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ÖZET 
Konak Alp Belkız. Yenidoğan Döneminde Anogenital Mesafe Ölçümü ve 

Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Erzurum 2010. 

Anogenital mesafe dış genitalyanın maskülizasyonunun sensitif bir göstergesi 
olarak kabul edilmektedir. Bu mesafenin artması, yenidoğan döneminde prenatal 
androjenler dahil olmak üzere birçok faktöre maruziyetin hassas bir göstergesi olarak 
kabul edilmektedir. Erkek ve kız cinsiyette dış genital yapıda; penis uzunluğu, klitoral 
uzunluk, anogenital mesafe gibi paremetreler bir toplumdan diğerine ve prenatal bazı 
faktörlerin (endokrin bozucular) etkisine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Biz de 
her iki cinste yenidoğan bebeklerde dış genital yapıya ait olarak anogenital mesafe, 
kızlarda klitoris, erkeklerde penis uzunluklarını ölçerek kendi çalışma grubumuza ait 
standartları oluşturmayı amaçladık. Çalışmaya 115 erkek, (%53.5) 100 kız (%46.5) 
olmak üzere toplam 215 term bebek alındı. Kronik sistemik hastalığı olan anneler ve 
bebekler çalışma kapsamına alınmadı. Çalışma kapsamına alınan erkek çocuklarda 
anogenital mesafe (mm), gerilmiş penis uzunluğu (cm), kız çocuklarda anogenital 
mesafe ve klitoris uzunluğu (mm) ölçümleri yapıldı. Erkek bebeklerde anogenital 
mesafe ölçümü olarak penis ön tabanı ile anüs merkezi (PÖA), penis arka tabanını ile 
anüs merkezi  (PAA) ve skrotum arkası ile anüs merkezi (SA) arasındaki mesafeler 
verniyer bölüntülü kumpas yardımıyla ölçüldü. Kız bebeklerde anogenital mesafe 
ölçümü olarak anüs merkezi ile posterior kommisssuranın mukaza başlangıç kısmı 
(AF), posterior kommissuranın mukaza başlangıç kısmı ile klitoris tabanı (FK) ve anüs 
merkezi ile klitoris tabanı (AK) arası mesafeler verniyer bölüntülü kumpas yardımıyla 
ölçüldü. Erkek bebeklerin PÖA mesafe ortalaması 56 ± 1 mm, PAA mesafe ortalaması 
44 ± 1.1 mm,  SA mesafe ortalamasI 23 ± 0.6 mm ölçüldü. Kız bebeklerin AF mesafe 
ortalaması 10.3 ± 0.2 mm, AK mesafe ortalaması 30 ± 0.2 mm, FK mesafe ortalaması 
21 ± 0.2 mm ölçüldü. Erkek bebeklerde ölçülen penis uzunluğu ortalaması 3.8 ± 0.2 
cm, penis çapı ortalaması 1.3 ± 0.3 cm, penis çevresi ortalaması 4.1 ± 0.3 cm ölçüldü. 
Kız bebeklerde klitoris uzunluğu ortalaması 5 ± 0.1 mm ölçüldü. Kızlar ve erkekler 
arasında vücut ağırlıkları, boyları, baş çevreleri açısından istatistik olarak anlamlı fark 
yoktu (p> 0.05). Erkeklerde anogenital mesafe olarak ölçülen PÖA, PAA ve SA arası 
uzunluklar ile kızlarda anogenital mesafe olarak ölçülen AF, FK, AK arası 
uzunluklarının bebeklerin boy, vücut ağırlığı ve baş çevresi ile arttığı saptandı. Sonuç 
olarak bir bireyin genital fenotipinin şekillenmesinde çevresel faktörleri de içine alan çok 
çeşitli etkenler rol alabilmektedir. Bu nedenle her toplumun her iki cinse ait kendine 
özgü standartlarını belirlemesi o topluma ait patolojik durumların değerlendirilmesine 
katkı sağlayacaktır. Bu amaçla elde edilen veriler özellikle prenatal dönemde 
etkilenmenin postnatal değerlendirilmesinde katkı sağlayacağı kanatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Anogenital mesafe, Yenidoğan dönemi, Penis uzunluğu 
boyutları, Klitoris uzunluğu. 
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ABSTRACT 
Konak Alp Belkız. Measurements of anogenital distance in newborn period 

and Influencing Factors. Ataturk University Faculty of Medicine. Thesis of Child 
Health and Disease. Erzurum 2010 

Anogenital distances are considered to be a sensitive indicator masculinisation 
of external genitalia. The increase in this distance, in the neonatal period on many 
factors, including prenatal exposure to androgens as an indicator of precision is 
acceptable. In both sexes anogenital distance, penis length and the clitoral length may 
vary according to the endogenous disturbance and racial differences. The aim of our 
study; at the anogenital distance in both genders, male penis length and length of the 
clitoris in girls was to create standards. 215 patients were included in the study of 
which 115 (53,5 %) were boys and 100 (46,5 %) girls. Mothers and infants with chronic 
systemic diseases were excluded from the study. In our study, anogenital distance and 
stretched penile length of boys, and the anogenital distance and the clitoris length of in 
girls were measured. Three measures of anogenital distance were taken anterior base 
of penis to anus (AGD1), posterior base of penis to anus (AGD2), and posterior of 
scrotum to anus (ASD) the distance between the vernier caliper with the aid was 
measured. In addition, we measured penile width, penile circumference  and stretched 
penile length. Baby girl in the anogenital distance measurement as the anus to 
fourchette (AF), fourchette to base of the clitoris (FC) and anus to base of the clitoris  
(AC), the distance between the vernier caliper with the aid was measured. The mean 
AGD1 for male infants was 56 ± 10 mm, AGD2 was 44 ± 1.0 mm, ASD was 23 ± 0.6 
mm. The mean AF of baby girls was 10.3 ± 0.2 mm, AC was 30 ± 0.2 mm and  FC was 
21 ± 0.2 mm. The mean stretched penile length for term male babies was 3.8± 0.2 cm, 
the penile width was 1.3 ± 0.3 cm and penile circumference was 4.1 ± 0.3 cm.The 
mean was clitoris length in baby girls 5 ± 0.1 mm. Between girls and boys in body 
weight, height, head circumference was no significant difference in terms of statistics (p 
<0.05). Anogenital distance in males as measured by the AGD1, AGD2, and ASD 
between anogenital distance in females as measured by the length of AF, FC, AC 
between the length of their baby boy, with body weight and head circumference were 
increased. As a result of environmental factors in shaping an individual's phenotype in 
the genital area in a variety of factors may play a role. Therefore, each society of both 
sexes to determine their own standards for the evaluation of the community will 
contribute to the pathological condition. For this purpose, especially in the prenatal 
period affects the data obtained will contribute believe postnatal evaluation 

Key Words: Anogenital distance, The neonatal period, Length of penis size, 
Length of clitoris   
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KISALTMA VE SİMGELER DİZİNİ 
 

PÖA: Penis ön tabanı ile anüs merkezi  

AF: Anüs merkezi ile posterior kommıssuranın mukaza başlangıç kısmı  

AGM: Anogenital mesafe  

AK: Anüs merkezi ile klitoris tabanı  

AMH: Anti müllerien hormon  

BAK: Belkız Alp Konak 

BPES Sendromu: Blefarofimozis-ptozis-epikantus  

cm: Santimetre 
C/S: Sezeryan doğum 

DBP: Dibutil fitalat  

DDT: Diklorodifeniltrikloro etan  
DEHP: Dietilheksil fitalat  

DHT: Dihidrotestesteron  

EYH: Genital farklılaşma problemi 

FBGF9: Fibroblast büyüme faktör 

FK: Posterior kommissuranın mukaza başlangıç kısmı ile klitoris tabanı  

Gr: Gram  
Kg: Kilogram 

Lım1: transkripsiyon faktör 1 
Maks: Maksimum 

Min: Minimum 

mm: Milimetre 

NSD: Normal spontan doğum  

PAA: Penis arka tabanını ile anüs merkezi  

PCB: Poliklorine bifeniller 

PCDF: Poliklorine dibenzofuran  

PVC: Polivinilkarbon  

p,p’-DDE: p,p'-diklorodifenil dikloroetilen 

SA: Skrotum arkası ile anüs merkezi  

SRY: Seks belirleyen Y bölge 

TCDD: Tetraklorodibenzo-p-dioksin 

TDS: Testikuler Disgenezis Sendromu  

Vb: ve benzerleri 

WT-1: Wilms tümörü 
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GİRİŞ VE AMAÇ 
   

Bir bireyin cinsel kimliği o bireyin genetik yükünün yanı sıra hormonal ve 

karşılaşabileceği çevresel faktörlerin etkisine bağlı olarak kompleks bir süreç 

sonucunda şekillenmektedir.  

Yenidoğan döneminde yapılan genital muayene; cinsiyet ayrımına yardımcı 

olmasının yanı sıra, ürogenital anomaliler, konjenital adrenal hiperplazi ve hipotalamo-

hipofizer yetmezlik gibi altta yatan durumların değerlendirilmesi için de önem arz 

etmektedir. Bu patolojileri erken teshis etmek erişkin dönemde karşılaşılabilecek 

psikolojik ve üreme ile ilgili organik problemler vb. sorunların çözümüne katkı 

sağlayacaktır. Diğer yandan, gerek erkek ve gerek kız cinsiyette dış genital yapı; penis 

uzunluğu, klitoris uzunluğu, anogenital mesafe gibi paremetrelerin değerlendirilmesi 

bakımından; bir toplumdan diğerine veya prenatal bazı faktörlerin (endokrin bozucular) 

etkisine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, Çin’de Fok ve arkadaşlarının 

4628 sağlıklı erkek yenidoğanda yaptıkları bir çalışmada Hong Kong’lu Çinlilerde 

ortalama penis uzunluğunu 3 ± 4 cm olarak ölçmüşlerdir. Hong Kong’lu Çinlilerin 

ortalama penis uzunluğunun beyaz (3.4 ± 3 cm) , Arap ( 3.6 ± 6 cm ) Doğu Hintlilerin ( 

3.6 ± 4 cm ) ortalama penis uzunluğunundan kısa olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte 

penis uzunluğunu, Kanada’da yaşayan Çinlilerden ( 3.1 ± 3 cm) farklı olmadıği tespit 

edilmiştir (1). Farklı bir çalışmada ise annelerin hamileliklerinde endokrin bozucu olarak 

bilinen Poliklorinli Bifeniller ile kontamine pirinç yağı kullanan Tayvanlıların 

çocuklarında penis uzunluğunun, kontrol grubuna göre anlamlı derecede kısa olduğu 

tespit edilmiştir (2).               

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda prenatal olarak bazı endokrin bozuculara 

maruz kalanlarda anogenital mesafenin (AGM) normallere göre kısa kaldığı rapor 

edilmiştir. Gebe farelere gavaj ile bir endokrin bozucu olduğu bilinen p,p’-DDE 

verildiğinde; erkek yavrularda anogenital mesafelerinde kısalma saptanmıştır (3). Ema 

ve arkadaşları yavru kemirgenlere uygulanan bir diğer endokrin bozucu olan fitalat 

monoesterlerinin yüksek doz verilmesi sonrasında anogenital mesafede kısalma 

olduğunu bulmuşlardır (4). Swan ve arkadaşlarının 134 erkek çocukla yapmış oldukları 

bir çalışmada gebelik sırasında; fitalat esterlerine maruz kalıp idrarlarında yüksek fitalat 

esterleri saptanan annelerin 2 ile 36 aylık erkek bebeklerinde, anüs ile penis anterior 

tabanı arasındaki mesafenin kısaldığını tespit etmişlerdir (5) 

Yukarıda bahsedilen bulgulardan anlaşılacağı üzere bir bireyin genital 

fenotipinin şekillenmesinde çevresel faktörleri de içine alan çok çeşitli etkenler rol 
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alabilmektedir. Bu nedenle her toplumun her iki cinse ait kendine özgü standartlarını 

belirlemesi o topluma ait patolojik durumların değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Bu amaçla biz yenidoğan bebeklerde her iki cinste dış genital yapıya ait olarak 

anogenital mesafe, kızlarda klitoris, erkeklerde penis uzunluklarına ait standartları 

oluşturduk. Elde edilen veriler özellikle prenatal dönemde etkilenmenin postnatal 

değerlendirilmesinde katkı sağlayacağı kanatindeyiz. 
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GENEL BiLGiLER 
 

2.1. Normal cinsel farklılaşma 
 

Cinsel farklılaşma intrauterin yaşamda gonadların, iç genital yapının ve dış 
genital yapının erkek ya da dişi yönünde değişimi ile oluşur (6-9). Bu arada erkek 
yönünde gelişenlerde davranışsal özellikleri, cinsel yönelimleri belirleyen beyinin 
virilizasyonu da gerçekleşmektedir (10-17). Başlangıçta mezodermden WT-1, SF1, 
Lım1, Emx2, Frg9 genlerinin etkisi ile oluşan bipotansiyel gonad testis ve over yönünde 
farklılaşabilme özelliğine sahiptir. Şekil 1’de erkek yönde farklılaşma ve etkileyen 
genler gösterilmişdir  (6,7,18). Şekil 2’de dişi cinsel farklılaşması ve etkileyen genler 
gösterilmiştir (19,20)  .                                                                                         
 

                                                                                               Genler         Kromozom         
            Ürogenital köprü                                                       WT1               12p13 

                   LIM1               11p12-13     
       LHX9              1q31-25                                     
                                                      SF1                 9q33 

                                                                                                         Emx2              10q26 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bipotansiyel gonad                                                               SRY    Y kromozom kısa kolu  
                                                          SOX9                   17q24 
                                                                                             DHH                     12q13. 

        SF1                       9q33   
                                                                                                          GATA4  
                                                                                                          FGF9                    13q 11-13 
                                                                                                          DMRT1/DMRT2    9p24.                         
                     Testis                                                                            ATRX(XH 2)         Xq13                          
                                                                       ARX                      Xp21                                  
                                                                                               SOX8   

                                                        FATE  
                     Vanin 
                                                        Tescalsin             

                                                                                                            WT1                     12p13 
Destekleyici ön         Steroidojenik ön                                                  
 hücrelerden                hücrelerinden                         
 SERTOLİ                      LEYDİG                                                          
                                                                                                              
               
 
        
                 
AMH                                      Testosteron, DHT 
 
Müllerian gerilemesi     Erkek cinsel farklılaşma       Beyin virilizasyonu 
 
Şekil 1. Erkek Yönde Cinsel farklılaşma ve Etkileyen Genler 
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Embriyoda iç genital yapıları oluşturmak üzere pirimitif paramezonefritik müller ve 
pirimitif mezonefritik wolf yapılar, ürogenital sinüs mevcuttur. Dış genital yapıyı 
oluşturmak üzere pirimitif genital çıkıntı (ridge), genital kıvrım ve genital kabarıklık 
(labio-skrotal fold) erkek ya da dişi yönünde farklılaşabilmektedir. İnsanda bipotansiyel 
gonadın testis yönünde farklılaşmaya başlaması yaklaşık 4. haftada, over yönünde 
farklılaşması ise 12-14. haftada başlamaktadır.                                                            
                                                                                        Genler          Kromozom 

WT1           12p13 

Ürogenital köprü  LIM1          11p12-13 

LHX9         1q31-25 

Emx2          10q26 

SF1             9q33 

…………………………………………………………………………………………………………….                             

