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ÖZET
Konjenital kalp hastal›klar› (KKH); canl› do¤umlar›n % 0.8’inde izlenen ve en s›k tespit edilen malformasyonlar olup en az yar›s›
ölümle sonuçlanan veya cerrahi müdahale gerektiren anomalilerdir ve de perinatal mortalitenin %30’undan sorumludurlar.
Fetal ekokardiyografi fetal kalbin embriyolojik detaylar›n›n bilinmesinden ziyade belli bir bilgi, beceri ve oryentasyonun birleﬂimi
esas›na dayanmaktad›r.
Fetal ekokardiyografinin amac›; riskli hasta grubuna ait fetüste normal kardiyak anotomi varl›¤›n› ve ritmini dökümente etmek,
var ise anomaliyi veya aritmiyi tan›mlamak olmal›d›r.
Fetal kalbin de¤erlendirilmesi s›ras›nda belirli bir sistemati¤in izlenmesi gerekmektedir. Ard›ﬂ›k segmental analiz (ASA) yöntemi
ve de temel tan›mlay›c› terimlerin kullan›m› ile birçok kompleks kardiyak anomalinin prenatal dönemde tan›mlanmas› mümkün
olmuﬂtur. Shinebourne’ün 1970 ‘lerin sonunda ASA’i (sequential segmental analysis) fetal kardiyak de¤erlendirme için uygulamaya
geçirmesiyle, bugün belli bir sistematik içinde KKA’nin prenatal tan›s›n›, karmaﬂ›kl›¤a yol açmadan tan›mlamak mümkün olmuﬂtur.
Bu do¤rultuda, fetal kalbin tamam›, olas› kalp anomalisinin karmaﬂ›kl›¤›ndan ba¤›ms›z olarak üç segmetin (atriyum, ventrikül,
büyük damarlar) birbirleriyle iliﬂki ve ba¤lant›lar› ile incelenebilir.
Erken gebelik haftalar›nda saptanan artm›ﬂ nukal kal›nl›k varl›¤› ve ultrasonografide obstetrisyen taraf›ndan izlenen anormal
dört odac›k görüntüsü fetal ekokardiyografi taramas› için temel bir endikasyonu oluﬂturmakla beraber, konjenital kalp hastal›¤›
ile do¤an bebeklerinin %80-90’n›n familyal veya maternal bir risk faktörü içermedi¤i bilinmelidir. Ek olarak s›k gözlenen sistemik
hastal›k olan Diyabetes Mellituslu anne adaylar›n›n fetüslerinin fetal ekokardiyografi endikasyonu oluﬂturdu¤u unutulmamal›d›r.
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SUMMARY
FETAL ECHOCARDIOGRAPHY AND INDICATIONS
Congenital heart diseases are encountered in 0.8% of live births and are among the most frequently diagnosed malformations. At least
half of these anomalies end up with death or require surgical interventions and are responsible for 30% of the perinatal mortality.
Fetal echocardiography is the sum of knowledge, skill and orientation rather than knowing the embryologic details of the fetal heart.
The purpose of fetal echocardiography is to document the presence of normal fetal cardiac anatomy and rhythm in high risk group
and to define the anomaly and arrhythmia if present.
A certain sequence should be followed during the evaluation of fetal heart.
Sequential segmental analysis (SSA) and basic definition terminology made it possible to determine a lot of complex cardiac
anomalies during prenatal period.
By the end of 1970’s, Shinebourne started using sequential segmental analysis for fetal cardiac evaluation and today, prenatal diagnosis
of congenital heart disease is possible without any confusion. In this manner, whole fetal heart can be evaluated as the relation of three
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segments (atria, ventricles and the great arteries) with each other, irrelevant of complexity of a possible cardiac anomaly.
Presence of increased nuchal thickness during early gestation and abnormal four-chamber-view during ultrasonography by the
obstetrician presents a clear indication for fetal echocardiography,however, one should keep in mind that 80-90% of the babies
born with a congenital heart disease do not have a familial or maternal risk factor.
In addition, it should be remembered that expectant mothers with diabetes mellitus pose an indication for fetal echocardiography.
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genetik sendromlar›n ve de kromozom düzensizliklerine
ait detaylar›n aile ile paylaﬂ›lmas›, belirli bir bilgi düzeyini
de gerektirmektedir. Ek olarak, fetal ekokardiyografiyi
yapan obstetrisyenin postnatal dönemde gerçekleﬂebilecek
olas› operasyonlar ve buna ba¤l› yaﬂam süreleri ile ilgili
aileye bilgi verebilmesi de önem arz etmektedir. Tüm
bunlara ra¤men, normal kardiyak boﬂluklar›n ve büyük
arterlerin morfolojik özellikleri aras›nda ayr›m yapmak
prenatal tan› (KKH) için yeterlidir.
Fetal kalbin de¤erlendirilmesi s›ras›nda belirli bir sistemati¤in
izlenmesi gerekmektedir. Ard›ﬂ›k segmental analiz (ASA)
yöntemi ve de temel tan›mlay›c› terimlerin kullan›m› ile
birçok kompleks kardiyak anomalinin prenatal dönemde
tan›mlanmas› mümkün olmuﬂtur(5). Shinebourne’ün 1970
‘lerin sonunda ASA’i fetal kardiyak de¤erlendirme için
uygulamaya geçirmesiyle, bugün belli bir sistematik içinde
KKA’nin prenatal tan›s›n›, karmaﬂ›kl›¤a yol açmadan
tan›mlamak mümkün olmuﬂtur(6).

