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Screening-ul ecografic în trimestrul I 

pentru depistarea anomaliilor cardiace

fetale



STRUCTURĂ

• 1. DE CE T I?

• 2. GENERALITĂȚI, TERMENI

• 3. CUM FACEM NOI

• 4. ACURATEȚEA DG ÎN TRIMESTRUL I

• 5. SAFETY

• 6. THM
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TOT….     T I

Echipamentele Anatomia

Diagnosticul genetic

?

http://www.ob-ultrasound.net/oldarm.html
http://www.ob-ultrasound.net/oldarm.html


DE CE LA 11-14 SAPTAMANI DE AMENOREE?

X



AMNIO 

=40 de ani!

CVS 

=20 de ani

?



Un examen morfologic eficient în primul trimestru: 

Detecția anomaliilor fetale mai devreme în sarcina

• întreruperea sarcinii ”safe” și mai ușoară tehnic

• costuri economice mai reduse din partea sistemului medical

• costuri emoționale mai mici pentru cuplu





”Dacă screening-ul pentru ACC este făcut la 20-22 săptămâni de gestaţie, 

este mai puţin probabil să se solicite o scanare suplimentară pentru 

finalizarea evaluării, deşi multe paciente ar prefera să afle despre existența 

defectelor majore cât mai devreme în sarcină”

1. Schwarzler P, Senat MV, Holden D, Bernard JP, Masroor T,Ville Y. Feasibility of the second-trimester fetal ultrasound examination in an unselected population at 18,

20 or 22weeks of pregnancy: a randomized trial. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 14: 92–97.



OBIECTIVUL??

• LIBERUL ARBITRU – PĂRINȚILOR,  MAI DEVREME



EXAMINAREA CORDULUI FETAL PRECOCE 
ÎN SARCINĂ

(TRIMESTRUL I)

Diagnosticul prenatal al malformațiilor cardiace a fost, în mod tradițional, până în prezent, limitat la 

trimestrul al doilea și al treilea de sarcină. 

Obstet Gynecol. 1990 Mar;75(3 Pt 2):496-8.

First-trimester diagnosis of fetal congenital heart disease by transvaginal two-dimensional and Doppler echocardiography.

Gembruch U, Knöpfle G, Chatterjee M, Bald R, Hansmann M.

Department of Prenatal Diagnosis, University of Bonn, West Germany.

Prima relatare despre o anomalie cardiacă fetală diagnosticată la 11 SA datează de acum 24 de 

ani!



De atunci numeroase studii au raportat detecția anomaliilor cardiace la sfârșitul primului trimestru 

și începutul celui de al doilea, prin abordare ecografică fie transvaginală, fie transabdominală. 

Obstet Gynecol. 1991 Sep;78(3 Pt 1):374-8.

Fetal cardiac abnormalities detected by transvaginal sonography 

at 12-16 weeks' gestation.

Bronshtein M, Zimmer EZ, Milo S, Ho SY, Lorber A, Gerlis LM.

Department of Obstetrics and Gynecology, Rambam Medical 

Center, Technion Faculty of Medicine, Haifia, Israel.

Curr Opin Obstet Gynecol. 2007 Apr;19(2):183-90.

First and early second trimester fetal heart screening.

Yagel S, Cohen SM, Messing B.

Department of Obstetrics and Gynecology, Hadassah-

Hebrew University Medical Centers, Jerusalem, 

Israel.

J Ultrasound Med. 1994 

Oct;13(10):783-9.

Transvaginal echocardiographic 

examination of the fetal heart between 

13 and 15 weeks' gestation in a low-risk 

population.

Achiron R, Weissman A, Rotstein Z, 

Lipitz S, Mashiach S, Hegesh J.

Department of Obstetrics and 

Gynecology, Chaim Sheba Medical 

Center, Tel Hashomer, Israel.



Mai mult, o valoare mare a TN reprezintă un factor de risc (?) pentru ACC.

…a devenit ”indicație” pentru ”early assessment”

Am J Obstet Gynecol. 2005 Jan;192(1):89-

95.

Nuchal translucency and fetal cardiac 

defects: a pooled analysis of major fetal 

echocardiography centers.

Makrydimas G, Sotiriadis A, Huggon IC, 

Simpson J, Sharland G, Carvalho JS, 

Daubeney PE, Ioannidis JP.

Department of Obstetrics and Gynecology, 

University Hospital of Ioannina, Greece.



Examinarea transvaginală versus transabdominală    

Este cunoscut faptul că examinarea sarcinii transvaginal este superioară examinării 

transabdominale la o vârsta mică de gestație, având o rezoluție mai bună și o oferind imagini de o 

calitate superioară.

Dezavantajele examinării cardiace transvaginale includ inconveniente legate de pregătirea sondei 

vaginale și sterilizarea acesteia dupa folosire, precum și calificarea specială a operatorului.

Gradele de  înclinare a sondei sunt limitate în TVUS, iar operatorul uneori manevrează sonda cu o 

singură mână, iar cu cealaltă- uterul, pentru a optimiza abordarea la nivelul toracelui fetal. 



Dacă nu sunt asociate hidrops fetal, TN mare sau anomalii 

extracardiace, este recomandabilă confirmarea diagnosticului de 

anomalie cardiacă doar după examinări seriate, pentru a reduce 

rata de diagnostic fals pozitiv și fals negativ. 



DE CE AM FACE SCREENING PENTRU 
ANOMALIILE CARDIACE CONGENITALE ÎN 

TRIMESTRUL I?

• AR TREBUI SĂ NE UITĂ LA CORD (ȘI EVENTUAL SĂ FACEM SCREENING PENTRU ACC) ÎN 

TRIMESTRUL I? 

• DA!

• LA ACEASTĂ VG INIMA ȘI-A ÎNCHEIAT DEZVOLTAREA DPV EMBRIOLOGIC

• ACC MAJORE SUNT DEJA PREZENTE LA ACEASTĂ VG, DECI POTENȚIAL DETECTABILE 

• ACC MAJORE NU SUNT ASOCIATE DE OBICEI CU FR CUNOSCUȚI

• ACC AU O PREVALENȚĂ MAI MARE DECÂT ALTE MALFORMAȚII CONGENITALE 

• REPREZINTĂ CEA MAI IMPORTANTĂ CAUZĂ DE MORTALITATE INFANTILĂ 

• ACC CE POT FI DETECTATE ÎN PRIMUL TRIMESTRU SUNT DE OBICEI MAI SEVERE 

• ÎNTRERUPERILE DE SARCINĂ SUNT MAI SIGURE ȘI MAI UȘOARE TEHNIC ÎN TRIMESTRUL I
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De ce și inima?

Examinarea în T I ar trebui să fie rezervată 

screening-ului

Nu ar trebui să aibă obiectivul să stabilească diagnostice de 

rafinament 



TOTUȘI, DE CE INIMA?

• PENTRU CĂ, DE FAPT, SPRE DEOSEBIRE DE ALTE APARATE ȘI 

SISTEME, MERITĂ....

Pentru că
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ECOCARDIOGRAFIA FETALĂ?



”ECOCARDIOGRAFIA”
=TERMEN DE EVITAT

ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ



• CÂND AR TREBUI FĂCUTĂ? ORICÂND ÎN ST

• CUI AR TREBUI SĂ I-O FACEM? PACIENTELOR CU FR

• CE ESTE ECG ÎN ST? 

• CE TEHNICI TREBUIE SĂ FOLOSIM?

• CUM DOCUMENTĂM EXAMINAREA?



”ECOCARDIOGRAFIA”

• DIAGNOSTIC COMPLET

• CONSILIERE PROGNOSTIC

• STABILIRE MANAGEMENT



• ”SCREENING”

• ”SCANNING”

• ”DIAGNOSTIC ULTRASOUND”

”fetal cardiologist”???





• CARE E SCOPUL EXAMINĂRII DE RUTINĂ T I?

• CUI TREBUIE OFERITĂ EXAMINAREA CORDULUI?

• CÂND TEBUIE EXECUTATĂ?

• CUM TREBUIE EXECUTATĂ?

• CE ECHIPAMENTE TREBUIE FOLOSITE?

• CE DOCUMENTE TREBUIE ELABORATE/STOCATE/PRINTATE?

• ESTE EXAMINAREA ”SIGURĂ”? (SAFE?)

• CARE ESTE ROLUL EXAMINĂRII DETALIATE ÎN T I?





!



STRUCTURĂ

• 1. DE CE T I?

• 2. GENERALITĂȚI, TERMENI
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Axul cardiac la o vârstă de gestație precoce

Evaluarea axului cardiac este parte integrată a examinării cordului fetal în al doilea și în al treilea 

trimestru de sarcină. La această vârstă de sarcină, axul normal al cordului este definit ca fiind la 45 de grade 

la stânga față de linia mediană cu o variație de plus sau minus 20 de grade. 

Obstet Gynecol. 1987 Aug;70(2):255-9.

Normal fetal heart axis and position.

Comstock CH.

EVALUARE SUBIECTIVĂ?



După unii autori, stabilirea axului cardiac precoce în sarcină poate fi utilă în identificarea bolilor 

congenitale cardiace, ținând cont de limitările examinării cardiace fetale la această vârstă de sarcină. 

Pe baza unui studiu prospectiv a măsurării axului cardiac între 11 și 15 SA la 100 de feți, s-a stabilit 

că axul cardiac normal este la un unghi de 40-60 de grade. 



MARKERII INDIRECȚI??

IT pentru OSB??

RNT pentru defectele de palat osos anterior??

Axul cardiac pentru CHD??

Regurgitarea tricuspidiană în detecția CHD?

Unda a DV în detecția CHD?

TN în detecția CHD?



DOPPLER COLOR

• RATE DE VIZUALIZARE FOARTE ÎNALTE, PENTRU PARAMETRII CĂUTAȚI, DAR ÎN 

SPECIAL PENTRU PARAMETRII DIN PLANURILE CHEIE: 

• -FOUR CHAMBER VIEW (4CV) PLANE, 

• -CROSSING PLANE 

• -THREE VESSELS AND TRACHEA VIEW (3VTV) PLANE.  

• LA APLICAREA DOPPLER COLOR, ATÂT ÎN EXAMINAREA 2D, CÂT ȘI ÎN EXAMINAREA 4D.
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iuxArSB0DRvmLM&tbnid=IcwxPsUpfIioUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amazon.com/Doppler-Ultrasound-Gynecology-Infertility-Obstetrics/dp/8180611027&ei=x9yDUbHmHYrLPaDcgJAG&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNEH6rjb0JOSacD-3J0W2UN5BoM7iw&ust=1367682332270720
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tTq1_V-nFLBK0M&tbnid=QwMvvuZtmi8R_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ultrasoundsupply.com/ultrasound-equipment/ge/voluson-730-ultrasound-equipment&ei=iN6DUf_OF4G-PYTRgIgM&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNF-SBjE_sX6ZnpeB4_iB-sVLjESdA&ust=1367682959090301
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tTq1_V-nFLBK0M&tbnid=QwMvvuZtmi8R_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ultrasoundsupply.com/ultrasound-equipment/ge/voluson-730-ultrasound-equipment&ei=iN6DUf_OF4G-PYTRgIgM&bvm=bv.45960087,d.ZWU&psig=AFQjCNF-SBjE_sX6ZnpeB4_iB-sVLjESdA&ust=1367682959090301




Protocol: 

- 1.operatorul așteaptă (documentează alte segmente de anatomie fetală), până 

când fătul oferă o incidență laterală, dinspre umărul drept (sau din partea 

dreaptă a toracelui), obținându-se o incidență apical-oblică a inimii

- 2. se îngustează unghiul de vizualizare la 15-20 grade; 

- 3. este aplicată fereastra de high definition zoom , până când se vizualizează 

doar toracele fetal, oupând aproximativ 80% din ecran. 

- 4. ulterior, operatorul poate aplica fereastra de Doppler color. 



PROTOCOL

1. Așeptare



1. Așteptare

PROTOCOL



1. Așeptare

PROTOCOL



2. Îngustare

Fătul s-a întors cu umărul drept către sondă

PROTOCOL



2. Îngustare

PROTOCOL



3. Aplicare HD zoom

PROTOCOL



3. Aplicare HD zoom

PROTOCOL



4. Aplicare color flow mapping (DUPLEX 2D/2DC preferat)



• Four chamber view, 

• situs, position, axis, aria, 

• atrio-ventricular valves insertion.

• Left outflow tract (aorta)

• +/- septo-Ao continuity;

• traiect towards ascendent Ao.

• ductal arch, anterior position 

• same diameter as Ao arch

• confluence of the two arches in the left side 

of the spine

Sweep oblic dreapta (inima și marile vase de la baza cordului) 

evaluare în duplex grey-scale și cu hartă HD flow

Cardiac sweep 2D+2DC 12 +3 weeks 



Cardiac sweep 2D+2DC 12+2 weeks Cardiac sweep 2D+2DC 16+3 weeks
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Graphic representation of the visualization rate of cardiac structures, for both methods. 

Grey-scale Color flow



CORD FETAL ÎN TRIMESTRUL I
ÎL VEDEM?
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• ÎN ECOGRAFIA DE SCREENING –FILOZOFIA: 

OBȚINEREA ȘI DOCUMENTAREA UNEI IMAGINI NORMALE/PLAN NORMAL EXCLUDE O 

ANOMALIE CONGENITALĂ:

• PRIMUL PAS ÎN EVALUAREA INIMII A FOST ACELA DE A EVALUA DACĂ STRUCTURILE CARDIACE 

SUNT ACCESIBILE ÎN PRIMUL TRIMESTRU, ȘI ÎN CE MĂSURĂ.

DE CE UN STUDIU OBSEVAȚIONAL PE INIMI NORMALE?



• .

• ÎN ECOGRAFIA DE SCREENING –FILOZOFIA: 

OBȚINEREA ȘI DOCUMENTAREA UNEI IMAGINI NORMALE/PLAN NORMAL EXCLUDE O 

ANOMALIE CONGENITALĂ:

• PRIMUL PAS ÎN EVALUAREA INIMII A FOST ACELA DE A EVALUA DACĂ STRUCTURILE CARDIACE 

SUNT ACCESIBILE ÎN PRIMUL TRIMESTRU, ȘI ÎN CE MĂSURĂ.



DE CE NU??

• PENTRU CĂ PENTRU A VALIDA UN TEST (ECOGRAFIA CORDULUI ÎN T I) – ”ACCURACY STUDY”

• STANDARD TEST PENTRU ANOMALIILE CONGENITALE CARDIACE MAJORE DIAGNOSTICATE  ÎN T I

• LIPSEȘTE ÎN MAJORITATEA CENTRELOR DE CERCETARE

• DIFICULTĂȚI ÎN EXAMINAREA ANATOMO-PATHOLOGICĂ …
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DSSnhgePhf8p0M&tbnid=sPg_hxJs_lViRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.satyakiranhealthcare.com/Pathology.aspx&ei=cNmbUfbnOILEPKC-gTA&bvm=bv.46751780,d.Yms&psig=AFQjCNG_M8VrHsQAm-nB7p5uEdHl-uFG1g&ust=1369254569611710
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lH9E-UMCBISWAM&tbnid=WBRk0SHToIe8kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vcom.vt.edu/path/&ei=NdqbUeivLoXHPMHngZgD&psig=AFQjCNG_M8VrHsQAm-nB7p5uEdHl-uFG1g&ust=1369254569611710
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lH9E-UMCBISWAM&tbnid=WBRk0SHToIe8kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vcom.vt.edu/path/&ei=NdqbUeivLoXHPMHngZgD&psig=AFQjCNG_M8VrHsQAm-nB7p5uEdHl-uFG1g&ust=1369254569611710


NP = not performed 

NR = not reliable

Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 36: 272–278

Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/uog.7685

Reliability of the first-trimester cardiac scan by ultrasound-trained 

obstetricians with high-frequency transabdominal probes in fetuses with 

increased nuchal translucency
M. BELLOTTI
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FT CHD 

detection rates



PRENATAL DIAGNOSIS

Prenat Diagn 2011; 31: 90–102.

Published online in Wiley Online Library

(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/pd.2642

Challenges in the diagnosis of fetal non-chromosomal abnormalities at 11–13 weeks

“a transverse section of the thorax to demonstrate the four-chamber view of the heart and record blood flow across the 

tricuspid valve”



Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27: 613–618

Published online 28 March 2006 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/uog.2709

Detailed screening for fetal anomalies and cardiac defects at the 11–13-week scan

“FTFE included the four-chamber view in B-mode and the visualization of inflow and outflow tracts in B-mode and 

with color flow mapping”. (3363 cases!)

84.21%



Toate anomaliile MAJORE cardiace au fost diagnosticate antenatal (100%)

În primul trimestru - 84.62% 

În al doilea trimestru 15.38%



T I 
pathology



HRH 13+3 weeks

Tricuspid atresia intact septum



G.C.

HLH



AVSD 11+6 WEEKS AVSD 13+2 WEEKS



TR ATR VSD?



AVSD+FALLOT?



CARDIOMIOPATIE? VSD?



O.A.



O.A.



O.A.



No standard test

M.M.



No standard test

M.M.



No standard test

M.M.



No standard test

M.M.



Ce anomalii cardiace am diagnosticat în primul 

trimestru, după introducerea protocolului?

Cazuri real pozitive



T II scan

T II pathology

T III scan

Birth









Complete Situs Inversus 12+2 weeks 



DEXTROCARDIE IZOLATĂ 12+5 WEEKS



RAA-LD
12+3 WEEKS



AVSD RAAC.M.



AVSD RAAC.M.



Fallot Tetralogy RAA 11+6 weeks

G.M.



G.M.



ECTOPIA CORDISU.G.



UNCORRECTED GAT 12 +3 WEEKS

R.F.



DOUBLE AORTIC ARCH 13 SA



Ce anomalii cardiace am ratat în primul trimestru, 

după introducerea protocolului?

Cazuri fals negative









PERSISTENȚĂ DE CANAL ARTERIAL

V.S.



12+4 WEEKS

• LARGER VSD

30+6 weeks

P.A.



TETRALOGY OF FALLOT 12+4 WEEKS

D.C.



TETRALOGY OF FALLOT 18 WEEKS

D.C.



TETRALOGY OF FALLOT 18 WEEKS

D.C.



P

Ao



COR TRIATRIATUM

T.I.



AoCo

B.M.



CADIOMIOPATIE HIPERTROFICĂ



PERICARDITĂ

A.A.



Când am greșit după introducerea 

protocolului de prim trimestru pentru 

studiul inimii?

Cazuri fals pozitive









C.A

FALS POZITIVE?



C.A

FALS POZITIVE... Mai  multe.. demult
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STRUCTURĂ
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“Ultrasound has an extraordinary safety record. It has been used in obstetrics for almost 

four decades with no proven harmful effects. In this issue of the Journal there is an 

updated review of the epidemiological literature. The authors searched the literature 

extensively and analyzed the data according to Cochrane review guidelines. The results 

are reassuring. Apart from an unexplained weak association between ultrasound and non-

right handedness in boys, there are no indications of deleterious effects from obstetric 

ultrasound. The authors conclude that exposure to diagnostic ultrasound during 

pregnancy appears to be safe. So why is safety of ultrasound an issue; or is it an issue?



• CONCLUSION ACCORDING TO THE AVAILABLE EVIDENCE, EXPOSURE 

TO DIAGNOSTIC ULTRASONOGRAPHY DURING PREGNANCY APPEARS 

TO BE SAFE. COPYRIGHT WORLD HEALTH ORGANIZATION (2009).



Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 38: 608

Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).

ISUOG-WFUMB statement on the non-medical use of

ultrasound, 2011
Bioeffects and Safety Committee (K. SALVESEN, C. LEES, J. ABRAMOWICZ, C. BREZINKA, G. TER HAAR and 

K. MARˇSA´ L) on behalf of the Board of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

Statement
The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) and World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology 

(WFUMB) disapprove of the use of ultrasound for the sole purpose of providing souvenir images of the fetus. There have been no reported

incidents of human fetal harm in over 40 years of extensive use of medically indicated and supervised diagnostic ultrasound. Nevertheless, 

ultrasound involves exposure to a form of energy, so there is the potential to initiate biological effects. Some of these effects might, under certain

circumstances, be detrimental to the developing fetus. Therefore, the uncontrolled use of ultrasound without medical benefit should be avoided. 

Furthermore, ultrasound should be employed only by health professionals who are trained and updated in the clinical usage and bioeffects of 

ultrasound.

Comment

This statement was approved by the ISUOG Board in September 2011 and by the WFUMB Council in August 2011.
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• -relativ frecventă (5-7% din toate ACC) (0.3 cazuri/1000 nn vii)

• -aproape întotdeauna izolată (niciodată anomalii cromozomiale, extrem de rar anomalii asociate, 

cardiace  - 30% DSV, de obicei membranos, uneori StP – ROT obstruction sau extracardiace)

• -foarte bine tolerată in utero

• -morbiditate și mortalitate nn scăzută, dacă e dg antenatal

• -prognostic postchirurgical excelent, dacă se intervine înainte de apariția complicațiilor

Transpoziția de vase mari?



Transpoziția vaselor mari (TVM) este un tip de malformație cardiacă congenitală, în care cele

două artere mari (aP și Ao) sunt inversate, adică:

- Ao iese din VD și primește sânge neoxigenat, care este trimis înapoi în organism, fără a fi 

oxigenat,

- aP iese din VS, primește sânge oxigenat și îl trimite iar în plămâni. 

= concordanță AV și discordanță V-arterială





Malformațiile cardiace congenitale asociate cu TVM sunt:

- Defectul septal atrial (DSA) - o comunicare anormală între cele două atrii, ce produce un șunt stânga-

dreapta între cele două cavități.

- Defectul septal ventricular (DSV) - lipsa unei porțiuni a SIV, care pune în comunicare directă cele două

cavități ventriculare (aproximativ 20% din copiii născuți cu TVM au asociat DSV).

- Persistența canalului arterial – CA este un vas care pleacă în viața intrauterină din aP spre Ao; acesta se 

închide în mod normal imediat după naștere; dacă nu se închide, sângele circulă între aP și Ao. La copiii cu TVM, 

se administrează după naștere prostaglandina E1, pentru a menține deschis canalul arterial.

- St P (obstrucția tractului de ejecție a VS)



Factori de risc pentru TVM

Cauza exactă a apariției TVM nu este cunoscută, însă mai mulți factori pot crește riscul de apariție:

- DZ matern

- infecția rubeoloasă (și alte boli virale) contactată în primul trimestru

- prezența TVM sau a altor ACC la unul dintre părinți

- consumul excesiv de alcool în timpul sarcinii

- alimentația necorespunzatoare (dietă săracă) în timpul sarcinii

-vârsta maternă peste 40 de ani

-sdr. Down.