 Bipotansiyel gonad                                   OVER SFESİFİK GENLER     

                                                                                     ÇİFT                DAX1 Xq21 

            WNT4              1p35 

            Foxl2               3q23 

                      Over                          PISRT1 

  FOLLİKOSTATİN 

     

 Destek                       Steroidojenik ön                                                      

 hücrelerden                hücrelerinden                 

Foliküler hc                 İnternal teka hc                                                   

        

        

        

 Müllerian gelişmesi      Dişi cinsel farklılaşma  

 Şekil 2. Dişi Yönde Cinsel Farklılaşma ve Etkileyen Genler  
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Bipotansiyel gonadın testis yönünde değişiminde testis belirleyici seksüel ve 

otomozomal regülatör genler (SRY “sex determining region Y” , SOX9 “SRY related 

home-box 9” , SOX8, DMT1/DMRT2, ATRX “alfa thalassemia, mental retardation X”, 

FBGF9 “ fibroblast growth factor” , SF1 “sterodogenic factor 1” , M33, teskalsin, vanin1) 

görev üstlenir. Testis yönünde değişimde Y kromozomunun kısa kolunda bulunan SRY 

geni ve otozomal bir gen olan ve 17’inci kromozomda yer alan SOX9 geni belirleyici 

olmakla birlikte tanımlanan birçok otozomal gen de etki gösterebilmektedir. SOX9 geni 

SRY ile bağıntılı bir HMG-box proteinidir. İskelet dokuda da ekspresyon gösteren bu 

gene ait bozukluklarda 46, XY genital farklılaşma problemi (EYH)  ve kompomelik 

displazi beraberliği görülmektedir. SOX9 özellikle sertoli hücre farklılaşmasında ve 

dolayısıyla Anti Müllerien Hormon (AMH) oluşumunda önemli rol oynamaktadır ( 

İntrauterin 7. hafta ). SRY geninin aktifleşmesi ile birlikte tek doz DAX1 geninin etkisiyle 

sertoli hücrelerinden SOX9 eksprese olur ( 21). 

SF1 ve WT1 genlerinin yardımı ile AMH salgılanır, böylece müller yapıların 

gerilemesi ve testisin iniş sürecinin başlaması sağlanır. AMH etkisi altında regresyon 

gösteren intrauterin yaşamda müller kanalları pirimitif paramezonefritik yapılardan 

farklılaşmakta olup; follop tüpleri, uterus ve vajenin 1/3 üst kısmından oluşmaktadır. 

Leydig hücrelerinden intrauterin 9. haftada salgılanan testesteron parakrin etki ile wolf 

kanallarının farkılaşmasını organize eder. İntaruterin yaşamda, testesteronun etkisi 

altında mezonefritik yapılardan epididim, vas deferens, seminal vezikülden ibaret olan 

Wolf yapıları farklılaşma gösterir (21). Şekil 3’te de her iki cinse ait iç genital yapının 

gelişimi gösterilmektedir (22). Ayrıca testesteronun endokrin etkisi ile beyin 

virilizasyonunu ve meme dokularının atrofisi sağlanır. 
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Şekil 3. İç Genital Yapının Gelişimi  

 Testesteron 5α redüktaz enzimi aracılığıyla dihidrotestesteron (DHT) 

hormonuna dönüşerek ürogenital sinüsün ve dış genital yapının virilizasyonunu  

gerçekleştirir. Şekil 4’de her iki cinse ait dış genital yapının gelişimi gösterilmektedir 

(22). 

 

 



  7

 

 

Şekil 4. Dış Genital Yapının Gelişimi 

Testesteron ve dihidrotesteron aynı androjen resöptörlerini kullanmakla beraber 

dış genital yapının virilizasyonu için testesterondan daha etkin bir hormon olan 

dihidrotesterona dönüşümü gerekmektedir. Androjen reseptörü ile etkileştikten sonra, 

intrasellüler ko-aktivatör ve ko-süpresör proteinler fonksiyonel gen transkripsiyonunu 

regüle ederler. Bazı androjen dirençli olgularda androjen reseptör geninde bir 

mutasyon olmamasına karşın ko-aktivatör proteinlerle ilgili sorunlar ya da ko-süpresör 

aktivitenin artması hormon direncine neden olabilmektedir (23). Çevre kirliliği ve çevrel 

endokrin bozucuların bu proteinler üzerinden genital virilizasyonda olumsuz etkileri 

bildirilmiştir (24). 
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İntrauterin yaşamın 8. haftasına kadar primitif bir dış genital yapı vardır. Bu 

primitif yapının içersinde bulunan genital tüberkül; penis veya klitorise, üretral katlantı; 

penis şaftı veya labia minöre, ürogenital sinüs; penil üretra, veya 2/3 alt vajinaya labio-

skrotal şişlik; skrotum veya labia majora farklılaşmaktadır. Dış genitalyada 

virilizasyonun ilk bulgusu anüs ile genital mesafe arasının artmasıdır. Bunu fallusun 

uzaması, üretral sinusten penil üretranın oluşumu ve prepisyumun gelişmesi izler. 

Endodermal üretral katlantıların medial uçlarının proksimalden distale doğru füzyonu 

penil üretrayı oluşturur. Ekdodermal üretral katlantılar ise üretranın üzerinde birleşerek 

prepisyumu oluşturur. On altıncı gestasyon haftasına doğru ise glanduler üretra 

gelişimini tamamlar. Tüm üretra epiteli ise ürogenital sinusten gelişir. Erkek yönde 

cinsel farklılaşmada DHT’nun etkisi ile ürogenital sinüs prostata, genital çıkıntı glans 

penise, genital kıvrım penil gövdeye dönüşür. Labia-skrotal kabarıklık ortada 

birleşmeye başlar (füzyon), derisi incelir, deride çizgilenmeler oluşur ve içersine 

testisler inince torbalaşır ve skrotum oluşur. Erkek yönde farklılaşmada beyin 

virilizasyonu önemli bir noktadır. Testesteron ve metebolitleri beyin virilizasyonunda 

temel görev üstlenmekle beraber tek belirleyici değildir, Y spesifik genlerin hazırladığı 

ortamda androjenler beyni virilize ederler (13-15). Embriyoda Y kromozomu ve testis 

belirleyici genler yoksa bipotansiyel gonadın over yönünde değiştiği kabul edilmekle 

beraber, giderek dişi yönde farklılaşmanın sanıldığı kadar edilgen bir süreç olmadığı 

anlaşılmaktadır (18-20). Over yönünde farklılaşmanın 3 temel kuralı SRY geninin 

olmaması, 46, XX kromozomal yapı ve dişi spesifik genlerin transkripsiyonudur  

DAX1 geni (dosage sensitive sex reversal-adrenal hypoplasia X1 geni) X 

kromozomunun kısa kolunda (Xp21) klonlanmış over ve adrenal glandın 

farklılaşmasında rölü olan bir gendir. 46 XX yapısında bulunan çift doz DAX1 geni 

antitestis etki göstermektedir. Her iki X’in üzerinde birer DAX1 geninin bulunmasından 

normal over, birinde bulunup birinde bulunmamasında mozaik over, hiç bulunmaması 

durumunda ise over disgenezisi oluşmaktadır.  XY karyotipinde Xp21 duplikasyonu (çift 

DAX1) ise EYP’ine yol açabilmektedir. WNT4 (wnt/Wingles family) dişi yönde cinsel 

farklılaşmada yeri olan diğer bir antitestis-over belirleyici gendir. 46, XY karyotipte 

WNT4 duplikasyonu dişi yönde farklılaşma ve EYP nedeni olabilmektedir. FOXL2 

(forkhead box transcription factor L2) over ve göz kapaklarında eksprese olan, 

mutasyonlarında blefarofimozis-ptozis-epikantus (BPES Sendromu) ve farklılaşma 

sorunları görülen bir gendir. Bipotansiyel gonadın uygun transkripsiyon faktörlerinin 

etkisi ile over yönünde farklılaşmasından sonra müller yapılar gelişir, wolf yapılar 

körelir. Ürogenital sinüsden vajenin 2/3 alt kesimi oluşur. Genital çıkıntıdan klitoris, 



  9

genital kıvrımdan labia minör, genital kabarıklıktan labia major gelişir. Beyinde, 46, XX 

yapıda spesifik genlerin etkisi ve androjenik hormonal ortamın bulunmamasıyla 

davranışları, cinsel yönelimleri belirleyecek olan feminizasyon gelişir. 46, XX ve 46, XY 

beyin yapısı aynı değildir ve androjenik ve hormonel etkilenmeye yanıtları farklılık 

gösterir (15).  

İleri derece virilize konjenital adrenal hiperplazili kızlar neonatal dönemden 

itibaren kız yetiştirildiklerinde bazı erkeksi davranışlar sergileyebilmelerine karşın büyük 

oranda dişi cinsi reddetmemektedirler (21). 

 
2.2. Endokrin bozucular 

 
Endokrin bozucular, sağlıklı bir organizmada veya onun gelecekteki neslinde 

endokrin sistemin fonksiyonunu değiştirerek sağlık sorunlarına neden olan ekzojen 

madde veya madde karışımlarıdır (25,26). 

 
2.2.1. Endokrin bozucuların sınıflandırılması 
Endokrin bozucu etkiye sahip kimyasal bileşikler iki ana başlık altında ele 

alınmaktadırlar. 

1. Doğal hormon yapısındaki endojen bozucular: Bu maddeler, dişi ve erkek 

cinsiyet gelişiminden sorumlu östrojen, testosteron gibi doğal hormon yapısındaki 

maddelerdir. İzoflavonlar ve Kümestanlar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Bu 

endojen maddeler kolayca yıkılır, depolanmazlar. Yağ dokusunda birikmezler ancak 

karaciğerde glukuronik asit veya sulfat ile bileşik oluştururlar. Soya fasulyesi, sarımsak, 

maydanoz, hububat, elma gibi bitkiler ve baharatlar fitoöstrojen denilen doğal östrojen 

içermektedirler ve vücutta doğal östrojen gibi etki etmektedirler. Fitoöstrojenler, vücutta 

üretilen östrojenlere göre daha zayıf etki gösterirler. İn vivo östrojenik etkilerinin 

yanında, aromataz enziminin inhibisyonu, steroidogenezin ve tirozin kinaz aktivitesinin 

inhibisyonu, seks hormon bağlayıcı globulinin sentezini artırması gibi çok çeşitli etkileri 

de mevcuttur. İn vitro deneylerde düşük dozlarda aromataz inhibisyonu nedeniyle anti-

östrojenler gibi davrandıkları, östrojenik etkilerinin yüksek dozlarda ortaya çıktığı 

gösterilmiştir (27,28). 

2. İnsan yapımı endojen maddeler: Bu grup maddeler de iki başlık altında 

sınıflandırılmaktadırlar. 
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a. Sentetik yapıda üretilen hormonlar: Doğum kontrol ilaçları, hormon yerine 

koyma tedavileri ve bazı hayvansal besin katkı maddeleri bu grupta yer almaktadır. Bu 

maddeler endokrin sistemi düzenlemek amacıyla üretilmişlerdir. 

b. İnsan yapımı kimyasallar: Bu maddeler endüstri alanında kullanılmak üzere 

üretilmişlerdir. Endüstriyel temizlik maddeleri, tarım ilaçları (özellikle pestisidler), plastik 

katkılı tüketim maddeleri bu grupta değerlendirilirler. Endüstriyel işlemler sonrası 

oluşan dioksin gibi maddeler de bu gruptadır. Bu maddeler tüm canlılarda endokrin 

bozucu etkiler oluşturabilmektedirler. 

Şimdiye kadar endokrin sistemi bozduğu bilinen maddeler şunlardır: 

1. Poliklorine bifeniller (PCB), dioksin ve benzopren: Bu kimyasallar steroid 

hormonlar, tiroid hormonları ve retinoid sinyal yolları ile etkileşim göstermektedirler. 

2. Plastik ile ilişkili ürünler: 

3. Fitalatlar: Polivinilkarbon (PVC) ürünlerde bulunurlar. 

4. Bifenol A (vernik): Verniklenmiş tüm ürünlerde bulunurlar. 

5. Pestisidler: DDT, endosülfan, dieldrin, metoksiklor, kepon, dikofol, toksofen 

gibi böcek ilaçları; alaklor, atrazin, nitrofen gibi bitki ilaçları; benomil, mankozeb ve 

tribütiltin gibi mantar ilaçları; aldikarb, bibromokloropropan gibi parazit ilaçları bu 

gruptadırlar. 

           6. Sıradan ev halkı ürünleri: Alkilfenoller, örneğin nonilfenol bu gruptadır. 

7. Ağır metaller: Kurşun, civa, kadmiyum, arsenik, uranyum bu grupta yer alırlar 

(29). 

 
2.2.2. Endokrin bozucuların etki mekanizmaları 
Endokrin bozucular; hormonun yapımı, taşınması, yıkımı ve atılımını 

değiştirebildikleri gibi, hedef hücredeki etkilerini de değiştirebilmektedirler. Bu etkilerin 

bir veya bir kaçı da bir arada olabilmektedir. Klinikte ortaya çıkan bulgular, tüm etkilerin 

toplamına göre gerçekleşmektedir (30). 

 Endokrin bozucuların etki mekanizmaları şunlardır: 

1. Hormonların yapımı üzerine arttırıcı veya azaltıcı etki 

2. Hormonların taşınması üzerine arttırıcı veya azaltıcı etki 

3. Hormonların metabolizması üzerine arttırıcı veya azaltıcı etki 

4. Hormonların atılımı üzerine arttırıcı veya azaltıcı etki 

5. Hormonların hedef hücredeki etkisine benzer veya ters etki 
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2.2.3. Endokrin bozucuların organizmaya etkisinde rol oynayan faktörler 
Endokrin bozucuların etkileri; endokrin bozucu ile karşılaşma yaşına, süresine, 

miktarına, tek veya karışım madde ile karşılaşma durumuna göre değişebilmektedir. 