FETAL EKOKARD‹YOGRAF‹
Konjenital kalp hastal›klar› (KKH); canl› do¤umlar›n
% 0.8’inde izlenen ve en s›k tespit edilen malformasyonlar olup en az yar›s› ölümle sonuçlanan veya cerrahi
müdahale gerektiren anomalilerdir ve de perinatal
mortalitenin %30’undan sorumludurlar. KKH
kromozom anomalilerinden 6 kat, nöral tüp
defektlerinden ise 4 kat daha s›k izlenmektedir(1).
1970’lerin sonunda fetüsün ultrasonografik görüntülenmesinin mümkün olmas›yla birlikte fetal kalbin
de¤erlendirilmesi de obstetrik de¤erlendirme içine
yerleﬂmiﬂtir(2). Günümüze kadar, geliﬂen teknoloji ve
artan tecrübeyle beraber fetal kalbin anotomik yap›s›
daha detayl› bir biçimde de¤erlendirilebilmiﬂtir. Fetal
ekokardiyografide amaç, konjenital kardiyak anomali
(KKA) olas›l›¤›n› ekarte etmek veya prenatal KKA
tan›s›n› do¤ru olarak koyabilmektir.
Gebeli¤in 12+0 ve 12+6 günleri aras›nda abdominal yol
ile yap›lan fetal ekokardiyografide kalpteki tüm yap›lar›n
izlenme olas›l›¤›n›n %60 oldu¤unu, 13+0 ve 13+6 hafta
aras›nda yap›lan de¤erlendirme ile bu oran›n %92’ye
yükseldi¤ini ve tan›ya yönelik etkin bir fetal
ekokardiyografinin bu haftalarda yap›labilece¤i
gösterilmiﬂtir(3). Dolay›s› ile geliﬂen teknolojiyle beraber

Ard›ﬂ›k segmental analiz
Fetal kalbin tamam›, olas› kalp anomalisinin karmaﬂ›kl›¤›ndan ba¤›ms›z olarak üç segmetin (atriyum, ventrikül,
büyük damarlar) birbirleriyle iliﬂki ve ba¤lant›lar› ile
incelenebilir. Shinebourne(6) atriyal yap›lar›n yerleﬂimi,
atriyoventriküler (AV) ve ventriküloarteriyel (VA)
yap›lar›n de¤erlendirilmesi ile prenatal bir de¤erlendirme
yap›labilece¤ini göstermiﬂtir.
Atriyel yap›lar›n yerleﬂimi: Morfolojik olarak sa¤ atriyum
geniﬂ tabanl› üçgen bir appendikse sahip iken, sol taraf
daha dar tabanl›, tubuler ve çengelimsi yap›da bir
atriyuma sahiptir. Atriyumlar›n yerleﬂiminin
de¤erlendirilmesi ile situs tayini yap›labilmekle beraber,
ultrasonografi ile bunu gerçekleﬂtirmek oldukça zordur.
Situs, bilateral simetrik yap›lar›n lokalizasyonunu,
pozisyonunu belirleyen terminolojidir. Üç tip situs vard›r.
a. Solitus (normal yerleﬂim)
b). ‹nversus (ayna görüntüsü)
c. Ambiguus (sa¤ veya sol izomerism)

12-14. gebelik haftalar› aras›nda erken fetal ekokardiyografi
uygulayabilmek mümkün olabilmekle beraber, rutin
uygulamada de¤erlendirme haftas› 18-22. gebelik haftas›
aras›d›r(4). Bununla birlikte, baz› maternal faktörler
(obezite) nedeni ile bütün fetal kardiyak ba¤lant›lar›n ve
minör anomalilerin bu haftada tespit edilmesi bazen güç
olabilmekte, bu grup hastalar ilerleyen haftalarda tekrar
de¤erlendirilmeye ihtiyaç duyabilmektedir.
Fetal ekokardiyografi, san›lan›n aksine, fetal kalbin
embiryolojik detaylar›n›n bilinmesinden ziyade belli bir
bilgi, beceri ve oryentasyonun birleﬂimi esas›na
dayanmaktad›r. Bununla beraber, KKA ile seyreden
olguda; anne aday› ile anomaliye ait prognozun, olas›
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Atriyumlara ait appendikslerin morfolojisi kesin bir
tan› kriteri olmakla beraber, intrauterin görüntüleme
her zaman mümkün olamamaktad›r. Pratikte, abdominal
büyük damarlar›n de¤erlendirilmesi ile atriyel situs
tayini yap›labilmektedir.
Situs solitusta, Aorta orta hatt›n solunda, inferior vena
cava sa¤›nda yer al›r. Situs inversusta ise solitustaki
yerleﬂimin tersi olur(7).

septumun her iki taraf›nda yer al›r. Overriding ise
kapa¤a ait a¤z›n her iki ventrikülün (s›kl›kla ventriküler
septal defekt) üzerinde olmas›n› tan›mlar(10). Straddling
s›kl›kla inlet tipi ventriküler septal defekt ile beraberken,
overriding için bu geçerli de¤ildir.
Ventrüküloarteriyel ba¤lant›: Burada büyük damarlar›n
birbiriyle iliﬂkisi ve ba¤lant›s› de¤erlendirilir. ‹liﬂki, sa¤/sol
ve anterior/posterior pozisyonu tan›mlar (11). Ba¤lant› ise

Sa¤ veya sol izomerismde atriyumlar›n her ikisi sol veya
sa¤a ait morfolojik yap›da olur. Sa¤ izomerismde her iki
büyük damar orta hatt›n sa¤›nda ve Aorta posterior
pozisyonda olur. Sol izomerismde ise s›kl›kla inferior
vena kava kesintiye u¤rar ve Azigos veni Aortaya posterior
yerleﬂimde olur. S›kl›kla, sa¤ izomerism dalak yoklu¤u(8),

ilgili yap›lar›n orjini ile ulaﬂt›¤› nokta aras›ndaki ba¤›
gösterir. Ultrasonografi s›ras›nda ç›kan büyük damar Aort
ise baﬂa, boyuna ve kola olmak üzer üç yan dal verdi¤i
görmek mümkün olacakt›r. Yap› pulmoner artere ait ise
sa¤ ve sol olmak üzere iki ana dala ayr›l›r.
Dört tip VA ba¤lant› vard›r.
a. Konkordant; Aorta morfolojik sol ventriküle,
pulmoner arter morfolojik sa¤ ventriküle ba¤l›d›r.
b. Diskordant; Aorta morfolojik sa¤ ventriküle,
pulmoner arter ise morfolojik sol ventriküle
ba¤l›d›r.
c. Çift ç›k›ﬂl› büyük damar ç›k›ﬂ›nda; Her bir
büyük damar›n %50’den fazlas› tek bir ventriküle
ba¤l›d›r.
d. Tek damar ç›k›ﬂ›; Tek bir damar ç›k›ﬂ› ile beraber
(persistant trunkus arteriyozus) olabilir. Aort
veya pulmoner arter stenozunu takiben de olabilir.

