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Özet: Çalışmanın amacı, halter sporunun el parmak kemikleri üzerindeki morfometrik etkilerinin 
araştırılmasıdır. Çalışmaya 20-25 yaşları arasında, 9 yetişkin erkek halterci ve spor yapmamış 9 
sedanter dahil edildi. Halterci ve sedanterlerin sağ-sol el parmak kemiklerinin iki boyutlu (2B) gö-
rüntüleri multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT)’den elde edildi. 2B görüntüler, Mimics-13.1 
yazılım programı ile 3B hale getirildi. Haltercilerde birçok parmak kemik hacmi, sedanterlerden 
yüksek sayısal değerlere sahip olmasına rağmen, parmak kemiklerinin hem hacim hem de uzunluk 
değerlerinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sedanterlerde sağ el ile sol el parmak 
kemikleri karşılaştırıldığında, birçok kemikte sağ el kemik hacimleri yüksek bulundu. Ayrıca hal-
tercilerin ve sedanterlerin sol el parmak kemiklerinin (proksimal, medial ve distal falankslar) hacim 
ve uzunluk yüzdelik (%) oranları ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı farklılık 
bulunmadı. Halter sporcuları ile sedanterler arasında el parmak kemiklerinde hacim ve uzunluk 
yönünden istatitistiksel farklılık bulunmamıştır. Ancak grup içinde yapılan karşılaştırmalarda; se-
danterlerde sağ ile sol el arasında daha fazla kemikte hacim farklılığı bulunmasının, sedanterlerde 
günlük yaşamda sağ elin dominant olarak kullanılmasından kaynaklandığı, haltercilerde ise yüksek 
ağırlıkla yapılan çalışmaların az da olsa etkisinin bu farkı azalttığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : 3B Modelleme, Hacim, Ossa Manus, Phalanx

*  Bu çalışma, Selçuk Üniversitesinde Prof. Dr. Kamil BEŞOLUK danışmanlığında yapılan    Mehmet Emin 
YILDIZ’ın doktora tezinden türetilerek hazırlanmıştır. 
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3D MODELLING OF OSSA DIGITORUM MANUS:  
THE OSTEOMETRIC VALUE DIFFERENCES BETWEEN  

THE MALE WEIGHTLIFTERS AND SEDENTARIES

Abstract: This study aimed to search the morphometrical effects of weightlifting sports on hand 
finger bones. In this study, 9 adult male weightlifters and 9 adult male sedentaries, who has not 
been involved in sports before, were included. The weightlifters’ and the sedentaries’ right-left hand 
finger bones’ two dimensional (2D) images were obtained by multidetector computed tomography 
(MDCT)  2D MDCT images were reconstructed 3-dimensionally via the software, Mimics 13.1. 
Although most of finger bones’ volumetric measurements in the weightlifters had higher numerical 
values than sedentaries, there were no statistically significant differences in regard to both volume 
and length of finger bones among the groups. When compared the volumes of  right and left hand 
finger bones in the sedentaries, the right ones were mostly found in high values. Moreover, when 
the percentage (%) averages of left hand finger (proximal, medial and distal phalanges) bones’ vo-
lume and length were compared, there were no statistically important differences among the groups. 
Statistical differences were not found among the weightlifters and sedentaries according to the hand 
finger bones’ volume and lengths.  However, based on the comparisons within the group; the fact 
that the right finger bones in sedentaries had the high volumetric values according to left ones may 
result from the dominant usage of right hand in daily life. However, it can be suggested that the 
trainings with high weight in weightlifters can reduce volume related-differences between right and 
left hand fingers to some degree.

Key Words: 3D Modelling,  Volume, Ossa Manus, Phalanx
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GİRİŞ 

