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Abstract 

Tetralogy of Fallot is kown for 300 years and the most common complex congenital heart disease, which is 

understood better and better, than before thanks to the continous evolution of science. Beginning with the 

exploration of the anatomy and the true pathophisiology, in which Nils Stensen and Maude Abbott played 

a key role, we reached the 1940s when Alfred Blalock and Helen B. Taussig used new methods to correct 

it with surgery, starting a new era in pediatric surgerys. Since then there have been massive amounts of new 

discoveries both in surgical and in catheter therapy. I would like to give a brief summary of this 300 years 

of the story of Tetralogy of Fallot. 
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Bevezetés, korszakok 

A Fallot-tetralógia mostanra már egy általánosan ismert kórkép, a leggyakoribb komplex szívfejlődési rendellenesség. 

Azonban az elmúlt 300 évben, a felfedezésétől kezdve, számos szakember foglalkozott és foglalkozik ma is a 

megértésével és korszerű kezelésének kutatásával. 

Ezt a komplex szívfejlődési rendellenességet először 1673-ban írta le Nils Stensen (Steno, 1638-1686), dán anatómus 

és az azóta eltelt több, mint 300 év 4 fő időszakra bontható.  

 Az első időszak a kongenitális vítium anatómiájának és patofiziológiájának pontosabb megítélésével telt, 

amely korszakot az 1936-ban megjelent Maude Abbott (1868-1940) által írt Kongenitális szívfejlődési 

rendellenességek atlasza zárt le.  

 Innen számítjuk a következőt, amely a betegség klinikumát és műtéti megoldásait helyezte előtérbe, kiemelve 

az első műtéti megoldását, a Blalock-Taussig söntöt, amit először 1944-ben operáltak sikeresen.  

 A harmadik fő időszak az 1970-es évek közepétől számítható, amikor is az intrakardiális műtéti megoldások 

mellett a szívultrahang hatalmas térnyerése jellemzett, illetve a prosztaglandin terápia a további gyógyszeres 

kezelésben hozott újításokat.  

 Az utolsó korszak, ami jelenleg is zajlik az 1990-es évek közepétől már inkább a Fallot-tetralógia minél 

korábbi diagnosztizálásával és kezelésével foglalkozik, ezek mellett kiemelten a kórkép genetikájával (1.).  

Ez a rövid bevezető is mutatja, hogy felgyorsult ennek a komplex szívfejlődési rendellenességnek a kezelése és 

várható, hogy egyre dinamikusabban fog fejlődni az elkövetkezendő évtizedekben. Azonban a jövő fejlesztéseihez, 

fontos tisztában lenni a múlttal, így a következő bekezdésekben az elmúlt időszakok kiemelkedő eseményei kerülnek 

leírásra.  

 

A fejődési rendellenesség története 

A Fallot-tetralógia története 1673-ban kezdődött, amikor Nils Stensen, a dán anatómus először írta le a malformációt 

egy halva született csecsemőn. A tudós szívfejlődési rendellenességként kamrai sövényhiányt írt le, ezen kívül a 

gyermeknek szindaktiliája és nyúlszája is volt, amit akkori írásos emlékek alapján az anya annak tudott be, hogy 
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„nagyon szerette a nyúlpörköltet” (2-4). Habár ekkor az anatómus nem kommentálta a kijelentést, de fontos 

észrevétel, hogy a Fallot-tetralógia más, extrakardiális eltérésekkel együtt is gyakran előfordul. 300 évnek kellett 

eltelnie ezután, hogy hasonló észrevételek hatására Charlotte Ferencz (1921-2016) és társai elkezdjék 

szisztematikusan keresni milyen rizikófaktorok vezethetnek a különböző szívfejlődési rendellenességek 

előfordulásához (5). 

1777-ben Eduard Standifort (1742-1814) által írt tanulmányban, (6) egy „kék fiú”-t ír le, akinek az anatómiai 

állapota Fallot-tetralógia volt, ekkor természetesen még „egy nagyon ritka szívbetegség”-ként jellemezte. 

Kiemelendő, hogy Eduard Standifort már a klinikumát tekintve, közel járt a ma tudott ismeretekhez azzal, hogy az 1 

éves gyermeknek az ujjainak a kékes elszíneződésével kezdődött a betegsége, majd teljesen „kékké vált”.  

Hét évvel később William Hunter (1718-1783) skót sebész, a királyi Sebészeti Akadémia alapítója, már 

cianotikus rohamként írta le a jelenséget (7). Hunter többek között egy Fallot-tetralógiával élő fiú jellemrajzát is leírta. 

Kiemelte, hogy a gyermek nem maradt el magasságban a vele egykorúakétól, azonban súlyban igen jelentősen, illetve 

többszervi elégtelenség is előfordult nála. Hunter már ekkor leírta boncolásai során, hogy kevesebb vér jutott el az 

ilyen malformációval élő gyermekeknél a tüdőbe, hogy oxigenizálódjon és kisebb áramlással is, mint egy egészséges 

gyermekekben. Megfigyelése 200 évvel megelőzte az első intrakardiális nyomásméréseket a Fallot-tetralógiában, 

amelyek igazolták a leírásait (8). 

