedir. Taktil sensörlerin yer aldığı
eldiven ile nesne manipüle edildiğinde, bu bilgiler de otomatik olarak elde
edilmiş olur (17-19) .

2.17. Kamakura'nın Temas Alanlarına Göre Yaptığı Sınıflandırma (79)
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3. BİREYLER VE YÖNTEM
Çalışmamız sağlıklı bireylerde aktif ve fonksiyonel kavrama sırasında
oluşan temas alanları ve kavrama kuvvetlerinin belirlenmesi amacıyla Mart
2015-Haziran 2015 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nde gerçekleştirildi.
Çalışmamız
Araştırmalar

Etik

Hacettepe
Kurulu

Üniversitesi

Komisyonunun

Girişimsel

Olmayan

değerlendirmesi

Klinik

sonrasında

08.07.2015 tarihinde tıbbi etiğe uygun bulunmuştur (Ek-1) .

3.1. Bireyler
Çalışmaya, Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri,
öğrenci yakınları ve Ergoterapi Bölümü’ne gelen hasta yakınlarından oluşan,
18-65 yaş araığındaki 43’ü kadın ve 37’si erkek 80 sağlıklı birey, gönüllülük
esasına dayalı olarak dahil edildi. Tüm bireyler çalışmaya dahil edilmeden
önce, çalışma hakkında bilgilendirildi ve aydınlatılmış onam formu imzalatıldı
(Ek-2) .

Bireylerin çalışmamıza dâhil olma kriterleri:
•

Sağ eli dominant olmak,

•

18-65 yaş arasında olmak

Bireyler için çalışma dışında bırakılma kriteri:
•

Üst ekstremitede fonksiyonel kullanım paternini etkileyebilecek nörolojik
ve ortopedik problemin olması
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3.2. Yöntem
Çalışmamız, katılımcıların ‘Tekscan Kavrama Sistemi' ne ait üzerinde
sensörler bulunan özel eldiven ile belirlenen nesneleri sırasıyla, aktif ve
fonksiyonel olarak kavramaları aşamalarından oluşmaktadır.

3.2.1. Veri Toplama Yöntemleri
Sosyodemografik Bilgilerin Alınması
Çalışmamıza katılan olguların sosyodemografik özellikleri olarak yaş
ve cinsiyetleri sorgulanmıştır. Bu bilgiler değerlendirmenin yapıldığı ‘’Tekscan
Kavrama Sistemi’’nin bilgisayar arayüzüne kaydedilmiştir.

Tekscan Kavrama Sistemi (Tekscan Grip System)
Tekscan firması tarafından tasarlanan ve üretilen dijital kavrama analizi
cihazı; ‘Tekscan Kavrama Sistemi’ nesnelerin kavranması esnasında elin
farklı bölgelerindeki sensörleri sayesinde her bir falanksta ve el ayasındaki
alanlarda oluşan temas, basınç ve kuvvet parametrelerini kaydedebilen bir
cihazdır.

Genel

anlamda

‘Tekscan

Kavrama

Sistemi’;

nesneler

kavrandığında oluşan statik ve dinamik basınçları ölçmek ve değerlendirmek
için kullanılır (80,81) . Cihaz kullanım kolaylığı, portatif oluşu, fonksiyonelliği,
bilgisayar ortamında anlık değerleri kaydedebilmesi ve ölçümlerin hassas
olması gibi önemli özelliklere sahiptir. Her ölçümün kayıt öncesinde cihazın
kalibrasyonunun

yapılması

gerekmektedir.

Bu

durum

ölçümlerin

sonuçlarındaki hata oranınının minimal olmasını sağlar.
‘Tekscan Kavrama Sistemi’ eldiveni, kuvvete duyarlı materyal ve
esnek halka levhayla bağlantılı 320 sensörden oluşan 17 sensöryal alan
bulundurur (81,82) (3.1.) . Baş parmakta 2, diğer parmakların her birinde 3
(distal, medial ve proksimal) ve avuç içinde 3 sensöryal alanı (MKF, tenar ve
hipotenar) olmak üzere toplam 17 sensöryal alan, el ayası ve parmakların
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palmar yüzüne, eklemler referans alınarak uyumlu biçimde yerleştirilmiştir
(82,83) .

3.1. Tekscan Kavrama Analizi’ne Ait Sensörler

Tekscan Kavrama Sistemi’nin kullanıldığı diğer çalışmalarda sensörler
ölçümü kolaylaştırmak için eldiven üzerine sabitlenmiştir (83). Çalışmamızda
da sensörler bir eldiven üzerine yapıştırmak suretiyle sabitlenöiştir. Eldivenin
üzerine sabitlenen bu sensörlerin yerlerinin karıştırılmaması ve yerini tarif
ederken

zorluk

yaşanmaması

için,

sensörleri

1'den

17'ye

kadar

numaralandırdık (3.2.) . Başparmak distal falanksı 1.sensör, proksimali 2.
sensör simgeleyecek şekilde numaralandırılmıştır. 3., 4. ve 5.sensörler
sırasıyla işaret parmağı distali, mediali ve proksimalini; 6., 7. ve 8.sensörler
orta parmak distali, mediali ve proksimalini; 9., 10. ve 11.sensörler yüzük
parmağı distali, mediali ve proksimalini; 12., 13. ve 14. sensörler küçük
parmak distali, mediali ve proksimalini; 15.sensör MKF eklemin volar taraftaki
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izdüşümünü; 16.sensör tenar bölgeyi ve son olarak 17.sensör de hipotenar
bölgeyi yansıtmaktadır.

3.2. Sensörlerin Eldiven Üzerinde Numaralandırılması

Çalışmamızda,

Kamakura

tarafından

tanımlanan

kavrama

sınıflandırması ve örnek objeler baz alınarak günlük yaşam aktivitelerinde en
çok kullanılan 4 kavrama tipi olan; standart kavrama, çimdikleyici kavrama,
lateral kavrama ve üçlü kavramaların analizi yapılmıştır (4,32) .
Analiz için çalışmaya katılan gönüllülerden sağ ellerine, özel
sensoriyal donanımlı ‘Tekscan Kavrama Sistemi’ eldivenini giyerek, aktif
kavrama ve fonksiyonel kavrama olarak adlandırdığımız iki şekilde örnek
objeyi kavramaları istenmiştir:

	
  

	
  

•
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Aktif kavrama: Örnek objenin kavranması, masadan kaldırılıp 5 sn
tutulması ve masaya geri bırakılması aşamaları olarak tanımlanmıştır.

•

Fonksiyonel kavrama: Örnek objenin kavranması ve objenin fonksiyonel
olarak kullanılması olarak tanımlanmıştır.
Bu kavramaların sırası ve kavramalar esnasında kullanılan nesneler

şu şekildedir: Standart tip kavrama(silindir kavrama) için, 500 ml pet şişe(su
ile dolu); çimdikleyici kavrama için, bir çivi ve buna uygun delikli bir plastik
parça; lateral tip kavrama için anahtar ve bu anahtara uyumlu bir kilit yuvası;
üçlü tip kavrama için ise parmakların tutuşuna uygun, 750 gr ağırlığa sahip
bir metal parçası kullanılmıştır.

Ölçüm Parametreleri
Değerlendirmelerimiz için Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ergoterapi Ünitesinde bulunan standart bir masa kullanıldı.
Katılımcılar ölçümler öncesinde bilgilendirildi, kavrama aktivitelerine engel
olabilecek kıyafetler çıkarıldı. Her değerlendirme kaydı başlamadan önce
kişilerden hem aktif hem de fonksiyonel kavramayı eldiven ile birkaç kez
denemesi istendi. Her bir olgunun ölçümlerinin tümünün tamamlanması 2030 dk arası sürdü. Sadece sağ el değerlendirmeye alındı. Her kavrama tipinin
ölçümüne ilk önce nesnenin sadece tutup kaldırılması olarak tanımladığımız
aktif kavrama ile başlayıp daha sonra aynı kavrama tipinin fonksiyonel olarak
kullanıldığı biçimde ölçüm yapıldı. Böylece sırasıyla standart, çimdikleyici,
lateral ve üçlü kavrama tiplerinin, aktif ve fonksiyonel kavrama analizleri
tamamlandı.
Ölçümler aşağıda belirtilen şekil ve sırayla yapıldı:
1-Standart tip kavrama için; 500 ml'lik pet şişe masanın üzerindeki belirli bir
noktadan alınıp, 5 saniye(sn) tutularak, alındığı yere tekrar konulmuş ve aktif
kavrama ölçümü kaydedilmiştir (Şekil 3.3.). Fonksiyonel kavrama için; belirli
noktadan alınarak kaldırılan şişenin kapağı açılmış ve bir yudum su içilerek,
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eski yerine konularak ölçüm kaydedilmiştir (3.4.). Ayrıca, pet şişede meydana
gelen deformasyon nedeniyle her seferinde şişe yeni bir şişe ile
değiştirilmiştir.

3.3.Standart Tip Aktif Kavrama
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3.4. Standart Tip Fonksiyonel Kavrama
2- Çimdikleyici tip kavrama için; masanın üzerinde belirli bir noktada bulunan
bir vida alınmış, 5 sn tutulup, tekrar eski yerine konularak aktif kavrama
ölçümü kaydedilmiştir (3.5.) . Fonksiyonel kavrama ise; yine belirli bir
noktadan alınan vidanın, bu vidayla uyumlu bir plastik parçanın içinden
geçirilip çıkarılmasının ardından, eski yerine konulması ve ölçümün
kaydedilmesi ile sonlandırılmıştır (3.6.) .
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3.5. Çimdikleyici Tip Aktif Kavrama

3.6. Çimdikleyici Tip Fonksiyonel Kavrama
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3- Lateral tip kavrama için; masanın üzerinde duran bir anahtar alınmış, 5 sn
o pozisyonda tutulup, tekrar eski yerine bırakılarak aktif kavramaölçümü
kaydedilmiştir (3.7.) . Fonksiyonel kavrama için; masa üzerindeki bir anahtar
alınarak kilit yuvasına yerleştirilmiş, bir tam tur çevrilerek kilitlenmiş, ardından
aksi yönde çevirmek suretiyle kilit açılarak yuvasından çıkarılan anahtar ilk
alındığı yere bırakılmış ve ölçümün kaydedilmesi ile işlem sonlandırılmıştır
(3.8.) .