Simptomele TVM

- Cianoza (tegument, buze, pat unghial (TVM este cea mai frecventă malformație cardiacă congenitală

cianogenă) - apare de obicei în primele ore de viață. 

- Dispnee

- Slăbiciune și oboseală (din cauza toleranței reduse la efort, alimentația naturală poate fi deosebit de 

dificilă).

- Degete ”hipocratice” (unghii lucioase și curbate convex, comparate cu ”sticla de ceas”, la mâini și la 

picioare)

- Întârziere în creștere și dezvoltare

- Lipotimie sau sincopă (pierdere temporară a conștienței, absența/alterarea semnelor vitale).



Complicațiile TVM:

- Hipoxia.

- Insuficiența cardiacă congestivă (se dezvoltă întotdeauna, cu excepția cazurilor în care 

există malformații cardiace asociate, care permit amestecul sângelui oxigenat cu cel neoxigenat). 

- Boala vasculară pulmonară obstructivă.

- Moartea. 

Fără intervenție chirurgicală, TVM este fatală, în majoritatea cazurilor, în primele

șase luni de viață.



Diagnostic

Diagnosticul de TVM poate fi stabilit cu ajutorul ecografiei prenatale. 

După naștere, suspiciunea se precizează clinic (cianoză și/sau dispnee). 

Radiografia toracică (informații indirecte)

Electrocardiograma (necaracteristică) (aritmii).

Ecocardiografia (identifică și defecte cardiace asociate, DSV, DSA).

Cateterismul cardiac - procedură invazivă, informații detaliate despre structurile cardiace (abord prin vena 

sau artera femurală, până la nivelul inimii –AS; în cursul intervenției se masoară presiunea sangvină și a 

oxigenului în cele patru cavități ale inimii, precum și în aP și în Ao; frecvent se injectează o substanță de 

contrast, pentru vizualizarea mai clară a structurilor intracardiac.



Tratament

Toți nou-născuții cu TVM necesită intervenție

chirurgicală, pentru corectarea defectului cardiac.



Tratament înaintea intervenției chirurgicale

- Medicație. Prostaglandina E-1 – menține deschiderea CA, crește fluxul sangvin și realizează amestecul

sângelui oxigenat cu cel neoxigenat, reduce hipoxemia și acidoza metabolică, previne șocul circulator.

Oxigenoterapia este aplicată în cazurile cu hipoxie.

- Septostomia atrială. - crearea sau lărgirea unei comunicări interatriale, pentru a realiza amestecul

sângelui oxigenat cu cel neoxigenat. Septostomia este obținută prin ruperea valvei foramen ovale, cu 

ajutorul unui cateter cu balon, în cursul cateterismului cordului stâng, sau prin septostomie cu lama

(septostomia atrială chirurgicală este rareori necesară). -

- Operatia de "switch atrial"- realizarea unui ”tunel” între cele două atrii. Intervenția deviază sângele

neoxigenat spre VS și aP, iar sângele oxigenat este deviat spre VD și Ao. În urma procedurii, VD trebuie

sa pompeze sânge pentru întreg corpul, în loc să vascularizeze doar plămânii. Aceasta procedură este

asociată cu multe complicații (aritmii, obstrucția tunelului , insuficiența tricuspidiană, disfuncția VD).



Septostomie atrială ( cateterizare cu balonet)



Intervenția chirurgicală

- Operatia de "switch" arterial - cel mai des folosită; efectuată de obicei în prima 

lună de viață. aP și Ao sunt mutate în pozițiile lor normale: aP este conectată la VD, iar

Ao este conectată la VS. Arterele coronare, deasemenea, sunt conectate la Ao. În cazul

asocierii DSA, DSV, acestea sunt închise în timpul intervenției chirurgicale. 



Operația de ”switch arterial” în tratamentul TVM







După intervenția chirurgicală

Risc crescut de a dezvolta endocardită infecțioasă.

Tratamentul antibiotic este necesar ori de câte ori pacientul trebuie sa efectueze o manevră invazivă (intervenții 

stomatologice, procedee chirurgicale, naștere prin operație cezariană, traumatisme, endoscopie digestivă 

superioară, colonoscopie, cistoscopie, tubaj gastro-duodenal etc)



Ce găsim ecografic?

1. Nu 3VTv ”V sign”, ci un singur vas mare (arcul aortic transvers) (Ao e poziționată anterior și superior de aP), și 

VCS la dreapta

2. În axul scurt se vizualizează ambele vase, ca niște structuri circulare, adiacente (aP nu este văzută într-o secțiune 

logitudinală, care ”înfășoară” Ao)

3. În secțiuni logitudinale, arcul Ao este vizualizat cum iese din VD (situat anterior) și apoi dă naștere vaselor ce se 

îndreaptă cranial, spre regiunea cervicală și cap – formează ”hockey stick”, este orientată și se curbează spre posterior. 

aP arată semnul ”candy cane”

4. Harta Doppler nu este necesară în T II, dar ajută diagnosticul, și precizarea de asociere a DSV, 

ca și la confimarea unui FO patent.
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Transpoziția de vase mari

corectată congenital

ccTVM



ccTVM (dubla discordanță)
Discordanță AV și ventriculo-arterială



ccTVM

Asociere de discordanțe atrio-ventriculare și ventriculo-arteriale.

Normal: VS pompează sânge în tot corpul, VD pompează sânge doar în plămâni, pe o 

distanță mică. VS are o forță de ejecție mai mare decât VD, îndeplinește un lucru

mecanic mult superior.

În ccTVM, în embriogeneză, apar defecte de rotație, și cei doi ventriculi sunt inversați

(VS, cu forță de ejecție mai mare, pompează sângele în plămâni, iar VD, cu o forță de 

contracție inferioară, are datoria de a pompa sânge în tot corpul. Evoluția pe termen

lung a acestei afecțiuni depinde de abilitatea VD de a face față acestei sarcini.



Cazurile de ccTMV izolate sunt extrem de rare (0.5-1% din toate ACC).

Frecvent, prezintă asocieri (spre deosebire de TVM)

Prognosticul pe termen lung și tipul de terapie adecvat este de obicei în relație cu 

coexistența altor anomalii. 

Cel mai frecvent, ccTVM asociază:

- DSV

- Stenoză aP

- Regurgitare TrV (“Ebstein-like” tricuspid valve)

- Bloc de conducție (uneori impune aplicarea de pacemaker artificial)



Datorită inversării duble (VD morfologic- mVD este situat în partea stângă, iar

din el își are emergența aP, iar VS  morfologic –mVS este situat în partea dreaptă, iar din 

el își are emergența Ao), în cele din urmă, paradoxal, fluxul sangvin are un traseu

normal, deși cordul este anatomic profund anormal. 

De aceea a fost adoptat termenul, destul de incorect, ce poate duce la confuzii, de 

”transpoziție corectată”. Această malformație cardiacă este una din cele mai complexe.



Simptomele ccTVM

Extrem de variate, dependente de asocieri, de la nou-născuți cu stare gravă, cu saturație

scăzută în O2, ce necesită îngrijiri imediate, până la adulți asimptomatici pentru multe

decade, la care nu se impune nici o intervenție.

În multe cazuri, pacienții sunt pauci- sau asimptomatici în copilărie și tinerețe, și

dezvoltă simptome odată cu înaintarea în vârstă (prin insuficiență valvulară, anomalii de 

conducție electrică, sau insuficiență VD). Prognosticul este mai bun în ccTVM izolată.

Simptomele pot fi: tendință la lipotimie (prin bloc), fatigabilitate (insuficiență de pompă

VD și regurgitare)



Diagnostic

 Ecocardiografie  

 Radiografie torace

 EKG

 RMN cord

 cateterizare cardiacă

Opțiuni de tratament

Depinde de tipul și severitatea simptomelor, și de defectele associate. În unele cazuri (mai ales ccTVM izolată) nu ese necesar

tratamentul.

Tipuri de intervenții chirurgicale:

Paleative: banding-ul aP (în IC severă), șunturi (în SP severă)

Corective: închiderea DSV cu petic (complicație bloc AV complet), înlocuirea valvei (în Reg Tr)

Implantarea de pacemaker în blocul comple AV.

Intervențiile sunt complexe și dificile (deci, centralizare)

Urmărire Boală complexă. Uneori simptomele se dezvoltă târziu, în cursul vieții.

Urmărire în rețeaua de cardiologie întreaga viață, dar 90% rată de supraviețuire la 10 ani



Ce găsim ecografic?

Verific situs

Verific poziția inimii în torace

Dacă se face analiza secvențială, se constată discordanța AV, dar de obicei dg este sugerat/antrenat de anomalia de vase mari

ANOMALII 4CV: 

- mVD e situat posterior, în stânga, e conectat cu AS: bandă moderatoare proeminentă, atașament apical al valvei AV, 

atașament cordal al valvei AV direct pe peretele ventricular, suprafață endocardică neregulată, formă mai triunghiulară

- mVS e situat anterior, la dreapta, e conectat cu AD: suprafață endocardică netedă, pare mai alungit, formează apexul.

aP pleacă din mVS, situat în dr, și Ao pleacă din mVD, situat în stg, și au un traiect paralel.

Harta Doppler color – importantă în anomaliile cardiace asociate (DSV, StP, Tr reg) și subliniază traiectul paralel al vaselor 

mari 



Valve!!?!? 

(reversed offsetting of AV valve)

Apex!!?!? 

(format de ventriculul anterior)

(atașare septală a valvei din stg)

Venele pulmonare?

(se varsă în AS)
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Morfologia vaselor? 

(Ao, valva Ao, aP, valva P, ramificare)
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• 3VTv, altfel ratezi! dg foarte evident (4CV anormală) 

• Urgență! nu e urgență (izolată, benignă postpartum)

TVM ccTVM





TVM....... 3VTv!!



TVM

1. Asocieri - rar

2. Dg dTVM contează (ductal-dependentă)

3. Prognostic postchirurgical excelent



TVM

1. Asocieri - rar

2. Dg dTVM contează (ductal-dependentă)

4. Diagnostic ușor 

3. Prognostic postchirurgical excelent
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DE CE?

Ecografia de screening pentru ACC maximizează detecția  în trimestrul al II-lea de sarcină. 

TREBUIE evaluați TOȚI FEȚII (paciente din grupa  de ”risc scăzut ”), 

ca parte a ÎNGRIJIRII PRENATALE DE RUTINĂ.

Lee W. Performance of the basic fetal cardiac ultrasound examination. J Ultrasound Med 1998; 17: 601–607.

- AIUM. AIUM Practice Guideline for the performance of anantepartum obstetric ultrasound examination. J Ultrasound Med 2003; 22: 1116–1125.

- ACR Practice Guideline for the performance of antepartumobstetrical ultrasound. Am Coll Radiol 2003: 689–695.

- ACOG Practice Bulletin No. 58. Ultrasonography 



DE CE?

1. ACC sunt frecvente

incidenţă estimată de circa 4-13 : 1000 nou născuţi vii

1. Ferencz C, Rubin JD, McCarter RJ, Brenner JI, Neill CA, PerryLW, Hepner SI, Downing JW. Congenital heart disease: prevalence at livebirth. The Baltimore-Washington

Infant Study. Am J Epidemiol 1985; 121: 31–36.

2. Meberg A, Otterstad JE, Froland G, Lindberg H, Sorland SJ.Outcome of congenital heart defects--a population-based study. Acta Paediatr 2000; 89: 1344–1351.

3. Cuneo BF, Curran LF, Davis N, Elrad H. Trends in prenata ldiagnosis of critical cardiac defects in an integrated obstetric and pediatric cardiac imaging center. J Perinatol

2004; 24: 674–678



DE CE?

2. ACC nu pot fi identificate în grupa pacientelor cu ”risc crescut”

1. Achiron R, Rotstein Z, Lipitz S, Mashiach S, Hegesh J. First trimester diagnosis of fetal congenital heart disease by transvaginal ultrasonography. Obstet Gynecol 1994; 84: 69–72.

2. Yagel S, Weissman A, Rotstein Z, Manor M, Hegesh J, AntebyE, Lipitz S, Achiron R. Congenital heart defects: natural course and in utero development. Circulation 1997; 96: 550–555.

3. Rustico MA, Benettoni A, D’Ottavio G, Fischer-Tamaro L,Conoscenti GC, Meir Y, Natale R, Bussani R, Mandruzzato GP. Early screening for fetal cardiac anomalies by transvaginal

echocardiography in an unselected population: the role of operator experience. Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16: 614–619.

4. Carvalho JS. Fetal heart scanning in the first trimester. Prenat Diagn 2004; 24: 1060–1067.

5. Carvalho JS, Moscoso G, Tekay A, Campbell S, ThilaganathanB, Shinebourne EA. Clinical impact of first and early second trimester fetal echocardiography on high risk pregnancies. Heart

2004; 90: 921–926.

7. Huggon IC, Ghi T, Cook AC, Zosmer N, Allan LD, NicolaidesKH. Fetal cardiac abnormalities identified prior to 14weeks’ gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 2002; 20: 22–29.

8. Stumpflen I, Stumpflen A, Wimmer M, Bernaschek G. Effectof detailed fetal echocardiography as part of routine prenatal ultrasonographic screening on detection of congenital heart disease.

Lancet 1996; 348: 854–857.

Istoric, TN, DZ, MTHFR....



DE CE?

3. ACC omoară 

cauza principală a mortalităţii infantile. 
între 1950 şi 1994, 42% din decesele infantile raportate la OMS au fost atribuite anomaliilor cardiace

1. Rosano A, Botto LD, Botting B, Mastroiacovo P. Infant mortality and congenital anomalies from 1950 to 1994: an international perspective. J Epidemiol Community Health

2000; 54: 660–666.



4. ACC au ratele de detecție cele mai mici

cele mai frecvent ratate anomalii în US prenatală, având variații largi (0%, 17%, 

46% 98%..) vasta majoritate a raportărilor pe studii largi = sub 50% 

(experienţa examinatorilor, obezitatea maternă, frecvenţele sondelor, cicatricile

abdominale, VG, volumul de LA, poziţia fetală). 

1. Crane JP, LeFevre ML, Winborn RC, Evans JK, Ewigman BG,Bain RP, Frigoletto FD, McNellis D. A randomized trial of prenatal ultrasonographic screening: impact on the detection,

management, and outcome of anomalous fetuses. The RADIUS Study Group. Am J Obstet Gynecol 1994; 171: 392–399.

2. Abu-Harb M, Hey E, Wren C. Death in infancy from unrecognised congenital heart disease. Arch Dis Child 1994; 71: 3–

3. Simpson LL. Screening for congenital heart disease. Obstet Gynecol Clin North Am 2004; 31: 51–59.

4. DeVore GR, Medearis AL, Bear MB, Horenstein J, Platt LD.Fetal echocardiography: factors that influence imaging of the fetal heart during the second trimester of pregnancy. J Ultrasound

Med 1993; 12: 659–663.

5. Sharland GK, Allan LD. Screening for congenital heart diseaseprenatally. Results of a 2 1/2-year study in the South East Thames Region. Br J Obstet Gynaecol 1992; 99: 220–225.



rezultatele postnatale pentru anumite tipuri de anomalii cardiace sunt mult mai bune

5. Detecția prenatală contează

1. Bonnet D, Coltri A, Butera G, Fermont L, Le Bidois J, KachanerJ, Sidi D. Detection of transposition of the great arteries in fetuses reduces neonatal morbidity and mortality. Circulation

1999; 99: 916–918.

2. Tworetzky W, McElhinney DB, Reddy VM, Brook MM, Hanley FL, Silverman NH. Improved surgical outcome after fetal diagnosis of hypoplastic left heart syndrome. Circulation 2001;

103: 1269–1273.

3. Andrews R, Tulloh R, Sharland G, Simpson J, Rollings S, BakerE, Qureshi S, Rosenthal E, Austin C, Anderson D. Outcome of staged reconstructive surgery for hypoplastic left heart

syndrome following antenatal diagnosis. Arch Dis Child 2001; 85: 474–477.

4. Franklin O, Burch M, Manning N, Sleeman K, Gould S, ArcherN. Prenatal diagnosis of coarctation of the aorta improves survival and reduces morbidity. Heart 2002; 87: 67–69.

5. Tworetzky W, Wilkins-Haug L, Jennings RW, Van Der VeldeME, Marshall AC, Marx GR, Colan SD, Benson CB, Lock

JE, Perry SB. Balloon dilation of severe aortic stenosis in the fetus: potential for prevention of hypoplastic left heart syndrome: candidate selection, technique, and results of successful

intervention. Circulation 2004; 110: 2125–2131.



6. Avantaje indirecte

Depistăm mai multe anomalii genetice

Consiliem mai bine părinții

Facem un management obstetrical mai bun

INTERDISCIPLINARITATEA



1. Hunter S, Heads A, Wyllie J, Robson S. Prenatal diagnosis ofcongenital heart disease in the northern region of England: benefits of a training programme for obstetric

ultrasonographers. Heart 2000; 84: 294–298.

Instruirea continuă

a personalului medical, un prag scăzut în recomandarea pentru ecocardiografiei şi accesul ușor  la specialiştii în cardiologie

fetală, sunt factori deosebit de importanţi, care pot îmbunătăţi eficienţa unui program de screening. 

Rata de detectare a anomaliilor cardiace majore s-a dublat după punerea în aplicare a unui program de instruire de 2 ani, 

într-un centru medical din nordul Angliei.

FEED-BACK!!



DE CE?

STRUCTURĂ

CÂND?

CUM?

THM





”Dacă screening-ul pentru ACC este făcut la 20-22 săptămâni de gestaţie, 

este mai puţin probabil să se solicite o scanare suplimentară pentru 

finalizarea evaluării, deşi multe paciente ar prefera să afle despre existența 
defectelor majore cât mai devreme în sarcină”

1. Schwarzler P, Senat MV, Holden D, Bernard JP, Masroor T,Ville Y. Feasibility of the second-trimester fetal ultrasound examination in an unselected population at 18, 20

or 22weeks of pregnancy: a randomized trial. Ultrasound Obstet Gynecol 1999; 14: 92–97.



DE CE?

STRUCTURĂ

CÂND?

CUM?

THM



ECHIPAMENTE

• Cea mai înaltă frecvenţă (penetrare redusă). 

• Armonice (THI) ...(BMI..)

• Grey-scale (baza!, gold standard)

• Frame rate mare

• Contrast mare

• Rezoluție mare

• Persistență mică

• O singură zonă focală acustică

• Unghi al fasciculului mic

SONDE,  REGLAREA PARAMETRILOR DE IMAGINE





Ajustarea unghiului de vizualizare
ANGLE BEAM



Ajustarea adâncimii (apropiere)
DEPTH



Ajustarea magnificării pentru apropierea optimă

ZOOM



Ajustarea clarității și contrastului imaginii 
(Contrast, Freq, THI, SRI, CRI, Gain)



CINE - LOOP



1. VÂRSTA DE GESTAȚIE

2. POZIȚIA FĂTULUI 

3. CARACTEISTICILE  PARTICULARE ALE 

ȚESUTURILOR PACIENTEI (modul de transmitere a 

sunetelor)

ECHIPAMENTE ?

SONDE,  REGLAREA PARAMETRILOR DE IMAGINE?

IN  REAL  LIFE...







Vârsta de gestație



17 SA

POZIȚIA



17 SA 22 SA

POZIȚIA....     Bate vârsta de gestație..



POZIȚIA



POZIȚIA



POZIȚIA



4CV



Pentru a evalua situsul cardiac, este necesară mai întâi stabilirea lateralității fetale, adică

ÎNAINTE de  identificarea de a verifica dacă stomacul şi inima sunt pe partea stângă a fătului, 
trebuie mai întâi să identifici care este partea dreaptă şi stângă a fătului





4CV

1

2

3

4

.......SITUS SOLITUS



4CV

1

2

3

4



”imaginea de patru camere” = simpla numărare a cavităților

”imaginea de patru camere” = o evaluare atentă a criteriilor specifice de normalitate 

Situs și aspecte generale 

- Lateralitatea fetală (identifică partea dreaptă și stângă 

a fătului) 

- Imaginea de stomac și inima în stânga 

- Inima ocupă 1/3 din suprafața toracică 

- Cea mai mare parte din suprafața inimii în jumătatea  

stângă a toracelui

- Axul cardiac (apex) spre stânga, la 450 ± 200

- Patru camere prezente 

- Ritm cardiac regulat 

- Fără revărsat pericardic

Atriile

 Două atrii, de dimensiuni aproximativ egale

 Foramen ovale se deschide în atriul stâng 

 Septum primum atrial prezent  (imediat anterior de 

crux)

 Venele pulmonare se varsă în atriul stâng

Ventriculii 

o Două ventricule, de dimensiuni aproximativ egale 

o Fără hipertrofie a pereților ventriculari 

o Banda moderatoare la vârful ventriculului drept 

o Sept interventricular intact  (de la apex la crux)

Joncțiunea atrio-ventriculară și valvele

 Crux cordis intact 

 Două valve atrioventriculare cu mișcări de deschidere 

și închidere normale

 Nivele de inserție diferite (”diferential offsetting”): 

inserția valvei tricuspide pe septul interventricular, mai 

aproape de apexul cardiac decât cea a valvei mitrale.



DE CE 4CV?

• Descris ca screening test bun

• Nu cere nici o pregătire a examinatorului pentru a fi obținută

• Se obține ușor (secțiune transversală la nivelul toracelui fetal) (peste 95% la peste 19SA)

• Se obține din aproape orice poziție fetală



Left Right

1/3



Cea mai mare suprafață din inimă  =stg

Unghi 450+/- 200



Ritm normal, ritm regulat

documentat

Bradicardia tranzitorie =normală, în al doilea trimestru. Tahicardia uşoară (> 160 bpm) apare normal în timpul (după) MFA



Aproximativ (subiectiv) egale

Atriile Analiza secvențială



AS

Atriile



Ventriculii

mVD

Analiza secvențială



Ventriculii

Aproximativ (subiectiv) egali



Aproximativ (subiectiv) egale





Ventriculii, SIV, valvele AV (distincte)



4CV





TVM!



NUMAI  4CV

...CHIAR DACĂ E EXCELENTĂ

Numai 30% din anomaliile marilor vase asociază și imagine anormală de 4C



MARILE VASE DE LA BAZA CORDULUI

Vizualizarea marilor vase de la baza inimii (canalele de 

ejecție ale Ao din VS și al aP din VD) este considerată  

parte integrantă a examenului de screening cardiac fetal.

Examinarea trebuie repetată până sunt obținute!



