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ARAfiTIRMA

YAfiLANMAYLA B‹RL‹KTE BOY UZUNLU⁄U VE
OTURMA (BÜST) YÜKSEKL‹⁄‹NDE MEYDANA
GELEN DE⁄‹fi‹MLER
Timur GÜLTEK‹N
Galip AKIN

ÖZ
Girifl: Ülkemizde yetiflkinler üzerinde yap›lan antropometrik araflt›rmalar›n çok s›n›rl› oldu¤u bilinmektedir. Bu araflt›rma, yafl ve cinsiyetler aras›nda boy ve oturma yüksekli¤i aç›s›ndan eriflkin bireylerde nas›l bir de¤iflimin oldu¤unu ortaya koymak amac›yla yap›lm›flt›r.
Hastalar ve Yöntem: Ankara’da yaflayan orta ve üst sosyoekonomik düzeye mensup
toplam 1422 yetiflkin (610 kad›n ve 812 erkek) birey rastgele örneklem yöntemiyle kesitsel
olarak incelenmifltir. Boy ve oturma yüksekli¤i antropometrik de¤iflkenleri International Biological Programme (IBP)’›n öngördü¤ü teknikler do¤rultusunda ölçülmüfltür. Elde edilen antropometrik ölçümler LMS metodu yard›m›yla yafla ve cinsiyete göre yüzdelik e¤rileri (persentilleri) oluflturulmufltur.
Bulgular: Araflt›rma bulgular›m›za göre boy ve oturma yüksekli¤i de¤erlerinde erkeklerin tüm yafl aral›klar›nda kad›nlara göre daha büyük de¤erler gösterdi¤i saptanm›flt›r. Boy ve
oturma yüksekli¤inin her iki cinsiyette yafl ile birlikte azald›¤› gözlenmifltir.
Sonuç: Bu bulgularla birlikte insan›n hayat döngüsü boyunca vücut oranlar›n›n ayn› kalmad›¤›, sürekli de¤iflim içerisinde oldu¤u ve bu de¤iflimler önceden bilinirse insan›n sa¤l›¤›n›n
korunmas› ve gerekli önlemlerin al›nmas›n›n sa¤lanabilece¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r.
Anahtar sözcükler: Boy, Oturma yüksekli¤i, Yafll›l›k, Seküler trend, Antropometri

RESEARCH

CHANGINGS ON BODY STATURE AND SITTING
HEIGHT VALUES WITH AGING
ABSTRACT

‹letiflim (Correspondance)
Dr. Timur GÜLTEK‹N
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Antropoloji Bölümü 06100 S›hhiye/ANKARA
Tlf: 0312 309 3761 Fax: 0312 309 3761
e-mail: tgul@humanity.ankara.edu.tr
Gelifl Tarihi:
(Received)

02/04/2005

Background: There are few studies on anthropometry and adult people in our
country. In this study, we aim to reach the differentiation amongst adult people in respect of
height and sitting height.
Patients and Methods: This was a population-based, cross-sectional study. A total of
1422 adult persons (610 female, 812 male; age range, 18-90 y) who are from middle and
upper socioeconomic classes were selected randomly in the city of Ankara (Turkey). Following
the International Biological programme (IBP), height and sitting height anthropometric
measurements were taken. Collected data were grouped by gender and age and all centiles
constructed with the help of LMS methods.
Results: In accordance with the findings of this study men were significantly taller than
women in all age groups. Besides it was seen that height and sitting height anthropometric
variables decrease correspondingly with aging in men and women.
Conclusions: These observations indicated that human body proportion chances
during life span and if we realize these changes we can have the necessary steps to save and
provide continuity to human health.
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G‹R‹fi
oy uzunlu¤u ele al›nan toplulu¤un genel fiziksel (karakte-