sol izomerism ise polispleni (birden fazla dalak) ile
beraberdir(9). Atriyoventriküler (AV) ba¤lant›: Bu yap›
de¤erlendirilir-ken, her atriyumun kendine ait ventrikül
yap›s›na ba¤land›¤›ndan emin olunmal›d›r. Bu gerçekleﬂir
ise, biventriküler AV ba¤lant›s›ndan söz edilir.
Olas›l›klar ﬂu ﬂekildedir;
a. Konkordant: Sa¤ atriyum sa¤ ventriküle,
sol atriyum sol ventriküle.
b. Diskordant:
Sa¤ atriyum sol ventriküle,
sol atriyum sa¤ ventriküle.
c. Ambiguus:
Sa¤ atriyum sa¤ ventriküle,
sa¤ atriyum sol ventriküle
veya
Sol atriyum sa¤ ventriküle,
sol atriyum sol ventriküle.

Kardiyak Pozisyon: Kalbin toraks içindeki pozisyonu
kalbin iç yap›s›na ait ba¤lant›lardan ba¤›ms›zd›r. Kalp
toraks içinde sa¤da (dekstrokardia), solda (levokardia) veya
orta hatta (mezokardia) olabilir. Unutulmamal›d›r ki kardiyak
pozisyon kalbin internal segmentleri hakk›nda bilgi vermez.
Sonuç olarak; hemen her gün ultrasonografi s›ras›nda
gördü¤ümüz fetal kalbe ait yap›lar›n de¤erlendirmesini
yapt›k. Görüldü¤ü gibi kalbin temel yap›lar›n›
de¤erlendirmek için karmaﬂ›k bilgilere ihtiyaç yoktur.
Bu temel bilgiler ve de uygulanacak pratikle beraber
tüm kad›n do¤um hekimleri, bu tan›mlamalar ›ﬂ›¤›nda,
kalp anomalilerini tespit edebilecektir.

E¤er her bir atriyum, ventrikül ile ba¤lant›da olmaz ise
univentriküler yap›dan söz edilir. Burada üç olas›l›k olabilir;
a) Double inlet ventrikül (çift girimli ventrikül) b) Sa¤ AV
ba¤lant›n›n olmamas› c) Sol AV ba¤lant›n›n olmamas›.
Sa¤ ve sol ventriküller, ultrasonografiyi yapan kiﬂi taraf›ndan
tan›nacak birçok özelli¤e sahiptirler. Kalpteki yerleﬂiminden
ba¤›ms›z olarak, sa¤ ventrikülün iç yap›s› sol yap›ya göre
daha kaba ve trabeküler yap›da olup moderatör band› içerir.
Ayr›ca triküspid kapak interventriküler septuma “Chordae
Tendinae” ile tutunurken, mitral kapakta böyle bir durum
yoktur. Ek olarak, triküspid kapak mitrale göre daha apikal
yerleﬂimlidir.
AV kapaklar›n ba¤lant› tipi de¤erlendirilirken,
morfolojik yap›s› da de¤erlendirilmelidir.
Olas›l›klar; a) iki perfore kapak b) common (birleﬂik)
kapak c) bir tane imperfore bir tane perfore kapak d)
straddling ve/veya overriding ﬂeklindedir.
Straddling’te Chordae Tendinae interventriküler

FETAL EKOKARD‹YOGRAF‹
END‹KASYONLARI
Ultrasonografide izlenen geliﬂmeler ve operatör
deneyiminin artmas› ile KKH’na ait prenatal tan›
yap›labilmekte, olgular›n do¤um öncesi tersiyer merkezlere
sevki ve de neonatal müdahale mümkün olabilmektedir.
Kardiyak defektin prenatal dönemde tan›mlanmas›, fetal
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karyotip tayinin yap›lmas›n› ve di¤er sistemlere ait olas›
anomalilerin araﬂt›r›lmas›n› gerektirmektedir. Antenatal
dönemde yap›lan tan› ayn› zamanda fetal tedaviyi de
içerebilmektedir (Örn: fetal aritmiler).
Fetal ekokardiyografinin amac›; riskli hasta grubuna
ait fetüste normal kardiyak anotomi varl›¤›n› ve ritmini
dökümente etmek, var ise anomaliyi veya aritmiyi
tan›mlamak olmal›d›r(12). Fetal ekokardiyografi kimlere

de¤erlendirmesi için bir endikasyon oluﬂturmaktad›r
(13,14).
1-Fetüse ait sebepler
‹lk Trimester taramas› (NT)
‹lk trimestere ait genetik ultrasonografi gebeli¤in 1114. haftalar› aras›nda yap›lmaktad›r. Bu dönemde
anormal (artm›ﬂ) (>3.4mm) NT (Nukal kal›nl›k) ölçümü
ile seyreden fetüslerde kromozomal anomali olsun
veya olmas›n artm›ﬂ KKH riskinin oldu¤u saptanm›ﬂt›r

yap›lmal› sorusunun cevab› aﬂa¤›da verilmekle beraber,
unutulmamas› gereken kalp anomalisi ile do¤an
bebeklerin %80’nin aﬂa¤›da belirtilen risk faktörlerinden
herhangi birini içermemesidir.
Fetal ekokardiografi endikasyonlar› baﬂl›ca üç ana
kategoriye ayr›labilir;
1-Fetal, 2-Maternal ve 3-Familyal risk faktörleri (Tablo I).

(15-17)

(ﬁekil 1).

Tablo I: Fetal ekokardiyografi endikasyonlar›

Fetal ekokardiyografi endikasyonlar›
Fetal sebepler
Ekstrakardiyak Anomaliler
Omfalosel
Duodenal atrezi
Spina bifida
VACTERL
Trizomiler
Di Gorge/Velokardiyofasiyel sendromlar (yar›k damak-dudak)
Artm›ﬂ nukal kal›nl›k (>3.4mm) (‹lk trimester)
‹ntrakraniyel anomaliler
Renal patolojiler

ﬁekil 1: Artm›ﬂ nukal kal›nl›k (NT) ile prezente olan fetüs (Ok iﬂareti
artm›ﬂ NT’yi göstermektedir).

