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Özet

Amaç: Tekil gebeliklerde 110/7–136/7 haftalar aras›nda yap›lan ultra-
sonografik de¤erlendirmede saptanan fetal cinsiyetin 22. hafta ultra-
sonografisindeki cinsiyet tayini ile karfl›laflt›r›larak do¤ruluk yüzde-
lerinin hesaplanmas› amaçland›.

Yöntem: 2008 - 2010 y›llar› aras›nda birinci trimester taramas› ya-
p›lm›fl olan, yap›sal anomalisi bulunmayan spontan tekil gebeler
de¤erlendirildi. 110/7–136/7 haftalar aras›nda cinsiyet tayini yap›l›p
22. hafta ultrasonografisinde cinsiyet do¤rulama verilerine ulafl›-
lan, tek uygulay›c›n›n de¤erlendirdi¤i fetüsler incelemeye dâhil
edildi. Dâhil etme ölçütlerine uygun 395 fetüs de¤erlendirmeye
al›nd›. Oranlar›n y›llara göre da¤›l›m› incelendi. 

Bulgular: Ortalama anne yafl› 30.5±3.3 y›l olarak saptand›. Orta-
lama gebelik haftas› 12.6±0.5 idi. 110/7-136/7 hafta taramas›nda cin-
siyet tayini yap›lan fetüslerin 22. hafta do¤rulamas›nda uyum ora-
n›n›n y›llar içerisinde artt›¤› ve %89.9 gibi yüksek bir yüzdeye
ulaflt›¤› saptand›. Önceki y›llarda k›z olarak belirtilip 22. hafta do¤-
rulamas›nda erkek saptanma olas›l›¤›, erkek olarak belirtilip 22.
hafta do¤rulamas›nda k›z saptanma olas›l›¤›ndan anlaml› (p<0.001)
olarak (yaklafl›k 2 kat) fazla görülürken, bu fark saptama yüzdesi-
nin artmas› ile ortadan kalkm›flt›r.

Sonuç: Gebelikte 110/7–136/7 hafta ultrasonografik incelemelerinde
cinsiyet tayini, uygulay›c› deneyimi ile artan yüksek do¤ruluk ora-
n›na sahiptir.
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Abstract: Accuracy rate of sex determination in the
first trimester ultrasonography
Objective: Our aim was to compare the fetal sex determined in the
ultrasonographic examination carried out at weeks between 110/7 and
136/7 in singleton pregnancies with the sex determination at 22 weeks
of gestation, and to calculate accuracy rates.

Methods: Spontaneous singleton pregnant women who had first
trimester screening between 2008 and 2010 and had no structural
anomaly were evaluated. Fetuses on which sex determination was
done between weeks 110/7 and 136/7, of which sex verification data were
received in the ultrasonography carried out at 22 weeks of gestation,
and which were evaluated by a single clinician were included to the
study. A total of 395 fetuses complying with inclusion criteria were
analyzed. The distribution of rates by years was reviewed. 

Results: Mean maternal age was found as 30.5±3.3 years, and mean
week of gestation was 12.6±0.5. It was found in the verification
ultrasonography made at 22 weeks of gestation that the accuracy of
fetuses who were made sex determination between weeks 110/7 and
136/7 increased by years and reached a high rate as 89.9%. In previ-
ous years, the possibility to determine sex as female but to change
the determination as male in the verification made at 22 weeks of
gestation was found significantly (p<0.001) higher (about two times)
than the possibility to determine sex as male but to change the
determination as female in the verification made at 22 weeks of ges-
tation, and this difference disappeared when determination percent-
age increased.

Conclusion: The sex determination in ultrasonographic examina-
tions between weeks 110/7 and 136/7 during pregnancy has an increas-
ing accuracy rate as clinician’s experience increases.

