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ABS TRACT
O b jec ti ve: The aim of this study is to investigate the relationship between anxiety,
depression and expected-experienced pain levels in patients undergoing
electromyography (EMG). 
Met hods: One hundred and eight patients were asked to complete Visual Analog
Scale (VAS) immediately before and after Nerve Conduction Studies (NCS) and needle
EMG (nEMG) in order to measure the level of  expected and experienced pain . The
patients also filled out the Beck Depression Inventory (BDI), Anxiety Sensitivity Index
(ASI) and the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) before the EMG test. The State-Trait
Anxiety Inventory questionnaire was repeated by the patients immediately after EMG
testing.
Re sults: We found no correlation between the VAS scores for the levels of expected-
experienced pain and age, sex, height, weight, location, education, examiner, referral
diagnosis, BDI, ASI or STAI. The highest VAS score was the expected VAS
measurements for nEMG (4.7±2.2) while the lowest VAS score was the experienced
VAS measurement for NCS (3.4±2.5). The expected VAS score was higher than
experienced VAS score for nEMG (p=0.001). In women, expected VAS level for NCS was
higher compared to that in men (p<0.05). VAS levels for nEMG were correlated with the
number of examined muscles (p=0.001). The Beck Depression Inventory did not find
depression in the study group (7.8±6.5). Anxiety Sensitivity Index score in our group was
not different from the healthy control group (p=0.131; df=135). The State-Trait Anxiety
Inventory questionnaire score immediately after EMG testing was increased compared
to the pre-study score (p=0.00; df= 107). 
Conc lu si on: The pain experience varies for different individuals as a result of different
factors, such as gender, age, present expectation and previous experiences. Our study
confirms that many patients had a higher anxiety level after the EMG study. This finding
could be associated with patients’ worries about their test results and diagnosis.  The
anxiety levels may be reduced after completing the test by giving some information
about their current condition/ test results. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 48-52)
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ÖZET 
Am aç: Çalışmamızın amacı EMG’de beklenen ve yaşanan ağrı düzeylerinin
depresyon ve anksiyete ile olan ilişkisinin araştırılmasıdır.   
Yön tem  ler: Yüz sekiz hasta Sinir İleti İncelemeleri (Sİİ) ve iğne EMG (i-EMG)
incelemeleri öncesinde Bekledikleri Ağrı Düzeyi (BAD)’ni ve sonrasında Yaşadıkları
Ağrı Düzeyi (YAD)’ni Görsel Ağrı Skalası (GAS) üzerine işaretlediler. Hastaların
depresyonunu değerlendirmek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), anksiyetelerini
değerlendirmek için Anksiyete Duyarlılık İndeksi (ADİ) ve Durumluluk-Süreklilik
Kaygı Envanteri verildi. İnceleme öncesinde hastalardan bu ölçekleri doldurmaları
istendi. Durumluluk Kaygı Envanteri hastalar tarafından EMG bitiminde bir kez daha
dolduruldu. 
Bul gu lar: Hastaların yaş, cins, boy, kilo, eğitim düzeyleri, ön tanıları, incelemeyi yapan
hekim, BDÖ, ADİ ve Durumluluk-Süreklilik Kaygı Envanteri skorları ile EMG’deki BAD ve
YAD GAS skorları arasında ilişki bulmadık. En yüksek GAS skoru i-EMG’de BAD (4,7±2,2),
en düşük olanı ise Sİİ’de YAD (3,4±2,5) idi. İğne EMG’de BAD ve YAD GAS düzeyleri
arasında anlamlı fark saptandı (p=0,001). Kadınlarda Sİİ için BAD erkeklerden yüksek
bulundu (p<0,05). İğne EMG’de incelenen kas sayısı arttıkça YAD GAS skorları yükseldi
(r=0,67, p=0,001). Beck Depression Ölçeği grubumuzun depresif olmadığını gösterdi
(7,8±6,5). Anksiyete Duyarlılık İndeksi skorları sağlıklı kontrollerden farklı değildi (p=0,131;
df=135). Durumluluk Kaygı Ölçeği inceleme sonrası skorları öncesi skorlarından anlamlı
derecede yüksek bulundu (p=0,00; df= 107).
So nuç: Ağrı deneyimi cinsiyet, yaş, beklentiler ve önceki deneyimler ile ilişkili
olarak bireyler arasında değişebilir. Çalışmamız EMG sonrasında hastalarımızın
anksiyetelerinin arttığını göstermiştir. Bu hastaların test sonuçları ve tanı hakkındaki
anksiyeteleri ile ilişkili olabilir. İnceleme tamamlandıktan sonra, hastaların durumları
ve test sonuçları ile ilgili kısa bir bilgi vermek anksiyetelerinin azalmasına yardımcı
olabilir.  (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 48-52)
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Giriş

