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İnfertilitede Ultrasonografi 

•  Transvajinal ultrasonografi 
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Yorumlama 

•  Literatürdeki bilgiler ışığında; 

İnfertil hastalarda doppler 
ultrasonografi için: 
 
 
1.   Anlamlı ilişkiler var mı? 

2.   Klinik fark yaratıyor mu? 
(Asıl hayalimiz) 



Doppler Kullanımı 

•  Uterin Değerlendirme 
– Uterin perfüzyon 

– Endometrial vaskülarite 

– Anomaliler, lezyonlar 

•  Ovaryen Değerlendirme 
– Ovaryen perfüzyon 

– Perivasküler vaskülarite 



Uterin Perfüzyon 



Uterin Perfüzyon 

•  Anovülatuar siklusların artmış uterin 
arter RI ile beraberliği tanımlanmıştır. 



Uterin Perfüzyon 

•  Goswamy ve ark. ilk kez infertilitedeki 
rolü sorgulamışlar 



•  3 başarsız İVF olan hastalarda 
midsekretuar Doppler 

 

•  Grup 2         3 ay Cycloprogynova 

44 vs. 26 

Her gruptaki hasta sayısı analiz için 
yeterli değil 

Ancak trend, kötü uterin kan akımının 
infertilite nedenleri arasında 
olabileceği izlenimi vermekte 



•  Low PI                41% PR (27 hasta) 

•  Medium PI          47% PR (36 hasta) 

•  High PI (>3)        No pregnancy (19  
       
 hasta) 

ET öncesi 



İlk çalışmaların sonuçları benzer şekilde bir 
ilişkiyi işaret ediyor 



Uterin Arter - Endometrium 

•  Uterin arter doppler indeksleri gerçek 
endometrial kan akımını tam olarak 
yansıtır mı? 

– Uterusun ana birleşeni myometrium 

– Kollateral dolaşım 



Endometrial ve subendometrial kan 
akımları, farklı PI gruplarında benzer 



Endometrial ve subendometrial kan 
akımları, natürel sikluslarda daha 
yüksek olma trendinde 



Uterin Arter - Endometrium 

•  Uterin arter doppler indeksleri gerçek 
endometrial kan akımını tam olarak 
yansıtır mı? 

– Uterusun ana birleşeni myometrium 

– Kollateral dolaşım 

Direk olarak endometrial kan 
akımının değerlendirilmesi 



Endometrial Değerlendirme 

•  Endometrial kan akımı esas olarak 
radial arterlerden gelir. 

•  Radial arterler myometrium-
endometrium birleşkesinden sonra 
bazal arterleri oluşturur. 

•  Spiral arterler 



Fizyolojik Durum 

•  Gannon ve ark.  

endometrial kan  

akımını intrauterine  

laser Doppler  

ile değerlendirmişler. 

•  Erken folliküler ve erken luteal 
dönemde kan akımında artış izlenmiş. 



•  Transvajinal renkli doppler 

•  Endometrial akımın doppler ile 
değerlendirildiği ilk çalışma 

•  Periovulatuar dönemde 78 hasta 

•  Male F, Donor inseminasyon 

•  Doğal vs. Stimüle sikluslar Doğal sikluslarda kan akımı daha 
fazla 

 Endometrial perfusion presents accurate 
noninvasive assay of uterine receptivity 
that may be used to predict implantation 
success rate 



•  2D TV Renkli Doppler 



•  2D TV Power Doppler 



•  2D TV Renkli Doppler 



•  2D TV Power Doppler 

Bildirilen sonuçlar birbirlerini 
konfirme etmiyor 



3D Power Doppler ile 
Endometrial Akım Ölçümü 

•  2D US ile endometrial akım ölçümü 
zordur 

•  3D + Power Doppler  
– Tüm endometrium ya da 

subendometriumdaki akımın toplam 
olarak değerlendirilmesi 



•  Düşük akımlara daha sensitif 

•  Açıdan bağımsız 

•  Multiplanar hacimsel değerlendirme 

2000 

2001 

2003 

2004 

2005 

2006 

Contrast-Levovist 

??? 



•  46 hasta analiz edilmiş 

•  Trigger öncesi doppler 

•  Uterin a, arkuat a, perifolliküler 



•  İlk İVF siklusu 

•  OPU zamanı 3D Power Doppler 

•  451 siklus, Long protocol 

•  PI, RI     VI, FI, VFI 



Fark 
yok 



 Endometrial akım yok – 31 hasta 
Subendometrial akım yok – 23 hasta 

İlginç olarak akım olmayan grupta 
implantasyon ve gebelik oranları 
daha yüksek !!!  



Hasta yaşı, sigara içmek, ve 
infertilite tipinin 3D Doppler 
indekslerine etkisi izlenmemiş 



Donma-Çözme Siklusları 

•  Literatürdeki ilk çalışma  Ng ve ark. 
tarafından (endometrial           
ve subendometrial akım) 

Bu anlamsızlık, Doppler ölçümünü 
tek bir anda yapıyor olmamızla ilgili 
olabilir mi? 