Non-‹mmün Hidrops
Aritmiler
‹rregüler
Taﬂikardi 1. Paroksismal atrial (Reentran)
2. Atrial fibrilasyon/flutter
Bradikardi 1. ‹mmünolojik
2. Yap›sal
Anormal dört odac›k görüntüsü
Anormal kardiyak aks

Hyett ve ark.’n›n (18) 29.154 gebeyi de¤erlendirdikleri
çal›ﬂmada, NT’nin majör kalp anomalilerini tespit
edebilmedeki gücü, pozitif prediktif de¤er (PPD),
negatif prediktif de¤er (NPD) olarak s›ras›yla 1.5 ve
99.9 bulunmuﬂtur. Yine bu çal›ﬂmada; sensitivite %56,
spesifite %94 olarak bulunmuﬂtur. Ek olarak, majör
kalp hastal›¤› olan fetüslerin %55’de 10-14. gebelik
haftalar› aras›nda artm›ﬂ NT tespit edildi¤i bulundu.
Bu da bize kalp anomalili olgular›n gebeli¤in erken
döneminde artm›ﬂ NT bulgusu ile prezente olabilece¤ini
göstermektedir. Ayn› çal›ﬂmada, NT için s›n›r persantil
(Cut off) de¤eri %99 al›n›r ise spesifitenin %99’a
yükseldi¤i sensitivitenin ise %40’a düﬂtü¤ü ve NPD’nin
ise %99’da kald›¤› gözlendi. Totalde majör kalp
anomalilerinin prevalans›, NT’si artm›ﬂ olgularda %2
olarak tespit edildi.

Maternal sebepler
Maternal konjenital kalp anomalileri
Teratojen al›m›
Metabolik hastal›klar 1. Diabetes mellitus (‹nsüline ba¤›ml›)
2. Fenilketonüri
3. MTHFR enzim defekti(?)
Familyal sebepler
Konjenital kalp hastal›kl› bebek do¤urma öyküsü
Paternal konjenital kalp anomali öyküsü
Mendeliyan sendromlar
1. Tuberoz Sklerosis
2. Noonan Sendromu
3. Di George Sendromu
4. Ellis Van Craveld Sendromu

Polihidroamnios
Polihidroamniosa sahip fetüslerde, özellikle toplam
kadran ölçümü 24cm’i geçiyor ise, konjenital anomali

Fetüse ait ekstrakardiyak herhangi bir anomalinin
izlenmesi, düﬂük ve riskli grupta fetal ekokardiyografi
TJOD Derg 2008; 5: 155- 65

158

Fetal ekokardiyografi ve endikasyonlar›

s›kl›¤› artar(19). Dashe ve ark(20) taraf›ndan yap›lan ve
en geniﬂ retrospektif serilerden olan çal›ﬂmada; 672
polihidroamnioslu gebenin 77’de (%11) fetal anomali
saptand›, bunlar›n da 20’si (%25) kardiyak anomalilerdi.
Bu seride genel anomali oran› ise %10 olarak tespit
edilmiﬂti. Dolay›s› ile ciddi polihidroaminos vakalar›
kardiyak yönden de¤erlendirilmelidir.

metodudur(26). Duktusta atriyal ak›m yoklu¤u veya
ak›m›n ters dönmesi (a dalgas›) fetal kardiyak defektler,
hipoksik kardiyak yetmezlik, anemi ve hidropsla iliﬂkili
bulunmuﬂtur(29). Matias ve ark.(30), NT ölçümü 95
persantil üzerinde olan, CVS takiben karyotip sonucu
normal gelen 142 olgunun hepsine giriﬂimsel iﬂlem
öncesi Duktus Venozus Doppleri yapm›ﬂ ve 11 olguda
anormal sonuç tespit etmiﬂtir. Bu anormal Doppler
bulgusuna sahip olgulara 14-16 ve 19-20. gebelik
haftalar›nda Fetal Ekokardiyografi yap›ld›¤›nda 6
vakada (%55) geniﬂ sprektrumlu kalp anomalisi tespit
edilmiﬂtir. Bu sebeple, 11-14. gebelik haftas› aras›nda
artm›ﬂ NT ve ters a dalgas›n›n izlendi¤i olgular da
özellikle kardiyak yönden tarama yap›lmal›d›r.

Hidrops
Fetal hidrops, patolojik miktarda s›v›n›n vücutta birden
fazla alanda anormal ﬂekilde birikmesidir ve 1/1500-4500
s›kl›¤›nda gözlenir(21). Non-immun hidrops bulgular› ile
prezente olan fetüslerin de büyük bir k›sm›nda sebep
olarak yap›sal kardiyak defektler ve fetal kardiyak aritmiler
tespit edilmiﬂtir(22). Fetal ekokardiyografi, hidrops bulgusu

Artm›ﬂ nukal ödem
Langdon Down artm›ﬂ nukal kal›nl›¤›n trizomi 21 için
karekteristik oldu¤unu ilk tan›mlayan kiﬂidir. Benacerraf
ve arkadaﬂlar›(31,32) artm›ﬂ anöploidi riskini fetal

tespit edilen olgularda temel tan› koydurucu yöntemdir.
Yaklaﬂ›k olarak hidropslu olgular›n %15-25’inin sebebi
kardiyak orijindir ve en s›k sebep supraventriküler
taﬂikardidir (22-23).

ultrasonografi bulgular› ile belirlemeye çal›ﬂm›ﬂlar ve
ultrasonografide artm›ﬂ nukal ödem bulundu¤u zaman
detayl› ultrasonografi ve genetik de¤erlendirme için
hastan›n yönlendirilmesi gerekti¤ini belirtmiﬂtir. Bahado
ve arkadaﬂlar›(33). normal karyotipe ra¤men detayl›

