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Öz
Amaç: Bu çalışmanın amacı, skapulanın seksüel dimorfizmini değerlendirmek ve 

toraks bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi ile yapılan ölçüm sonuçlarının, modern 
Anadolu popülasyonunda cinsiyet tayini için doğruluğunu ölçmektir.

Gereç ve Yöntem: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Radyoloji Anabilim Dalı’nda Şubat 2019 ve Nisan 2019 tarihleri arasında çekilmiş olan, 
20-93 yaşları arasında, 302 vakanın (164 erkek,138 kadın) Multidedektör BT görüntüleri 
kullanıldı. Sağ ve sol taraf skapulaların longitudinal uzunlukları (LU), transvers uzunlukları 
(TU) ve spina skapula uzunlukları (SSU) ölçüldü ve değerlendirildi. Ölçümlerin cinsiyeti 
belirlemedeki etkisi Lojistik Regresyon analizi ile saptandı.

Bulgular: Erkeklerde skapula ölçümlerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu görüldü 
(p<0.001). Kadınlarda sağ ve sol skapula transvers uzunlukları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanırken, erkeklerde her 3 ölçüm için de istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptandı. Ölçümler cinsiyet belirleme için kullanıldığında skapula longitudinal, transvers 
ve spina skapula uzunlukları birbirinden bağımsız olarak, istatistiksel olarak anlamlı bu-
lundu. Buna göre en yüksek doğruluk oranını sağ skapula longitudinal uzunluğunun verdiği 
görüldü.

Sonuç: Bu çalışma Anadolu toplumunda skapula kemiğinin cinsiyet tahmininde önemli 
bir kemik olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla adli tıpta ve adli antropolojide kafatası, 
uzun kemikler ve pelvis kemiği bulunamadığı takdirde diğer cinsiyet tahmini metotlarıyla 
veya tek başına kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Adli Antropoloji; Cinsiyet Tahmini; Skapula; Multidedektör 
Bilgisayarlı Tomografi; Cinsiyet Dimorfizmi.

Abstract
Objective: The aim of this study is to evaluate the sexual dimorphism of the scapula 

and to measure the accuracy of the results of the measurements performed by computed to-
mography imaging of the thorax for gender estimation in the modern Anatolian population.

Materials and Methods: Multidetector CT images of 302 cases (164 males, 138 fema-
les) with ages between 20 and 93 and taken between February 2019 and April 2019 in Radi-
ology Department of Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital were 
used. Longitudinal lengths (LU), transverse lengths (TU), and spina scapula lengths (SSU) 
of the right and left side scapulae were measured and evaluated. The effect of measurements 
on gender determination was determined by Logistic Regression analysis.

Results: Scapula measurements were higher in males than in females (p <0.001). Sta-
tistically significant difference was found between transverse lengths of the right and left 
scapula in females and statistically significant differences in all 3 measurements in males. 
The longitudinal, transverse and spina scapula lengths of the scapula were found to be statis-
tically significant when the measurements were used for gender determination. Accordingly, 
it was seen that the right scapula longitudinal length was the highest accuracy rate.

Conclusion: This study demonstrates that scapula bone is an important bone in sex 
prediction in Anatolian population. Therefore, if skull, long bones and pelvic bones cannot 
be found in forensic medicine and anthropological studies, scapula can be used alone or in 
combination with other skeletal elements for sex estimation methods.

Keywords: Forensic Anthropology; Sex Estimation; Scapula; Multidetector Computed 
Tomography; Sexual Dimorphism.
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1. Giriş
Afetler, saldırılar, savaşlar gibi toplu ölüme sebep 