Elektromiyografi (EMG) periferik sinir sistemini
değerlendirmek amacı ile yaygın olarak kullanılan uygulama
sırasında ağrıya neden olabilen tanısal bir yöntemdir. EMG

sırasında yaşanan ağrı ile ilişkili faktörler; inceleme öncesindeki
ağrı düzeyi (1), kadın cinsiyet (1-4), EMG ile ilişkili anksiyete
seviyesinin yüksek olması (2,5), yetersiz başa çıkma
mekanizmaları (2) ve incelenen kaslar (1) olarak bildirilmiştir. Irk,
eğitim düzeyi, kişinin anksiyete seviyesi, incelenen kas sayısı,



incelemeyi yapan kişinin özellikleri ve ağrı arasında ise bağıntı
bulunamamıştır (1,2). 

Ağrı ve anksiyete arasında karşılıklı bir etkileşim mevcuttur.
Mamografi, EMG gibi ağrılı tetkikler, endoskopi, arteriografi gibi
invazif tanısal değerlendirme yöntemleri, uygulanan kişilerde
ağrı beklentisi ile ilişkili olarak anksiyete oluşturmakta ve işlem
öncesi anksiyete düzeyi yüksek olanlarda işlem sırasında
duyulan ağrı daha şiddetli olmaktadır (2,5,6).  Uluslararası Ağrı
Çalışmaları Birliği’nin tanımlamasına (7) göre ağrı; “mevcut ya da
potansiyel doku hasarı ile ilişkili olarak tarif edilen hoş olmayan
duyusal ve duygusal bir deneyimdir”. Ağrı psikiyatrik
bozuklukların bir belirtisi olabildiği gibi, kronik ağrılı durumlara
ikincil olarak anksiyete ve depresyon ortaya çıkabilmekte ve
ağrılı durumlarda bu gibi psikiyatrik bozuklukların varlığı ağrı
düzeyini artırabilmektedir. Son yıllarda tanımlanmış bir kavram
olan anksiyete duyarlılığı (AD) anksiyeteye bağlı duyum ve
belirtilerin zararlı fiziksel ve/veya toplumsal sonuçları olduğuna
dair aşırı bir korkudur (8). Anksiyete duyarlılığı yüksek olan
kişilerde ağrı algısı değişmekte ve ağrı daha şiddetli düzeyde
algılanmaktadır (9). 

Bu çalışmada amacımız EMG sırasında duyulan ağrı ile ilişkili
olan faktörlerin değerlendirilmesidir. Varsayımımız anksiyetesi
yüksek olan kişilerde ve depresif belirtilerin varlığında EMG’de
beklenilen ve yaşanılan ağrı düzeylerinin yüksek olduğudur. 

Yöntem

Araştırmanın çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllüler
tarafından oluşturulan grupta prospektif olarak yapılması
planlandı. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan
çalışma için izin alındı (2010/137) ve katılan tüm hastalara ve
sağlıklı gönüllülere ‘Bilgilendirilmiş Onam Formu’ imzalatıldı. 