Hamilelikte endokrin sistemin işlevini bozan çeşitli kimyasal maddelerle karşılaşma; 

fetusun endokrin sistemini etkileyerek, çok sayıda gelişme bozukluğuna sebep 

olmaktadır. Bu kimyasal maddelerin çoğu plesentada etkisiz hale getirilemezler. 

Kimyasal maddelerin miktarı ne kadar fazla olursa, ortaya çıkan gelişim bozukluğunun 

derecesi de o kadar ağır olmaktadır (26).Gebelik döneminde karşılaşılan endokrin 

bozucular; doğum ağırlığını, boyunu ve endokrin bezlerin çalışmasıyla ilgili eşik 

değerleri değiştirebilmektedirler (26,31). 

Yaş küçüldükçe endokrin bozucuların istenmeyen etkileri artmaktadır, yani en 

fazla etkilenme anne karnında gerçekleşmektedir (32). Çocuklarda endokrin 

bozucuların rol aldığı durumlar; intrauterin büyüme geriliği, erken ve geç puberte, 

genital malformasyonlar ve testiküler disgenez sendromu, cinsiyet oranında değişme, 

transseksualizm, obezitede epidemik yükselme ve antitiroid etkiler olarak sıralanabilir 

(24). 

Endokrin bozucuların oluşturacağı olumsuz etkilere maruz kalınan doz ve 

etkilenme süresi de ortaya çıkacak etki için önemli faktörlerdendir. Etkilenme süresi 

uzadıkça veya doz arttıkça oluşabilecek olumsuz etki daha da şiddetli olabilmektedir. 

Endokrin bozucular, her zaman aynı etkiye neden olmamaktadır. Örneğin düşük dozda 

östrojen reseptörlerine bağlanarak etki gösteren bir bozucu, yüksek dozda ise androjen 

reseptörlerine bağlanarak antiandrojenik etki gösterebilir (28). Endokrin bozucuların 

doz-cevap eğrisi her zaman doğrusal değildir. Unutulmaması gereken diğer bir nokta 

da endokrin bozucuların aynı anda birçok sistemleri etkileyebilmesidir. Örneğin soyada 

bulunan Genistein, zayıf bir östrojenik madde olup üreme sisteminde bazı patolojilere 

neden olmasıyla birlikte, aynı zamanda tiroid peroksidazı inhibe ederek tiroid 

patolojilerine de neden olabilmektedir (33).  

Testis kanseri, kriptorşidizm, hipospadias gibi erkek üreme sistemi 

hastalıklarında görülen belirgin artış ve sperm kalitesinde muhtemel düşüş, bu 

bozuklukların fetal ve neonatal dönemde östrojenik maddelere maruz kalınmasına 

bağlı olarak ortaya çıktığı hipotezinin geliştirilmesine neden olmuştur. Bu noktadan 

hareketle Skakkebaek ve arkadaşları Testikuler Disgenezis Sendromu (TDS) denilen 

klinik bir tanımlama yapmışlardır (34). Bu sendrom, aralarında endokrin bozucuların da 

bulunduğu çevresel faktörlerle genetik faktörlerin ortak etkileşimi sonucu ortaya 

çıkmakta ve dört farklı klinik tabloya neden olmaktadır. Sertoli ve germ hücre 
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fonksiyonlarındaki bozulmaya bağlı olarak bu sendromun en hafif formu olan semen 

kalite bozuklukları ile en şiddetli formu olan testis kanseri oluşmaktadır. Leydig 

hücrelerindeki bozulma ise hipospadias veya inmemiş testis ile neticelenmektedir. Bu 

hipoteze göre çevrenin ve genetik yapının etkileşimi fetal dönemde başlar. Anne eğer 

yüksek oranda çevresel kirleticiye maruz kalmışsa, bu sendrom doğumdan hemen 

sonra hipospadias veya inmemiş testis olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk veya 

puberte döneminde de çevresel kirleticilerin organizmaya etkileri devam ederse bu 

semen kalitesinde bozukluğa ya da testis kanserine yol açmaktadır. Epidemiyolojik 

verilere ek olarak, testis kanseri olan hastaların kontralateral testislerinde testiküler 

disgenezise ait bulgulara rastlanması bu sendromun varlığını doğrular niteliktedir (35). 

Çocuklar endokrin bozucuların etkilerine yetişkinlere oranla daha hassastırlar. 

Bunun bir sebebi çocuklarda deri, akciğer ve gastrointestinal sistemin yetişkinlerden 

daha geçirgen oluşudur. Örneğin çocuklarda yutulan kurşunun %50-90’ı emilirken, 

yetişkinlerde bu oran ancak %10’dur (36).  Ayrıca çocuklarda vücut yüzeyinin vücut 

hacmine oranı yetişkinlerden yüksek olup, kilo başına alınan yiyecek ve kalori de daha 

fazladır. Karaciğer ve böbrek çocuklarda daha inmaturdur. Fitoöstrojenlerde olduğu 

gibi, çocuklarda bazı maddelerin renal klirensi ve barsakta metabolize edilmeleri daha 

zordur. Yer ile fazla temas etmeleri, ellerini ve etraftaki cisimleri ağızlarına götürme 

alışkanlıkları nedeniyle de çocuklar endokrin bozucularla temas açısıdan daha fazla 

risk altındadır. Çocuklar için saydığımız bu nedenlerin çoğu fetus için de geçerli 

olduğundan, annelerin endokrin bozuculardan korunmaları daha da önemlidir. Bu 

nedenle yenidoğan dönemi endokrin bozuculara karşı en savunmasız dönemlerden 

birisidir. Örneğin çok toksik bir dioksin olan 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin 

(TCDD)’e, intrauterin maruz kalan erkek kemirgen hayvanların dış ve iç genital 

organlarının maskülizasyonunda, testislerin inmesinde, androjenlerin üretiminde ve 

spermatogenezde problemler yaşandığı tespit edilmiştir. Ancak TCDD’e postnatal 

maruz kalınması halinde sadece spermatogenez ile somatik ve genital büyümenin 

olumsuz yönde etkilendiği saptanmıştır (28,30). Östrojenik etkili dikofol, 

diklorodifeniltrikloro etan (DDT) ve onların yıkım ürünleri ile temas eden genç 

timsahlarda ve sıçanlarda yumurta sayısının azaldığı, ovaryumda anomalilerin 

oluştuğu, erkek timsahlarda anormal testis ve feminize genital gelişime neden olduğu 

tespit edilmiştir (28,37). Özellikle son on yıldır memelilerde bulunan bazı DNA 

metilasyon yapılarının, sonraki nesillere aktarılabildiği bilinmektedir (29). Skinner ve 

arkadaşları, farelerin hamilelik dönemi boyunca metil içeren maddeler yemesi, bazı 

kimyasallar ve radyasyona maruz kalmaları durumunda nesillere aktarılan epigenetik 



  13

kalıtımın gelişebildiğini, radyasyona maruz kalma gibi özellikle endokrin sistemi bozan 

çevre bozucuların, doğacak bebekten ziyade gelecek nesilleri etkilediğini 

göstermişlerdir. Bu çalışmada; dişi farelere gebelik ortalarında, ortamdakinden daha 

yüksek dozda, antiandrojenik vinklozolin ve östrojenik metoksiklor verilmiş ve erkek 

yavruların %90’ında sperm sayısında azalma ve anormal sperm üretimi olduğunu, 

%10’unda ise aspermi geliştiği, bu bozuklukların ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşaklara 

da geçtiği bildirilmiştir (38). Pembrey ve arkadaşları, sperm sayısındaki azalmanın 

evrim sonucunda endokrin bozucularla oluşan hasarlardan korunmak için olan bir 

savunma mekanizması olabileceğini, bu hasarların üç beş kuşak sonra metilasyona 

uğramamış olan hücreler tarafından tamir edilebileceğini farklı bir görüş olarak 

bildirmişlerdir (39). 

Fitalat esterleri ev ve hastanelerde plastik yumuşatması amacıyla kullanılan, 

kozmetik malzemelerde, ev temizlik ürünlerinde ve boyalarda sıkça tercih edilen direk 

androjenik etkiye sahip bir malzemedir (40). Yılda üretilen miktarları yaklaşık 500.000 

tondur. Ciltten ve gastrointestinal sistemden geçebilen, inhalasyon yoluyla da vücuda 

alınan bu maddelerin, anti-androjen etkilerinin yanında fetal testesteron sentezini inhibe 

edici etkileri de mevcuttur (41).  Bir çalışmada, idrar fitalat düzeylerinin en yüksek genç 

kadınlarda olduğu tespit edilmiş, bunun da muhtemelen kozmetik ürünlerin yoğun 

kullanımına bağlı olabileceği rapor edilmiştir (42). Fitalat esterlerinin kemirgenler 

üzerinde yapılan çalışmalarında testislerde toksik etkiler oluşturduğu bilinmektedir 

(31,43-48). Kobayların fitalat esterleri ile karşılaştırma sonrasında görülen en erken etki 

leydig hücrelerinde azalma ve buna bağlı genital sisteme etkili testesteron salgısında 

azalmadır. Testesteron seviyesinde % 10‘a kadar varan düşüşler tespit edilmiştir. 

Testesteron seviyesindeki azalma testesterondan oluşan dihidrotestesteronda düşüşe 

yol açmaktadır. Bunların sonucu olarak da epididim, vas deferens, seminal veziküller, 

prostat ve dış genital organlarda hipospadias ve kriptorşidizm gibi malformasyonların 

sıklığında artış saptanmıştır, kalıcı feminizasyon bulguları gözlenmiştir (34,47,48). 

Fitalatlar suda çözünebildiklerinden amnion sıvısına geçerler ve fetus tarafından 

yutulurlar. Dibutil fitalat (DBP) ve dietilheksil fitalat (DEHP) isimli fitalatların ratlarda 

anogenital mesafede kısalma, epididim agenezi, inmemiş testis ve hipospadiasa neden 

olduğu bildirilmiştir (45,49). Gray ve arkadaşları, yavru kemirgenlere uygulanan yüksek 

doz fitalat monoesterleri sonrasında anogenital mesafede %18 azalma olduğu; testis 

,skrotum ve penis boyutlarında ise küçülme olduğunu bulmuşlardır (50). Swan ve 

arkadaşlarının yaptığı 134 erkek çocukta olan çalışmada gebelik sırasında fitalat 

esterlerine maruz kalıp idrarlarında yüksek fitalat esterleri saptanan annelerin 2 ile 36 
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aylık erkek bebeklerinde anüs ile penis anterior tabanı arasındaki mesafenin azaldığı 

tespit edilmiştir (5). Bu nedenle emzik ve oyuncak yapımında kullanılan fitalat 

kullanımından uzaklaşılmıştır.  

Guo ve arkadaşları Taiwan'da gebelik döneminde PCB (Poliklorine bifeniller) ve 

onun ısıya maruz kalması sonucu oluşan derivelerinden özellikle poliklorine 

dibenzofuran (PCDF) ile kontamine yağ tüketiminin (Yucheng yağı), yenidoğanlarda 

penis boyu üzerine etkilerini araştırmışlar ve yenidoğan erkek çocukların penis 

uzunluğunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede kısalık olduğu tespit edilmiştir. Bu 

değişim PCB/PCDF'nin anti-androjenik etkisi ile açıklanmıştır (2). 

Tarımda insektisid etkisi nedeni ile 1938 yılında üretimine başlanan ancak daha 

sonra üretimi yasaklanan DDT’nin bugün doğada bulunan kümülatif miktarı 1.5 milyon 

tondur. Bu maddenin parçalanması için gereken yarı ömrün 58 yıl olması, en az 

yarısının hala doğada olduğunu göstermektedir. DDT’nin persistan metaboliti olan p,p’-

DDE’nin androgen reseptörüne androjenlerin bağlanmasını önleyerek erkek fetüslerde 

feminizasyona neden olduğu bildirilmiştir. Gebe farelere gavaj ile p,p’-DDE verildiğinde 

erkek yavrularda anogenital mesafelerinde kısalma, hipospadias ve inmemiş testis 

olduğu görülmüştür. Bu çalışmada kullanılan doz insanın doğada maruz kaldığı doza 

eşdeğerdir ( 3). 

Birçok endojen ve ekzojen maddelerin AGM’de yaptığı değişikliklerden dolayı 

litaratürde kızlarda ve erkeklerde AGM ölçümü yapılmış ve ölçüm yöntemine, 

toplumlara göre farklılık gösteren standartlar geliştirmişlerdir (51,52). 
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GEREÇ VE YÖNTEM 
 

 Bu çalışmada Mayıs 2009 – Ağustos 2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Servisine yatan ve 

Kadın Doğum Servisinde doğan miadında ( 38-42 hafta ) 100 kız ve 115 erkek bebek, 

araştırma kapsamına alındı. Vakaların ailelerine yapılacak işlemler ve çalışmanın 

amacı hakkında bilgi verildikten sonra çalışmaya katılmak için ailelerden onayları 

alındı. 

Çalışma kapsamına alınan erkek çocuklarda anogenital mesafe (mm), gerilmiş 

penis uzunluğu (cm), penis eni (cm), penis çevresi (cm), kız çocuklarda ise anogenital 

mesafe (mm)  ve klitoris uzunluğu (mm) ölçümleri yapıldı.  

 
3.1. Vakaların çalışmaya dahil edilme kriterleri 
 
Çalışma kapsamına alınan vakaların epidemiyolojik özelliklerini araştırmak 

üzere bir anket formu hazırlandı  (Ek 1’de gösterilmiştir). Buna göre annelerin, yaşı, 

son adet tarihi, mesleği ve eğitim düzeyi soruldu. Doğumla ilgili olarak parite, gravida, 

doğum şekli, doğumun tek ya da çoğul gebelik olup olmadığı sorgulandı.  Ayrıca aileler 

sosyoekonomik düzeyleri bakımından sorgulandı.  Buna göre düşük (500 altı TL), orta 

(500-1000TL ) ve yüksek (1000TL üstü) şeklinde aylık gelirlerine göre gruplandırıldılar. 

 Annede gebelik sürecinde, doğumdaki bebek antropometrisini etkiliyebilmesi 

bakımından muhtemel karaciğer, böbrek hastalığı, diabet, preeklamsi, eklamsi, 

hipertansiyon, kalp hastalığı, psikiyatrik hastalık ve epilepsi hastalığı olup olmadığı 

sorgulandı. Yukarıda zikredilen kronik hastalığı bulunan annelerin bebekleri çalışma 

kapsamına alınmadı.  

 Tüm bebeklerin fizik muayeneleri yapıldı. Tespit edilen sistemik hastalık 

varlığında bu bebekler çalışmaya dahil edilmedi. 

