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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΝΤΆΣΗ: 

Πρωτοπαθείς καρδιακοί όγκοι

• Σπάνιοι (το 0,1% όλων των όγκων)

• Το 75% καλοήθεις

• Πιο κοινός καλοήθης τύπος στα παιδιά: ραβδομύωμα (~20%)

• Λιπώματα το 8% των πρωτοπαθών καρδιακών όγκων

Πιο συχνή εντόπιση: 

✓ δεξιός κόλπος 

✓ αριστερή κοιλία 

Εκδήλωση αναλόγως του μεγέθους και της εντόπισής τους:

✓ δύσπνοια και διαταραχή καρδιακού ρυθμού. 

✓ συνήθως τυχαίο εύρημα

Παρουσιάζεται κορίτσι 15 ετών, στο οποίο αναδείχθηκαν τυχαία σε καρδιολογικό

έλεγχο πολλαπλές ενδοκαρδιακές λιπωματώδεις εντοπίσεις σε ασυνήθεις

για τη συγκεκριμένη παθολογία περιοχές.

Αρχικά, υπερηχογράφημα καρδιάς: ενδοκαρδιακές μάζες

Ακολούθησε διερεύνηση με:

• Μαγνητική Τομογραφία (ΜRΙ) Καρδιάς (Τ1, Τ2 και STIR ακολουθίες)

• Holter ρυθμού

• MRI Εγκεφάλου

MRI καρδιάς - Τ1 ακολουθία:

• καρδιακά μορφώματα με υψηλό σήμα (χαρακτήρας λίπους)

• 3 εστίες ενδομυοκαρδιακού λίπους - μυοκαρδιακή λιπωμάτωση:

στο βασικό, το μέσο πρόσθιο μεσοκοιλιακό διάφραγμα και τη δεξιά κοιλία (~25x20mm) η κάθε μία

Holter ρυθμού: φυσιολογικό, MRI Εγκεφάλου (για ενδοεγκεφαλικές εντοπίσεις): αρνητική για έλεγχο Oζώδους Σκλήρυνσης

Εκτός της σπανιότητας του περιστατικού,

2 επιπρόσθετα ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά: 

• Η μυοκαρδιακή λιπωμάτωση του παιδιού με 

πολλαπλή εντόπιση

• ασυνήθης θέση στη δεξιά κοιλία και το

μεσοκοιλιακό διάφραγμα

Πολύτιμος ο τακτικός καρδιολογικός έλεγχος

για ανεύρεση της σχετικής ογκολογικής παθολογίας

σε φαινομενικά ασυμπτωματικά παιδί
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