3.7.Lateral Tip Aktif Kavrama
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3.8. Lateral Tip Fonksiyonel Kavrama

4- Üçlü tip kavrama için; masa üzerindeki belli bir noktadaki 750 gr ağırlığa
sahip, metal bir cisim alınmış, aynı pozisyonda 5 sn tutulmasının ardından
eski yerine konularak aktif kavrama ölçümü kaydedilmiştir (3.9.) . Fonksiyonel
kavrama için ise; alınan bu metal cisim 20-30 cm yüksekliğindeki bir yere
konulmuş ve aralıksız olarak tekrar yerine bırakılarak ölçüm kaydedilmiştir
(3.10.) .
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3.9. Üçlü Tip Aktif Kavrama

3.10. Üçlü Tip Fonksiyonel Kavrama
Örneklem Büyüklüğü
Örneklem büyüklüğü belirlerken Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik
Bölümü’ne danışıldı. Örneklem genişliği hesaplanması sonrasında, en fazla
denek sayısının katılımını hedefleyen çimdikleyici kavrama sırasında
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oluşması beklenen 810 gramlık kuvvet farkını belirleyebilmek için dahil
edilmesi gereken kişi sayısı en az 53 olarak belirlendi. Bu analiz
doğrultusunda çalışmanın gücünün yüksek tutulması için çalışmaya 80 kişi
dahil edildi.

İstatistiksel Analiz
‘Tekscan Grip System’ ile elde edilen veriler SPSS 17.0 programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler tablolarla sunulmuştur. Olguların
demografik verileri için ortalama ve standart sapmalar hesaplandı. Basınç
miktarlarının belirlenmesi için tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve p<0.05
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Veri dağılım normalitesi iki eş
arasındaki farkın anlamlılık testikullanılarak yapıldı ve istatistik önemlilik
düzeyi olarak p<0.05 anlamlı kabul edildi. Kategorik değişkenler sayı ile,
devamlı değişkenler ise ortalama ve standart sapma ile ifade edildi (84) .
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4.BULGULAR
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü
öğrencileri ve yakınlarından oluşan 80 kişinin ‘Tekscan Kavrama Sistemi’
kullanılarak, kavrama analizi yapıldı. Bu değerlendirmeden elde edilen
bulgular, aşağıda sunulmuştur.
4.1. Sosyodemografik Bulgular
Çalışmamıza 43'ü kadın 37'si erkek olmak üzere 80 sağlıklı birey dahil
olmuştur. Katılımcıların %54'ü kadın, %46'sı erkektir. Dağılımlar aşağıdaki
tabloda verilmiştir (4.1.) .
4.1. Katılımcıların Cinsiyetlere Göre Dağılımı
Katılımcılar

n

%

Kadın

43

53,8

Erkek

37

46,3

Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 28,71 ± 9,58 (minumum
18,maksimum 61) olarak bulunmuştur (4.2.) .

4.2. Katılımcıların Minumum ve Maksimum Yaşları, Ortalama ve Standart
Sapma Değerleri
Katılımcılar
Yaş

	
  

Minimum

Maksimum

Ortalama

Standart sapma

18,00

61,00

28,71

9,58
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4.2.Tanımlayıcı İstatistikler
''Tekscan Kavrama Analizi'' ile 17 farklı alandaki sensörlerden elde
edilen temas alanı (cm2) ve kuvvet değerleri (gr) maksimum, ortalama ve
standart sapma değerleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Kavrama analizi
sırasında minimum değer olarak tüm sensörlerin başlangıç anındaki ‘’0’’
değeri, sistem tarafından minimum değer olarak kabul ediidğinden, minimum
değerler tablolalara dahil edilmemiştir. Maksimum değer ise kavrama paterni
boyunca, herhangi bir sensörde algılanan anlık en yüksek değeri ve ortalama
değer ise kavrama paterni süresince her bir sensörde açığa çıkan temas
alanı ve kuvvet değerlerinin ortalamasını ifade etmektedir.
4.2.1. Tekscan Kavrama Sistemi ile Elde Edilen Kavrama Temas Alanları
Kavrama analizi ölçümleri boyunca standart tip kavrama ölçümlerinde
sensörlerin hemen hemen hepsinde temas gerçekleşirken, bunun dışında yer
alan çimdikleyici , lateral ve üçlü tip kavramalarda belirli sensörlerde temas
gerçekleşmiştir.
Standart Tip Aktif Kavrama Temas Alanı
Standart tip aktif kavrama sırasında her bir sensörün temas alanı ve
sensörlerin tümünün toplamının temas alanları 'cm2' cinsinden 4.3.’de
gösterilmiştir. Ölçümlerde tüm sensörlerin kavramaya katıldığı görülmüştür.
Bu tabloya göre tip

aktif kavrama sırasında en fazla temas alanın MKF

eklemlerin volar izdüşümünde oluştuğu görülmüştür. En az temas alanı ise
küçük parmağın proksimal falanksının volar kısmında oluşmuştur. En fazla
temas alanı ortalaması ‘1,204 cm2’ değeri ile dördüncü parmağın volar
yüzünün distalinde gerçekleşirken; en az olan ‘0,012 cm2’ değeri ile küçük
parmağın proksimal falanksının volar yüzünde gerçekleşmiştir (4.1.) .
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4.3. Standart Tip Aktif Kavrama Temas Alanı Maksimum, Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Sensörler

	
  

2

Maksimum(cm )

2

Ortalama(cm )

Standart Sapma

1.sensör

2,24

0,69

0,55

2. sensör

1,60

0,69

0,51

3. sensör

2,24

0,27

0,43

4. sensör

1,44

0,16

0,33

5. sensör

1,76

0,43

0,53

6. sensör

2,24

0,54

0,55

7. sensör

0,80

0,03

0,14

8. sensör

1,60

0,17

0,42

9. sensör

2,56

1,20

0,70

10. sensör

1,92

0,34

0,53

11. sensör

1,28

0,06

0,19

12. sensör

2,24

0,61

0,65

13. sensör

1,28

0,14

0,30

14. sensör

0,32

0,01

0,06

15. sensör

3,84

0,79

0,97

16. sensör

3,20

0,20

0,59

17. sensör

3,36

0,39

0,77

Sensörler Toplamı

15,68

6,78

3,29
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4.1.Standart Tip Aktif Kavrama Temas Alanlarının Gösterimi

Standart Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanı
Standart tip fonksiyonel kavrama sırasında her bir sensörün temas
alanı ve tüm sensörlerin toplamının temas alanları cm2 cinsinden 4.4.’de
gösterilmiştir. Sensörlerin tümü kavramaya katılmıştır.Bu tabloya göre
standart tip fonksiyonel kavrama sırasında en fazla temas alanının MKF
eklemlerin volar izdüşümünde oluştuğu görülmüştür. En az ise küçük
parmağın proksimal falanksının volar kısmında oluşmuştur. En fazla temas
alanı ortalaması ‘1,65 cm2’ değeri ile dördüncü parmağın volar yüzünün
distalinde gerçekleşirken; en az ‘0,04 cm2’ değeri ile 3.parmağın orta
falanksının volar kısmında gerçekleşmiştir (4.2.) .
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4.4. Standart Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanları Maksimum, Ortalama
ve Standart Sapma Değerleri
Sensörler

2

Maksimum(cm )

2

Ortalama(cm )

Standart
Sapma

1.sensör

2,56

0,90

0,69

2. sensör

1,92

1,00

0,56

3. sensör

1,76

0,33

0,39

4. sensör

1,44

0,29

0,45

5. sensör

1,92

0,91

0,71

6. sensör

2,56

0,74

0,67

7. sensör

0,64

0,04

0,13

8. sensör

1,92

0,31

0,55

9. sensör

2,56

1,65

0,65

10. sensör

1,92

0,52

0,62

11. sensör

1,76

0,16

0,30

12. sensör

2,24

0,76

0,73

13. sensör

1,76

0,23

0,45

14. sensör

0,48

0,042

0,11

15. sensör

5,92

1,61

1,66

16. sensör

4,00

0,50

1,00

17. sensör

5,60

0,81

1,41

Sensörler Toplamı

26,24

10,85

5,37
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4.2.Standart Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanlarının Gösterimi

Çimdikleyici Tip Aktif Kavrama Temas Alanı
Çimdikleyici tip aktif kavrama sırasında her bir sensörün temas alanı
ve sensörlerin tümünün toplamının temas alanları cm2 cinsinden 4.5.’de
gösterilmiştir. Kavramaya 1. ve 3. sensörler katılmıştır. Bu tabloya göre
kavramaya katılan bu sensörler arasında çimdikleyici tip aktif

kavrama

sırasında, başparmak pulpa’sında oluşan temas alanının işaret parmak
pulpa’sında oluşandan daha fazla olduğu görülmüştür. En fazla temas alanı
ortalaması

‘0,612

cm2’

değeri

ile,

başparmak

pulpa’sında

(distal)

gerçekleşirken; en az ‘0,458 cm2’ değeri ile, işaret parmak pulpa’sında
gerçekleşmiştir (4.3.) .
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4.5. Çimdikleyici Tip Aktif Kavrama Temas Alanları Maksimum, Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Sensörler

2

Maksimum(cm )

2

Ortalama(cm )

Standart Sapma

1.sensör

1,28

0,61

0,31

3. sensör

1,12

0,45

0,18

Sensörler Toplamı

2,40

1,07

0,41

	
  

4.3. Çimdikleyici Tip Aktif Kavrama Temas Alanlarının Gösterimi

Çimdikleyici Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanı
Çimdikleyici tip fonksiyonel kavrama sırasında her bir sensörün temas
alanı ve tüm sensörlerin toplam temas alanları cm2 cinsinden 4.6.’da
gösterilmiştir. Bu tabloya göre kavramaya katılan bu sensörler arasında,
çimdikleyicifonksiyonel kavrama sırasında, yine başparmak pulpa’sında
oluşan temas alanının işaret parmak pulpa’sında oluşandan daha fazla

	
  

	
  

57

olduğu görülmüştür. En fazla temas alanı ortalaması ‘1,06 cm2’ değeri ile,
başparmak pulpa’sında gerçekleşirken; en az ‘0,784 cm2’ değeri ile, işaret
parmak pulpa’sında gerçekleşmiştir (4.4.) .