 

  3.2. Veri toplama metodu 
 
 Bu çalışmada 15 erkek ve 15 kız çocukta anogenital mesafe, kız bebeklerde 

klitoris uzunluğu erkek bebeklerde penis uzunluğu ölçümünde araştırmacılar arası 

muhtemel değişkenliğin tespiti için iki araştırmacı çocuk asistanı ölçüm yaptı. İkinci 

araştırmacı birinci araştırmacıdan ( araştırmayı yürüten pediyatri asistanı) bağımsız 

olarak aynı günde ama farklı bir zamanda aynı ölçüm metodu ve aletlerini kullanarak 
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ölçüm yaptı. Araştırmayı yürüten pediyatri asistanı (BAK) aynı günde 5 dakika ara ile 

tekrarlayan 3 ölçüm yaptı ve ölçümler arasında rakamsal farklılık yoktu. Araştırmacılar 

arası istatistiksel değerlendirmede de fark tespit edilmedi (p> 0.05). Bireyler arası 

ölçüm farklılığının değerlendirilmesi Tablo1‘de gösterilmiştir. Bu nedenle tek 

araştırmacı (BAK) ile çalışmaya ile devam edildi. 

 
Tablo 1. Bireyler Arasında Muhtemel Ölçüm Farklılıklarının Değerlendirilmesi 

  
 1.Araştırmacı 2.Araştırmacı   

Değişkenler Ortalama ± SD Ortalama ± SD p r 

Penis uzunluğu 3.7±0.2 3.7±0.2 0.904 0.817 

Penis eni 1±0.2 1±0.2 0.963 0.927 

Penis çevresi 3.9±0.2 3.8±0.2 0.957 0.916 

PÖA 5.4±0.9 5.4±0.9 0.993 0.986 

PAA 4.6±1.6 4.7±1.1 0.997 0.993 

SA 2.3±0.8 2.4±0.8 0.993 0.987 

Klitoris uzunluğu 0.4±0.2 0.4±0.2 0.994 0.983 

AF 1±0.2 1±0.2 0.987 0.962 

AK 2.9±0.2 2.9±0.3 0.959 0.926 

FK 1.8±0.2 1.9±0.2 0.958 0.831 

 
PÖA:Penis ön tabanı ile anüs merkezi  arası mesafe 

PAA:Penis arka tabanı ile anüs merkezi arası mesafe 

SA:Skrotum arkası ile anüs merkezi arası mesafe 

AF:Anüs merkezi ile posterior kommissuranın mukaza başlangıç kısmı arası mesafe 

AK:Anüs merkezi ile klitoris tabanı arası mesafe 

FK:Posterior kommissuranın mukaza başlangıç kısmı ile klitoris tabanı arası mesafe 

  

  
 3.2.1. Araştırmada uygulanan ölçümler ve uygulanma metodları 

Bebeklere ait kilo, boy, baş çevreleri ile diğer genital bölgeye ait ölçümler; 

stabilizasyonu sağlayan bir araştırma görevlisi ile ölçümü yapan bir araştırmacı (BAK) 

olmak üzere iki kişi tarafından gerçekleştirildi. 

 

3.2.1.1. Antropometrik ölçümler (bebekler) 
a. Yaş: Gestasyon haftası, son adet tarihi verileri ve Dubowitz skorlaması ile 

değerlendirildi. Çalışmaya sadece 38-42 gestasyon haftasını tamamlamış erkek ve kız 

yenidoğanlar alındı.  
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b.Vücut ağırlığı: Her vaka için Arçelik K9510 marka taşınabilir elektonik tartı 

aleti kullanıldı. Üretici firmanın önerisi doğrultusunda her 50 ölçümden sonra tartı 

aletinin kalibrasyonu yapıldı. Vücut ağırlığı kıyafetleri çıkartılarak ve kuru bezle yatar 

şekilde daha önce doğruluğu standart tartı cihazlarıyla karşılaştırılmış 10 gram’a 

hassas elektronik tartı ile gram (gr) cinsinden ölçüldü. Her tartıdan önce göstergenin 0’ 

da olduğu kontrol edildi. 

c.Boy: Boyları standartlarla uygunluğu kontrol edilmiş Eser marka esnek 

olmayan 1 milimetre (mm) aralıklı mezura ile yatar pozisyonda baş ayak tahtası 

yerleştirilmiş düz zeminde, diz ekstansiyona getirilerek santimetre (cm) olarak ölçüldü. 

d.Baş çevresi: Baş çevresi Eser marka esnek olmayan 1 mm aralıklı mezura 

ile kucakta oturur pozisyonda önde frontal kemiğin en çıkıntılı noktası ile arkada 

oksipital çıkıntıdan geçen çap dikkate alınarak frontooksipital mesafeden cm olarak 

ölçüldü. 

 

3.2.1.2. Antropometrik ölçümler (anneler) 
a.Vücut ağırlığı: Vücut ağırlığı ceket, hırka gibi ağır dış giysileri ve ayakkabıları 

çıkartılarak doğruluğu standart tartı cihazlarıyla karşılaştırılmış 100 gram’a hassas 

Tefal marka elektronik yer baskülü ile kilogram (kg) olarak tartıldı. Her tartıdan önce 

göstergenin 0’ da olduğu kontrol edildi. 

b. Boy:  Boy ölçümleri topukları, kalçaları ve başı duvara yaslanmış olarak 1 

mm aralıklı Mescan marka çelik mezura ile yapıldı.  

  

  3.2.1.3. Genital bölgeye ait ölçümler 
 Genital bölgeye ait ölçümler; bebekler düz zeminde sırt üstü yatar pozisyonda, 

ayaklar açık ve dizden fileksiyona getirilerek yapıldı. Ölçümler için mm’ lik ayarlı Sukuti 

marka verniyer bölüntülü sürmeli kumpas (İstanbul) kullanıldı. Şekil 5’de verniyer 

bölüntülü kumpas gösterilmiştir (51-53). 
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 Şekil 5. Verniyer Bölüntülü Kumpas  

 

a.Kızlarda AGM ve klitoris uzunluğu ölçülmesi: Anüs merkezi ile posterior 

kommıssuranın mukaza başlangıç kısmı (AF), posterior kommissuranın mukaza 

başlangıç kısmı ile klitoris tabanı (FK), anüs merkezi ile klitoris tabanı (AK) arası 3 

mesafe ve klitoris uzunluğu kumpasla mm olarak ölçülerek kayıt edildi (51). Şekil 6’da 

kız bebeklerde anogenital mesafe ölçümü yöntemleri gösterilmiştir (51). 

 

 

  Şekil 6. Kızlarda Anogenital  Mesafe Ölçümü  Yöntemleri 
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b.Erkeklerde AGM’nin ölçülmesi: Penis ön tabanı ile anüs merkezi (PÖA), 

penis arka tabanı ile anüs merkezi  (PAA), skrotum arkası ile anüs merkezi (SA) 

arasındaki mesafe verniyer bölüntülü kumpas ile mm olarak ölçüldü. (52). Şekil 7’de 

erkek bebeklerde anogenital mesafe, penis en ve uzunluk ölçüm yöntemleri 

gösterilmiştir. (52) 

 
Şekil 7. Erkekler Bebeklerde Anogenital Mesafe, Penis En ve Uzunluk Ölçümü  

           Yöntemleri. 

 

c.Penis uzunlukları ölçülmesi: Penis uzunluğu, uzatılmış halde ramus pubise 

yerleştirilen kumpas ile prepisyum sıyrılarak cm olarak ölçüldü. Ramus pubis ile glans 

penis arası mesafe kaydedildi. Penis çapı, şaftın en geniş olduğu yerden kumpasla 

ölçüldü. Penis çevresi 1 mm aralıklı esnek olmayan Eser marka mezura ile cm olarak 

aynı bölgeden ölçüldü.                                        
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 3.3. Verilerin değerlendirilmesi 
 

 Çalışma sonunda elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizlerde 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 11.0 programı kullanıldı. 

Ortalama, Standart sapma, frekans, persentil gibi tanımlayıcı metodlar dışında 

niceliksel verilerin değerlendirilmesinde paremetreler normal dağılımda ise 

karşılaştırmada student t testi kulanıldı. İkiden fazla grup mevcutsa grupların 

karşılaştırılmasında Oneway ANOVA testi kullanıldı. Farklılığa neden olan grubun 

tespitinde LSD testi kullanıldı. Paremetreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde 

Pearson korelasyon testi kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Kİ Kare 

testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi. 
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BULGULAR 
 

 Çalışmaya 115 erkek (%53.5), 100  kız (%46.5) olmak üzere toplam 215 term 

bebek alındı. Erkek/ kız oranı % 1.15 idi. Tablo 2’de tüm vakaların, kızlar ve erkeklerin 

yaş, antropometrik özellikleri gösterilmiştir. Çalışmaya katılan tüm vakaların yaş 

ortalaması 4.9 ± 4.9 (1-28) gün idi. Kızların yaş ortalaması 4.1 ± 3.4 (1-21), erkeklerin 

yaş ortalaması 5.6 ± 5.7 (1-28) gün idi. Kız ve erkeklerin yaş açısından aralarında 

istatistik olarak anlamlı fark yoktu ( p:0.530). Tüm bebeklerin ortalama vücut ağırlıkları 

3061.4 ± 383.1 (2010-5030) gram idi. Kızların ortalama vücut ağırlıkları 3063 ± 367.8 ( 

2230-4300) gram idi. Erkeklerin ortalama vücut ağırlıkları 3059 ± 397.7 (2010-5030) 

gram idi. Kızlar ve erkekler arasında vücut ağırlıkları açısından istatistik olarak anlamlı 

fark yoktu (p:0.156). Tüm bebeklerin ortalama boyları 48.7 ± 2.1 (41-55) cm idi. Kızların 

ortalama boyları 48.7 ± 1.8 (44.5-53) cm, erkeklerin ortalama boyları ise 48.7 ± 2.4 (41-

55) cm idi. Kızlar ve erkekler arasında boyları açısından istatistik olarak anlamlı fark 

yoktu (p:0.176). Tüm bebeklerin ortalama baş çevreleri 34.1 ± 0.9 (31-37.5) cm idi. 
Kızların ortalama baş çevreleri 34 ± 0.8 (32-36) cm idi. Erkeklerin ortalama baş 

çevreleri 34.1 ± 1 (31-37.5) cm idi. Kızlar ve erkekler arasında baş çevreleri açısından 

istatistik olarak anlamlı fark yoktu (p:0.842). 

 
Tablo 2. Tüm Vakaların, Kızlar ve Erkeklerin Yaş, Antropometrik Özellikleri 

    
                                              Kız                                      Erkek                               Tüm vakalar 
 
                                       Ort±SD (min-maks)             Ort±SD (min-maks)            Ort±SD (min-maks)         
Yaş(gün)                        4.1±3.5(1-21)                        5.6±5.7(1-28)                        4.9±4.9(1-28) 

Vücut ağırlığı(gr)          3063±367(2230-4300)          3059±397(2010-5030)          3061±383(2010-5030) 

Boy (cm)                        48.7±1.8(44.5-53)                 48.7±2.4(41-55)                    48.7±1.8(41-55) 

Baş çevresi (cm)           34±0.8(32-36)                       34.1±1.0(31-37.5)                 34.1±0.9(31-37. 

  
 4.1. Vakaların prenatal özellikleri 
 Çalışmaya katılan tüm yenidoğanların gestasyon haftaları 38 ile 42 hafta 

arasında değişmekte idi. Tüm bebeklerin gestasyon haftası ortalaması 39.8 ± 1.4 idi. 

Kızlarda gestasyon haftası ortalaması 39.8 ± 1.4, erkeklerde ise 39.9 ± 1.3 idi. Kız ve 

erkekler arasında gestasyon haftası açısından istatistik olarak anlamlı fark yoktu (p: 

0,444). Tablo 3’te çalışmaya katılan tüm vakaların annelerine ait yaş, vücut ağırlığı, 

boylarının; bebek cinsiyetlerine göre dağılımı gösterilmiştir.  Buna göre tüm annelerin 



  22

yaş ortalaması 28.2 ± 5.4 (18-44) , kız annelerinin 28.8 ± 5.3 (18-44), erkek annelerinin 

27.9 ± 5.5 (17-45) yıl idi. Erkekler ve kızlar arasında annelerin yaşları açısından 

istatistik olarak anlamlı farklılık yoktu (p: 0,935). Tüm annelerin vücut ağırlığı ortalaması 

67.2 ± 6.3 (54-97), kızlarda 67.8 ± 6.8 (57-97), erkeklerde 66.6 ± 5.8 (54-79) kilogram 

(kg) idi. Erkekler ve kızlar arasında annelerin vücut ağırlığı bakımından istatistik olarak 

anlamlı farklılık yoktu (p: 0,203).  Annelerin boy ortalaması 162.2 ± 4 (145-173), kız 

annelerinin 162.6 ± 4.2 (155-172), erkek annelerinin 161.8 ± 4.2 (145-173) cm idi. 

Erkekler ve kızlar arasında annelerin boyları açısından istatistik olarak anlamlı farklılık 

yoktu (p: 0,217).   

 

Tablo 3. Çalışmaya Katılan Tüm Vakaların Annelerine Ait Yaş, Vücut Ağırlığı, Boylarının; Bebek 
Cinsiyetlerine Göre Dağılımı. 

         Kız bebek     Erkek  bebek     Tüm vakalar 

 Ort±SD (min-maks) Ort±SD (min-maks) Ort±SD (min-maks)
Anne yaşı(yıl)                     28.8±5.3 (18-44)  27.9 ±5.5(17-45) 28.2±5.4(17-45) 
Anne vücut ağırlığı(kg)      67.8±36.8 (57-97)  66.6±5.8 (54-79) 367.2±6.3 (54-97)
Anne boyu(cm) 162.6±4.2 (155-172) 161.8±4.2(145-173) 162±4.0 (145-173 

 

 Tablo 4’te vakaların doğum şekillerinin cinsiyete göre dağılımları gösterilmiştir.  
Buna göre vakalara ait doğumların % 87.9 ‘u (n=189) normal spontan doğum (NSD) 
iken % 12.1’i (n=26)  sezeryan doğum (C/S) idi. Kız annelerin % 87‘si NSD (n=87), % 
13’ü C/S (n=13) ile doğum yapmıştı. Erkek annelerinin ise % 86.6’sı NSD (n=102), % 
13.4’ü C/S ile doğum yapmıştı. Kız ve erkek annelerinin doğum şekli açısından 
aralarında istatistik olarak farklılık yoktu (p:0.705). Tüm vakaların gravida sayısı 
(kalınan hamilelik sayısı) 1 ile 11 arasında olup ortalaması 2.8 ± 1.7 idi. Kız ve erkek 
annelerinin gravida sayısı açısından aralarında istatistik olarak anlamlı fark yoktu 
(p:0.388).  Parite sayısı (yaşayan hamilelik sayısı) 1 ile 11 arasında olup ortalaması 2.6 
± 1.4 olarak tespit edildi. Kız ve erkek annelerinin parite sayısı açısından aralarında 
istatistik olarak anlamlı fark yoktu (p:0.828). 
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Tablo 4. Vakaların Doğum Şekillerinin Cinsiyete Göre Dağılımları 

 
                         Normal doğum                Sezaryan             Toplam 
                         Sayı (n)    %                     Sayı (n)   %           Sayı (n)  
 Kız                    87            87                      13           13              100         

Erkek              102           86.6                   13           13 .4          115         

Toplam          189         87.9                 26         12.1         215 

 

 Şekil 8’de vakaların cinsiyete göre tekil-çoğul gebelik oranları gösterilmiştir. 
Buna göre annelerin doğum öyküsü sorgulandığında doğumların % 3.3’ü (n=7) çoğul 
gebelik  % 96,7‘si tekil (n=208) gebelik idi. Kız annelerin doğumlarının % 4’ü (n=4) 
çoğul gebelik, % 96 ‘sı (n=96) tekil gebelik idi. Erkek annelerinin doğumlarının % 2.7’si 
(n=3) çoğul gebelik, % 97.3’ü (n=112) tekil gebelikti. Kız ve erkek annelerinin tekil ve 
çoğul gebelik sayısı açısından kendi aralarında istatistik olarak anlamlı fark yoktu 
(p:0.535). 

