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Türk popülasyonunda burun ölçümlerinin analizi
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Nasal analysis among Turkish population

Objectives: To analyze the nose measurements using conventional
methods in 361 patients who were chosen incidentally in our poli-
clinic.

Methods: Nose measurements of the patients who admitted the
policlinic in Ankara Numune Hospital between September 2003
and May 2005 were evaluated using conventional anthropological-
ly methods.

Results: Ages of the patients were between 15 and 85 years, mean
55 (± 17) years old. Of these patients, 180 were female, 181 were
male. Mean nose width were 3.4 ± 0.2 cm (female) and 3.7 ± 0.3
cm (male), mean nose length were 5.3 ± 0.3 cm (female) and 5.8
± 0.4 cm (male), mean nose height were 1.9 ± 0.9 cm (female) and
2.0 ± 0.2 cm (male), mean alar-pronasale distance were 3.2 ± 0.2
cm (female) and 3.6 ± 0.2 cm (male), and mean alar-subnasale dis-
tance were 2.1 ± 0.2 cm (female) and 2.3 ± 0.2 cm (male).

Conclusion: In our study we evaluate the anthropological nose
structure and measurements in Turkish population. We evaluated
nose measurements bigger in male population and with age nose
measurements getting smaller. 
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Özet

Amaç: Çal›flmam›z›n amac› konvansiyonel ölçüm metodlar› kullana-
rak rastlant›sal olarak poliklini¤imize baflvuran 361 hastan›n burun
ölçülerinin analizini yapmakt›r.

Yöntem: Ankara Numune Hastanesi Kulak Burun Bo¤az Poliklini¤i-
ne Eylül 2003-May›s 2005 tarihleri aras›nda baflvuran 360 hastan›n
burun ölçüleri konvansiyonel antropometrik ölçüm yöntemleri kulla-
n›larak incelendi.

Bulgular: Hastalar›n yafl grubu en genç 15, en yafll› 85 yafl›nda ol-
mak üzere ortalama 55 (±17) olarak ölçüldü. Hastalar›n 180 tanesi
bayan, 181 tanesi erkekti. Burun genifllikleri ortalama 3.4 ± 0.2 cm
(bayan) ve 3.7 ± 0.3 cm (erkek), burun uzunlu¤u ortalama 5.3 ± 0.3
cm (bayan) ve 5.8 ± 0.4 cm (erkek), burun yüksekli¤i ortalama 1.9
± 0.9 cm (bayan) ve 2.0 ± 0.2 cm (erkek), alar-pronazal mesafesi or-
talama 3.2 ± 0.2 cm (bayan) ve 3.6 ± 0.2 cm (erkek), alar-subnazal
mesafesi ortalama 2.1 ± 0.2 cm (bayan) ve 2.3 ± 0.2 cm (erkek) ola-
rak ölçüldü. 

Sonuç: Çal›flmam›zda antropometrik olarak Türk insan›n›n burun ya-
p›s› ve ölçüleri de¤erlendirilmifltir. Erkeklerde burun ölçümleri bayan-
lara oranla daha büyüktür ve yaflla birlikte burun ölçümlerinde ge-
nel bir azalma dikkati çekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Yüz, burun, Türk, antropometri.
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Girifl
Antik ça¤lardan modern zamanlara kadar yüz esteti-

¤i ve yüzün ilk planda görülen burun esteti¤i ça¤lar
içinde geliflme gösteren bir dinamiktir. Güzellik kavra-
m› kifli ve toplumlara göre de¤iflen bir kavramd›r. Bu-
run ölçümlerinin analizi rinoplasti öncesi operasyonun
planlanmas›nda ilk basamakt›r. Ameliyatlarda planlama
ve iyi sonuç almak için bu ölçümlerin yaln›z kantitatif
de¤il kalitatif olarak yap›lmas› da önemlidir. Yüz este-
tik olarak incelendi¤inde yüzün orta 1/3 k›sm›n› olufl-
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turan burun tüm yüzün estetik oranlar›n›n oluflumuna
katk› sa¤lar. Burun nirengi noktas› olarak tüm yüzün
estetik armonisinde baflrolü oynar.

