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ARAÞTIRMA

Konya il merkezindeki 1116 yaþ grubu kýz öðrencilerde
sosyoekonomik durum, antropometrik vücut ölçümleri ve
menarþla büyüme ve geliþmenin deðerlendirilmesi
Iþýk Tuncer
Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalý.

Özet
Amaç: Bu çalýþmada, sosyoekonomik düzey, menarþ ve antropometrik ölçümlerle büyüme ve geliþmenin
deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr. Materyal ve Metot: Araþtýrma, Konya Ýl merkezinde yaþlarý 1116 arasýnda
olan, ilköðretim okulu ve lisede okuyan 194 kýz öðrenci üzerinde gerçekleþtirildi. Ölçüm yapýlan okullardan
Hasan Ali Yücel Ýlköðretim Okulu ve Karatay Lisesi sosyoekonomik düzeyi düþük olan okullar, Mareþal
Mustafa Kemal Ýlköðretim Okulu ve Muhittin Güzelkýlýç Lisesi sosyoekonomik düzeyi yüksek olan okullardý.
Öðrencilerin aðýrlýðý, boyu, kol çevresi, baþ çevresi, kalça çevresi ve bacak uzunluðu ölçüldü. Öðrenci
ailelerinin sosyoekonomik durumlarý da büyüme ve geliþmeye katkýsý açýsýndan deðerlendirildi.
Bulgular: Menarþ sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kýz öðrencilerde erken baþlýyor, sosyoekonomik düzeyi
düþük olan kýz öðrencilerde ise daha geç baþlýyordu. Bacak uzunluðu hariç bütün antropometrik ölçümler
sosyoekonomik düzeyi yüksek öðrencilerde fazlaydý, bacak uzunluðu ise sosyoekonomik düzeyi düþük
öðrencilerde fazlaydý. Sonuç: Bulgularýmýzýn, Konya Bölgesi ortaöðretim kýz çocuklarýnýn büyüme ve geliþim
takibinde referans bir çalýþma olarak kullanýlabileceði ve ülke standardý oluþturulmamýþ parametreler içinde
yapýlacak olan çalýþmalara destek saðlayacaðý düþünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Menarþ, sosyoekonomik durum, antropometrik ölçüm
Abstract
The Evaluation of the Growing and Development among 11-16 Age Group Girl Students in the Centrum of
Konya, Their Socio Economic Situations and Anthropometric Body Measurements and with menarche
Objective: In this study, it was aimed to study the socio economic level, growing with menarche and
antropometric measurements. Material and Methods: The study was performed in Konya among 194 girl
students whose ages were ranged from 11to 16 from primary school and high school. Among the schools
in which measurements were taken Hasan Ali Yücel primary school and Karatay High school were low
socio economic level schools. Mareþal Mustafa Kemal primary school and Muhittin Güzelkýlýç were socio
economically high level schools. The weight of the students, arm circumference, height, head circumference,
wrist circumference, and leg length were measured. The socio economic situations of the families are also
considered since they may contribute to growing and development. Results: If the girls socio economic
situations are high, menarche starts early, if low it starts late. Except leg length all antropometric measurements
were higher among students from high socio economic level. Leg length was longer in low level socio
economic group students. Conclusion: It has been thought that our findings can be reference for the studies
about the following of the growing and development among girl students in Konya and also support studies
to form country standard.
Keywords: Menarche, socio economic situation, antropometric measurements