4.6. Çimdikleyici Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanları Maksimum,
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Sensörler

2

Maksimum(cm )

2

Ortalama(cm )

Standart Sapma

1.sensör

2,40

1,06

0,52

3. sensör

1,92

0,78

0,30

Sensörler Toplamı

4,32

1,84

0,65

4.4. Çimdikleyici Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanlarının Gösterimi
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Lateral Tip Aktif Kavrama Temas Alanı
Lateral tip aktif kavrama sırasında her bir sensörün temas alanı ve
sensörlerin tümünün toplamının temas alanları cm2 cinsinden 4.7.’de
gösterilmiştir. Kavramaya katılan sensörler 1., 3., 4. ve 5.sensörlerdir. Bu
tabloya göre kavramaya katılan bu sensörler arasında, lateral tip aktif
kavrama sırasında en fazla temas alanının başparmak pulpa’sında oluştuğu
görülmüştür. En az ise işaret parmağı proksimal falanksının volar yüzünde
oluşmuştur. En fazla temas alanı ortalaması ‘1,1962 cm2’ değeri ile
başparmak pulpa’sında; en az ise ‘0,008 cm2’ değeri ile işaret parmağı
proksimal falanksının volar yüzünde gerçekleşmiştir (4.5.) .

4.7. Lateral Tip Aktif Kavrama Temas Alanları Maksimum, Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
2

2

Sensörler

Maksimum(cm )

Ortalama(cm )

Standart Sapma

1.sensör

1,60

1,19

0,48

3. sensör

1,20

,60

0,36

4. sensör

1,76

,49

0,42

5. sensör

,32

,00

0,05

Sensörler Toplamı

4,88

2,30

0,79
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4.5. Lateral Tip Aktif Kavrama Temas Alanlarının Gösterimi

Lateral Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanı
Lateral tip fonksiyonel kavrama sırasında her bir sensörün temas alanı
ve tüm sensörlerin toplam temas alanları cm2 cinsinden 4.8.’de gösterilmiştir.
Kavramaya katılan sensörler 1., 3., 4. ve 5. sensörlerdir. Bu tabloya göre
kavramaya katılan bu sensörler arasında, lateral tip fonksiyonel kavrama
sırasında en fazla temas alanın başparmak pulpa’sında meydana geldiği
görülmüştür. En az ise işaret parmağının orta ve proksimal falankslarının
volar yüzlerinde meydana gelmiştir. En fazla temas alanı ortalaması ‘1,86
cm2’ değeri ile başparmak pulpa’sında gerçekleşirken; en az ‘0,142 cm2’
değeri ile işaret parmağı proksimal falanksının volar yüzünde gerçekleşmiştir
(4.6.) .
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4.8. Lateral Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanları Maksimum, Ortalama
ve Standart Sapma Değerleri
Sensörler

2

Maksimum(cm )

2

Ortalama(cm )

Standart Sapma

1.sensör

2,56

1,86

0,51

2. sensör

0,00

0,00

0,00

3. sensör

2,40

1,05

0,46

4. sensör

1,92

1,10

0,44

5. sensör

1,92

0,14

0,34

Sensörler Toplamı

8,80

4,16

1,00

4.6.Lateral Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanlarının Gösterimi
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Üçlü Tip Aktif Kavrama Temas Alanı
Üçlü tip aktif kavrama sırasında her bir sensörün temas alanı ve
sensörlerin tümünün toplamının temas alanları cm2 cinsinden 4.9.’da
gösterilmiştir. Bu tabloya göre kavramaya katılan bu sensörler arasında, üçlü
aktif kavrama sırasında en fazla temas alanının başparmak pulpa’sında
oluştuğu görülmüştür. En az ise işaret parmağı distal falanksının volar
yüzündeoluşmuştur. En fazla temas alanı ortalaması ‘1,52 cm2’ değeri ile
başparmak pulpa’sında gerçekleşirken; en az ‘0,762 cm2’ değeri ile işaret
parmağı proksimal falanksının volar yüzündegerçekleşmiştir (4.7.) .

4.9.

Üçlü Tip Aktif Kavrama Temas Alanları Maksimum, Ortalama ve

Standart Sapma Değerleri
2

2

Sensörler

Maksimum(cm )

Ortalama(cm )

Standart Sapma

1.sensör

1,76

1,52

0,52

3. sensör

1,26

0,76

0,37

6. sensör

1,08

0,95

0,45

Sensörler Toplamı

4,1

3,24

0,98
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4.7. Üçlü Tip Aktif Kavrama Temas Alanlarının Gösterimi

Üçlü Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanı
Üçlü tip fonksiyonel kavrama sırasında her bir sensörün temas alanı
ve

tüm

sensörlerin

toplam

temas

alanları

cm2

cinsinden

4.10.'da

gösterilmiştir. Bu tabloya göre kavramaya katılan bu sensörler arasında, üçlü
kavrama sırasında en fazla temas alanı başparmak pulpası ve orta parmağın
distalinde oluşmuştur. En az temas alanı da işaret parmağı distal falanksının
volar yüzünde oluşmuştur. En fazla temas alanı ortalaması ‘1,772 cm2’ değeri
ile başparmak pulpa’sında gerçekleşirken; en az olan ‘0,956 cm2’ değeri ile
işaret parmağı distal falanksının volar yüzünde gerçekleşmiştir (4.8.) .
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4.10. Üçlü Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanları Maksimum, Ortalama
ve Standart Sapma Değerleri
2

2

Sensörler

Maksimum(cm )

Ortalama(cm )

Standart Sapma

1.sensör

2,56	
  

1,77	
  

0,43	
  

3. sensör

2,24	
  

0,95	
  

0,48	
  

6. sensör

2,56	
  

1,09	
  

0,49	
  

Sensörler Toplamı

7,36	
  

3,82	
  

0,97	
  

4.8. Üçlü Tip Fonksiyonel Kavrama Temas Alanlarının Gösterimi
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4.2.2.Tekscan Kavrama Sistemi ile Elde Edilen Kavrama Kuvveti
Miktarları
Standart Tip Aktif Kavrama Kuvveti Miktarı
Standart tip aktif kavrama sırasında her bir sensörün kuvvet miktarı ve
sensörlerin tümünün toplamının kuvvet miktarı “gr” cinsinden 4.11.’de
gösterilmiştir. Kavramaya tüm sensörler katılmıştır. Bu tabloya göre standart
aktif kavrama sırasında en fazla kuvvet miktarı orta parmağın volar yüzünün
distalinde, en az ise küçük parmağın proksimal falanksının volar kısmında
oluşmuştur. En fazla kuvvet miktarı ortalaması ‘283,31 gr’ değeri ile dördüncü
parmağın volar yüzünün distalinde gerçekleşirken; en az olan ‘2,82 gr’ değeri
ile küçük parmağın proksimal falanksının volar kısmında gerçekleşmiştir
(4.9.) .
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4.11. Standart Tip Aktif Kavrama Kuvveti Miktarlarının Maksimum, Ortalama
ve Standart Sapma Değerleri
Sensörler

Maksimum(gr)

1.sensör

664,00

145,22

122,05

2. sensör

586,00

161,20

124,16

3. sensör

910,00

117,76

189,84

4. sensör

439,00

44,97

95,25

5. sensör

1223,00

139,75

212,76

6. sensör

1753,00

246,88

337,39

7. sensör

267,00

10,76

49,02

8. sensör

534,00

59,36

135,44

9. sensör

885,00

283,31

193,96

10. sensör

434,00

72,18

115,65

11. sensör

285,00

16,77

49,34

12. sensör

703,00

131,12

153,13

13. sensör

269,00

25,01

54,12

14. sensör

89,00

2,82

14,56

15. sensör

697,00

156,16

155,25

16. sensör

865,00

49,48

156,75

17. sensör

930,00

103,57

211,23

Sensörler Toplamı

4808,00

1766,38

843,77

	
  

Ortalama(gr)

Standart Sapma
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4.9. Standart Tip Aktif Kavrama Kuvveti Miktarlarının Gösterimi