Keywords: First trimester, fetus, sex, ultrasonography, screening.
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Girifl
Fetal cinsiyet tayini özellikle cinsiyet iliflkili genetik

hastal›klar›n ve bu olas›l›¤a göre uygun invazif testin ya-
p›l›p yap›lmamas›na karar vermede önem arz etmekte-
dir. Fetal ultrasonografi ile cinsiyet tayini ultrasonografi
ile ikinci trimester ve sonras›nda kolayca yap›labilmekte
iken[1-6] invazif ifllem için geç kal›nmaya ve gebe için
stresli bir gebelik takibine neden olmaktad›r. Günümüz-
de ilerleyen genetik teknoloji ile anne kan›ndan hemofi-
li gibi genetik hastal›klarda anne kan›ndan fetal cinsiyet
tayini yap›labilmekte ise de bu yöntem henüz çok paha-
l› ve geliflmekte olan ülkelerde halen ultrasonografinin
maliyet aç›s›ndan kullan›m› önerilmektedir.[7,8] Bu aç›-
dan fetal ultrasonografi ile olabilecek en erken dönemde
cinsiyet tespiti cinsiyet iliflkili genetik hastal›klar aç›s›n-
dan riskli gebeliklerde önem tafl›maktad›r.

Çal›flmam›zda tekil gebeliklerde 110/7-136/7 haftalar
aras›nda yap›lan ultrasonografik de¤erlendirmede sapta-
nan fetal cinsiyetin ileri dönem 22. hafta ultrasonografi-
sindeki cinsiyet tayini ile karfl›laflt›r›lmas› ve do¤ruluk
yüzdelerinin hesaplanmas› amaçland›.

Yöntem
Çal›flmam›zda 2008 - 2010 y›llar› aras›nda rutin ge-

belik izlemlerinde birinci trimester cinsiyet tayinleri ve
ikinci trimester (22. hafta) cinsiyet do¤rulamalar› yap›l-
m›fl gebe dosyalar› retrospektif olarak incelendi. Birinci
ve ikinci trimester taramas› ve cinsiyet tayini yap›lm›fl
olan, yap›sal anomalisi bulunmayan ve tek uygulay›c›n›n
de¤erlendirdi¤i spontan tekil gebeler de¤erlendirmeye

al›nd›. Fetal ultrasonografi taramalar› tek bir uygulay›c›
taraf›ndan 4-7 MHz konveks transdüseri bulunan Volu-
son 730 Expert (GE Healthcare, Milwaukee, WI, ABD)
ultrasonografi cihaz› kullan›larak transabdominal yap›l-
m›fl olup, cinsiyet tayini literatürde önceden tan›mlanm›fl
olan kriterlere uygun olarak yap›lm›flt›r.[1-6,9-13] Erken dö-
nem fetal ultrasonografi ile cinsiyet tayininde aç› ölçme
yönteminden yararlan›ld›. Fetal genital bölgenin mid-sa-
gittal planda, fetüsün proba paralel uzand›¤› ve bacakla-
r›n ve omurgan›n ekstansiyonda olmad›¤› supin pozis-
yonda de¤erlendirildi. Genital tüberkülün lumbosakral
cilt yüzeyinden geçen horizontal çizgiye olan aç›s› ölçü-
lerek aç›n›n 45 derece ve üzeri oldu¤u olgular erkek (fie-
kil 1), genital tüberkülün horizontal çizgiye paralel veya
konverjan  (<10°) oldu¤u olgular k›z olarak belirlenmifl-
tir (fiekil 2). Aç›n›n 10 ve 45° aras› oldu¤u olgularda cin-
siyet tayini yap›lmam›flt›r. Yirmi iki hafta fetal ultraso-
nografi cinsiyet tayini de¤erlendirmelerinde 3 çizgi ve
vulva varl›¤› k›z, fallus varl›¤› erkek olarak yorumland›.