MARILE VASE:

• - ASPECTUL NORMAL

• - CONEXIUNEA FIECĂRUIA CU VENTRICULUL CORESPUNZĂTOR

• - CALIBRUL AMBELOR

• - RAPORTUL SPAȚIAL DINTRE ELE (POZIȚIA UNA FAȚĂ DE ALTA)

• -DESCHIDEREA NORMALĂ A VALVELOR AMBELOR VASE



Calibru aproximativ egal

Se încrucișează într-un unghi aproape drept



Calibru aproximativ egal

Se încrucișează într-un unghi aproape drept







Secțiunea de la nivelul tractului de ejecție al ventriculului stâng
(cunoscută sub numele de ”imaginea de 5 camere”) 

Această secțiune confirmă prezența unui vas principal cu origine în VS morfologic. 

Trebuie demonstrată continuitatea între septul ventricular (membranos) și peretele anterior al 

aortei. 

Valva aortică trebuie să se miște liber și nu trebuie să fie îngroșată. 

Este posibilă vizualizarea aortei până la arc, unde își  au originea 3 artere cu direcția cranial, spre 

regiunea cervicală. 

Identificarea acestor vase de la nivelul arcului nu este considerată obligatorie în  examinarea 

cardiacă de rutină.

Secțiunea ajută la identificarea DS membranoase și a anomaliilor conotruncale, care scapă 

examinării dacă se foloseşte screening prin imaginea de 4C.





Secțiunea de la nivelul tractului de ejecție a ventriculului drept

Această secțiune confirmă prezența unui vas principal cu origine în VD morfologic: artera pulmonară, 

cu traiect de la nivelul ventriculului spre stânga și mai posterior de aorta ascendentă. 

În mod normal are calibrul puţin mai mare decât calibrul aortei la ejecţie, în timpul vieții fetale 

Încrucișează aorta ascendentă într-un unghi aproape drept, imediat superior de originea acesteia. 

La acest nivel, VCS poate fi identificată frecvent la dreapta aortei. 

Această secțiune corespunde secțiunii de 3 vase, descrisă de Yoo .

Valva aP trebuie să se miște liber și nu trebuie să fie îngroșată. 

Vasul cu origine la nivelul tractului de ejecție al VD poate fi confirmată ca fiind cu adevărat aP numai 

dacă se bifurcă după un traiect scurt. Prima ramură la bifurcaţie trebuie să fie ramura dreaptă şi cea de-a 

doua ramura stângă. 

Această bifurcație nu poate fi vizualizată întotdeauna datorită poziției fetale. 

În cazurile normale, aP se continuă distal spre partea stângă și spre ductul arterial, ce se conectează cu 

Ao descendentă.





Secțiunea de 3 vase

Vizualizarea acestei secțiuni este importantă și obţinerea ei trebuie întotdeauna încercată în cadrul 

examinării cardiace de screening.

Acest plan ecografic standard permite descrierea structurii celor 3 vase și relațiile dintre ele.

Yoo et al. a descris secțiunea de 3 vase pentru a evalua aP, Ao ascendentă și VCS, mărimile lor relative, 

precum și interrelațiile. 

Trebuie stabilit numărul vaselor, mărimea lor, poziția și aranjamentului lor. 

De la stânga la dreapta,vasele sunt: aP, Ao şi VCS (PAC).

Artera pulmonară este vasul cel mai anterior, iar VCS este vasul cel mai posterior. 

Diametrele lor relative se reduc de la stânga la dreapta, cu aP de calibru mai mare decât Ao, și Ao de 

calibru mai mare decât VCS. 

În mod tipic, anumite ACC care prezintă o secțiune normală de 4 camere, precum TVM, tetralogia 

Fallot și atrezia P cu DSV, prezintă secțiunea de 3 vase anormală. 



PAC

Ao D





Secțiunea de 3 vase  și traheea

Acest plan ecografic standard defineşte structural cele 3 vase și relațiile dintre ele, dar şi cu căile 

aeriene (traheea). 

Yagel et al,  a descris secțiunea de 3 vase și trahee (3VTv), care este o secțiune mai cranială, în care 

arcul aortic transvers este mai bine vizualizat și se vizualizează relația cu traheea. 

Traheea este identificată ca un inel hiperecogen ce înconjoară un mic spațiu lichidian. Ambele arcuri, 

cel ductal și cel aortic, sunt poziționate la stânga  traheei și formează forma literei V, unindu-se la 

nivelul aortei descendente. 

Arcul aortic este cel mai cranial din cele două arcuri, de aceea pentru a vizualiza ambele arcuri 

simultan se necesită anumite ajustări ale sondei, departe de planul ce este paralel cu secțiunea de patru 

camere. 

Secțiunea de 3 vase și trahee permite detecția de leziuni ca CoAo, arcul aortic la dreapta (RAA), arcul 

aortic dublu și inelele vasculare.







CUM SE OBŢIN dpv TEHNIC?

1. Tehnica “sweep” (the sweep technique)

=efectuarea unui “sweep” transversal, cu mişcare de baleiere (de.. măturare) a transductorului dintr-un plan transversal, dinspre

caudal spre cranial,de la nivelul abdomenului fetal, (mişcarea este pornită în planul standard în care se măsoară

circumferinţa abdominală) până la nivelul mediastinului superior.

Mişcarea trece prin imaginea de patru camere, prin începutul conului de ejecţie al Ao, prin conul de ejecţie al trunchiului comun

al pulmonarelor, ulterior prin imaginea de 3 vase, şi planul imaginii de 3 vase plus traheea.

Această tehnică oferă un mod sistematic de evaluare a inimii fetale şi constată normalitatea structurilor.



2. Tehnica “slide” (the sliding technique sau angling technique)

• =efectuarea unei mişcări de baleiere (de.. angulare, ..de alunecare) a transductorului din planul imagini

de patru camere, spre cranial, prin începutul conului de ejecţie al Ao, prin conul de ejecţie al trunchiului

comun al pulmonarelor, ulterior prin imaginea de 3 vase, şi planul imaginii de 3 vase plus traheea.



3. Tehnica “rotaţiei” (the rotational technique)

• =a.- efectuarea unei mişcări de rotaţie a transductorului din planul imagini de patru camere, spre

umărul drept fetal.

cel mai bine se aplică atunci când fătul oferă septul interventricular perpendicular pe fasciculul de

ultrasunete,

=b. – efectuarea unei mişcări de angulare spre cranial, până se vizualizează artera pulmonară, cu o

direcție aproape perpendiculară pe direcţia aortei.

Tehnica necesită mai multă îndemânare, dar se vizualizează mai bine tractul de ejecție a 

ventriculului stâng, în special continuitatea septoaortică. 

Permite şi vizualizarea aortei ascendente în totalitate, spre deosebire de tehnica sweep, în care se 

vizualizează numai porțiunea proximală  a acesteia. 



1. Adaptare la poziția și atitudinea fătului

2. Viteză în a recunoaște structurile ce apar pe display, 

uneori se succedă repede

TEHNICA “SWEEP”?
TEHNICA “SLIDE” ?

TEHNICA “ROTAŢIEI”?

IN  REAL  LIFE...

3. Trebuie să știi ce vezi!



Harta Doppler color reprezintă o parte integrantă în ecocardiografia fetală.

Are un rol important în diagnosticul ACC

Facilitează vizualizarea diferitelor structuri cardiace 

Permite identificarea fluxurilor sangvine anormale 

Facilitează explorarea cordului la pacientele obeze 

Îmbunătățeşte ratele de detecție în ACC majore în grupul pacientelor cu risc redus.

Setările optime pentru Doppler color sunt critice în a obține imagini interpretabile, și includ utilizarea unei 

ferestre înguste (ZOI -zona de interes) pentru că aceasta are cel mai mare impact asupra frame rate,  PRF 

adecvat, persistență joasă pentru culoare și setări corespunzătoare ale gain-ului pentru a se afișa fluxul la nivelul 

vaselor și valvelor.

după ghidurile ISUOG nu este obligatorie 

Harta Doppler color

este ”recomandabilă”

Trebuie adăugată în ecografia de screening, de rutină. 



Harta Doppler color POATE fi folosită și în ecografia de rutină, de screening 

pentru ACC, 

....DACĂ OPERATORUL SE SIMTE COMPETENT ÎN A O UTILIZA....



17 SA



17 SA



22  SA





SE VĂD?

RATE DE VIZUALIZARE EXTREM DE MARI, 

DA

.....DE CÂTE ORI ESTE PREZENTĂ IMAGINEA DE 4 CAMERE (PESTE 93%)

Vettraino IM, Lee W, Bronsteen RA, Comstock CH. Sonographic evaluation of the 
ventricular cardiac outflow tracts. J Ultrasound Med 2005; 24: 566



SE VĂD REPEDE?

OBȚINEREA LOR NU PRELUNGEȘTE EXAMINAREA CU MAI MULT DE 2 MINUTE,

DA

.....DE CÂTE ORI FĂTUL ESTE POZIȚIONAT CU SPATELE DORSAL 

Del Bianco A, Russo S, Lacerenza N, Rinaldi M, Rinaldi G,Nappi L, Greco P. Four chamber view plus three-vessel and 
trachea view for a complete evaluation of the fetal heart during the second trimester. J Perinat Med 2006; 34: 309–312.



1. Kirk JS, Riggs TW, Comstock CH, Lee W, Yang SS, WeinhouseE. Prenatal screening for cardiac anomalies: the value of routine addition of the aortic root to the four-chamber view. Obstet Gynecol 1994; 84: 

427–431. 

2. Carvalho JS, Mavrides E, Shinebourne EA, Campbell S, Thilaganathan B. Improving the effectiveness of routine prenatal screening for major congenital heart defects. Heart 2002; 88: 387–391.

2. Achiron R, Glaser J, Gelernter I, Hegesh J, Yagel S. Extendedfetal echocardiographic examination for detecting cardiac malformations in low risk pregnancies. BMJ 1992; 304: 671–674.

3. Achiron R, Rotstein Z, Heggesh J, Bronshtein M, Zimand S,Lipitz S, Yagel S. Anomalies of the fetal aortic arch: a novel sonographic approach to in-utero diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol 2002; 20: 553–

557.

4. Yoo SJ, Min JY, Lee YH, Roman K, Jaeggi E, Smallhorn J. Fetalsonographic diagnosis of aortic arch anomalies. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22: 535–546.

5. Barboza JM, Dajani NK, Glenn LG, Angtuaco TL. Prenataldiagnosis of congenital cardiac anomalies: a practical approach using two basic views. Radiographics 2002; 22: 1125–1137; discussion 1137–1138.

6. Del Bianco A, Russo S, Lacerenza N, Rinaldi M, Rinaldi G,Nappi L, Greco P. Four chamber view plus three-vessel and trachea view for a complete evaluation of the fetal heart during the second trimester. J 

Perinat Med 2006; 34: 309–312.

7. Bromley B, Estroff JA, Sanders SP, Parad R, Roberts D, Frigoletto FD, Jr., Benacerraf BR. Fetal echocardiography: accuracy and limitations in a population at high and low risk for heart defects. Am J Obstet

Gynecol 1992; 166: 1473–1481.

8. Stumpflen I, Stumpflen A, Wimmer M, Bernaschek G. Effectof detailed fetal echocardiography as part of routine prenatal ultrasonographic screening on detection of congenital heart disease. Lancet 1996; 348: 

854–857.

9. Yoo SJ, Lee YH, Kim ES, Ryu HM, Kim MY, Choi HK, Cho

KS, Kim A. Three-vessel view of the fetal upper mediastinum: an easy means of detecting abnormalities of the ventricular outflow tracts and great arteries during obstetric screening. Ultrasound Obstet Gynecol 1997; 

9: 173–182.

10. Yoo SJ, Lee YH, Cho KS. Abnormal three-vessel view on sonography: a clue to the diagnosis of congenital heart disease in the fetus. AJR Am J Roentgenol 1999; 172: 825–830.

11. Vinals F, Heredia F, Giuliano A. The role of the three vesselsand trachea view (3VT) in the diagnosis of congenital heart defects. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22: 358–367.

12. Yagel S, Arbel R, Anteby EY, Raveh D, Achiron R. The threevessels and trachea view (3VT) in fetal cardiac scanning. Ultrasound Obstet Gynecol 2002; 20: 340–345.

13. Tongsong T, Tongprasert F, Srisupundit K, Luewan S. Thecomplete three-vessel view in prenatal detection of congenital heart defects. Prenat Diagn 2010; 30: 23–29.
14. Berg C, Gembruch U, Geipel A. Outflow tract views in twodimensional fetal echocardiography - part ii. Ultraschall Med 2009; 30: 230–251.

MERITĂ?

EVALUAREA TRACTELOR DE EJECȚIE CREȘTE RATA DE DETECŢIE A MALFORMAŢIILOR 

MAJORE CARDIACE MULT PESTE CEA OFERITĂ PE IMAGINEA DE PATRU CAMERE

DA



De câte ori:

-se suspectează ACC

-imagine de 4C anormală

-trunchiurile de ejecţie nu pot fi obţinute

-FR (tradiţionali) pentru ACC

ECOCARDIOGRAFIA FETALĂ

Ecocardiografia fetală trebui efectuată de catre specialiști în diagnosticul prenatal al anomaliilor cardiace fetale.



THM

1, 2, 3, 4

4CV

normal în 

acest moment

EXERCIȚIUL



• 1. ÎNDRĂZNIȚI (!!!!)

• 2. SCANAȚI MUUUUULT 

• ÎN OBSTETRICĂ VASTA MAJORITE A FEȚILOR SUNT  NORMALI!

• CA SĂ POȚI VEDEA ANOMALIA, TREBUIE SĂ ȘTII PERFECT SECȚIUNILE NORMALE

THM



3. SCANAȚI LUNG

SAU REEXAMINAȚI!

THM



4. ÎNCĂPĂŢÂNAŢI-VĂ!!!

THM



5. ON-LINE LEARNING

THM



6. TRIMITEŢI... REPEDE

THM
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Prof. Radu Vlădăreanu 

Elias University Hospital, Bucharest 

Congenital Heart Diseases in 
 Chromosomal Abnormalities 

Curs de ecocardiografie fetală 
Târgu Mureș 
25 Aprilie 2014 

Ø  33% of cardiac malformations are associated with    
chromosomal abnormalities.  

 
Ø  Almost always linked with other markers 
 
Ø  Even small cardiac malformation = karyotype 

Phenotypic Expression 

o Trisomies 21, 18, 13;  
o Turner Syndrome 45XO 
o 47XXX, 47XXY, 47XYY, (not US defects) 
o Triploidy 
o Chromosome deletion syndromes: Di George  and Williams 
 
o First trimester marker: NT thickness is increased 
o Later in pregnancy each chromosomal defect has its own pattern of 

abnormalities  



2 

First Trimester Markers of 
Chromosomal Abnormalities 

Ø Nuchal translucency (NT) 
Ø Nasal bone 
Ø Tricuspid regurgitation 
Ø Ductus venosus  
 

Mild tricuspid regurgitation  

Is a risk factor for CHD; 

If isolated usually transient  

In 1° trimester: increased risk of trisomy 21 



3 

Ductus Venosus  
Table 1. Studies reporting on the incidence of abnormal flow in the ductus venosus in the 

first trimester in euploid fetuses, and in those with trisomies 21, 18 and 13, Turner 
syndrome and other chromosomal abnormalities (n%) 

Reference n Normal 
Trisom

y 21 
Triso
my 18 

Triso
my 13 

Turner 
syndrom Other 

Matias et 
al. 1998[1] 

486 13/423 
(3.1) 

35/38 
(92.1) 

12/12 
(100) 

5/7 
(71.4) 

2/3 
(66.7) 

3/3 
(100) 

Antolin et 
al. 2001[2] 

924 39/911 
(4.3) 

5/7 
(71.4) 

3/3 
(100) 

 -  1/1 (100) 1/2 
(50.0) 

Murta et 
al. 2002[3] 

372 7/343 
(2.0) 

18/18 
(100) 

1/1 
(100) 

2/2 
(100) 

2/2 (100) 3/6 
(50.0) 

Zoppi et 
al. 2002[4] 

325 38/292 
(13.0) 

14/20 
(70.0) 

6/7 
(85.7) 

1/1 
(100) 

1/3 
(33.3) 

1/2 
(50.0) 

Borrell et 
al. 2003[5]* 

3382 162/3249 
(5.0) 

36/48 
(75.0) 

 -   -   -   -  

Toyama et 
al. 2004[6] 

1097 69/1075 
(6.4) 

5/7 
(71.4) 

3/5 
(60.0) 

1/1 
(100) 

4/4 (100) 2/5 
(40.0) 

Prefumo 
et al. 2005 

572 26/497 
(5.2) 

18/47 
(38.3) 

 -   -   -   -  

Total 7158 354/6790 
(5.2) 

131/185 
(70.8) 

25/28 
(89.3) 

9/11 
(81.8) 

10/13 
(76.9) 

10/18 
(55.6) 

    

Trisomy 21 

Ø Atrioventricular septal defects (AVSD) 
Ø Brahycefaly, mild ventriculomegaly 
Ø Flattening of the face, nuchal oedema 
Ø Duodenal atresia, echogenic bowel 
Ø mild hydronephrosis , shortening of the 

limbs 
Ø Mid phalanx hypoplasia of the 5th 

finger,clinodactyly,  
Ø sandal gap toe 

Atrioventricular Septal Defects 
(AVSD) 

Ø Incomplete fusion of the endocardial cushion which forms the crux 
of the heart 

Ø The complete defect is more common, it may be unbalanced 
Ø Usually it does not alter fetal hemodynamics 
Ø 60% associated with aneuploidy (less likely if heterotaxy and 

HLVS). 
Ø 60% withT21, 25% with T18 
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Ø Best visualized in the four chamber view 

Ø Best detected during diastole 

Ø Insufficiency of valves by color Doppler during systole 

Ø Determination of fetal karyotype should be offerred 

Atrioventricular Septal Defects 
(AVSD) 

ATRIOVENTRICULAR SEPTAL 
DEFECT 

NORMAL SYSTOLE DIASTOLE 

Atrioventricular Septal Defects 
(AVSD) 

TRISOMY 21 

CHROMOSOMAL 
DEFECT 

CARDIAC ANOMALY 

T21 AVSD, FALLOT, 
PERICARDIAL 

EFFUSION, ARSA 
T18  VSD, AVSD, DORV, 

OVERR. AORTA+/PS,          
LEFT OUTFLOW TRACT 

OBSTRUCTION 
T13 VSD, HLHS, CoA 

TURNER HLHS, CoA,VSD, 
BICUSPID AORTIC 

VALVE 

TRISOMY 18 

Ø Heart defects, IUGR 
Ø Choroid plexus cysts, enlarged cysterna magna, absent corpus 

callosum 
Ø Facial cleft, micrognathia,nuchal oedema 
Ø Diaphragmatic hernia, oesofageal atresia, 
Ø Exomphalos, renal defects, mielomeningocele 
Ø Radial aplasia, overlapping fingers 
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TRISOMY 18 
TRISOMY 13 

Ø Cardiac abnormalities: VSD, HLHS, CoA 
Ø Holoprosencephaly and facial deffects 
Ø Microcephaly, renal abnormalities 
Ø Exomphalos and  polydactily  

TRISOMY 13 TRIPLOIDY 

Ø Extra set of chromosomes paternally derived: molar placenta, 
rarely survives TII 

Ø Maternal derived (dygynic) , pregnancy up to TIII – sonographic 
interest 

Ø Cardiac deffects:  87% (VSD, etc) 
Ø Severe asymmetrical IUGR 
Ø Mild ventriculomegaly,micrognathia 
Ø Mielomeningocele, syndactyly 

TRIPLOIDY TRIPLOIDY TRIPLOIDY 

Triploidie diginică: 
-  Placenta foarte subtire 
-  IUGR severă, asimetrica, 

oligoamnios 
-  Aspect de făt “înghesuit” 
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Turner Syndrome 

Ø  cystic hygroma with internal septation 
Ø   hydrothorax, ascites  
Ø   hydrops fetalis 
Ø   coarctation of aorta CoA, HLHS, IAA 
Ø   short limbs (femur) 
Ø   ovarian dysgenesis  

Turner Syndrome 

Deletion 22q11.2 (Di George and 
velocardial syndrome, CATCH 22) 

Ø Typical facies: long face with 
small gaping mouth, retrognatia 
and posterior cleft palate 

Ø Thymic hypoplasia 

Ø Congenital heart disease 

Ø Psychosis in some cases 

Fallot Truncus arteriosus Interrupted arch 

   CHD associated with deletion 22q11.2 : conotruncal anomalies 
Extracardiac anomalies associated 

with del 22q11.2 

* Failure to visualize the tymus 

 

* Diagnosis with FISH 

Thymic Hypoplasia 
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WILLIAMS SYNDROME 
del 7q11.23 

Ø Elfin facies and learning disability 
Ø Supravalvular aortic stenosis and peripheral pulmonary artery 

stenosis 
Ø Hypoplasia of the ascending aorta 
Ø Peripheral SP complicate clinical course 

VENTRICULAR SEPTAL DEFECT 
Ø Opening of the ventricular septum 
Ø Diagnosis depend on demonstration of a dropout of echoes in the 

ventricular septum 
Ø Color Doppler demonstrating shunting across the septum 

claudiu 

VENTRICULAR SEPTAL DEFECT 
claudiu 

PULMONARY STENOSIS 

Ø associated with T13, and del of 4p and 5p 
Ø real-time ultrasound: incomplete opening (doming) of the 

pulmonary valve 
Ø Doppler flow velocities in the pulmonary artery are often higher 

than those in the aorta 
Ø Color Doppler: turbulence in the main pulmonary artery 

dominic 

Hypetrophy of right 
ventricle 

Enlarged pulmonary 
artery with thick 

valve 
Turbulent flow 

PULMONARY STENOSIS PULMONARY STENOSIS 
dominic 

Ø May be associated with T13; in  females, Turner syndrome 
should be considered 

Ø An anatomic lesion of the aortic valve, left outflow tract or 
ascending aorta obstructing the output of the left ventricle 

Ø Supravalvular stenosis is usually associated with William's 
syndrome 

Ø Pulsed Doppler can detect increased flow velocities across the 
aortic valve 

AORTIC STENOSIS 
dominic 
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AORTIC STENOSIS AORTIC STENOSIS 
dominic 

AORTIC STENOSIS 
dominic 

TETRALOGY OF FALLOT  

Ø Associated with T21, T18, del 22q11.2 
Ø Subaortic VSD, aortic overriding, infundibular pulmonic stenosis, 

RVH 
Ø Malaligment VSD with anterior displacement of infundibular 

septum 
Ø Subpulmonary narrowing and overriding aortic root, continuity 

between right outflow tract and the pulmonary trunk 

dominic 

TETRALOGY OF FALLOT TETRALOGY OF FALLOT  dominic 

Ø 60% of cases have chromosomal and other cardiac abnormalities 
Ø Associated with del 22q11.2  
Ø Not detected in four chamber view. Detected in long axis view 

of left outflow ventricular tract 
Ø Increased rotation of cardiac axis, a large aortic root, AO/AP>1 

TETRALOGY OF FALLOT  dominic 
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* 
 Association with atrioventricular 

septal defect suggests 
autosomal trisomies -T21 

 
 Fetal karyotype and FISH for del 

22q11 is recommended 

TETRALOGY OF FALLOT  dominic DOUBLE OUTLET RIGHT 
VENTRICLE (DORV) 

Ø Associated with aneuploidies (T18) and del 22q11 
Ø Most of great arteries connected to right ventricle 
Ø Four chamber view is normal, deviation of cardiac axis 
Ø Both great arteries arise from the right ventricle 

bogdan 

Ø DSV under the great arteries 
 
Ø DD with large DSV, Fallot, TGA 
 
Ø Fetal karyotype and FISH for del 

22q11 recommended 

DOUBLE OUTLET RIGHT 
VENTRICLE (DORV) 

bogdan 

DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLE 
bogdan 

TRUNCUS ARTERIOSUS 

Ø Most frequently seen with del 
22q11 

Ø A single arterial vessel arises from 
the heart 

Ø Almost always a large DSV 
(malalignament type), four chamber 
view is normal 

Ø Visualization of pulmonary arteries 
is essential for DD with Fallot 

Ø Fetal karyotype and FISH for del 
22q11 is recommended 

TRUNCUS ARTERIOSUS TRUNCUS ARTERIOSUS 
claudiu 
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claudiu 

INTERRUPTED AORTIC ARCH 

Ø A discontinuity in the aortic arch 
Ø Can be complete or maybe an atretic fibrous segment 
Ø An arch in the higher chest from which no or too few vessels 

originate 
Ø In sagittal section aorta can be traced into the carotids but no in 

descending aorta 
Ø It is necessary  fetal karyotype and del 22q11 

dominic 
INTERRUPTED AORTIC ARCH 

dominic 

Interrupted aortic arch  
Mary Jo Rice, Gianluigi Pilu, Chaoui 

INTERRUPTED AORTIC ARCH 
dominic 

* 

* has been reported to be more frequent in trisomy 21 fetuses (15%) and in 
del 22q11.2 

 
* this is at least a 10-fold higher risk for trisomy ! 
 