Bristik) özelliklerini yans›tmas› aç›s›ndan önemlidir. Çünkü

boy uzunlu¤u bireylerin daha önce karfl›laflt›klar› sa¤l›k ve beslenme problemleri, anne karn›ndaki ve çocukluk dönemdeki
koflullar hakk›nda bilgiler verebilir (1). Boy uzunlu¤unun yafl›n
ilerlemesine ba¤l› olarak göstermifl oldu¤u iliflki birçok araflt›rmaya konu olmufltur. Son yüzy›lda boy ortalamas›ndaki art›fla
ra¤men her dönemde yafll›lar gençlerden daha k›sad›r. Bu durumun aç›klanmas›nda genetik etmenlerden çok, çevresel faktörlerin daha önemli rol oynad›¤› söylenebilir (2). Boy küçülmesi bayanlarda erkeklerden daha erken yafllarda bafllar ve
daha belirgindir. Bu boydaki azalman›n temel nedenleri aras›nda uzun kemiklerde belirgin k›salma beklenemeyece¤inden
yafllanma ile, boy küçülmesinin büyük k›sm› vertebral kolondaki k›salmadan kaynaklan›r. Omurlar aras›ndaki disklerdeki
s›k›flma, osteoporoz, omurgadaki e¤ilme ve ayakta dik duramama say›labilmektedir (3, 4, 5, 6). Dolay›s›yla yafll›lar, yeni
do¤an ve erken çocukluk dönemindeki oranlar›n tersine, daha k›sa bir gövde ve nispeten uzun ekstremiteler ile karakterize edilirler (7, 8).
Ülkemizde bu konuyla ilgili araflt›rmalar›n ve hatta antropometrik araflt›rmalar›n çok da s›n›rl› oldu¤u bilinmektedir.
Bu araflt›rma; yaflam süreci içinde yetiflkin bireylerde boy
uzunlu¤unun ne tür bir de¤iflim gösterdi¤ini ve boy uzunlu¤undaki seküler de¤iflimi ortaya koymak amac›yla yap›lm›flt›r.

¤iflken için 5., 10., 25., 50., 75., 90., ve 95. yüzdelik e¤rileri oluflturulmufltur.
Boy ve büst yüksekli¤i için düzgünlefltirilmifl yüzdelik e¤rileri, LMS metodu yard›m›yla elde edilmifltir. LMS metodu yard›m›yla elde edilen yüzdelik de¤erlerin, KaleidaGraphTM 3.51
yard›m›yla grafikleri çizilmifltir.
LMS metodu ile elde edilen yüzdelikler, afla¤›daki formül
yard›m›yla hesaplanm›flt›r.
Yüzdelik = M (1 + LSZ)1/L
Burada Z: Z-skoru de¤erini, M: median ve L: çarp›kl›k katsay›s›n›, S ise varyasyon katsay›s›n› gösterir.

BULGULAR
raflt›rmam›zda örneklem grubumuzu 18 yafl ve üstü birey-

Aler oluflturmaktad›r. Örneklemimizin yafl ortalams› kad›n-

GEREÇ VE YÖNTEM

larda 44.87, erkeklerde ise 37.40 olarak tespit edilmifltir.
Kad›nlara ait boy yüzdelik (persentil) de¤erleri fiekil 1’de
görülmektedir. Yüzdeliklere genel olarak bak›ld›¤›nda boy
uzunlu¤unda, 18 – 90 yafllar› aras›nda bir azal›fl›n oldu¤u görülmektedir. 50. yüzdelik persentil de¤erine bakt›¤›m›zda
18–35 yafl aras›ndaki bireylerde boy uzunlu¤unun sonraki
yafllara göre daha h›zl› bir düflüfl gösterdi¤i ve ard›ndan bu düflüfl h›z›n›n azald›¤› ve hatta 35 – 50 yafllar› aras›nda e¤rinin
biraz daha yatay konuma yaklaflt›¤› görülmektedir. Boy aç›s›ndan en fazla düflüflün oldu¤u yafl aral›¤› 25.0-29.9 yafl’d›r
(Tablo 1). 50 yafl›ndan sonra ise; boydaki azalman›n tekrar
artt›¤› ve bu azalman›n 90’l› yafllara kadar devam etti¤ini görebilmekteyiz. Boy de¤erinin minimum oldu¤u yafl aral›¤› 65
yafl ve üstü bireyler oluflturmakta ve bu de¤er 149.37 cm’dir.