Biz bu çal›flmam›zda burun ölçümleri olarak bölge-
mizde burun kalitatif özelliklerini belirlemeyi, bölgemi-
zin burun ölçüleri ile literatürde ideal burun kalitatif
özellikleri ile karfl›l›kl› de¤erlendirmesini yapmay›, ayn›
zamanda yafl ve cinsiyetin burun ölçümleriyle iliflkisini
belirlemeyi amaçlad›k.

Gereç ve Yöntem
Ankara Numune Hastanesi Kulak Burun Bo¤az Po-

liklini¤ine Eylül 2003-May›s 2005 tarihleri aras›nda bafl-
vuran 361 hastan›n burun ölçüleri konvansiyonel antro-
pometrik ölçüm yöntemleri kullan›larak incelendi. Tüm
hastalar yap›lacak ifllemler hakk›nda bilgilendirilerek
onaylar› al›nm›flt›r.

Çal›flmam›zda burun ölçüleri de¤erlendirilen Türk
insan popülasyonunda yafl grubu, kad›n ve erkek gru-
bu s›n›fland›r›lm›flt›r. Burun üzerinden al›nacak ölçüler
için kullan›lan antropometrik noktalar› inceledi¤imizde;
(Resim 1).

Nasion: ‹ki burun kemi¤i’nin median sagittal hatta
al›n kemi¤i ile birleflti¤i noktad›r. 

Subnazal: Burun delikleri aras›ndaki orta bölmenin
üst çene ile birleflti¤i noktad›r. 

Alar: Burun kanatlar›n›n yanlara do¤ru yapm›fl oldu-
¤u en ç›k›nt›l› noktalard›r. 

Pronazal: Median sagittal hatta burunun d›fla do¤ru
yapm›fl oldu¤u en ç›k›nt›l› noktad›r.

Bu noktalar›n tespitinden sonra burunla ilgili ölçüm-
ler pergel kullanarak incelendi.

Burun Uzunlu¤u: Pergelin bir ucu nasion di¤er ucu
subnasal noktas›na konarak ölçüldü.,

Burun Geniflli¤i: Ölçüt olarak her iki burun kanat-
lar›n›n en d›fl noktas› olan alar noktalar› aras› uzakl›k
de¤erlendirildi.

Burun Tip Yüksekli¤i: K›lavuzlu pergelin bir ucu
pronasal noktas›na di¤er ucu subnazal noktas›na kona-
rak ölçü al›nd›.. 

Burun Kanatlar›: Burun kanatlar›n›n fleklini belirle-
yebilmek için iki ölçü daha almak gerekir. Birincisi; 

1. Alar noktas› – Pronazal noktas› (tip projeksiyonu)
(Resim 2)

2. Alar noktas› – Subnazal noktas› (Resim 3)

Ayr›ca burun s›rt› lateralden bakarak de¤erlendirile-
rek konkav, düz, konveks olarak s›n›fland›r›ld›. SBir
erkek ve 2 kad›nda burun dorsumunun tipi lateralden
bakarak net belirlenemedi¤i için istatistiksel döküme
dahil edilmedi.

Türk popülasyonunda burun ölçümleri
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Resim 1. n= Nasion, prn= Pronazal, sn= Subnazal, acr= Sa¤ nazal ala,
acl= Sol nazal ala.

Resim 2. Nasion-subnazal mesafesi: burun uzunlu¤u ölçümü; nasion-
pronazal mesafe ölçümü: burun s›rt› uzunlu¤u.



‹statistiksel veriler SPSS 11.0’da Student t testi ve ki-
kare testi kullan›larak yap›ld›. p<0.05 istatiksel olarak
anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Hastalar›n yafl grubu en genç 15, en yafll› 85 yafl›nda

olmak üzere ortalama 55 (± 17) olarak ölçüldü. Birey-
lerin %12’sinde burun s›rt› konkav nitelikte, %62’sinde
düz nitelikte, %26’s›nda konveks nitelikte izlendi. Düz
burun s›rt› bayanlarda erkeklere oranla, konveks bu-
runda erkeklerde bayanlara oranla istatistiksel olarak
anlaml› olarak tespit edildi (p<0.05). Burun geniflli¤i,
burun uzunlu¤u, burun yüksekli¤i, alar-pronazal, alar-
subnazal, konkav dorsum, düz dorsum, konveks dor-
sum ölçümleri Tablo 1’de gösterilmifltir.