olabilecek hallerde veya vücut bütünlüğünün bozulduğu 
durumlarda biyolojik kimlik tayini daha çok önem kazan-
maktadır. Bu gibi durumlarda adli araştırmacılar biyolojik 
kimliğin dört ana unsuru olan cinsiyet, yaş, etnik köken 
ve boy gibi özellikleri belirlemeye çalışırlar (1). Bu biyo-
lojik özelliklerin ölümden yıllar sonra bile bir iskeletten 
belirlenebileceği düşünülmektedir (2,3). İnsan kemik ka-
lıntılarındaki ölçümlere dayanan doğru cinsiyet tahmini, 
kimliklendirmede en önemli adımlarından biridir (4–6). 
Özellikle pelvis ve kafatası, cinsiyet tahmini için en fay-
dalı iskelet bölgeleri olarak kabul edilmektedir (1,4–7). 
Pelvis ve kafatası kemiklerinin morfolojik özelliklerinin 
seksüel dimorfizm göstermesi nedeniyle, cinsiyet tahmi-
ninde en çok kullanılan elemanlar olmasının yanı sıra, is-
keletteki diğer birçok kemiğin de seksüel dimorfizm gös-
terdiği düşünülmektedir (4). Krogman ve Iscan, iskelet 
elemanlarından cinsiyet belirlemede en doğru sonucu ver-
mesine göre kemikleri sıraladıklarında; pelvis %95, kafa-
tası % 92, mandibula % 90 ve uzun kemiklerin (humerus 
ve femur) % 80 oranında doğru sonuç verdiğini söylemiş-
lerdir (8). Önceki çalışmalar incelendiğinde cinsiyet tah-
mininde yararlılıklarını belirlemek için humerus (9–12), 
ulna (10–13), radius (10–12), femur (10,12,14–16), tibia 
(10–12,17,18), patella (19,20), klavikula (21), kosta (22), 
talus (4), kalkaneus (23,24), metatarsaller (25) ve skapula 
(1,4,5,21,26–30) kemikleri üzerinde çalışılmıştır. Skapula 
ise kemikleşmesini tamamladıktan sonra gelişen morfo-
lojik değişikliklerin göz ardı edilebilir olması ayrıca kısa 
ve düz kemik olması ve uzun kemiklere nazaran daha iyi 
korunması nedeniyle çalışmalarda kullanılmıştır (31–34).

Kimliklendirme için elde edilen beden veya iskelet 
kalıntılarından, radyolojik görüntüleme yöntemleri kulla-
nılarak cinsiyet tayini yapılabilmektedir. Radyolojik yön-
temlerden yararlanılarak kemikler üzerinde morfometrik 
ölçümler yapmak; temizlenme gerektirmemesi, kemiğe 
zarar vermeyen bir işlem olması ve diğer birçok kimlik 
tespiti yöntemlerine göre daha pratik ve uygulanabilir 
olması gibi avantajları sebebiyle tercih edilmektedir. Bu 
yöntemlerden biri olan Multidedektor Bilgisayarlı To-
mografi (MDBT), kolay uygulanabilir olması ve anato-
mik yapıların doğruya en yakın şekilde işaretleme olanağı 
vermesinden dolayı sıkça kullanılmaktadır.

MDBT yöntemi sayesinde kemiklerin 3 boyutlu gö-
rüntüleri hızlıca üretilebilir. Böylelikle popülasyona özgü 
veriler kolaylıkla toplanırken, cinsiyet de dahil olmak 
üzere iskelette biyolojik profil tahmini yapılabilmesine 

kolaylık sağlar (5,6). BT görüntüleri üzerinden, skapula 
kemiğinin morfometrik ölçümlerine dayanarak, Çin (2), 
Japon (29), Mısır (30) ve İtalyan (34) popülasyonlarında 
cinsiyet tahmini yapılabileceği bildirilmiştir. Fakat bir po-
pülasyon için belirlenen yöntem sadece aynı etnik gruba 
ait olanlara uygulanabildiği için, farklı popülasyonlarda 
farklı formüller gerekmektedir (30). Anadolu popülasyo-
nunda kimliklendirme ve insan kemiklerinden cinsiyet 
tayini çalışmaları tarandığında, skapula ile ilgili çalışma-
ların sayıca az olduğu ve bunların daha çok kuru kemikler 
üzerinde yapıldığı görülmüştür. Kuru kemikler üzerinde 
yapılan çalışmalar Anadolu’nun çeşitliliği düşünüldü-
ğünde belirli bir topluma ait olduğunu söylemek güç ola-
caktır. Bu nedenle çalışmamızda günümüz verilerini elde 
edebilmek ve skapula ölçümlerini en doğru şekilde yapa-
bilmek için MDBT görüntülerini kullandık.