Yaşam boyunca kemikte ortaya çıkan tüm 
değişiklikler, normal büyüme ve gelişmeyle 
ilgili değildir. İskelet sisteminin farklı kuv-
vetlerin olup olmamasına bağlı olarak bü-
yüklük ve yoğunluğunu değiştirmek suretiyle 
mekanik etkilere cevap verebilen bir sistem 
olduğu bilinmektedir (Muratlı ve ark., 2000). 
Fiziksel aktivite ve egzersizin yarattığı me-
kanik yüklenmeler, kemiğin yapılanması, pik 
kemik kitlesinin oluşumu ve mevcut kitlenin 
korunmasında olumlu katkı sağlar (Tüzün, 
2003). Egzersizin kemik kalitesi ve kemik 
miktarı üzerine etki mekanizmaları (Judex 
ve ark 2008) incelenmiştir. Yüksek ağırlık-
larla maksimal kuvvet çalışmasını gerektiren 
halter sporcularında lokomotor sistemde bazı 
yapısal değişimlerin olabileceği muhtemel-
dir. Literatürde halterciler üzerinde çok sa-
yıda biyokimyasal, hematolojik ve biyome-
kanik çalışmalar tespit edilmiştir (Hoek van 
Dijke, 1999; Marchocka ve Smuk, 1984). 
Bazı araştırıcılar da halterci vücuduna ait de-
ğişik bölümlerin antropometrik ölçümlerini 
çalışmışlardır (Keogh, 2007). 

El, üst ekstremitenin fonksiyonelliğini etki-
leyen en onemli komponentlerindendir (Ni-
colay ve Walker, 2005). Hareketleri ve duyu 
özellikleri ile insana özgü olan el, komplike 
bir duyu ve üretim organıdır. El cerrahisinde-
ki yeni gelişmeler, elin fonksiyonel ve dina-
mik anatomisini ön plana çıkarmıştır (Iversen 
ve Swiontkowski, 2001). El parmak uzunluk-
larının birbirine oranı ile ilgili yapılan çalış-
malarda, bu parmak oranlarının anne karnın-
da belirlendiği andan sonra ne adölesan dö-

nemde ne de yetişkin dönemde değişmediği, 
araştırmalar sonucunda belirlenmiştir (Çelik 
ve ark., 2010).  Parmak uzunluğuna bakılarak 
kişilerin spora yatkınlıkları gibi birçok çalış-
ma araştırmacılar tarafından yapılmaktadır 
(Tester ve Campbell, 2007). Sporun el kemik-
leri üzerine etkisinin araştırıldığı ve judocu-
ların el kemiklerinde yapılan bir çalışmada, 
metacarpal ve phalangeal kemiklerin kendi 
grupları içinde biyometrik oranlarının sedan-
terlerden farklılık gösterdiği kaydedilmiştir 
(Kalaycı, 2008). 

Değişik sporcularda bazı anatomik ve oste-
olojik çalışmalar yapılmasına karşın, halte-
cilerde el parmak kemiklerinin üç boyutlu 
geometrik modeli ile ilgili olarak herhangi 
bir çalışmaya rastlanamamıştır. Yapılan bu 
araştırmadan elde edilen osteolojik verilerin, 
ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutması 
açısından; farklı spor branşlarına göre biyo-
metrik farklılıkların ve deformitelerin belir-
lenmesinde de faydalı olabilecektir. 

Birçok hastalığın tanı ve değerlendirilmesi 
üzerinde dominant bir rol oynayan bilgisa-
yarlı tomografi (Kara ve ark., 2004), anatomi 
ile ilgili biyometrik araştırmalar ve ırkların 
belirlenmesi (Onar ve ark., 2002) gibi önemli 
katkılarda bulunmakta; elde edilen görüntü-
ler üzerinde dansite, boyut, dansite profili, 
reformasyon, toplama, çıkarma, histogram 
gibi farklı değerlendirme ve ölçümlerin ya-
pılmasına imkan tanımaktadır (Akar, 2007; 
Zimmermann et all., 2004). Multidedektör 
Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) saniyeler 
içerisinde yüzlerce iki boyutlu (2B) görüntü-
leri ortaya koymakta, elde edilen bu görüntü-
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ler de geliştirilmiş olan bilgisayar programla-
rı yardımıyla 3B hale getirilebilmektedir (Hu 
ve ark., 2000). 3B geometrik modelleme tek-
niği; plastik cerrahi, ortopedik cerrahi, trav-
matoloji ve neuroşirurjikal uygulamalar ile 
birlikte medikal eğitimde geniş bir kullanım 
alanına sahiptir (Krupa, 2004). 