 

 Şekil 8. Vakaların Cinsiyetlere Göre Tekil-Çoğul Gebelik Oranları 
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 Şekil 9 ’da tüm vakaların annelerinin eğitim düzeyleri gösterilmiştir. Buna göre 

annelerin eğitim durumu sorgulandığında % 6.5’u (n=14) okur yazar değildi.% 16.2’si 

(n=35) okur yazar, % 72.6’sı (n=156) ilk-ortaöğretim mezunu, % 4.7’si (n=10)  

üniversite mezunu olarak saptandı. Çalışmaya katılan annelerin % 98.1’i ev hanımı idi. 

Çalışan anne ise % 1.9 olarak kayıt edildi. 

 

 Şekil 9. Tüm  Vakaların Annelerinin Eğitim Düzeyleri 

 Şekil 10’da ailelerin gelir düzeylerinin cinsiyete göre dağılımı gösterilmiştir. 
Buna göre ailelerin gelir durumu sorgulandığında % 0.9’u (n=2) 500 TL altında, % 

51.2’si (n=110) 500-1000 TL arası, % 47.9’u (n=103) 1000 TL üstünde olduğu tespit 

edildi. Kız ailelerinin gelir durumu sorgulandığında %1’i (n=1) 500 TL altında, % 54’ü 

(n=54) 500-1000 TL arası, % 45’i (n=45) 1000 TL üstünde olduğu saptandı. Erkek 

ailelerinin gelir durumu sorgulandığında  % 0.9 (n=1) 500 TL altında, % 48.7’si (n=56) 

500-1000 TL arası, % 50.4 (n=58) 1000 TL üstünde olduğu saptandı. Ailelerin gelir 

düzeyi;  tüm bebeklerin (kız-erkek) vücut ağırlığı, boy, baş çevresi ölçümleri ile 

karşılaştırıldığında, aralarında istatistik olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). 
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 Şekil 10. Ailelerin Gelir Düzeylerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

     4.2. Vakaların postnatal özellikleri 
 Tablo 5’de erkeklerde genital ölçümlerin özellikleri gösterilmiştir. Çalışmamızda 

vakaların penis uzunluğu ortalaması 3.8 ± 0.2 (3.3-4.4) cm, penis çapı ortalaması 1.3 ± 

0.3 (0.70 -1.90 ) cm, penis çevresi ortalaması 4.1 ± 0.3 (3.4 -4.7)  cm idi. Vakaların ön 

penis tabanı ile anüs merkezi arası mesafe (PÖA) ortalaması 56 ± 1.0 (37 -73) mm, 

arka penis tabanı ile anüs merkezi arası mesafe  (PAA) ortalaması 44 ± 1.0 (21 -69 ) 

mm,  skrotum arkası ile anüs merkezi arası mesafe  (SA) ortalaması 23 ± 0.6 (7 -37) 

mm idi. Vakaların SA/PÖA oranının ortalaması 0.48 ± 0.8 (0.18-0.5)  idi. 
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Tablo 5. Erkeklerde Genital Ölçümlerin Özellikleri 

 
  Parametre                             N                Ortalama±SD         Minimum-maksimum 
 Penis uzunluğu(cm)           115                    3.8±0.2                          3.3-4.4 

Penis eni (cm)                     115                   1.3±0.3                           0.7-1.9 

Penis çevresi (cm)              115                   4.1±0.3                           3.4-4.7 

PÖA(mm)                             115                   56±1.0                            37-73 

PAA (mm)                            115                   44±1.1                            21-69 

SA (mm)                               115                   27±0.6                            7-37 

 SA/PÖA                               115                   0.48±0.8                         0.18-0.5 

 

PÖA: Ön penis tabanı ile anüs merkezi arası mesafe 
PAA: Arka penis tabanı ile anüs merkezi arası mesafe 

  SA: Skrotum arkası ile anüs merkezi arası mesafe 

 

  Tablo 6’da kızlarda genital bölgedeki ölçümlerin özellikleri gösterilmiştir. 
Kızlarda klitoris uzunluğu ortalaması 5 ± 0.1 (3-6.3) mm, anüs merkezi ile posterior 
kommissuranın mukaza başlangıç kısmı arası mesafe (AF) ortalaması 10.3 ± 0.2 (6-
19.6 ) mm, anüs merkezi ile klitoris tabanı arasındaki mesafe (AK) ortalaması 30 ± 0.2 
(24 -36 ) mm, posterior kommissuranın mukaza başlangıç kısmı ile klitoris tabanı arası 
mesafe (FK) ortalaması 21 ± 0.2 (15 -23)  mm idi. Vakaların AF/AK oranı ortalaması 
0.31 ± 0.1 (0.21-0.45) idi. 
  

Tablo 6. Kızlarda Genital Ölçümlerin Özellikleri 

 
Parametre(mm)              N              Ortalama±SD      Minimum-maksimum 
  Klitoris  uzunluğu        100              5±0.1                              3-6.3 

 AF                                  100              10.3±0.2                        6-19.6 

AK                                   100              30±0.2                           24-36 

FK                                   100               21±0.2                          15-23 

AF/AC                             100               0.3 ±0.1                        0.21-0.15 

AF: Anüs merkezi ile posterior kommissuranın mukaza başlangıç kısmı arası mesafe  
AK:  Anüs merkezi ile klitoris tabanı arasındaki mesafe 
FK:  Posterior kommissuranın mukaza başlangıç kısmı ile klitoris tabanı arası mesafe 
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Tablo 6-7’de görüldüğü üzere kızlarda AF mesafesi ile erkeklerde SA mesafesi, 

kızlarda AK mesafesi ile erkeklerde PÖA mesafesi, kızlarda FK mesafesi ile PAA 

mesafesi arasında anlamlı farklılık saptandı (p>0.05) 

 
4.3. Prenatal özelliklerle genital ölçümler arasındaki ilişki 
Gestasyonel hafta ile genital bölgede ölçülen tüm uzunluklar arasında 

korelasyon araştırıldı. Gestasyonel hafta ile erkekler ve kızlarda ölçülen genital 

mesafeler arasında korelasyon saptanmadı ve istatistik olarak anlamlı değildi   

(p>0.05). 
Ailelerin sosyoekonomik düzeyi ve annenin eğitim düzeyi, genital ölçümler  

bakımından karşılaştırıldığında aralarında korelasyon saptanmadı ve istatistik olarak 

anlamlı değildi (p>0.05 ). 

Annenin yaşı (yıl) ve antropometrik değerleri ile genital bölgedeki ölçümler 

karşılaştırıldı. Annelerin yaşları ile genital bölgedeki ölçümler arasında korelasyon 

saptanmadı. Annenin vücut ağırlıkları ile klitoris uzunlukları arasında pozitif korelasyon 

saptandı ama istatistik olarak anlamlı değildi (r:0.087,p>0.05). Annenin vücut ağırlıkları 

ile penis uzunlukları arasında pozitif korelasyon saptandı ve istatistik olarak anlamlı 

değildi (r:0.009,p>0.05). Annenin vücut ağırlıkları ile PÖA mesafelerinin arasında pozitif 

korelasyon saptandı ama istatistik olarak anlamlı değildi (r:0.049,p>0.05). Annenin 

vücut ağırlıkları ile PAA mesafeleri arasında pozitif korelasyon saptandı ve istatistik 

olarak anlamlı değildi  (r:0.049,p>0.05). Annenin vücut ağırlıkları ile SA mesafelerinin 

arasında pozitif korelasyon saptandı ama istatistik olarak anlamlı değildi 

(r:0.054,p>0.05). Annenin vücut ağırlıkları ile AF mesafelerinin arasında pozitif 

korelasyon saptandı ama istatistik olarak anlamlı değildi (r:0.008,p>0.05).  Annenin 

vücut ağırlıkları ile FK mesafelerinin arasında pozitif korelasyon saptandı ama istatistik 

olarak anlamlı değildi (r:0.044,p>0.05). Annenin vücut ağırlıkları ile AK mesafelerinin 

arasında pozitif korelasyon saptandı ama istatistik olarak anlamlı değildi 

(r:0.006,p>0.05). Annelerin boyları ile genital bölgedeki ölçümler arasında korelasyon 

saptanmadı.  

 

4.4.Bebeğin antropometrik ölçümleri ile genital ölçümler arasındaki ilişki
 Kız bebeklerde antropometrik ölçümler ile genital ölçümler karşılaştırıldı. 

Kızlarda vücut ağırlığı ile AF mesafesi arasında pozitif korelasyon saptandı ama 

istatistik olarak anlamlı değildi ( r:0.145,p>0.05). Kızlarda vücut ağırlığı ile AK mesafesi 

arasında pozitif korelasyon saptandı ve istatistik olarak anlamlı değildi                       
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(r:0.126,p>0.05). Kızlarda vücut ağırlığı ile FK mesafesi arasında pozitif korelasyon 

saptandı ama istatistik olarak anlamlı değildi ( r:0.006,p>0.05). Kızların boyları ile AF 

mesafesi arasında pozitif korelasyon saptandı  ve istatistik olarak anlamlı değildi             

(r:0.002,p>0.05). Kızların boyları ile AK mesafesi arasında pozitif korelasyon saptandı 

ama istatistik olarak anlamlı değildi ( r:0.052,p>0.05). Kızların boyları ile FK mesafesi 

arasında pozitif korelasyon saptandı ve istatistik olarak anlamlı değildi                       

(r:0.002,p>0.05). Kızların baş çevreleri ile AF mesafesi arasında pozitif korelasyon 

saptandı ama istatistik olarak anlamlı değildi ( r:0.083,p>0.05). Kızların baş çevreleri ile 

AK mesafesi arasında pozitif korelasyon saptandı ve istatistik olarak anlamlı değildi              

(r:0.092,p>0.05). Kızların baş çevreleri ile FK mesafesi arasında pozitif korelasyon 

saptandı ama istatistik olarak anlamlı değildi ( r:0.001,p>0.05). Şekil 11’de kızların 

vücut ağırlığı ile klitoris uzunluğu ile arasındaki ilişki gösterilmiştir. Çalışmada kızların 

vücut ağırlığı ile klitoris uzunluğunun arttığı tespit edildi ve istatistik olarak anlamlı idi     

(r:0.089,p<0.05). Kızların boyları ile klitoris uzunluğunun arttığı tespit edildi ve istatistik 

olarak anlamlı idi ( r:0.134,p<0.05). Kızların baş çevresi ile klitoris uzunluğunun arttığı 

tespit edildi ve istatistik olarak anlamlı idi ( r:0.187,p<0.05).  
 

 

 Şekil 11. Kızların Vücut Ağırlığı ile Klitoris Uzunluğu Arasındaki İlişki 
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Erkek bebeklerde antropometrik ölçümler ile genital ölçümler karşılaştırıldı. 

Erkeklerin vücut ağırlıkları ile PÖA arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak 

anlamlı idi (r:0.111,p<0.05). Erkeklerin boyları ile PÖA arasında korelasyon mevcuttu 

ve istatistik olarak anlamlı idi  (r:0.158,p<0.05). Erkeklerin baş çevreleri ile PÖA 

arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi  (r:0.202,p<0.05).  

Erkeklerin vücut ağırlıkları ile PAA arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak 

anlamlı idi (r:0.361,p<0.05). Erkeklerin boyları ile PAA arasında korelasyon mevcuttu 

ve istatistik olarak anlamlı idi  (r:0.178,p<0.05). Erkeklerin baş çevreleri ile PAA 

arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi  (r:0.169,p<0.05). 

Erkeklerin vücut ağırlıkları ile SA arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak 

anlamlı idi (r:0.361,p<0.05). Erkeklerin boyları ile SA arasında korelasyon mevcuttu ve 

istatistik olarak anlamlı idi  (r:0.328,p<0.05). Erkeklerin baş çevreleri ile SA arasında 

korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi  (r:0.134,p<0.05). Şekil 12’de 

erkeklerin vücut ağırlığı ile penis uzunluğu ile arasındaki ilişki gösterilmiştir. Erkeklerin 

vücut ağırlıkları ile penis uzunlukları arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak 

anlamlı idi (r:0.311,p<0.05). Erkeklerin boyları ile penis uzunlukları arasında korelasyon 

mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi  (r:0.278,p<0.05). Erkeklerin baş çevreleri ile 
penis uzunlukları arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi  

(r:0.262,p<0.05). Erkeklerin vücut ağırlıkları ile penis eni arasında korelasyon mevcuttu 

ve istatistik olarak anlamlı idi (r:0.271,p<0.05). Erkeklerin boyları ile penis eni arasında 

korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi  (r:0.388,p<0.05). Erkeklerin baş 

çevreleri ile penis eni arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi  

(r:0.162,p<0.05). Erkeklerin vücut ağırlıkları ile penis çevresi arasında korelasyon 

mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi (r:0.111,p<0.05). Erkeklerin boyları ile penis 

çevresi arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi  (r:0.198,p<0.05). 