Aritmiler
Fetal bradikardi ile yap›sal kalp anomalisi aras›nda bir
iliﬂki mevcuttur. Yaklaﬂ›k olarak, komplet (tam) kalp
blo¤u olan fetüslerin yar›s›nda kompleks kalp anomalisi
mevcut olup en s›k izlenenleri, heterotaksi sendromlar›
(sa¤, sol izomerism), atrioventriküler septal defekt,
düzeltilmiﬂ transpozisyondur (atrio-ventriküler
diskordans ve ventrikülo-arteriel diskordans). Fetal
taﬂikardi nadiren kalp anomalisi ile beraberdir.
Supraventriküler taﬂikardi tipik olarak yap›sal kalp
defekti ile iliﬂkili olmamakla beraber, atrial flutter
iliﬂkili olabilir(21,24,25).

ultrasonografi veya fetal ekokardiyografi için refere
edilen hastalarda da kardiyak anomali saptam›ﬂlard›r.
Bu çal›ﬂmada 3003 mid-trimester fetüsü taranm›ﬂ ve
95 hastada (%3,5) do¤um sonras› konjenital kalp
hastal›¤› teﬂhis edilmiﬂti. Bu çal›ﬂma ile kendi yüksek
riskli popülasyonlar›nda KKH’n› tahmin etmek için
nukal ödem kullan›l›rsa, sensiviteyi %47,4 spesiviteyi
% 70,5 olarak bulmuﬂlard›. Bu çal›ﬂma kardiyak
anomalili çocuk hikayesi ve ﬂu anki gebelikte ikinci
trimesterde artm›ﬂ nukal ödem mevcudiyetinin KKH
için en önemli prediktör oldu¤unu göstermiﬂtir. Birlikte
kullan›ld›klar›nda %54 saptama oran› olup spesivitesi
%68’dir. Bu çal›ﬂma, tek baﬂ›na ikinci trimester nukal
ödem ölçümünün sol zeminli kardiyak lezyonlarda
önemli bir prediktör oldu¤unu göstermiﬂtir.

Kistik higroma
Kistik higroma, genellikle fetal lenfatik dolaﬂ›mdaki
yetersizli¤e ba¤l› geliﬂen kistik bir oluﬂumdur. S›kl›kla,
vücudun baﬂ, boyun bölgesinde yer al›r ve NT’den büyük
ve s›kl›kla septal› olmas›yla ayr›l›r. Kistik higroma bulgusu;
Turner, Noonan, anöploidi, Trizomi 18 ve 21 ile ilgili
olabilir(26). Dolay›s› ile bu bulgu karyotip için giriﬂimsel

Dört odac›k görüntüsü
Copel ve ark. (34) KKH olan fetüslerin %94’ünde dört
odac›k görüntüsünü oluﬂturan yap›lardan birinde
belirgin anomaliye rastlad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Ancak
bu çal›ﬂma dört odac›k görüntüsünün (ﬁekil 2) tarama
testi olarak kullan›lmas›n› önermek için birkaç nedenden
dolay› uygun de¤ildir. Düﬂük riskli grupta prospektif
bir çal›ﬂma olarak planlanmam›ﬂt›r. Çal›ﬂma KKH

iﬂlemi gerektirir. Noonan sendromlar›n›n %60’da, Down
sendromlar›n›n %50’de ve Trizomi 18’li olgular›n %99’da
kalp anomalisi vard›r (27,28).
Anormal ilk trimester duktus venozus kan ak›m›
Anormal duktus venozus kan ak›m›, kromozomal
anomalili fetüslerde gösterilmiﬂtir. Duktal kan› ak›m
h›z›, santral venöz bas›nc› gösteren iyi bir ölçüm
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sahip olma riski nedeni ile refere edilen hastalar üzerinde
yap›lm›ﬂt›r. Muayene esnas›nda bakan kiﬂi ön tan›y›
biliyordu. Bununla birlikte sonuçlar genel popülasyonda
da dört odac›k görüntüsünün aranmas›n› teﬂvik edicidir.
Dört odac›k görüntüsü baﬂka birçok çal›ﬂmaya da konu
olmuﬂ düﬂük riskli popülasyonda sensitivitesi en düﬂük
%0 ila en yüksek %81 aras›nda rapor edilmiﬂtir. Nihayi
sensitivitenin belirlenebilmesi için prenatal olarak
taranan bütün bebeklerin do¤um sonras› dikkatli
muayenelerinin yap›l›p çal›ﬂman›n yürütüldü¤ü merkeze
bildirilmesi gerekir. Sensitivitedeki geniﬂ varyasyonlar
literatürü yorumlamakta güçlük yaratsa da, sadece dört
odac›k görüntüsünün KKH’n› tespit edebilme gücünün
yaklaﬂ›k %50 oldu¤unu kabul edilebilir. Todros ve
arkadaﬂlar› da(35) 108.182 hasta üzerinde yapt›¤› bir

KKH prenatal tan› havuzu oluﬂturulabilir ve bu ﬂekilde
sevk edilen fetüslerin %50-60’›nda KKH saptanabilir.
Kardiyak aks
Ventriküler septumun aks› gö¤sün orta hatt› ile 45º aç›
yapacak ﬂekilde durur. Fetüslerin %95’ inde bu aç› 30º
ila 60º aras›ndad›r(38). Sa¤a do¤ru deviyasyon varl›¤›nda
(mezokardi) heterotaksi sendromu, atrioventriküler
septal defekt veya sa¤ kalp hipoplazisi düﬂünülür. Sola
do¤ru deviyasyon varl›¤›nda ise sa¤ ventrikülden çift
ç›k›ﬂ (double-outlet right ventricle) ve di¤er büyük
damar anomalileri düﬂünülür(38). Dört odac›k görüntüsü
ile birlikte kardiyak aks da de¤erlendirilerek KKH
tan›s›n›n sensitivitesi artt›r›labilir(39). Nonkardiyak
defektler de aks› etkileyebilir. Sola do¤ru deviyasyonlarda
omfalosel ve gastroﬂizis, sa¤a do¤ru deviyasyonlarda
ise sol konjenital diyafragma hernisi düﬂünülür.

çal›ﬂmada, 661 KKH’l› bebe¤in %23’ü prenatal
dönemde teﬂhiﬂ etmiﬂlerdir (prevalans 5-8/1000 olan
toplumda).