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmaya 20-25 yaşları arasında, en az 5 yıl 
halter sporu yapan 9 yetişkin erkek halterci 
(araştırma grubu) ve spor yapmamış 9 sedan-
ter (kontrol grubu) dahil edildi. Ölçümler ya-
pılmadan önce gönüllülere gerekli açıklama-
lar yapılmış ve ‘Bilgilendirilmiş Olur Formu’ 
doldurularak imza ile kayıt altına alınmıştır. 

Bu çalışma protokolü, Selçuk Üniversitesi 
Selçuklu İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Etik 
Kurulu’nun 03/05/2012 tarihli 2012/24 nu-
maralı kararı ile onaylandı. 

Katılımcıların vücut ağırlıkları ve boy ölçüm-
leri alındı. Elde edilen boy ve kilo değerlerin-
den bedenin uzunluğuna göre ağırlık dağılı-
mını açıklayan ‘Beden Kitle İndeksi’ hesap-
landı (BKİ=Ağırlık/Boy2). Halter ve sedanter 
grubundaki kişilerin tümü dominant olarak 
sağ elini kullandıklarını ifade etmiştir.

Halterci ve sedanterlerin sağ-sol el parmak 
kemikleri, MDBT (Somatom Sensation 64; 
Siemens Medical Solutions, Forchheim, Ger-
many) cihazıyla tarandı. Tomografi çekimleri 

prone pozisyonunda kollar ileriye uzatılarak 
gerçekleştirildi. MDBT cihazının paramet-
releri; fiziksel detector collimation, 32 x 0,6 
mm; nihai kesit collimation, 64 x 0,6 mm; 
kesit kalınlığı, 0,75 mm; gantry rotasyon za-
manı; 330 msec; kVp; 120; mA, 300; rezolus-
yon, 512 x 512 pixel; rezolusyon aralığı 0,92 
x 0,92 olarak ayarlandı. 

Elde edilen 2B axial görüntüler DICOM (Di-
gital Imaging Communications in Medicine) 
formatında CD’lere aktarıldıktan sonra, içe-
risinde 3B modelleme programı olan Mimics 
(Mimics 13.1 Materialise Group, Leuven, 
Belgium) yüklü bir bilgisayara aktarıldı. Bu 
yazılım programında kemik imajları ayrı ayrı 
işlenerek modellendi. Kemik hacim ve uzun-
luk değerleri otomatik olarak elde edildi (Şekil 
I). Mimics (Materialise’s Interactive Medical 
Image Control System) programı blgisayar 
destekli tasarım yazılımında Belçika Leuven 
Üniversitesi ile birlikte Materialise’ın geliş-
tirdiği bir medikal görüntüleme ve kontrol 
sistemidir. Bu programın en önemli özelliği, 
Hounsfield değerlerini kullanarak segmen-
tasyon yapan bir program oluşudur (Krupa, 
2004). Poeschl ve arkadaşları (2013)’nın to-
mografi görüntülerini kullanarak, Mimics’in 
de dahil olduğu üç yöntemle yaptıkları kar-
şılaştırmalı çalışmalarında, yüksek oranda 
birbirleri ile uyumlu ölçüm sonuçları elde 
edilmiştir. 
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Şekil 1. Mimics’de Ossa Digitorum Manus Kemik İmajlarının İşlenmesi

Halterci ve sedanter gruplardan elde edilen 
tüm ölçüm verileri ve yüzdelik oranları Mi-
nitab-14 paket programına aktarıldı. İstatistik 
tablolarında gruplara ait verilerin aritmetik 
ortalamaları ve standart hataları hesaplanarak 
gösterilmiştir (Mean ± SE). Gruplar arası kar-
şılaştırmalarda two-sample t-testi ile istatistik 
analizi yapıldı. Grup içi sağ ve sol el verileri-
nin karşılaştırmalarında paired-sample t-testi 
ile istatistik analizi yapıldı. Yapılan testlerde 
P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı ka-
bul edildi.

BULGULAR 

Katılımcıların yaş, boy, kilo ve BKİ yönün-
den halterciler ile sedanterler arasında istatis-
tiksel olarak fark olmadığı (P>0,05) belirlen-
di (Tablo I).