Çalışma Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakırköy,
Maslak, Fulya Hastaneleri EMG Laboratuvarlarında Şubat 2011
ve Haziran 2011 tarihleri arasında yapıldı. Tuzak nöropati,
radikülopati ve polinöropati ön tanıları ile EMG incelemesi için
yönlendirilen 18-70 yaş arasındaki hastalar çalışma grubuna
davet edildi. Anksiyete duyarlılık puanlarının karşılaştırılmalı
değerlendirilmesi için çalışma grubu ile benzer özellikler taşıyan
30 kişilik sağlıklı kontrol grubu oluşturuldu. Anksiyete duyarlılık
puanlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi için çalışma grubu
ile benzer özellikler taşıyan sağlıklı kontrol grubu oluşturuldu.
Yazılı ve sözel bilgilendirilmiş onam sonrası çalışmaya katılmayı
kabul eden gönüllüler, çalışmada görevli nöroloji uzmanları
tarafından alınan öykü ve tıbbi kayıtlar kullanılarak
değerlendirildi. Daha önce EMG yaptırmış olan, ağrı, depresyon,
anksiyete nedeni ile ilaç kullanan, diyabetes mellitus ve kanser
tanısı olan, formları dolduracak düzeyde okuma yazması
olmayan, ağır sistemik ve metabolik hastalığı ve bilinç bozukluğu
olan hastalar ve gebeler çalışmaya alınmadı. 

Değerlendirme 

EMG öncesi değerlendirme: Hastalardan yaş, boy, kilo, eğitim
düzeyi, daha önce EMG yaptırıp yaptırmadığı bilgilerini içeren bir
anket doldurmaları istendi. İncelemeyi yapacak doktor
tarafından EMG incelemesinin nasıl yapılacağı (sinir ileti
incelemeleri (Sİİ) ve iğne EMG (i-EMG)) anlatıldı ve hastaların

inceleme ile ilişkili soruları yanıtlandı. Görsel Analog Skala (GAS)
üzerinde 0’ın hiç ağrı olmamasını, 10’un hayatta yaşadığı en
şiddetli ağrıyı tanımladığı bilgisi verildikten sonra, incelemeye
başlamadan önce katılımcılardan Sİİ ve i-EMG için “Bekledikleri
Ağrı Düzeyi”ni (BAD) aynı sayfada alt alta yerleştirilmiş iki GAS
skalası üzerinde işaretlemeleri istendi. Elektromiyografi
incelemesine başlamadan önce hastaların depresyon ve
anksiyete düzeyini değerlendirmek için Beck Depresyon Ölçeği
(BDÖ), Anksiyete Duyarlılık İndeksi (ADİ), Durumluluk-Süreklilik
Kaygı Envanteri (Stai-form Tx-1 ve Stai-form Tx-2) verildi.

EMG sonrası değerlendirme: İnceleme bittikten sonra, ön
yargı oluşturmasın diye ayrı bir sayfada, hastalardan Sİİ ve 
i-EMG sırasında “Yaşadıkları Ağrı Düzeyi”ni (YAD) aynı sayfada
yer alan iki ayrı GAS üzerinde işaretlemeleri ve Durumluluk Kaygı
Envanterini tekrar doldurmaları istendi. 

Değerlendirme Araçları 

Elektromiyografi: İnceleme için Synergy EMG cihazı
kullanıldı. Elektromiyografi uygulaması araştırmada yer alan üç
ayrı nöroloji uzmanı tarafından yapıldı. Motor Sİİ
kayıtlamalarında yüzeyel eyer elektrod kullanıldı ve elektrod
kasın en şişkin yeri ile tendon arasına yerleştirilerek kayıtlama
yapıldı. Ön tanıya göre üst ve alt ekstremitede median, ulnar,
peroneal, tibial sinirlerde Sİİ çalışıldı. Duysal Sİİ yüzeyel halka
elektrod kullanılarak antidromik yöntemle yapıldı. İnceleme
sırasında cilt ısısının ayak ve el dorsumunda minumum 32 ºC
üzerinde olmasına dikkat edildi. İğne EMG incelemesi 0,46 mm
çapında, 37 mm uzunluğunda Konsantrik İğne Elektrod (KİE)
(Medelec, Oxford Instruments, Surrey, UK) kullanılarak yapıldı.
Normal kas içinde KİE 300-500 ms giriş aktivitesi yaratacak 0,5-1
cm lik iğne hareketleri ile kaslar incelendi. Her hastaya Sİİ yapıldı
ancak Karpal Tünel Sendromu (KTS) gibi Sİİ ile tanı konulan
durumlarda i-EMG yapılmadı.