Standart Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarı
Standart tip fonksiyonel kavrama sırasında her bir sensörün kuvvet
miktarı ve sensörlerin tümünün toplamının kuvvet miktarı “gr” cinsinden
4.12.’de gösterilmiştir. Sensörlerin tümü kavramaya katılmıştır. Bu tabloya
göre standart tip fonksiyonel kavrama sırasında en fazla kuvvet miktarı işaret
parmağının distal falanksının palmar yüzünde meydana gelirken, en az orta
parmağın orta falanksının palmar yüzünde meydana gelmiştir. En fazla
kuvvet miktarı ortalaması ‘594,75 gr’ değeri ile işaret parmağının proksimal
falanksının palmar yüzünde gerçekleşirken; en az olan ‘9,2 gr’ değeri ile orta
parmağın orta falanksının palmar yüzünde gerçekleşmiştir (4.10.) .
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4.12. Standart Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarlarının Maksimum,
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Sensörler

Maksimum(gr)

Ortalama(gr)

Standart Sapma

1.sensör

806,00

199,73

171,28

2. sensör

708,00

266,08

177,46

3. sensör

6118,00

279,72

759,22

4. sensör

4902,00

216,20

653,97

5. sensör

3900,00

594,75

827,10

6. sensör

1914,00

355,62

440,87

7. sensör

128,00

9,20

28,68

8. sensör

730,00

106,43

191,37

9. sensör

997,00

408,51

218,78

10. sensör

718,00

117,96

158,41

11. sensör

355,00

40,72

73,99

12. sensör

650,00

173,43

171,03

13. sensör

406,00

46,52

98,63

14. sensör

142,00

10,01

29,23

15. sensör

1438,00

299,06

309,21

16. sensör

1311,00

138,06

306,50

17. sensör

2631,00

260,38

536,13

Sensörler Toplamı

10525,00

3522,45

2300,63
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4.10. Standart Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarlarının Gösterimi

Çimdikleyici Tip Aktif Kavrama Kuvveti Miktarı
Çimdikleyici tip aktif kavrama sırasında her bir sensörün kuvvet miktarı
ve tüm sensörlerin toplam kuvvet miktarı gr cinsinden 4.13.’de gösterilmiştir.
Kavramaya 1. ve 3. sensörler katılmıştır. Bu tabloya göre kavramaya katılan
bu sensörler arasında, çimdikleyiciaktif kavrama sırasında, işaret parmağının
distal

falanksının

volar

kısmında

oluşan

kuvvetin,

başparmak

pulpa’sında(distal) oluşan kuvvetten daha fazla olduğu görülmüştür. En fazla
kuvvet miktarı ortalaması ‘373,35 gr’ değeri ile işaret parmağının distal
falanksının volar kısmında oluşurken, en az kuvvet ‘170,60 gr’ değeri ile
başparmak pulpa’sında (distal) oluşmuştur (4.11.) .
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4.13. Çimdikleyici Tip Aktif Kavrama Kuvveti Miktarlarının Maksimum,
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Sensörler

Maksimum(gr)

Ortalama(gr)

Standart Sapma

1.sensör

458,00

170,60

87,00

3. sensör

987,00

373,35

355,35

Sensörler Toplamı

1445,00

543,95

356,68

4.11.Çimdikleyici Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarı

Çimdikleyici Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvvet Miktarı
Çimdikleyici tip fonksiyonel kavrama sırasında her bir sensörün kuvvet
miktarı ve tüm sensörlerin toplam kuvvet miktarı gr cinsinden 4.14.’de
gösterilmiştir. Kavramaya 1. ve 3. sensörler katılmıştır. Bu tabloya göre,
çimdikleyici tip fonksiyonel kavrama sırasında yine işaret parmağının distal
falanksının volar kısmında oluşan kuvvetin, başparmak pulpa’sında oluşan
kuvvetten daha fazla olduğu görülmüştür. En fazla kuvvet miktarı ortalaması
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‘1126,275gr’ değeri ile işaret parmağının distal falanksının volar kısmında
oluşurken, en az kuvvet ‘279,375gr’ değeri ile başparmak pulpa’sında (distal)
oluşmuştur (4.12.) .

4.14. Çimdikleyici Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarlarının Maksimum,
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Sensörler

Maksimum(gr)

Ortalama(gr)

Standart Sapma

1.sensör

685,00	
  

279,37	
  

146,85	
  

3. sensör

3620,00	
  

1126,27	
  

1233,99	
  

Sensörler Toplamı

4305,00

1405,65

1209,70

4.12. Çimdikleyici Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarlarının Gösterimi
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Lateral Tip Aktif Kavrama Kuvveti Miktarı
Lateral tip aktif kavrama sırasında her bir sensörün kuvvet miktarı ve
sensörlerin tümünde açığa çıkan kuvvet miktarı 'gr' cinsinden 4.15.’de
gösterilmiştir. Kavramaya katılan sensörler, 1., 3., 4. ve 5. sensörlerdir.
Tabloya göre, lateral tip aktif kavrama sırasında en fazla kuvvet miktarı işaret
parmağının orta falanksının volar kısmında meydana gelirken, en az ise
işaret parmağının proksimal falanksının volar yüzünde meydana gelmiştir. En
fazla kuvvet miktarı ortalaması ‘257,5125 gr’ değeri ile işaret parmağının
distal falanksının volar kısmında oluşurken, en az kuvvet ‘3,0875 gr’ değeri
ile başparmak pulpa’sında oluşmuştur (4.13.) .

4.15. Lateral Tip Aktif Kavrama Kuvvet Miktarlarlarının Minimum, Maksimum,
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Sensörler

Maksimum(gr)

Ortalama(gr)

Standart Sapma

1.sensör

644,00

256,83

118,23

3. sensör

616,00

257,51

152,94

4. sensör

1289,00

234,95

254,90

5. sensör

130,00

3,08

19,43

Sensörler Toplamı

2679,00

752,38

340,91
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4.13. Lateral Tip Aktif Kavrama Kuvveti Miktarlarının Gösterimi

Lateral Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarı
Lateral tip fonksiyonel kavrama sırasında her bir sensörün kuvvet
miktarı ve sensörlerin tümünde açığa çıkan kuvvet miktarı “gr” cinsinden
4.16.’da gösterilmiştir. 1., 3., 4. ve 5. sensörler kavramaya katılmıştır. Bu
tabloya göre, lateral fonksiyonel kavrama sırasında en fazla kuvvet miktarının
işaret parmağının orta falanksının volar yüzünde oluştuğu görülmüştür. En az
ise başparmağın distal falanksının volar yüzünde oluşmuştur. En fazla kuvvet
miktarı ortalaması ‘2301,85 gr’ değeri ile işaret parmağının orta falanksının
volar kısmında oluşurken, en az kuvvet ‘122,2 gr’ değeri ile işaret parmağının
proksimal falanksının volar yüzünde oluşmuştur (4.14.) .
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4.16. Lateral Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvvet Miktarlarının Maksimum,
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Sensörler

Maksimum(gr)

Ortalama(gr)

Standart Sapma

1.sensör

2870,00

586,70

359,71

3. sensör

5477,00

1368,76

1396,94

4. sensör

6233,00

2301,85

3265,59

5. sensör

3025,00

122,20

413,36

Sensörler Toplamı

17605,00

4379,51

4152,22

Şekil 4.14.Lateral Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarlarının Gösterimi
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Üçlü Tip Aktif Kavrama Kuvveti Miktarı
Üçlü tip aktif kavrama sırasında her bir sensörün kuvvet miktarı ve tüm
sensörlerin toplamının kuvvet miktarı “gr” cinsinden 4.17.’de gösterilmiştir.
Kavramaya 1., 3. ve 6. sensörler katılmıştır. Bu tabloya göre, üçlü aktif
kavrama sırasında en fazla kuvvet miktarı orta parmağın distal falanksının
volar kısmında meydana gelirken, en az kuvvetin işaret parmağı pulpa’sında
oluştuğu görülmüştür. En fazla kuvvet miktarı ortalaması ‘654,425 gr’ değeri
ile orta parmağın distal falanksının volar kısmında meydana gelirken, en az
kuvvet ‘447,225 gr’ değeri ile başparmak pulpa’sında meydana gelmiştir
(4.15.) .

4.17. Üçlü Tip Aktif Kavrama Kuvveti Miktarlarının Maksimum, Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Sensörler

Maksimum(gr)

Ortalama(gr)

Standart Sapma

1.sensör

1231,00

447,22

483,24

3. sensör

1196,00

465,30

389,98

6. sensör

1765,00

654,42

1186,18

Sensörler Toplamı

4162,00

1566,95

1333,46
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4.15. Üçlü Tip Aktif Kavrama Kuvveti Miktarlarının Gösterimi

Üçlü Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarı
Üçlü tip fonksiyonel kavrama sırasında her bir sensörün kuvvet miktarı
ve sensörlerin tümünde açığa çıkan kuvvet miktarı ‘’gr’’ cinsinden 4.18.’de
gösterilmiştir. Bu tabloya göre kavramaya katılan bu sensörler arasında, üçlü
fonksiyonel kavrama sırasında da yine en fazla kuvvet miktarı, orta parmağın
distal falanksının volar kısmında meydana gelirken, en az kuvvetin
başparmak pulpa’sında oluştuğu görülmüştür. En fazla kuvvet miktarı
ortalaması ‘984,275 gr’ değeri ile orta parmağın distal falanksının volar
kısmında meydana gelirken, en az kuvvet ‘531,7375 gr’ değeri ile başparmak
pulpa’sında (distal) meydana gelmiştir (4.16.) .
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4.18. Üçlü Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvvet Miktarlarının Maksimum,
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Sensörler

Maksimum(gr)

Ortalama(gr)

Standart Sapma

1.sensör

1765,00

531,73

228,37

3. sensör

2512,00

878,96

810,15

6. sensör

3434,00

984,27

1554,98

Sensörler Toplamı

7711,00

2394,97

1680,79

4.16. Üçlü Tip Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarlarının Gösterimi
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4.3.Temas Alanları ve Kuvvet Miktarlarının Karşılaştırılması
4.3.1. Aktif ve Fonksiyonel Kavramalarda Oluşan Temas Alanlarının
Karşılaştırılması
Standart Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalardaki Temas Alanlarının
Karşılaştırılması
Standart tip aktif ve fonksiyonel kavramalar sırasında her bir sensörün
temas alanlarının karşılaştırılması 4.19.’da gösterilmiştir. Bu tabloya göre
işaret parmağının distal falanksının volar yüzündeki sensörün ve orta
parmağın orta falanksının volar kısmındaki sensörün, aktif ve fonksiyonel
kavrama sırasında oluşturduğu temas alanları haricinde tüm sensörlerde ve
aktif ve fonksiyonel kavrama sırasında gerçekleşen temas alanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0,05) .