Araştırma sonuçları incelendiğinde hem 
sağ el hem de sol el parmak kemiklerinde 
(proksimal, medial ve distal falankslar) ha-

cim ve uzunluk yönünden gruplar arasında 
anlamlı farklılık bulunmadı (P>0,05). An-
cak haltercilerin sağ el ile sol el parmakları 
karşılaştırıldığında; sadece beşinci parmağın 
medial falanksında, hacim yönünden sağ el 
ile sol el arasında anlamlı farklılık bulundu 
(P<0,05). Sedanterlerde ise sağ el ile sol el 
parmak ölçüm değerleri ortalamaları karşı-
laştırıldığında; uzunluk yönünden sadece sağ 
el birinci proksimal falanksta farklılık bulu-
nurken (P<0,05), proksimal ve distal falank-
sta, hacim yönünden sağ el sol elden yüksek 
bulundu (sırasıyla P<0,01, P<0,05). İkinci 
parmağın proksimal,  medial ve distal falank-
slarında; hacim yönünden (sırasıyla P<0,05, 
P<0,01, P<0,01) sağ el sol elden yüksek bu-
lundu. Üçüncü parmakta hacim ve uzunluk 
yönünden sağ el ile sol el arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmadı (P>0,05). Dördüncü 
parmağın proksimal, medial ve distal falank-
slarında; hacim yönünden (sırasıyla P<0,01, 
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P<0,01, P<0,05) sağ el sol elden yüksek bu-
lundu. Yine beşinci parmağın proksimal fa-
lanksında sadece hacim yönünden sağ el sol 
elden yüksek (P<0,05) bulundu (Tablo II, III). 

Grafiklerde görüldüğü üzere; haltercilerin 
ve sedanterlerin sol el parmak kemiklerinin 

(proksimal, medial ve distal falankslar) hacim 
ve uzunluk yüzdelik (%) oranları ortalamaları 
karşılaştırıldığında; gruplar arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmadığı (P>0,05) belirlendi 
(Şekil II, III).

Tablo 1. Haltercilerin ve Sedanterlerin Demografik Verileri (Mean ± SE)

Grup N Yaş Boy (cm) Kilo (kg) BKİ (kg/m2)

Halterci 9 22,33±0,67 169,67±1,80 70,30±3,60 24,29±0,82

Sedanter 9 21,78±0,52 171,00±1,30 72,20±3,40 24,62±0,84

Gruplar arasında istatistikî açıdan bir fark bu-
.(lunmamıştır (P>0,05

Tablo 2. Haltercilerin ve Sedanterlerin Sağ-Sol Phalanx Kemiklerinin Hacim Ortalama-
larının Karşılaştırılması (Mean ± SE).

Ossa Digitorum Manus
Sağ

Halterci Hacim (mm³) Sedanter Hacim (mm³)

Sol Sağ Sol

Digitus 
Primus

Proximalis  2722±169  2705±190  2708±111**  2583±85**

Distalis  1204±58  1196±37  1206±39*  1149±35*

Digitus 
Secundus

Proximalis  3527±217  3542±209  3382±123*  3276±137*

Media  1416±77  1431±69  1401±58**  1348±55**

Distalis    540±24    533±22    535±16**    514±15**

Digitus 
Tertius

Proximalis  4213±236  4207±231  4045±150  3930±154

Media  1974±105  2008±94  1934±79  1904±77

Distalis    663±34    662±34    670±24    657±19

Digitus 
Quartus

Proximalis  3425±213  3362±202  3292±129**  3114±128**

Media  1660±95  1643±92  1633±64**  1564±65**

Distalis    628±34    614±29    635±20*    596±22*

Digitus 
Quintus

Proximalis  2207±164  2243±181  2090±87*  1976±74*

Media    925±72*    967±81*    877±45    861±37

Distalis    424±22    439±27    418±17    403±12

*: P<0,05 **: P<0,01 Aynı satırda grup içinde 
sağ el ile sol el ortalamaları arasındaki önemi 

ifade eder. Gruplar arasında istatistikî açıdan 
bir fark bulunmamıştır (P>0,05).
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Tablo 3. Haltercilerin ve Sedanterlerin Sağ-Sol El Phalanx Kemiklerinin Uzunluk Orta-
lamalarının Karşılaştırılması (Mean ± SE).