Beck Depresyon Ölçeği: Çalışmada depresif belirtilerin
varlığını ve şiddetini değerlendirmek amacı ile kullanıldı. BDÖ
toplam 21 soru ile depresyon belirtilerini bedensel, duygusal,
bilişsel olmak üzere 3 alanda değerlendirmeyi sağlayan,
özbildirim olarak uygulanan bir ölçektir. Alınacak en yüksek puan
63’tür. Beck ve arkadaşları (10) tarafından geliştirilmiş olup
ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Hisli ve arkadaşları
ark. (11) tarafından yapılmıştır. BDÖ puanlarına göre 10-16 puan
arası hafif, 17-29 puan arası orta ve 30-63 puan arası şiddetli
depresif belirtiler olarak değerlendirilir. Ölçeğin kesme puanı 17
olup üzeri klinik olarak anlamlı düzeyde depresif belirtilerin
varlığını gösterir.

Anksiyete Duyarlılığı İndeksi: Çalışmada anksiyete
duyarlılığını değerlendirmek üzere kullanıldı. Reiss ve ark. (12)
tarafından 1986 yılında geliştirilmiş olan ölçeğin Türkçeye
çevrilmiş formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması Ayvaşık ve
ark. (13) tarafından yapılmıştır. Özbildirim olarak uygulanan ölçek
fiziksel, bilişsel ve sosyal olmak üzere üç alt ölçekten ve toplam
16 maddeden oluşmaktadır. 

Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği (State- Trait Anxiety
Inventory): Çalışmada anksiyete düzeyinin değerlendirilmesi için
kullanıldı. Spielberg tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye
çevrilmiş formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması Öner ve ark.
(15) tarafından yapılmıştır. Her biri 20 sorudan oluşan iki ayrı alt
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ölçekten oluşur. Durumluluk kaygı ölçeği belirli bir durumdaki
anksiyete düzeyini gösterirken, süreklilik kaygı ölçeği bireyin
içinde bulunduğu durumdan bağımsız olarak yaşadığı anksiyete
düzeyini değerlendirir. Her iki ölçekte alınan puanlar 20 ile 80
arasında dağılır. Yüksek puanlar yüksek anksiyete seviyesini,
düşük puanlar ise düşük anksiyete seviyesini gösterir.

İstatistiksel Yöntem

Çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim, boy, kilo, inceleme yapılan
ekstremite, i-EMG’de incelenen kas sayısı, ön tanı, BDÖ, ADİ,
EMG öncesi-sonrası Durumluluk Kaygı Ölçeği (Stai-form tx-1),
EMG öncesi Süreklilik Kaygı Ölçeği (Stai-form tx-2) değişkenleri
ile EMG öncesi ve sonrası BAD-GAS ve YAD-GAS skorları
arasındaki ilişki ANOVA ile değerlendirildi. Sinir ileti incelemeleri
ve i-EMG öncesi ve sonrasındaki BAD-GAS ve YAD-GAS
değerleri eşli t test ile araştırıldı. Değişkenler arasındaki ilişkinin
belirlenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı.
İstatistiksel anlamlılık p<0,05 kabul edildi. İstatistiksel analizler
için SPSS 13.0 programı kullanıldı.  