* a vessel leading from the junction of the aortic arch and the ductus 

arteriosus, behind the trachea and towards the right clavicle 



11 

COARCTATION OF THE  AORTA 

Ø 35% of infants with Turner syndrome will present coarctation, also in 
T21  

Ø a localized narrowing of the juxtaductal arch, most commonly between 
the left subclavian artery and the ductus 

Ø Fetal karyotyping is indicated 

dominic 

COARCTATION OF THE  AORTA 
dominic 

dominic HYPOPLASTIC LEFT HEART 
SYNDROME (HLHS) 

Ø Hypoplasia of left ventricle and left outflow tract 
Ø Turner syndrome should be considered 
Ø Increased incidence of trisomy 18, or del 22q11 may be present 
Ø Is the leading cause of cardiac death in neonatal period 

claudiu 

HYPOPLASTIC LEFT HEART 
SYNDROME (HLHS) 

claudiu 
hypoplastic left heart 

syndrome is associated with 
Turner syndrome 

Mary Jo Rice, Robet W.McDonald, Gianluigi Pilu,Rabih
 Chaoui 

HYPOPLASTIC LEFT HEART 
SYNDROME (HLHS) 

claudiu 
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Ø Easily seen in four chamber view 
Ø DD with severe aortic stenosis, CoA 
Ø Failure to demonstrate forward blood flow across mitral or aortic 

valve or retrograde blood flow in the ascending aorta 
Ø Fetal karyotype and FISH for del 22q11 is recommended 

HYPOPLASTIC LEFT HEART 
SYNDROME (HLHS) 

claudiu 

* 

* Chromosomal aberrations in 25% cases T21, T18, Turner 45X 
* 33% cases of hydrops and polyhidramnios 
* Abnormal course and connection of the umbilical vein, VCI significantly 

enlarged 
* Failure to visualize ductus venosus with color Doppler 

LOW RISK FOR ANEUPLOIDIES 

Ø Heterotaxy syndrome 
Ø Tricuspid atresia, Ebstein anomaly 
Ø Transposition of great arteries (sometime del 22q11.2) 
Ø Isolated atrial septal defect 

CONCLUSIONS 

1.  T21 has the highest association with heart anomalies - 40%, 
50% of these children have AVSD 

 
2.  High membranous DSV is the most frequent congenital heart 

defect, T21 is associated with inlet defects, and T18 and T13 
with outlet defects 

 
3.  Del 22q11 is the recent most important development in 

understanding heart defects 

 

We only find what we look for 

 

We only look at what we know 

We only know what we understand 
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Anomalii ale 
conexiunilor venoase 
CALOMFIRESCU Marius Vicea 

Embriologie ... 
!  sistemul vascular apare in z 15-16 de la 

conceptie 

!  in z 21 prin unirea celor 2 tuburi endocardice se 
formeaza atriul comun 

!  afluentii sunt 3 perechi de vene simetrice 
sistemice: cardinale, viteline, ombilicale 

!  venele sistemice se varsa prin intermediul 
coarnelor drept si stang ale sinusului venos 

25.04.2014-Targu 
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Embriologie ... 
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Embriologie ... 
Stadiul de dezvoltare simetrica 

S5-6 VG S7 VG 
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Embriologie ... 
Stadiul de dezvoltare asimetrica 

S8-10 VG 
ombilical/vitelin 

S8-10 VG 
cardinale 

25.04.2014-Targu 
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Embriologie ... 
!  sinusul venos se trasforma in sinus coronar si vena 

oblica a atriului stang 
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Embriologie ... 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00246-003-0585-1 

!  sangele din mugurii pulmonari se varsa prin 
plexurile splahnice in venele sistemice 

!  in z 28-30 apare o invaginatie posterioara a 
atriului stang ce se uneste cu plexurile pulmonare 
apoi apar si celelalte 3 

!  pana la sfarsitul S7 VG se formeaza cele 4 vene 
pulmonare prin unirea acestora cu plexurile 
pulmonare 

!  ulterior plexurile pulmonare involueaza treptat 
legatura cu venele sistemice 

25.04.2014-Targu 
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Embriologie ... 

Yagel et. all   
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Sindroemele heterotaxice 
(isomerism) 
!  1:1000 

!  erori incomplete de lateralizare / rotatie (situs) 

!  implica anatomie si locatie anormala a unor 
organe 

!  esec al tiparului asimetric dreapta-stanga  

!  asplenia / isomerism atrial drept – anomalii asoc. 

!  polisplenia / isomerism atrial stang – DSAV / BAVc 

! NU SITUS INVERSUS (complet) 

25.04.2014-Targu 
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IVC - intrerupt 
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colectie Dr.Marginean.C 

IVC - intrerupt 
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colectie Dr.Marginean.C 
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IVC - intrerupt 
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colectie Dr.Marginean.C 

PLSVC 
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Sinkovskaya et al. UOG 2012 

Jouannic et al. ,UOG 2003 

PLSVC 
!  2:1000 

!  izolat 9 % ( Yagel UOG 2010, Berg UOG 2006) 

!  impreună cu anomalii cardiace 23 % ( Yagel UOG 
2010) 

!  impreuna cu anomalii extracardiace:  sindroame 
heterotaxice (41-45%) atrezie esofagiana, hernie 
diafragmatica, sindroame polimalformative (7 %) 
sau anomalii cromozomiale (9 %) ( Yagel UOG 2010, 
Berg UOG 2006 ) 
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PLSVC 
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colectie Dr.Marginean.C 

Agenezie duct venos 
!  6:1000 

!  nu se realizeaza conexiunea intre VO si DV 

!  sunt ombilico-sistemic intrahepatic - prognostic 
favorabil 

!  sunt ombilico-sistemic extrahepatic (iliace, VCI, 
VCS, atriu drept, sinus coronar ...) – prognostic 
rezervat 

!  anomalii cardiace, extracardiace, 
cromozomiale, Noonan – pana la 65% 
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Agenezie duct venos 
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Agenezie duct venos 
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VO dreapta 
!  estimat in jurul a 1:500 

!  poate inlocui VO stg. sau apare ca afluent 
supranumerar al v.porte dr.  

!  deficienta folati, acid retinoic, evenimente 
trombo-embolice 

!  lipsa altor anomalii (inclusiv DV) o incadreaza la 
varianta de normal 
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VO dreapta 
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Anomalii viteline 
!  agenezie completa sau partiala sistem port 

!  diagnostic prenatal rarisim (mai putin de 10) 

!  agenezia completa asociata cu anomalii 
multiple inclusiv cromozomiale – prognostic 
rezervat 

!  agenezia partiala rar asociata cu alte anomalii – 
prognostic favorabil functei de efectul de sunt 
(IC prin debit) 
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Anomalii de conexiune ale 
venelor pulmonare 
!  6-7:100.000 
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Yagel et. all   
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we will find only what we look for 
 

nothing more and nothing less 
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Diagnosticul si 

tratamentul aritmiilor 

cardiace fetale 

Conf. Daniel Muresan

Clinica Ginecologie 1

U.M.F. Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca



 Aritmiile cardiace fetale sunt situatii care pot ameninta 
viata fetala

 Anomalii de ritm cardiac sunt diagnosticate in cel putin 2% 
din sarcini in timpul examinarilor de rutina

 Cele mai multe aritmii fetale sunt extrasistole sporadice 
care au o relevanta clinica redusa si NU necesita nici un 
tratament.

 Mai putin de 10% din cazuri au tahi sau bradiaritmii 
prelungite si persistente care necesita tratament. 

 Tratamentul este complex si sofisticat si necesita o echipa 
interdisciplinara: 
 Specialisti in medicina materno-fetala

 Pediatrii

 Cardiologi



Riscuri fetale

 Tahicardiile prelungite, intermitente sau nu, pot duce la aparitia:
 Insuficientei cardiace congestive

 Hidramnios

 Hidrops fetal. 

 Bradicardiile fetale persistente asociate cu bloc complet sunt 
periculoase intrauterin si postnatal putand determina:
 Insuficienta cardiaca

 Deces fetal

 Anumite aritmii (bloc AV ) pot fii asociate cu malformatii cardiace:
 Izomerism atrial stang

 Malformatii care afecteaza jonctiunea atrio-ventriculara 

 Malformatii cardiace complexe



 Ritmul cardiac fetal normal poate fii in general 

considerat in prezenta unei ritm cardiac fetal 

regulat cu o frecventa intre 110-180 batai/min. 

 O anomalie a ritmului cardiac fetal poate fii 

suspectata in prezenta: 
1. Unui ritm cardiac neregulat

2. O frecventa cardiaca anormal de lenta (<100 bpm)

3. O frecventa cardiaca anormal de rapida (>200 bpm)



Ritmul sinusal normal

• nodul sinusal este peacemakerul 

primar al ritmului cardiac. Impulsurile 

electrice generate in  nodul sinusal 

sunt transmise prin muschiul atrial si 

ajung la nodul atrioventricular. 

• dupa o conducere lenta prin nodul 

atrio-ventricular impulsul electric este 

condus prin reteaua Purkinje la 

miocardul ventricular. 



Fiziopatologia tulburarilor de ritm

 Modificari ale conductibilitatii in caile de 

conducere naturale, date de:

 Modificari ionice

 Anomalii structurale

 Mecanisme lezionale autoimune si reparatorii

 Aparitia unor focare ectopice de excitatie

 Aparitia unor cai de conducere accesorii

 Combinatii intre mecanismele anterioare



 Aritmiile fetale ar trebui ideal evaluate prin 
analizarea directa a activitatii electrice cardiace 
 ECG fetal

 raport semnal – zgomot de fond nefavorabil

 Permite analizarea intervalelor QRS, QT 

 e bazat pe calculul unei medii a complexelor

 NU permite analiza aritmiilor cu ritm neregulat

 Magnetocardiografia – detecteaza campuri magnetice 
mici induse de activitatea electrica cardiaca
 obtinerea unor informatii exacte electro-fiziologice : intervalele 

QRS, QT, variabilitatea bataie cu bataie, modificari ale undei T 

 complexa si scumpa



 Fatul este mai greu accesibil decit
postnatal, astfel incit se folosesc tehnici
indirecte de evaluare:

 Analiza ritmului cardiac (normal sau
anormal) este bazat pe capacitatea de a 
inregistra simultan contractiile atriale si
ventriculare. (miscarea peretilor A si V)

 Ecocardiografia fetala
 M-mode

 Doppler

 Tissue Doppler
 aduce o metoda noua pentru a 

analiza legatura mecanica
(secventa de miscare) dintre
miscarea peretilor atriali si
ventriculari, 

 masoara miscarea miocardului si
permite

- evaluarea functiei diastolice

- directia de miscare si sincronismul
dinamicii miocardice

Tehnici de evaluare indirecte
Fiecare metoda are avantaje si limitari:  

Sunt influentate de raportul semnal/zgomot  

Pozitia fetala, 

Varsta gestationala  

Complexitatea aritmiei; 

Sunt dependente de interpretarea corecta 
de catre medic



Diagnostic
 Regularitatea si frecventa cardiaca fetala pot fii evaluate 

usor prin semnalul Doppler obtinut din cord sau de pe 
arterele fetale. Evaluarea ritmului cardiac fetal fiind astfel 
usoara in cele mai frecvente cazuri (normal sau anormal)

 Cea mai usoara metoda de orientare: Dopplerul ombilical

 Daca la examinarea Doppler se identifica o anomalie, 
evaluarea ulterioara trebuie facuta prin analizarea 
activitatii atriale si ventriculare utilizand  M-mode si 
Doppler.

 Diagramele secventiale permit definirea secventelor 
evenimentelor atriale si ventriculare. In conducerea 
normala a impulsurilor, activitatea atriala (sinusala) 
precede activitatea nodului atrio-ventricular, care 
precede activitatea ventriculara 

 Ecocardiografia NU poate identifica evenimentele 
electrice, numai evenimentele mecanice care le succed. 

 In ecografie intervalul atrioventricular (AV) reprezinta un 
surogat pentru intervalul PR de pe ECG

 In ciuda acestor limitari, ecocardiografia fetala constituie 
cea mai eficienta metoda disponibila de analizare a 
ritmului cardiac fetal. 



Ecocardiografia M-mode

 Avantaje 
 Familiara (cardiologilor)

 Simpla si rapida de efectuat

 Adecvata in majoritatea cazurilor

 Dezavantaje :
 Ferestre ecografice reduse

 Inceputul contractiei atriale si 
ventriculare NU sunt bine definite si 
NU permit masurarea exacta a 
intervalului AV

 Este dificila in cazul insuficientei 
cardiace  



Tehnica examinarii in M-mode
• Cursorul M-mode este plasat prin peretele liber al 

ventriculului drept, prin valva aortica si peretele atriului 

stang. 

• cat mai aproape de junctiunea AV unde miscarile 

peretilor au amplitudinea maxima

O orientare alternativa este cu cursorul M-mode intersectind

peretele atrial drept (RA) si peretele ventricular stang (LV). 

Sectiunea aleasa depinde de pozitia fetala

Se analizeaza succesiunea evenimentelor atrio-ventriculare



ritmul sinusal normal in M-mode

Contractia atriala (a) precede contractia ventriculara (v). In timpul sistolei 

ventriculare valva aortica (Ao) este deschisa (sageti)



Ecocardiografia Doppler
• analizarea fluxurilor intracardiace

• evenimentele sistolice atriale si ventriculare sunt 

mai clar delimitate

• traseu obtinut prin plasarea ferestrei Doppler intre 

valva mitrala si valva aortica cu o dimensiune relativ 

mare (2,5-3 mm) a ferestrei.

• identic se poate analiza si fluxul tricuspidian, 

aortic, pulmonar

• metoda foarte eficienta mai ales cand calitatea 

imaginii in B-mode a ecocardiografiei NU este 

optima (pozitie fetala) 

• permite evaluarea oricaror anomalii de ritm 



Evaluarea Doppler a secventei AV



Circumstante de diagnostic a 

tulburarilor de ritm

 La ecografii de rutina

 La examinarea Doppler ombilicala 

 La monitorizari externe RCF in trim III

 La bilantul altor patologii: anasarca, hipotrofie 
fetala

 Se poate identifica un ritm 
neregulat

anormal de rapid > 200 b/min

anormal de lent si neregulat



Ritm cardiac fetal normal sau patologic
Ritm cardiac normal : 110-160/min

Bradicardie RCF < 110/min

Bradicardie fiziologica RCF intre 100-120/min e normal noaptea

Bradicardie secundara unei patologii materno-fetale Materna: colagenoze, tratament beta-blocant

Fetala: suferinta fetala

Bradicardie primitiva prin tulburare de conducere 

intracardiaca

BAV  gr 2, 3 (complet)

Sindromul QT lung

Tahicardie RCF > 160/min

Severa > 180/min

Tahicardie secundara unei patologii materno-fetale Materna: hipertiroidism, HTA, anemie, tratament 

simpatomimetic, anxietate

Fetala: anemie, hipoxie

Materno-fetala: CMV, corioamniotita

Tahicardie primara prin anomalie a excitabilitatii 

miocardice

Tahicardie supraventriculara: fibrilatie atriala, flutter 

atrial, TPS prin mecanism de reintrare , TSV pe 

focar ectopic

Tahicardie ventriculara



Clasificarea aritmiilor
 Batai ectopice

 Extrasistole Atriale

 Extrasistole Ventriculare

 Tahicardiile
 Tahicardia Supraventriculara 

 Fluterul Atrial

 Tahicardia Ventriculara

 Bradicardiile ( < 100 b/m)
 Batai atriale ectopice blocate 

 Bloc cardiac complet



Extrasistole atriale - M-mode

ESA transmisa 

• sunt frecvente, reprezinta > 80% din aritmiile fetale si sunt detectate la 
aproximativ 1.7% dintre fetii din trimestrul III 
• de obicei apar intimplator
• sunt caracterizate de o pauza compensatorie incompleta. 
• pot fi conduse la ventriculi sau pot fii blocate (cele care NU sunt transmise la 
ventriculi NU apar pe fluxurile Doppler fetale)
• sunt benigne si de obicei dispar spontan si NU necesita tratament
• ritmurile cardiace neregulate depistate la controalele prenatale de rutina
necesita o evaluare completa, deoarece o mica parte dintre ele:

• pot evolua catre aritmii importante (1-5%)
• se pot asocia cu malformatii cardiace

ESA blocata



Extrasistole atriale

M-mode: extrasistola atriala blocata, NU 

este transmisa la ventriculi - A4

Doppler flow: extrasistola atriala ectopica 

(AE) care NU este urmata de flux aortic. 

EA NU este condusa la ventriculi 

(blocata). 

Semnal Doppler ombilical neregulat  

(UA) determinat de:

(1) extrasistola atriala condusa

(2) extrasistola atriala blocata 



Extrasistole ventriculare 

• ritmul atrial este perfect 

regulat si apare o singura 

extrasistola ventriculara (EV)

• sunt caracterizate de o 

pauza compensatorie 

completa 

• sunt mai rare decit 

extrasistolele atriale. 

• sunt de asemenea benigne si 

NU necesita tratament. 



Clasificarea aritmiilor
 Batai ectopice

 Extrasistole Atriale

 Extrasistole Ventriculare

 Tahicardiile
 Tahicardia Supraventriculara 

 Fluterul Atrial

 Tahicardia Ventriculara

 Bradicardiile ( < 100 b/m)
 Batai atriale ectopice blocate 

 Bloc cardiac complet



Tahicardiile 
 Frecventa cardiaca > 200 b/min 

 Prezente in aprox. 8% din cazurile cu aritmie cardiaca

 Majoritatea au o conducere A:V de 1:1
 Tahicardia Supraventriculara

 Fluterul atrial 
 De obicei este prezent cu grade variabile de bloc A-V

 Fibrilatia atriala

 Tahicardia ventriculara (f.rara)

 Tahicardia fetala prelungita determina mortalitate si morbiditate 
fetala . 

 in 1-5% din cazuri exista malformatii cardiace:
 Anomalia Ebstein

 coarctatie de aorta

 tumori cardiace

 Se pot trata intrauterin eficient 



Tahicardia supraventriculara 
• cel mai frecvent mecanism de TSV este 
tahicardia AV de reintrare

• reprezinta 60-90% din tahicardiile fetale 

• Rezultatul este o TSV tipica: 

• un interval Ventriculo-Atrial scurt (VA/AV ratio 
< 1), 

• raport A:V de 1:1

• frecventa cardiaca (ventriculara) este de obicei in 
jur de 220- 340 bpm 

• se caracterizeaza prin debutul brusc al tahicardiei

• debutul poate aparea dupa multiple extrasistole 
atriale ectopice (EA).

• debut brusc pe o extrasistole

• final brusc pe o pauza compensatorie

• frecventa regulata a tahicardiei



Fluterul atrial
• cel mai des este datorat unui circuit de 

reintrare cu cai patologice in atrii. 

• apare de obicei mai tarziu in sarcina decit 

TSV. 

• reprezinta 20-30% din tahicardiile fetale

• frecventa atriala este intre 350 si 500 bpm. 

• prezenta unui bloc AV ( 2/1, 3/1, variabil) 

duce la un ritm ventricular mai bine tolerat, de  

220-240 bpm, uneori neregulat

• pot apare complicatii hemodinamice. 

• hidropsul fetal 

• parametrul cel mai important in 

evaluarea prognosticulului tahiaritmiilor. 

• este asociat cu o mortalitate de 27% 

fata de o mortalitate de  0-4% in cazuri 

fara hidrops.  



Tahicardia ventriculara

• frecventa ventriculara (v) 

este de 180-300 b/m fata de  

frecventa atriala de  150 b/m

• NU exista nici o legatura

intre succesiunea

contractiilor atriale si

ventriculare. 

• determinata de un focar 

ectopic ventricular



Conditiile unui tratament eficient: 
 Diagnosticul exact al tulburarii de ritm

 Daca este posibil si al mecanismului electrofiziologic

 Confirmarea integritatii cardiace structurale

 Evaluarea virstei sarcinii

 Evaluarea functiei cardiace fetale
 aparitia insuficientei cardiace, initial diastolice

 reflux tricuspidian

 aparitia unei suprapresiuni in sectorul venos

 cardiomegalie

 reverse flow pe Arantius

 aparitia hidropsului

 O cunoastere a farmacologiei si farmacocineticii a 
agentilor antiaritmici la mama si la fat. 