Örneklemin yafl da¤›l›m›n› 18 yafl ve üstü bireyler oluflturmaktad›r. Örneklemimizin; Ankara’da yaflayan orta ve üst
sosyoekonomik düzeyi temsil etmesine özen gösterilmifltir.
Bu amaç do¤rultusunda bütün antropometrik ölçümler Ankara il merkezinden elde edilmifltir. Antropometrik ölçümler,
memur, ö¤renci, iflçi, ev han›m›, emekli iflçi ve memurlardan
al›nm›flt›r. Huzurevindeki bireylerin ise sa¤l›k durumlar› gözönünde bulundurularak, yata¤a ba¤›ml› olmayan olmak üzere
toplam 1422 (610 kad›n, 812 erkek) birey üzerinde antropometrik ölçümler al›nm›flt›r.
Çal›flmam›zda al›nan boy ve büst yüksekli¤i antropometrik ölçümleri, International Biological Programme (IBP)’in
önerileri gözönünde bulundurularak Martin Tipi antropometreyleTM al›nm›flt›r (9, 10).
Biliyoruz ki eldeki verileri yafl gruplar›na ay›rarak de¤erlendirilip yüzdeliklerin oluflturulmas›, devaml› veri kayb›na neden olmaktad›r. Bu nedenle bireyleri yafl gruplar›na ay›rmadan, ölçümlerin genel yönelimini tespit etmek en do¤ru yoldur (11). LMS metodu yard›m›yla, her bir antropometrik de-

fiekil 1— LMS Metodu yard›m›yla, kad›nlar›n düzgünlefltirilmifl yafla
göre boy yüzdelik e¤rileri (Persentil).
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Tablo 1— Kad›n ve erkek bireylerin boy de¤erleri (cm)
Kad›nlar
Yafl (y›l)
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-64
65+
Toplam

n

Ortalama

ss

164.29
160.90
158.58
157.73
157.61
156.58
157.21
154.39
149.37
157.16

6.35
7.07
5.95
5.09
5.89
5.57
5.06
5.79
6.61
7.29

Ortalama

ss

Anlaml›l›k

175.78
176.32
173.85
169.80
169.49
168.20
165.93
165.54
163.72

6.21
5.74
6.46
6.77
6.53
6.76
6.51
6.02
6.51

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

172.47

7.64

0.000

74
61
54
59
73
108
43
47
91
610

Erkekler
n
44
346
123
44
61
41
40
40
73
Toplam
812

fiekil 2— LMS Metodu yard›m›yla, erkeklerin düzgünlefltirilmifl yafla
göre boy yüzdelik e¤rileri.
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fiekil 3— LMS Metodu yard›m›yla, kad›nlar›n düzgünlefltirilmifl yafla
göre büst yüksekli¤i (Oturma yüksekli¤i) yüzdelik e¤rileri