Sonuçlar 

Çalışma grubunun yaş ortalaması 40,6±11,3 olup, grubun
%55,6’sı kadın (n=60 ), %44,4’ü (n= 48) erkeklerden oluşmaktadır.
Tablo 1 hastaların demografik verilerini, YAD-GAS, BDÖ, ADS,
Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri ortalama değerlerini
göstermektedir. Çalışma grubunun eğitim seviyesi yüksek olup
grubun %61,5’i (n=67) üniversite mezunu, %25,7’si (n=28) lise
mezunu ve %11,9 (n=13) ortaokul mezunlarından oluşmaktadır.
Hastaların tümüne Sİİ yapılırken, %66,7’sinde (n=72) i-EMG
uygulandı. Ortalama çalışılan kas sayısı 3,8±3,0 (0-12) olup,
çalışma grubunun %59,6’sında (n=65) üst, % 31,2’sinde (n=34) alt
ve %8,3’ünde (n=9) hem alt hem üst ekstremitede iEMG
incelemesi yapıldı. Otuz üç hasta Bakırköy (%30,6), 25 hasta
Fulya (%23,1) ve 50 hasta Maslak (%46,3) Hastanesi EMG
Laboratuvarında incelendi. 

İncelenen kas sayısı ile i-EMG’deki YAD-GAS skorları
arasında anlamlı ilişki saptandı (r=0,67, p=0,001). Kadın ve
erkekler arasında Sİİ (p=0,405) ve i-EMG’de (p=0,721) YAD-GAS
değerleri arasında farklılık bulunmadı (Tablo 2). Ancak kadınlar
(4,6±2,0) Sİİ’de erkeklerden (3,0±2,0) daha yüksek ağrı beklentisi
içinde iken (p<0,01; df= 106), i-EMG’de bu farklılık saptanmadı
(p=0,109; df=70). 

Hastaların EMG öncesi ve sonrası Sİİ ve i-EMG BAD ve YAD
GAS skorları eşli t test ile araştırıldı. Sinir ileti incelemeleri öncesi
ve sonrası beklenen ve yaşanan ağrıda istatistiksel anlamlılık
saptanmazken, i-EMG’de hastaların BAD-GAS değerleri YAD-GAS
skorlarından yüksek bulundu (p=0,017; df=71) (Tablo 3). 

Beck Depresyon Ölçeği ortalama puanları grubumuzun
depresif olmadığını gösterdi (7,8±6,5). Anksiyete Duyarlılık
İndeksi skoru hastalarda (n=108) (21,2±11,2), sağlıklı kontrol
grubunda (n=30) (24,9±13,5) bulundu ve her iki grup arasında
anlamlı  farklılık saptanmadı (p=0,131; df=135). Anksiyete
duyarlılık indeksi ve inceleme öncesi i-EMG BAD-GAS skorları
(n=72) arasında istatistiksel ilişki saptandı (p=0,036; df=71).
İnceleme bitiminde hastalardan  %47,7’si (n= 52) Durumluluk
Kaygı Envanterini tekrar doldurmaya gönüllü oldu. İnceleme
sonrası verilen Durumluluk Kaygı Ölçeği (Stai- form Tx-1) (n=52)
ortalamaları, öncesinde verilenlerden anlamlı olarak yüksek
saptandı (p=0,00; df= 107). 

Tartışma 

Tanı amaçlı tetkiklerin yapılması öncesinde gerek tanıya
yönelik, gerekse uygulama sırasında yaşanacak ağrı, acı ile ilişkili
kaygı, anksiyete hastaların tetkikleri yaptırmaktan kaçınmasına yol
açabilmektedir (3,5,6,16). Anksiyete düzeyi yüksek kişilerde dental
enjeksiyon gibi ağrılı uygulamalar sırasında daha yüksek düzeyde
ağrı yaşamaktadır (17,18). Periferik sinir sistemi hastalıklarının

Tab lo 1 . Demografik özellikler, Görsel Ağrı Skalası skorları ve test bataryalarının
ortalama değerleri

D eğişkenler O rtalam a±SS (m in-m aks)

Yaş (n=108) 40,6±11,3 (20-68)

Boy (cm) (n=108) 169,0±10,2 (150-206)