Ossa Digitorum Manus
Sağ

Halterci Uzunluk (mm) Sedanter Uzunluk (mm)

Sol Sağ Sol

Digitus 
Primus

Proximalis  31,7±1,1 30,9±1,1  31,9±0,5* 31,2±0,6*

Distalis  21,0±0,6 20,1±0,6  19,5±0,6 19,1±0,7

Digitus 
Secundus

Proximalis  41,1±1,0 41,4±1,1  40,8±0,8 40,5±0,8

Media  24,4±0,6 24,3±0,7  23,5±0,5 23,5±0,4

Distalis  17,5±0,2 17,6±0,3  16,9±0,4 17,1±0,3

Digitus 
Tertius

Proximalis  45,1±0,9 45,8±1,1  45,0±0,8 44,9±0,8

Media  29,5±0,7 29,5±0,8  28,7±0,7 28,7±0,6

Distalis  18,3±0,4 18,2±0,5  18,0±0,4 18,1±0,3

Digitus 
Quartus

Proximalis  42,0±1,1 42,3±1,1  42,2±0,9 42,0±0,8

Media  28,4±0,7 28,2±0,8  27,4±0,7 27,2±0,6

Distalis  18,7±0,4 18,9±0,4  18,4±0,4 18,6±0,4

Digitus 
Quintus

Proximalis  34,1±1,0 33,7±0,9  32,8±0,8 32,9±0,6

Media  19,9±0,7 20,4±0,8  19,3±0,6 19,2±0,5

Distalis  16,7±0,3 16,7±0,3  16,2±0,2 16,4±0,3

   

 *: P<0,05 Aynı satırda grup içinde sağ el ile 
sol el ortalamaları arasındaki önemi ifade 
eder. Gruplar arasında istatistikî açıdan bir 
fark bulunmamıştır (P>0,05).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Kemik kitlesi ve geometrisinin yüksek yük-
lenmede belirleyici olduğu düşünülmektedir 
(Wilks et all., 2009). Kemiğin kullanılmama-
sı sonucunda atrofi ‘zayıflama’, aşırı kullanıl-
ması durumunda ise kemik kitlesindeki artış-
la birlikte hipertrofi ‘anormal büyüme’ ortaya 
çıkar (Akay, 1992). Pettersson ve arkadaşları 
(1998), spor ve egzersiz yapanlarda hem kas 
kuvveti, hem de kemik parametrelerinde artış 
olacağını bildirmiştir. 

Yetişkin kaya tırmanıcılarında yapılan bir ça-
lışmada, bazı el parmak kemiklerinde kortikal 
kalınlık yüksek olarak tespit edilmiştir (Bol-
len ve Wright, 1994). Bir başka radyografik 
incelemede, Alman kaya tırmanıcıları genç 
milli takımı sporcularının el parmaklarında 
kortikal hipertrofi, sedanterlerden yüksek bu-
lunmuştur (Schöffl et all., 2004).

BT verileri ile üç boyutlu rekonstrüksiyon 
analizi kullanılarak, erkek ve kadınların kar-
pal kemik hacimlerinin karşılaştırıldığı bir 
çalışmada; erkeklerin karpal kemik hacim-
leri, kadınların karpal kemik hacimlerinden 
daha büyük olmasına rağmen, bilek kemikle-
rinin göreceli boyutları (%) arasında anlamlı 
bir fark bulunmamıştır (Crisco et all., 2010). 



32

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim  /  Kasım  / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 Sonbahar Kış 

October / November /December 2014Issue: 13Volume: 4Autumn Winter
JEL KODU: I0-18
www.sstbdergisi.com

ID:189  K:93

Yıldız ve Beşoluk, (2013)’un halterci ve se-
danterlerin karpal kemiklerinde yaptıkları 
karşılaştırmalı çalışmada da; hem sedanter-
lerde hem de haltercilerde, karpal kemiklerin 
hacim büyüklüğü sıralaması yukarıdaki bil-
gilerle benzerlik göstermiş ve haltercilerde 
tüm karpal kemik hacimleri sedanterlerden 
yüksek sayısal değerlere sahip olmasına rağ-
men, karpal kemiklerin hacim değerlerinde 
olduğu gibi görece (%) değerleri yönünden 
de gruplar arasında herhangi bir anlamlı fark-
lılık bulunmadığını ortaya koymuşlardır. Ay-
rıca grupların kendi içinde sağ ve sol el kar-
pal kemik hacimleri ve görece (%) değerleri 
karşılaştırmalarında da herhangi bir anlamlı 
farklılık bulunmadığını kaydetmişlerdir.