Boy de¤erinin maksimum oldu¤u yafl ise 18-24 yafllar› aras›nda 164.29 cm’dir.
Erkek bireylere ait boy uzunlu¤u yüzdelik de¤erleri fiekil
2’de sunulmaktad›r. fiekilde anlafl›laca¤› gibi erkek bireylerde
de kad›nlarda oldu¤u gibi 18- 90 yafl aras› devaml› bir boy
azal›fl› görülmektedir. Bu azal›fl 30 – 40 yafllar› aras›nda daha
çok göze çarpmaktad›r. 30.0-34.9 yafllar› aras›nda 2.47 cm’lik azalma görülmektedir (Tablo 1). 40 – 90 yafllar› aras› ise
50. persentil de¤erinin düzgün bir azal›fl gösterdi¤i dönemdir.
65 yafl›ndan sonra ise boyda yaklafl›k olarak 3.55 cm’lik bir
düflüfl olmaktad›r (Tablo 1). Erkeklerde ise kad›nlara göre
maksimum boy de¤erine yaklafl›k olarak 25-29 yafllar› aras›nda rastlanmaktad›r. Bu yafllar aras›ndaki ortalama boy de¤eri
176.32 cm’dir. Bu da bize erkeklerdeki boy uzamas›n›n kad›nlara göre daha uzun bir dönem ald›¤›n› ve 25 yafl›na kadar
devam etti¤ini göstermektedir. Erkeklerdeki minimum boy
de¤eri ise kad›nlarda oldu¤u gibi 65 yafl›ndan sonra rastlanmaktad›r ve bu de¤er 163.72 cm’dir.
Boy uzunlu¤u, kad›n ve erkekler aras›nda karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 18 – 90 yafllar aras›nda erkek bireylerin kad›nlara göre
daha büyük de¤erlere sahip oldu¤u görülmektedir. 40 – 50’li
yafllar aras›nda fark›n az oldu¤u fakat bu yafltan sonra cinsiyetler aç›s›ndan boy fark›n›n artt›¤› görülmektedir. Cinsiyetler
aç›s›ndan boy fark› 50 yafl›ndan sonra kad›nlarda h›zl› bir
azalma ile kendini göstermektedir. Kad›n ve erkekler aras›nda boy de¤erinin yafl ile birlikte anlaml›l›k düzeyine bak›ld›¤›n-
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Tablo 2— Kad›n ve erkek bireylerin büst yüksekli¤i (Oturma yüksekli¤i) de¤erleri (mm)
Kad›nlar
Yafl (y›l)

n

Ortalama

ss

18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-64
65+
Toplam

73
59
54
57
73
108
43
47
91
605

862.56
854.85
836.85
837.74
835.60
824.38
818.86
800.29
748.15
821.92

32.84
36.67
32.68
26.12
28.13
33.36
33.39
36.74
47.88
49.29

Ortalama

ss

Anlaml›l›k

916.77
916.17
907.75
890.73
891.77
883.85
873.15
857.90
832.89

31.61
30.10
32.19
33.16
35.58
33.98
33.06
43.20
41.80

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

897.61

42.23

0.000

Erkekler
n
44
346
122
44
61
40
40
40
73
Toplam
810

fiekil 4— LMS Metodu yard›m›yla, erkeklerin düzgünlefltirilmifl yafla
göre büst yüksekli¤i (Oturma yüksekli¤i) yüzdelik e¤rileri.
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fiekil 5— Kad›n ve erkeklerde yafla göre oturma yüksekli¤i/boy endisi