Bu çalışmada üç boyutlu volüm rendering tekniği 
kullanılarak; skapula ölçümleri ile cinsiyet arasındaki 
ilişkinin saptanması ve Anadolu popülasyonunda skapula 
ölçülerinin cinsiyet tayininde kullanılabilirliğinin araştı-
rılması amaçlandı.

2. Gereç ve Yöntem
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştır-

ma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda Şubat 2019 ve 
Nisan 2019 tarihleri arasında çekilmiş olan, 20-93 yaşları 
arasında, 302 vakanın (164 erkek, 138 kadın) Multide-
dektör BT görüntüleri kullanıldı. Skapulanın bütünlüğü-
nü bozan tümör, travma, konjenital anomaliler ile cerrahi 
operasyon geçirmiş veya kemikleşmesini tamamlamamış 
olan vakalar çalışma dışı bırakıldı.

Toraks BT görüntüleri, 256 kesitli multidedektör bil-
gisayarlı tomografi cihazı (Siemens, Somatom Definition 
Flash, Germany) ile elde edildi. Çekimler 1 mm kesit ka-
lınlığı, 1 pitch, 100 Kv ve 70 mAs ile yapıldı. Görüntü-
ler iş istasyonuna (Syngo CT 2017) aktarıldıktan sonra 
işlendi. Volüm rendering tekniği ile 3 boyutlu yeniden 
yapılandırılmış görüntüler değerlendirme için kullanıldı. 
Her iki taraftaki tüm ölçümler her iki gözlemci tarafından 
sırasıyla ölçüldü. İstatiksel analiz için ölçüm değerlerinin 
ortalamaları kullanıldı. Skapuladan aşağıdaki osteometrik 
ölçümler alındı (Tablo 1, Resim 1).

İstatiksel Analiz için R programı kullanıldı. Metrik öl-
çümler mm cinsinden verildi. Tanımlayıcı istatistikleri or-
talama ve standart sapma olarak verildi. Skapulanın oste-
ometrik ölçümlerinde sağ ve sol taraf arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olup olmadığı Paired t-test ile, kadın 
ve erkekler arasındaki karşılaştırmalar ise Welch t-test ile 
yapıldı. Bu ölçümlerin cinsiyet belirlemedeki etkisi Lo-
jistik Regresyon ile saptandı. ROC analizi ile belirlenen 
cut-off (eşik) değerlerine ait sensitivite ve spesifisiteler 
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Youden metoduna göre hesaplandı (en yüksek sensiti-
vite ve spesifisite toplamına sahip olan nokta). P-değeri 
0.05’den küçük sonuçlar istatistiksel anlamlı olarak de-
ğerlendirildi.

Etik Beyan
Bu çalışma için Helsinki Bildirgesi kriterleri göz 

önünde bulundurulmuştur.

3. Bulgular
Araştırmamızda 138’i (%45.7) kadın ve 164’ü 

(%54.3) erkek olmak üzere, 20-93 yaşları arasında 302 
vakanın değerleri kullanıldı. Yaş ortalamaları 60.47 ± 
14.43 yıl idi. Kadınların ortalama yaşı 58.70 ± 14.63 yıl, 
erkeklerin ise 61.96 ± 14.12 yıl idi. Kadın ve erkekler 
arasında yaş bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunamadı (p=0.051, Welch t-test).

Skapula ölçümleri değerlendirildiğinde, erkeklerde 
kadınlara göre daha yüksek olduğu görüldü (p<0.001). 
Her iki cinsiyetteki tüm değişkenler için tanımlayıcı ista-
tiksel değerler Tablo 2’de sunuldu.