Giriþ
Toplumda, çocuklarýn büyüme ve geliþme düzeylerini
belirlemek için baþvurulan yöntemler içinde en yaygýn
kullaným alaný bulan antropometridir. Antropometrik
ölçümlerle çocuklarýn doðumdan adelosan dönem
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sonuna kadar gerçekleþen fiziksel büyüme örneklerini
elde etmek mümkün olabilmektedir. Çocuk büyüme
ve geliþmesi ile toplumun genel saðlýk ve ekonomik
düzeyleri arasýnda yakýn bir iliþki vardýr. Çocuklarda
fiziksel büyüme ve geliþmeyi etkileyen en önemli
faktörler genetik özellikler ve çevredir. Bu faktörlerin
oluþturduðu sonuçlarý saptamanýn en iyi yolu
çocuklarýn her dönemde büyüme ve geliþme yönünden
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iyi etüt edilmesi deðerlendirilmesidir.
Ülkemizde yapýlan her çalýþma bütünlüðün
saðlanmasýna yönelik atýlan önemli birer adýmdýr.
Türkiyenin coðrafik ve toplumsal farklýlýklarý yapýlan
çalýþmalara da yansýmaktadýr. Ekonomik olarak
geliþmiþ bölgelerde yaþayan çocuklar ayný yaþtaki
diðer bölge çocuklarýna göre daha yüksek ölçüm
deðerlerine ve daha düþük malnutrisyon oranlarýna
sahiptirler.(1)
Büyüme ve geliþme döllenmeden baþlayan ve
ergenliðin sonuna deðin süren devamlý bir süreç
olmasýna raðmen temposu belirli dönemlerde hýzlanma
ve yavaþlamalar gösterir. 34 yaþ ile 910 yaþ arasýnda
büyüme oldukça düz ve göreceli olarak yavaþ bir
tempo gösterir; ergenlik dönemine yaklaþýrken yeniden
bir hýzlanma gösterir.
Bu sebeple çalýþmamýzda farklý sosyoekonomik
düzeydeki okullarda okuyan kýz öðrencilerin menarþ
yaþlarý sorularak, aðýrlýklarý, boylarý, kol çevresi, baþ
çevresi, kalça çevresi ve bacak uzunluðu ölçülerek
büyüme ve geliþme düzeylerinin ortaya konmasý
amaçlanmýþtýr.
Gereç ve Yöntem
Çalýþmamýz, 2005 yýlýnda, Hasan Ali Yücel Ýlköðretim
Okulu, Karatay Lisesi (98) Mareþal Mustafa Kemal
Ýlköðretim Okulu ve Muhittin Güzelkýlýç Lisesinde
okuyan (96) 1116 yaþ arasý 194 kýz öðrenci üzerinde
gerçekleþtirilmiþtir. Kronik hastalýðý olan, operasyon
geçiren ve ortopedik kusuru bulunanlar çalýþma
dýþýnda býrakýldý. Tüm öðrencilerin ölçümleri
doðabilecek ölçüm hatalarýný en az düzeyde tutmak
için ayný parametreler ayný araþtýrmacýlar tarafýndan
14.00016.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir.
Ölçümler, ülkemizin diðer bölgelerinde
gerçekleþtirilen çalýþmalarda yaygýn kullanýlan
yüzeysel buluþ noktalarýndan yararlanýlarak elde
edilmiþtir. Antropometrik ölçümler için milimetrik
deðerli esneme kaabiliyeti olmayan bez mezur, duvara
monte edilmiþ tahta metre ve aðýrlýk ölçümleri için
yer baskülü kullanýlmýþtýr.
Öðrencilerin aðýrlýklarý, boy ölçümleri gerçekleþtirildi.
Baþ çevresi veya uzunluðu (protuberentia occipi-talis
externaya uyan nokta) ve glabella (canlýda tarif
edilip, iki kaþ arasýndaki nokta) arasý mesafe ölçüldü.
Kol çevresi kol sarkýk vaziyette iken sað kolun
ortasýndan mezura ile ölçüldü. Kalça çevresi, trokanter
majorlar arasý mesafe, bacak uzunluðu olarak, diz ve
ayak bileði arasýndaki uzunluk ölçüldü. BMI= kg/m2
formülünden hesaplandý
Veriler bilgisayara girilerek student t testi ile analiz
edildi.

Bulgular
Çalýþmaya 1116 yaþ grubunda 194 öðrenci dâhil
edildi. Sosyoekonomik düzeyi tüm parametrelerle
karþýlaþtýrdýðýmýzda, bacak uzunluðu hariç tüm
parametreler sosyoekonomik düzeyi iyi olan
öðrencilerde fazlaydý. Bacak uzunluðu ise
sosyoekonomik düzeyi düþük öðrencilerde büyüktü
(41,04±2,35 cm) menarþ sadece sosyoekonomik
düzeyi iyi olan 13 ve 14 yaþ grubu öðrencilerde erken
baþlýyordu. Diðer yaþ gruplarýnda ise sosyoekonomik
düzeyi düþük olan öðrencilerde erken baþlýyordu.
Aðýrlýk sosyoekonomik düzeyi iyi olan öðrencilerin
11.12.14.15 yaþ grubunda fazlaydý. Diðer yaþ
gruplarýnda sosyoekonomik düzeyi düþük olanlarda
fazlaydý.
Parametrelere ait ortalama ve standart sapmalar tablo
1 de gösterilmiþtir.
Tablo 1: Sosyoekonomik düzeyi yüksek ve düþük okullarda parametrelerin
ortalama deger ve standart sapmalarý:
SEDY

AÐIRLIK
ADET YAÞI
BOY
KOLÇEV
BAÞÇEV
BMÝ
KALÇA ÇEV
BCK UZUN

SEDD

N

MEAN SS

N

MEAN SS

96
96
96
96
96
96
96
96

47,46
12,79
156,82
22,32
54,28
19,65
85,45
40,73

98
98
98
98
98
98
98
98

43,21
13,05
152,75
21,4
53,85
18,33
81,37
41,04

7,58
0,98
8,07
2,36
1,26
4,23
6,55
1,92

9,16
1
8,7
2,62
1,9
2,45
9,02
2,35

SEDY : Sosyoekonomik düzeyi yüksek.
SEDD : Ssyoekonomik düzeyi düþük.
SS : Standart sapma.