Birinci ve ikinci trimester cinsiyet tayin de¤erlen-
dirmelerinde cinsiyet de¤iflimi görülmeyenler “de¤ifl-
meyen” grubu, birinci trimester erkek ancak ikinci tri-
mesterde k›z olarak tan›mlananlar “erkek-k›z” grubu ve
birinci trimester k›z ancak ikinci trimesterde erkek ola-
rak tan›mlananlar “k›z-erkek” grubu olarak tan›mland›.
Cinsiyet tayin oranlar›ndaki do¤ruluk yüzdeleri hesap-
lanarak, ultrasonografi yapan kiflinin tecrübesine ba¤l›
olarak do¤ruluk yüzdesinde farkl›l›k olup olmad›¤›n›
göstermek için do¤ruluk oranlar›n y›llara göre da¤›l›m›
incelendi. Cinsiyet saptanmadaki do¤ruluk gruplar›n›n
fetal ölçüm de¤erleri her bir gebelik haftas› için grup-
lar aras›nda karfl›laflt›r›ld›.

fiekil 1. Erkek fetüs ultrasonografi örne¤i. fiekil 2. K›z fetüs ultrasonografi örne¤i.
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‹statistiksel de¤erlendirmeler SPSS versiyon 17.0
(SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullan›larak yap›ld›.
Gruplar aras› da¤›l››m oranlar› ve ölçüm ortalama karfl›-
laflt›rmalar› için s›ras›yla ki-kare testi ve one-way ANO-
VA testleri kullan›ld›.  p de¤eri istatistiksel anlaml›l›k dü-
zeyi <0.05 olarak belirlendi. 

Bulgular
Dâhil etme ölçütlerine uygun 395 gebelik de¤erlen-

dirmeye al›nd›. Ortalama anne yafl› 30.5±3.3 y›l olarak
saptand›. Ortalama gebelik haftas› 12.6±0.5 idi. De¤er-
lendirmeye al›nan fetüslerin cinsiyet tayinlerindeki tara-
ma do¤ruluk gruplar›na ait yüzdeler ve gebelik haftalar›-
na göre da¤›l›m› Tablo 1’de gösterilmektedir. Genel
olarak 110/7-136/7 haftalar için de¤erlendirildi¤inde birin-
ci trimester cinsiyet saptama do¤ruluk oran›n›n %82.3
oldu¤u saptand›.

Ultrasonografi uygulay›c›s›n›n tecrübesine göre do¤-
ru saptama oranlar› ve y›llara göre de¤iflimi Tablo 2’de
gösterilmektedir. 110/7-136/7 hafta taramas›nda cinsiyet ta-
yini yap›lan fetüslerin 22. hafta do¤rulamas›nda uyum
oran›n›n bafllang›çta %77.2 gibi düflük bir oran iken ar-
tan tecrübe ile paralel y›llar içerisinde artt›¤› ve %89.9
gibi yüksek bir yüzdeye ulaflt›¤› saptand›. Önceki y›llarda
k›z olarak belirtilip 22. hafta do¤rulamas›nda erkek sap-
tanma olas›l›¤›, erkek olarak belirtilip 22. hafta do¤rula-
mas›nda k›z saptanma olas›l›¤›ndan anlaml› (p<0.001)
olarak (yaklafl›k 2 kat) fazla görülürken, bu fark saptama
yüzdesinin artmas› di¤er bir ifadeyle tecrübe ile ortadan
kalkm›flt›r.

110/7-136/7 hafta taramas›nda cinsiyet tayini yap›lan fe-
tüslere yönelik olarak her bir hafta için her bir grubun fe-

tal ölçüm de¤erleri karfl›laflt›rmal› olarak Tablo 3’de
gösterilmektedir. Her bir hafta için “de¤iflmeyen” gru-
bun fetal ölçüm de¤erleri yüksek saptanm›fl olsa da di¤er
gruplar ile aras›nda istatistiksel anlaml› farkl›l›k saptan-
mad›.

Tablo 1. Fetal cinsiyet tayini do¤ruluk yüzdeleri.

