
Ne zaman?
Her hamilelikte %2 ila 3 oranında genel bir 
malformasyon riski vardır.

Ultrason muayenesi, bilimin bugünkü bilgi durumuna göre 
doğmamış çocuk üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmayan 
bir görüntüleme işlemidir. Bu aynı zamanda tekrarlanan 
muayeneler için de geçerlidir.

Muayene için en uygun zaman 21+0 gebelik haftasıdır.  

Muayenede ne aranır?  
Organ taramasında, çocuğun görünen tüm organlarının 
hassas biçimde muayenesine (örn. beyin, kalp, yüz, 
omurga, böbrekler, karın organları, ekstremiteler vb.), 
oluşumuna ve zamanında gelişimine özel önem verilir. 

Plasentanın konumu, amniyotik sıvı miktarı ve çocuğun 
konumu da değerlendirilir.

Ek olarak, preeklampsinin olası gelişimini ve büyüme 
gecikmelerini değerlendirmek için uterus kan akışı  
(Doppler incelemesi) da incelenir. 

Erken doğum riskini değerlendirmek için rahim ağzının 
uzunluğu (serviks uzunluğu) ölçülür.  

Sonuç ne anlama gelir?  
Neticede her ultrason muayenesinin sınırları vardır. En 
iyi ekipman kalitesi ve muayene eden kişinin son derece 
özenli, deneyimli ve uzman olması durumunda bile, tüm 
malformasyonların ve hastalıkların hamilelik sırasında her 
zaman tespit edilebileceği garanti edilemez.

Tüm çocukluk hastalıkları, ultrasonda görülebilen 
değişikliklerle ilişkili değildir. Bu özellikle kromozom 
bozuklukları, genetik bozukluklar veya metabolik hastalıklar 
için geçerlidir. 

Daha küçük kusurların (örneğin kalp duvarındaki en küçük 
delikler, omurga alanındaki daha küçük kusurlar, parmak ve 
ayak başparmağı şekil bozuklukları, vb.) tespit edilememesi 
de mümkündür. Bazı hastalıklar veya anormallikler ancak 
hamilelik sırasında gelişebilir (örn. böbrek, belirli kalp ve 
beyin bozuklukları vb.). 

Özellikle zor ultrason koşullarında (güçlü karın duvarı, 
çocuğun olumsuz pozisyonu, az amniyon sıvısı vb.) 
muayenelerin bilgilendirici değeri sınırlı olabilir.

Tüm yapısal bozuklukların yaklaşık %90’ı organ taramasında 
tespit edilir. Göze çarpmayan bir ultrason bulgusu 
olasılığından dolayı, çocuğun sağlıklı doğacağına mutlak bir 
kesinlikle karar verilemez.

Genel olarak, organ taramalarının yaklaşık %5’inde çoğu 
zararsız olan bir anormallik tespit edilir. Bununla birlikte, 
bazı malformasyonlar, özel merkezlerde daha ileri tetkik ve 
özel bakım gerektirir.

Tarama 22 açıklaması  

Ultrason muayenesi – organ taraması

21. ila 25. gebelik haftası

Çoğu durumda, organ taraması dikkat 
çekmez ve müstakbel ebeveynler için bir 
güvence niteliğindedir.

Muayene, sınırları ve olası sonuçları hakkında yukarıdaki bilgileri okudum,  
anladım ve öğrendim.

praenatalzentrum.wien

Hastanın imzası

Hastanın adı ve soyadı Viyana, tarih

Doktorun imzası



praenatalzentrum.wien