Hastalar›n yafllara göre burun yüksekli¤i, burun ge-
niflli¤i ve burun uzunlu¤u da¤›l›mlar› fiekil 1 ve 2’de
gösterilmifltir.

Burun yüksekli¤i aç›s›ndan cinsiyetler aras›ndaki
fark anlaml› olarak bulunmam›flt›r (p>0.05). Burun ge-
niflli¤i ve burun uzunlu¤u cinsiyetler aras›ndaki fark an-
laml› olarak bulunmufltur (Student t testi, p<0.001).
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Resim 3. Pronazal-subnazal mesafe ölçümü: burun tip yüksekli¤i ölçümü;
pronazal-nazal ala mesafe ölçümü: burun kanatlar› mesafesi;
subnazal-nazal ala ölçümü: taban seviyesinde burun kanat-
lar›n›n geniflli¤i.
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fiekil 1. Burun uzunlu¤unun yafl ile da¤›l›m›.
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Burun geniflli¤i

fiekil 2. Burun geniflli¤inin yafl ile de¤iflimi.

Parametre Bayan (n:180) Erkek (n:181)

Burun geniflli¤i 3.4±0.2 cm 3.7±0.3 cm

Burun uzunlu¤u 5.3±0.3 cm 5.8±0.4 cm

Burun tip yüksekli¤i 1.9±0.9 cm 2±0.2 cm

Alar-pronazal 3.2±0.2 cm 3.6±0.2 cm

Alar-subnazal 2.1±0.2 cm 2.3±0.2 cm

Konkav dorsum 27 17

Düz dorsum 124 101

Konveks dorsum 27 62

Tablo 1. Tüm erkek ve bayan popülasyonda burun ölçüm analizleri.



Alar pronazal ve alar subnazal mesafelerde cinsiyet-
ler aras›ndaki fark anlaml› olarak bulunmufltur (Student
t testi, p<0.001). Erkeklerde tüm ölçülen boyutlarda ba-
yanlara göre anlaml› olarak ölçümler büyük olarak tes-
pit edilmifltir. 

Yaflla burun geniflli¤i, p<0.001, r= - 0.281, Pearson
korelasyon analizi

Burun uzunlu¤u p<0.001, r= - 0.172, Pearson kore-
lasyon analizi

Burun yüksekli¤i p<0.05, r= - 0.120, Pearson kore-
lasyon analizi

Alar-pronazal mesafe p<0.001, r= - 0.176, Pearson
korelasyon analizi

Alar-subnazal yaflla korelasyon tespit edilemedi.

Tart›flma
Rinoplastide burun ölçülerinin bilinmesi ideal ölçü-

lerin yakalanmas›n› sa¤lamak için yap›lmas› gerekenle-
rin belirlenmesinde ilk basamakt›r. Bu de¤erlendirme
kantitatif veya kalitatif olarak yap›labilir. Rinoplastide
tatminkar sonuçlar elde etmek için preoperatif olarak
önce nazal deformite belirlenmeli, ulafl›lmas› istenen
ideal burun özellikleri saptanmal› ve daha sonra bu ide-
al ölçümlere ulaflmak için gereken intraoperatif basa-
maklar ortaya konmal›d›r.1,2 Bilindi¤i gibi, yüz fasial es-
tetik bütünü içerisinde, burnun nirengi noktas› olarak
özel bir yeri vard›r. ‹deal burun ölçülerinin matematik
olarak ortaya konmas› için yüzy›llard›r farkl› ölçüm me-
totlar› tan›mlanm›flt›r.

Kantitatif olarak ulafl›lmak istenen ideal burun ölçü-
leri hakk›nda literatürde fikir birli¤i bulunmamaktad›r.
Mckinney ve Sweis ideal bir burunda burun uzunlu-
¤u/tip yüksekli¤ini 2/1 (=2) olarak tariflemifllerdir.3 Ça-
l›flmam›zda bayanlarda burun uzunlu¤u/pronazal yük-
seklik 5.3/1.9 (=2.7), erkeklerde 5.8/2 (=2.9) olarak öl-
çülmüfltür. ‹deal burun ölçüleriyle karfl›laflt›rd›¤›m›zda
Türk toplumunun burun yap›s›nda burun uzunlu¤unun
daha fazla oldu¤u izlenmifltir. Byrd ve Hobar’›n4 tarifle-
rine göre burun uzunlu¤u bayanlarda 5.3 cm, erkekler-
de 5.8 cm olarak ölçülmüfltür. Bizim çal›flmam›za burun
yap›s›n›n ideale göre daha uzun oldu¤u gözlenmifltir.