Erkeklerin baş çevreleri ile penis çevresi arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik 

olarak anlamlı idi  (r:0:122,p<0.05).   
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Şekil 12. Erkeklerin Vücut Ağırlığı ile Penis Uzunluğu Arasındaki İlişki 

 
4.5. Genital bölgedeki ölçümlerin kendi aralarındaki ilişkileri 
Genital bölgede yapılan ölçümler birbirleri arasında karşılaştırıldı. Buna göre 

kızların genital ölçümleri aralarında karşılaştırıldı. Klitoris uzunluğu ile AF mesafesi 

arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi (r:0.214,p<0.05). Klitoris 

uzunluğu ile FK mesafesi arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi ( 

r:0.093,p<0.05). Klitoris uzunluğu ile AK mesafesi arasında korelasyon mevcuttu ve 

istatistik olarak anlamlı idi (r:0.387,p<0.05). AF-FK mesafesi arasında negatif 

korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi (r:0.050,p<0.05).  AF-AK mesafesi 

arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi (r:0.482,p<0.05). FK-AK 

mesafesi arasında korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak anlamlı idi (r:0.299,p<0.05). 

Erkeklerin genital ölçümleri kendi aralarında karşılaştırıldı. PÖA-PAA mesafeleri 

arasında lineer korelasyon mevcuttu ama istatistik olarak anlamlı değildi 

(r:0.868,p>0.05). PÖA-SA mesafeleri arasında lineer korelasyon mevcuttu ama 

istatistik olarak anlamlı değildi (r:0.523,p>0.05). PAA-SA mesafeleri arasında negatif 

korelasyon mevcuttu ama istatistik olarak anlamlı değildi (r:0.603, p>0.05). PAA- penis 

çevresi arasında korelasyon mevcuttu ama istatistik olarak anlamlı değildi  (r:0.123, 
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p>0.05). Penis eni ile penis çevresi arasında korelasyon mevcuttu ama istatistik olarak 

anlamlı değildi (r:0.157, p>0.05). Penis eni PÖA mesafesi arasında korelasyon 

mevcuttu ama istatistik olarak anlamlı değildi (r:0.123, p>0.05). Penis eninin PAA 

mesafesi ile pozitif korele değişim gösterdiği saptandı ama istatistik olarak anlamlı 

değildi  (r:0.095, p>0.05). 

Tablo 7’de penis ve klitoris uzunluklarının persantil dağılımları gösterilmiştir. 

 
Tablo 7. Yenidoğan Bebeklerde (38-42 hafta) Penis ve Klitoris Uzunluklarının Persantil Dağılımı 
 
 

 Persantil                     1              3           5         10          25         50        75         90        97        99 

Penis uzunluğu        3.3         3.4       3.4      3.5       3.7       3.9      4        4.2      4.3      4.4 

Klitoris uzunluğu      0.30         0.33      0.34     0.38       0.48      0.52     0.55     0.59     0.61     0.62      
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TARTIŞMA 
 

Bu çalışmada anogenital mesafe (AGM) olarak kızlarda, anüs merkezi ile 

posterior kommissuranın mukaza başlangıç kısmı arası mesafe (AF), anüs merkezi ile 

klitoris tabanı arasındaki mesafe (AK), posterior kommissuranın mukaza başlangıç 

kısmı ile klitoris tabanı arası mesafe (FK) ölçüldü. Erkeklerde AGM olarak ise ön penis 

tabanı ile anüs merkezi arası mesafe (PÖA), arka penis tabanı ile anüs merkezi arası 

mesafe  (PAA) ve skrotum tabanı ile anüs merkezi arası mesafe (SA) ölçüldü. 

Anogenital mesafe dış genitalyanın maskülizasyonunun sensitif bir göstergesi 

olarak kabul edilmektedir. Bu mesafenin artması, yenidoğan döneminde prenatal 

androjen dahil olmak üzere birçok faktöre maruziyetin hassas bir göstergesi olarak 

kabul edilmektedir (54). Yapılan çalışmalarda yenidoğan dönemindeki kız ve erkek 

bebeklerde AGM ölçümü için farklı yöntemler kullanılmıştır (51,52,54,55). Orish ve 

arkadaşları AGM ölçümü olarak term kızlarda anüs merkezi ile posterior 

kommissuranın mukoza başlangıç kısmını, term erkeklerde ise anüs merkezi ile 

skrotum tabanını bir mezura yardımı ile ölçmüşlerdir. Bu çalışmada AGM’nin kızlarda 

ortalaması 25.8 mm, erkeklerde ortalaması 30.2 mm olarak tespit edilmiştir (55). Yine, 

Thankamony ve arkadaşlarının 455 erkek 426 kız term yenidoğanı içeren geniş 

kapsamlı çalışmalarında AGM ölçümü, verniyer kaliperle aynı mesafelerden 

ölçülmüştür. Bu çalışmada AGM ölçümünün kızlarda ortalaması 9.1 mm, erkeklerde 

ortalaması 19.8 mm olarak tespit edilmiştir (53). Yine, başka bir çalışmada Salazar ve 

arkadaşları term erkekler ve kızlarda verniyer kaliper ile aynı mesafelere ait AGM 

ölçümleri yapmışlardır. Bu çalışmada AGM ölçümü olarak kızlarda AF mesafesini 11 

mm, erkeklerde SA mesafesini 22 mm olarak ölçmüşlerdir (56). 

Ülkemizde ise Alev ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmalarında bir 

mezura yardımıyla AGM, term kızlarda anüs ile vajen arasında, term erkeklerde ise 

anüs ile skrotum arasında ölçülmüştür. Bu ölçümlerin sırasıyla kızlarda ortalaması 13.1 

mm, erkeklerde ise ortalaması 25.8 mm olarak bulunmuştur. Bu çalışmada kızların 

anogenital mesafesini erkeklerin anogenital mesafesinin yarısı uzunluğunda tespit 

etmişlerdir (54). 

Carlos ve arkadaşları 25 ile 42 haftalık sadece kızlarda yaptıkları bir çalışmada 

AGM ölçümü olarak anüs merkezi ile posterior kommissuranın mukaza başlangıç 

mesafesini (AF) verniyer kaliper ile ölçmüşlerdir. Bu çalışmada AF mesafesinin 

ortalaması 10.9 mm olarak bulunmuştur (51). Yine, Phillip ve arkadaşları AF mesafesini 

bir mezura yardımı ile ölçmüşlerdir. Bu çalışmada Yahudilerde AF mesafesinin 
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ortalamasını 16.1 mm, Bedevilerde ise 16.5 mm olarak kayıt etmişlerdir. Riquer ve 

arkadaşlarının term erkeklerde yaptıkları çalışmalarında bir verniyer kaliper ile AGM 

ölçümü yapmışlardır. Bu çalışmada AGM ölçümü için skrotum arkası ile anüs merkezi 

arası (SA) mesafesinin ölçümü yapılmıştır ve SA mesafesinin en düşük değeri 8.7 mm, 

en yüksek değeri 35.8 mm olarak ölçülmüştür (52). 

Çalışmamızda anogenital mesafenin değerlendirilmesinde birçok ölçüm 

paremetreleri kullandık. Yapılan çalışmalarda, anogenital mesafesinin ölçümünde bir 

mezuranın kullanılması bireysel değişiklik gösterebildiğinden; biz çalışmamızda daha 

objektif bir metod olabileceğini düşündüğümüz ayarlanabilir bir verniyer bölüntülü 

kumpası kullandık. Bireysel ve bireyler arası farklılıkların değerlendirilmesinde ve varsa 

farklı ölçümleri minimalize etmek için çalışmanın başlangıcında birbirinden bağımsız 

ölçümler yapıldı. Yaptığımız ölçüme dayalı bu ön çalışmada bireysel farklılıklar istatistik 

olarak anlamlı saptanmaması üzerine verniyer bölüntülü kumpas ile ölçümlerin devam 

edilmesine karar verildi. Kız bebeklerde AGM ölçümünü bir verniyer bölüntülü kumpas 

yardımıyla anüs merkezi ile posterior kommissuranın mukaza başlangıç mesafesinden, 

erkeklerde ise skrotum tabanı ile anüs merkezi (SA) mesafesinden yaptık. Bu ölçümler 

sonucunda AF mesafesinin ortalamasını 10.3 mm,  SA mesafesinin ortalamasını 23 

mm olarak saptadık. Kız bebeklerde AF mesafesi için saptadığımız bu sonuçlar 

Thankamony ve arkadaşları (53), Salazar ve arkadaşları (56), Carlos ve arkadaşlarının 

ölçümleri ile uyumlu iken; Phillip ve arkadaşları (51), Orish ve arkadaşlarının (55) 

ölçümlerinden daha kısa bulunmuştur. Tablo 8’de yapılan çalışmalarda kız ve erkek 

bebeklerde AGM ölçümlerinin karşılaştırılması gösterilmiştir. 
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Tablo 8. Yapılan Çalışmalarda Kız ve Erkek Bebeklerde AGM Ölçümlerinin Karşılaştırılması 

                                   Kız bebek AGM(mm)        Erkek bebek AGM(mm)                     
 
                                                 Ort±SD                        Ort±SD)               Ölçüm yöntemi 
 
Orish ve ark.(55)                        25.8±0.11                 30.2±0.14                    mezura 

Salazar ve ark.(56)                     11±0.27                    21±0.09                       kaliper 

Thankamony ve  ark.(53)           9.1±3.8                    19.8±6.1                      kaliper 

Alev ve ark.(41)                          13.4±3.2                   25.8±4.7                     mezura 

Carlos ve ark.(51)                       10.9±3.                                                        kaliper 

Phillip ve ark. Yahudi(57)          16.1±0.3                                                      mezura 

Bedevi(57)                                  16.5±0.2             mezura    

Çalışmamız                                10.3±0.2                   23±0.6                         kaliper 

 

AGM: Anogenital mesafe 

 

Erkek bebeklerde SA mesafesi için saptadığımız bu sonuçlar Thankamony ve 

arkadaşları (53), Salazar ve arkadaşlarının (56) ölçümleri ile uyumlu iken Orish ve 

arkadaşların (55) ölçümlerine göre daha kısa olarak saptanmıştır. Çalışmamızdaki 

kızlarda ve erkeklerde AGM ölçümü sonuçları Türkiye’de Alev ve arkadaşlarının kız ve 

erkek bebeklerde yapmış oldukları AGM ölçümünden farklı saptanmıştır (54). AGM 

ölçümünde karşılaşılan bu farklı sonuçlar, bir toplumdan diğerine değişiklik gösterebilen 

etnik faktörlere bağlı olabileceği gibi ölçümde kullanılan metodunun farklılığından da 

kaynaklanıyor olabilir.  

Carlos ve arkadaşları kızlarda AGM ölçümünde AF mesafesine ek olarak 

posterior kommissuranın mukaza başlangıç kısmı ile klitoris tabanı (FK), anüs merkezi 

ile klitoris tabanı arasındaki mesafeleri de (AK) ölçmüşlerdir. Bu ölçümlerin ortalaması 

sırasıyla 19.6 mm ve 29.4 mm bulunmuştur (51). Tablo 9’ da çalışmalarda kızlarda  

ortalama AF ve AK mesafe ölçümlerinin karşılaştırılması gösterilmiştir. Bizim 

çalışmamızda Carlos ve arkadaşlarının çalışmasına benzer olarak FK mesafesinin 

ortalamasını 21 mm ve AK mesafesinin ortalamasını 30 mm olarak tespit ettik. Her iki 

çalışmada da ölçüm metodu olarak verniyer kaliper (aynı) kullanılmıştır. Ortalama 

ölçüm değerlerinin birbirine yakın olduğu dikkate alındığında anogenital mesafelerin 

ölçümünde metodolojinin önemi ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 9. Çalışmalarda Kızlarda  Ortalama AF ve AK Mesafe Ölçümlerinin  Karşılaştırılması 

  
                                           FK (mm)                    AK(mm) 
                                        Ortalama±SD            Ortalama±SD       Ölçüm Yöntemi 
Carlos ve ark.(51)           19.6                           29.4                       kaliper 

Çalışmamız                      21                              30                          kaliper     

 

Riquer ve arkadaşları AGM ölçümünde,  SA mesafesine ek olarak ön penis 

tabanı ile anüs merkezi arası (PÖA), arka penis tabanı ile anüs merkezi arası (PAA) 

mesafeyi bir verniyer kaliper yardımıyla ölçmüşlerdir (52).  Bu çalışmaya göre PÖA 

mesafesinin en düşük değeri 38.4 mm, en yüksek değeri 74.7 mm,  PAA mesafesinin 

en düşük değeri 19.8 mm, en yüksek değeri 70.4 mm olarak ölçülmüştür. Tablo10’da 

çalışmalarda erkeklerde ortalama PÖA ve PAA mesafe ölçümlerinin karşılaştırılması 

gösterilmiştir.  Biz çalışmamızda ise PÖA mesafesinin en düşük değerini 37 mm, en 

yüksek değerini 73 mm, PAA mesafesinin en düşük değerini 21 mm, en yüksek 

değerini 69 mm olarak ölçtük.  

Tablo 10. Çalışmalarda Erkeklerde Ortalama PÖA ve PAA Mesafe Ölçümlerinin   

Karşılaştırılması. 

  
                                              PÖA (mm)                       PAA(mm) 
                                     Minimum-maksimum        Minimum-maksimum   Ölçüm Yöntemi 
 Riquer ve ark.(52)            38.4-74.7                             19.8-70.4                     kaliper  

 Çalışmamız                      37- 73                                   21-69                           kaliper  

 

Yapılan çalışmalarda AGM ölçümü ile gestasyonel hafta ve bebeğin 

antropometrik ölçümleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Alev ve arkadaşları kız ve erkek 

bebeklerde; gestasyonel hafta ve bebeklerin vücut ağırlığı, boy, baş çevresi ile 

bebeklerin AGM ölçümü arasında korelasyon saptamamışlardır (54). Carlos ve 

arkadaşları ise kızlarda AF, AK, FK mesafelerinin; gestasyonel hafta ve bebek vücut 

ağırlığı,  bebek boyu ile artma gösterdiğini saptamışlardır. (51). Yine, Riquer ve 

arkadaşları erkeklerde PÖA, PAA, SA mesafelerinin gestasyonel yaşla ve bebek vücut 

ağırlığı ile karşılaştırılmasında pozitif korelasyon tespit etmişlerdir (52). Thankamony ve 

arkadaşlarının çalışmalarında 2 yıl süre içinde kız ve erkek bebeklerin doğumda, 

3.ayda, 12. ayda ve 18. ayda AGM ölçümü yapılmış ve tartıları alınmıştır. AGM’nin 
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doğumdan itibaren 12 aylığa kadar hızla arttığını daha sonra düz bir çizgi çizdiklerini 

saptamışlardır. Bu çalışma sonucunda ilk 2 yaşda AGM ölçümü ile vücut ağırlığı 

arasında korelasyon bakmanın güvenilir olmadığını bildirmişlerdir. Çalışma sonunda 

AGM’nin ilk 2 yıl içinde erişkin dönemdeki ulaşılan uzunluğun %70’ine ulaştığını 

saptamışlardır. Doğum sonrası tekrar 3 ayda kiloları alınan bebeklerin kiloları ile AGM 

arasında zayıf korelasyon bulmuşlardır. Bu çalışmada ulaşılan bu sonuç 

sosyoekonomik düzeyin düşük olmasına bağlı olarak gelişen malnütrisyondan 

kaynaklanıyor olabilir (53). Lloyd ve arkadaşlarının 18-50 yaş kadınlar arasında yapılan 

çalışmalarında anal kanalın perine önü ile arka klitoris tabanı arası mesafe ölçülmüştür. 