da tüm yafl aral›klar›nda erkek ve kad›nlar aras›nda anlaml› bir
farkl›l›¤›n oldu¤u görülmektedir (p<0.01).
Antropometrik de¤iflkenlerden ikincisi ise büst yüksekli¤idir. Büst yüksekli¤i, vücudun üsttaraf büyümesini gösteren
önemli antropometrik de¤iflkenlerden birisidir. Kad›nlara ait
büst yüksekli¤i yüzdelik de¤erleri fiekil 3’de görülmektedir.
Kad›nlarda büst yüksekli¤i 50. yüzdelik de¤eri 18 – 45 yafllar› aras› hafif bir azal›fl göstermektedir. 45 yafl›ndan sonra ise
bu azal›fl daha da h›zlanmaktad›r. Bu azal›fl yaklafl›k olarak 90
yafl›na kadar devam etmektedir. Büst yüksekli¤i kad›nlarda
maksimum de¤erini 18-24 yafllar› aras›nda almaktad›r
(862.56 mm). 65 yafl›ndan sonra ise büst yüksekli¤inin minimum de¤ere ulaflt›¤› görülmektedir (748.15 mm) (Tablo 2).
Erkeklere ait büst yüksekli¤i yüzdelik de¤erleri fiekil 4’de
sunulmaktad›r. Grafi¤e genel olarak bak›ld›¤›nda, tüm yafl
aral›klar›nda (18- 90 yafl) erkeklerde büst yüksekli¤inin düzgün bir flekilde azalma gösterdi¤i görülmektedir. Büst yüksekli¤inin maksimum ve minimum de¤erleri, kad›nlarda oldu¤u
gibi erkeklerde de ayn› zamana denk gelmektedir. Erkekler
için maksimum büst yüksekli¤i de¤eri 916.77; minimum de¤er ise 832.89 mm’dir (Tablo 2).
Kad›n ve erkekler birlikte de¤erlendirildi¤inde büst yüksekli¤i bak›m›ndan erkekler kad›nlara göre daha büyük de¤erler al›rlar. Kad›nlarda 40 yafl›ndan sonra büst yüksekli¤indeki
azalma h›zlan›rken, erkeklerde do¤rusal bir azal›fl vard›r. 60
yafl›ndan sonra ise cinsiyet fark›n›n daha da artt›¤› görülür.
Ayr›ca Tablo 2’de “t testi” de¤erlerinin anlaml›l›k düzeyine
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bak›ld›¤›nda oturma yüksekli¤i bak›m›ndan kad›n ve erkekler
aras›nda tüm yafl aral›¤›nda anlaml› düzeyde bir farkl›l›¤›n oldu¤u görülmektedir (p<0.01)
Oturma Yüksekli¤i (büst) – Boy oran›na (Cormic index)
bak›ld›¤›nda 45 yafl›na kadar bu endis de¤erinin erkeklerde
daha büyük oldu¤u görülmektedir (fiekil 5). Demek oluyor ki,
boy uzunlu¤unda büst yüksekli¤inin pay›n›n erken dönemlerde daha önemli oldu¤u ve 45 yafl›ndan sonra kad›nlara göre
büst yüksekli¤i de¤erinde daha büyük bir azalman›n oldu¤u
göze çarpmaktad›r. Kad›nlarda ise 50 yafl›na kadar bu endis
de¤erinin artt›¤›, fakat 50 yafl›ndan sonra da yine ayn› flekilde büst yüksekli¤indeki azalmadan dolay› bu endis de¤eri azalmaktad›r.