Erkek→→K›z De¤iflmeyen K›z→→Erkek 
de¤iflimi de¤iflimi

11. gebelik haftas› %5.4 %81.1 %13.5

12. gebelik haftas› %7.2 %80.4 %12.3

13. gebelik haftas› %3.6 %89.2 %7.2

Toplam %6.3 %82.3 %11.4

Tablo 2. De¤erlendirmeye al›nan fetüslerin cinsiyet tayinlerindeki
uyum yüzdelerinin y›llar içinde de¤iflimi.*

Y›llar Cinsiyette farkl›l›k Say› Yüzde (%)

2008 De¤iflmeyen 44 77.2

K›z→→Erkek de¤iflimi 9 15.8

Erkek→→K›z de¤iflimi 4 7.0

2009 De¤iflmeyen 147 77.8

K›z→→Erkek de¤iflimi 29 15.3

Erkek→→K›z de¤iflimi 13 6.9

2010 De¤iflmeyen 134 89.9

K›z→→Erkek de¤iflimi 7 4.7

Erkek→→K›z de¤iflimi 8 5.4

Toplam De¤iflmeyen 325 82.3

K›z→→Erkek de¤iflimi 45 11.4

Erkek→→K›z de¤iflimi 25 6.3

* Ki-kare testi ile da¤›l›m de¤erlendirildi.

Tablo 3. Cinsiyet tayin gruplar› ve gebelik haftalar›na göre fetal biyometri.*

CRL Biparietal çap Bafl çevresi Kar›n çevresi Femur uzunlu¤u

11. gebelik haftas› Erkek→→K›z de¤iflimi (n=2) 49.5±2.1 16.5±0.7 65.0±4.2 48.5±0.7 3.8±0.4

De¤iflmeyen (n=30) 50.6±2.5 17.0±1.3 66.7±5.3 53.4±4.8 5.2±0.8

K›z→→Erkek de¤iflimi (n=5) 49.4±3.1 16.4±0.9 63.2±2.9 52.2±4.1 4.7±0.8

12. gebelik haftas› Erkek→→K›z de¤iflimi (n=20) 58.2±3.8 19.3±1.5 74.4±5.8 58.8±5.4 6.2±1.1

De¤iflmeyen (n=221) 60.4±3.8 20.2±1.6 77.0±5.5 61.3±4.9 6.8±1.2

K›z→→Erkek de¤iflimi (n=34) 59.7±3.8 19.9±1.6 76.1±5.4 60.9±4.5 6.6±1.1

13. gebelik haftas› Erkek→→K›z de¤iflimi (n=3) 69.0±1.7 22.7±1.2 85.3±4.7 71.0±1.7 7.7±0.4

De¤iflmeyen (n=74) 70.7±4.8 22.9±1.8 86.8±5.7 70.5±5.6 9.1±1.5

K›z→→Erkek de¤iflimi (n=6) 68.7±1.9 21.8±1.8 82.7±5.6 67.8±4.0 9.1±1.7

*ANOVA testi ile her bir hafta için ölçüm ortalamalar› gruplar aras›nda karfl›laflt›r›ld›.
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Tart›flma
Fetal cinsiyet tayini özellikle cinsiyet iliflkili genetik

hastal›klar›n ve bu olas›l›¤a göre uygun invazif testin ya-
p›l›p yap›lmamas›na karar vermede önem arz etmekte-
dir. Fetal ultrasonografinin genel olarak 12-40 gestasyo-
nel haftalar aras› cinsiyet tayinindeki yüksek baflar› oran-
lar› bildirilmifltir.[5] Fetal ultrasonografinin klinik olarak
uygulanmaya bafllamas›n›n erken dönemlerinde geç dö-
nem tarama serilerine ait cinsiyet saptama do¤ruluk
oranlar› 25 hafta sonras› %64 ile 30 hafta sonras› %95.6
gibi de¤iflen oranlarda baflar› bildirilmifltir.[1,2] Fetal ultra-
sonografi ile cinsiyet tayini ultrasonografi ile ikinci tri-
mester ve üzerinde anatominin belirginleflmesi ile daha
kolayca yap›labilmekte iken[1,2] invazif ifllem için geç ka-
l›nmaya ve gebe için stresli bir gebelik takibine neden ol-
maktad›r.

