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Fallot tetraad (Tetralogy of Fallot, ToF)

• Klassikalised omadused:
– Vatsakeste vaheseina defekt 

(VSD)
– Kopsuarteri infundibulaarne 

stenoos
– Aordisuistiku paremalasetsus 

VSD kohal (overriding aorta)
– Parema vatsakese 

hüpertroofia
• Kardinaalne anatoomiline 

defekt
– Väljavoolu osa vatsakeste 

vaheseina (conal septum) 
malpositsioon (anterioorsele)





ToF variaandid

• ToF antegraadse vooluga koos PS/RVOTO 
erinevates astmes (kerge –raske)

• ToF pulmonaal artreesiaga
• ToF atrioventrikulaar seinte defektiga
• ToF koos pulmonaalklapi avausetusega
• ToF ilma vatsakeste vaheseinata (mexican ToF)



Preoperatiivne uuring

• RVOTO asukoht ja raskusaste
• Kopsuarteriklapi annulus (z score)
• LPA ja RPA proksimaalsed diameetrid (stenoos?)
• VSD suurus ja asukoht
• Koronaararterite asukoht
• Aordikaare asetsus – PDA/kollateraalid?
• Kaasuvad anomaaliad – segmentaarne analüüs



RVOT obstruktsioon

• Subvalvulaarne
– Vaheseina väljavoolu osa nihkumine anterioorsele + 

parietaalsed lihaste kimbud
– Obstruktsiooni dünaamiline komponent

• Valvulaarne
– Annuluse suurus (z scores laste puhul)
– Klapi hõlmade paksus ja liikuvus (dooming)
– Sageli koos supravalvulaarse stenoosiga

• Supravalvulaarne 
– Kopsuarteri tüve laius
– Jälgi võimalikku kopsurteriharude stenoosi



RVOT obstruktisoon

PSAX projektsioon, 
vatsakeste vaheseina 
conal  septumi 
nihkumine RVOTisse

Värvi Doppler (turbulents 
algab RVOTis ja kulgeb 
kopsuarterini)



Visualiseerimine erinevates positioonides



RVOTO hindamine

• PW doppler maksimaalse obstruktsiooni 
leidmine

• CW doppler  keskmise ja maksimaalse 
gradiendi hindamine

• Keskmine gradient korreleerub paremini koos 
südame kateteriseerimisel saadud peak-to-
peak gradiendiga

• PDA olemasolul gradient võib olla alahinnatud



Väljavoolu vaheseina osa 
malpositsioon

Bailliard and Anderson Orphanet Journal of Rare Diseases 2009 4:2 doi:10.1186/1750-1172-4-2



Kopsuarteri klapp
• Klapp on tavaliselt 

hüpoplastiline
– Akommissuraal
– Bikommissuraal
– Trikommissurraal koos 

kommissuuride 
paksenemise/düsplaasiaga

• Kopsuarteri klapi annuluse Z 
scores

• Z score vähem kui -2 
(väljendunud hüpoplaasia) 
 transannulaarne patch 

• Kopsuarteri klapi artreesia 
 äärmuslik ToF vorm



Pulmonaalklapp

PV Z score -6 PV Z score -0,5



Kopsuarteri harud

Proximaalse ja distaalse kopsuarteri harude läbimõõdud
Arvuta Z scores



Kopsuarteri harud

z score RPA -3.5 
z score LPA -2.7 

z score RPA -0.7 
z score LPA -1.1 



Kopsuarteri harud

• Paremini visualiseeritavad PSAX, kõrges vasakus  
parasternaalses ja lühikeses suprasternaalses 
projektsioonis

• Z scores ja võimaliku harude stenooside 
fikseerimine
– Kopsuarterite hüpoplaasia puhul on radikaalne 

operatsioon raske
• Verevool kopsuarterisse

– PDA? 
– Multiply aortopulmonaal veresooned (MAPCAd)



Kopsuarteri harud

Raske RVOTO ja PDA
LPA “koartatsioon”



VSD
• VSD malpositsioon 

anterioorsele (92%)
– Hästi visualiseeritav PLAX 

projektsioonis (kuid ei ole 
patognoomiline  vaade 
kindlasti tuleb täpsustada 
RVOT ja kopsuarteriklapi 
morfoloogiat)

– Määrta šundi suund (nii PW, 
kui ka CW-ga). Kerge, 
keskmise raskusega RVOTO 
 šunt L-R, raskem RVOTO
šunt R-L

• Doubly commited VSD (2%)
• Atrioventrikulaarne 

septaalne defekt (2%)



VSD

LR  šunt süstolis

R—L šunt diastolis



VSD
• VSD malpositsioon 

anterioorsele (92%)
• Doubly commited VSD (2%)

– Konaal septumi  täielik 
puudumine

– Defekt eraldatud 
trikuspidaalklapilt ainult 
lihaskiududega

– RVOT obstruktsioon tavaliselt 
põhjustatud kopsuarterikalapi 
stenoosi  ja annuluse 
hüpoplaasiaga

• Atrioventrikulaarne 
septaalne defekt (2%)



VSD

Lisa muskulaarsed VSD-d



VSD

• Värvidoppler aitab hinnata füsioloogilist olukorda
• Kerge RVOTO  dominantne intravenrikulaarne 

šunteerimine VSD kaudu vasakult paremale
– Suur VSD südamepuudulikkuse ja 

pulmonaalhüpertensiooni teke

• Mida raskem RVOTO bidirektsionaalne šunt 
kuni šunt paremalt vasakule
– Patsiendid tavaliselt tsüanootlised



Aordisuistiku paremalasetsus VSD kohal 
(overriding aorta)

