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Röntgen visade ett höggradigt
förstorat hjärta, tre gånger nor-
mal volym, utan inkompensa-
tion och med sinusrytm. Initialt
misstänktes perikardiell vätska,
men det visade sig vara en cysta.
Fallet visar ekokardiografins
och datortomografins viktiga
roll för diagnos av mediastinalt
syndrom och pseudohjärtförsto-
ring.

En 59-årig kvinna remitterades till
Södersjukhusets akutmottagning med
frågeställningen »Höggradigt förstorat
hjärta på röntgen. Hjärtsvikt?»

Patienten är invandrad från Bosnien
sedan två år tillbaka och röker ca 20 ci-
garetter dagligen samt har kronisk hos-
ta.  Hon har en känd diabetes mellitus
sedan 1985.

Kvinnan opererades i Jugoslavien
vid två tillfällen 1988 för benign blåstu-
mör. I samband med operationerna kon-
staterades hypertoni och misstänkt an-
gina pectoris. Lungröntgen preoperativt

skall ha visat en misstänkt lungtumör,
ingen vidare utredning utfördes. Efter
operationerna besvärades patienten av
och till av tryckkänsla centralt i bröstet,
ej korrelerad till ansträngning.

Lungröntgen visade
hjärtförstoring
Efter patientens flytt till Sverige har

hon kontrollerats på vårdcentral. Hon
inremitterades via distriktsläkare till
Södersjukhusets diabetesdagvård för
insulininställning i slutet av september
1996. Med anledning av att patienten
har kronisk hosta utfördes en lungrönt-
gen, som visade höggradigt förstorat
hjärta (1 720/1 020 ml), men inga teck-
en på hjärtsvikt. Dessutom noterades ett
drygt centimeterstort rundinfiltrat
framtill i mellersta delen av thorax.
Hjärtstorleken var väsentligen oföränd-
rad jämfört med lungröntgen i april
1995. Detta föranledde remiss till lung-
mottagningen på Södersjukhuset för
fortsatt uppföljning.

Patienten medicinerar med kalcium-

flödeshämmare, peroral diabetesmedi-
cin samt insulin. Sedan början av okto-
ber 1996 har hon besvärats av tilltagan-
de hosta och andfåddhet, framför allt då
hon ligger på vänster sida, samt ökad
tryckkänsla i bröstet då hon ligger på
rygg. Dessutom har hon nytillkomna
sväljsvårigheter då hon sitter upp, vilka
förbättras något om hon lutar sig fram-
åt, ingen säker heshet. Patienten söker
därför vårdcentral  i slutet av oktober på
grund av sin hosta innan hon hunnit få
tid till lungmottagningen. Då utförs en
ny lungröntgen. Denna visar en tillta-
gande hjärtförstoring (2 400/1 520 ml),
varpå patienten inremitteras till Söder-
sjukhuset akut. Patienten talar ingen
svenska varför anamnes tas i omgångar
via tolk.

Inga tecken på hjärtsvikt
I status noteras en opåverkad kliniskt

eutyreoid kvinna utan tecken till höger
eller vänster hjärtsvikt. Hon är afebril.
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Figur 1. Hjärt–lungröntgen visar
konfiguration som vid mitralisvitium.



På hjärtat auskulteras en stark 2:a ton
pm I 2 sin, 4:e ton samt ett pan-systo-
liskt blåsljud gr II–III/VI pm apex med
utstrålning till axill, hörbart endast i
vänster sidoläge. Lika blodtryck upp-
mäts i bägge armarna utan tecken till
pulsus paradoxus. Över bägge lungfäl-
ten auskulteras inspiratoriskt samt exs-
piratoriskt trakealt biljud.

På EKG ses en sinusrytm med fre-
kvens 84 slag/minut, AV block I
(PQ=tid 0,24 sekunder). Högerställd
elektrisk axel samt enstaka supraventri-
kulära extraslag.

Hjärt–lungröntgen visar ett höggra-
digt förstorat hjärta med relativ volym
på 1 520 ml. Vänster förmak synes do-
minera. Höger förmak är förskjutet åt
höger, och sannolikt föreligger även en
förstoring av höger kammare. »Konfi-
guration som vid mitralisvitium» (Figur
1). Vid eftergranskning ändras detta ut-
låtande.