Kilo (kg) (n=108) 74,8±15,9 (45-120)

Beck Depresyon Ölçeği (n=108)

7,8±6,5 (0-34)

Anksiyete Duyarlılık İndeksi (n=108) 21,2±11,2 (2-53)

İÖ-Durumluluk Kaygı Envanteri (n=108) 41,5±5,4 (25-56)

İÖ-Süreklilik Kaygı Envanteri (n= 106) 47,1±4,6 (35-59)

İS-Durumluluk Kaygı Envanteri (n=52) 42,1±6,9 (31-60)

N: Katılımcı sayısı, SS: Standart Sapma, Min: Minumum, Maks: Maksimum, 
Sİİ: Sinir İleti İncelemesi, EMG: Elektromiyografi, BAD: Beklenen Ağrı Düzeyi, 
i-EMG: İğne EMG, YAD: Yaşanan Ağrı Düzeyi, GAS: Görsel Ağrı Skalası, 
İÖ: İnceleme öncesi, İS: İnceleme sonrası

Tab lo 2 . Kadın ve erkek cinsiyette Görsel Ağrı Skalası skorlarının karşılaştırılması

G AS±SS K adın Erkek p  değeri df 

İÖ- Sİİ BAD (60 K, 48 E) 4,6±2,0 3,0±2,0 0,00* 106

İÖ-i-EMG BAD  (40K, 32E) 5,1±2,2 4,3±2,3 0,10 70

İS- Sİİ YAD (60 K, 48 E) 3,6±2,4 3,1±2,6 0,40 106

İÖ-i-EMG YAD (40K, 32E) 4,2±3,0 3,5±2,8 0,72 70

K: Kadın, E: Erkek, Sİİ: Sinir İleti İncelemesi, EMG: Elektromiyografi, 
BAD: Beklenen Ağrı Düzeyi, i-EMG: İğne EMG, YAD: Yaşanan Ağrı Düzeyi, 
GAS: Görsel Ağrı Skalası, İÖ: İnceleme öncesi, İS: İnceleme sonrası, 
SS: Standart Sapma, *=p<0,05

Tab lo 3 . Sinir ileti incelemeleri ve iğne EMG’de beklenen ve yaşanan ağrı 
düzeylerinin karşılaştırılması

İncelem e İÖ  BAD -G AS İS YAD -G AS p değeri df

Sİİ (n=108) 3,9±2,2 (0-9) 3,4±2,5 (0-10) 0,101 107

i-EMG (n=72) 4,7±2,2 (0-10) 3,9±2,9 (0,1-10) 0,017* 71

n: Katılımcı sayısı, İÖ: İnceleme öncesi, İS: İnceleme sonrası, GAS: Görsel Ağrı Skalası,
Sİİ: Sinir İleti İncelemesi, i-EMG: İğne Elektromiyografi, BAD: Beklenen ağrı düzeyi, 
YAD: Yaşanan ağrı düzeyi, *: p<0,05
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tanısında yaygın olarak kullanılan EMG ağrıya neden olan tetkikler
içinde yer almakta olup literatürde EMG ve ağrı ilişkisini
değerlendiren az sayıda çalışma bulunmaktadır (1-5).
Çalışmamızda nöroloji pratiğinde yaygın olarak kullanılan EMG
incelemesi sırasında hastaların yaşamayı bekledikleri ve
yaşadıkları ağrı düzeylerinin, hastaların depresif ya da kaygılı
olmaları ile ilişkili olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır.

Hastaların yaşları, boyları, kiloları, eğitim düzeyleri, çalışılan
ekstremiteleri, ön tanıları ve incelemeyi yapan doktor ile Sİİ ve i-
EMG’deki BAD ve YAD GAS skorları arasında ilişki bulunmadı.
Bazı çalışmalarda kadın cinsiyette EMG sırasında ağrının daha
şiddetli yaşandığı bildirilmiştir (1-4). Çalışmamızda Sİİ’de kadınlar
erkeklerden daha yüksek şiddette ağrı beklentisi bildirmekle
(p<0,01) birlikte, hem Sİİ’de hem i-EMG’de yaşanan ağrı düzeyleri
cinsiyetler arasında farklı bulunmadı. Gans ve Kraft’ın (1977)
bulgularından farklı olarak i-EMG’de çalışılan kas sayısı arttıkça,
hastalar tarafından daha şiddetli ağrı düzeyleri bildirildi (1). 