Hunter azonban abban a korban még a kórképet gyógyíthatatlannak nyilvánította és kijelentette, hogy ezeknek a 

szíveknek egy olyan része van, ahova nem tud eljutni gyógyszer. Majdnem 200 évvel később Peter M Olley (1953-) 

és kollégái felfedezzék, hogy a prosztaglandin képes nyitva tartani a ductus Botallit (9), ezzel életben lehet tartani 

betegeket, akik súlyos Fallot-tetralógiával vagy más ductus dependens kórképekkel születtek. 

Az 1850-es években Thomas Bevill Peacock (1812-1882) írta le először a pulmonális sztenózisra jellemző 

hallgatózási leletet, az ekkor még újnak számító fonendoszkóp segítségével (10). Nagy áttörést jelentett ez a 

kongenitális szívfejlődési rendellenességek diagnosztizálásában, mivel már könnyen vizsgálható fizikális eltéréseket 

tudtak rendelni ismert patológiai eltérésekhez. Peacock az etiológia iránt is érdeklődött. Felismerte, hogy férfiakban 

gyakoribbak a malformációk illetve, hogy bizonyos eltérések családi halmozódást mutatnak. Ezzel korát megelőzve 

utalt a szívfejlődési rendellenességek genetikai hátterére, amelyeket már minden egyes esetben vizsgálunk és a napi 

bevett gyakorlat része. 

A XIX. század végére a klinikai eltérések és a patofiziológia közötti korrelációk kutatása felgyorsult. Étienne-

Louis Arthur Fallot (1850-1911), aki 1888-ban feldolgozta az addigi cianózisról írt irodalmat és a saját boncolási 

eredményeit összevetve rájött, hogy nem a nyitott foramen ovale okozza a kórképet. Fallot volt az első, aki a később 

róla elnevezett komplex szívfejlődési rendellenességet „tetralogie”-ként, azaz tetralógiaként jellemezte (11,12). 

Utalva ezzel négy különböző patológiai eltérésre, ami egyszerre jelenik meg ebben a kórképben: a pulmonális atrézia, 

kamrai szeptum defektus, jobb kara megnagyobbodás és lovagló aorta. 

A századfordulóra egyre több diagnosztikus eszköz állt már az orvosok rendelkezésére. 1936-ban, a kanadai 

kardiológus Maude Elizabeth S.Abbott (1868-1940) a különböző patológiai eltérésekhez, rájuk specifikus 

hallgatózási leletet, mellkasröntgen felvételt és 3 elvezetéses elektrokardiogramm eltérést rendelt, többek között a 

Fallot-tetralógiához (13). Kutatásai megmutatták, hogy a specifikus klinikopatológiai eltérések jellemzőek minden 

szívfejlődési rendellenességre. Abbott volt az első, aki Fallot-tetralógiának nevezte az addig, cianózist okozó 

tetralógiát. 

Abbott átfogó tanulmányával lezárul a Fallot-tetralógiának az első, leíró korszaka. Az 1940-es évektől a 

klinikum és a műtéti megoldások kerültek előtérbe. 

Abbott atlaszának megjelenése után mindössze két évvel már az első sikeres ductus arteriosus ligatúrát végezték el 

egy 7 éves lány gyermeken Robert E. Gross (1905-1988) (14). 1939-re Alfred Blalock (1899-1964) már kutyákon 

kísérletezett egy artéria subclavia és pulmonális artéria közötti sönttel, a pulmonális hipertónia reprodukálására 

(15,16,17). Blalock 1941-ben került a John Hopkins Egyetemre, ahol Helen B. Taussig (1898-1986) már egy sikeres 

gyermek kardiológiai klinikát működtetett, a fluoroszkópiát használva egyik fő diagnosztikus módszereként. A 

fluoroszkópia elengedhetetlen volt Taussig számára abban, hogy diagnosztizálja a cianotikus kórképekben, különösen 

a Fallot-tetralógiában, hogy a pulmonális vaszkulatúra alulfejlett és fokozottabb keringés szükséges a tüdőnek. Az ő 

felvetése a betegség terápiájaként, egy „mesterséges ductus” volt, abból következtetve, hogy a legtöbb cianotikus 

roham miatt történt haláleset a születés után pár héttel következett be, a ductus záródásával nagyjából egy időben 

(18). Blalock és Taussig 1943-ban találkoztak, amikor Taussig meggyőzte, hogy egy műtéti beavatkozással lehetséges 

lenne több vért juttatni a tüdőhöz. Az első ilyen műtétre egy évvel később került sor, amely az első sikeres terápiája 
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volt a cianotikus szívbetegségeknek (19). Blalock és Taussig az első három beavatkozásukat nagy részletességgel 