 Trebuie efectuata o analiza a raportului risc - beneficiu 
inainte de a incepe orice tratament. 
 Efectul fetal

 Efectul matern

 Efectul proaritmic 



Tratamentul tahicardiei
 Nu se trateaza: fetii cu tahicardie intermitenta si fara semne de afectare 

hemodinamica ( reflux AV sau cardiomegalie )
 Este necesara o supraveghere atenta pentru a decide daca si cand este necesar 

sa se inceapa tratamentul sau daca este momentul pentru ca fatul sa fie nascut

 Nasterea imediata– pentru tratament postnatal dupa 35 SA

 Tratament intrauterin– daca exista tahicardie persistenta sau afectare 
hemodinamica pentru a preveni insuficienta cardiaca congestiva si decesul 
fetal. 
 Tratamentul intrauterin poate scadea mortalitatea fetala sub 5-10%

 Tratamentul antiaritmic prenatal poate fi: 
 Tratament administrat gravidei - transplacentar – este metoda preferata cel mai 

frecvent. Pentru a fii eficient este necesar ca drogurile administrate sa ajunga la 
o concentratie fetala eficienta. 

 Si/sau terapie fetala directa – este utilizata pentru tratamentul acut al tahicardiilor 
persistente, refractare la tratament transplacentar, mai ales daca sunt insotite de 
hidrops fetal sau edem placentar. 

 Nu exista trialuri prospective randomizate care sa documenteze 
superioritatea unui anumit medicament in tratamentul tahicardiilor fetale. 



Tratamentul tahicardiei
 Cand supravietuirea fetala poate fii compromisa 

de o nastere prematura, in general inainte de 
34-36 SA, trebuie inceput tratamentul prenatal

 Incetinirea proprietatilor de conducere electrica
determinind intreruperea circuitului de reintrare. 
 Obtinut eficient prin utilizarea digoxinei, care este 

considerat medicamentul de electie pentru 
tratamentul tahicardiei supraventriculare. 

 Daca administrarea digoxinei nu converteste 
tahicardia se va utiliza flecainida sau amiodarona ca 
medicament de linia a doua.

 Se pot utiliza ca medicamente de linia a doua si: 
verapamil, sotalol, procainamide, quinidina si 
propranololul. 



Digoxina

 Absorbtia enterala a digoxinei

 Poate fii limitata in timpul sarcinii

 In prezenta hidropsului fetal, transferul transplacentar 

al medicamentelor poate fii si el limitat. 

 Tratamentul prenatal transplacentar trebuie monitorizat 

foarte atent prin masurarea concentratiei serice 

materne a antiaritmicelor (posibil efect proaritmic) 

 Daca medicamentele trebuie administrate intravenos 

matern, administrarea trebuie facuta pe sectia ATI.

 In timpul administrarii trebuie efectuata monitorizarea 

ecocardiografica a ritmului cardiac fetal



Digoxina
 Incetineste frecventa ventriculara prin blocajul partial al nodului AV. 

 La fetii nehidropici nivelul seric ajunge la 70-100% din nivelul seric 
matern. 

 La fetii hidropici pasajul transplacentar este afectat si nu se pot 
atinge nivele serice fetale eficiente. 

 In aceste cazuri tratamentul cu digoxina in monoterapie este 
ineficient. 

 Digoxina este o alegere buna pentru tratamentul fetilor nehidropici 
cu fluter sau tahicardie AV. 

 Digoxina are o eficienta redusa in cazurile cu mecanism de 
reintrare.

 Sunt necesare doze crescute de incarcare si de mentinere, dar 
protocoalele variaza intre centre. 

 Se administreaza
 o doza de incarcare de 0.5-1.0 mg i.v. 

 urmata de o doza de intretinere de 0.25 mg  administrata de 2-3 x/zi.



Serii de tratament a tahicardiilor fetale

Prenatal Diagnosis of Fetal Arrhythmias

Janette F. Strasburger, Clin Perinatol 32 (2005) 891– 912



Clasificarea aritmiilor
 Batai ectopice

 Extrasistole Atriale

 Extrasistole Ventriculare

 Tahicardiile
 Tahicardia Supraventriculara 

 Fluterul Atrial

 Tahicardia Ventriculara

 Bradicardiile ( < 100 b/m)
 Batai atriale ectopice blocate 

 Bloc cardiac complet



Bradicardia sinusala si batai ectopice blocate

 Episoade tranzitorii si benigne de bradicardie
sinusala apar frecvent in trimestru I si II de 
sarcina. 

 Frecvente cardiace persistente < 100 bpm 
necesita evaluare ecocardiografica. 

 Bradicardia sinusala se caracterizeaza printr-o 
conducere AV 1:1

 Etiologie
 Suferinta fetala preterminala

 Disfunctie a nodului sinusal, 

 Unica manifestare a unui sindrom QT lung. 

 Daca bataile atriale ectopice sunt blocate
regulat, ca in bigeminismul atrial frecventa
ventriculara este intre 70-80 bpm.

 Anomalia este bine tolerata de fat, nu necesita
tratament si este de obicei autolimitata.  

 Bataile ectopice blocate trebuie deosebite de 
blocul AV 



Bradicardiile 

Batai atriale ectopice blocate

Exista doua batai atriale dintre care 

numai una este condusa si urmata de o 

contractie ventriculara, ducand la o 

bradicardie fetala.  



Blocul atrio-ventricular
 activitate atriala normala cu o anomalie in 

conducerea AV 

 Blocul de gradul I – interval AV prelungit. 
Frecventa cardiaca este normala, conducerea 
este 1:1. NU poate fii detectat la examinari de 
rutina deoarece frecventa cardiaca este 
normala.
 Intervalul P-R > 150 ms

 Se poate masura in Doppler sau TM

 Bloc de gradul II – poate fii de tip I sau II. 
 In tipul I (Wenckebach) apare o alungire 

progresiva a conducerii AV pana cand un impuls 
este blocat. Apare un ritm cardiac usor neregulat, 
dar frecventa cardiaca este normala. 

 In tipul II (Mobitz II), unele batai sunt conduse si 
altele sunt blocate fara o prelungire anterioara a 
intervalului AV. Conducerea AV este de obicei 
2:1 si rareori 3:1. 

 In blocul de gradul III – blocul complet (BAVC) 
este o intrerupere completa a conducerii AV, 
astfel incit atriile si ventriculi bat separat.



Bloc cardiac complet 

 frecventa atriala este
normala

 frecventa ventriculara
este scazuta, 

 nu exista nici o legatura
intre contractia atriala si
ventriculara.



 este rar, 1:15.000-22.000 de nou-nascuti vii. 

 Etiologie:
 Izomerism atrial stang

 50% asociat cu malformatii cardiace complexe ce intereseaza nodulul AV

 Transpozitie corectata congenital a marilor vase. 

 datorat trecerii transplacentare a anticorpilor materni IgG cel mai frecvent de tipul   
anti-Ro (SS-A) or anti-La (SS-B)

 Aprox. 1-2% dintre gravide au atc anti-Ro/SSA si/sau anti-La/SSB. Dintre 
acestea la 1-2% atc trec in circulatia fetala in trimestrul II si duc la distrugerea 
progresiva a nodului AV cu inlocuirea cicatriceala a acestuia cu un tesut 
fibros. 
 ca rezultat apare o prelungire progresiva a intervalului de conducere AV

 Apare un bloc de gradul I (depistabil prin ex. Doppler) sau II

 depistat in aceste stadii tratamentul poate prevenii progresia catre un bloc 
complet. 
 Intervalul de conducere AV este < 140 ms la orice virsta de sarcina.

 In aceste situatii tratamentul cortizonic trebuie inceput intre 20-24 SA

 Necesita o urmarire fetala atenta deoarece functia cardiaca se poate 
decompensa si poate aparea hidropsul fetal. Acesta este cel mai important 
factor de prognostic negativ, impreuna cu asocierea cu malformatii cardiace 
complexe. 

Blocul atrio-ventricular complet



Blocul atrio-ventricular
 Se dezvolta > 18 SA si are manifestarea intre 20-24 SA. 

Cele mai multe cazuri  (82%) apar <30 SA 

 Prognosticul pentru blocul complet este mai bun in cazul 
etiologiei autoimune decit in cazul asocierii cu 
malformatii cardiace, dar si asa exista o mortalitate 
perinatala semnificativa de 18-43%.

 Factori prognostici negativi ai BCAV sunt: 
 Hidropsul fetal

 Fibroelastoza endocardica (zone hiperecogene endocardice 
persistente) 

 Nasterea prematura 

 Frecventa cardiaca <55 bpm.



Blocul atrio-ventricular - Tratament
 In formele autoimune au fost folosite multiple tratamente care au incercat 

sa:
 Previna inflamatia miocardului, 

 Sa creasca frecventa cardiaca 

 Sa trateze insuficienta cardiaca. 

 Tratamentul fetilor cu bloc incomplet are ca scop oprirea evolutiei bolii catre 
blocul complet

 Se administreaza steroizi de tipul dexamethasona si betamethasona care 
traverseaza placenta mai bine ca prednisonul.  

 Simpatomimetice de tip β-agonisti: terbutaline si salbutamol au fost folositi 
pentru a creste frecventa ventriculara fetala cu succes variabil. 

 Plasmafereza materna sau administrarea de imunoglobuline nespecifice si 
azathioprina sunt optiuni terapeutice care incearca sa reduca nivelul seric 
matern de anticorpi. 

 Protocoale institutionale de utilizare a corticosteroizilor si beta-stimularii 
amelioreaza prognosticul fetal. 

 Cei mai multi nou-nascuti care supravietuiesc necesita implantarea unui 
stimulator cardiac (peace-maker) in primul an de viata. 



Algoritm diagnostic:

aritmii cu ritm cardiac regulat



Algoritm diagnostic :

aritmii cu ritm cardiac neregulat



Prognosticul aritmiilor fetale
 Prezenta sau absenta hidropsului fetal este cel mai 

important factor predictiv al tahiaritmiilor si al blocurilor 
AV. 

 Diagnosticul corect al tipului de aritmie

 Tratament corect 

 Evaluarea rasunetului asupra functiei sistolice si 
diastolice 

 Varsta gestationala

 Tahicardia persistenta si blocul cardiac sunt asociate cu 
mortalitate fetala si perinatala crescuta si necesita 
supraveghere fetala atenta

 Asocierea cu malformatii cardiace 



Multumesc 



Dominic Iliescu

Unitatea de Diagnostic Antenatal, UMF Craiova, SCJU Craiova

CURS DE ECOCARDIOGRAFIE FETALA, 25-26 aprilie, 2014



Arcul aortic, conexiuni, ramuri





ARCUL AORTIC INTRERUPT

ARCUL AORTIC LA DREAPTA



 Ingustarea arcului aortic care variaza:

de la o leziune discreta shelf-like in lumen pana la ingustarea unui segment al arcului Ao



Frecvent

 localizata, 

 la nivelul istmului Ao, intre a.S.S. si DA.

 Indentatie ”shelf” 



Rar

 Hipoplazie tubulara a istmului AO sau chiar a portiunii transversale

 De obicei intre a.CC.S. si a.S.S. si se poate extinde in vasele bahiocefalice



 5-8%din CHD

 1,5



 Frati

 Parinte (mama)

2-6%

4%



 AoD este corect perfuzata prin DA

 CoAo - bine tolerata intrauterin



HEMODINAMICA

 O parte din cazurile

unde CoAo este descoperita precoce in sarcina, 

progreseaza catre HLHS



 DZ



 XO (35% au CoAO)

 T21

 22q11



Frecvente:

 Valva Ao bicuspida -85%

 Persistenta DA

 DSV

Rare:

 Stenoza subAo

 DSAV

 TGA

 DORV



”most challenging diagnosis 

to make or exclude in fetal life”



a AAo poate rata CoAo.

pentru vizualizarea indentatiei



Exista si tehnici care ne ofera posibilitatea unei vizualizari superioare, spatiale, 

dar greu de folosit de rutina

 In modul B-flow





 HD directional power Doppler







postnatal

prenatal



 De aceea, 

sunt cele mai folositoare pentru diagnostic

4CV

 Disproportia ↑ VD comparativ cu VS 

 Normal 1.19

 Anormal 1.5

 Poate lipsi in prezenta DSV

 dar left-right shunt! In loc de bidirectional



VD

VD

VS

VS



 Diagnostic diferential HLHS:
 Contractilitate N a VS

 VM functionala



OTV

 PA / Ao > 1.6

Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



3VTV

 Diametrul AAo (mai ales la nivelul istmuluiAo) ↓ comparativ cu AP / DA

 Disproportia arcelor (3VTV) este mai specifica decat disproportia ventriculilor (4CV)

SEMNELE INDIRECTE



 Raportul intre diam. istmal si ductal ~ 1

 indiferent de VG sau FL

 Anormal < 0.74



 Disproportia arcelor (3VTV) si a ventriculilor (4CV) → vizualizarea AAo in plan longitudinal

 Permite evaluarea optima a localizarii, intinderii si gradului de stenoza





 + inca un marker – prezenta fluxului Doppler continuu (si in diastola) la nivelul istmului Ao



 Au fost propuse ”Z-scores” (valori standard normale) pentru masurarea

 grosimii istmuluiAo, 

 arcului transversal si

 unghiului dintre istmulAo si DA



 Definire superioara a fluxului Ao, implicit a zonei de ingustare (3VTV, Aao longitudinal)

 Demonstrarea turbulentelor la nivelul stenozei



Tehnica color Doppler 
ne pune in evidenta mai bine 
calibrul arcurilor arteriale



 4D STIC



 Dg diferential HLHS prin demonstrarea umplerii VD in diastola (4CV)

SEMNELE DOPPLER COLOR / POWER 







 Posibil, cu ajutorul acelorasi semne descrise anterior





 & higroma / hidrops →  XO

 & RCIU, alte anomalii → T13





 ~ severitate si momentul interventiei

 Mortalitatea
 in lipsa interventiei in copilarie – 84%

 legata de interventie 5-15% ~ anomaliile &

 Recurenta
 15-30% daca interventa este efectuata la sub 1an

 5% daca interventa este efectuata dupa1an

 HTA (daca este reparata dupa 5 ani)

 Anevrism aortic (patch aortoplastie sau angioplastie)



 TOP este oferita, mai ales daca o leziune severa este
diagnosticata precoce.

 Evaluare anomalii associate (structural / cromozomiale).

 Izolata, nu modifica managementul obstetrical.



 HLHS – discutat anterior

 AAoI tip A – flux in Aao plan longitudinal

 Multe FP in sarcina peste 32SA, datorita semnelor indirecte:
 Discordanta in favoarea VD

 Istm Ao ingustat



COARCTATIA DE AORTA

ARCUL AORTIC LA DREAPTA



 Separare completa a arcului ascendent
de cel descendent

 Clasificat pe baza localizarii
intreruperii in relatie cu vv. br-cefalice.

A 42%B 55%C 3%



 1%din CHD



Tipul A – hemodinamica si imagistica asemanatoare CoAo. 

 Dg diferential – continuitatea Aao in sectiune longitudinala



Tipul B

 4CV sau 5CV & 90% VSD

 3VTV continuitatea AAo nu poate fi demonstrata

 Aao longitudinal - continuitatea AAo classic nu poate fi demonstrata, ci un traiect
drept al Ao cu 2 ramificatii



4CV
DSV larg
Ao diametru redus la emergenta

Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



DSV inaparent pe 4CV, 
apare pe sectiunile orientate spre emergenta Ao Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



3VTV
AP dimensiuni crescute, Ao redusa & discontinuitate

Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



Arc Ao, longitudinal
dimensiuni reduse
absenta curburii caracteristice
absenta continuitatii cu AoD

Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



Cele doua ramificatii ale Ao Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



Color Doppler, baleaj stanga-dreapta
Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



Arc P, longitudinal
dimensiuni crescute
continuitate cu AoD Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



 3VTV absenta AoA din ”V-sign”                                                    Normal

PA

PA
Ao

SVC





COARCTATIA DE AORTA

ARCUL AORTIC INTRERUPT





Jesse E. Edwards





Involutiile normale embriologice Hemodinamica prenatal          Hemodinamica postnatal

1 1 2
3 33

2 21



Anomaliile rezulta din 

 persistenta si / sau regresia anormale

 a unei / unor parti ale arcurilor aortice.

DAA

RAA & ALSA 

RAA & MIB & rE DA 

LAA & RDAo & RDA 

ARSA ALPA





Asociere cu anom congenitale ↓10-50%

Inel vascular – disfagie, dispnee, dilatatii anevrismale





STG

STG

DR

DR

LVOT

RVOT



“U” in loc de “V”











Anomalii cardiace, T21















de obicei



dar
Ao DA

















Asociere cu anom congenitale ↓20%

Inel vascular – disfagie, dispnee, dilatatii anevrismale













Postnatal

 Diagnostic radiologic







 Inel vascular



 Diagnostic radiologic al compresiunilor exercitate pe trahee, esofag
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 Cea mai comuna malformatie cardiaca cianogena

 0.3% nasteri fetusi vii

 7-10% din CHD

 Usor mai frecventa la sexul M



 Niels Steensen (1638-1686) 
 teolog, anatomist, biolog danez

 in 1672 a descris tetralogia Fallot. 

 In Danemarca protestanta nu a fost posibil sa detina o functie in 
Universitatea din Copenhaga datorita functiei clerice catolice.



 In 1773 descrisa de Edward Sandifort



 In 1888 - corelatia clinico - AP cu descrierea celor
4 caracteristici anatomice, responsabile pentru
“la maladie bleue“.

Étienne-Louis Arthur Fallot (29. IX.1850 – 30.IV.1911).

E. L. A. Fallot. Contribution à l’anatomie pathologique de la maladie
bleue (cyanose cardiaque). Marseille médical, 1888, 25: 77-93,
138-158, 207-223, 341-354, 370-386, 403-420.

 Teza pneumotorax.

 Din 1888 - Profesor Igiena si Medicina Legala in Marseille.





 DSV
 in p. superioara(outlet/subAo/perimb)

 unic

 larg

 cu malpozitie septala

 Valva Ao incaleca DSV (overriding) 
 Gradul difera 5-95% conectata cu VD

 Stenoza a.P. 

 valvulara (25%) / & (25%) / infundibulara, subvalvulara (50%), prin deplasarea anterioara a 
septului infundibular

 Gradul difera si este principalul determinant al severitatii bolii.

 Hipertrofie VD 
 (NUMAI postpartum)



 Crestere inegala a septului Ao-P

 malaliniament anterior

 Overriding Ao VSD Stenoza a.P. 

 HVD dezvoltata progresiv dupa nastere

datorita obstructiei intalnite de fluxul sangvin la iesirea din VD 



 Boli materne

 DZ (x3)

 Fenilcetonuria

 Medicatie materna

 Acid retinoic (acne, eczema, cancer)

 Trimetadiona / parametadiona (antiepileptice)



 Stenoza a.P. 

 → flux crescut in Ao → diametru Ao crescut

 Un grad crescut de stenoza a.P. 

 → circulatia P asigurata retrograd, prin DA

 Tolerata intrauterin, cu exceptia situatiei

 & absenta valvei P (cu regurgitare masiva din a.P. dilatata in VD)



 Stenoza a.P. stg                              40%

 Valva P bicuspida 60%

 RAA 25%

 ASD, AVSD – Pentalogia Fallot - 15%, 

 Anomalii ale aa. coronare 10%

 Valva a.P. absenta 3-4% → hidrops, traheo-bronho-malacie dat. compr. prin aa.P.

 Atrezie a.P. in loc de stenoza→ nou-nascutul este ductal-dependent

 T/PAPVR

 Altele:
 VATER, VACTERL

 Gastro-intestinal (omfalocel, CDH)

 SNC

 Scheletale

 T18, T21, del 22q11 DiGeorge



 Frecvent nedetectata prenatal daca
doar 4CV este investigata

incidenta apicala





 Un semn important in 4CV este

AD

VD









 DSV:

 inaparent pe 4CV, 

 mai degraba aparent pe 5CV / LVOT

4CV

5CV



Ao

VSVD
SIV

 Incalecarea DSV de catre Ao (overriding)



4CV

5CV / LOT



Ao

VSVD
SIV

incidenta apicala



Ao

VS
VD

SIV



incidenta laterala



Ao

Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures

incidenta longitudinala



Ao

Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures




Ao

a.P.





Ao

a.P.



 Sectiune transversala



 Sectiune longitudinala



 Sectiune longitudinala

Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



 Confirmarea semnelor principale

 a.P. PSV ↑ (obstructie)

 flux absent / inversat in a.P. (stenoza ↑ / atrezie P)



 Extreme:

 Forme minore stenoza a.P.  sau incalecare sept de Ao

 Acestea pot apare tardiv – chiar T3

 Diferentierea dificila de DSV izolat

 s.P. severa – a.P. nevizualizata

 Diferentierea dificila de atrezie P. + DSV si TAC



 Artefact  ce sugereaza overriding Ao

(discontinuitate septo-Ao)

 Color Doppler

 Re-orientare corecta a sondei







DIAGNOSTICAT

 Trim I

 & RAA



RAA

a.P.





RATAT



Trimestrul al II-lea:

2D Gray-scale



2D duplex color Doppler 4D STIC



PA

Confirmare anatomo-patologica

Ao

a.P.



DSV



a.P.
Ao

VD



 HVD nu apare prenatal, datorita sunturilor (DSV, DA, FO)



REEVALUARE

 Re-evaluarea DSV si a anomaliilor coronare - utile pentru predictia
 timingului interventiei chirurgicale

 prognosticului postoperator

 Din pacate – imposibil de evaluat prenatal



Izolata – prognostic favorabil

 Reparatie completa – interventia de electie. Sunturi paleative – ocazional

 Mortalitate postoperatorie ↓ - 2%

 Prognostic pe termen lung – favorabil pt copilarie si adolescenta

 Supravietuire la 20 ani : 98% (ToF) si 88% (atrezie a.P.+DSV)

 Supravietuitorii – 100% clasa I NYHA

 Probleme pe termen lung: defecte reziduale, i.P., disfunctia VD, aritmii

 Asociata cu anomalii (absenta valvei P / conotruncale

/ extracardiace / cromozomiale) - nefavorabil



 Investigatii:

 Anomalii structurale &?

 Cariotip? 

 FISH 22q11?