Kadınlarda sağ ve sol taraf skapula ölçüleri karşı-
laştırıldı. Buna göre skapula transvers uzunluğunda sağ 
ve sol arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu 
(p= 0.016, Paired t-test). Skapula longitudinal uzunluğu 
ile spina skapula uzunluğu değerlendirildiğinde ise sağ 
ve sol skapula arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunamadı (p> 0.05, Paired t-test).

Erkeklerde her 3 ölçüm için de sağ ve sol arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (skapula longi-
tudinal uzunlukları, p=0.0007; skapula transvers uzun-
lukları, p=0.001; spina skapula uzunlukları, p<0.0001, 
Paired t-test).

Cinsiyet belirlemekte kullanılabilecek cut-off değer-
leri ve bu değerlerin sensitivite ve spesifisiteleri (hassa-
siyet ve özgüllükleri) Tablo 3’de verilmiştir. ROC analizi 
ile belirlenen bu cut-off değerleri, en yüksek sensitivite 
ve spesifisite toplamına sahip olan noktalardır (Youden 
metodu). Şekil 2-4’de gösterilen yüksek AUC değerleri, 
bu çalışmada değerlendirilen tüm osteometrik ölçümlerin 
her birinin birbirinden bağımsız olarak cinsiyet tahminin-
de “belirleyici” faktör olduğunu göstermektedir.

Tablo 1. Osteometrik ölçümlerin tanımları

Ölçüm Tanımlama Referans

Sağ ve sol skapula longitudinal 
uzunluğu (RLU ve LLU)

Skapulada, prosessus korakoideus üst kenarı ile angulus inferior arasındaki mesafe (2,30)

Sağ ve sol skapula transvers 
uzunluğu (RTU ve LTU)

Spinöz eksendeki skapulanın medial kenarı ile kavitas glenoidalis’in alt kenarı 
arasındaki mesafe

(2,30)

Sağ ve sol spina skapula uzunluğu 
(RSSU ve LSSU)

Spinöz eksendeki skapulanın medial kenarı ile spina skapulanın lateraldeki en 
çıkıntılı noktası arasındaki mesafe

(26,29)

Tanımlayıcı istatistikleri mm cinsinden, ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. p değerleri Welch t-test ile 
elde edilmiştir. RLU: Sağ skapula longitudinal uzunluk; LLU: Sol skapula longitudinal uzunluk; RTU: Sağ skapula 
transvers uzunluk; LTU: Sol skapula transvers uzunluk; RSSU: Sağ spina skapula uzunluğu; LSSU: Sol spina skapula 
uzunluğu.

Resim 1. Volüm rendering rekonstrüksiyon ile BT taraması: (a) sağ skapula lateralden görünüş. LU: Skapula longitudinal uzunluğu. (b) sağ skapula 
posteriordan görünüş. TU: skapula transvers uzunluğu; SSU: spina skapula uzunluğu.
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Bu cut-off değerleri aşağıdaki biçimde yorumla-
nabilir. Sol longitudinal skapula uzunluğu (LLU) 171 

mm’den uzun olan erkekleri doğru olarak erkek diye be-
lirleme yüzdesi %91 ve yanlış olarak kadın diye tanım-

Tablo 2. Her iki cinsiyetteki tüm değişkenler için tanımlayıcı istatistikler

Kadın (n=138) Erkek (n=164)

Minimum Maximum Ortalama
± SS

Minimum Maximum Ortalama
± SS

t değeri p değeri

Yaş 20 88 58,70 ±14,63 21 93 61,96 ±14,12

RLU 124,57 189,41 159,81 ±10,77 148,88 206,95 182,36 ±9,51 -19,313 <0.001

LLU 115,97 187,18 159,42 ±10,48 151,69 209,16 183,35 ±9,68 -20,607 <0.001

RTU 89,37 114,97 101,33 ±5,28 96,34 127,74 112,90 ±5,28 -18,989 <0.001

LTU 88,59 117,25 101,91 ±5,51 95,16 128,51 114,55 ±5,91 -19,081 <0.001

RSSU 106,88 149,68 126,72 ±7,82 122,41 158,21 141,61±7,35 -17,037 <0.001

LSSU 107,09 149,68 126,75 ±7,86 125,22 159,58 142,46 ±7,57 -17,652 <0.001

lama yüzdesi %9’dur (yanlış negatif). Bununla birlikte, 
LLU 171 mm’den kısa olan kadınları kadın olarak doğru 
tanımlama yüzdesi %92 ve erkek olarak yanlış tanımlama 
yüzdesi %8 (yanlış pozitif).