TARTIfiMA VE SONUÇ
Bu araflt›rmada yafl ile birlikte boy uzunlu¤u ve oturma-(büst)
yüksekli¤inde meydana gelen de¤iflimi net bir flekilde ortaya
koymak amac›yla gerçeklefltirilmifltir. Boy ve oturma yüksekli¤inin kad›n ve erkekte yafl ile birlikte azald›¤› bilinmektedir.
Bunun yan›nda insan›n hayat döngüsü boyunca vücut oranlar›n›n ve kompozisyonunun ayn› kalmad›¤›, sürekli de¤iflim
içerisinde oldu¤u araflt›rmamam›zda ve bu konuda yap›lm›fl
olan araflt›rmalarda tespit edilmifltir (12). Yaflla birlikte vücut
oranlar› ve kompozisyonunda meydana gelen de¤iflmelerin
her toplumda ne kadar oldu¤unun bilinmesi antropoloji, ergonomi, sa¤l›k, mühendislik ve ekonomi bilimleri aç›s›ndan büyük önem tafl›r.
Araflt›rmam›zda bireylerin boy ve oturma yüksekli¤i yüzdelik de¤erleri LMS metodu yard›m›yla, elde edilmifltir. Bireylerin yafllara göre s›n›fland›r›lmas› yap›lmadan yüzdelikler elde
edilmifltir. Bunun nedeni ise bireyler yafl gruplar›na göre s›n›fland›r›ld›¤›nda veri kayb› olaca¤› gözönünde bulundurularak,
yüzdeliklerin hesaplanmas›nda tüm yafl gruplar› iflleme tabi tutulmufltur. Baumgartner yafllanmayla birlikte vücut yap›s›nda
meydana gelen de¤iflimler devam etti¤i için, yafll›l›kta da bütün örneklemi homojen bir yafl gibi düflünüp gruplaman›n hatal› sonuçlar verebilece¤ini ileri sürmüfltür (13). Fakat uygun
bir yöntem bulunamad›¤› taktirde, yafl gruplar›n›n 60 yafl›ndan sonra onarl› gruplara ayr›labilece¤ini ve bu durumun daha sa¤l›kl› sonuçlar verebilece¤ini bildirmifltir. Örneklememizde, görüldü¤ü üzere 60 yafl ve üzeri bireyler de bulunmaktad›r. 60 yafl ve üstü bireylerin antropometrik ölçümleri de¤erlendirilirken dikkatli olmak gerekmektedir. Bunun nedeni yafllanma ve yafllanmaya ba¤l› olan hastal›klardan dolay› yafll› insanlar›n ölçümlerinde farkl›l›klar görülebilir ve bu farkl›l›klar›
seküler trend olarak adland›rmak yan›lt›c› olabilir.
Boy uzunlu¤u grafiklerine bakt›¤›m›zda yafl ile birlikte boyda meydana gelen de¤iflmeleri üç nedene ba¤layabiliriz. Birincisi yafll›l›k, ikincisi seküler de¤iflim ve üçüncüsü sosyoekono-
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mik düzey, beslenme al›flkanl›¤› gibi çevresel faktörler olarak
s›ralayabiliriz. Fakat hangi etkenin boy üzerinde daha fazla rolü oldu¤unu tam olarak ortaya koymak zor olacakt›r.
Kad›n ve erkekler için oluflturulan boy grafiklerine bakt›¤›m›zda, boydaki bu azal›fl›n nedeninin seküler trend olabilece¤ini akla getirmektedir. Acaba boydaki bu seküler de¤iflim
oturma yüksekli¤inden mi? yoksa alttaraf uzunlu¤undan m›
kaynaklan›yor? Avrupa’da daha önce yap›lm›fl araflt›rmalar
boydaki seküler de¤iflimin alttaraf uzunlu¤undaki art›fltan dolay› ortaya ç›kt›¤›n› belirtmektedir (14, 15, 16). Örne¤in
1921-1962 y›llar› aras›nda ortalama boyda 5.1 cm’lik bir art›fl›n oldu¤u bulunmufltur. Bu art›fl›n 4.1 cm’sinin alttaraf
uzunlu¤undan, 1.0 cm’sinin ise büst yüksekli¤inden kaynakland›¤› ortaya konulmufltur (17).
Oturma Yüksekli¤i (büst) – Boy oran›na (Cormic index)
bak›ld›¤›nda yafllanma artt›kça omurgadaki omur diskleri aras›ndaki k›k›rdaklar azalmakta ve omurgada de¤iflik yönlere e¤rilme artmaktad›r. Kormik Endis de¤eri yaklafl›k olarak 18 –
45 yafllar› aras›nda erkeklerde daha büyük de¤erler almaktad›r. Fakat 45 yafl›ndan sonra bu durum tersine dönmektedir.
Bu yap› belkide menopoz ve andropozla birlikte omurgan›n
e¤rilmesi ve omurlar aras›ndaki disklerdeki k›k›rdaklar›n azalmas›ndan oluflmaktad›r. Yafl ile birlikte boydaki k›salma, pek
çok araflt›rma ile ortaya konmufltur. Asl›nda boydaki de¤iflimleri de kapsayan yafllanma süreci, tahmin edildi¤i gibi omurlar aras›ndaki disklerdeki k›k›rdak ve kemiklerin s›k›flmas›,