Mevcut çalışmada; haltercilerin birçok par-
mak kemik hacmi, sedanterlerden yüksek 
sayısal değerlere sahip olmasına rağmen, ke-
miklerin hem hacim ve hem de uzunluk de-
ğerlerinde gruplar arasında anlamlı bir farklı-
lık (P>0,05) bulunmadı. 

Ancak grup içinde sağ el ile sol el parmak 
kemik verileri karşılaştırıldığında; halterci-
lerin sadece digitus quintus’da phalanx me-
dia hacminde anlamlı bir farklılık bulundu 
(P<0,05).  Sedanterlerde ise birçok kemik 
hacminde, sağ el sol elden yüksek değerlere 
sahip olduğu tespit edildi. Kemik ölçüm de-
ğerleri yönünden, bağımsız grupların (halter-
ci-sedanter) arasında istatistiksel farklılığın 
bulunmaması ancak grupların kendi içinde 
(sağ el-sol el) ise birçok kemikte istatistiksel 
farklılık göstermesi; iki karşılaştırmada fark-
lı istatistik testlerinin (two-sample t-testi ve 
paired t-testi) kullanılması ile ilgili olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Sedanterlerde sağ ile sol el arasında daha 
fazla kemikte hacim farklılığı bulunmasının, 
sedanterlerde günlük yaşamda sağ elin domi-
nant olarak kullanılmasından kaynaklandığı, 
haltercilerde ise yüksek ağırlıkla yapılan ça-
lışmaların az da olsa etkisinin bu farkı azalttı-
ğı düşünülmektedir.

 Şekil 2 . Haltercilerin ve Sedanterlerin Sol El Phalanx Kemik Hacimlerinin Yüzdelik
(%) Oranları Ortalamalarının Karşılaştırılması
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.(Gruplar arasında istatistikî açıdan bir fark bulunmamıştır (P>0,05

 Şekil 3. Haltercilerin ve Sedanterlerin Sol El Phalanx Kemik Uzunluklarının Yüzdelik
(%) Oranları Ortalamalarının Karşılaştırılması

Gruplar arasında istatistikî açıdan bir fark bu-
.(lunmamıştır (P>0,05

Yöntem olarak çalışmamızla benzerlik gös-
termese de, Kosif ve Dramalı (2012)’nın sağ-
lak ve solak kız ve erkek öğrencilerde parmak 
uzunluğu ve parmak uzunluklarının birbirle-
rine oranları arasındaki farklılıklarını antro-
pometrik ölçümlerle araştırdıkları çalışmala-
rında; erkeklerde parmak uzunlukları ve bir-
birlerine olan oranları arasında anlamlı fark 
olmadığını, sadece 5. parmağın solak kızlar-
da daha uzun olduğunu tespit etmişlerdir.

Buryanov ve Kotiuk (2010),  X-ray yönte-
mi ile elde edilen ve sağlıklı yetişkinlerin el 
imajları üzerinde yaptıkları çalışmalarında 
da, phalanx morfometrisinin sağ ve sol için 
farklı olabileceği ancak oranların değişmedi-
ğini bildirmiş ve bu nisbi oranlardaki farklı-

lıkları % 0,5 veya daha düşük değerde oldu-
ğunu rapor etmişlerdir. Kalaycı (2008)’nın 
yaptığı ve judocular ile sedanterlerin her par-
mağın kendi içindeki (proksimal, medial ve 
distal) kemik hacmi ve uzunluklarının görece 
(%) oranlarını karşılaştırdığı çalışmasında 
ise, gruplar arasında birçok farklılık kaydet-
miştir. Sol elin ikinci, üçüncü ve beşinci par-
makların proksimal ve medial falankslarında, 
hacim oranları yönünden gruplar arasında 
önemli farklılıklar bulmuştur.