2- Anneye ait sebepler
Metabolik hastal›klar
Annede diyabetes mellitus
Annenin metabolik ortam›n›n fetal embiryopatinin
potensiyel nedeni oldu¤u Reece taraf›ndan
tan›mlanm›ﬂt›r(40,41). Gebelik öncesi maternal diyabet
ve fenilketonüri varl›¤› teratojeniteye neden olan
metabolik çevreye iyi bir örnektir. Bu iki durumda da
kalp hedef organd›r. Diyabet gebelikle en s›k birlikteli¤i
olan medikal hastal›kt›r. Prevalans› popülasyonlar
aras›nda farkl›l›k göstermekle beraber, gebeliklerin
yaklaﬂ›k %3-10’u etkilenmiﬂ olup, bu olgular›n da
%20’si pre-gestasyoneldir(41). Pre-gestasyonel diyabet
varl›¤›nda tüm var olabilecek konjenital malformasyon
oran› % 6-10’a ç›kar. Bu oran düﬂük riskli popülasyon
için var olan potansiyel %2-3 riskten oldukça fazlad›r.
KKH’› diyabetik anne bebeklerinde görülen
anomalilerin %40-50’sini oluﬂturur(42,43). Roland ve

ﬁekil 2: Normal dört odac›k görüntüsü. RV: Sa¤ ventrikül, LV: Sol
ventrikül, RA: Sa¤ atrium, LA: Sol atrium.

arkadaﬂlar› 470 diyabetik hastada KKH insidans›n›n
%4 oldu¤unu göstermiﬂ ve diyabetik annelerin
çocuklar›nda 5 kat daha fazla oranda KKH saptam›ﬂ
olup, bu olgular›n s›kl›kla büyük arterlerin
transpozisyonu, ventriküler septal defekt ve kardiyak
looping anomalisi oldu¤unu saptam›ﬂlard›r(44).

Dört çember görüntüsünün de¤eri, ileri derecede KKH’›
olan popülasyonu bize bulduraca¤› için ve de KKH
olan fetüslerinde en az yar›s›n› bulmam›za yard›mc›
olaca¤› için de¤erlendirmeye al›nmal›d›r. Büyük arter
ç›k›ﬂlar›n› dört odac›k görüntüsüne eklemek sensitivitiyi
güçlendirir ve rutin muayenemizin bir parças› haline
getirirsek daha fazla patalojiyi yakalayabiliriz. Yap›lan
iki çal›ﬂma (36,37) tam bir fetal ekokardiyografik

Glisemik kontrolün embiryogenez s›ras›nda iyi bir
ﬂekilde yap›lmas› kardiyak ve di¤er anomalilerin riskini
potansiyel toplum riskine yaklaﬂt›r›r(43). Miller ve
arkadaﬂlar›(43) birinci trimester hemoglobin A1c
seviyeleri %8,5 den yüksek ise konjenital malformasyon
oran›n›n artt›¤›n› göstermiﬂtir. Shield ve arkadaﬂlar›(45)

muayeninin düﬂük riskli hasta gurubunda kardiyak
anomalilerin %90’›n› saptad›¤›n› göstermiﬂtir. Anormal
dört odac›k görüntüsüne sahip fetüsleri refere ederek
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193 tip 1 ve tip 2 diyabetik hastan›n gebelik sonuçlar›n›
incelemiﬂler ve artm›ﬂ KKH riskini gösterebilecek
hemoglobin A1c eﬂik düzeyi olmad›¤›n› rapor
etmiﬂlerdir. Hipergliseminin geliﬂmekte olan fetüste
embiryopatik etkisi yap›sal konjenital defekte neden
olur. Bu dönemden sonra fetal organogenez aﬂamas›nda
maruziyet ise fetal miyokardiyal hipertrofiye sebeb
olur. Geç ikinci ve üçüncü trimesterdeki etkide
generalize/yayg›n miyokardiyal hipertrofi belirgindir.
Hiperglisemi fetüste insülinemik ortam oluﬂturarak
fetal organ hipertrofisine sebeb olur. Fetal kalp insülin
reseptörü aç›s›ndan zengindir, bu tip bir büyüme
stimülasyonuna k›smen hassast›r (46) . Diyabetik

ellerde birinci trimester ekokardiyografik tarama ile
erken de¤erlendirme yap›labilir.
Maternal fenilketonüri
Annenin fenilketonürisi varsa fetüse diyabete benzer
riskler yükler. Lenke ve Levl(48) hiperfenilalaninemisi
olan ve tedavi almayan annelerin bebeklerinde zeka
gerili¤i (%92), mikrosefali (%73), büyüme gerili¤i
(%40) ve KKH (%12) riskinde art›ﬂ bildirmiﬂlerdir.
Fenilalanin seviyesinin 15 mg/dl den fazla olmas› 1015 at artm›ﬂ KKH riski ile iliﬂkilidir. Maternal
Fenilketonüri Çal›ﬂma Gurubunun 1984’de fenilalani
k›s›tlayarak yapt›¤› çal›ﬂmada, fenilalanin seviyeleri
prekonsepsiyonel dönemde diyetle kontrol alt›nda
tutulursa mevcut risklerde belirgin azalma rapor
etmiﬂlerdir. KKH’ n›n insidans› tedavi almayan olgu
grubunda %7,5 iken kontrol gurubunda %1’dir. Görülen
anomaliler içinde Aort koarktasyonu ve hipoplastik
sol kalp sendromunun s›kl›¤›n›n artt›¤› gözlenmiﬂtir.
Prenatal ekokardiyografi ile defektlerin %30 tan›nabilmiﬂtir.
Tespit edilemeyen kardiyak malformasyonlar›n %6‘s›
patent duktus arteriozus gibi prenatal tan› almas›
mümkün olmayan rahats›zl›klard›r. Levy bu çal›ﬂma
sonucunda prekonsepsiyonel fenilalanin seviyesi 15
mg/dl tutularak KKH geliﬂmesinin önlenebilece¤ini
söylemiﬂtir.