írták le, képekkel illusztrálva, különös tekintettel magára a söntre. A műtéti technika hatalmas siker volt és világszerte 

elterjedt. 1947-ben a kettős előadást tartott a Brit Orvosi Kamara számára, ahol bemutattak egy 2,5 éves kislányt, 

piros pozsgás arccal, akit egy héttel korábban operáltak Fallot-tetralógia miatt. Ezzel lenyűgözték a szakmai 

társadalmat a beavatkozás eredményétől (20). A műtéti technikai sikerességét az adta, hogy direkt javította a keringést 

a tüdő felé, áthidalva a pulmonális szűkületet. Igaz, mára ez már keveset használt technika, csak palliáció céljából 

használják súlyos, atípusos esetekben. A XX. század közepén azonban ez egy jelentős életminőséget javító és 

mortalitást csökkentő beavatkozás volt, amely után a gyermekek teljes életet tudtak élni, együtt játszani egészséges 

társaikkal (58). Sokféle hasonló műtéti technikát inspirált Blalock és Taussig söntje, többek között direkt 

transventrikuláris és vénás áthidaló módszereket (21). A jelenleg általános szívsebészetben is sokat használt koronária 

bypass is Blalockék technikáin alapul. 

Az 1950-es évek közepén megkezdődtek a nyitott szívműtétek, ennek kiemelkedő alakjai voltak C. Walton 

Lillehei (1918-1999) és társai, akik 1954-ben sikeresen operáltak kardio-pulmonális bypass módszerrel és szív-tüdő 

motorral egy Fallot-tetralógiával született gyermeket (22,23). 

Robbanásszerű fejlődésnek indultak a műtéti technikák, ám ekkor még több sönt műtéten is átestek a betegek, amíg 

a teljes rekonstrukcióig eljutottak el általában tinédzser korban (24). Kardiológusok, sebészek és patofiziológusok 

együttműködéséből sok hosszútávú követés indult, amely tanulmányok mára már alaptudásnak számítanak (25) 

 

A harmadik nagy periódus az úgynevezett „csecsemő időszak”, amely 1990-es évekig tartott. Ebben a 20 

évben három fő változást történt, amely előrébb vitte a Fallot-tetralógiával élő betegek kezelését és követését, már 

gyermekkorban. 1970-es évektől a prosztglandinok bevezetése (9), a gyermek szívsebészet fejlődése (26,27) és a 

szívultrahang térnyerése (28) hozott jelentős előrelépést a betegek kezelésében. Az invazív kardiológiának ebben az 

időszakban kisebb szerep jutott, mindössze diagnosztikára használták (29). 

Az angol Peter M. Olley és társai ekkor írták le a ductus dependens kongenitális vítiumokat és a fontosságukat 

a neonatális halálozásban. Olley kutatócsapata használt először prosztaglandin E-t a ductus nyitvatartására jelentős 

sikerrel (9). A Fallot-tetralógiával született gyermekek 20%-ában, akiket korábban nem lehetett gyógyítani, 

bizonyította mortalitáscsökkentő hatását a felfedezés. 

A gyermekkori intrakardiális műtéti beavatkozások és a minél korábbi rekonstrukció került előtérbe. 

Köszönhetően Brian Barratt-Boyes (1924-2006) és társainak, a Fallot-tetralógia és más szívfejlődési rendellenességek 

korrekciós technikái korszerűbbé váltak (26). John W. Kirklin (1917-2004) finomította a módszereiket, így szív-tüdő 

motor alkalmazásával végzett műtétetei kiemelkedően magas, 90%-os túléléssel jártak (27). 

 

A szívultrahang megjelenése még napjainkban is kulcsfontosságú a Fallot-tetralógia diagnosztizálásában és 

a betegek követésében. Az 1950-es évek végén az M-módról a 2 dimenziós képalkotásra történt váltás és a color 

Doppler megjelenése egy új ablakot nyitott a kardiológusoknak a működő szív vizsgálatához. Az echocardiographia 

fejlesztésével már a magzati szív is vizsgálhatóvá vált a korszak végére, amely korábban elképzelhetetlen volt. Ezzel 

is közelebb került az orvoslás a szív fejlődési folyamatának megértéséhez. 

 

Az utolsó periódus, ami jelenleg is zajlik a terápiás megoldások korszerűsítésén kívül a Fallot-tetralógia 

genetika hátterével is foglalkozik.  

Már Taussig is vizsgálta, hogy a kongenitális szívbetegségeket genetikai eltérések okozzák (30), azonban akkoriban 

szkeptikusan fogadták felvetéseit. Mára már egyre inkább teret nyer a genetika és minél korábbi diagnosztika. 

Az orvostechnológia fejlődésével és műtéti technikák finomításával egyre fiatalabb korban rekonstruálják a Fallot-

tetralógiával született csecsemőket, már 1 éves kor alatt. Az invazív kardiológia is rohamos fejlődésnek indult, 

amellyel már katéteres úton tudunk billentyűket beültetni, ezzel elkerülve a többszöri mellkasnyitásból adódó 

szövődményeket. 

 

Az elmúlt 300 év alatt eljutottunk egy meg nem értett, „kék gyermekek”-et eredményező kórképtől, a Fallot-

tetralógia korszerű ellátásáig. Jelenleg ezek a betegek nem csak, hogy megélik a gyermekkort, de az egészséges 

szívvel élőkkel szinte megegyező életminőségre és élethosszra számíthatnak, köszönhetően elődeink úttörő 

munkáinak. 
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