Bu çalışmada ise, haltercilerin ve sedanter-
lerin sol el parmak kemiklerinin (proksimal, 
medial ve distal falankslar) hacim ve uzunluk 
yüzdelik (%) oranları ortalamaları karşılaştı-
rıldığında, gruplar arasında anlamlı farklılık 
bulunmadı (P>0,05). Haltercilerin parmak 
kemiklerinin uzunluk oranlarından (%) elde 
edilen veriler, el parmak uzunluğu oranları-
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nın anne karnında belirlendiği andan sonra 
değişmediğini ortaya koyan araştırmalarla 
uyumlu olduğu belirlenmiştir (Çelik ve ark., 
2010). Haltercilerin  parmak kemiklerinin 
hacim yüzdelik (%) oranlarının sedanterlere 
göre farklı bulunmaması ise; haltercilerde 
parmak kemiklerinin benzer düzeyde kuvvet-
lere maruz kaldığını akla getirmektedir. 

Bu çalışmada kullanılan yöntem ve elde edi-
len osteolojik veriler, ileride yapılacak olan 
osteolojik çalışmalara ışık tutması açısından; 
farklı spor branşlarına göre biyometrik farklı-
lıkların belirlenmesinde faydalı olabilecektir. 

Halterin iskelet üzerine daha net etkilerini be-
lirlemek için sikletlerine göre; kemik mineral 
yoğunluğu, eklem aralığı ölçümleri,  sub-
kondral skleroz ve kıkırdak dejenerasyonu 
ayrıca araştırılması gerekmektedir.

KAYNAKÇA

MURATLI, S., TORAMAN, F., ÇETİN, E., 
(2000).  “Sportif hareketlerin biomekanik 
temelleri”, 2nci Baskı, Ankara: Bağırgan 
Yayınevi, 168-76

TÜZÜN, Ş., (2003). “Doruk kemik kütlesi, 
osteoporoz ve kemik kalitesi”, 1inci Bas-
kı, İstanbul: Lilly, 69-82

JUDEX, S., RUBIN, J., RUBIN, C., (2008). 
“Mechanisms of exercise effects on bone 
quantity and quality”, In: Principles of 
Bone Biology. Bilezikian JP, Raisz LG, 
Martin J. (eds.) 3rd edition, San Diego, 
CA: Academic Press, 1819-34

HOEK VAN DIJKE, GA., SNIJDERS, CJ., 
STOECKART, R., HENK, J., STAM, 

H., (1999). “A biomechanical model on 
muscle forces in the transfer of spinal 
load to the pelvis and legs”, J Biomec, 
32(9):927-33

MARCHOCKA, M., SMUK, E., (1984). 
“Analysis of body build of senior weigh-
tlifters with particular regard for propor-
tions”, Biology of Sport, 1(1):55-71

KEOGH, JWL., HUME, PA., PEARSON, 
SN., MELLO, P., (2007). “Anthropomet-
ric dimensions of male powerlifters of 
varying body mass”, New Zealand Jour-
nal of Sports Sciences, 25(12):1365-76

NICOLAY, CW., WALKER, AL., (2005). 
“Grip strength and endurance: Influen-
ces of anthropometric variation, hand 
dominance, and gender”, Int J Ind Ergon, 
35:605-618

IVERSEN, LD., SWIONTKOWSKI, MF., 
(2001). “Acil ortopedik girişimler el ki-
tabı”, Ed. Ateş Y. 4üncü Baskı, Ankara: 
Bilimsel Tıp Yayınevi, 2001;199-200

ÇELİK, A., AKSU, F., TUNAR, M., DAŞ-
DAN ADA, EN., TOPAÇOĞLU, H., 
(2010). “Master atletlerin fiziksel perfor-
mans düzeylerinin eldeki parmak oranla-
rıyla ilişkisi”, DEÜ Tıp Fakültesi Dergi-
si, 24:5-10

TESTER, N., CAMPBELL, A., “Sporting 
Achievement: What is the contribution 
of digit ratio? ”, Journal of Personality, 
663-677

KALAYCI, İ., (2008). “3D Reconstruction 
of phalangeal and metacarpal bones of 



35

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim  /  Kasım  / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 Sonbahar Kış 

October / November /December 2014Issue: 13Volume: 4Autumn Winter
JEL KODU: I0-18
www.sstbdergisi.com

ID:189  K:93

male judo players and sedentary men by 
MDCT images”, Journal of Sports Scien-
ce and Medicine, 7(4):544-8 

KARA, M., TURAN, E., DABANOĞLU, 
I., OCAL, M.K., (2004). “Computed to-
mographic assessment of the trachea in 
the german shepherd dog”, Annals of 
Anatomy, 186(4):317-21