	
  

	
  

78

4.19. Standart Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalar Sırasında Oluşan Temas
Alanlarının Karşılaştırılması
Sensörler

t

p

1.sensörler

-3,126

0,002*

2. sensörler

-5,476

0,000*

3. sensörler

-1,489

0,140

4. sensörler

-2,806

0,006*

5. sensörler

-7,384

0,000*

6. sensörler

-3,829

0,000*

7. sensörler

-,214

0,831

8. sensörler

-2,803

0,006*

9. sensörler

-6,729

0,000*

10. sensörler

-3,061

0,003*

11. sensörler

-3,583

0,001*

12. sensörler

-2,729

0,008*

13. sensörler

-1,999

0,049*

14. sensörler

-2,412

0,018*

15. sensörler

-5,270

0,000*

16. sensörler

-3,156

0,002*

17. sensörler

-3,342

0,001*

Sensörler Toplamları

-9,100

0,000*

* p < 0,05
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Çimdikleyici Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalardaki Temas Alanlarının
Karşılaştırılması
Çimdikleyici tip aktif ve fonksiyonel kavramalar sırasında her bir
sensörün temas alanlarının karşılaştırılması 4.20.’de gösterilmiştir.

Bu

tabloya göre, tüm sensörlerde aktif ve fonksiyonel çimdikleyici kavramalar
sırasında meydana gelen temas alanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklar bulunmuştur (p<0,05) .

4.20. Çimdikleyici Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalar Sırasında Oluşan
Temas Alanlarının Karşılaştırılması
Sensörler

t

p

1. sensörler

-8,245

0,000*

3. sensörler

-10,067

0,000*

Sensörler Toplamları

-11,763

0,000*

* p < 0,05

Lateral Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalardaki Temas Alanlarının
Karşılaştırılması
Lateral tip aktif ve lateral fonksiyonel kavramalar sırasındaki her bir
sensörün temas alanı karşılaştırılması 4.21.‘de gösterilmiştir. Kavramaya
katılan 1., 3., 4. ve 5. sensörler tabloda yer almaktadır. Bu tabloya göre, tüm
sensörler için aktif ve fonksiyonel lateral kavramalar sırasında oluşan temas
alanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0,05) .

	
  

	
  

80

4.21. Lateral Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalar Sırasında Oluşan Temas
Alanlarının Karşılaştırılması
Sensörler

t

p

1. sensörler

-11,100

0,000*

3. sensörler

-9,068

0,000*

4. sensörler

-12,353

0,000*

5. sensörler

-3,534

0,001*

Sensörler Toplamları

-19,028

0,000*

* p < 0,05

Üçlü Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalardaki Temas Alanlarının
Karşılaştırılması
Üçlü tip aktif ve fonksiyonel kavramalar sırasındaki her bir sensörün
temas alanının karşılaştırılması 4.22.’de gösterilmiştir. 1., 3. ve 6. sensörlerin
kavramaya katıldıkları tabloda gösterilmektedir. Bu tabloya göre, tüm
sensörler için aktif ve fonksiyonel üçlü kavramalar sırasındaki temas alanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0,05) .

4.22. Üçlü Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalar Sırasında Oluşan Temas
Alanlarının Karşılaştırılması
Sensörler

t

p

1. sensörler

-5,341

0,000*

3. sensörler

-3,824

0,000*

6. sensörler

-3,312

0,001*

Sensörler Toplamları

-7,673

0,000*

* p < 0,05
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Standart Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalardaki Kuvvet Miktarlarının
Karşılaştırılması
Standart tip aktif ve fonksiyonel kavramalar sırasındaki her bir sensörün
kuvvet miktarı karşılaştırılması 4.23.’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre orta
parmağın orta falanksının volar yüzündeki sensör ve küçük parmağın orta
falanksının volar yüzündeki sensörün aktif ve foksiyonel standart kavramalar
sırasında oluşturduğu kuvvet miktarları haricinde, tüm sensörlerde aktif ve
fonksiyonel

standart

kavrama

sırasında

kuvvet

miktarları

istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0,05) .

	
  

açısından
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4.23. Standart Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalar Sırasında Oluşan Kuvvet
Miktarlarının Karşılaştırılması
Sensörler

t

p

1.sensörler

-3,142

0,002*

2. sensörler

-6,155

0,000*

3. sensörler

-2,120

0,037*

4. sensörler

-2,448

,017*

5. sensörler

-5,527

,000*

6. sensörler

-3,338

0,001*

7. sensörler

,317

0,752

8. sensörler

-2,987

0,004*

9. sensörler

-6,200

0,000*

10. sensörler

-3,107

0,003*

11. sensörler

-3,447

0,001*

12. sensörler

-2,928

0,004*

13. sensörler

-1,983

0,051

14. sensörler

-2,430

0,017*

15. sensörler

-4,691

0,000*

16. sensörler

-2,737

0,008*

17. sensörler

-3,030

0,003*

Sensörler Toplamları

-7,460

0,000*

*p < 0,05
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Çimdikleyici Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavrama Kuvveti Miktarlarının
Karşılaştırılması
Çimdikleyici tip aktif ve fonksiyonel kavramalar sırasında her bir
sensörün

kuvvet

miktarlarının

karşılaştırılması

4.24.’de

gösterilmiştir.

Kavramalar esnasında 1. ve 3. sensörler kavramaya katılmışlardır. Bu
tabloya göre, tüm sensörlerde aktif ve fonksiyonel çimdikleyici kavramalar
sırasındaki kuvvet miktarları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar
bulunmuştur (p<0,05) .

4.24. Çimdikleyici Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalar Sırasında Oluşan
Kuvvet Miktarlarının Karşılaştırılması
t	
  

p	
  

1. sensörler

-7,491	
  

0,000*	
  

3. sensörler

-6,121	
  

0,000*	
  

Sensörler Toplamları

-7,045	
  

0,000*	
  

Sensörler

*p < 0,05
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Lateral Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalardaki Kuvvet Miktarlarının
Karşılaştırılması
Lateral tip aktif ve fonksiyonel kavramalar sırasında her bir sensörün
kuvvet miktarlarının karşılaştırılması 4.25.’de gösterilmiştir. Kavramaya
katılan 1., 3., 4. ve 5. sensörler tabloda gösterilmiştir. Bu tabloya göre, tüm
sensörlerde aktif ve fonksiyonel lateral kavramalar sırasındaki kuvvet
miktarları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0,05) .

4.25. Lateral Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalar Sırasında Oluşan Kuvvet
Miktarlarının Karşılaştırılması
t	
  

p	
  

1. sensörler

-8,214	
  

0,000*	
  

3. sensörler

-7,443	
  

0,000*	
  

4. sensörler

-5,897	
  

0,000*	
  

5. sensörler

-2,588	
  

0,011*	
  

Sensörler Toplamları

-8,157	
  

0,000*	
  

Sensörler

*p < 0,05

Üçlü Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalardaki Kuvvet Miktarlarının
Karşılaştırılması
Üçlü tip aktif ve fonksiyonel kavramalar sırasındaki her bir sensörün
kuvvet miktarlarının karşılaştırılması 4.26.’da gösterilmiştir. Bu tabloya göre
başparmak pulpa’sındaki sensörünaktif ve fonksiyonel üçlü kavramalar
sırasında oluşturduğu kuvvet miktarları haricinde, tüm sensörlerde aktif ve
fonksiyonel

üçlü

kavramalar

sırasındaki

kuvvet

istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0,05) .

