
Pelvik taban›n de¤erlendirilmesinde çeflitli ultrasonografik mo-
daliteler ve tansduserler kullan›lmaktad›r. Transperineal Ultra-
sonografi: 2D/3D konveks transduser; 2D/3D transvaginal
transduser. Endoanal/Endovaginal ultrasonografi: 2D/3D
transduser. Ultrasonografi urojinekolojik de¤erlendirmenin
önemli bir parças› olma yolundad›r ancak pelvik taban›n de¤er-
lendirmesinde hangi methodun en iyi oldu¤u belirsizdir. Ayr›ca
3D/4D ultrasonografi ile elde edilen pelvik taban›n bütüncül
de¤erlendirmesine iliflkin datalar yeni Tedavi alternatiflerine il-
ham verebilir.
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Bafl-pelvis uygunsuzlu¤u: Ultrason?
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Bafl-pelvis uygunsuzlu¤u(BPU), maternal pelvis ve fetal bafl
aras›nda dengesiz bir büyüklü¤ün oldu¤u gebeliklerde ortaya
ç›kar, mekanik sebeplerden dolay› fetusun do¤um kanal›ndan
güvenli olarak ilerleyiflindeki yetersizlikle sonuçlan›r. Klinik s›-
n›flamas› 1961 de Cape Town’dan Craig taraf›ndan önerilmifl-
tir. Mutlak ve göreli olarak iki gruba ay›rm›flt›r. BPU’nun do¤-
rudan klinik sonucu olan t›kanm›fl do¤um eylemi, 2005 Dünya
Sa¤l›k Örgütünün rakamlar›na göre, dünyada anne ölümlerinin
%8’inden sorumludur. Tahmin edilen prevalans›, teflhis kriter-
lerine ba¤l› oldu¤u için çok de¤iflkendir. BPU öngörme:
1. Antepartum: Klinik pelvimetri, X-ray pelvimetri, Ultra-

sonografik (USG) pelvimetri, Bilgisayarl› tomografi,
Manyetik rezonans görüntüleme

2. ‹ntrapartum: Klinik pelvimetri, USG pelvimetri, fetal
bafl›n inifli, moulding, kaput succedaneum, asinklitizm

USG pelvimetri

Ultrasonik muayene, do¤um eylemi bafllang›c›ndan önceki za-
mandan itibaren, do¤um mekanizmas› komplikasyonlar›n› tes-
pit etme ve s›n›fland›rmada, tarama metodu olarak çok uygun-
dur. Ultrasonografik de¤erlendirme üç flekilde olur; transab-
dominal, transvajinal, transperineal. Orta pelvis çap ve çevre
ölçümleri ve fetal bafl ölçümlerinin karfl›laflt›r›ld›¤› Sefalopelvik
index, bafl-pelvis uygunsuzlu¤unu tespit etmede kullan›labilir.
Fetal-pelvik index (fetal bafl-kar›n çevresi ve pelvik girim-orta
pelvis çevresi), fetal-pelvik uygunsuzlu¤unu orta derecede ön-
görür. Alana göre sefalo-pelvik indeks, bafl-pelvis uygunsuzlu-
¤u öngörüsünde, özellikle normal do¤urabilecek hastalar› ay›rt
ederek kalanlar üzerinde yo¤unlaflmay› sa¤layabilir.
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‹lk trimester muayene standard› nedir?
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Gebeli¤in 11-12 ve13. haftalar›nda yap›lan ultrasonografi
muayenesi genelde “ense testi” incelemesi olarak bilinse de
bu muayene gebelikte yap›lacak ultrasonografi incelemeleri-
nin temelini oluflturur. Örne¤in daha önceden belirlenme-
miflse: fetüs, amniyon ve koryon say›s›n› ve muhtemel do¤um
tarihini belirlememize yard›mc› olur. Bundan 1 ay sonra ya-
p›lacak olan sonografik inceleme, yukar›da de¤indi¤imiz ko-
nularda 11-13 haftadaki kadar güvenilir de¤ildir.

Muayene s›ras›nda plasenta ve amniyon ile ilgili temel bulgu-
lar elde edildikten sonra ayn› ikinci üç ay incelemesinde oldu-
¤u gibi fetal biyometri yap›lmal›, CRL ölçümünün yan›nda
BPD, HC, AC, FL ölçüleri de al›nmal›d›r. Buradaki temel
amaç ölçüm de¤erlerinden ziyade fetal anatominin sistematik
olarak incelenmesidir. Örne¤in transvers planda kafa ölçüm-
leri yap›l›rken kranyumun kemikleflmesi, hemisferler, arka çu-
kur elemanlar›, gözler ve damak da incelenmelidir. Sagital
planda gerekli büyütme sa¤land›ktan sonra burun kemi¤i, yü-
zün aç›lanmas›, çene, intrakranyal çizgilenmeler ve ense öde-
minin yan› s›ra vertebra bütünlü¤ü, diyafram, mide, umbiliku-
sun insersiyonu, barsaklar ve mesane görülmelidir. Tekrar
transvers plana geçilerek toraks, kalp odac›klar› ve kalbin yö-
nü, mide lokalizasyonu, böbrek lojlar›, mesane ve çevresinde
umbilikal arterlerin varl›¤› incelenmelidir. Arterlerin varl›¤›
renkli Doppler tetkiki ile daha kolay anlafl›labilir. Tüm ekstre-
mitelerde üçer uzun kemik olup olmad›¤›, ayr›ca parmaklar›n
mevcudiyeti de gözlenmelidir. Bu sistematik incelemedeki
amaç fetüsün uzuv ve organlar›nda normalden herhangi bir
sapma olup olmad›¤›n›n gözlenmesidir. Gözümüzün al›fl›k ol-
mad›¤› bir görüntü altta yatan bir malformasyonun habercisi
olabilece¤i gibi geçici bir organ farkl›laflma sürecini de iflaret
edebilir. Bu gibi durumlarda konsültasyon istenmesi esast›r.

E¤er biyokimyasal tarama testleri de yap›lacaksa ense say-
daml›¤›n›n uygun plan ve uygun büyütmede en az iki defa öl-
çülmesi gereklidir. Bu süreç tarama yapanlar›n en fazla zor-
land›klar› ve kurallar› uygulamad›klar› zaman en fazla hata
yapt›klar› bölümdür. Gerekli e¤itim al›nmadan, taramaya ye-
terli zaman ayr›lmadan veya ideal plan elde edilmeden yap›-
lacak ölçümler ve verilecek sonuçlar taraman›n verimini dü-
flürür. Gerek transabdominal, gerekse transvaginal inceleme-
lerde mesanenin bofl olmas› ilk kurald›r. Fetusun amniyon za-
r›na yap›fl›k olmad›¤›, nötr durumda hareketlendi¤i, oksipital
kemik, saydaml›k ve cilt s›n›r›n›n en rahat görüldü¤ü, görün-
tünün ekran›n 3/4’ünü kaplad›¤› plan ideal NT ölçüm plan›-
d›r. Saydaml›k, en fazla oldu¤u bölgede uçtan uca ölçülmeli
ve en yüksek de¤er not edilmelidir. ‹ncelemeyi yapan uzman
bulgusunu bir nomogram üzerinde de¤erlendirirse gereksiz
endiflelerden veya yanl›fl ölçümlerden kendisini korumufl
olur. Gebe ve ailesi bu konuda bilgilendirilirken yüksek bu-
lunmufl de¤erlerin do¤rudan patolojiye iflaret etmedi¤i, sade-
ce araflt›rman›n bu yönde derinlefltirilmesi gerekti¤i hat›rla-
t›lmal›d›r.
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