Suhe aorta ja intraventrikulaarse seina vahel pikateljes



Overriding aorta



Aort

>50% - DORV



Koronaaride asetsus

• Aordi päripäevane rotatsioon muudab 
koronaaride asetsust

• 5% patsiendidel on koronaaride hargenemise 
anomaaliad

• Kliiniliselt tähtsad:
– LAD RCA-st, mis kulgeb läbi RVOTi (3%)
– Lisa LAD RCA-st (1,8%)
– Üksik koronaararteri, mis kulgeb läbi RVOTi (0,5%)



Koronaaride asetsuse variandid



Koronaaride asetsus

LAD RCA-st



Aordikaare anomaaliad

25% parempoolne aordikaar
Kõige sagedamini seotud 22q11 deletsiooniga



ToF variandid

• ToF antegraadse vooluga koos PS/RVOTO 
erinevates astmes (kerge –raske)

• ToF pulmonaal artreesiaga
• ToF atrioventrikulaarseinte defektiga
• ToF koos pulmonaalklapi avausetusega
• ToF ilma vatsakeste vaheseinata (mexican ToF)



ToF pulmonaalartresiaga

• Verevoolu saabumine 
kopsuarterisse
– Duktuse-sõltuv/ MPA ja 

harud hästi arenenud
– Duktuse-sõltuv/MPA ja 

harud hüpoplastiline(+/-
MAPCAd)

– Ainult MAPCAd (MPA ja 
harud rakselt 
hüpoplastilised)



Kaasuvad anomaaliad

• Kodade vaheseina defekt (38%)
• Muskulaarsed VSD-d
• Venoatriaalsete ühenduste anomaaliad

– PAPVC
– Persistent LSVC

• AVSD
• Vasakpoolsed anomaaliad (supra mitral ring, 

mitraalklapi lõhe, LVOTO, bikuspiidne aordiklapp)
• Muu komplekssed anomaaliad



Kokkuvõte

• Ehhokradiograafiline uuring on tavaliselt 
diagnostiline

• Vajadusel lisauuringud:
– Täiskavanud koos mitteopereeritud rikkega
– ToF pulmonaalartreesiaga ja MAPCAd
– Koronaaride asetsuse anomaaliad

• Lisa radioloogilised uuringud:
– MRI: kopsuarteri harud, kollateraalid, parem vatsake
– CT: kopsuarter+harud, kollateraalid, koronaarid
– Cath: peamiselt kopsuarteri harud ja kollateraalid



TOF POSTKIRURGILINE JÄLGIMINE



Lapse-ea operatiise ravi tulemus
(Kardiaalse surma põhjused)

Population based study (Finland) Nieminen HP et al JACC 2007;50:1263
6024 pt, kes jäid ellu peale esimest kaasasündinud rikke operatsiooni, jälgitud 
45 aasta jooksul



ToF korrektsiooni operatsiooni 
tüsistused

• Pulmonaalne regurgitatsioon
– Transannular patch`i puhul
– Tekkib parema vatsakese 

dilatatsioon ja düsfunktsioon, 
südamepuudulikkus

• Jääk RVOTO
– Erineval tasemel (infundibulum, 

kopsuarteri klapp, MPA,  PA harud)
• Parema vatsakese dilatatsioon ja 

puudulikkus
– Tavaliselt PR ja jääk RVOTO tõttu

• Trikuspidaalklapi regurgitatsioon
– Parema vatsakese puudulikkuse 

järgselt



ToF korrektsiooni operatsiooni 
tüsistused

• Jääkšundiga VSD
– Vasaku vatsakese mahu 

ülekoormus
• Aordi bulbuse lainemine koos 

aordiklapi puudulikkusega
– Harva viib aordi 

dissekatsioonini
• Vasaku vatsakese 

düsfunktsioon
• Kodade/ventrikulaarne 

tahhükardia
– Armkude, südamepuudulikkuse 

järgselt
• Äkksurm



Jääkšundid

• Tavaliselt VSD patchi servadest, L—R
• Aja möödudes võivad ära kaduda  patch 

servade epitalisatsioon
• Lisadefektid vatsakese muskulaarses osas
• Hästi visuleeritavad PLAX, PSAX ja viie kambri 

projektsioonidest



Jääkšundid

VSD patch
Alumises vasakus 
pildis VSD patch 
jääkšunt



RVOT hindamine

• Postoperatiivse RVOTO  - obstruktiooni tase
• Kopsuarteriklapi puudulikkuse mõõtmine

– Raske puudulikkus
• Värvidoppleriga laminaarne vool
• Diastoolne voolu reversioon kopsuarteri harudes
• Puudulikkuse keerab PW doppler kiiresti tagasi baasjoone 

suunas (rõhk kopsuarteris on võrde parema vatsakese 
rõhkuga varajases diastolis)

– Tuleb kindlaks teha, kas ei esine obstruktsiooni nt. 
Kopsuarteri harude tasemel, mis segab pulmonaalse 
regurgitatsiooni hindamist



Kopsuarteri puudulikkus

Kopsuarteri klapi puudulikkus, 
mis ulatub kopsuarteri 
harudeni

Kopsuarteri puudulikkuse vool on 
võrdne kopsuarteri vooluga  -
kopsurteri rõhk on võrdne parema 
vatsakese rõhuga



ToF – ehhokardiograafiline uuring 
täiskasvanu eas

• Morfoloogia – obstruktiooni tase
– Subinfundibulaarne
– Infundibulaarne
– Valvulaarne
– Supravalvulaarne
– Kombinatsioon
– Konduiit

• Hemodünaamika
– RVOTO (gradient, max ja mean)
– PR gradient
– TR (gradient)

• Jääkšundiga VSD, ASD
• Parema vatsakese suurus, RVH, parema/vasaku vatsakese 

puudulikkus
• RA/IVC/PA
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