omurlardaki bükülmenin artmas› ve dik duramaman›n sonucudur. Yafll›l›kta boydaki k›salma ortalama olarak kad›nlarda
4.9 cm, erkeklerde ise 2.9 cm olarak saptanm›flt›r (18). Araflt›rmam›zda ise 65 yafl öncesi bireylerin boy ortalamas› kad›nlarda 158 cm, erkeklerde ise 172 cm olarak bulunmufltur
(fiekil 1-2). 65 yafl›ndan sonra ise boy ortalamas› kad›nlarda
149 cm, erkeklerde ise 163 cm olarak tespit edilmifltir. Yafl
ile boydaki azalma hem kad›nlarda hem de erkeklerde ortalama olarak 9 cm olarak tespit edilmifltir. Bu durumun nedeni
yafllanma ve seküler trendin yan› s›ra sosyoekonomik düzey,
beslenme al›flkanl›¤› gibi çevresel faktörlerin rolü olabilece¤i
unutulmamal›d›r. Fakat baz› araflt›r›c›lar 65 yafl ve üstü bireylerde boy ölçümlerinin sa¤l›kl› olmayaca¤›n›, bunun nedeni ise
bireylerin omurgalar›ndaki bükülmeler nedeniyle boy ölçümünün yan›lg›lara neden olabilece¤ini vurgulamaktad›rlar. Fakat
bu olumsuz durumu ortadan kald›rmak için kol uzunlu¤u veya
diz yüksekli¤i yard›m›yla gelifltirilmifl olan formüllerden boy
uzunlu¤u hesaplanmas›d›r. Bu ölçümler, yafll›l›¤›n etkilerinden
en az etkilenen ölçümlerdir (19).
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Omurlar aras›ndaki disklerin kireçlenmesi veya bozulmas›
sonucu büst yüksekli¤i ve boy uzunlu¤unda da bir k›salma görülmektedir. Eklemlerdeki bozulma ve kaslardaki zay›flamadan dolay›, durufl pozisyonlar›nda baz› problemlerle karfl›lafl›labilmektedir. S›rt ve bel bölgesindeki omurlardaki bu gibi istenmeyen olumsuz durumlar alt ekstremite ve kalça bölgesinde kaba bir yap› ve bunun sonucunda beldeki kambur bir yap›n›n ortaya ç›kmas›ndan sorumlu olabilmektedir (20). Yine
ayn› flekilde, dünyan›n farkl› bölgelerinde yap›lan araflt›rmalarla yaflla birlikte boyda azalman›n oldu¤u desteklenmifltir.
Azalman›n oran› her on y›lda 1 – 2 cm dir. Omurgadaki bask›dan dolay› ileri yafllarda bu azalma, oturma yüksekli¤inde
aç›k bir flekilde görülebilmektedir. Boydaki de¤iflme, omurlardaki disklerin fleklinde ve kaslar›n flekil de¤iflikliklerinden kaynaklanmaktad›r (21). Hooton and Dupertuis, Lasker, Parot
ve Marquer ve Chamla’n›n yapt›klar› araflt›rmalarda oturma
yüksekli¤inde 45 – 65 yafllar› aras›nda büyük bir azal›fl›n oldu¤unu ortaya koymufllard›r (4, 5, 22, 23). Araflt›rmam›z›n büst
yüksekli¤i yüzdelik de¤erlerine bak›ld›¤›nda kad›n ve erkeklerde 45 yafl›ndan sonra oturma yüksekli¤inde giderek artan bir
azal›fl›n oldu¤u görülmektedir. 45 – 65 yafllar aras›nda ise
oturma yüksekli¤indeki azalman›n daha büyük de¤erler gösterdi¤i gözlenmekte ve bu di¤er araflt›rmalarla benzerlik göstermektedir (fiekil 3-4).
Sonuçta çal›flma dönemlerindeki vücut posturünü korumak, yafll› insanlarda oldukça zordur. Örne¤in, boydaki kayb›n % 50’si, 30 ile 70 yafllar› aras›nda olmaktad›r. 30 ve 35
yafllar› aras›nda boydaki kay›p genel olarak çok azd›r. Patolojik sebeplerin ortaya ç›kmamas› durumunda boy uzunlu¤undaki kayb›n(azalman›n) genel olarak 40 veya 45 yafllar›ndan
sonra gözlenmektedir (20). Tabiiki bu durumu net bir flekilde
ortaya koyman›n ve anlaman›n en güzel yolu, bir grup bireyi
uzunlamas›na (longitidunial) incelemektir. Kesitsel araflt›rmalarla boydaki art›fl ve azal›fl net bir flekilde ortaya konulamayabilir. Fakat bu araflt›rma genel olarak Ankara’da yaflayan fakat Türkiye’nin farkl› bölgelerinden gelmifl olan yetiflkin bireylerin boy uzunlu¤u ve oturma yüksekli¤i de¤erleri ve bu antropometrik de¤iflkenlerin yafllanmayla nas›l bir de¤iflim gösterdi¤i konusunda bilgi verdi¤i kan›s›nday›z.
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