 Izolata
 Nu modifica managementul obstetrical

 & absenta valvei P 

 → hidrops / pha (obstructia deglutitiei datorita a.P. dilatate) 
→ nastere programata la termen



 Frati

 Parinte (mai ↑ in cazul mamei) 3%





Defectul de sept atrial ASD, 
ventricular VSD , atrioventricular 

AVSD

Claudiu Mărginean

UMF Tîrgu Mureș



Defectul de sept atrial ASD



Definiție: comunicare prin septul atrial AS/ AD

Clasificarea ASD: 

- septum primum considerat parte a AVSD(incomplet)  

- septum secundum generat de lipsa țesutului în 
regiunea FO ,  dg. absent practic prenatal, dar FO 
patent este prezent la 30 % din adulți Kerut 2006 

- tip sinus venosus, dg absent practic prenatal Allan 1994

- tip sinus coronar asociat cu anomalii de sinus 
coronar, LPSVC

Incidența postnatală a ASD: 7 % din MCC, F/B=2/1
Hoffman 1978, Samanek 1992

Defectul de sept atrial ASD



Diagnostic: foarte dificil pentru defectul izolat, ca 
ASD  ostium sec., de tip sinus coronar sau tip sinus 
venosus.  

Pentru ASD tip ostium primum,  de fapt AVSD 
incomplet, apariția unei lipse a hipercogenității  
normale a septului , deasupra valvelor A-V, plus 
inserția uzual liniară a acestora . Doppler CFM 
poate ajuta  la precizarea dg. în secțiunea ,, 4 
camere„

Defectul de sept atrial ASD



Defectul de sept atrial ASD tip ostium primum (AVSD incomplet) – 19 săpt.



Defectul de sept atrial ASD tip ostium primum ( AVSD incomplet) – 19 săpt.



Defectul de sept atrial ASD

Predicție pentru ASD tip ostium 
secundum?
- FO sub 8 mm normal la termen
- FO/Ao asc, normal cca 1,   a 

fost de 1.22–1.40  la feții ce au 
dezvoltat ASD tip ostium sec.

              Liu,  Exp Ther Med. May 2013



Diagnostic diferențial: sinusul coronar dilatat cu 
persistența venei cave superioare stângi , 
extrasistole cu mișcări pardoxale ale flap FO

Defectul de sept atrial ASD



Asocieri: ASVD, izomerism, anomalii ale conexiunilor 
venoase pulmonare sau LPSVC, ventricul unic, b. 
Ebstein, atrezie de tricuspidă cu DSV, atrezie de 
pulmonară, Gotsman 1965 Ettedgui 1990

Sindroame genetice, ca Down,Holt –Oram ( ASD tip II) 
Abuhamad/Chaoui 2010

Evoluție intrauterină:  fără modificări hemodinamice

Prognostic: bun, în general, posibilă chiar închiderea 
spontană 'in utero‘Bianchi/Crombleholme,D‘Alton, Malone-  Fetology 2010

iar până la 4 ani – 58% Cockerham 1983.

Doar copii simptomatici necesită terapie chirurgicală 
sau cardiologică intervențională a ASD – Ward 1994

Defectul de sept atrial ASD



Definiție: zonă deschisă în sept ce duce la 
comunicare hemodinamică între VS și VD.

Frecvență: 

-după bicuspidia Ao , cea mai întâlnită MCC (30 
%)  însoțește 30 % din anomaliile cardiace Ferencz 

1993, 

-intrauterin 5-10%  asociată cu anomalii cardiace 
Allan 1994, 

- postnatal incidență mare, de  5 %  Roguin 1995, dar 
Hoffman /Kaplan 2002  găsesc doar 3,5 /1000 nou 
născuți vii

Defectul de sept ventricular VSD



Are 4 forme- inlet între valvele A-V, 
outlet în apropierea valvelor 
arteriale deasupra crista 
supraventricularis –con 
subpulmonar,
perimembranos la nivelul tractului 
de ejecţie a ventriculului stg. sub 
crista supraventricularis- 80 % , 
muscular sau trabecular de sub 
inserţia VT spre apex
Minette /Sahn 2006

Defectul de sept ventricular VSD



Diagnostic: 

- defect de 2-3 mm, în trimestrul II sau III ,  2 D

- Supradiagnostic prin Doppler CFM (ǂ dg)

- De obicei incidental, datorat asocierilor

Inlet- necesită secțiune ,, 4 camere" axială 
(transversală)

Muscular: zonă anecogenă interpusă în sept, de multe 
ori descoperire accidentală la utilizarea Doppler CFM 
,, 4 camere" apicală , mai ales axială

Perimembranos: în ,,5 camere"   , continuitatea 
septo-aortică este întreruptă

Tehnicile STIC , sau ,,X plane "  ale sondelor matriceale 
pot fi de folos

Defectul de sept ventricular VSD



Defectul de sept ventricular VSD muscular



Defectul de sept ventricular VSD perimembranos



Defectul de sept ventricular VSD- perimembranos, subaortic, 37 săpt.



Defectul de sept ventricular VSD- inlet,32 săpt.



Defectul de sept ventricular VSD- inlet, 24 săpt



Asocieri posibile :
Defectul de sept atrioventricular AVSD 
Atrezia de valvă tricuspidă 
Atrezia de valvă mitrală
Ventricul unic
Complexul Fallot
Atrezia de valvă pulmonară
Trunchi arterial comun CAT
Ventricul drept cu dublă cale de ieșire DORV
Transpoziția marilor vase TGA
Coarctația de aortă Co Ao  
Trisomii 21,18,13 (20%) 
defect izolat?                                 Abuhamad/Chaoui 2010

Defectul de sept ventricular VSD



Prognostic postpartum : defectele largi pot duce 
la insuficiență cardiacă dreaptă, iar cateterismul 
poate evalua rezistența vasculară pulmonară. 
Majoritatea nou născuților simptomatici tind să 
dezvolte insuf. cardiacă la 1-2 luni.  Cei 
asimptomatici la naștere , necesită oricum 
ecocardiografie.
Bianchi,Crombleholme,D‘Alton, Malone-  Fetology 2010

Defectul de sept ventricular VSD



Defect de sept ventricular , prognostic ,, in utero „   și postpartum

Axt-Fliedner , UOG 2006



Defect de sept ventricular, prognostic în funcție de VSD/Ao 

Gomez, UOG 2013

Pe un lot de 72 de cazuri, închiderea  chirurgicală a 
defectului a fost necesară la 50 % în prezența unui 
defect perimembranos și 13 % la defect muscular 
Mosimann UOG ' in press'



Definiție: 

- AVSD complet ( canal atrioventricular) combină 
ASD septum primum cu VSD, plus valvă unică 
atrioventriculară anormală  88% Allan 1999

-AVSD incomplet ASD septum primum cu 2 valve 
separate ( valva mitrală malformată ) 12% Allan 1999

Clasificare: balansat- VS=VD, nebalansat VSǂVD 
(izomerisme)

Incidență: 1-5 %  din MCC Samanek 1991, Rowe 1981

Defect de sept atrioventricular AVSD



Yoo , UOG 2004

Defect de sept atrioventricular AVSD

Normal AVSD complet AVSD incomplet



Diagnostic: secţiunea,, 4 camere"   apicală, cu apariţia 
unei ,, defect" anecogen  în centrul inimii în diastolă, în 
loc de ,, crux cordis" , iar în sistolă  valvele A-V apar 
liniare- forma completă
Formele incomplete  au doar liniaritatea valvelor şi 
ASD, iar formele nebalansate + disproporţia VS/VD  .

Lungimea atrială/ lungimea ventriculară> 0,6 Machlitt 
2004

Doppler CFM indică defectul larg şi identifică 
regurgitaţia din centrul valvei unice.
Tehnicile STIC , sau ,,X plane "  ale sondelor matriceale 
pot fi de folos.

Defect de sept atrioventricular AVSD



Diagnostic diferenţial: sinus coronar dilatat cu 
persistenţa venei superioare cave stângi LPSVC, 
cord stg hipoplazic HLHS pentru forme 
nebalansate 

Prognostic postpartum: în funcţie de  anomaliile 
cromozomiale sau alte malformaţii cardiace , dg. 
prenatal urmat în 32% de supravieţuire, 
exceptând sarcinile întrerupte Rasiah 2008,  unii 
necesită reoperaţii. Netrataţi au 50% şanse de 
supravieţuire la 6 luni şi 30 % la 1 an. Berger 1978

Defect de sept atrioventricular AVSD



Defect de sept atrioventricular AVSD forma completă şi balansată



Defect de sept atrioventricular AVSD forma completă şi balansată

Valve A-V liniare in sistolă ,, Orificiul" anecogen în centrul inimii  
în diastolă



Defect de sept atrioventricular AVSD forma completă şi balansată



Defect de sept atrioventricular AVSD forma completă şi balansată, 24 săpt.



Defect de sept atrioventricular AVSD , plus Fallot, 33 săpt.



Defect de sept atrioventricular AVSD , plus Fallot, 33 săpt,



Defect de sept atrioventricular AVSD , 3D

APEX

VS



Defect de sept atrioventricular AVSD  nebalansat, VS<VD

VS

VD



Defect de sept atrioventricular AVSD  nebalansat, VS<VD, cu HLHS  prin scoruri Z şi 
cu  arc aortic situat la dreapta

VS

Ao

Ao



Defect de sept atrioventricular AVSD  nebalansat, VS<VD, cu HLHS, STIC cu inversion 
mode

VS

VD



Asocieri: Fallot, DORV, anomalii conotruncale, 
izomerism,  arc aortic hipoplazic ce duce 
hemodinamic similar la HLHS Abuhamad/Chaoui 2010

Anomalii cromozomiale- trisomii 21 , rar 18,13 şi 
de obicei. Combinaţia cu izomerismul nu se 
asociază cu  anomalii cromozomiale. Forma 
completă este de obicei ascociată cu Down.

44% AVSD din 41 de cazuri de Down Paladini UOG 2000

24 % AVSD din 487 cazuri de Down Mogra UOG 2011

Centrul Tg Mureş- 18 din 21 – Down confirmat sau suspectat 
fenotipic

Defect de sept atrioventricular



Defectele de sept atrioventricular, plus ASD şi VSD depăşesc 40 % în Down

DEVORE , UOG 2010



Defect de sept atrioventricular - e cel mai dg. defect major în trim I de sarcină

Persico , UOG 2011



Tegnander , UOG 2006

Defect de sept atrioventricular , ca şi VSD, rămâne  nediagnosticat câteodată



VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!



DORV 
double outlet right ventricle

Marius Bogdan Muresan



Definition

           - Heterogeneous group of cardiac anomalies 
where the aorta and pulmonary artery arise primarily 
from the morphologic right ventricle. 

            - Is a type of ventriculo-arterial connection in 
which both great vessels arise either entirely or 
predominantly from the right ventricle.



side by side



Incidence

   DORV occurs in about 1% to 1,5% of children born 
with congenital heart disease and has been an 
incidence of approximately 0,09 per 1000 live 
births. 

   It is found equally in boys and girls. 

   The prevalence of DORV is increased in diabetic 
pregnancies.





DORV
= aetiologic heterogenity 
= multiple causes 
= multiple pathogenetic processes



Neural Crest 
Cell

Target organs / US findings: 
- NT 

- Outflow tract anomalies 
- Aortic arch anomalies 

- Craniofacial defect 
• - Thymus



Embryology



Chromosomal anomaly

T 13 - 24,5% 
T 18 - 16,4% 
T 21 - 9% (?) 

deletion 22q11- 18% 
cr. 8 (8p) - 24,5% 



Non-chromosomal

56/149 - Unk. - with associated anomalies - 
cardiac & extracardiac findings 

!
8/149 (aprox. 5%) - (5 with heterotaxy) were 

associated with a mutation or non-
synonymous sequence variant(s) in the 

CFC1 gene; current data support the sequence variants in 
causation or predisposition to DORV in some populations 

20/149



Teratogenic factors
   While a number of environmental risk factors have been associated 
with CHD, there are few data associating human DORV with 
teratogenic exposures; only about 3% of the cases reported in the 
literature appeared to have a possible teratogenic association based on 
the reported information.	

    An association of maternal diabetes and DORV has been reported in 
several epidemiologic studies case reports.	

    Prenatal exposures to ethanol, retinoic acid or theophylline with 
adrenergic agonists have been reported in humans with DORV. Of note, 
similar teratogens have been associated with TOF and may influence 
pathways unique to type I DORV.	


4/149 cases = 2,6%



Types



In DORV , four types of anatomic relationships of the aorta to the 
pulmonary artery at the level of the semilunar valves have been 

described and include: 

1.Right posterior aorta to the pulmonary artery (tetralogy of Fallot-type DORV) 
• Rare form of DORV 

• Normal relationship of great arteries 

2.Right anterior aorta to the pulmonary artery ( D-transposition-type DORV) 
• Second most common type of DORV 

• VSD either subaortic or subpulmonary 

• Subgroup called Taussing-Bing form of DORV 

3.Left anterior aorta to the pulmonary artery ( L-transposition-type DORV) 
• Rare form of DORV 

• Left course of the aorta in the thorax 

• VSD either subaortic or subpulmonary 

4.Right lateral aorta to the pulmonary artery (side by side) 
• Most common form of DORV 

• Aorta to the right of pulmonary artery 

• Subaortic-type VSD is most common 



DORV 
Pozitia vaselor mari la emergenta

1.Right posterior aorta to the pulmonary artery (tetralogy of Fallot-type DORV) 

!

1. 2.

• Rare form of DORV (?) 

• Normal relationship of great arteries

2.Right anterior aorta to the pulmonary artery ( D-transposition-type DORV) 
• Second most common type of DORV 

• VSD either subaortic or subpulmonary 

• Subgroup called Taussing-Bing form of DORV



DORV 
Pozitia vaselor mari la emergenta

3. Left anterior aorta to the pulmonary artery ( L-transposition-type DORV) 
• Rare form of DORV 

• Left course of the aorta in the thorax 

• VSD either subaortic or sub pulmonary

4. Right lateral aorta to the pulmonary artery (side by side) 
• Most common form of DORV (?) 

• Aorta to the right of pulmonary artery 

• Subaortic-type VSD is most common

3.

4.



DORV 
Vasele mari si pozitia VSD

• Subaortic type 

o VSD located closer to the aortic valve than the pulmonary valve 

o Most common type 

• Subpulmonary type 

o VSD located closer to the pulmonary valve than the aortic valve 

o Typically supracristal in location  

o Second most common type 

• Subaortic and pulmonary type (doubly committed) 

o Large VSD 

o VSD closely related to both semilunar valves  

o Rare type 

• Remote type (nonrelated) 

o VSD is distant from and nonrelated to both semilunar valves  

!
    The exact subtype of DORV may be hard to characterize prenatally as the 
position of the VSD is difficult to establish with accuracy in fetal 
echocardiography. 



    The most frequent variants are the Fallot type 
(subaortic VSD, great vessels in normal spatial relationship (?), and 
pulmonary artery obstruction), the Taussig-Bing 
type (subpulmonary VSD and malposed great 
arteries), and the type with subaortic VSD but 
without pulmonary stenosis.	


Gynaecologycal view 
- resume -



Associated cardiac findings
➢mitral atresia 

➢atrial septal defects 

➢atrioventricular septal defects  

➢subaortic stenosis  

➢aorctic coarctation 

➢right aortic arch  

➢persistent left superior vena cava  

➢anomalous pulmonary venous return 
!

DORV can be part of left or right isomerism. 

DORV can be also found in complex corrected 
transposition, where the right ventricle is left 
sided.

Pulmonary stenosis is the most 
common associated 
malformation and occurs in 
about 70% of cases. 



Extracardiac findings: 

Are very  common in fetuses with DORV and are 
nonspecific for organ systems. 

!

Chromosomal abnormalities are frequently found of 12% 
to 40% in fetuses with DORV and primary include trisomies 
18 and 13 and 22q11 deletion. 

!

The association of DORV with isomerism practically 
excludes the presence of chromosomal abnormalities.



Ultrasound findings 

   The aims of two-dimensional ultrasound in the diagnosis of 
DORV include detecting the abnormal ventriculo-arterial 
connections, defining the anatomic relationship of the great 
vessels, and, if is possible, describing the location of the VSD 
(almost present).

xxxxxxx

Dr. Marginean C.



    The double right ventriculo-arterial connection is 
detected on the outflow tract views: the crossover is missing 
and the great vessels run parallel and arise from the anterior 
ventricle in normal relationship or malposed	




Dr. Marginean C 

DORV type 2

RV



Emergenta ambelor mari vase din VD - side by side 
DORV type 4

xxxxxxxxxxxxx

Dr. Marginean C

RV



In some DORV types, the malposition of the great arteries 
results in a single vessel imaged at the three-vessel-trachea 
view, typically the aorta. 

xxxxxxxxxxxxxx
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Ao
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Sectiune longitudinala



12 weeks 
Nuchal scan

14 weeks 
Early pregnancy anomaly scan

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

AVSD/mitral atresia ?

Tr. reg.



DORV - 17 weeks  

4 ch. view - VSD

Ventriculo-arterial connection

exomphalos

Trisomy 18



Trimestrul 3 
XXXXXxxxXXXX

Dr. Marginean C

RV



     Color Doppler  helps in demonstrating 
unidirectional shunting across the VSD from 
the left to the right ventricle and visualizing 
blood flow from the right ventricle into both 
the aorta and the pulmonary artery.  

     Color Doppler can also help demonstrate 
the presence of outflow stenosis or atresia by 
showing turbulent or reverse flow in the 
corresponding vessel.



Differential Diagnosis 

- Tetralogy of Fallot (TOF) 
and transposition of the 
great arteries (TGA) are 
the two main differential 
diagnosis for DORV. 

- Common arterial trunk 
is also part of the 
differential diagnosis 
especially when DORV is 
associated with hypoplasia 
of one of the outflow 
tracts. 



TGA TOF
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Ao



Prognosis and Outcome 

    The overall prognosis for fetuses with DORV is generally poor, not only related to the 
primary lesion but also depending on the associated abnormalities. 

Pregnancy termination is reported between 31% and 55% in prenatal series, and survival 
is reported in 30% to 60%  of fetuses. 

    An overall survival rate of 10% is reported in one fetal series when pregnancy  
termination and follow-up beyond neonatal period are included. 

This poor prognosis is related to the associated extra-cardiac and chromosomal 
abnormalities  and isomerism. 

    Significant improvement in survival has been reported for DORV neonates operated 
on recently due to refinement in surgical techniques and postsurgical management. 

    Overall neonatal prognosis, however, is dependent on associated cardiac and extra-
cardiac abnormalities.



Take home message



HETEROTAXY
MARIUS BOGDAN MURESAN



Definition: Heterotaxy is a complex set of birth defects 
in which the normal concordance of asymmetric 

thoracic and abdominal organs is disturbed.

Situs solitus: (for the visceral arrangement) 
normal development and position of 

abdominal and thoracic organs. Levocardia 
is present for the thoracic arrangement of 

organs. 
!

Situs inversus: mirror-image  arrangement of 
the visceral and thoracic structures to that 

of situs solitus. 
!

Situs ambigous: (unknown or complex situs) 
any arrangement of visceral and/or thoracic 



Normal Inversus



Situs:!
- thoracic!

- abdominal



Left isomerism          

Heterotaxy syndrome:  
complet spectrum of  abnormal organ arrangement including conditions 

such as asplenia and polysplenia 

Right isomerism



Incidence!

Heterotaxy syndrome is found in 2,2% -  
4,2% of infants with congenital heart 

disease. 
!

Left isomerism is more common than 
right isomerism. 

!

A genetic ethiology for recurrence of 
heterotaxy has been suggested 
(autosomal dominant, autosomal 

recessive, X-linked and single gene 
disorder). 



Heterotaxy genetics



Prenatal diagnosis 

   If we examine careful the chest and abdomen 
we can identify the presence of isomerism in the 
fetus, but the accurate classification into right and 
left isomerism remains challenging. 

   One of the most reliable signs remains the 
evaluation of vessel arrangement in the upper 
abdomen.



•  Fetal heart and stomach on different sides of the 
body, leading to the suspicion of situs abnormality 
and thus directing targeted ultrasound 
examination of the chest and abdomen. 

•  The presence of complex cardiac malformation 
on  ultrasound examination, that needs a targeted 
segmental evaluation of the fetal situs and heart. 

•  The presence of complete heart block or other 
fetal arrhythmia with or without fetal hydrops on 
ultrasound, which leads to a targeted evaluation 
of cardiac and abdominal anatomy.

There are three common ways in which fetal 
isomerism is suspected and confirmed









Ultrasound findings in a LEFT 
ATRIAL ISOMERISM (Polysplenia)

Left atrial isomerism is associated with the presence of ’’double’’ left 
sided structures with the underdevelopment or absence of right-
sided structures.

Absence of the intrahepatic part of the inferior vena cava occurs in 80% to 90% of cases. When the inferior 
vena cava is interrupted, the azygos venous system drains the abdominal venous blood to the heart. The 
azygos courses slightly posterior to the descending aorta (double vessel sign). 
!
Absence of the morphologic right atrium with its sinus node. Complete heart block occurs in 40% to 70% of 
cases.  
The combination of complete heart block with a complex cardiac anomaly, especially in an interrupted vena 
cava with azygos continuation, is typical for the left atrial isomerism. 
!
Other abnormalities: in a left atrial isomerism include: 

A right sided-stomach 
Atresia of the upper gastrointestinal tract 
A symmetric left-sided or midline liver 
Absence of the gallbladder (rarely) 

!
The presence of multiple spleens (polysplenia) has been reported in the majority of infants. 
  
Left superior vena cava (LSVC) is found in 50% to 60% of cases.





Left isomerism

Normal???
Ao

VCI

Ao

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Ao

Azygos

St.

Normal
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LA

LA

??

RA
Atrial morphology

Normal
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Ao

Azygos

Left isomerism

Normal
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Azygos

Ao desc.

Azygos

SVC

Ao desc.

IVC

Normal

Left Isomerism



Ultrasound findings in RIGHT ATRIAL ISOMERISM 
(Asplenia) 

   Large liver in a more central position with a left sided or right sided stomach. 

   The position of the inferior vena cava is anterior and on the same side of the descending 
aorta both being either on the left or right side of the spine –Juxtaposition of the aorta and 
inferior vena cava. 

   Asplenia in 74% of cases. 

   Herniation of  a midline-positioned stomach into the thoracic cavity occurs in up to 25% of 
right atrial isomerism.  

   Intracardiac anomalies are present in  nearly  all cases of right isomerism and generally 
more severe then those found in the left atrial isomerism. 

   The presence of partial or total abnormal pulmonary venous connection (TAPVC, most 
complex cardiac malformation). 

   Presence of left persistent superior vena cava (LSVC) in up to 60% of cases. 

   Prognosis is generally worse than that of  left atrial isomerism.

