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Olgu 3: 25 yafl›nda, gravida 2 parite 0 abortus 1, son adet ta-
rihine göre 22 hafta+6 günlük gebeli¤i olan, obstetrik ve me-
dikal öyküsünde özellik olmayan hasta oligohidramnios ön
tan›s› ile refere edildi. Hastan›n yap›lan muayenesinde amni-
yotik mayi volumü anhidramnios, biyometrik ölçümleri haf-
tas› ile uyumlu izlendi. Fetal anatomik de¤erlendirmede bi-
lateral böbrekler hiperekojen displastik görünümde ve om-
folosel izlendi (fiekil 5 PB-22). ‹nvaziv prenatal tan› ve gebe-
li¤in terminasyonu seçeneklerini reddeden hasta gebeli¤in
her koflulda devam›n› istedi. Sonraki gebelik takiplerinde ek
patolojik bulgu saptanmayan hasta gebeli¤in 34. haftas›nda
intrauterin geliflme gerili¤i, anhidramnios ve makat prezen-
tasyonu nedeniyle sezaryen planland›. 2100 g, 47 cm erkek
bebek do¤urtuldu. Do¤umun 40. dakikas›nda ex olan yeni-
do¤anda morfolojik olarak Fraser sendromu düflündüren
temporal bölgeden ipsilateral göze kadar uzanan bilateral
kama fleklinde anterior saç çizgisi, anoftalmi, omfalosel, anal
atrezi ve her iki el ve ayak parmaklar›nda sindaktili saptand›
(fiekil 6 ve 7 PB-22). Aile postmortem genetik inceleme ve
otopsi istemedi.

Sonuç: Prenatal ve postnatal bulgular›n› sundu¤umuz Fraser
Sendromu olgular›nda izlendi¤i üzere, kriptoftalmus ve sin-
daktili ön planda izlenen postnatal morfolojik bulgulard›r,
ancak bu major anomalilerin prenatal muayene ile saptanma-
s› çok zordur. Prenatal ultrasonografide oligohidramnios, re-
nal agenezi ve konjenital üst hava yolu obstrüksiyonu bulgu-
lar›n›n bir arada izlenmesi Fraser sendromu düflündürmeli-
dir.

Anahtar sözcükler: Fraser sendromu, oligohidramniyos,
prenatal ultrasonografi.
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Amaç: Hastal›k Kontrol ve Önleme Merkezi izole aort koark-
tasyonunun, ABD’deki tüm konjenital kalp hastal›klar›n›n %4
ila %6’s›n› oluflturdu¤unu ve yayg›nl›¤›n›n yaklafl›k 10.000
canl› do¤umda 4 oldu¤unu bildirmifltir. Prenatal görüntüleme-
deki ilerlemelere ve fetal ekokardiyografinin bir parças› olarak
detayl› aortik ark de¤erlendirmesine yönelik e¤ilimin artmas›-
na ra¤men, izole aort koarktasyonu prenatal dönemde saptana-
mayabilmekte ve neonatal dönemde patent duktus arteriozu-
sun kendili¤inden kapanmas› durumunda ölümcül sonuçlar
do¤urabilmektedir. Biz de klini¤imize gebeli¤in üçüncü tri-
mesterinde ikiz gebelik ve ikiz eflinde selektif intrauterin gelifl-
me gerili¤i (IUGR) saptanmas› nedeni ile refere edilen hasta-
da saptanan fetal izole aort koarktasyonu olgusunun klinik ve
ultrasonografik özelliklerini sunmay› amaçlad›k.

Olgu: 29 yafl›nda, gravida 4 parite 3, son adet tarihine göre 28
hafta+5 günlük gebeli¤i olan, obstetrik ve medikal öyküsünde
özellik olmayan hasta ikiz eflinde selektif IUGR ön tan›s› ile
hastanemizin prenatal tan› ve tedavi ünitesine refere edildi.
Hastan›n yap›lan muayenesinde monokoryonik diamniyotik
ikiz gebelik oldu¤u her iki fetüsün amniyotik mayi volumü
normal olsa da fetüslerden birinde selektif IUGR tip II
(fetüsler aras›nda tahmini fetal a¤›rl›k diskordans› %29 ve
umblikal arter Doppler’inde persiste end diyastolik ak›m kay-
b›) saptan›rken IUGR saptanan fetüsün kardiyak de¤erlendir-
mesinde dört odac›k görüntüsünde ventriküler diskordans (sol

fiekil 7 (PB-22): Yenido¤anda el ve ayaklarda sindaktili görünümü.