Ağrı beklentisi tetkik ile ilişkili anksiyetenin temel
nedenlerinden birisi olup, hastayı yapılacak tetkik konusunda
bilgilendirmek anksiyete ve ağrının azalmasına yardımcı olur.
Mamografi yapılacak hastalara inceleme öncesi yapılan
açıklama hem tetkik sırasında duyulan ağrıyı hem de anksiyete
şiddetini anlamlı düzeyde azaltmaktadır (19,20). Ancak
mamografi özellikli bir tanısal değerlendirme yöntemi olup,
malignite ön tanısı ya da malignite izlemi amaçlı kullanılmaktadır
ve bu grupta anksiyete temel olarak tanı ile ilişkilendirilmektedir
(20). Elektromiyografi ile ilişkili ağrı ve anksiyeteyi değerlendiren
bir çalışmada hastaların %40’ı inceleme hakkında
endişelenirken, %58’i testten çıkacak sonuçla ilgili kaygı
yaşadıklarını bildirmişlerdir (5). İnceleme öncesinde hastalara
detaylı bilgi verilmesinin ağrı ve anksiyete düzeylerinin
azalmasını sağlayabileceği görüşüne katılıyoruz (5). Ancak
çalışmamızda tüm hastalara bilgi verilmiş olması nedeni ile
bilgilendirmenin etkisini değerlendiremedik. 

Çalışmamızda hastaların hem Sİİ ve i-EMG için daha şiddetli
ağrı düzeyleri beklerken, daha düşük şiddette ağrı yaşadıkları
saptandı. İğne EMG’nin genellikle hastalar için daha çok
anksiyete oluşturması ve i-EMG’de yaşadıkları ağrının
istatistiksel anlamlı olacak derecede bekledikleri ağrıdan daha
düşük olması önceki çalışmalarla uyumlu bir bulgu olup (5),
çalışmamızda değerlendirilmemiş olmakla birlikte bu hastalarda
kan, enjeksiyon- yaralanma fobisinin varlığı ile ilişkili olabilir. Bir
diğer çarpıcı bulgu da hastaların hem BAD hem YAD GAS
skorlarının 5 değerini aşmamasıdır. Oysa hastalar kimi zaman
incelemeyi isteyen hekim tarafından EMG’nin çok ağrılı bir
inceleme olduğu şeklinde şartlandırılarak laboratuvara
gelmektedirler (21). Bu ön yargı hastanın inceleme öncesinde ve
sırasında yoğun kaygı yaşamasına neden olabilen bir faktördür.
Hastaların orta şiddeti aşmayan ağrı yaşayacakları bilgisinin
hekimler tarafından bilinmesi de kanımızca önemlidir.
Elektromiyografi sırasında ağrıyı araştıran iki çalışmada da
hastaların yarısından çoğunun beklediklerinden daha az şiddette
ağrı yaşadıkları bildirilmiştir (2,21). 

Hastalarımızın (n=108) BDÖ ortalaması depresyon ile uyumlu
değildi, bu nedenle depresif hasta grubunda BAD ve YAD