Bu mesafe 31.3 mm olarak ölçülmüş ve 2 yaştaki ölçümün 2 katı kadar saptanmıştır 

(58). Doğumda gestasyonel hafta ile artmakta olan AGM’nin yaş ilerledikçe azaldığını 

saptamışlardır. Bu çalışmada ulaşılan bu sonuç yaş arttıkça büyüme hızının 

azalmasına bağlı olarak saptanmış olabilir. Çalışmamızda kız ve erkek bebeklerde Alev 

ve arkadaşlarının çalışmalarına benzer şekilde gestasyonel hafta ile AGM arasında 

korelasyon saptanmadı (54). Ayrıca kızlarda Carlos ve arkadaşlarının çalışmasına 

benzer şekilde AF, FK ve AK mesafelerinin bebek vücut ağırlığı, boy, baş çevresi ile 

arttığı saptandı (51). Erkeklerde bakılan PÖA, PAA ve SA mesafelerinin Riquer ve 

arkadaşlarının çalışmasına benzer şekilde bebeklerin vücut ağırlığı boy, baş çevresi ile 

pozitif korelasyon gösterdiği saptandı (52). Çalışmamızda da antropometrik ölçümler ile 

AGM arasında zayıf bir korelasyon saptandı.  Riquer ve arkadaşlarının çalışmalarında 

PÖA mesafesinin PAA ve SA mesafesi ile pozitif korelasyon gösterdiği saptanmıştır 

(52). Çalışmamızda da PÖA mesafesinin PAA ve SA mesafesi ile pozitif korelasyon 

gösterdiği saptandı. 

Klitoris büyümesi hem fetal hayatta hem de postnatal hayatta androjene 

duyarlıdır. Bu nedenle, bu süreçte androjen üretim zamanının önemi vurgulanmaktadır 

(51).Tablo1‘de yapılan çalışmalarda klitoris uzunluklarının karşılaştırılması 

gösterilmiştir. Alev ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarında klitoris uzunluğunu 

ortalamasını 5.02 ± 1.68 mm olarak ölçmüşlerdir (54). Phillip ve arkadaşları ise klitoris 

uzunluğu ortalamasını Yahudilerde 5.87 ± 1.48 mm, Bedevilerde 6.61 ± 1.72 mm 

olarak ölçmüşlerdir (57). Çalışmamızda klitoris uzunluğunun ortalaması 5 ± 0.1 mm 

olarak tespit edildi. Çalışmamızda ölçülen klitoris uzunluğu Alev ve arkadaşları (54) , 

Phillip ve arkadaşlarının (57) ölçüm sonuçlarına benzer olarak tespit edildi. 
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Tablo 11. Yapılan Çalışmalarda Ortalama Klitoris Uzunluklarının Karşılaştırılması 

 
                                                                       Klitoris uzunluğu(mm) 
                                                                           Ortalama±SD                          Ölçüm Yöntemi 
Alev ve arkadaşları(41)                              5.02 ± 1.68                         mezura    

Phillip ve arkadaşları Yahudiler(57)         5.87 ± 1.48                          mezura  

                                      Bedeviler              6.61 ± 1.72                          mezura 

Çalışmamız                                                 5 ± 0.1 mm                          kaliper 

 

Litwin ve arkadaşlarının 69 preterm 217 term bebekle yaptıkları bir 

çalışmalarında gestasyonel hafta ve bebek vücut ağırlıkları ile klitoris uzunluğu 

arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (59). Bununla birlikte, Alev ve arkadaşları 

klitoris uzunluğu ile bebeğin vücut ağırlığı ve boyu arasında negatif korelasyon 

saptamışlardır (54). Çalışmamızda klitoris uzunluğunun bebek vücut ağırlığı, boyu ve 

baş çevresi ile arttığı tespit edildi ama gestasyonel hafta ile klitoris uzunluğu arasında 

korelasyon saptanmadı. Bu sonuç kızların gebelik haftalarının dağılımından 

kaynaklanabilir. Vakalar özellikle 40. haftada sayı olarak diğer haftalara göre belirgin 

daha fazla bulunmaktaydı. 

Yapılan çalışmalarda penis boyutlarını gösteren farklı toplumlarda farklı 

çalışmalar yapılmıştır. Tablo 12 ‘de farklı toplumlarda yapılan çalışmalarda elde edilen 

ortalama penis uzunluklarının karşılaştırılması gösterilmiştir. Sutan-Assin ve 

arkadaşları yapmış oldukları çalışmalarında term erkeklerde mezura ile ölçülen gerilmiş 

penis uzunluğu ortalamasını 2.86 ± 0.23 cm, penis eni ortalamasını ise 0.82 ± 0.33 cm 

olarak ölçmüşlerdir (60). Vasudevan ve arkadaşları mezura ile yapmış oldukları 

çalışmalarında term erkek bebeklerde gerilmiş penis uzunluğunu 3.57 ± 0.46 cm olarak 

saptamışlardır (61). Al-Herbish ve arkadaşları çalışmalarında, term erkek bebeklerde 

spatula üzerine işaretleme yaparak mezura ile ramus pubis ile glans penis arası 

mesafeyi ölçmüşlerdir. Bu çalışmada penis uzunluğu ortalaması 3.55 ± 0.57 cm,  penis 

çevresi ise 3.96 ± 0.44 cm ölçmüşlerdir (62). Fok ve arkadaşlarının Çin’de term erkek 

çocuklarda yaptıkları çalışmalarında Hong Kong’lu Çinlilerde mezura ile ortalama gerili 

penis uzunluğunu 3  ±  4 cm olarak ölçmüşlerdir. Hong Kong’lu Çinlilerin ortalama 

penis uzunluğunun,  Kafkas (3.4 ± 3 cm) , Arap (3.6 ± 6 cm )  ve Doğu Hintlilerin (3.6 ± 

4 cm) ortalama penis uzunluğundan kısa olduğu fakat Kanada’da bulunan Çinlilerden 

(3.1 ± 3 cm) farklı olmadıği tespit edilmiştir (1). Bu çalışma da bize göstermektedir ki 

ırksal farklılığa bağlı olarak penis uzunluğu değişmektedir. 
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Tablo 12. Farklı Toplumlarda Yapılan Çalışmalarda Elde Edilen Ortalama Gerili Penis  

                Uzunluklarının Karşılaştırılması. 

 
                                                            Penis uzunluğu(cm) 
                                                                 Ortalama±SD                 Ölçüm yöntemi 
Sutan-Assin ve ark.(60)                           2.86 ± 0.23                     mezura 

Vasudevan ve ark.(61)                             3.57 ± 0.46                     mezura  

 Al-Herbish ve ark.(62)                             3.55 ± 0.57                     mezura 

 Fok ve ark.(1)                                           3  ±  4                             mezura         

Çalışmamız                                               3.8 ± 0.2                          kaliper 

 

Ülkemizde penis boyutlarını değerlendiren çalışmaların sayısı 

azımsanamayacak düzeydedir. Tablo 13’de ülkemizde yapılan çalışmalarda ortalama 

gerili penis uzunluklarının karşılaştırılması gösterilmiştir. Buna göre Akarsu ve 

arkadaşları Diyarbakır’ da 0-18 yaş arası 1522 sağlıklı erkek vakada gerilmiş penis 

uzunluğunu araştırmışlardır. Bu çalışmada 1522 kişilik gruptan 130 tanesini yenidoğan 

bebekler oluşturmuştur. Mezura ile ölçümler sonucunda gerili penis uzunluğu 

ortalaması 3.5 ± 0.7 cm, penis çevresi ortalaması 3.96 ± 0.44 cm olarak tespit edilmiştir 

(63). Alev ve arkadaşlarının İstanbul yöresinde mezura ile yapmış oldukları 

çalışmalarında gerili penis uzunluğunu ortalamasını 3.89 ± 0.35 cm olarak tespit 

etmişlerdir (41). Çamurdan ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarında term 1040 erkek 

vaka üzerinde uzatılmış penis uzunluğu mezura ile doğumda ölçülmüştür. Bu 

çalışmada gerili penis uzunluğu ortalaması 3.65 ± 0.27 cm olarak saptanmıştır (64). 

Uyanık ve arkadaşları term erkeklerde yapmış oldukları çalışmalarında mezura ile 

gerilmiş penis uzunluğu ortalamasını 3.14 ± 0.36 cm, penis eni ortalamasını 1.15 ± 

0.24 cm olarak saptamışlardır. Bu çalışmada tespit edilen penis uzunluğu diğer 

Türkiye’de yapılan çalışmalardan düşük çıkmıştır fakat; ailesi Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nden göç eden ailelerin bebeklerinin penis uzunluğu ortalaması 3.3 ± 0.3 cm ile 

genel ortalamadan istatistiksel olarak daha yüksek, Akarsu ve arkadaşlarının 

Diyarbakır’da yapmış olduğu çalışma ile daha uyumlu bulunmuştur (65). Bu 

karşılaştırma da ırklar arası farklılığı destekleyen bir sonuçtur. 
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Tablo 13. Ülkemizde Yapılan Çalışmalarda Ortalama Gerili Penis Uzunluklarının   

                 Karşılaştırılması. 

 
                                            Penis uzunluğu(cm) 
                                               Ortalama±SD               Ölçüm yöntemi 
Akarsu ve ark.(63  )            3.5 ± 0.7 cm                    mezura 

Alev ve ark.(41)                   3.89 ± 0.35                     mezura 

Çamurdan ve ark.(64)         3.65 ± 0.27                     mezura       

Uyanık ve ark.(65)               3.14 ± 0.36                     mezura 

Çalışmamız                          3.8 ± 0.2 cm                   kaliper                       

 

Çalışmamızda penis uzunluğu ortalaması 3.8 ± 0.2 cm, penis eni ortalaması 1.2 

± 0.3 cm, penis çevresi ortalaması ise 4 ± 0.3 cm olarak ölçüldü. Çalışmamızda penis 

uzunluğu ölçümü Vasudevan ve arkadaşları (61), Al-Herbish ve arkadaşlarının (62)  

penis uzunluğu ölçümleri ile benzer iken; Sutan-Assin ve arkadaşları (60), Fok ve 

arkadaşlarının (1) penis uzunluğu ölçümünden daha uzun tespit edilmiştir. Türkiye’de 

yapılan çalışmalarda ise çalışmamızdaki penis uzunluğu, Uyanık ve arkadaşlarının (65) 

penis uzunluğundan daha uzun fakat diğer yapılan Akarsu ve arkadaşlarının (63) 

Çamurdan ve arkadaşlarının (64) Alev ve arkadaşlarının (41)  çalışmaları ile uyumlu 

bulunmuştur.  Çalışmamızda penis çevresi ölçümü Al-Herbish ve arkadaşları (62), 

Akarsu ve arkadaşlarının (63) ölçüm sonuçları ile benzer tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda penis eni ise Sutan-Assin arkadaşları (60) Uyanık ve arkadaşlarının (65) 

çalışmalarındaki ölçüm sonuçları ile uyumlu tespit edilmiştir. Penis uzunlukları 

arasındaki farklılıklar etnik ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebildiği gibi ölçümde 

kullanılan metodunun farklılığından da kaynaklanıyor olabilir. 

Yapılan çalışmalarda penis uzunluğu ile antropometrik paremetreler ve 

gestasyonel hafta karşılaştırılmıştır.  Sutan-Assin ve arkadaşları çalışmalarında penis 

uzunluğu ile bebek vücut ağırlığı, boy ve baş çevresi arasında karelasyon saptamamış 

ama gestasyonel hafta ile penis uzunluğu arasında korelasyon saptamışlardır (60). 

Vasudevan ve arkadaşları penis uzunluğunun gestasyonel yaşla arttığını belirtmişlerdir 

( 61). Fok ve arkadaşlarının çalışmalarında penis uzunluğu ile bebek vücut ağırlığı, 

boyu ve gestasyonel hafta arasında anlamlı korelasyon olduğu görülmüştür (1). Chen 

ve arkadaşları çalışmalarını 40 beyaz, 40 Çinli ve 25 Doğu Hindistan kökenli bebeklerle 

yapmışlardır. Bu gruplar arasında gestasyonel yaş açısından fark olmamasına rağmen 

beyaz ırkta kilonun belirgin olarak yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmada ortalama 
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penis uzunluğunun doğum tartısına göre düzeltildikten sonra bile Çinli’lerde düşük 

olması bize göstermektedir ki penis uzunluğunda ırksal faklılık mevcuttur (66). 

Çamurdan ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarında penis uzunluğunun bebek vücut 

ağırlığı ve boyu ile korelesyon gösterdiğini bildirmişlerdir (64). Uyanık ve arkadaşlarının 

çalışmasında da penis uzunluğu ile bebek vücut ağırlığı arasında korelasyon 

saptanmasına rağmen gestasyon haftası ile korelasyon saptanmamıştır (65). 

Çalışmamızda penis uzunluğunun antropometrik paremetrelerle korelasyonu 

bakıldığında bebek vücut ağırlığı, boyu ve baş çevresi ile pozitif korelesyon gösterdiği 

saptandı. Gestasyonel hafta ile penis uzunluğu arasında ise korelasyon saptanmadı. 

Riquer ve arkadaşlarının çalışmasında annenin ağırlığı ile penis uzunluğunun 

arttığı annenin yaşı ile azaldığını tespit etmişlerdir (52). Bizim çalışmamızda ise 

annenin vücut ağırlığı ile penis uzunluğunun lineer korelesyon gösterdiği annenin yaşı 

ile ise değişmediği saptandı. 

