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Καλλιθέαρ
Παξνπζηάδνπκε ηελ πεξίπησζε 65ρξνλεο αηκνθαζαηξφκελεο γπλαίθαο, κε ηζηνξηθφ
πνιπθπζηηθήο λφζνπ ησλ λεθξψλ θαη ζρηδνθξελεηαθήο δηαηαξαρήο, πνπ εκθάληζε
δπζιεηηνπξγία ηνπ πξνζσξηλνχ αξηζηεξνχ ζθαγηηηδηθνχ θαζεηήξα απ’ φπνπ αηκνθαζαίξνηαλ
ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξν ηεο εηζαγσγήο ηεο. Έγηλε αληηθαηάζηαζε κε νδεγφ ζχξκα ηνπ
θαζεηήξα, ν νπνίνο φκσο εκθάληδε κνλφδξνκε απφθξαμε ηνπ άπσ ζθέινπο ζηελ πιήξε
πξνψζεζή ηνπ, ήδε απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. Δπηβεβαηψζεθε αθηηλνινγηθά ε ζέζε ηνπ ζην
δεμηφ θφιπν θαη έηζη ηέζεθε ε ππνςία χπαξμεο ζξφκβνπ ζην δεμηφ θφιπν, φπσο θαη ηειηθά
δηαπηζηψζεθε ζε δηαζσξαθηθφ ππεξερνθαξδηνγξάθεκα (Δηθφλα). Ζ αζζελήο δελ εκθάληδε
ζπκπηψκαηα ή ζεκεία ελδεηθηηθά ινίκσμεο ή πλεπκνληθήο εκβνιήο. Αξλήζεθε ηελ
ηνπνζέηεζε κεξηαίνπ θαζεηήξα αηκνθάζαξζεο θαη έηζη ηνπνζεηήζεθε λένο αξηζηεξφο
ζθαγηηηδηθφο θαζεηήξαο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο κε ην άθξν ηνπ ζηελ άλσ θνίιε θιέβα.
Παξάιιεια ρνξεγήζεθε ππνδφξηα ηηλδαπαξίλε θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπ ζηφκαηνο
αληηπεθηηθή αγσγή κε ζηφρν INR 2 έσο 3. Σνπνζεηήζεθε ΑΦ κφζρεπκα ζηνλ αξηζηεξφ
βξαρίνλα θαη ν θαζεηήξαο αθαηξέζεθε 3 εβδνκάδεο αξγφηεξα.
ηα εβδνκαδηαία
ππεξερνθαξδηνγξαθήκαηα παξαθνινχζεζεο παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ κεγέζνπο
ηνπ ζξφκβνπ θαη ε αληηπεθηηθή αγσγή ζπλερίζηεθε γηα έμη κήλεο ρσξίο ε αζζελήο λα
εκθαλίζεη πεξαηηέξσ επηπινθέο. πδεηείηαη ε ζπαληφηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ε
αληηκεηψπηζή ηνπ κηα θαη πξφθεηηαη γηα ζνβαξή επηπινθή ησλ θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο. Ζ
ππνςία γηα ηελ χπαξμε ζξφκβνπ ζην δεμηφ θφιπν ζε δπζιεηηνπξγνχληα θεληξηθφ θαζεηήξα
θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνθπγή ζνβαξφηαησλ
ζπλεπεηψλ γηα ηνπο αζζελείο.

Δηθφλα. Παξνπζία ζξφκβνπ 4 cm x 0.8 cm (βέινο) ζε επαθή κε ην άθξν ηνπ θαζεηήξα
(θεθαιή βέινπο), πξν (a) θαη δπν κήλεο κεηά (b) ηελ έλαξμε αληηπεθηηθήο αγσγήο. LA:
αξηζηεξφο θφιπνο, RA: δεμηφο θφιπνο, RV: δεμηά θνηιία, SVC: άλσ θνίιε θιέβα.
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