arasında ilişki olup olmadığı sorusuna cevap verilemedi.
Çalışmamızda ADİ skorları, hastaların i-EMG öncesi bekledikleri
ağrı şiddetti ile ilişkili bulundu. Anksiyete duyarlılığı her ne kadar
temelde anksiyeteye bağlı duyum ve belirtilerin zararlı fiziksel
ve/veya toplumsal sonuçları olduğuna dair aşırı bir korku olarak
tanımlansa da, anksiyete duyarlılığı yüksek olan kişilerde ağrı
algısı değişmekte ve ağrı daha şiddetli düzeyde  algılanmaktadır
(9,22). Anksiyete duyarlılığı ve ağrı düzeyi arasındaki ilişki
özellikle ağrıdan korkma varlığında ortaya çıkmaktadır. Restoratif
diş hekimliği uygulaması yapılan kişilerde, özellikle diş hekimi
fobisi bulunanlarda belirgin olmak üzere anksiyete duyarlılığının
yüksek olması hem beklenen ağrı hem de yaşanılan ağrı düzeyi
ile ilişkili bulunmuştur (23). Elektromiyografi ile ilişkili anksiyete ve
ağrıyı değerlendiren bir çalışmada, antipsikotik ya da anksiyolitik
ilaç kullanan, yaşam olayları ve EMG incelemesi ile ilişkili
endişeleri olan hastaların hem durumluluk hem süreklilik kaygı
skorlarının yüksek olduğu bildirilmiştir (5). Bel ağrısı nedeni ile i-
EMG yapılacak hasta grubunda yapılan bir başka çalışmada da
hastaların anksiyete seviyesi yüksek saptanmıştır ve EMG öncesi
hastalara verilen bilgi ile anksiyetinin azaldığı bulunmuştur (2).
Çalışmamızda durumluluk-süreklik kaygı düzeyleri ve ağrı şiddeti
arasında ilişki saptanmadı. Çarpıcı bulgu da, durumluluk kaygı
düzeyinin inceleme sonrasında artmasıdır. Bunun hastaların test
sonuçları ve tanıları ile ilgili yaşadıkları kaygı ile ilişkili olduğunu
düşünüyoruz.

Çalışmamızın sınırlılıkları arasında, çalışma grubumuzun
eğitim seviyesi yüksek kişilerden oluşması, EMG uygulamasının
farklı kişiler tarafından yapılmış olması, i-EMG’de incelenen
kasların ağrı şiddetlerinin ayrı ayrı değerlendirilmemesi, önceki
ağrılı tanısal uygulamaların varlığının sorgulanmamış olması ve
EMG incelemesi sonrasında hastalarımızın %52‘sinin durumluluk
kaygı ölçeğini doldurmamaları yer almaktadır. Çalışmamızın bu
sınırlılıklarının ağrı ve anksiyete düzeylerini etkilemiş
olabileceğini düşünüyoruz.

Sonuç olarak, EMG incelemesi öncesinde beklenen ve
inceleme sırasında yaşanan ağrı düzeyleri orta şiddeti
aşmamaktadır. Hastaların hem Sİİ ve hem i-EMG için ağrı
beklentileri yaşadıkları ağrıdan daha yüksek olmaktadır. Bu
bilginin inceleme öncesinde paylaşılmasının hastanın EMG’ye
uyumunu arttıracağını düşünüyoruz. İğne EMG’de çalışılan kas
sayısı arttıkça hastalarının yaşadıkları ağrı daha şiddetli
olmaktadır. Bu nedenle tanı ile yeterli olacak en az sayıda kas
incelenmesi önemlidir. Ağrı ile ilişkili anksiyete ‘ağrı fobisi’ olarak
ele alınabilir, özellikle i-EMG ile ilişkili ağrı beklentisinin yüksek
olması kan enjeksiyon-yaralanma fobisinin varlığını
düşündürmektedir. İleriki çalışmalarda hem fobi hem de
kaçınmanın değerlendirilmesi aydınlatıcı olabilir. Elektromiyografi
ile ilişkili anksiyetenin ağrı kadar incelemenin sonucu ile de
ilişkili olduğu düşünüyoruz. Tanı amaçlı bir değerlendirme olan
EMG sonrasında hastanın incelemesini isteyen hekime ulaşana
dek kaygısının devam edeceği ön görüşüyle, hastaya
incelemenin sonucu ile ilgili kısa bir bilgi vermenin rutin bir
alışkanlık haline getirilmesini öneriyoruz.
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