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Anamnees  

• 77 aastane naispatient haigestus 2010a. veebruaris  

tugeva nõrkuse ja jõuetusega, märtsi alguses lisandunud 

ka palavikud kuni 37,7 C ning survetunne rinnus. 

• 16.03.2010 oli hospitaliseeritud ITKH kardioloogia 

osakonda väljendunud õhupuuduse ja kodade virvenduse 

paroksüsmi tõttu, mis on esmakordselt elus tekkinud. 

• Osakonda saabudes oli patsiendi üldseisund suhteliselt 

rahuldav, EKG-s kodade virvendusarütmia vaheldus 

kodade laperdusega, mis järgmise päeva hommikul 

raviga läks üle normofrekventseks siinusrütmiks.  

 

 



Uuringud 

•  Uuringute käigus oli teostatud EhhoKg, millel oli näha 

parema koja lateraalseinas sissevõlvumisega kotta 

mittehomogeense struktuuriga  jäika, piiritletud 

munakujulist moodustist mõõtmetega 4,3 x 5,7cm, lisaks 

vedelikku perikardiõõnes. Soovitatud täpsustav  TEE või 

MRT-uuring (kasvaja kahtlus). 

• 30.03.10 PERH-s oli teostatud südame MRT-uuring.  
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Uuringud 

• Arvamus: leid sobib südame tuumorile, eelkõige 

lümfoomiks. Täpsustamiseks soovitav biopsia. Suhteliselt 

palju vedelikku pleuraõõntes ja perikardiõõnes. Soovitav 

KT-uuring kogu kehast – kas ka mujal on lümfoomile 

viitavat. 

• Kuna biopsia võtmine oli tehniliselt raskesti teostav ja 

arvestades võimalikku pahaloomulisust patsient oli 

suunatud kardiokirurgi konsultatsioonile.  



Haiguse kulg 

• 16.04.2010 operatsioon – operatsiooni käigus 

vabastatud südame parem pool, perikard on protsessist 

haaratud, kuid pleuraõõnde ei ole veel jõudnud. Hinnatud 

parema koja komprimeerivat tuumorit – resektsioon ei ole 

liiga ulatusliku rekonstruktsiooni vajaduse tõttu mõeldav; 

võetud skalpelliga kaks tükki tuumori koest biopsiaks.  

• Biopsia vastuseks – kõrgmaliigne B-rakuliinist lähtunud 

lümfoproliferatiivne protsess (DLBCL) Ki67 ca 100% 

• Konsulteeritud hematoloogiga ning teostati luuüdi 

uuringud – maliigse haiguse tunnuseid pole sedastatud. 
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Haiguse kulg 

• Lõplik kliiniline diagnoos – difuusne suurrakklümfoom 

IV st. 

• Patsient suunatud hematoloogia osakonda edasiseks 

raviks. 

• 06.05.10 – 02.09.10 – VI  R-CHOP ravikuuri. 

• Peale IV ravikuuri 04.08.2010 teostatud KT-uuringul on 

täielik ravivastus.  
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Haiguse kulg 

• Viimane KT-uuring 02.09.11 – remissioon püsib. 

• Järgmine plaaniline KT-uuring 05.12.11 



Südame kasvajad 

• Üldine esinemissagedus on väga madal (0,002% - 0,3% 

autopsial) 

• Sekundaarsed (e. metastaatilised) tuumorid esinevad 

tunduvalt sagedamini kui primaarsed (20-40 kuni 100 

korda) 

• Primaarsetest südame kasvajatest on ~ 75% beniigsed 

• Kõige sagedasem täiskasvanutel on müksoom (50% 

beniigsetest tuumoritest), sellele järgneb lipoom (10%) 

ning lastel rabdomüoom (~90% kõikidest südame 

tuumoritest lastel) 

• Kõige sagedasem südameklapide piirkonna kasvaja – 

papillaarne fibroelastoom 

 

 



Südame kasvajad 

•  Enamik primaarsetest maliigsetest tuumoritest  on 

erineva tüüpi sarkoomid, nendele järgneb lümfoom 

•  Sarkoomidest kõige sagedasemad  täiskasvanutel 

angiosarkoom (~37% kõikidest maliigsete tuumorite 

juhtumitest) ning lastel rabdomüosarkoom 

• Metastaatilistest tuumoritest kõige sagedamini 

südamesse metastaseerub maliigne melanoom (südame 

metastaasid leitakse ~ 50% patsientidest) 

 

 

 



Müksoom 

• 4-7 eludekaadil, n>m 

• >90% lokaliseerub 
kodades 

• ¾ vasakus kojas (fossa 
ovalis’e läheduses) 

• 10-20% paremas kojas 

• Üksikud, hästi piirdunud, 
lobulaarsete kontuuridega, 
liikuvad moodustised 

• Kinnituvad endokardile 
jalakesega 

• Kontrasteeruvad 
heterogeenselt Scheffel H et al. AJR 2009;192:639-645 

©2009 by American Roentgen Ray Society 



Lipoom 

•  Kapseldunud 
rasvarakkudest koosnev 
tuumor 

• 50% juhtumisest  
subendokardiaalse 
lokalisatsiooniga, sageli 
paremas kojas 

• MRT: tuumori signaali 
intensiivsus on võrdne 
nahaaluse rasvkoe 
signaaliga; FatSat 
kujutisel – signaali maha 
surumine 

 

http://www.scmr.org/caseoftheweek/20

10/2307.html 



Sarkoomid 

• Väga harva esinevad kasvajad  

• Erinevate tüüpide usaldusväärne dif. diagnoosimine 

radioloogiliste uuringute alusel praktiliselt pole võimalik 

• Üldiselt nendele on iseloomulik nekroos, kaltsifikaadid, 

inhomogeenne struktuur, kõrge vaskularisatsiooni tase , 

ümbritsevate kudede infiltratsioon ning peritumoroosne 

turse. 