Right atrial isomerism is associated with the presence of 
’’double’’ right-sided structures with the underdevelopment or 

absence of left-sided structures. 





xxxxxxxxxxxx

Right



Right

Left

Right

Left

heart axis
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Left

xxxxxxxxxxxx

Left

LSVC

LSVC



Associated extracardiac findings 

Various gastrointestinal anomalies such as: 

•  Bowel atresia or bowel malrotation  

•  The nonfixation of the stomach may lead to ist 
herniation into the thorax 

•  Extrahepatic biliary atresia with the absence 
of the gallbladder (the most severe 
extracardiac malformation)



Differential diagnosis 

Left isomerism!
vs!

Interrupted Inferior Vena Cava!
isolated



Medical Management/
Treatment 



Prognosis 
   In generally poor, owing to the severity of the cases 
detected antenatally. 
   Fetuses with left isomerism and heart block are at risck 
for in utero death following the development of hydrops. 
   Newborns with left atria isomerism and a mild form of 
cardiac anomaly have an excellent prognosis. 



THM



Insuficienta cardiaca fetala

Conf. Daniel Muresan 

Clinica Ginecologie I

U.M.F. Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca



 Evaluarea sistemului cardiovascular fetal aduce 

multiple informatii despre starea de sanatate fetala.

 Modificarile cardiovasculare fetale se coreleaza 

frecvent cu anomaliile altor sisteme fetale, fiind 

consecinta sau cauza acestora. 

 Evaluarea acestor modificari, si luarea unei decizii 

terapeutice trebuie sa se faca in echipa: 

 obstetrician 

 cardiolog pediatru 

 neonatolog



 Ecografia cardiaca este in prezent capabila sa:

 Diagnosticheze malformatii congenitale intrauterine

 Sa analizeze anomaliiile de ritm cardiac fetale

 Sa evalueze prognosticul disfunctiilor cardiace indiferent de 
cauza care le determina

 Alterarea functiei cardiace poate determina in evolutie
insuficienta cardiaca si alterarea perfuziei tisulare

 In viata intrauterina exista multiple situatii cardiace si non-
cardiace care pot determina afectarea functiei cardiace si 
insuficienta cardiaca

 Modificarea functiei cardiace poate fii uneori primul semn al 
unei patologii fetale

 Este astfel indicata evaluarea functiei cardiace fetale in orice
patologie fetala cu rasunet cardiovascular



Caracteristicile circulatiei fetale
 Este compusa din doua circulatii care 

functioneaza in paralel (diferit fata de 
circulatia in serie postnatala) datorita celor 
3 sunturi

 Circulatia pulmonara si circulatia sistemica 
sunt separate la fat. 

 Fiecare ventricul are un volum bataie  
determinat de presarcina, postsarcina si 
contractilitatea acestuia

 Functia ambilor ventriculi este legata prin :
 aceasi frecventa cardiaca si prin acelasi 

mediu umoral.

 presiunile atriale egale datorita comunicarii 
interatriale

 septul interventricular comun

 presiunea intraventriculara si arteriala 
comuna determinata de ductul arterial patent



 Ventriculul stg iriga partea superioara a 
corpului si creierul

 Ventriculul drept impinge sangele in 
arterele pulmonare si prin canalul 
arterial in partea inferioara a corpului si 
in circulatia placentara.

 Zona de irigare a ventriculului drept si 
stang sunt unite prin istmul aortic

 Debitul VD este cu 20-30% mai mare 
ca debitul VS



 Acest tip de ejectie in paralel a ventriculilor 
face ca in cazul existentei unei postsarcini 
crescute (obstructie prin cardiopatii 
congenitale sau altceva)
 debitul acelui ventricul scade 

 debitul celuilalt ventricul creste compensator 
preluind in mare parte functia celui bolnav

 Frecventa cardiaca are un rol important in 
mentinerea debitului cardiac. 
 La frecvente intre 50-200 b/m ventriculii 

isi pot adapta debitul bataie astfel incit sa 
mentina un debit cardiac si o perfuzie 
tisulara adecvata. 

 In afara acestor limite se va ajunge la 
insuficienta cardiaca.



Debitul cardiac
 Determinat de :

 Presarcina

 Postsarcina – elementul esential

 Contractilitatea miocardica

 Orice patologie care determina cresterea 
postsarcinii
 Afecteaza functia sistolica si diastolica

 Va scadea debitul cardiac

 Scaderea debitului cardiac declanseaza 
reflexe complexe pentru a ameliora fluxul 
sangvin catre organele vitale
 Cresterea secretiei de catecolamine

 Cresterea secretiei de corticoizi

 Retentie de sare si lichide incercand sa 
creasca presarcina

 Vasoconstrictie periferica



Fiziopatologia insuficientei 

cardiace fetale

 calea finala prin care mai multe mecanisme pot 
compromite functia cardiaca sunt
 cresterea presiunii end-diastolice ventriculare cu 

scaderea contractiei ventriculare si cu scaderea 
compliantei 

 debitul cardiac devine tot mai dependent de cresterea 
frecventei cardiace prin stimulare alfa adrenergica

 saturarea adrenoreceptorilor 

 urmata de cresterea presiunii in AD si a presiunii 
venoase centrale.

 Insuficienta cardiaca



Insuficienta cardiaca fetala

 Dreapta – hidrops

 Stanga  - edem pulmonar – f rar

hipertensiunea in atriul stg nu apare datorita 

comunicarii interatriale

 In alveole se transmite presiunea pozitiva 

intraamniotica



Evaluarea Doppler a functiei cardiace

 Evaluarea morfologiei cardiace

 Evaluarea ritmului si frecventei cardiace

 Evaluarea functiei ventriculare:
 Diastolice - complianta ventriculara

 Sistolice – contractilitatea ventriculara

 Globala – TEI index

 Evaluarea functiei atriale

 Analiza fluxurilor sangvine transvalvulare
 Atrio-ventriculare

 Aortice , pulmonare si canalul arterial

 Foramen ovale

 Analiza circulatiei in venele precardiace
 VCI

 Ductul venos Arantius

 Vena ombilicala



Tehnici Doppler

Dopplerul color CFM
 Directia de curgere a sangelui

 Viteza de curgere a sangelui

 Tipul de curgere: laminara sau turbulenta

 Poate fi folosit pentru a diagnostica refluxul transvalvular AV

 Diagnosticheaza stenoza sau insuficienta AV 

 Daca apare un flux turbulent se va adauga DP pentru a evalua 
vitezele

 Analizeaza fluxurile pe caile importante fetale : 
 Foramen ovale

 Canalul arterial

 Ductul venos Arantius

 Este esential pentru a evalua conexiunile cu vasele pulmonare



Dopplerul Pulsat DP

 Analizeaza mai complex
circulatia( forma spectrului
vitezele si duratele fluxurilor) la 
nivelele :
 Intrari (AV) ventriculare

 Iesiri (VA) ventriculare

 VCI, ductul Arantius

 Arcul aortic, istmul aortic, canalul
arterial

 ACM, AO



Ce trebuie sa analizam 

Doppler?

 Circulatia arteriala

 Circulatia venoasa

 Fluxurile intracardiace

 Ciclul cardiac



Evaluarea fluxurilor A-V - functia diastolica

 Flux bifazic
 Unda E “early” umplere diastolica 

pasiva- relaxarea ventriculara

 Unda A “active” umplere activa, 
contractia atriala

 Intrauterin A>E

 Fluxul monofazic
 Patologii cu alterarea debitului cardiac: 

stenoza Ao 

 Este factor de prognostic negativ in ICIU

 Raportul E/A 
 este un marker de functie diastolica

 Exprima complianta ventriculara si 
presarcina

 Scaderea E/A mitral sau tricuspid apare 
in disfunctia diastolica ( ex sdr. TTS)



 Analiza caracterului
circulatiei la nivel AV:
 Normal

 unidirectional

 Viteza maxima sistolica 30-60 
cm/s constant in sarcina

 Anormal
 Turbulent

 Reflux AV – importanta
refluxului

 Orice reflux
 indica o insuficienta

valvulara

 Este sugestiv pentru IC



Evaluarea cailor de ejectie – functia

sistolica
 Caracteristicile fluxurilor sangvine pe

aorta si pulmonara

 In mod normal NU exista reflux

 Se masoara:

 Viteza maxima PV

 Fct: contractilitatea miocardica si postsarcina

 Creste in sarcina

 Timpul pana la vit. max. TPV

 Fct: TA medie

 Debitul cardiac dr/stg = 1,3 constant in 

sarcina

 Fractia de scurtare ventriculara



Functia cardiaca globala
 Indexul de performanta cardiaca – TEI index

 Evalueaza functia cardiaca globala (S si D)

 Nu necesita o evaluare morfologica completa a inimii

 Poate analiza fiecare V independent

 Se analizeaza simultan fluxurile AV si ejectia

 Normal: 0,35-0,53

 In situatii patologice indexul creste (TTTS, ICIU, 
hidrops)

ICT+IRT/ET



Evaluarea sistemului venos precardiac

 VCI, DV, venele hepatice, venele

pulmonare

 Permite analiza modificarilor de 

presiune din atrii intr-un ciclu

cardiac, care se transmit retrograd

 Utilizeaza PW

 Presiunile atriale joase determina un 

flux anterograd venos

 Aspectul normal al fluxului este

trifazic: S-D-A

 Se masoara in afara respiratiilor

fetale



Dopplerul venos patologic
 Pe VCI unda A reversa mai ampla

 Pe Arantius: 

 unda A absenta sau negativa

 Risc de agravare rapida a starii fetale si 
deces intrauterin sau neonatal

 In forme grave de TTTS

 Scaderea undei dintre S si D sau chiar
negativarea ei

 Prezenta pulsatiilor venoase ombilicale

 prognosticheaza decesul fetal in Hidrops

 asociata cu disfunctia miocardica

 Valoare prognostica ridicata pentru

 Agravarea suferintei fetale

 Decompensarea mecanismelor de 
adaptare

 Deces intrauterin sau neonatal



 Cele 4 valve 

 Orice insuficienta 

valvulara trebuie 

diagnosticata si 

evaluata



Hidropsul fetal

 Reprezinta stadiul final al IC
 Apare cand cresterea presiunii venoase centrale 

depaseste presiunea oncotica, determinind iesirea 
apei din patul vascular si trecerea ei in tesuturi si in 
spatii virtuale (pleura, pericard, ascita)

 Permeabilitatea membranelor capilare este alterata de 
hipoxie

 Pot coexista mai multe mecanisme de aparitie a 
hidropsului

 Este cruciala:
 Stabilirea diagnosticului : cardiac sau necardiac
 Stabilirea prognosticului 
 Evaluarea gradului de afectare a functiei cardiace



Elemente de ecografie non-Doppler 

in dg si evaluarea IC
 Raportul cardio-toracic – normal 

raportul ariilor <0.25-0.35
 Marirea dimensiunilor atriului 

drept
 Ascita, hidrops, revarsat pleural 

sau pericardic
 Grosimea septului 

interventricular in sarcini cu DZ 
echilibrat suboptimal



Elemente Doppler esentiale 

in dg IC

 Evaluarea refluxului valvular 
intracardiac
 Regurgitare tricuspidiana  >70ms

 Regurgitare tricuspidiana 
holosistolica

 Orice regurgitare mitrala

 Regurgitare aortica sau 
pulmonara

 Modificarile la nivel venos ale 
spectrului Doppler
 Succesiunea acestor modificari

 M Mode – fractia de scurtare a 
ventricolului stg < 0.28



Scorul cardiovascular
Normal = 2pct 1 pct 0 pct

Hidrops absent Ascita, sau revarsat 

pleural sau 

pericardic

Edem subcutanat

Doppler venos : VO, DV VO – flux continuu

DV – a poz

VO – flux continuu

DV – a negativ

VO- flux pulsatil

Raport suprafata

Inima/torace

> 0.20 si < 0.35 0.35-0.50 > 0.50 sau 

< 0.20

Functia cardiaca VT si VM normale, 

umplere diastolica 

bifazica

Reflux VT 

holosistolic

Reflux VM holosistolic

Umplere monofazica

Doppler arterial : DOmb Diastola normala Diastola nula Rewerse flow

Scorul Cardiovascular – se poate modifica inaintea aparitiei hidropsului

JAMES C. HUHTA, MD - CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Volume 53, Number 4, 915–929, 2010



Indicatii de utilizare a examinarii 

Doppler

 Fetii cu risc de afectare cardiovasculara 
trebuie sa beneficieze totdeauna de 
urmarire Doppler – rol Diagnostic

 Evaluarea tuturor informatiilor,  
interpretarea si luarea deciziilor in echipa 

 Urmarirea in dinamica a cazurilor cu 
disfunctie cardiaca potentiala, pentru a 
identifica momentul instalarii IC



Tratamentul IC fetale

 pentru unele forme de IC exista tratament intrauterin
 Digoxina. 

 Imbunatateste functia diastolica ventriculara si permite
scaderea presiunii de umplere si imbunatatirea umplerii
ventriculare

 Imbunatateste starea inimii in IC
 Trateaza IC prin tahicardii si prin debit crescut (anemie, 

fistule)

 Sectionarea cu laser a comunicatiilor vasculare la 
transfuzia interfetala

 Legarea cordonului ombilical la gemeni acardiaci
 Transfuzia intrauterina in caz de anemie marcata

fetala



Concluzii

 Ecografia Doppler trece de la o abordare
descriptiva catre o evaluare functionala, 
cantitativa

 Semnele Doppler pot identifica aparitia unei
IC si pot ajuta dg etiologic

 Rol in urmarirea evolutiei diverselor etape ale 
unei patologii si permite adoptarea unei
conduit terapeutice optimizate

 Analiza functiei VD este esentiala intrauterin

 Alegerea parametrilor semnificativi si
reproductibili



Va multumesc



Sindromul de cord stâng 
hipoplazic (HLHS)

Claudiu Mărginean

UMF Tîrgu Mureș



Sindromul de cord stâng hipoplazic

Definiție-malformație cardiacă complexă ce implică lipsa 
de dezvoltare semnificativă a VS și a tractului de ejecție a 
VS, cu obstrucția debitului cardiac sistemic

Incidență- 0.1-0.25/1000 nou născuți vii Ferencz,Rubin,McCarthy 

1985, peste 70% sex masculin și 3,8 % din anomaliile 
congenitale Morris 1990, recurența 2 - 13 % Boughman 1987

Una dintre cele mai des diagnosticate anomalii 
cardiace fetale (peste 85%) Bianchi,Crombleholme,D‘Alton, Malone-  

Fetology 2010

                             * 4 camere



Sindromul de cord stâng hipoplazic

- VS hipokinetic și hipoplazic
- Valva mitrală displazică
- Valva aortică atretică
- Aorta ascendentă 

hipoplazică

Tipul I cu atrezie mitrală, fără 
comunicare AS-VS, VS 
aproape absent
Tipul II cu atrezie doar 
aortică, VS  globular cu 
contractilitate scăzută
Abuhamad / Chaoui 2010



Sindromul de cord stâng hipoplazic

Cauze - Stenoza critică de aortă Sharland 1991, CoAo, 
hipoplazia tubulară de arc Ao Abuhamad / Chaoui 2010, 

atrezia de mitrală asociată cu atrezia de aortă Allan-Fetal 
Cardiology 2009

Asocieri 
– VSD,TGA, Arc aortic întrerupt  Kiel 1990

- microcefalie, holoprosencefalie, agenezie CC   Sanders 
1996,   

- RCIU (25%) Rosenthal 1996

- anomalii cromozomiale (4-5%) Turner  și trisomii 
13,18,sdr. Noonan, Smith Lemli Opitz, Holt Oram Allan 
1994,Callow 1992



Sindromul de cord stâng hipoplazic

Diagnostic ecografic fetal

4 camere: VS variabil ca mărime, chiar dilatat 
inițial, hipokinetic întotdeauna, fără funcție 
(fibroelastoză) valva mitrală deseori doar displazică 
cu regurgitație, sau atretică fără flux Doppler,  
AS<AD, iar flap-ul FO este  anormal , spre AD

5 camere: Valva aortică atretică, fluxul Doppler 
prin Ao ascendentă hipoplazică greu de evidențiat, 
chiar  și cel retrograd

3 vase: ductul arterial dilatat plus VCS ( 2 vase), rar 
un arc aortic mic, cu reverse-flow

Secțiunea sagitală a arcului aortic: arc rudimentar, 
de multe ori imposibil de evidențiat



Sindromul de cord stâng hipoplazic          4 camere



Sindromul de cord stâng hipoplazic          4 camere



Sindromul de cord stâng hipoplazic 5 camere



Sindromul de cord stâng hipoplazic 3 vase



Sindromul de cord stâng hipoplazic 3 vase



Sindromul de cord stâng hipoplazic – crosa aortei secțiune sagitală



• Cord fetal anormal în ,, 4 camere„ la 12,15,19 
săpt. Inițial cu suspiciunea de hipoplazie de arc 
aortic și hipoplazie de VS , dg. cert la 19 săpt.



Sindromul de cord stâng hipoplazic 18 săpt.

VD

VS



Sindromul de cord stg hipoplazic – 23  săpt. 



Sindromul de cord stg hipoplazic- 23 săpt.



Sindromul de cord stg hipoplazic- 23 săpt.



Sindromul de cord stg hipoplazic- 23 săpt.



Sindromul de cord stg hipoplazic  25 de săpt.

VS



Sindromul de cord stg hipoplazic 25 săpt., reverse flow pe arcul aortic - 3 vase



Sindromul de cord stg hipoplazic, 29 săpt.



Sindromul de cord stâng hipoplazic 32 săpt.



Sindromul de cord stâng hipoplazic

Diagnostic diferențial:

-CoAo

-stenoza critică de aortă (cauză de HLHS)

-atrezie valvă mitrală cu  defect de sept ventr. VSD

-Canal atrioventricular (CAV nebalansat ) Allan 1999

-Ventricul drept cu dublă cale de ieșire (DORV)

-transpoziția marilor vase corectată ( c-TGA)

-ventricul unic

-rabdomioame
Abuhamad / Chaoui 2010, Bianchi/Crombleholme,D‘Alton, Malone 2010



Sindromul de cord stâng hipoplazic

Monitorizare și urmărirea sarcinii : ecografii seriate 
la 4-6 săpt pentru creștere fetală, valva tricuspidă, 
fluxul prin FO Abuhamad / Chaoui 2010

Prognostic intrauterin: restricția fluxului prin FO, 
regurgitația pe tricuspidă sunt semne de prognostic 
infaust Rychik 2005

Prognostic postpartum: 3 sau mai multe operații 
doar paleative, cu un cord univentricular (Norwood 
plus transplant), până la transplant mortalitate 21-
37 % Jenkins 2000



Abuhamad / Chaoui 2010



Abuhamad / Chaoui 2010



Sindromul de cord stâng hipoplazic

Diagnosticat înainte de 24 de săpt. justifică de cele 
mai multe ori întreruperea sarcinii ( 72 din 77 
cazuri, Allan 1991) În seria lui Blake 1991 de 20 de cazuri: 
întreruperea sarcinii la 9 , din restul 4 au murit in 
utero; din cei 7 nou născuți vii, 5 au murit în prima 
săpt.

Când se decelază sub 24 de săpt restricție de flux 
pe arcul aortic, este totuși posibil să nu fie încă VS 
hipoplazic, dar devine în luni de zile Wilkins-Haug 2005



Vă mulțumesc pentru atenție!



Dominic Iliescu

Unitatea de Diagnostic Antenatal, UMF Craiova, SCJU Craiova

CURS DE ECOCARDIOGRAFIE FETALA, 25-26 aprilie, 2014



 Leziune anatomica obstructiva a:
 valvei P.

 infundibulul VD

 aa. P.

 Obstructia fluxului sangvin din VD



8 - 10% din CHD



 Spectru larg: usoara– severa

Flux a.P. retrograd prin DA



PATOLOGIE

 Forma cea mai frecventa – valvulara (datorita fuziunii valvelor)

 Valva poate fi bicuspida sau displastica

Frecvent & Noonan



PATOLOGIE

 Presiune si efort de ejectie crecute

Hipertrofie



PATOLOGIE



 ASD, VSD

 TPAPV

 Stenoza Ao valvulara

 Sdr. Noonan

 Sdr. Williams

 Genetice (rare) –
 T 13, 18

 Del 4p, 5p















 Infectie rubella

 TTTS (supraincarcare cr. VD)



DIAGNOSTIC

De obicei inaparenta pe 4CV



ROTV

 Deschiderea incompleta (doming) 
a valvei P in real-time US

 Daca este displastica, poate apare
ingrosata



Ingrosarea cuspelor P 
comparativ cu Ao

Stenoza consecutiva



Ingrosarea cuspelor P 
comparativ cu Ao



Doming –

rezistenta cuspelor



DIAGNOSTIC

SHORT AXIS VIEV

 Deschiderea incompleta (doming)

 Ingrosata - daca este displastica, 

 De obicei aa.P au calibru normal

 Ocazional sunt mici (stenoza P 
severa)



Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures

ARCUL PULMONAR

 Deschiderea incompleta (doming)

 Ingrosata - daca este displastica



DIAGNOSTIC

 +/- stenoza, reducerea calibrului a.P

 + dilatatie poststenotica a a.P.



DIAGNOSTIC

 +/- stenoza, reducerea calibrului a.P

 + dilatatie poststenotica a a.P.

Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



DIAGNOSTIC

 HVD greu de diferentiat de aspectul
normal, mai gros si dominant al VD



 …sau poate lipsi

Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



 a.P. PSV > Ao (invers fata de normal)

 +/- regurgitare TV

a.P. a.Ao.



 a.P. PSV > Ao (invers fata de normal)

 +/- regurgitare TV

Claudiu Marginean, UMF Tg.Mures



DIAGNOSTIC DOPPLER COLOR

OsTV

 calibru diferit

 turbulente in a.P.

 +/- flux inversat

 +/- insuficienta valvei P



DIAGNOSTIC DOPPLER COLOR

SHORT AXIS VIEV

 calibru diferit?

 turbulente in a.P.

 +/- flux inversat

 +/- insuficienta valvei P



DIAGNOSTIC DOPPLER COLOR

3VTV

 turbulente in a.P.

 +/- flux inversat

 +/- insuficienta valvei P



 Sensibilitate si definitie inalta a 
fluxului prin vase / valve. 

 Pune in evidenta stenoza functionala

 Mai ales atunci cand discordanta dintre 
vasele mari in modul B este inaparenta





 Flux inversat in DA

 Dilatatie poststenotica a.P.



 Flux inversat in DA

 Dilatatie poststenotica a.P.