Daha erken gebelik haftas›nda cinsiyet tayini üzerine
yap›lm›fl, eski araflt›rma serilerinde, 10 ile 25 gebelik haf-
ta aras› saptanma oranlar› %47 ile %69 gibi oranlarda
çok düflük saptan›rken[3,4] daha yak›n dönemlere ait çal›fl-
malarda  %92.3 gibi yüksek oranlarda ultrasonografi ile
cinsiyet tayininde baflar› bildirilmifltir.[6] Yine, cinsiyet ta-
yinindeki yan›lma pay›n›n bu konudaki tecrübe ile azal-
d›¤› saptanm›flt›r ki benzer bulgu çal›flmam›zda da göste-
rilmifltir.[6]

Özellikle, 11-14. gebelik haftas› cinsiyet tayinlerinin
de¤erlendirildi¤i genifl bir hasta serisinde fetal cinsiyet ta-
yininin s›ras›yla her bir hafta için %46, %75, %79 ve
%90 oldu¤u belirtilmifltir.[9] Bizim çal›flmam›zdaki genel
oranlarda 12 ve 13. gebelik haftalar› için bu çal›flmadaki-
ne benzemektedir. Yine, baflka benzer 11-14. gebelik haf-
tas› cinsiyet tayinlerinin de¤erlendirildi¤i bir çal›flmada
11. hafta cinsiyet tespit oran› %70.3 saptan›rken 13. haf-
ta cinsiyet tespit oran› %100 gibi yüksek saptanm›flt›r.[10]

Bu çal›flmada erkek fetüsler özellikle 11. hafta de¤erlen-
dirmesinde %56 yanl›fl k›z olarak saptan›rken k›z fetüs-
lerin yanl›fl olarak erkek saptanma oranlar› sadece %5
saptanm›flt›r. Bizim çal›flmam›zda da benzer flekilde erkek
fetüslerin yanl›fl cinsiyet tayin oranlar› daha yüksek sap-
tanm›flt›r ancak tüm haftalar için benzer yüzdeler devam
ederken daha önce yap›lan bu çal›flmada 13 haftada her
iki cinsiyet için yanl›fl saptanma oran› %0 olarak belirtil-
mifltir.[10] Elbette, özellikle cinsiyet iliflkili genetik hasta-
l›klar söz konusu oldu¤unda erkek fetüs do¤ru saptama
oranlar› özellikle önem arz etmektedir.  Ülkemizde bu
konuda daha önce yap›lan bir çal›flmada da benzer flekil-
de cinsiyet tayin do¤ruluk oran› %83.6 saptan›rken, bu

çal›flmada erkek fetüslerde baflar› oran› %77.2 gibi dü-
flükken k›z fetüslerde baflar› oran› %91.1 saptanm›flt›r.[11]

Ultrasonografi ile cinsiyet tayininin do¤rulu¤unu art-
t›rmada CRL ile iliflkisinin araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada
do¤ruluk yüzdesi yüksek saptansa da CRL’nin 62.6 mm
alt›nda k›z fetüslerde yan›lt›c› olabilece¤i vurgulanm›fl-
t›r.[12] Çal›flmam›zda, her bir hafta için “de¤iflmeyen” ya-
ni do¤ru ölçüm yap›lan grubun fetal CRL ölçüm de¤er-
leri yüksek saptanm›flt›r ancak bu fark istatistiksel anlam-
l› bulunmam›flt›r. Yine, Pedreira ve ark.’n›n bu konuda
yapt›klar› bir çal›flmada cinsiyet saptama do¤ruluk oran-
lar› %93.9 iken 11 k›z fetüsün 6’s› daha sonra erkek ola-
rak tan›mlanm›flt›r.[14] Omurga ve fallus aras›ndaki aç›n›n
fallus ereksiyonuna ba¤l› olarak transvers ve sagital kesit-
lerde de¤ifliklik gösterdi¤ini gözlemlemifller ve bu erkek
fetüslerin k›z fetüs olarak yanl›fl saptanmas›n›n fallus
ereksiyonuna ba¤l› olabilece¤ini ileri sürmüfllerdir.

Sonuç
Gebelikte 110/7-136/7 hafta ultrasonografik inceleme-

lerinde cinsiyet tayini yüksek do¤ruluk ile saptanabil-
mekte olup, uygulay›c› deneyimi ile artan yüksek do¤ru-
luk oran›na sahiptir.

Ç›kar Çak›flmas›: Ç›kar çak›flmas› bulunmad›¤› belirtilmifltir.
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