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Guidelines, recommendations...
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Tilnærming til kardiale masser

✓ Lokalisering

✓ Karakteristikk

✓ Pasientens alder og sykehistorie

Vurderes alltid i klinisk kontekst!
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✓ Tumores

✓ Tromber

✓ Vegetasjoner

✓ Kalsifiserte lesjoner

✓ Andre rariteter

Kardiale masser
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Prevalensdata er sparsomme

✓ Autopsi

➢ Primær cancer 1:2000

➢ Sekundær cancer 1:100

Kardiale tumores er sjeldne

2-18% får kardiale metastaser ved 

ekstrakardial cancer (avhengig av type)

(De fleste av disse til perikard)
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Tromber

Hyppigste kardiale masse

Lokalisasjon atrie/ventrikkel

Predisposisjon?

✓ Kardial

✓ Systemsykdom

Antikoagulasjon?

Vurder alltid funnet 

i en klinisk kontekst!
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Vegetasjon

Relativt hyppig

Lokalisasjon; klaffer++

Sykehistorie!

Predisposisjon?

✓ Kardial

✓ Systemsykdom

✓ Misbruk / iv. linjer / device

Vurder alltid funnet 

i en klinisk kontekst!
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Klinisk kontekst?

✓Alder og kjønn

✓Sykehistorie

✓Laboratoriefunn

✓Klinisk undersøkelse

✓Andre funn
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Typer kardiale tumores

Av primære kardiale tumores er 90% benigne

Sekundære tumores (metastaser) 20 x mer vanlig

Utdrag av tabell.

Burke et al. J Thor Oncol 2016; 11:441-52.
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Typer primære kardiale tumores

Benigne

Myxom - 45% av benigne svulster

- hyppigst lokalisert i ve atrium

- 3-10 % del av Carney-kompleks

Fibroelastom - prevalens↑ (bedre “imaging”?)

- klaffer

BARN - rhabdomyom og fibrom hyppigst

Lestuzzi et al. Curr Opin Cardiol 2016; 31:593-8.

Burke et al. J Thor Oncol 2016; 11:441-52.
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Typer primære kardiale tumores

Maligne

Sarkomer - udifferensiert pleomorft sarkom

- angiosarkom

- leiomyosarkom

BARN - rhabdomysarkom og teratom hyppigst

Lestuzzi et al. Curr Opin Cardiol 2016; 31:593-8.

Burke et al. J Thor Oncol 2016; 11:441-52.
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Lokalisasjon tumores

Perikard

Trombe      Metastase

Sarkom          Lymfom

Lipom     (liposarkom)

Ve ventrikkel

➢ Trombe

➢ Metastase

➢ Lipom

➢ Fibrom

➢ Rhabdomyom

➢ Lymfom

Klaffer

➢ Trombe

➢ Vegetasjon

➢ Fibroelastom

Venstre atrium

Trombe       Metastase

Sarkom           Myxom

Lipom

Høyre atrium

➢ Trombe

➢ Metastase

➢ Myxom

➢ Sarkom

➢ Lipom

➢ Lymfom

Hø ventrikkel

➢ Trombe

➢ Metastase

➢ Lipom

➢ Fibrom

➢ Rhabdomyom

➢ Lymfom
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Klinisk presentasjon

Obstruksjon
▪ Svimmelhet, syncope, svikt (arytmier)

Embolisering
▪ Fragmentering (villøst myxom, trombe, ...)

▪ Uavhengig av tumors størrelse

Generelle symptomer
▪ Fatigue, feber, vekttap, muskelsmerter

Lokalisasjon

er viktig for

klinisk

presentasjon

Disse tre må vurderes mtp kirurgi

Malignitetsmistanke gir indikasjon for kirurgi
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Ekkokardiografi - myxom

Villøst myxom, obstruksjon av mitralostiet
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Ekkokardiografi - myxom

Obstruksjon mitral Stilket tilfesting
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Ekkokardiografi - myxom

Også store myxom har ofte stilket tilfesting...
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Ekkokardiografi - fibroelastom

Oftest kulerunde, homogene, tilheftet klaff
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Lipomatøs septumhypertrofi

«Utsparing» av foramen ovale - patognomonisk
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Tumor i tilknytning til myokard

Ekkokardiografi er ikke avklarende
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Tumor i tilknytning til myokard

MR ikke avklarende – kirurgi (ikke klassifiserbar)
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MR og CT ved kardiale tumores

Utfyllende informasjon om

✓ Størrelse

✓ Infiltrasjon/affeksjon

✓ Tilhefting

✓ Vaskularisering

Sjeldent er MR histologisk!

Oftere gir det god retning!
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Tumor i høyre ventrikkel

Obstruerer (delvis) innløp og utløp – innvekst?
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Tumor i høyre ventrikkel

MR: Innvekst / vaskularisering+Vaskularisering+
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Oppsummering kardiale masser

❑Oftest tromber, vegetasjoner og metastaser

❑ Sjeldnere primære svulster

❑ Vurder funnet i en klinisk kontekst

❑ Kontrast / TEE / MR / CT – supplerende informasjon

❑ Klinisk betydning relaterer til

✓ Obstruksjon

✓ Emboli

✓ Generelle (ofte uspesifikke) symptomer

Om den minste tvil om tiltak – Heart team! 