ONAR, V., KAHVECİOĞLU, O., ÇEBİ, V., 
(2002). “Alman çoban köpeği (Alsatian) 
köpek yavrularında kranial kavite ve ne-
urocranium bilgisayarlı tomografik ana-
lizi”, Veterinarski Arhiv, 72(2):57-66

AKAR, V., (2007). “Gömülü alt yirmi yaş 
dişleri çekim kavitelerindeki kemik iyi-
leşmesinin alınan radyografilerle bilgisa-
yarlı ortamda analizi”, Doktora tezi. An-
kara: Gazi Ünv Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
Anabilim Dalı

ZIMMERMANN, C.E., HARRIS, G., 
THURMULLER, P., TROULIS, M.J., 
PERROTT, B.R., KABAN, L.B., (2004).  
“Assessment of bone formation in a por-
cine mandibular distraction wound by 
computed tomography”, Int J Oral Ma-
xillofac Surg, 33(6):569-74

HU, H., HE, H.D., FOLEY, W.D., FOX, 
S.H., (2000). “Four multidetector-row 
helical CT: Image quality and volume co-
verage speed”, Radiology, 215(1):55-62

KRUPA, P., KRSEK, P., CERNOCHOVA, P., 
MOLITOR, M., (2004). “3D real model-
ling and CT biomodels application in fa-

cial surgery”, In: Neuroradiology, XXIX 
Congress of the European Society of Ne-
uroradiology, Berlin, p. 1, ISBN 0028-
3940

POESCHL, P.W., SCHMIDT, N., GUEVA-
RA-ROJAS G, AT AL., (2013). “Com-
parison of cone-beam and conventional 
multislice computed tomography for 
image-guided dental implant planning”, 
Clin Oral Invest, 17(1):317-24

WILKS, D.C., WINWOOD, K., GILLIVER, 
S.F., ET AL., (2009). “Bone mass and 
geometry of the tibia and the radius of 
master sprinters, middle and long distan-
ce runners, race-walkers and sedentary 
control participants”, School of Healt-
hcare Science, 45(1):91-7

AKAY, T.M., (1992). “Genel histoloji. 5inci 
baskı, Ankara: Palme Yayıncılık, 22-76

PETTERSSON, U., ALFREDSON, H., 
NORDSTRÖM, P., HENRIKSSON, K., 
LORENTZON, R., (1998). “Bone mass 
in female cross-country skiers, reletions-
hip between muscle strenth and different 
bmd sites”, Medicine Unit, Department 
of Orthopaedics, 67(3):199-206

BOLLEN, S.R., WRIGHT, V., (1994). “Ra-
diographic changes in the hands of rock 
climbers”, Br J Sp Med, 28(3):185-6

SCHÖFFL, V.,  HOCHHOLZER, T.,  IM-
HOFF, T., (2004). “Radiographic chan-
ges in the hands and fingers of young, 
high level climbers”, Am J Sports Med, 
32(7):1688-94



36

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim  /  Kasım  / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 Sonbahar Kış 

October / November /December 2014Issue: 13Volume: 4Autumn Winter
JEL KODU: I0-18
www.sstbdergisi.com

ID:189  K:93

CRISCO, J.J., COBURN, J.C., MOORE, 
D.C.,  UPAL, M.A., (1010). “Carpal 
bone size and scaling in men versus in 
women”, The Journal of Hand Surgery, 
30(1):35-41

YILDIZ, M.E., BEŞOLUK, K., (2013). “Ye-
tişkin erkek halterci ve sedanterlerde 
karpal Kemik hacimlerinin karşılaştırıl-
ması”, Uluslararası Hakemli Akademik 
Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 
08(3):68-76

AKSU, F., ÇELİK, A., (2010). “Master atlet-
lerde el parmak oranlarının sportif başarı 
düzeyine etkisi”, DEÜ Tıp Fakültesi Der-
gisi, 24(3):89-93

KOSİF, R., DIRAMALI, M., (2012). “Com-
parison of all hand digit length ratios in 
left -and right- handed individuals”, Turk 
J Med Sci, 42(3):545-552

BURYANOV, A., KOTIUK, V., (2010). “Pro-
portions of hand segments”, Int J Morp-
hol, 28(3):755-758 