• Tavaliselt lokaliseeruvad kodades (angiosarkoomid 

paremas, ülejäänud vasakus) 

• MRT kujutisel on võrreldes müokardiga intensiivsema 

signaaliga (võrreldes normaale koega suurem vee 

sisaldus) 

 



Angiosarkoom 

• 3-5 eludekaadi vahel 

• M>N 2:1 

• tavaliselt lokaliseeruvad 
paremas kojas või 
perikardis 

• Kirjeldatakse 2 põhilist 
morfoloogilist tüüpi: 

• Osaliselt südameõõnte 
võlvuv hästi piirdunud 
lisamass 

• Piki perikardi ulatuv 
difuusselt infiltreeriv 
lisamass 

 
Sparrow P J et al. Radiographics 2005;25:1255-1276 



Metastaasid 

• Sagedamini kui primaarsed tuumorid (lahangul ~ 10-12%) 

• Teoreetiliselt iga kasvaja (v.a. KNS) võib metastaseeruda 

südamesse 

• Tavalisemad primaarsed tuumorid on bronhogeenne 

vähk, lümfoom, leukeemia, rinnavähk ja söögitoru vähk 

• Maliigse melanoomiga patsientidel on sageli südame 

metastaasid (50%) 

• Metastaaside levik – otsene, lümfogeenne, 

hematogeenne ning transvenoosne 

• Levikuviisist sõltub metastaaside lokalisatsioon südames 

(lümfogeenne => perikardis; hematogeenne => 

müokardis)  



Südame lümfoom 

• Primaarne südame lümfoom – üliharva esinev haigus, 
sagedamini tegemist on mitteHL sekundaarse levikuga 
südamesse 

• Viimase 20 aasta jooksul primaarse südame lümfoomi 
esinemissagedus on tõusnud (immunosupresseeritud 
patsiendid) 

•  Dissemineerunud lümfoomiga patsientidel südame haaratus  
on tavaliselt hiline lümfoomi manifestatsioon (keskmine aeg 
esmasest diagnoosimisest kuni südame haaratuse tekkeni 
umbes 20 kuud) 

• Lahagul südame metastaasid ~25%  (~ 7,5-16% HL-ga  ning 
~18% mitteHL-ga juhtumitest) 

• In vivo diagnoos on harv 

• Prognoos on tavaliselt halb, kuid õigeaegne diagnoosimine ja 
keemia ravi võivad anda remissiooni, parandada elu kvaliteedi  
ning pikendada elu 

 



Südame lümfoom 

• Kõige sagedamini lokaliseerub paremas kojas, sellele 

järgneb parem vatsake, vasak vatsake, vasak koda, 

kodade vahesein ning vatsakeste vahesein 

• 75% juhtumitest on haaratud rohkem kui 1 

südamekamber 

• Perikardi invasioon tüüpiline 

• Perikardi efusioon esineb ~50% juhtumistest, tavaliselt 

massiivne 

 

 



Südame lümfoom 

• Makroskoopiliselt on 

tavaliselt suhteliselt 

homogeense 

struktuuriga, valget 

värvi, tihke lisamass, 

mõnikord sisaldab 

nekrootilisi alakesi.  

Grebenc M L et al. Radiographics 2000;20:1073-1103 

©2000 by Radiological Society of North America 



Südame lümfoom 

• Mikroskoopiliselt: 

tüüpiliselt lümfoomi 

rakud infiltreerivad 

müokardi ja 

epikardiaalset rasva 

ning võivad ifiltreerida 

ka koronaararterite 

adventiitsiat. 

Grebenc M L et al. Radiographics 2000;20:1073-1103 

©2000 by Radiological Society of North America 



Südame lümfoom 

• KT : südame lümfoom on 

müokardiga võrreldes 

sama või madalama 

tihedusega, peale i/v 

kontrastaine manustamist 

tuumori kontrasteerumine 

heterogeenne 

 



Südame lümfoom 

• MRT: võrreldes müokardiga iso- või hüpointensiivse signaaliga T1 

kujutistel ja isointensiivse signaaliga T2 kujutistel; gadoliniumiga 

kontrasteerumine ebaühtlane 



Kokkuvõte 

• Südame kasvajad on harva esinevad haigused 

• Isegi beniigsed tuumorid sõltuvalt lokalisatsioonist ja 

suurusest võivad surmani viia 

• Diagnoos sageli hilineb, kuna sümptomid om 

mittespetsiifilised 

• KT ja MRT uurigul on väga suur tähtsus südame 

kasvajate diagnoosimisel ja leviku hindamisel 

• Õigeaegne diagnoosimine ja ravi võib anda täielikku 

tervistumist, remissiooni, leevenda sümptomeid, 

parandada elu kvaliteedi ning pikendada eluiga. 



TÄNAN! 
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