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ABSTRACT
Introduction: Measurement of the testicular volume is a more readily available method of estimating
spermatogenesis in adolescence. Traditionally, testicular volumes have been measured with different type of
orchidometers or calipers. The most widely used orchidometer is the Prader orchidometer introduced in 1966.
This kind of orchidometer, a graded series of ellipsoid beads on a string, is used for testicular volume which is
a useful index of puberty in the male in order to evaluate male growth and development. Although it is more
practical and inexpensive compared with ultrasonography, this instrument has been questioned in regard to
its objectiveness in different hands. We designed a prospective clinical study to investigate the correlation
between testicular size measurements of three different clinical investigators by using Prader orchidometer.
Materials and Methods: A total of 100 testes in 50 boys with a mean age of 6.4 years (range of 1 to 15) who
presented to Urology and Pediatrics outpatient clinics of our hospital without urogenital complaints were
enrolled to this study. The volumes of each testis were measured independently using Prader orchidometer by
three different clinical investigators (A, B and C). Each investigator repeated testicular volume measurements
blinded to measurements obtained by others. During measurements, the orchidometer estimates testis size by
comparison with a set of graded beads. When the testis size fell between bead sizes, the size recorded was that
of the smaller bead. The results of volumes blinded measured were recorded separately. Statistical analysis of
the results was performed using Pearson’s correlation (r) to determine the correlation of orchidometer
measurements between examiners. All statistical analyses and power calculations were performed using
commercial software.
Results: Mean testicular volumes measured by three examiners A, B and C were 4.01±3.79 ml (SD) (2-18
ml), 3.66±3.46 ml (SD) (1-18 ml) and 3.86±3.54 ml (SD) (1-18 ml). The statistical correlation between the
measurements of investigator A and B, A and C, and B and C showed a high correlation (r=0.954 (p<0.01),
r=0.964 (p<0.01), and r=0.979 (p<0.01), respectively).
Conclusion: In the present study, it was showed that testicular size measurement by using Prader
orchidometer gives good correlation in different examiners’ hands and it is an objective and reliable method in
pediatric urological practice.
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ÖZET
Testis hacminin ölçümü halen erkeklerde pubertenin belirlenmesinde en iyi yöntem olarak kabul edilmektedir.
Hacim ölçümünde yıllardır değişik tipte orşidometreler kullanılmıştır. Bunlardan en sık kullanılanı ise 1966 yılında
geliştirilen orşidometredir. Prader tarafından geliştirilen, hacimleri 1 ile 25 ml arasında değişen ve testis şekli verilmiş
ardışık testis modelleri dizisi olan orşidometre, erkeklerde pubertenin önemli bir göstergesi olan testiküler hacmi
ölçmek için en sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Kullanımı kolay ve maliyeti oldukça düşük olmasına karşın,
birden fazla araştırmacı tarafından değerlendirildiğinde objektif olup olmaması açısından bazı kaygıları da
beraberinde getirmektedir. Çalışmamızda, bu yöndeki önyargıların doğruluğunu araştırmak için değişik ellerde
kullanılan Prader orşidometresi ile testis hacmi ölçümünün objektifliğini değerlendirmek amaçlandı.
Hastanemiz Üroloji ve Pediatri polikliniklerine testis ve skrotum dışı bir şikayet ile başvurmuş olan 50 çocuk
hasta (100 testis) çalışmaya dahil edildi. Yaş aralığı 1-15 yıl olan çocukların ortalama yaşı 6.4 yıl idi. Tüm çocuk
hastaların her bir testisinin boyutu birbirinden bağımsız olarak ve gizli üç ayrı araştırmacı doktor (A, B ve C)
tarafından Prader orşidometresi kullanılarak ölçüldü. Elde edilen sonuçlar ayrı ayrı kaydedildi. Her bir araştırmacının
orşidometre ile elde ettiği değerler arasındaki korelasyonu belirlemek için, sonuçların istatistiksel analizi Pearson
korelasyonu (r) ile yapıldı.
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Birinci araştırmacının elde ettiği sonuçlar ile diğer araştırmacıların sonuçları ve diğer araştırmacıların
sonuçlarının kendi aralarındaki ilişkilerinin iyi derecede korele olduğu bulundu (sırasıyla r=0.954 (p<0.01), r=0.964
(p<0.01) ve r=0.979 (p<0.01)). Araştırmacıların elde ettiği ortalama testis hacimleri sırayla 4.01±3.79 ml (SE) (2-18
ml), 3.66±3.46 ml (SE) (1-18 ml) ve 3.86±3.54 ml (SE) (1-18 ml) idi.
Çalışmamızda, Prader orşidometresi, bilinen özellikleri olan kolay ulaşılabilmesi, pratikliği ve düşük maliyeti
olması yanında, aynı zamanda objektif ve standart bir testis hacmi ölçüm yöntemi olarak bulunmuştur. Prader
orşidometresinin, ölçüm yapan araştırmacıya göre değişmeyecek şekilde güvenilir bir yöntem olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Testis, Hacim, Orşidometre, Prader

