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של ריאה שמאלהיפולזיה

תמט של אונה שמאלית תחתונה

מום לבבי

 חסר שלpulmonary vein

Bronchial atresia



....נוספיםאנמנסטייםפרטים 

 לא התעלף מעולם ואינו : קרדיאליםללא סימפטומים
. עייפות במאמץ או דפיקות לב, מתלונן על קצר נשימה

 הרבה כל שעות היוםשולל ירידה במשקל אך מזיע .

 צעירמחלות לב במשפחה או מוות בגיל אין.



?אקו לב 1.

?הולטר2.

?מאמץ 3.

.4CT בית חזה?

?ברונכוסקופיה5.

?...שום דבר6.



נדמה כהגדלה של צד , רושם ללחץ חיצוני מצד ימין-אקו לב •
, תפקוד תקין של החדרים. ימין אולם קושי להדגים כראוי

אין עדות ללחץ  . טריקוספידליאי ספיקה קלה של מסתם 
.  ריאתי מוגבר















 Rare  0.002-0.004%

 Asymptomatic, sometimes mechanical 
impairment of cardiac function and even 
death.

 Symptoms: fatigue, pain (especially non-
exertional paroxysmal stabbing chest 
pain ) or cardiac conduction 
abnormalities. 



Pathology

 premature atrophy of common cardinal vein.

 Agenesis can be complete or partial. 

 In partial - absence of the left hemipericardium
is more common.



Cardiac MRI

 The best method

 Assess for associated 
complications

 Loss of direct 
visualisation of the 
pericardium - low 
signal on T2.

 Heart levoposition



 Interposition of lung 
tissue:

 between the heart and 
other intrathoracic
structures 

 a "tongue" of lung tissue 
interposing between the 
main pulmonary artery 
and aorta -very specific 
sign 

 diaphragm and the base of 
the heart 



 Associated congenital abnormalities include:

 ASD

 PDA

 Mitral valve stenosis

 TOF

 Bronchogenic cyst

 Pulmonary sequestration



 Complications- uncommon:

 cardiac valvular insufficiency

 herniation (partial agenesis) with incarceration of 
cardiac tissue

 compression of the Lt. coronary A 

Treatment and prognosis:

 Asymptomatic isolated agenesis usually requires no 
treatment (the complete absence).

 Symptomatic patients who have the complete form 
may benefit from a pedricardioplasty.
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Demetrius Chilaiditi
Greek radiologist who 

described the 
radiographic findings in 

1910



 A rare condition when pain occurs due to 
transposition of a loop of large intestine (colon) in 
between the diaphragm and the liver.

 Permanently or intermittentlty.

 No pain, per x-ray= Chilaiditi's sign. 

 DD-pneumoperitoneum.



 More common in patients with: 

 long and mobile colon 

 chronic lung disease (emphysema)  

 liver problems (cirrhosis, ascites)

Chilaiditi syndrome: 
Chilaiditi's sign plus symptoms such as:

1. abdominal pain
2. shortness of breath
3. transverse colon volvulus 



נולד במועד מהלך היריון ולידה תקינים. בן שנה  .

  עמידה לטיפול  , חדשים5מגיל  אפילפסיה
.  רבדומיומה-בלב. טוברוסקלורזיס

 וטכיפנאהאושפז במחלקת ילדים עקב חום  .
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