	
  

miktarları

arasında
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4.26. Üçlü Tip Aktif ve Fonksiyonel Kavramalar Sırasında Oluşan Kuvvet
Miktarlarının Karşılaştırılması
Sensörler

t

p

1. sensörler

-1,542

0,127

3. sensörler

-5,561

0,000*

6. sensörler

-2,811

0,006*

Sensörler Toplamları

-5,487

0,000*

* p < 0,05

Elde edilen bulgular aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Standart tip aktif ve fonksiyonel kavramalar karşılaştırıldığında,
nesneyle elin temasının sağlandığı en büyük alan olan MKF eklemin volar
izdüşümü her iki kavramada konumsal olarak aynı kalsa da temas alanının
büyüklüğü fonksiyonel kavramada aktif kavramadakinin yaklaşık 1,5 katına
çıkmaktadır. Fonksiyonel kavrama sırasında maksimum kuvvet değerinin
oluştuğu sensör, yani kavrama esnasında el üzerinden nesneye en fazla
kuvvetin uygulandığı alanın konumunun, orta parmak pulpa'sından, işaret
parmağının pulpa'sına geçtiği ve kuvvet değerinin yaklaşık 3,5 katına çıktığı
görülmüştür.
Çimdikleyici tip kavrama esnasındaki, en fazla temas alanının
oluştuğu alan başparmak pulpa’sı, aktif ve fonksiyonel kavramalarda konum
olarak değişmezken, büyüklük olarak fonksiyonel kavrama aktivitesinde aktif
kavramadakinin yaklaşık 2katına çıktığı görülmüştür. Maksimum kuvvet,
maksimum temas alanı konumundan farklı olarak işaret parmağı pulpa'sına
kaymış ve fonksiyonel kavramada, aktif kavramadakinin yaklaşık 3,5 katına
çıkmıştır.
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Lateral tip kavramada ise, fonksiyonel kavramadaki maksimum temas
alanı büyüklüğünün aktif kavramadakinin yaklaşık 1,5 katına ulaştığı,
konumunun ise her iki kavramada da başparmak pulpa'sında olduğu
bulundu. Maksimum kuvvet değerine bakıldığında, hem aktif hem de
fonksiyonel kavramalarda, maksimum temas alanı lokasyonundan farklı
olarak, maksimum kuvvetin oluştuğu alan işaret parmağının orta falanksına
doğru kaydığı görüldü. Ayrıca maksimum kuvvet değerinin, fonksiyonel
kavramada aktif kavramadakinin yaklaşık 4,5katına çıktığı bulundu.
Üçlü tip kavramada maksimum temas alanı başparmak pulpa'sında
oluşmuştur. Büyüklükleri kıyaslandığında ise; fonksiyonel kavramadaki bu
değerin aktif kavramaya göre 1,5 katına çıktığı görüldü. Hem aktif hem de
fonksiyonel

kavramalarda

maksimum

kuvvetin

orta

parmağın

orta

falanksında meydana geldiği, maksimum kuvvet değerinin ise fonksiyonel
kavramada, aktif kavramadakinin yaklaşık 2 katına çıktığı görüldü.
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5. TARTIŞMA
Çalışmamızda ‘’Tekscan Kavrama Sistemi’’ kullanılarak günlük yaşam
aktivitelerinde en çok kullanılan standart, çimdikleyici, lateral ve üçlü kavrama
tipleri için nesnelerin aktif ve fonksiyonel olarak kavranması sırasında
kavrama analizleri yapıldı. Yapılan analiz sonucunda aktif ve fonksiyonel
kavramalar karşılaştırıldığında hem açığa çıkan kuvvet değerleri hem de
temas alanı büyüklüklerinin farklı olduğu ve fonksiyonel kavrama sırasında,
bu değerlerin arttığı sonucu bulundu.
Farklı kavrama tiplerindeki kavrama aktivitelerinin analizinden elde
edilen bilgilerin ortak noktası, fonksiyonel kavrama esnasında aktif
kavramaya göre gerek maksimum temas alanlarının gerekse maksimum
kuvvet miktarlarının oluştuğu bölgelerin standart tip kavrama dışında aynı
kaldığı, gerek temas alanı gerekse kuvvet miktarlarının ise farklı oranlarda
artış gösterdiğidir. Bunun yanında standart tip fonksiyonel kavramada
maksimum kuvvetin lokasyonu aktif kavramadakinden farklı bir bölgeye
kaydığı sonucuna varılmıştır. Çalışmamızın en önemli bulgusu, fonksiyonel
kavrama sırasında oluşan kavrama kuvveti ve temas alanı değerlerinin aktif
kavramadakinden farklı olduğunu göstermemizdir. Bu durumun fonksiyonel
kavramanın daha hızlı olması, daha fazla ince motor beceri ve koordinasyon
gerektirmesi, nesnenin ağırlık merkezinde değişikliğe sebep olması, diğer
proksimal eklem açıklıklarının ve kuvvetlerini değişime uğratması gibi
nedenlerden dolayı ortaya çıkabildiğini düşünmekteyiz.
Genel anlamda klinikte kavrama analizi sırasında kişiden analizini
yapacağımız nesneyi kavraması, tutması ve bırakmasını isteriz. Klinikte
yapılan bu değerlendirmelerde, nesnenin fonksiyonel kullanımı gözardı
edilmektedir (85,86) . Oysa ki cisimlerin günlük yaşam aktiviteleri sırasında
kullanımına en yakın paterni fonksiyonel kavrama sırasında ortaya
çıkmaktadır. Çalışmamız fonksiyonel kavrama sırasında hem temas alanları
hem

de

gerekli

Çalışmamızın
sunacağını

	
  

kuvvet

miktarlarındaki

değişimi

ortaya

koymuştur.

kavrama analizine klinik anlamda yeni bir bakış açısı

düşünüyoruz.

Önerimiz,

bundan

sonraki

klinik

kavrama
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değerlendirmelerinin sadece aktif kavrama değerlendirmesinden ziyade
fonksiyonel kavrama değerlendirmesi olarak yapılmasıdır.
Nesneler kavrandığında, el ile nesne arasında temasın gerçekleştiği
alan temas alanıdır. Temas alanının, kavramanın tipine, kavranan nesnenin
geometrisine, boyutuna, ağırlığına, temas yüzeyinin yapısına ve kişisel
faktörlere göre değişiklik gösterdiği belirtilmektedir (87) . Bizim çalışmamızda
da farklı nesnelerin kavranması sırasında temas alanlarının kavranan
nesnenin fiziksel özelliklerine göre değişiklik gösterdiği görüldü.
Kavrama sırasında nesneye uygulanan kuvvet, iki farklı bileşenden
meydana gelir. Bu bileşenlerden ilki olan kavrama kuvveti yüzeye dik olarak
oluşturulur ve nesnenin el içerisinde sabit olarak tutulabilmesini sağlar. Bu
kuvvet, sürtünmeden kaynaklanır ve nesnenin elden kayıp düşmesini
engeller (44) . Kuvvet miktarı kavranan nesnenin yüzeyinin yapısına bağlı
olarak artar ya da azalır. Daha kaygan nesnelerin elde tutulabilmesi için daha
fazla kuvvete ihtiyaç duyulurken, pürüzlü yüzeye sahip nesneler için daha az
kuvvete ihtiyaç duyulur. İkinci bileşen olan manipülasyon kuvveti ise,
nesneye vertikal olacak şekilde uygulanır ve nesnenin taşınması için
gereklidir. Bu kuvvet nesnenin ağırlığına bağlı olarak değişir. Nesne yerden
kaldırıldığında her iki kuvvette de artış meydana gelir (88-90) . Literatürdeki
bu bilgiler çalışmamızın bulguları ile uyumludur.
Çalışmamızda standart tip kavrama sırasında tüm sensörlerde temas
alanlarının oluştuğu, fakat temas alanı büyüklüklerinin farklı olduğu
görülmüştür.

Çalışmamızın

bu

sonuçları

Kamakura’nın

bulguları

ile

uyumludur (62) . En fazla temas alanının MKF eklem volar yüzünde
gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Literatürde, standart tip kavramayı diğer
kavramalardan ayıran en önemli özelliğin avuç içi teması olduğu bilgisi
çalışmamızla uyumludur (4,62) .
Standart tip kavrama sırasında radial taraftaki parmakların kavrama
kuvvetinin oluşumuna katılımı ulnar taraftaki parmaklara göre daha fazladır
(45) . Kavrama sırasında, orta parmak tek başına en fazla fleksiyon kuvvetini
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oluşturan parmaktır (91,92) . Orta parmağın merkezi konumda oluşu hem
kuvvetli hem de hassas kavramalara katılımını sağlar (32) . Çalışmamızda da
üçlü tip aktif ve fonksiyonel kavramada da maksimum kuvvet orta parmak
pulpa’sında oluşmuştur. Standart tip aktif kavrama sırasında da

en fazla

kuvvet yine orta parmak pulpa’sında oluşurken, standart tip fonksiyonel
kavrama

sırasında,

işaret

parmağı

distaline

doğru

yer

değiştirdiği

gözlemlendi. Kavranan nesnenin ağırlık merkezi başparmak ve diğer
parmaklar arasındaki bir noktaya düştüğünde nesnenin ağırlığına bağlı
olmasına rağmen en fazla kuvvet ikinci parmakta meydana gelir (93,94) .
Çalışmamızda standart tip fonksiyonel kavrama sırasında en fazla kuvvetin
işaret parmak pulpa'sında meydana gelmesinin, fonksiyonel kavrama
sırasında

nesnenin

ağırlık

gerçekleştiğini düşünmekteyiz.

merkezinin

sürekli

değişmesinden

dolayı

Çimdikleyici tip kavramada ise en fazla

kuvvet işaret parmak pulpasında oluşmuştur. Çeşitli çalışmalarda, hassas ve
kuvvetli kavramalarda işaret parmağının önemi gösterilmiştir (95,96) . Murray
ve arkadaşları işaret parmağı kaybı sonrasında çimdikleyici kavrama, kuvvetli
kavrama ve supinasyon kuvvetinde yaklaşık %20 azalma olduğunu
göstermişlerdir (97) . Çalışmamızdaki çimdikleyici tip aktif ve fonksiyonel
kavrama sonuçlarından çıkarımlarımızda da, işaret parmağının önemi objektif
olarak gösterilmiştir.
Kuvvetli ve hassas kavramalarda interosseal kasların önemi özellikle
Kozin ve arkadaşları tarafından gösterilmiştir. Çalışmalarında ulnar ve
median sinir blokajı sonrasında standart tip kavrama kuvvetinde %38
oranında, lateral tip kavrama kuvvetinde ise %78 oranında azalma olduğunu
göstermişlerdir (98) . Lateral tip kavrama sırasında radial intrinsik kaslar ve
ikinci parmağın kolleteral ligament başparmak tip tarafından uygulanan
basıncı karşılar (32) . Çalışmamızda da lateral tip kavrama sırasında hem
fonksiyonel hem de aktif kavramada kuvvetin işaret parmağının orta
falanksında oluştuğu sonucuna varılmıştır.
Çalışmamızda Tekscan Kavrama Sistemi ile kavrama sırasında
oluşturulan kuvvet ve temas alanlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.
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Literatürde kavrama kuvveti ve temas alanlarının birarada değerlendirildiği az
sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Kamakura’nın yaptığı çalışma temas
alanlarının ortaya konduğu referans çalışma olarak kabul edilmektedir (62) .
Bu çalışmanın yöntemi olan mürekkep tekniğinin klinik ortamda fonksiyonel
olarak uygulanması pratik değildir. Tekscan Kavrama Sistemi ile, kuvvet ve
temas alanlarını aynı anda analiz edebilebilir, maksimum ve ortalama
değerler

ortaya

zamanlardaki

konabilir.