Diğer bir değişle, cinsiyetini bilmediğimiz 171 
mm’den büyük longitudinal uzunluğu olan sol skapula 
kemiğinin erkeğe ait olduğu tahmininin istatistiksel ola-
rak doğruluk payı %91 ve hata payı %9’dur. Aynı şekilde, 

Tablo 3. ROC Analizi

Cut-off değeri (mm) Sensitivite Spesifisite

Skapula longitudinal uzunluğu Sol 171 %91 %92

Sağ 169 %93 %84

Skapula transvers uzunluğu Sol 110 %84 %91

Sağ 109 %80 %93

Spina skapula uzunluğu Sol 136 %81 %90

Sağ 135 %82 %88

Cut-off değerleri ROC analizi ile belirlendi. Bu cut-off değerlerine ait sensitivite ve spesifisiteler Youden metoduna göre he-
saplandı.

Şekil 2. Sağ ve sol longitudinal skapula uzunluğuna ait ROC eğrileri ve AUC değerleri.



Tetiker ve Gençer / Adli Tıp Bülteni, 2020; 25 (3): 223-229
- 227 -

cinsiyetini bilmediğimiz 171 mm’den kısa longitudinal 
uzunluğu olan sol skapula kemiğinin kadına ait olduğu 
tahmininin istatistiksel olarak doğruluk payı %92 ve hata 
payı %8’dir.

4. Tartışma
Adli tıp ve adli antropolojide kimliklendirmede ol-

dukça önemli olan cinsiyet tahmini yapabilme, morfo-
metrik analizler ile mümkün olabilmektedir (35). Ölüm-
den sonra radyolojik incelemeler, morfometrik bilgilere 
ulaşma kolaylığı sağlamaktadır (36). Günümüzde sıklıkla 
kullanılan radyolojik yöntemlerden biri olan bilgisayar-
lı tomografi sayesinde, yaşayan bireylerin morfometrik 
analizleri non-invaziv şekilde yapılırken, aynı zamanda 
belirli bir popülasyona ait verilerin birikimini yapabilme 
kolaylığı sunmaktadır.

Bu çalışmada, Toraks BT görüntüleri değerlendirile-
rek skapulaya ait belirlenen osteometrik ölçümler elde 
edilmiştir. Çalışmamızda her bir taraf skapula için ölçtü-
ğümüz skapula longitudinal ve transvers uzunluğu ile spi-
na skapula uzunluğu erkeklerde kadınlara nazaran daha 
yüksek bulunmuştur. Ayrıca skapulanın ölçüm değerleri-
ne dayanarak, Anadolu popülasyonundaki insanların cin-
siyetini tahmin etmek için değerlendirmeler yapılmıştır. 
Çalışmamızın sonuçları istatistiksel olarak, aldığımız üç 
osteometrik ölçümden herhangi biri kullanılarak cinsiyet 
tahmininde bulunabileceğini göstermiştir.