•  Endometrial akım dinamiktir 
•  Geç follikülerden erken luteal 

döneme geçişteki değişikliğin 
derececi – endometrial reseptivite 



•  293 hasta, ilk İVF 

•  3D Power Doppler 

•  hCG günü ve ET günü  (Daha önce 
OPU için anlamsız) 



•  293 hasta, ilk İVF 

•  3D Power Doppler 

•  hCG günü ve ET günü 

İki ölçüm arasındaki değişikliğin 
derecesinin de sonuca etkisi yok 



•  Prospektif izlem, IVF siklusları 
– 102 hasta 

– Siklusun değişik zamanlarında ölçüm 



•  İlk izlenim neticesinde olası klinik 

 fark yaratabilecek durumlar 

•  Non-reseptif endometriumun 
önceden tanınması 

•  Cryo opsiyonu 
•  Delay hCG 



Uterin Perfüzyon 

•  Açıklanamayan infertilitede 
– 40 hasta vs. 40 kontrol  (Tx almıyorlar) 

– Mid lüteal değerlendirme 

Doppler study of uterine 

hemodynamics should therefore be 

considered in infertility work-up 



•  236 ilk İVF hastası 

•  GnRH long 

•  ET zamanı 3D PD-US 



Farklılıkların Nedeni 

•  Heterojen gruplar 

•  Farklı zamanlarda ölçüm 

•  Bazı çalışmalarda endometrial 
indeksler yok 

•  Subendometrial alanın tanımı (1, 5, 10 
mm) 

•  Firmaların standardize ürünleri yok 



Sonuç 

•  3D Ultrasonografi, endometriumun 
değerlendirilmesi için ümit vaadeden 
non-invaziv bir değerlendirme 
modalitesidir. 

•  Literatürde bu değerlendirme için 
yapılmış çalışmalar heterojendir. 

Bu değerlendirmenin klinikte fark 
yaratacağı yönünde konfirme 
edilmiş kanıt mevcut değildir 



Ovaryen Değerlendirme 

•  Amaç İVF başarısını yükseltmek 

 

•  2D-US oosit kompetansını predikte 
etmede ve MII oosit çıkaracak follikülü 
tahmin etmekte umulan başarıyı 
gösterememiştir.  

•  En kaliteli oositi barındıran 
follikülün saptanması 

•  hCG için en uygun zamanlama 







Fizyoloji 

•  Ovülatuar siklustaki overde kan akımı, 

folliküler faz boyunca hemen hemen 

sabittir. 

•  Anovülatuar sikluslarda farklı akım 

paternleri olur (daha yüksek yüksek RI) 

•  İntra-folliküler kan akımı ise 

periovülatuar giderek artar (dominant 

follikülde) 

 



Fizyoloji 

•  Bourne et al. (1991): ovülasyon ile ilgili 

ilk intraovaryen kan akımı değişikliklerini  

tanımlamış.  

•  Zaidi et al. (1995): Ovarian folliküler veya 

stromal PI ve PSV için sirkadian ritim 

gösterilememiş. 



İVF’de Ovaryan 
Değerlendirme 

•  Oyesanya et al.  (1996) 

•  Norgund et al.  (1996) 

•  Akım indeksleri ile oosit eldesi arasında 

anlamlı ilişki. 



G I veya II embryo: 
 
PSV > 10cm/s        %70  
PSV < 10cm/s        %40 
No flow                   %24 
 

PI veya PSV 
 
Gebelik için anlamlı değil 



Power Doppler 

•  İlk kez Chui ve ark. 

•  OPU zamanı 



Triploid embryo: 
 
F1, F2        25-30%  
F3, F4        < 6% 





•  46 hasta analiz edilmiş 

•  Trigger öncesi doppler 

•  Uterin a, arkuat a, perifolliküler 



Farklı Sonuçlar 

•  PSV iyi kalite embryo ya da gebelik 
için anlamlı bulunmamış 



3D Power Doppler 



Akım parametreleri 
anlamlı değil 



Sonuç 

•  Spontan ve tadavi sikluslarında, 
noninvasiv Doppler 
değerlendirmesinin hemodinamik 
ilişkileri gösterme konusunda büyük 
potensiyeli vardır.  

 

•  Yüksek gradeli embryo eldesi ile 
folliküler vaskülarite arasında 
fizyolojik bir ilişki vardır.  

Bu nedenle intraovaryan kan 
akımının değerlendirilmesin, 

ovülasyon parametreleri 
hakkında prediksiyon 

yapılmasında ve asiste 
siklusların başarısının 

arttırılmasında faydası olabilir 



Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun 



"Sevgili arkadaşlarim, tanıdığım tanımadığım, 

dünyanın bütün insanları. Dakikalar sonra bir 

uzay mekiği beni dünyadan uzaklara taşıyacak. 

Size şu an ne söyleyebilirim ki? Bütün hayatim 

bu güzel andan ibaretmiş gibi geliyor. Yaptığım, 
yaşadığım her şey, hep bu an içindi." 



Teşekkürler 



•  CC sikluslarında uterin arter doppleri 
– 80 açıklanamayan infertilite  

– CC başlanmadan önce doppler ölçümü 

Uterin ve ovaryen arter doppler 
indekslerinin prognoz ile ilişkisi 
yoktur 



•  3D Ultrasound has been proposed as 
a promising tool for evalu- ating the 
endometrium, but a review of the 
literature regarding its role for 
assessing endometrial function did 
not confirm the suggested benefits of 
this technique.   yaman 



•  Studying the intraovarian blood flow may 

be of value in prediction of the ovulation 

process and can increase the precision 

and efficacy of some of the assisted 

reproductive mtechniques. 



•  The noninvasive Doppler technique 

offers great potential in the assessment 

of the physiology of hemodynamic 

regulation of spontaneous and induced 

cycles; its clinical impact on daily 

practice in IVF programs is variable. 



•  there is a physiological relationship 

between follicular vascularity and oocyte 

recovery and the production of a high-

grade preimplantation embryo. Ovarian 

blood flow correlates well with oocyte 

recovery rates and hence may be useful 

in determining the most appropriate time 

to administer hCG in order to optimize 

oocyte recovery rate 






