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Ά νδρας 72 ετών, μη κυανωτικός, 
παρουσιάστηκε με επιδεινούμε-
νη δύσπνοια στην κόπωση, χρό-

νια κολπική μαρμαρυγή και μεγαλοκαρ-
δία στην ακτινογραφία θώρακος. Το δια-
θωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα ανέ-
δειξε διάταση των δεξιών καρδιακών 
κοιλοτήτων με φυσιολογικό μέγεθος και 
καλή λειτουργία της αριστερής κοιλίας. 
Το τρισδιάστατο διοισοφάγειο υπέρη-
χοκαρδιογράφημα αποκάλυψε την πα-
ρουσία ασκεπούς στεφανιαίου κόλπου 
(Εικόνα 1). Στη μαγνητική τομογραφία 
καρδιάς επιβεβαιώθηκε η παρουσία του 
ελλείμματος χωρίς την ύπαρξη εμμένου-
σας αριστερής άνω κοίλης φλέβας (Ει-

κόνα 2). Ο καρδιακός καθετηριασμός 
έδειξε αριστερο-δεξιά διαφυγή με Qp/
Qs=2, μέση πνευμονική αρτηριακή πίεση 
26mmHg και πνευμονική αγγειακή αντί-
σταση 2,2 μονάδων Wood. Κατά τη χει-
ρουργική επέμβαση, ανευρέθηκε ένα τύ-
που III (μερικώς ασκεπές μεσαίο τμήμα)1 
έλλειμμα στεφανιαίου κόλπου και επιδι-
ορθώθηκε επιτυχώς με εμβάλωμα (Εικό-
να 3 και 4).
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Εικόνα 1. Τρισδιάστατο διοισοφάγειο υπερηχογράφημα πραγ-
ματικού χρόνου (mid-esophageal - zoom mode), που αναδεικνύει 
την παρουσία διατεταμένου στεφανιαίου κόλπου. Η όψη είναι 
διαμέσου του αριστερού κόλπου και δείχνει την απουσία του 
διαφράγματος που χωρίζει τον αριστερό κόλπο από τον στεφα-
νιαίο κόλπο (ασκεπής στεφανιαίος κόλπος). RA=δεξιός κόλπος; 
MV=μιτροειδής βαλβίδα; CS=στεφανιαίος κόλπος.

Εικόνα 2. Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς (horizontal long 
axis) δείχνει την ύπαρξη διατεταμένου δεξιού κόλπου και κοι-
λίας, που υποδηλώνει την ύπαρξη αριστερο-δεξιάς διαφυγής. 
Ao=αορτή; PA=πνευμονική αρτηρία; LA=αριστερός κόλπος; 
RA=δεξιός κόλπος.

Εικόνα 3. Διεγχειρητική αναγνώριση του ελλείμματος. LA= 
αριστερός κόλπος; CS=στεφανιαίος κόλπος.

Εικόνα 4. Σύγκλιση του ελλείμματος με την τοποθέτηση προσθετι-
κού εμβαλώματος. Patch = εμβάλωμα; CS=στεφανιαίος κόλπος.