El Dine ve Hassan skapula genişliği, yüksekliği ve 
spina skapula uzunluğu gibi parametrelerin farklı cinsi-
yetlerde yaşla beraber değişikliklerini değerlendirmiş-
lerdir (37). Buna göre 6 yaş altında kadınlarda skapula 
uzunluğu daha fazla olmasına rağmen, anlamlı fark bu-
lunmamıştır. 6-12 yaş aralığında her iki cinsiyette öl-
çümler birbirine çok yakın olarak bulunsa da erkeklerde 
daha yüksek olduğu görülmüştür. 12 yaşın üzerinde ise 
cinsiyetler arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. 
Çalışmamızdaki parametrelerden skapula yüksekliği or-
talama değeri erkeklerde diğer çalışmalardan (2,28,30) 
daha yüksek bulunmuştur (Tablo 2). Bu sonuçlar popü-
lasyonlar arasında skapulada yapısal farklılıklar olduğu-
nu göstermektedir. Kemik gelişiminin genetik ve çevre-
sel etmenlerden etkilendiği göz önüne alındığında, bir 
popülasyona ait veriler veya formüller o popülasyona 
özgüldür. Farklı popülasyonlarda skapular ölçümler kul-
lanılarak yapılan birçok çalışmada, skapula ölçülerinin 
cinsiyet tayininde yararlı olduğu bildirilmektedir. Mısır 
popülasyonunda Paulis ve Abu Samra’nın (30) BT gö-
rüntülerini değerlendirerek yaptıkları çalışmada, skapula 
longitudinal uzunluğunun %89 doğruluk oranıyla cinsi-
yeti tahmininde kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Zhang 
ve ark. (2) yayınladıkları çalışmada ise Çin popülasyonu-
na ait verilere göre bu oranı %84.8 olarak bulmuşlardır. 
Torimitsu ve ark. Japon popülasyonunda sağ ve sol taraf 
skapula uzunluğunun cinsiyeti tahmin etmedeki doğ-
ruluk oranını %90’ın üzerinde olduğunu söylemişlerdir 
(29). Özer ve ark. Van yöresi Dilkaya arkeoloji alanında 
bulunan iskelet kalıntılarından elde edilen verilere göre, 
skapula yüksekliğinin cinsiyeti tahmin etmede doğruluk 
oranını %82.9 olarak saptamışlardır (5). Çalışmamızın 
sonuçları modern Anadolu popülasyonunda sağ taraf 
skapula longitudinal uzunluğu için cut-off değerini 169 
mm belirlersek sensitivitesi %93, spesifite %84’tür. Bu 
sonuçlar bize almış olduğumuz ölçümler içerisinden, ska-
pula longitudinal uzunluğunun en iyi seksüel dimorfizm 
gösterdiğini düşündürmüştür.

Skapula transvers uzunluğu 4 yaş altında kadınlarda 
daha uzun, 16 yaşın üstünde ise anlamlı olarak erkekler-
de daha uzun olduğu bildirilmiştir (37). Çalışmamızın 
sonuçlarına göre skapula transvers uzunluğu ortalama 
değeri, sağ tarafta erkeklerde 113 mm, kadınlarda 101 
mm; sol tarafta erkeklerde 115 mm, kadınlarda 102 mm 
bulunmuştur. Bu sonuçlar daha önce yapılan çalışmalara 
benzerlik göstermektedir (2,28,30). Erişkinlerde skapula 
transvers uzunluğunun tek başına cinsiyeti tahmininde 
doğruluk oranını Zhang ve ark. (2) %83, Torimitsu ve 
ark. (29) %86-87, Paulis ve Abu Samra (30) %91 olarak 
bildirmişlerdir. Çalışmamızda sol skapula transvers uzun-
luğu için cut-off değerini 110 mm belirlersek sensitivitesi 
%84, spesifite %91 olarak bulunmuştur. Dakshina Kan-

Şekil 4. Sağ ve sol spina skapula uzunluğuna ait ROC eğrileri 
ve AUC değerleri.

Şekil 3. Sağ ve sol skapula transvers uzunluğuna ait ROC 
eğrileri ve AUC değerleri.
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nada popülasyonun verilerini kullanarak çalışan Debnath 
ve ark. skapula yüksekliği, genişliği ve oblik skapula 
uzunluğunu değerlendirdiklerinde tüm ölçümler içerisin-
de skapula genişliğinin en yüksek doğruluk oranını ver-
diğini saptamışlardır (28). Özer ve ark. iskelet kalıntıları 
üzerinden skapula uzunluğu, genişliği, glenoid kavite 
uzunluğu ve genişliğini ölçmüşler ve bu parametrelerden 
skapula genişliği ölçüsünün cinsiyeti belirlemede en fay-
dalı parametre olduğunu saptamışlardır (5). Bizim çalış-
mamızda ise parametrelerimizden skapula longitudinal 
uzunluğu doğruluk oranı açısından birinci sırada oldu-
ğu görülmektedir. Farklı popülasyonlardaki bu sonuçlar 
değerlendirildiğinde her bir popülasyonun kendine özgü 
dimorfizm bulguları olduğunu düşündürmüştür. Bu ne-
denlerle cinsiyet tayini için elde edilen veriler o popü-
lasyona özgü olduğundan, popülasyona özel formüllerin 
oluşturulması ve güncel tutulması gerekir.