fiekil 1 (PB-23): Fetüsün kardiyak de¤erlendirmesinde dört odac›k gö-
rüntüsünde ventriküler diskordans (sol ventrikülde rölatif hipoplazi) gö-
rünümü.



ventrikülde rölatif hipoplazi) izlendi (fiekil 1 PB-23). Üç da-
mar görüntüsünde büyük damarlar›n boyutlar›nda orant›s›zl›k
(aort rölatif olarak küçük) (fiekil 2 PB-23) ve üç damar trakea
görüntüsünde aortik ark›n duktal arka göre daha ince yap›da
oldu¤u ve Color Doppler ultrasonografide aortik arkta ret-
rograd ak›m varl›¤› izlendi (fiekil 3 PB-23). Fetal kalbin uzun
aks aortik ark görüntüsünde aortik istmus bölgesinin tama-
m›nda daralma ve takibinde sol subklavian arterin orjin ald›¤›
k›sm›n distalinde koarktasyon oldu¤u izlendi (fiekil 4 PB-23).
Hospitalize edilen, antenatal steroid uygulamas› sonras› gün-
lük non stress test ve 3 gün ara ile obstetrik Doppler ile fetal
iyilik hali takibi yap›lan hastada 29 hafta+5gün gebelik hafta-
s›nda selektif IUGR olan ikiz eflinde obstetrik Doppler’de
persiste end diyastolik reverse ak›m saptanmas› üzerine beyin
koruyucu magnezyum sülfat uygulamas›n›n ard›ndan do¤um
planland›. APGAR 7/8, 1400 g, canl›, erkek ve APGAR 6/7,
900 g, canl›, erkek bebekler sezaryen ile do¤urtuldu. Yenido-
¤an yo¤un bak›ma al›nan bebeklerden prenatal dönemde aort
koarktasyonu saptanan yenido¤ana yap›lan ekokardiyografide
istmus ve transvers ark hafif hipoplazik, koarktasyon varl›¤› ve
koarktasyon bölgesinde diyastole uzan›m gösteren 50
mmHg’l›k gradiyent oldu¤u izlendi. Hastaya düflük doz kap-
topril ve furasemid bafllanarak klinik takip önerildi. fiu an do-
¤um sonras› 25. günde solunum s›k›nt›s› nedeni ile oksijen
deste¤i alan yenido¤an›n genel durumu iyi olup yenido¤an
yo¤un bak›m ünitesinde takibi devam etmektedir. 

Sonuç: Aort koarktasyonunun fetal tan›s›n›n duyarl›l›¤›
%50–72 aras›nda olup gecikmifl tan› hala yayg›nd›r. Prenatal
fetal ultrasonografi muayenesinde üç damar trakea görüntü-
sünün ve aortik ark›n detayl› de¤erlendirilmesi aort koarktas-
yonunun prenatal tan› olas›l›¤›n›n artt›r›lmas›n› sa¤layacak,
böylelikle aort koarktasyonu olan fetüslerin uygun flartlarda

do¤umunun planlanmas› ile neonatal morbidite azalt›larak
optimal sa¤kal›m mümkün olacakt›r.

Anahtar sözcükler: Aort koarktasyonu, fetal ekokardiyog-
rafi, prenatal ultrasonografi.
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fiekil 2 (PB-23): Üç damar görüntüsünde büyük damarlar›n boyut-
lar›nda orant›s›zl›k (aort rölatif olarak küçük) görünümü.

fiekil 3 (PB-23): Üç damar trakea görüntüsünde aortik ark›n duktal
arka göre daha ince yap›da oldu¤u ve Color Doppler ultrasonografide
aortik arkta retrograd ak›m varl›¤›.

fiekil 4 (PB-23): Fetal kalbin uzun aks aortik ark görüntüsünde aortik
istmus bölgesinin tamam›nda daralma ve takibinde sol subklavian ar-
terin orjin ald›¤› k›sm›n distalinde koarktasyon.