GİRİŞ
Testiküler hacim, erkeklerde pubertenin
önemli bir göstergesidir1,2 ve değişik tipteki orşidometreler3,4, kumpas (kaliper)5,6 ve ultrasonografi gibi değişik yöntemler ile değerlendirilmektedir. Halen kullanılan orşidometrelerden en bilineni olan ve Prader tarafından geliştirilen orşidometre3, hacimleri 1 ile 25 ml arasında değişen,
testis şekli verilmiş ardışık testis modelleri dizisi
olup, tahta veya plastik gibi değişik gereçlerden
imal yapılabilmektedir. Testis hacmi ölçümü yapılmak istenildiği zaman, orşidometredeki modellerle gerçek testisler yan yana getirilip çıplak
gözle kıyaslanır ve testis hacmine karar verilir.

Birbirinden bağımsız ve habersiz olmak
kaydıyla 3 ayrı araştırmacı klinisyen tarafından
(A, B, C), tüm çocukların testis hacimleri yatar
pozisyonda, 1 ila 25 ml arasında (1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 12, 15, 20 ve 25 ml) değişen hacimli 12
adet plastik testis modelinden oluşmuş olan Prader orşidometresi kullanılarak ölçüldü (Resim 1).
Orşidometredeki değişik boyutlu modeller testislere yaklaştırılarak göz kararı ile testis hacimleri
belirlendi. Testis boyutunun iki model arasına
rast gelmesi durumunda ise, daha küçük olan
modele göre hacim tespiti yapıldı .

Literatüre bakıldığında oldukça güvenilir bir
ölçüm metodu olmakla beraber, ultrasonografik
testis hacmi ölçümü ile karşılaştırıldığında, orşidometrenin daha az güvenilir olduğu yönünde
çalışmalar bulunsa da, ultrasonografi ile uyumlu
olduğunu bildiren yayınlar da mevcuttur. Ayrıca
pratiklik ve ucuzluk gibi avantajları yanında, bazı sorunları da beraberinde getirdiği bilinmektedir. Bir yandan, ölçüm sırasında epididim, skrotal deri ve olası minimal hidrosel sıvısı gibi artefakt oluşturabilecek yapıların titizlikle ayırt edilmesi gerekmekte, diğer yanda ise ölçüm yapan
kişiye göre sonucun değişebileceği öne sürülmektedir.
Çalışmamızda, bu tür önyargıların doğruluğunu araştırmak ve Prader orşidometresi ile testis hacmi ölçümünün objektifliğini değerlendirmek amaçlandı.
GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışmaya hastanemiz üroloji ve çocuk hastalıkları kliniklerine testis ve skrotum problemi
dışındaki yakınmalarla başvuran ortalama yaşı
6.4 yıl olan 50 erkek çocuk (yaş aralığı 1-15 yıl)
hasta dahil edildi.
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Resim 1. Prader orşidometresinin görünümü

Değerlendirilen testislerin hacimleri kaydedilerek, çalışma sonuna kadar kapalı zarflarda
kaldı. Ardından bu üç doktor tarafından hesapla-
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nıp kaydedilen 100’er adet değer her bir testis
için birbiri ile karşılaştırıldı (A-B, A-C, B-C).
Her bir araştırmacı doktor tarafından saptanan orşidometre ölçümlerinin korelasyonunu belirlemek için sonuçların istatistiksel analizleri Pearson’s korelasyonu (r) ile yapıldı.
BULGULAR
Çocukların orşidometre ile ilk araştırmacı
tarafından ölçülen testis hacimleri 2 ml ile 18 ml
arasında idi ve ortalama testiküler hacim 4.01±
3.79 ml (SE) olarak bulundu. İkinci araştırmacı
tarafından bulunan hacim ölçümleri 1 ml ile 18
ml arasında ve ortalama hacim 3.66±3.46 ml
(SE) idi. Üçüncü araştırmacı tarafından değerlendirilen ortalama testis hacimleri ise 1 ile 18 ml
idi ve ortalama hacim de 3.86±3.54 (SE) olarak
bulundu.
Araştırmacılar
A-B

Ortalama testis
hacimleri (ml)
4.01±3.79/3.66±3.46

r
değeri
0.954

p
değeri
<0.01

A-C

4.01±3.79/3.86±3.54

0.964

<0.01

B-C

3.66±3.46/3.86±3.54

0.979

<0.01

tandı (r=0.964) (Şekil 2). Aynı şekilde ikinci ile
üçüncü araştırmacının tespit ettiği sonuçlar da
birbiri ile iyi korele olarak bulundu (r=0.979)
(Şekil 3).