 ~ severitate

 In geneal bun

 Formele usoare nu necesita interventie

 Formele severe sunt ductal-dependente

 Cel mai frecvent valvuloplastie, rar chirurgie (valve P displastice / annulus P redus)

 Outcome bun, complicatii termen lung rare



 Eco morfologie atenta

 Ecografii seriate

 Nastere vaginala la termen in absenta regurgitatiei TV sau semne de IC































Tricuspid Dysplasia 
Ebstein Syndrome

Marius Bogdan Muresan



Tricuspid Dysplasia



Definition
Tricuspid valve dysplasia: encompasses a heterogenous group of 
malformations involving abnormalities of the tricuspid valve.

         The normal anatomic insertion of the tricuspid valve leaflets 
is maintained at the level of the tricuspid valve annulus. 



Ultrasound findings
Include thickened valve leaflets that do not close properly in systole 

and an enlarged right atrium in the four-chamber view. 

xxxxxxxxxxxxxx

Dr. Marginean C

RA



                 Color Doppler typically shows tricuspid regurgitation with the regurgitant jet 
arising from the tricuspid valve annulus, a differentiating feature from Ebstein anomaly. 
                 In the presence of significant right ventricular outflow obstruction, color 
Doppler will demonstrate reverse flow in the ductus arteriosus. 

xxxxxxxxxxxxxx

Dr. Marginean C

AV annulus



 The spectrum involves severe dysplastic leaflets with anomalous chordae 
tendinae inseration to mild lesions involving mild thickening of the valve 
leaflets. 
                  
        Similar to Ebstein anomaly, tricuspid valve dysplasia is associated 
with right ventricular outflow obstruction and atrial septal defects. 



Tricuspid dysplasia
         3-D ultrasound may be of useful in assessing tricuspid 
valve leaflets. 
!
          Differential diagnosis includes Ebstein anomaly and 
premature constriction of the ductus arteriosus. 
                 
          Associated chromosomal and non-chromosomal 
abnormalities are rare. 
!
          The outcome of fetuses with tricuspid valve dysplasia 
is usually good. 



Tricuspid regurgitation 
without Tr Dysplasia

xxxxxxxxx

12 weeks



Tricuspid Dysplasia 
12 weeks

xxxxxxxxxx



Take home message  



Ebstein Syndrome



Definition
    In Ebstein anomaly the septal and posterior leaflets of the tricuspid valve are 
displaced inferiorly from the tricuspid valve annulus, toward the apex, originate from 
the  right ventricular myocardium. 

    The anterior tricuspid leaflet maintains its normal attachment to the tricuspid 
valve annulus. 

    The proximal portion of the right ventricle is then continuous with the true right 
atrium and forms an "atrialized" portion of the right ventricle



"atrialized" portion of  

the right ventricle



xxxxxxxxxxxx

Dr. Marginean C

"atrialized" portion of  

the right ventricle
RA



Associated anomalies:  

•  right ventricular outflow tract 
obstruction  

o  pulmonary stenosis 
o  pulmonary atresia 

•  atrial and ventricular septal defects



Incidence: 

    Ebstein anomaly is one of the less common cardiac 
abnormalities occurring in about 0,5% of congenital heart 
disease in the neonate, with an equal male-to-female 
distribution. 

    

 Ebstein anomaly is more common in prenatal series as it 
accounts for 3% to 7% of congenital heart disease in fetuses. 

!

    This higher prenatal rate is related to an increase in fetal 
or early neonatal death in severe cases due to severe 
tricuspid regurgitation and associated pulmonary hypoplasia.



Ultrasound Findings 

    The four-chamber view on 2-dimensional ultrasound shows 
an enlarged heart size (cardiomegaly) with an increased 
cardio-thoracic ratio. 

!

    The enlarged right atrium accounts for the enlargement of 
the heart and for the abnormal cardio-thoracic ratio. 

!

    The dilatation of the right atrium, however, can be subtle 
during the second trimester, and progressive dilatation of the 
right atrium can be noticed with advancing gestation.



    The attachment of the septal leaflet of the tricuspid valve to the ventricular wall 
rather than to the valve annulus can be documented on careful observation of the 
tricuspid valve anomaly in systole and diastole by using the cine loop technique. 

     This observation is essential for differentiating Ebstein anomaly from tricuspid 
valve dysplasia.   

Ultrasound Findings

xxxxxxxxxxxxxxxx

annulus line



Ultrasound Findings 
      In severe Ebstein anomaly with a large atrialized ventricle, paradoxal 
movements of the ventricular septum can be observed, with apical and basal 
parts of the interventricular septum showing opposite directional movements. 

    When pulmonary stenosis or atresia is present in association with Ebstein 
anomaly, the pulmonary artery appears smaller than the ascending aorta and the 
pulmonary valve may show poor excursion in the short-axis view.

xxxxxxxxxxxxxxxx



Color Doppler

    CD helps in the detection of severe tricuspid regurgitation even prior to the 
enlargement of the right atrium. 

The tricuspid regurgitation occurs during the entire systole, with peak velocities 
of greater than 200 cm/sec. 

     

   The systolic regurgitant jet of the tricuspid valve typically arises from the 
middle of the right ventricle in Ebstein anomaly, in contrast to the regurgitant 
jet of the tricuspid dysplasia, which arises at the level of the tricuspid valve 
annulus, an important differentiating point. 

     

    Color Doppler of the right outflow tract shows either a reverse flow in the 
ductus arteriosus toward the pulmonary valve or an antegrade flow into the 
often narrow pulmonary trunk when pulmonary atresia and stenosis is present. 



Color Doppler
abnormal 4 ch view 

systolic regurgitant jet 

Dr. Marginean C
xxxxxxxxxxxxxxx

middle ventricle



Associated cardiac findings

•Obstruction of the right ventricular outflow tract as 
pulmonary stenosis or atresia in more 60% of fetuses 
diagnosed with Ebstein anomaly. 

•Atrial septal defects represent another common association 
and have been reported in up to 60% of children with Ebstein 
anomaly. 

•The presence of right atrial enlargement  increases the risk 
for supraventricular tachyarrhythmias.



Associated extracardiac findings 

    Most cases of Ebstein anomaly are isolated findings, but an 
association with chromosomal anomalies such as trisomy 21 or 
trisomy 13 has been reported in addition to familial cases. 

Amniocentesis for karyotyping should be offered as part of the 
workup. 

!

    Pulmonary hypoplasia, which increases neonatal morbidity 
and mortality, can occur when severe cardiomegaly is found. 

A cardio-thoracic area ratio of greater than 0.6 in fetuses with 
cardiomegaly is associated with the postnatal presence of 
pulmonary hypoplasia.



Differential Diagnosis

•Tricuspid valve dysplasia 
•Dilatative cardiomyopathy 
•Other non-cardiac lesions with fetal 
hemodynamic impairment



RA

RA

Tr. dysplasia Ebstein
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Prognosis and Outcome 

    Prenatal series report poor prognosis, with 
about 45% of fetuses dying in utero and an 
overall 80% to 90% mortality. 

!

    Poor prognostic markers prenatally include: 
cardiomegaly, decreased right ventricular 
outflow due to pulmonary stenosis and fetal 
hydrops.



Take home message



Trunchiul arterial comun
CAT

Claudiu Mărginean

UMF Tîrgu Mureș



Trunchiul arterial comun

Definiție:  trunchi arterial unic , ce pornește de la 
baza cordului și dă ramuri sistemice, pulmonare și 
coronare,  de obicei asociat unui VSD.
1. Clasificare: 
- tip I cu un trunchi pulmonar cu 2 ramuri, ce pleacă 

din truncus arteriosus
- Tip II  doar cu ramuri pulmonare ce pleacă la același 

nivel din truncus arteriosus ( post.)
- Tipul III cu ramuri pulmonare ce pleacă la nivel 

diferit din truncus arteriosus ( lateral)
- Tipul IV  ramurile pulmonare pleacă din aorta 

descendentă sau din arcul aortic  ( redenumită 
modern atrezie pulmonară cu VSD)

Collett/Edwards 1949



Trunchiul arterial comun

2. Clasificare:

- A1 cu trunchi pulmonar parțial separat

- A2  cu 2 ramuri ce pleacă separat direct din 
truncus

- A3 o singură ramură pulmonară direct din 
truncus, plus colaterale din aorta descendentă

- A4 anomalii ale arcului aortic asociate cu 
truncus

Van Praagh/ Van Praagh 1965



Trunchiul arterial comun, clasificare comună Collett/Edwards, Van Praagh/ Van Praagh 



Trunchiul arterial comun, clasificarea Society of Thoracic Surgeons



Trunchiul arterial comun 

CAT tip 1 (60%) CAT tip A 4 ( 5 %) 

35% tip 2,    5 % tip 3, după Bharati 1974



Trunchiul arterial comun CAT

Truncus arteriosus are de regulă o singură valvă, 
displazică, cu regurgitație și rareori stenotică, cu un 
număr de la 3 la 6 valvule .Di Donato1985, Bashore 2007, Biharati 1974

În 50 % nu există ductus arteriosus, dacă este prezent, 
rămâne patent postpartum în 2/3 din cazuri. Butto 1986

Incidență: 1,5 % din MCC Fyler 1980,
-7-10 % din anomaliile cardiace diagnosticate prenatal 
Sivanandam 2006, 

-riscul crește de 12 ori pentru CAT , în prezența DZ 
insulinodependent pregestațional Ferencz 1990 ( ca și la 
DORV )



Trunchiul arterial comun

Diagnostic:

1. ,, 4 camere"   doar cu VSD ± levorotația axei cordului

2. ,, 5 camere"   cu vas ,, călare"  și malaligniament septo-
aortic, Doppler color turbulent pe valva truncală

3. Căutarea ,, încrucișării marilor vase"  nu decelează 
trunchi pulmonar cu valvă și origine din VD. La CAT 1 
indică  trunchiul pulmonar ce pornește din truncus

4. ,,3 vase "   nu indică alături de SVC decât un vas cu 
calibru mare, de obicei arc Ao, în 70% din cazuri situat 
la stânga traheei, timus hipoplazic în peste 30%

5. Axul scurt al inimii  poate indica un număr anormal de 
valvule ale unicului vas, valva cu regurgitație la Doppler

6. Secțiunile parasagitale ale aortei desc., identifică un 
singur arc dilatat, cu originea  mai frecvent din VD



Trunchiul arterial comun,, 4 camere"    cu VSD plus levorotația axei cordului

VS



Trunchi arterial comun, CAT 3? ,, 4 camere"  cu VSD 



Trunchiul arterial comun,, 5 camere"   cu vas ,, călare"  și malaligniament 
septo-aortic

SEPT
TRUNCUS

RAM PULM



Trunchiul arterial comun,, 5 camere"   cu vas ,, călare"  și malaligniament septo-aortic



Trunchiul arterial comun,, 5 camere"   cu vas ,, călare"  și malaligniament septo-
aortic, valva truncală cu flux turbulent, truncus cu încărcare predominant VD

VD

TRUNCUS

Ao desc



Trunchi arterial comun CAT 1, căutarea  încrucişării marilor vase

Tr pulm

TRUNCUS



Trunchi arterial comun CAT 1,, 3 vase"

TRUNCUS

Tr pulm



Trunchi arterial comun CAT 1,, 3 vase„ cu tracheea



Trunchiul arterial comun ,,3 vase "  - alături de SVC un vas cu calibru mare- arcul Ao

ANTERIOR

CORP 
VERTEBRAL

SVC

AO desc
TRUNCUS



Trunchiul arterial comun ,,3 vase „ cu timus hipoplazic



Trunchiul arterial comun ,,3 vase „ uneori nu se pot preciza ramurile 
pulmonare CAT 2?



Trunchiul arterial comun ,,3 vase „



Trunchiul arterial comun ,,3 vase „



Trunchi arterial comun CAT 1, valva truncală la tentativa de "ax scurt"



Trunchiul arterial comun secțiune parasagitală 



Trunchiul arterial comun CAT 2?- secțiune parasagitală 



Trunchiul arterial comun CAT 1- secțiune parasagitală 



Trunchiul arterial comun CAT 1- secțiune parasagitală  cu ductus arteriosus 



Trunchiul arterial comun CAT 3?- secțiune parasagitală  cu posibil ram pulmonar 



Trunchi arterial comun, secţiune parasagitală



Trunchiul arterial comun- baleierea dinspre  mediastin spre emergenţa vaselor este 
utilă



Trunchiul arterial comun- baleierea dinspre  mediastin spre emergenţa vaselor este 
utilă



Trunchi arterial comun



Trunchiul arterial comun

Dg diferențial: complexul Fallot, atrezia de valvă 
pulmonară cu VSD

Diferențierea dintre diferitele tipuri de CAT este 
foarte dificilă în trimestrul II de sarcină Muhler 2004.

Pentru tipurile 2 și 3 clasificarea 
Collett/Edwards, identificarea ramurilor 
pulmonare poate fi imposibilă ecografic, chiar 
postnatal.



Trunchiul arterial comun

Asocieri: arc aortic la dreapta, ASD, anomalii ale 
ramurilor arcului aortic, CoAo, AVSD, atrezie 
mitrală, anomalii ale situsului cardiac Biharati 1974

-Sindromul DiGeorge în 40 %  din cazuri Goldmuntz 

2005, Machlitt 2002, Chaoui 2002, Volpe 2003, Boudjemline2001  

-anomalii genitourinare Collett/Edwards 1949

-trisomii 21,18,13 în 4,5 % din cazuri  Harris 2003

-anomalii non specifice, extracardiace , în peste 40 
% din cazuri Fyler 1980, Volpe 2003



Trunchiul arterial comun

Prognostic intrauterin:  în funcţie de valva 
truncală insuficientă sau stenotică, insuf. 
cardiacă, hidrops, moarte fetală  
Bianchi,Crombleholme,D‘Alton, Malone-  Fetology 2010

Prognostic postnatal: în funcţie de tip, ramuri 
pulmonare, etc. chirurgie în primele luni 
neonatale . 

28  supravieţuitori din 48 de nou născuţi vii cu 
CAT, conform  unei compilaţii Abuhamad-Chaoui 2010 din 
lucrările lui  Sharland 2009, Volpe 2003, Swanson 2009



Vă mulţumesc pentru atenţie!
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Tumori cardiace, 
cardiomiopatia fetale 

CALOMFIRESCU Marius Vicea 

Cardiomiopatie 
!  Mayo Clinic, National Institute of Health 

!  boala cu muschi cardiac anormal 

!  American Hearth Association 
!  boala a inimii cu anomalii ale fibrelor musculare 

!  Wikipedia 
!  deteriorare masurabila a functiei miocardului  

!  dilatativa, hipertrofica, restrictiva, rare (ARVD-arrhythmogenic right 
ventricular dysplasia, CMP mitocondriala, CMP non-compactanta) 

!  poate duce la insuficienta cardiaca 

!  primara sau secundara 

25.04.2014-Targu 
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Cardiomiopatie 
!  2-4 % din total anomalii cardiace diagnosticate 

intrauterin 

!  ~24:100.000 (0,024 %) din total sarcini 

! CMP dilatativa si hipertrofica sunt in principal 
secundare 

! CMP rare sunt primare 

!  caracter evolutiv (evolueaza cu VG si patologia 
primara inclusiv ca tip de CMP) 

!  aspecte mixte, unilateral sau bilateral 
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CMP dilatativa 
etiologie 
!  anemie fetala imuna sau non-imuna – “high 

output”-ischemie prin consum crescut-
miopatie 

!  sunturi AV – “volume overload”-fractie de 
ejectie si volum/bataie crescute-ischemie 
prin consum crescut 

!  coarctatii / stenoze critice  - aortice post 
arc / ductale  

!  CMP din STT al receptorului-etapa evolutiva 

!  boala aritmica 
!  tahicardie supraventriculara sustinuta, 

sau intermitenta oculta 
!  BAVc (anti-SSA, anti-Ro) 

!  miopatie prin lezare directa 
!  infectioasa (Coxsackievirus, Parvovirus B19, 

Toxoplasma gondii, Herpesvirus tip 1, HIV-1, 
CMV) 

!  toxica (cocaina, chimioterapie etc.) 
!  autoimuna (anti-SSA, anti-Ro) 
!  hipoxica 

!  anevrism congenital VS 
!  fibroza miocardica, miocardita, miopatie 

ischemica 

!  displazie renala – HTA – “increased afterload” 
– stadiu evolutiv de cardiomiopatie 

!  ereditar metabolic / genetic 

!  idiopatic 
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CMP dilatativa 
diagnostic / evaluare 
!  raport cardiotoracic 

!  diametre transverse 0,3-0,4 
!  cirmumferinte 0,45-0,5 
!  arii 0,3-0,35 

!  dilatarea ventriculara (mai ales stg), regurgitare AV 

!  disfunctie sistolica – fractie de scurtare sub 0,25, fractie de ejectie sub 0,57 

!  disfunctie diastolica (prognostic – mortalitate) – Vmax unde e si a mitrale, 
timp decelerare, integrala timp-viteza, afectare retrogradra circulatie 
venoasa, PI foramen ovale, motion Doppler pereti ventriculari etc. 

!  Tei index (index isovolumetric timp/ejectie) si scoruri pentru prognostic 

!  prognostic nefast pentru feti hidropici (~20% supravietuire vs. 50% 
nonhidropici) 
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CMP dilatativa 
monitorizare / terapie 
!  evaluari detaliate si repetate pentru evidentierea leziunilor CV 

oculte, a celor evolutive si monitorizare hemodinamica 

!  implicare multidisciplinara cardiologie, boli infectioase, 
genetica, boli metabolice 

!  terapie 
!  transfuzie fetala 

!  antiaritmice 

!  ?? imunomodulatori ?? (imunoglobuline, steroizi etc.) 

!  ?? ocluzie / coagulare sunturi AV ?? 

!  nastere in centre cu suport ATI si cardiologie neonatala 
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CMP dilatativa-caz 

colectie Dr.Muresan BM 

CMP dilatativa-caz 
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colectie Dr.Muresan BM 

CMP dilatativa-caz 
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CMP dilatativa-caz 
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CMP dilatativa-caz 

25.04.2014-Targu 
Mures Tumori cardiace, cardiomiopatia fetale - CALOMFIRESCU Marius Vicea 

11 
colectie Dr.Marginean C 

CMP hipertrofica 
etiologie 
!  ingrosarea miocardului poate fi secundara cresterii postsarcinii uni- sau bilateral, simetric 

sau asimetric (obstructie valva semilunara, constrictie duct arterial) 

!  s-a explicat prin rolul de mecano receptor al kinazei legata de integrina (proteina 
multifunctionala care leaga fizic beta-integrinele de citoschelet) 

!  forma primara, fara anomalie structurala cardiovasculara care sa o determine, reprezinta 
miopatia care constituie CMP hipertrofica 

!  genetic / metabolic (Noonan, deficienta de citocrom c-oxidaza, boala familiala 
autosomal dominanta, deficit de beta-lipaza, anomalii cromozomiale) 

!  displazie renala – HTA 

!  CMP din STT al receptorului – etapa evolutiva 

!  DZ matern – cea mai frecventa cauza in practica, manifestare mai frecvant dupa 30 
saptamani VG; hiperinsulinismul demonstrat prin cresterea insulinei LA, cresterea IGF-1, 
afectare mai ales cand HGB glicozilata periconceptional este crescuta 
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CMP hipertrofica 
diagnostic / evaluare 
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CMP hipertrofica 
monitorizare / terapie 
!  in DZ 

!  sunt posibile fenomene hemodinamice restrictive “in utero”  

!  perioada neonatala posibil cu necesitate suport ATI / cardiologie 

!  regresie spontana in 6 luni dupa nastere, paralel cu normalizarea 
insulinei 

! mortalitate ~50% (metabolice ~ 100% ... DZ ~ rezolutie spontana) 

!  implicare multidisciplinara cardiologie, genetica, boli 
metabolice 

!  nastere in centre cu suport ATI si cardiologie neonatala 
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CMP hipertrofica-caz 

colectie Dr.Marginean C 

CMP hipertrofica-caz 
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colectie Dr.Tudorache S 

Tumori cardiace 
!  12:100.000 

!  supravietuire global ~ 55% 

!  hemangiom – supravietuire 83% 

!  teratom – supravietuire 75% 

!  rabdomiom – supravietuire 67% 

!  fibrom – supravietuire 50% 

!  efecte hemodinamice prin obstructie, compresie, restrictie, tulburari ritm/
motilitate 

!  numar, dimensiuni si localizare variabile ce trebuie reevaluate impreuna cu 
efectul hemodinamic pe valve, FO, conexiuni venoase, hidrops, crestere si stare 
de bine fetal 
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Rabdomiom 
!  cea mai frecventa tumora 

cardiaca fetala 64-89% 

!  de obicei multiple, netede, 
lobulate 

!  omogene, difuz ecogene mai 
intes decat miometrul 

!  ~50% intracavitar 

!  tendinta de crestere cu VG si 
regresie dupa nastere 

!  se poate asocia cu alte anomalii 
CV sau non CV ... testare 
invaziva ? 

!  asociat cu scleroza tuberoasa ~100% in caz 
de tumori multiple ... ~50% tumora unica 
fara istoric familial 

!  TSC este autosomal dominanta, expresie 
histologica si clinica variabila, afectare 
multiorgan, afectare variabila fara 
posibilitate de prognosticare 

!  TSC1 – 9q si TSC 2 – 16p 

!  secventializare posibila 

!  CVS/amnio cu testarea alelei afectate in 
familie cu istoric 

!  prezenta tumorilor multiple in lipsa istoricului 
familial este suficienta pentru diagnostic 
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Teratoame 
!  ~23% dintre tumorile cardiace fetale 

!  de obicei extracardiac, intrapericardic, la 
radacina vaselor mari 

!  ecogenitate mixta, heterogena 

!  lichid pericardic 
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Hemangiom 
!  ~5% dintre tumorile cardiace fetale 

!  ecogenitate mixta 

!  pozitionare de obicei in baza inimii cu extensie 
AD 

!  lichid pericardic – tamponada – drenaj? 
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Fibrom 
!  ~5% dintre tumorile cardiace 

!  tipic unice in miocardul VS sau sept (posibil si VD, 
AD) 

!  masa ecogena bine delimitata ce face 
diagnosticul diferential fata de rabdomiom uneori 
imposibil fara histologie 

!  se pot asocia cu degenerescenta chistica, 
calcificari – aspect heterogen, lichid pericardic 

!  nu sunt asociate cu alte anomalii fetale 

!  nu s-au raportat supravietuitori in lipsa interventiei 
chirurgicale de extirpare sau transplant 
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Tumora cardiaca - caz 
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colectie Dr.Marginean C 

Tumora cardiaca - caz 
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Tumora cardiaca - caz 
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nothing more and nothing less Concluzii 
!  evaluare detaliata 

!  reevaluare / monitorizare 

!  decompensare hemodinamica / suferinta 
fetala / hidrops 
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