sürekli

Ayrıca

değişen

Kamakura’nın

kuvvet

ve

temas

çalışmasında
alanları

farklı

değerlerini

gözlemlemek mümkün değil iken bizim kullandığımız yöntemde, bu
değerlerin anlık olarak takibi yapılabilmekte ve görsel olarak monitorize
edilebilmektedir. Çalışmamızda kavrama fonksiyonu ile ilgili olan kuvvet gibi
parametrelerin sayısal değerlerinin yanında bu değerlerin yoğunlaştığı
bölgelerin de incelenmesi, kavrama analizine farklı bir bakış açısı
sunmaktadır.
Çalışmamızda, üçlü kavrama sırasında kullanabileceğimiz fonksiyonel
bir cisme karar verme aşamasında zorluk yaşadık. Günlük yaşamda üçlü
kavrama en çok yazı yazmak, tebeşir tutmak gibi fonksiyonel aktiviteler
sırasında kullanılmaktadır. Tekscan Kavrama Sistemi’nde sensörlerin eldiven
üzerindeki dağılımlarına baktığımızda, 3. parmağın lateraline yerleştirilen bir
sensör olmamasından dolayı, çalışmamızda üçlü kavrama analizi sırasında
kalem tutuşu tercih edilmedi. Alternatif olarak 750 gr ağırlığındaki bir
nesnenin üçlü kavrama ile tutulmasına karar verdik. Standart tip kavrama için
ise 500 ml’lik pet şişe kullanıldı.
Çalışmamızda sensörler uygun bir eldiven üzerine sabitlenmiştir.
Sistem çok duyarlı ölçüm yaptığından ve sensörler çok hassas bir fiziksel
yapıya sahip olduğu için sensörlerin el üzerine sabitlenmesi mümkün
olamamıştır. Literatürde bu sensörlerin güvenilirliğini gösteren çalışmalar
bulunmaktadır. Benzer çalışmalarda da eldiven üzerine sabitleme yöntemi
kullanılmıştır (17,81,82,85) .
Digital anestezi sonrasında kavrama kuvveti değerleri ciddi oranda
artmaktadır.
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koordinasyon anestezi gibi duyu kaybı durumlarında bozulmaktadır (99) .
Çalışmamızda da kavrama analizi sırasında eldiven kullanmamız duyu
girdisini azaltmıştır. Bu nedenle kişilerin kavrama sırasında oluşturdukları
kuvvetlerin literatürdeki bilgiler ışığında normalden fazla olabileceğini
düşünmekteyiz.
Robotik ellerin gelişimi insanların günlük yaşam aktivitelerinde ellerini
kullanarak gerçekleştirdikleri görevleri nasıl yerine getirdiğinin detaylı
analizinden elde edilen bilgilere bağlıdır (100) . Protez eller, sahip oldukları
yapılardan dolayı küçük temas alanları (baş parmak ve işaret parmağı ve orta
parmağın distal bölümleri) üzerine büyük kavrama kuvvetleri uygularlar (7) .
Yapılan çalışmalarda, normal kuvvetin, cismin kayıp düşmesini önleyecek
kadar büyük, nesne ve ele zarar vermeyecek ya da dokunma duyusunu
zedelemeyecek ve kuvvet bakımından gereksiz enerji sarfiyatını önleyecek
kadar küçük ölçüde olması gerektiği ifade edilmiştir (44) . Aslında çalışmamız
bir yandan bu alanda kullanılabilecek uygun verileri sağlamaktadır. Protez ve
robotik ellerin yapımında fazlaca karşılaşılan bu problemlerin önüne geçmek
adına, sağlıklı bireylerden elde edilen ve olması gereken normal sayısal
bilgileri sağlayan bu veriler kullanılabilir.
Çalışmamızda da kullandığımız gibi taktil sensörler sayesinde
nesnenin şekline bağlı olarak ortaya çıkan kavrama tipleri ve kavrama
sırasındaki kuvvet ve temas alanları gibi bilgiler elde edilebilir (17) . Bu
bilgiler ışığında protez ellerin tasarımında nesnenin kavranması için gerekli
olan temas alanları ve oluşturulan kuvvetin ince ayarlamaları yapılarak protez
ellerin daha fonksiyonel ve gerektiğinde de nazik kavrama yapabilecek eller
olarak oluşturulması sağlanabilir. Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz
kavrama analizi sonuçlarının protez ellerin tasarımı ve optimize edilmesi için
faydalı olabileceği düşüncesindeyiz.
Çalışmamızda 2. ve 3. parmağın standard, çimdikleyici, lateral ve üçlü
tip kavramadaki önemi birkez daha vurgulanmıştır. Çalışmamız sonucunda
elde ettiğimiz bulguların, gerek periferik sinir yaralanması sonrasında
gerekse serebral palsi, inme gibi kas tonusu artışıyla sonuçlanan
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yaralanmalar sonrasında yapılan tendon transferi ameliyatlarına karar verme
aşamasında yararlı bilgilersağlayacağını düşünmekteyiz.
İlerleyen

çalışmalarda

kavrama

paterninin

tamamını

oluşturan

manipulasyon, uzanma, kavrama ve taşıma gibi farklı bölümler sırasında elde
oluşan temas alanı ve kavrama kuvveti değerlerinin ortaya konulması
literature farklı bir bakış açısı getirecektir. Bunun yanı sıra manipülasyon
aktivitesi boyunca kavrama parametrelerinin hangi sürede, hangi açılarda
nasıl değişim gösterdiği ile ilgili analizler de yapılabilir. Robotik ve protez eller
için çok önem arz eden norm değerler oluşturulabilmek için de bu
yöntemlerin kombine olarak kullanıldığı daha çok denek sayısına sahip
çalışmaların yapılmasının önemi büyüktür.
Çalışmamızda kavrama kuvveti ve manipülasyon kuvvetlerinin ayrımı
yapılmadan,

her

bir

parmaktan

nesneye

uygulanan

toplam

kuvvet

miktarından söz edilmektedir. Bu da çalışmamızın bir limitasyonu olarak
karşımıza çıksa da klinik ortamda matematiksel modelleme yapılmadığından
bu iki kuvvetin ayrı olarak değerlerinin bilinmesinin fonksiyonel anlamda çok
da gerekli olmayacağı görüşündeyiz.
Yapılan analizde sensörlerin yer aldığı alanlar daha da arttırılarak
parmakların lateral, orta ve uçlarının tamamen dahil edilmesiyle sistem daha
da geliştirilebilir. Temas alanları ve kuvvet değerleri oluşurken parmakların,
elin hatta proksimaldeki tüm eklemlerin üç boyutlu görüntülerinin dahil
edilmesiyle, analizler daha objektif ve daha anlaşılır hale getirilebilir. Bunların
yanı sıra elin duyu girdisinde değişime sebep olabilecek farklı yüzey
yapısındaki nesnelerle aynı yöntem tekrarlanabilir. Bu gelişmelerle birlikte,
temas alanları ve kuvvet değerleri açısından standart bir değer ve ortak bir
sınıflandırma oluşturulabilir. Böylece sağlanacak bu gelişmeler sadece
robotik eller ve protez ellerin dışında, tendon transferleri gibi dolaylı olarak
kasların çekiş açılarıyla, doğrudan ise elin fonksiyonuyla ilgili olan el cerrahisi
ve el rehabilitasyonu alanlarında kullanılabilir.
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Sonuç olarak, ’Tekscan Kavrama Analizi’ aktif ve fonksiyonel kavrama
sırasında elde oluşan kuvvet ve temas alanlarının bölgesel olarak
belirlenmesi için kullanılabilecek, objektif değerler sunan fonksiyonel bir
yöntemdir. Tedavinin takibi için de büyük kolaylık sağlayacak bu yöntem,
günümüzde el cerrahisi ve rehabilitasyonu alanlarındave tedavi programının
belirlenmesinde
kullanılabilir.
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6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu çalışma, ile farklı kavrama paternleri sırasında ortaya konan kuvvet
ve temas alanlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızdan
aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.
1. Fonksiyonel kavrama sırasında, el ile kavranan nesne arasında oluşan
maksimum temas alanı büyüklükleri ve maksimum kuvvet değerlerinin
aktif kavrama sırasında oluşanlardan farklı çıkması, el değerlendirmesi
sırasında

yaptığımız

kavrama

analizinde

aktif

kavrama

değerlendirmesinden kaçınıp kavramanın fonksiyonel olarak analiz
edildiği değerlendirme sistemlerini kullanmaya yönlendirmiştir.
2. Fonksiyonel kavrama analizi, rutin el değerlendirmesinin bir parçası
olarak gerek ortopedik gerekse nörolojik kökenli problemler sonrasında el
terapistleri (ergoterapistler ve fizyoterapistler) tarafından kullanılabilir.
3. Fonksiyonel kavrama analizi sırasında el terapistlerinin standardize bir
değerlendirme

yapabilmesi

için

yöntemin

ileriki

çalışmalarda

ayrıntılandırılarak standardize edilmesi gerekmektedir.
4. İleriki çalışmalarda maniplasyonunüm aşamaları(uzanma, kavrama,
taşıma) sırasında oluşan temas alanı ve kuvvet değerlerinin analiz
edilmesinin, proksimaldeki eklemlerin de kavrama aktivitesinde nasıl rol
aldığının anlaşılması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.
5. Yine sağlanan bu verilerin, robotik ve protez ellerin tasarımı sırasında
fazlaca karşılaşılan, kuvvet dengesinin tam olarak ayarlanamaması gibi
konularda kullanıma uygun olduğunu düşünmekteyiz. Bu konuda bir ileri
boyuta taşınacak araştırma ve araştırmaların robotik ve protez ellerin
kuvvet dengesi problemine çözüm getirebilecek veriler sağlayabileceğini
düşünüyoruz.
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Ek 1. Etik Kurul Onayı
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Ek 2. Aydınlatılmış Onam Formu
ARAŞTIRMA	
  AMAÇLI	
  ÇALIŞMA	
  İÇİN	
  AYDINLATILMIŞ	
  ONAM	
  FORMU	
  