Spina skapula uzunluğu 2 yaşın altında kadınlarda 
anlamlı olarak daha uzun bulunurken; erkeklerde 14-19 
yaş arasında spina skapula büyüme hızının maksimuma 
çıktığı saptanmıştır (37). Çalışmamızın sonuçlarına göre 
spina skapula uzunluğu ortalama değeri sağ ve sol taraf-
ta erkeklerde 142 mm kadınlarda 126 mm bulunmuştur. 
Bu sonuçlar daha önce yapılan çalışmalara benzerlik gös-
termektedir (27,29). Erişkinlerde spina skapula uzunlu-
ğu için doğruluk oranını Torimitsu ve ark. %87, olarak 
bildirmişlerdir (29). Kuru kemikler üzerinde yaptıkları 
çalışmaya göre Papaioannou ve ark. bu oranı %91 olarak 
bulmuşlardır (27). Çalışmamızda sağ spina skapula uzun-
luğu için cut-off değerini 135 mm belirlersek sensitivitesi 
%82, spesifite %88 olarak bulunmuştur (Tablo 3).

Sonuç olarak bu yazı, skapula kemiğinin morfometrik 
analizinin cinsiyet teşhisi için önemli olduğunu ve adli 
antropolojide sadece skapuladan ölçüm alınabilecek du-
rumlarda, alternatif olarak etkili bir şekilde kullanılabi-
leceğini gösteren radyolojik bir çalışmadır. Osteometrik 
ölçüm analizleri iskelet kalıntıları üzerinde doğrudan 
yapılabildiği gibi üç boyutlu görüntü sağlayabildiği için 
BT bu amaçla rahatlıkla kullanılabilir. Ancak, herhangi 
bir yöntemin doğruluğu, başka bir popülasyona uygulan-
dığında azalır. Bu yüzden popülasyona spesifik ölçümler 
gereklidir. Çalışmamız, modern Anadolu popülasyonun-
daki 3 boyutlu BT görüntülerine dayanan skapular öl-
çümlerin seksüel dimorfizm gösterdiğini ve adli antropo-
loji alanındaki cinsiyet tahmini için yararlı olabileceğini 
göstermektedir. LU, TU ve SSU ölçümleri birbirinden 
bağımsız olarak cinsiyet belirlemede istatistiksel olarak 
(Lojistik Regresyon analizi) anlamlıdır. Skapulanın tek 
başına LU ölçüsünü kullanmak bile cinsiyet teşhisinde 
%90’ın üzerinde bir doğruluk sağladığı için güvenilir ve 
doğru bir yöntem olduğunu göstermiştir. Cinsiyet tayini 
için çok yüksek oranda doğruluk sağlayan pelvis ve kafa-

tası gibi iskelet parçaları zarar gördüyse veya bulunama-
dıysa adli antropologlar alternatif olarak skapula kemiği-
ni kullanabilirler.

Kısıtlılıklar
Çalışmamızda modern Türk toplumunun belirli bir ke-

simine ait erkek ve kadınlardaki güncel verilerin elde edil-
diğini düşünmekteyiz. Ancak elde edilen veriler, yalnızca 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine başvuran vakalardan toplanmıştır. Yeni çalışmalar-
la elde edilecek verilerle birlikte (daha geniş bir alanda ve 
fazla sayıda vakaya ulaşarak) kimliklendirme için popülas-
yona özgü formüllerin geliştirilebileceğini ve bunun da adli 
tıp ve adli antropolojiye katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
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