Şekil 2. İki araştırmacı (B ve C) tarafından elde edilen testis
hacimlerinin (ml) korelasyonu

Tablo 1. Üç araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak ölçülen testis hacimlerinin birbirleri ile karşılaştırılması

Şekil 3. İki araştırmacı (A ve B) tarafından elde edilen testis
hacimlerinin (ml) korelasyonu

TARTIŞMA
Testiküler hacim, erkeklerde büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır
ve pubertenin önemli bir göstergesidir. Testiküler
hacim ölçümleri halen değişik tipte olan orşidometreler, kumpas (kaliper) ve ultrasonografi gibi
çeşitli yöntemler ile yapılmaktadır.
Şekil 1. İki araştırmacının (A ve C) elde ettiği testis hacimlerinin (ml) korelasyonu

Prader orşidometresi kullanılarak üç farklı
araştırmacı doktor tarafından birbirinden habersiz olarak yapılan testis hacim ölçümlerinin istatistiksel olarak birbiri ile iyi korele olduğu görüldü (Tablo 1). Birinci araştırmacı (A) tarafından
bulunan testis hacim ölçümlerinin, hem ikinci
araştırmacı (B) tarafından bulunan ölçümlerle (r=
0.954) (Şekil 1), hem de üçüncü (C) araştırmacının bulduğu sonuçlar ile iyi korele olduğu sap-

Gerek hayvan modelinde7, gerekse değişik
tipte orşidometreler ile ultrasononografinin (US)
karşılaştırıldığı birçok klinik çalışmada8,9, US ile
yapılan testiküler hacim ölçümününün gerçek
hacmi, özellikle küçük boyutlu testislerde, en yakın biçimde hesapladığı gösterilmiştir. Bu çalışmalarda, Prader orşidometrenin her bir testisin
hacmini ölçmede oldukça başarılı olduğu belirtilirken, gelişme bozukluğu tanısında oldukça değerli sayılan her iki testis arasındaki hacim farklarının takibi açısından US kadar sensitif olmadı-
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ğı10 ve testis boyutunu US’a göre normalden daha büyük ölçtüğü11,12 vurgulanmaktadır. Prader’in kendisi de, testiküler hacim ölçümünde
daha değerli olmasa da daha kolay kullanımı olduğunu belirtmektedir3. Bunun yanında testis
hacmini ölçmede değişik metodlarla birlikte Prader orşidometrenin de US kadar güvenilir olduğunu belirten çalışmalar da mevcuttur13,14. Bizim
çalışma planımızda, Prader orşidometresinin,
testis hacmini gerçeğe ne kadar yakın ölçtüğünü
saptamak bulunmadığı için, bu tür bir karşılaştırma yapmadık.

güvenilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.
1-

2-

3-

15,16

Birçok klinik çalışmada , Prader orşidometresi ile değişik ellerde farklı sonuç alınabileceği şeklinde bir önyargı bulunduğu için, orşidometre ile testis hacim ölçümünün, tek bir araştırmacı tarafından yapıldığı özellikle belirtilmektedir. Nitekim yapılan bir çalışmada değişik araştırmacıların elde ettiği ölçümler arasında büyük
oranda farklılık bulunduğu bildirilmiştir17. Ürolojik pratikte değişik organların hacim ölçümlerinde (mesane, prostat, testis vs. için) de kullanılmakta olan US yardımıyla dahi işlemin, ‘yapana
bağlı’ olduğu göz önüne alındığında, bu önyargı
veya kuşkunun yersiz olmadığı görülmektedir.
Testiküler hacim ölçümünde birbirinden farklı
sonuçlar elde etmeye yol açan birçok faktör vardır. Ölçüm yapan klinisyenin tecrübesi8, testisin
şeklinin her zaman elipsoid olmaması, hacim
ölçmede kullanılan değişik türde formüller5 ile
özellikle küçük boyutlu testislerde cilt ve subkütan dokuların kalınlığı, elde edilen sonucu etkileyebilmektedir. Ancak çalışmamızda, bu faktörlerin sonucu değiştirecek kadar önemli olmadığı
ortaya çıkmıştır.
Ayrıca çalışmamız, üç farklı araştırmacının
yaptığı bağımsız ölçümlerin birbiri ile oldukça
iyi korele olduğunu göstermekte olduğundan,
Prader orşidometresinin klinikte güvenle kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Prader orşidometresi, bilinen özellikleri olan kolay ulaşılabilmesi,
pratikliği ve düşük maliyetli olması yanında, aynı zamanda objektif ve standart bir testis hacmi
ölçüm yöntemi olarak düşünülmüştür. Çalışmada
değişik araştırmacıların ölçüm değerleri arasındaki farklar, istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Buna göre Prader orşidometresinin, ölçüm
yapan araştırmacıya göre değişmeyecek şekilde
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