annelerin bebeklerinde, diyabetin tetikledi¤i hipertrofik
kardiyomyopatide ventriküler septum kal›nl›¤› artm›ﬂ
(üçüncü trimesterde 6 mm’den fazla) ventriküler doluﬂ
k›s›tlanm›ﬂt›r. Sol ventrikül ç›k›ﬂ›nda t›kan›kl›k ve
miyokardiyal hipertrofi do¤umdan 6 ay sonras›nda
normale döner. Nadiren baz› ciddi vakalarda do¤um
sonras› konjestif kalp yetmezli¤i geliﬂebilir (47). Jaeggi
ve arkadaﬂlar› tip (referans numaras› yok)1 diyabeti
olan, yak›n glisemik kontrolleri yap›lan, HbA1c
düzeyleri % 6’da tutulan 45 gebenin 20 ila 35 haftalar
aras› yap›lan fetal ekokardiyografilerinde yap›sal olarak
normal bir kalp gözlemlemiﬂlerdir, fakat diyabetik
olmayan normal gebelerin bebekleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yine de artm›ﬂ septum kal›nl›¤›n›n oldu¤unu
bulmuﬂlard›r. Ancak olgular›n septum kal›nl›klar› hafif
derecede artm›ﬂt› (5mm’nin alt›nda) ve yenido¤an
döneminde kalp yetmezli¤i bulgular› yoktu. Bu
sonuçlara dayan›larak, iyi kontrol edilen diyabetik
hastalarda üçüncü trimesterde ekokardiyografiye gerek
yoktur. Bu çal›ﬂma ayn› zamanda fetal organ geliﬂimine
diyabetin, öglisemi sa¤lanm›ﬂ olsa da, olumsuz etkisi
olabilece¤inide göstermiﬂtir.
Embiryogenez s›ras›nda normoglisemi tam olarak
sa¤lansa bile KKH riski diyabetik olmayan hastadan
yüksektir(43). Bu nedenle bütün diyabetik hastalara

Metilen tetra hidro folat enzim eksikli¤i
Epidemiyolojik veriler folik asit eksikli¤i ile nöral tüp
defekti aras›nda iliﬂkiyi tan›mlam›ﬂt›r(49). Metilen
tetrahidrafolat redüktaz (MTHR), homosisteini remetile
eden folat ba¤›ml› bir enzimdir. Bu enzimin homozigot
mutasyonunu taﬂ›yan bireylerde metiyonin al›m›
hiperhomosisteinemiye neden olur. Hiperhomosisteinemi
nöral tüp defekti ve yar›k damakla iliﬂkilidir(50,51).
Konjenital kardiyak malformasyonla C677T MTHFR
mutasyonunun iliﬂkisi oldu¤u Wenstrom ve arkadaﬂlar›
(52)

taraf›ndan ifade edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada 26 izole
KKH olan gebeyle 116 normal gebenin amniotik
s›v›lar›nda MTHR mutasyonu ve homosistein seviyesini
çal›ﬂm›ﬂlard›r. KKH olan grupta %50 MTHR
mutasyonu ve yükselmiﬂ homosistein seviyesi
bulunmuﬂtur. MTHFR C677T mutasyonu olan
hastalarda iki kat artm›ﬂ KKH riski vard›r. Annenin
bu mutasyonu taﬂ›d›¤› biliniyorsa fetüse ekokardiyografi
yap›lmal›d›r. Folik asit replasman› ile nöral tüp defekti
oluﬂumunun azald›¤› gösterilmiﬂtir ve ayn› ﬂekilde
KKH riskinin de azalmas› söz konusu olabilir(42).

fetal ekokardiyografi önerilir. Hasta ikinci trimester
taramalar› s›ras›nda gestasyonel diyabet tan›s› alm›ﬂ
bir hasta ise, artm›ﬂ yap›sal kardiyak hastal›k riski
yoktur çünkü birinci trimesterda organogenez s›ras›nda
öglisemiktir(40). Bununla birlikte gestasyonel diyabet
olgular›n›n %10’da pre-gestasyonel zemin oldu¤u
unutulmamal›d›r. Diyabetin toplumda artan prevelans›,
bu hastalarda da artm›ﬂ kardiyak hastal›k riski fetal
ekokardiografi taramas›n› önemli bir tan› arac› haline
getirir. Bu grup hastada nukal kal›nl›k ve tecrübeli
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Anne otoantikorlar›
Anne otoantikorlar› anti-Ro/SSA ve anti-La/SSA
ribonükleoprotein yap›s›nda olup fetal bradikardi ve
de¤iﬂen derecelerde konjenital kalp blo¤u (KKB)
yaparlar(53-55). Bu annelerin fetüslerinin %85’i normal

olan sürede ortaya ç›kabilir. Fetal PR mesafesi Mmode ya da spektral Doppler ekokardiyografi ile
hesaplanabilir. Gebelik boyunca PR intervalinde
(0.12±0.02 sn) belirgin farkl›l›klar› yoktur(61). Fetüste
PR aral›¤› progresif olarak uzay›p ikinci üçüncü
trimesterde fetal kalp blo¤u geliﬂebilir. PR
mesafesindeki uzama ilk fark edildi¤i anda steroid
tedavisi kullan›lmas› konusunda öncü çal›ﬂmalar varsa
da bu konuda prospektif randomize çal›ﬂmalara ihtiyaç
vard›r (62) . Annede otoantikorlar varsa fetal

anatomiye sahip olmas›na ra¤men konjenital kalp blo¤u
gösterilmiﬂtir(6). Bu bulgu çogu zaman anti-Ro/SSA
otoantikorlar› ile ba¤lant›l›d›r(57). Bu otoantikorlar
Sjögren Sendromu (%40-95 antikor prevelans›) ve
sistemik lupus eritomatosus (%15-35 antikor prevelans›)
gibi konnektif doku hastalar›nda rastlanan HLA-DR3
doku uyum antijeni haplotipi ile iliﬂkili bulunmuﬂtur.
Otoimmun hastal›klar ile KKB aras›ndaki korelasyon
daha önce gösterilmiﬂti(58). Annede anti-Ro/anti-La

ekokardiyografi 18 ve 24. haftalar aras› yap›lmal›d›r.
Annenin ilaç maruziyeti
Birçok ilaç potansiyel kardiyak teratojendir. Bu
konudaki veriler retrospektif hasta görüﬂmelerine ve
vaka bildirilerine dayanmaktad›r. Anne sa¤l›k
problemleri nedeni ile antikonvülzan kullan›yorsa,
fetüse potansiyel teratojenik etkileri göz önüne al›narak
dikkatli olunmal›d›r(63). ‹zotretionin (Accutana) veya

antikor pozitifli¤i varsa ve daha önceden etkilenmiﬂ
bebek hikayesi yoksa %1 ila 2 bebekte KKB riski
vard›r. Bu hastal›¤›n etkileri y›k›c› da olabilir.
Konjenital tam kalp blo¤u olan yenido¤anlar›n
%65’inde kal›c› kalp pili gerekir ve mortalitesi %20’dir
(58).

