
teriydi. Klitoral arter Doppler ultrasonografi de¤erlendirmesi,
13.5 Mhz lineer probla gerçeklefltirildi. Muayeneler, genital
dokuya herhangi bir bas›nç uygulamaks›z›n litotomi pozisyo-
nunda yap›ld›. Pulsatilite (PI), direnç (RI) indeksleri ve sis-
tol/diastol oran› (S/D) hesapland› ve KSF‹ skorlar› cerrahi ifl-
lemden önce ve 6 ay sonra de¤erlendirildi. 

Bulgular: Kad›nlar›n ortalama yafl› 45.2± 31 idi. PI, RI ve S/D
indeksleri, cerrahi ifllem öncesinde 1.25±0.41, 0.65±0.10 ve
3.31±1.53 olarak, cerrahi ifllem sonras›nda da 1.01±0.41,
0.59±0.10 ve 2.69±1.01 hesapland›. Cerrahi öncesi ve sonras›
Doppler indeksleri de¤erlendirmesi aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir fark vard› (p<0.001 for PI, RI and S/D). KSF‹ skor-
lar› histerektomi öncesinde 28.3±5.4 ve cerrahi ifllemden 6 ay
sonra 20.5±8.6 olarak bulundu; KSF‹ skoru, cerrahi ifllem son-
ras›nda anlaml› derecede azald› (p<0.05). 

Sonuç: Sonuçlar›m›z, klitoral arter kan ak›fl›n›n histerektomi
sonras›nda de¤iflti¤ini ve bu de¤iflikliklerin, kad›n seksüel fonk-
siyonlar›n› anlaml› derecede de¤ifltirdi¤ini göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Klitoral arter Doppler, seksüel fonksi-
yon, histerektomi.
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Amaç: Endometriyal poliplerle submukozal fibroidlerin Po-
wer Doppler ak›fl haritalamas›n› karfl›laflt›rmak ve farkl› Power
Doppler özelliklerinin bu fokal endometriyal lezyonlar› ay›rt
etmede yard›mc› olup olamayaca¤›n› analiz etmek.

Yöntem: Anormal uterin kanamas› ve transvajinal ultrasonda
infertilite sergileyen ve sonohisterografide fokal endometriyal
lezyonlar› oldu¤u görülen 58 kad›n (medyan yafl: 37; aral›k, 25-
51 y›l) bu prospektif çal›flmaya dâhil edildi. Üç farkl› vasküler
yap› tan›mland›: Yap› A: Tek damarl› yap›; Yap› B: Ç›k›nt› ben-
zeri damar yap›s›; Yap› C: çoklu damar yap›s›. Bunlar, son his-
topatolojik tan›yla karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Histolojik tan›lar flöyleydi: Endometriyal polip 40
(%69), submukozal miyoma 18 (%31). Power Doppler sinyal-
leri bunlar›n 53’ünde gözlemlendi; endometriyal polipli befl
hastada gözlemlenmedi. Vaskülarize poliplerde Yap› A’y› %75
oran›nda, Yap› B’yi %2.5 oran›nda ve Yap› C’yi %7.5 oran›n-

da bulduk; ayr›ca submuköz miyomalarda Yap› A’y› %5.6 ora-
n›nda, Yap› B’yi %66.7 oran›nda ve Yap› C’yi %27.8 oran›nda
bulduk. Endometriyal polipleri tan›lamada tekli damar yap›s›
için hassasiyet, özgüllük ve pozitif ile negatif prediktif de¤erle-
rini s›ras›yla %27.78, %92.5, %62.5 ve %74 olarak bulurken,
submukozal fibroidleri tan›lamada ç›k›nt› benzeri damar yap›s›
için bu de¤erleri s›ras›yla %72.22, %100, %100 ve %88.9 ola-
rak bulduk.

Sonuç: Power Doppler kan ak›fl› haritalamas›, intrauterin fo-
kal lezyonlar›n tan›s›nda kabul edilebilirdir ve endometriyal
polipleri ve submukozal fibroidleri ay›rt etmede pratik bir yön-
temdir.

Anahtar sözcükler: Power Doppler, histeroskopi, fokal in-
trauterin lezyonlar.
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Amaç: De¤erlendirme geçerlili¤i, herhangi bir hastal›¤› göz-
lemlemede ve tan›s›na karar vermede büyük öneme sahiptir.
Bu inceleme, over kistlerini gözlemlemeyi ve ultrason imajlar›-
n› okumay› ve herhangi bir radyolog için kategorisini ay›rt et-
meyi amaçlamaktad›r. Ay›rt etme becerisi, bu konuyla ilgili
fleylerden biridir ve radyologlar›n do¤ru tan› koyma becerisi
büyük önem tafl›maktad›r. Bu çal›flmada, radyologun ultrason-
da over kisti hastal›klar›na yönelik s›ralanm›fl kategorilerde (se-
lim, s›n›rda, habis) ay›rt etme becerisini de¤erlendirdik. Bunu
yapabilmek için, A¤›rl›kl› Kappa katsay›s›yla radyologlar›n de-
¤erlendirme geçerlili¤ini ölçtük ve ard›ndan “kare puanlar› bir-
liktelik modeli” yard›m›yla over kisti hastal›klar›n›n fliddetine
tan› koymada ay›rt etme becerilerini de¤erlendirdik.

Yöntem: Bu analitik kesitsel çal›flmada iki radyolog ve üç
radyoloji asistan hekimi, (bir hafta arayla) iki ayr› dönemde
ayr› ve ba¤›ms›z olarak 40 hastan›n ultrasonunu de¤erlendir-
mifltir. Hastalar, Ocak 2012’de Mirza Koockk Khan Hastane-
si’ne baflvuranlardan seçilmifltir. Ultrason muayeneleri, uz-
man bir radyolog ve tek bir cihaz taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifltir.

Bulgular: Radyologlardan al›nan veriler, üstün ay›rt etme be-
cerileri nedeniyle “kare puanlar› birliktelik modeli” ile de¤er-
lendirilmifltir. Radyologlar›m›z için A¤›rl›kl› Kappa katsay›s›
ortalamas› 0.81, de¤erlendirme geçerlili¤i 0.99 idi; fakat asistan
hekimlerimizin düflük sonuçlar› nedeniyle analiz için “geçerli-
lik art› kare puanlar› birliktelik modeli”ni kulland›k ve asistan
hekimler için buldu¤umuz A¤›rl›kl› Kappa katsay›s› ortalamas›
0.65, de¤erlendirme geçerlili¤i ise 0.97 olarak bulunmufltur. 
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