Tartýþma
Hastalýk belirtileri göstermeyen, ayný zamanda
kronolojik yaþýna uygun bir vücut büyümesi, fizyolojik
olgunlaþma, ruh ve zekâ geliþimi gösteren çocuk
saðlýklý olarak tanýmlanýr. Saðlýk durumunun
deðerlendirilmesi daima deðiþik yaþlardaki normal
çocuklarýn anatomik ve fizyolojik özellikleri göz
önünde tutularak yapýlýr. Büyüme ve geliþme
durumunun yaþa göre normal, geri ya da ileri
olduðunun saptanmasý, çocuklarda klinik muayenenin
en önemli bölümünü oluþturur(1). Çocuðun gerek
doðum öncesi gerekse doðum sonrasý dönemde
büyüme ve geliþmesinin normal ve düzenli olabilmesi
için ilk koþul saðlýklý bir genetik yapýya sahip
olmasýdýr. Kalýtým faktörünün yaný sýra intrauterin
dönem ve postnatal devredeki iç ve dýþ ortam
faktörlerinin de büyüme ve geliþme sürecinin kýz ve
erkek çocuklarda farklýlýk göstermesidir. Postnatal
dönemde çocuðun normal büyüme ve geliþmesinde
düzenli ve dengeli beslenme ve saðlýklý bir aile ortamý
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en önemli etkenlerdir(2). Buna ek olarak çocuðun
büyüme ve geliþmesinin normal devamý için ikinci
önemli koþul saðlýk durumunun iyi olmasýdýr. Gerek
konjenital gerekse edinsel hastalýklar kronik gidiþleri
veya komplikasyonlarý sonucu büyüme ve geliþme
bozukluðuna yol açmaktadýr.
Yukarýda belirtilen parametrelerden genetik etkileþim
açýsýndan çocuklarýn anne ve babalarýnýn da
antropometrik ölçümlerinin alýnmasýnýn verilerin
daha iyi analiz edilmesinde önemli bir parametre
olacaðý kanýsýnda olmamýza raðmen bu çalýþmada ve
diðer araþtýrýcýlar tarafýndan daha önce yapýlmýþ
benzer çalýþmalarda da bu mümkün olmamýþ týr(1).
Yukarda belirttiðimiz gibi vücudun bütün bölümlerinin
geliþme seyri içerisinde büyümeye katkýsý her
dönemde ayný deðildir. Pubertede önce alt extremite
büyümesi hýzlanýr, sonra bunu diðer vücut bölümleri
takip eder. Üst extremite büyümesi de buna benzer
olarak gövdeden daha çabuk olmaktadýr. Puberte
döneminde büyüme distalden perifere olacak þekilde
birbirini izler. Yani önce el ve ayak sonra ön kol ve
bacak ardýndan kol ve bacak büyümesi hýzlanýr. Bu
dönem de cinsler arasýndaki farklýlaþmanýn nedeni
alt extremitedeki uzunluk artýþýnýn gövdeye oranla
daha belirgin olmasýdýr. Puberte dönemi kýzlarda,
erkeklere oranla daha önce baþlamaktadýr.
Ergenlik belirtilerinin ortaya çýkma yaþý ýrka, aileye
ve beslenme durumuna göre farklýlýklar gösterir.
Sosyoekonomik düzeyin düþük ve beslenme
bozukluklarýnýn sýk görüldüðü kesimlerde, ergenlik
belirtilerinin gecikmesine de sýklýkla rastlanýr
(2.3.4.5.6.7.8.9.10.11). Nutrisyonel dengesizlik ve
spor menarþý geciktirir. Baletlerde ve atletlerde menarþ
yaþýnda gecikme görülmüþtür. KB. Simondon ve I
Simon (11). Senegalli kýzlarda menarþ yaþýný ortalama
olarak 16,1 olarak bulmuþlardýr. Ayný yazarlar,
Danýmarka da ortalama menarþ yaþýný 1840 yýlýnda
17,0 1983 de 13,0 olarak bulmuþlardýr. Eveleth ve
Taner (12). ise 1976 da Amerikalý ve kuzey-batý
Avrupalý kýzlarda menarþ yaþýný 13 olarak
bulmuþlardýr. Boy, aðýrlýk, deri kalýnlýðý gibi büyüme
parametreleri menarþ ile ilgilidir. Y Z verev ve
Gondwe (13). boyu 13 yaþ grubu kýzlar da 148.±7,6
cm bulurken biz sosyoekonomik seviyesi yüksek
ayný yaþ grubundaki kýzlarda 152,6± 4,2 cm olarak
bulduk. A. Bolzan ve L Guimarey (14). 11 yaþ grubu
kýzlarda kol çevresini 20,8±1,4 cm bulurken biz
sosyoekonomik açýdan düþük olan kýzlarda ayný yaþ
grubun da 18.85±1,1 cm olarak bulduk.
Sonuç olarak araþtýrmamýzdaki örnek hacmi sýnýrlý
bir yöreye ait olduðu için elde edilen verilerin ülke
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çapýnda bir standart oluþturmasýna olanak yoktur.
Ülkemizin deðiþen sosyoekonomik düzeyine paralel
olarak geliþen ve deðiþen çevre þartlarýnýn (eðitim
düzeyi, köyden þehre, Doðu ve Güneydoðu
Anadoludan büyük þehirlere bölgesel göçler)
çocuklardaki büyüme ve geliþimi etkileyebilecek
unsurlar olmasý nedeniyle 1980li yýllarda
gerçekleþtirilen benzer çalýþmalarýn 2000li yýllarda
yenilenmesi gerektiðini düþünüyoruz.
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