(Katılımcılar)	
  
Fizyoterapistin	
  Açıklaması:	
  
	
  

Sayın	
  Katılımcı,	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Bu	
   çalışmada	
   nesneleri	
   tutarken,	
   elimizin	
   hangi	
   bölgesiyle	
   tuttuğumuzu	
   ve	
  
bu	
   kısımlardan	
   ne	
   kadar	
   kuvvet	
   uyguladığımızı	
   belirlemek	
   amacıyla	
   sağlıklı	
  
bireylerin	
   kavrama	
   fonksiyonu	
   değerlendirilmektedir.	
   Çalışma,	
   ellerini	
   hastalık	
  
veya	
  bir	
  kaza	
  gibi	
  herhangi	
  bir	
  sebeple	
  kaybetmiş	
  kişilere	
  uygulanan,	
  protez	
  ellerin	
  
tasarımına	
  ve	
  el	
  rehabilitasyonuna	
  yeni	
  bir	
  bakış	
  açısı	
  kazandıracak,	
  bu	
  alanlardaki	
  
önemli	
  gelişmelere	
  ışık	
  tutacaktır.	
  
	
  
Sizin	
   de	
   bu	
   araştırmaya	
   katılmanızı	
   öneriyoruz.	
   Bu	
   araştırmaya	
   katılıp	
  
katılmamakta	
   tamamen	
   serbestsiniz.	
   Çalışmaya	
   katılım	
   gönüllülük	
   esasına	
   dayanır.	
  
Kararınızdan	
   önce	
   araştırma	
   hakkında	
   sizi	
   bilgilendirmek	
   istiyoruz.	
   Bu	
   bilgileri	
  
okuyup	
  anladıktan	
  sonra	
  araştırmaya	
  katılmak	
  isterseniz	
  formu	
  imzalayınız.	
  
	
  
Araştırmaya	
   davet	
   edilmenizin	
   sebebi,	
   cisimleri	
   kavrama	
   şekillerinizi	
  
değerlendirebilmek	
   için	
   çalışma	
   	
   kriterlerimize	
   uygun	
   olmanızdır.	
   Eğer	
   araştırmaya	
  
katılmayı	
   kabul	
   ederseniz	
   Fzt.	
   Halil	
   İbrahim	
   ERGEN	
   tarafından	
   kavrama	
   şeklinizin	
  
analizi	
   yapılacaktır.	
   Bu	
   analiz	
   sonuçları	
   kimliğiniz	
   belirtilmeden	
   sağlık	
   alanında	
  
öğrenim	
   gören	
   öğrencilerin	
   eğitiminde	
   veya	
   bilimsel	
   nitelikteki	
   çalışmalarda	
  
kullanılabilir.	
   Bu	
   amaçların	
   dışında	
   bu	
   kayıtlar	
   kullanılmayacak	
   ve	
   başkalarına	
  
verilmeyecektir.	
  
	
  
Bu	
   çalışmada	
   cisimleri	
   kavrama	
   şekilleriniz,	
   bilgisayar	
   destekli,	
   üzerindeki	
  
referans	
  noktalara	
  sensörlerin	
  yapıştırıldığı	
  bir	
  eldiven	
  yardımıyla	
  değerlendirilecek	
  
olup,	
   değerlendirme	
   ortalama	
   15	
   dakika	
   sürmektedir.	
   Bu	
   çalışmaya	
   katılmanız	
   için	
  
sizden	
   herhangi	
   bir	
   ücret	
   istenmeyecektir.	
   Çalışmaya	
   katıldığınız	
   için	
   size	
   ek	
   bir	
  
ödeme	
  de	
  yapılmayacaktır.	
  
	
  

Değerlendirmeler	
   sırasında	
   oluşabilecek	
   riskler:	
  Çalışma	
  kapsamında	
  yapılacak	
  
olan	
   değerlendirmeler	
   herhangi	
   bir	
   risk	
   içermemektedir.	
   Sensörlerin	
   elinizle	
  
herhangi	
   bir	
   teması	
   olmadığı	
   gibi	
   elektrik	
   devresi	
   açısından	
   da	
   risk	
   teşkil	
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etmemektedir.	
   Değerlendirme	
   sonrası	
   elde	
   edilen	
   verileriniz,	
   araştırma	
   dışında	
  
hiçbir	
  amaçla	
  ve	
  yerde	
  kullanılmayacaktır.	
  
	
  

Yapılacak	
  çalışmanın	
  getireceği	
  olası	
  yararlar:	
   Daha	
   teknolojik	
   	
   ve	
   kanıta	
   dayalı	
   bu	
  
yöntem	
   ile	
   temas	
   alanlarının	
   ve	
   kuvvet	
   derğerlerinin	
   saptanması,	
   kavrama	
  
fonksiyonuna	
  yeni	
  bir	
  bakış	
  açısı	
  getirecektir.	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Bu	
  çalışmaya	
  katılmayı	
  reddedebilirsiniz.	
  Katıldığınız	
  takdirde	
  yine	
  çalışmanın	
  
herhangi	
   bir	
   aşamasında	
   onayınızı	
   çekmek	
   hakkına	
   da	
   sahipsiniz.	
   Böyle	
   bir	
   durumda	
  
çalışmacıyı	
   mağdur	
   etmemek	
   için	
   çalışma	
   tamamlanmadan	
   haber	
   verme	
  
yükümlülüğünüz	
  vardır.	
  
	
  
	
  
Katılımcının	
  Beyanı	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Doç.	
   Dr.	
   Çiğdem	
   Öksüz	
   ve	
   Fzt.Halil	
   İbrahim	
   Ergen	
   tarafından	
   yapılacak	
   bu	
  
araştırma	
   ile	
   ilgili	
   yukarıdaki	
   bilgiler	
   tarafıma	
   aktarılarak	
   bilgilendirildim.	
   Bu	
  
bilgilerden	
   sonra	
   böyle	
   bir	
   araştırmaya	
   “	
   katılımcı”	
   olarak	
   davet	
   edilip,	
   onayımız	
  
istenmiştir.	
   Araştırma	
   sonuçlarının	
   eğitim	
   ve	
   bilimsel	
   amaçlarla	
   kullanımı	
   sırasında	
  
kişisel	
   bilgilerimin	
   ihtimamla	
   korunacağı	
   konusunda	
   bana	
   yeterli	
   güven	
   verilmiştir.	
  
Araştırma	
   için	
   yapılacak	
   harcamalarla	
   ilgili	
   herhangi	
   bir	
   parasal	
   sorumluluk	
   altına	
  
girmemekteyim.	
  Bana	
  bir	
  ödeme	
  de	
  yapılmayacaktır.	
  
Araştırmaya	
   katılmam	
   konusunda	
   bana	
   zorlayıcı	
   bir	
   davranışta	
  
bulunulmamıştır.Yapılan	
   tüm	
   açıklamaları	
   ayrıntılarıyla	
   anlamış	
   bulunmaktayım.	
   Bu	
  
araştırmada	
   “katılımcı”	
   olarak	
   yer	
   alma	
   davetini	
   gönüllülük	
   içerisinde	
   kabul	
   etmiş	
  
bulunmaktayım.	
  
Görüşme	
  Tanığının	
  Adı-‐Soyadı:	
  
Adres:	
  
Telefon:	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Proje	
  Sorumlusu:	
  

	
  

İmza:	
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Adı	
  Soyadı:	
  Doç.Dr.Çiğdem	
  Öksüz	
  
Adres:	
   Hacettepe	
   Üniversitesi	
   Sağlık	
   Bilimleri	
   Fakültesi	
   Ergoterapi	
   Bölümü	
   06100	
  
Samanpazarı/Ankara	
  
Telefon:	
  312	
  -‐	
  3051577/174	
  
e-‐mail:	
  cigdemoksuz@yahoo.com	
  
İmza:	
  
	
  
	
  
Katılımcı	
  İle	
  Görüşen	
  Fizyoterapist	
  
Adı	
  soyadı:	
  Halil	
  İbrahim	
  Ergen	
  
Adres:	
  Osmangazi	
  Mah.	
  Muhsin	
  Yazıcıoğlu	
  Cad.	
  7	
  nolu	
  Sok.	
  Nazende	
  Apt.	
  No:11	
  
Telefon:	
  05545933592	
  
e-‐mail:	
  fzt.h.ibrahimergen@hotmail.com	
  
İmza:	
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