oral vitamin A (Günde 5-10 bin ünite üstü kullan›m›)
gibi baz› ilaçlar›n kullan›m› gebelik planlan›yorsa
önceden kesilmelidir(64-66). A vitamini al›m› b›rak›ld›ktan

Neonatal lupus sendromu lupustan farkl› olarak
kendili¤inden düzelir. Fetal dolaﬂ›mdaki maternal IgG
antikorlar› yaﬂam›n 8. ay›ndan sonra saptanamaz. Bu
sendromda ortaya ç›kan kardiyak blok geri
dönüﬂümsüzdür. Bu otoantikorlar›n fonksiyonlar› tam
olarak bilinmemekle beraber, birçok teori enflamatuar
yan›t› aktive ederek etkili oldu¤unu göstermiﬂtir ve
devam›nda fibrozis, skar ve fetal miyokardda ve iletim
sisteminde kal›c› hasara neden olur(56). Kardiyak doku

uzun süre sonra bile annenin ya¤ dokusundan sal›nmaya
devam edecektir. Yüzeyel retinoik asit kullan›m›n›n
ise teratojenik etkisi yoktur. Ek olarak, antiepileptik
ilaçlar›n teratojenik etkisini folik asit replasman› yaparak
azaltabiliriz(67). Potansiyel kardiyak teratojen olan baz›
ilaçlar; Vitamin A analoglar›, izotretionin, antiepileptikler,
fenitoin, karbemazepin, valproik asit, trimetadion,
alkol, lityum karbonat(63-67).

hariç, immunolojik rezolüsyonla beraber di¤er
dokulardaki etkiler geçer ancak uzun süren fetal
bradikardi ve myokardit fetal hidropsa neden olabilir

3-Familyal sebepler
Rekürrens
Bir çok hasta epidemiyolojik olarak hikayelerinde
KKH’l› bebe¤e sahip olma riski taﬂ›d›klar› için fetal
kardiyak de¤erlendirmeye gönderilirler. Geniﬂ neonatal
tarama serilerinde, seçilmemiﬂ popülasyonda potansiyel
risk her 1000 canl› do¤an bebekte 3-8 iken, asl›nda
gerçekte bunun 46-77 gibi daha yüksek bir de¤er
olabilece¤i düﬂünülmektedir. Yenido¤anda kardiyak
anomalilerin gerçek insidans› oldu¤undan daha az
ç›kmaktad›r çünkü, tan› için duktus arteriozusun kapan›p
pulmoner arter vasküler rezistans›n›n yükselmesi gerekir
ki bu da postpartum birkaç gün geçmesini gerektirir.
VSD’li baz› bebeklerde klinik olarak murmurun
duyulabilmesi için haftalar aylar geçmesi gerekirken,
bikuspit aortik valv gibi baz› durumlarda ise aylar y›llar
sonra tan› konulabilmektedir. Do¤umdan önce

(59).

Bu otoantikorlar IgG tipindedir ve plasentadan
geçerek fetüsü etkilerler. Otoantikorlar ekstrasellüler
iken antijenler intrasellülerdir. Annede anti-Ro/antiLa antikorlar› pozitifse fetuslar›n %1 ila 2’si
etkilenecektir ama bu fetüsleri antikor seviyesine
bakarak önceden tahmin etmek mümkün de¤ildir(60).
Yeni do¤an bebeklerde yap›lacak elektrokardiogram
kardiyak ileti sistemindeki geçikmenin progresyonunu
ve geniﬂli¤ini gösterir. KKB olan bebeklerin tedavisinde
florinatl› steroid, ß-sempatomimetik, intravenöz cglobulin ve plazmaferez tedavileri denenmiﬂtir. Geriye
dönen komplet dal blo¤u bildirilmemiﬂtir.
Steroid tedavisinin zamanlamas› baﬂar›y› etkileyen bir
faktördür. Üçüncü derece kalb blo¤u varsa geri
dönüﬂsüz hasar ve fibrozis oluﬂtu¤u için baﬂar›l›
olunamaz. Fetal kalp blo¤u 18 haftadan terme kadar
TJOD Derg 2008; 5: 155- 65
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kaybedilen ciddi kardiyak anomalili vakalara midtrimesterde tan› konmuﬂ olsayd›, KKH insidans› daha
yüksek olurdu. Ailede KKH’na sahip bebek varsa
(genetik bir sendrom olmadan) takip eden gebeliklerde
%2 ila 3 tekrar görülme riski vard›r. Bu malformasyon,
ayn› kardiyak anomali olabilece¤i gibi varyasyonlar
ya da farkl› bir lezyon söz konusu olabilir. Çocuktaki
kardiyak anomali bir sendromun parças› ise KKH olan
annelerin kardiyak anomalili bebek sahibi olma ihtimali
%5-10’dur. Çocukta annedeki hastal›ktan daha hafif
veya ciddi bir kardiyak anomali olabilece¤i gibi
tamamen farkl› bir lezyonda olabilir (Örne¤in ilk
etkilenen hasta aort koartasyonu iken ikinci vaka Fallot
tetralojisi olabilir). Genellikle kabul edilen konjenital
bir kalp hastal›¤›na sahip anne aday›n›n fetüsünde kalp
anomalisi görülme ﬂans› ortalama %5.8’dir. Etkilenmiﬂ
baba varsa, fetüste rekürrens riski %2-3 olup bebe¤in
etkilenme oran› daha azd›r(68). ‹kinci ve üçüncü derece
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