Düz burun s›rt› bayanlarda erkeklere oranla, kon-
veks burunda erkeklerde bayanlara oranla istatistiksel
olarak anlaml› olarak tespit edildi. Rinoplasti planlama-
s›nda dorsuma yönelik augmentasyon cerrahisi ihtiyac›
erkeklerde bayanlara oranla daha fazla duyulabilir.

Ancak genelde erkeklerde konveks burun konkavdan
fazla görülmüfltür.

Burun geniflli¤i olarak interalar mesafe kullan›larak
elde edilen ölçümlerde alar taban bayanlarda ortalama
3.4 cm, erkeklerde 3.7 cm olarak de¤erlendirildi. Erkek
alar taban ölçümleri bayanlardan 0.3 cm daha geniflti.
Gunter ve ark’a göre ideal bir burunda interalar mesa-
fe tip projeksiyonuna (alar-pronazal mesafe) eflit olma-
l›d›r.5 Çal›flmam›zda bayanlarda bu oran 3.4/3.2, erkek-
lerde ise 3.7/3.6 olarak ölçülmüfl ve genel olarak ideale
yak›n oldu¤u saptanm›flt›r. 

Alar-pronazal mesafe (tip projeksiyonu) bayanlarda
3.2 cm, erkeklerde 3.6 cm olarak ölçüldü. Estetik ideal-
lerine göre, ideal bir burunda tip projeksiyonu/burun
uzunlu¤u oran› 1/2 (=0.5) olmal›d›r.6 Crumley’e göre ise
ideal tip projeksiyonu için tip projeksiyonu/burun
uzunlu¤u oran› 0.28 olmal›d›r.7 Çal›flmam›zda bayanlar-
da tip projeksiyonu/burun uzunlu¤u oran› ortalama
3.2/5.3, erkeklerde ise ortalama 3.6/5.8 olarak ölçül-
müfltür. Türk popülasyonunda genel olarak tip projek-
siyonunun fazla oldu¤u dikkati çekmektedir. 

Çal›flmam›za al›nan sonuçlara göre, Türk toplumu-
nun burun yap›s› ideal ölçülerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bu-
runlar›n uzun, nazal dorsumun düz, nazal tabanda inte-
ralar mesafenin ideale yak›n oldu¤u ancak tip projek-
siyonunun idealden biraz fazla oldu¤u dikkati çekmek-
tedir.6,7

Burun geniflli¤i ve burun uzunlu¤u, alar pronazal ve
alar subnazal mesafeler cinsiyetler aras›ndaki fark an-
laml› olarak bulunmufltur (p<0.001). Erkeklerin burnu
bayanlara oranla tip yüksekli¤i d›fl›nda tüm ölçümler
aç›s›ndan daha büyüktür. Yaflla birlikte burun geniflli¤i,
burun uzunlu¤u, burun ve alar-pronazal mesafede gö-
rülen azalma istatistiksel olarak anlaml› olarak sapta-
m›flt›r. Yani yaflla birlikte genel olarak burun ölçülerin-
de genel bir azalma olmaktad›r. Burnun büyümesi ve
gelifliminin eriflkinli¤e kadar devam etmekte oldu¤u ve
ayn› zamanda eriflkinlikte ve yafll›l›kta insanlar›n daha
uzun ve genifl burunlar› oldu¤unu savunan yaz›lar da
mevcuttur.8-10 Ancak bizim çal›flmam›zda burunlarda
yaflla birlikte genel olarak bir azalma göze çarpmak-
tad›r. 

Çal›flmam›zda sonuç olarak erkeklerde kad›nlara
göre burun ölçümlerinin istatistiksel olarak tip yüksek-
li¤i d›fl›nda daha büyük oldu¤unu tespit ettik ve genel
olarak yaflla birlikte burun ölçülerinde anlaml› flekilde
küçülme oldu¤unu saptad›k. Ancak burnun geliflimini
birey baz›nda inceleyecek ve özellikle yüzle iliflkisini
ortaya koyacak yeni kapsaml› çal›flmalara ihtiyaç vard›r. 
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