Endokrin bozucular olarak adlandırılan çevresel etmenler normal organizmada 

ve onun neslinde etkileri ile endokrin yapıda sorunlara yol açan ekzojen maddelerdir 

(25,26). Organizma üzerinde ortaya çıkan etkiler; kişinin yaşına, maruz kalınan doza ve 

süreye bağlı olarak değişmektedir (26). Yaş küçüldükçe istenmeyen etkiler artmaktadır, 

yani en fazla etkilenme anne karnında gerçekleşmektedir (32). Yapılan çalışmalarda 

endokrin bozucu olarak bilinen maddelere maruziyet sonrasında AGM ve penis 

uzunluğunda oluşabilecek değişiklikler araştırılmıştır. Parks ve arkadaşlarının yavru 

ratlar üzerinde yapmış oldukları çalışmalarında endojen bir madde olan Dibutil fitalat 

(DBP) ve dietilheksil fitalat ( DEHP ) isimli fitalatların anogenital mesafede kısalmaya 

yol açtıklarını bildirmişlerdir (45). Ema ve arkadaşları çalışmalarında kemirgen 

yavrularında uygulanan yüksek doz fitalat monoesterleri sonrasında yavru ratlarda 

AGM’de kısalma olduğu ve yine testis, skrotum ve penis boyutlarında da küçülme 

olduğunu saptamışlardır (4). Kelce ve arkadaşlarının çalışmalarında gebe farelere 

gavaj ile endojen bir madde olan DDT’nin persistan metaboliti olan p,p’-DDE 

verildiğinde erkek yavrularda anogenital mesafede kısalma olduğunu saptamışlardır 

(3). Swan ve arkadaşlarının çalışmalarında gebelik sırasında fitalat esterlerine maruz 

kalıp idrarlarında yüksek fitalat esterleri saptanan annelerin 2 ile 36 aylık erkek 

bebeklerinde, anüs ile penis anterior tabanı arasındaki mesafede kısalma olduğunu 

tespit etmişlerdir  (5). Guo ve arkadaşları, Taiwan'da gebelik döneminde endojen 

madde olan PCB ( Poliklorine bifeniller ) ve onun ısıya maruz kalması sonucu oluşan 

derivelerinden özellikle poliklorine dibenzofuran ( PCDF ) ile kontamine yağ tüketiminin 

(Yucheng yağı), yenidoğanlarda penis boyu üzerine etkilerini araştırmışlar ve 
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yenidoğan erkek çocukların penis uzunluğunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede 

kısalık olduğunu saptamışlardır (2). 

Endokrin bozucular, değişik patolojilerin ortaya çıkmasında sorumlu olarak 

suçlanıyor olsalar da bu konuda elimizde kesin deliller mevcut değildir. Unutulmaması 

gereken nokta, bu maddeler ile bazı patolojiler arasında bir birlikteliğin var olduğudur. 

Bunun yanı sıra, gonad ve üreme fonksiyonlarına endokrin bozucuların etkisini ortaya 

çıkaracak epidemiyolojik çalışmaların yapılabilmesi oldukça zordur. Bu zorluklardan en 

önemlisi, genellikle östrojenik, antiöstrojenik ve antiandrojenik etkiler gösteren farklı 

ajanların bir arada bulunmasının söz konusu olmasıdır. Diğer bir zorluk ise, maruz 

kalma ile etkinin görülmesi arasında geçmesi gereken zaman konusunda yeterli bilgi 

olmamasıdır. Çok disiplinli, çok yönlü bir ekip yaklaşımı gerekli önlemlerin alınabilmesi 

için çok önemlidir (67). 

Sonuç olarak; bir bireyin genital fenotipinin şekillenmesinde çevresel faktörleri 

de içine alan çok çeşitli etkenler rol alabilmektedir. Bu nedenle her toplumun her iki 

cinse ait kendine özgü standartlarını belirlemesi o topluma ait patolojik durumların 

değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla biz de yenidoğan bebeklerde her iki 

cinste dış genital yapıya ait olarak anogenital mesafe, kızlarda klitoris, erkeklerde penis 

uzunluklarına ait standartları oluşturduk. Elde edilen veriler özellikle prenatal dönemde 

etkilenmenin postnatal değerlendirilmesinde katkı sağlayacağı kanatindeyiz. 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

1. Çalışmaya 115 erkek (%53.5), 100 kız (%46.5) olmak üzere toplam 215 term 

bebek alındı. 

2. Kız ve erkekler açısından aralarında istatistik olarak anlamlı fark yoktu.  

3. Kızlar ve erkekler arasında vücut ağırlıkları, boyları, baş çevreleri, açısından 

istatistik olarak anlamlı fark yoktu. 

4.  Kız ve erkekler arasında gestasyon haftası açısından istatistik olarak anlamlı 

fark yoktu.  

5. Erkekler ve kızlar arasında annelerin yaşları, vücut ağırlıkları, boyları, açısından 

istatistik olarak anlamlı farklılık yoktu. 

6. Vakalara ait doğumların % 87.9 ‘u (n=189) normal spontan doğum (NSD) iken 

% 12.1’i (n=26)  sezeryan doğum (C/S) idi. 

7. Kız ve erkek annelerinin doğum şekli açısından aralarında istatistik olarak 

farklılık yoktu.  

8. Tüm bebeklerin annelerinin gravida sayısı (kalınan hamilelik sayısı ) 1 ile 11 

arasında olup ortalaması 2.8 ± 1.7 idi. Kız ve erkek annelerinin gravida sayısı 

açısından aralarında istatistik olarak anlamlı fark yoktu.  

9. Tüm bebeklerin annelerinin parite sayısı (yaşayan hamilelik sayısı ) 1 ile 11 

arasında olup ortalaması 2.6 ± 1.4 olarak tespit edildi. Kız ve erkek annelerinin 

parite sayısı açısından aralarında istatistik olarak anlamlı fark yoktu.  

10. Annelerin doğum öyküsü sorgulandığında doğumların % 3.3’ü (n=7) çoğul 

gebelik  % 96‘sı tekil (n=208) gebelik idi. 

11. Kız ve erkek annelerinin tekil ve çoğul gebelik sayısı açısından kendi 

aralarında istatistik olarak anlamlı fark yoktu.  

12. Annelerin % 6.5’i (n=14) okur yazar değildi.% 16.3’ü (n=35) okur yazar, % 

72.6’sı (n=156) ilk- ortaöğretim mezunu, % 4.7’si (n=10)  üniversite mezunu 

olarak saptandı. 

13. Çalışmaya katılan annelerin % 98.1’i ev hanımı idi. Çalışan anne ise % 1.9 

olarak kayıt edildi. 

14. Ailelerin gelir durumu sorgulandığında % 0. 9’u (n=2) 500 TL altında, % 51.2’si 

(n=110) 500-1000 TL arası, % 47.9’u (n=103) 1000 TL üstünde olduğu tespit 

edildi. 

15. Ailelerin gelir düzeyi; tüm bebeklerin ( kız-erkek) vücut ağırlığı, boy, baş çevresi 

ölçümleri ile karşılaştırıldığında, aralarında istatistik olarak anlamlı fark yoktu.  
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16. Erkek bebeklerin penis uzunluğu ortalaması 3.8 ± 0.2 (3.3-4.4) cm, penis çapı 

ortalaması 1.3 ± 0.3 (0.70 -1.90 ) cm, penis çevresi ortalaması 4.1 ± 0.3 (3.4 -

4.7)  cm idi. 

17. Erkek bebeklerin ön penis tabanı ile anüs merkezi arası mesafe (PÖA) 

ortalaması 56 ± 1.0 ( 37-73 ) mm, arka penis tabanı ile anüs merkezi arası 

mesafe  (PAA) ortalaması 44 ± 1.0 (21-69 ) mm,  skrotum arkası ile anüs 

merkezi arası mesafe  (SA) ortalaması 27 ± 0.6 ( 7-37 ) mm idi. Vakaların 

SA/PÖA oranının ortalaması 0.48 ± 0.8 (0.18-0.5)  idi. 

18. Kızlarda klitoris uzunluğu ortalaması 5 ± 0.1 (3-6.3)mm idi. 
19. Kız bebeklerin anüs merkezi ile posterior kommissuranın mukaza başlangıç 

kısmı arası mesafe (AF) ortalaması 10.3 ± 0.2 (6-19.6) cm, anüs merkezi ile 

klitoris tabanı arasındaki mesafe (AK) ortalaması 30 ± 0.2 cm ( 24-36 ) cm, 

posterior kommissuranın mukaza başlangıç kısmı ile klitoris tabanı arası 

mesafe (FK) ortalaması 21 ± 0.2 ( 15-23 )  cm idi. Vakaların AF/AK oranı 

ortalaması 0.31 ± 0.1 ( 0.21-0.45 ) idi. 
20. Gestasyonel hafta ile erkekler ve kızlarda ölçülen genital mesafeler arasında 

korelasyon saptanmadı.  
21. Ailelerin sosyoekonomik düzeyi ve annenin eğitim düzeyi, bebeklerin genital 

ölçümleri bakımından karşılaştırıldığında aralarında korelasyon saptanmadı.  

22. Annelerin yaşları, boyları ile genital bölgedeki ölçümler arasında korelasyon 

saptanmadı 

23. Annelerin vücut ağırlıkları ile klitoris uzunlukları, AF, FK, AK mesafeleri 

arasında pozitif korelasyon saptandı.  

24. Annenin vücut ağırlıkları ile penis uzunlukları ve PÖA, PAA, SA mesafeleri 

arasında pozitif korelâsyon saptandı.  

25. Kızların boyları, vücut ağırlığı, baş çevreleri ile AF, AK, FK mesafeleri arasında 

pozitif korelasyon saptandı. 

26. Kızların boyları, vücut ağırlığı, baş çevreleri ile klitoris uzunluğunun arttığı tespit 

edildi.  

27. Erkeklerde anogenital mesafe olarak ölçülen PÖA, PAA ve SA arası 

uzunluklarının bebeklerin boy, vücut ağırlığı ve baş çevresi ile arttığı saptandı.  

28. Erkeklerin vücut ağırlıkları, boyları, baş çevreleri ile penis uzunlukları arasında 

korelasyon mevcuttu. 

29. Penis eni ve penis çevresinin bebeğin antropometrik ölçümler ile arttığı tespit 

edildi. 



  44

30. Klitoris uzunluğu ile AF, FK, AK mesafeleri arasında korelasyon mevcuttu ve 

istatistik olarak anlamlı idi.  

31. AF-FK mesafesi arasında negatif korelasyon mevcuttu ve istatistik olarak 

anlamlı idi. 

32.  AF-AK mesafesi, FK-AK mesafesinin kendi aralarında korelasyon mevcuttu ve 

istatistik olarak anlamlı idi.  

33. Erkeklerin genital bölgedeki PÖA-PAA mesafeleri ile PÖA-SA mesafelerinin 

kendi aralarında korelasyon mevcuttu. 

34.  PAA-SA mesafeleri arasında negatif korelasyon mevcuttu. 

35. Erkek bebeklerdeki PAA-penis çevresi arasında korelasyon mevcuttu. Penis 

eni ile penis çevresi arasında korelasyon mevcuttu.  

36. Penis eni PÖA,SA ve PAA mesafesi arasında korelasyon mevcuttu.  

37. Genital fenotipinin şekillenmesinde çevresel faktörleri de içine alan çok çeşitli 

etkenler rol alabilmektedir. Bu nedenle her toplumun her iki cinse ait kendine 

özgü standartlarını belirlemesi o topluma ait patolojik durumların 

değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye’de bu anlamda bir standart 

oluşturmak için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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EK-1: 

GÖNÜLLÜLERİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU 

      

Sayın veli: 
       Hayatın ilk 30 gününde cinsel organların gelişiminin değerlendirilmesi önemlidir. 
Bu çalışmada Erzurum’da yenidoğan kız ve erkek bebeklerde cinsel organların 
oranlarının bakılması amaçlanmaktadır. Bu oranlardaki değişiklikler üreme döneminin 
sağlıklı geçirilmesi için önemlidir. Bebeklik döneminde fark edilen üreme organı ile ilgili 
hastalıklar erken teşhis ve tedavi edilmelidir. Zamanında müdahale edilmeyen 
hastalarda erişkin çağda hem psikolojik hem de üretkenlikle ilgili problemler ortaya 
çıkmaktadır.  

        Bu çalışma sonunda sonuçlara göre gerekli ise bilgi verilecektir. Sonuçlarında 
anormallik olan hastalar tedavi edilecektir. Yapılan ölçümler bebeğinize herhangi bir 
zarar vermeyecektir.  

        Bu çalışmayı istediğiniz zaman reddebilirsiniz. Çalışmaya başladıktan sonra 
istediğiniz zaman reddetme hakkına sahipsiniz. Çalışmada eğer vakalar uygun değilse 
(annenin gebelikle ilgili herhangi bir hastalığının olması, çocuğun erken doğum, başka 
ciddi bir hastalığının olması ) çalışma dışında bırakılabilirsiniz.  

         Bu metni okuduktan sonra aşağıdaki A yada B kutucuğunua (x) işareti koymanızı rica 
ediyoruz. 

          A) Yukarıdaki  metni okudum. Söz konusu anketin doldurulmasını ve tetkiklerin 
çocuğuma yapılmasını hiçbir baskı altında kalmadan kabul ediyorum. 

         B) Yukarıdaki metni okudum. Söz konusu anketin doldurulmasını ve tetkiklerin 
çocuğuma yapılmasını kabul etmiyorum. 

Velinin Adı Soyadı: 

             Adresi: 

             Telefonu: 

             İmzası:                

Açıklamayı yapan araştırmacının  

Adı Soyadı: Dr. BELKIZ ALP KONAK 

CSM: 05332216521 

İmzası: 
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EK-2: 

YENİDOĞAN ÇOCUKLARDA ANOGENİTAL MESAFE ÖLÇÜMÜ VE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 
 

Olgu no: 

1) Çalışmaya alınma tarihi: 
2) Ad-Soyad: 
3) Cinsiyet:   
4) Yaş: 
5) Anne adı ve soyadı: 
6) Tel:  
7) Adres:  
8) Gebelik haftası 
9) Annenin yaşı 

    10) Annenin gebelikteki hastalıkları: a) preeklempsi b) eklempsi c) gestasyonel DM 

         d) gesta syonel  HT e) epilepsi f) psikiatrik bozukluk g) kalp hastalığı h) böbrek 

         hastalığı  j) karaciğer hastalığı 

    11)  annenin eğitim düzeyi: : a)okur yazar değil  b)okur yazar  c)ilk-orta öğretim 

        d)üniversite 

   12) anne kilo: 

   13) anne boy: 

   14) ailenin aylık geliri: a)500 YTL’den az  b)500-1000 YTL  c)1000 YTL’den fazla 

   15) annenin doğum sayısı 

   16) annenin doğum öyküsü:  a) çoğul gebelik b) tek gebelik  c) normal doğum   

     d) sezeryan 

  17) bebek kilo. 

 18) bebek boy: 

 19) bebek baş çevresi: 

 20) a)penil uzunluk 

       b)clitoris uzunluğu 

21) penis eni: 

22) penis çevresi: 

23) tedavi gerektirecek hastalık: a) var b) yok 
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24) anogenital mesafe:a) erkeklerde 

 

b)kızlarda: 

 



  53

 