Perikardcysta misstänktes
I laboratorievärdena noterades nor-

malt blodstatus, CRP 10 mg/l, differen-
tialräkning var väsentligen utan an-
märkning med en lätt eosinofili. Elek-
trolyt- samt leverstatus var utan an-
märkning, även kolesterol var utan an-
märkning. Serologiskt prov på syfilis
(VDRL) var negativt, så också serologi
för ekinokocker.

Med ekokardiografi visualiserades
en normalstor vänster- samt högerkam-
mare. Systolisk vänsterkammarfunk-
tion var normal med en ejektionsfrak-
tion på ca 50 procent. På platsen för
vänster förmak sågs en 12×12 cm stor
rundad, vätskefylld cystisk förändring,

som komprimerade vänster förmak.
Lindrig till måttlig mitralisinsufficiens
noterades. Perikardcysta? (Figur 2). 

Datortomografi (DT) av thorax med
kontrast visade nedom höger lungartär
och mellan aorta descendens samt
ascendens en 13 cm stor rundad cysta,
sannolikt bronkial cysta (Figur 3).

Patienten sattes på väntelista för
operation men fick under väntetiden ac-
centuerade andningsbesvär, ny DT tho-
rax visade expansion av cystan, som
komprimerade vänster och höger för-
mak, samt en nästan helt tillplattad vena
cava.

Därför utfördes ultraljudsledd punk-
tion av cystan, varvid 1 liter mörkgrön
vätska tömde sig. Patienten upplevde
direkt efteråt en markant förbättring.
Cytologin visade gammalt blod och he-
mosiderinfyllda makrofager som vid en

gammal blödning, men man såg även en
misstänkt maskliknande struktur.

Opererades med gott resultat
Operation gjordes i slutet av novem-

ber 1996. Den utfördes via en högersi-
dig torakotomi, eftersom cystan var be-
lägen bakom hjärtat Det visade sig att
cystan var intraperikardiell och från ut-
sidan svår att avgränsa från omgivande
strukturer. Cystan öppnades brett, och
man kunde konstatera att den låg myc-
ket fast an mot samtliga strukturer i me-
diastinum, dvs täckte karina och lungar-
tärer uppåt, höger förmak och vena cava
superior framåt, vänster förmak kaudalt
och även esofagus bakåt (Figur 4). Fri-
dissektion påbörjades bakifrån, men av-
bröts på grund av ett mycket fast och
svårtillgängligt växtsätt. Risken att råka
in i svårkontrollerad blödning från de
stora kärlen bedömdes som stor. I stäl-
let öppnades också cystan brett fram-
ifrån, framför nervus phrenicus, och
grova dränagerör lades, ett i cystan och
två i pleura, framför och bakom lungan.
Det postoperativa förloppet var gott och
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Figur 2. Med ekokardiografi sågs en stor
vätskefylld cystisk förändring.
Perikardcysta?

Figur 3. Datortomografi thorax med
kontrast visade sannolik bronkialcysta.

Figur 4. Under operation öppnades
cystan brett framifrån och grova
dränagerör lades i cystan och i pleura.



patienten skrevs ut till hemmet i början
av december 1996. Vid återbesök i ja-
nuari 1997 mådde patienten bra. DT
thoraxkontroll visade sammanfallen
cysta med lite vätska.

Man planerar att kontrollera med ny
DT thorax om två månader.

PAD var svårtolkat, men bedömdes
som en kongenital bronkogen cysta
med intracystisk blödning. Svar från
parasitologen visade inga parasitstruk-
turer.

KOMMENTAR
Denna kvinna från Bosnien hade på

anteroposterior lungröntgen ett stort
hjärta som röntgenläkaren tolkade som
ett mitralisvitium. Kliniskt hade patien-
ten också en lindrig mitralisinsuffici-
ens, men var kardiellt kliniskt kompen-
serad. Hon gick med sinusrytm, och vid
palpation av prekordiet noterades ingen
ökad aktivitet över vänster eller höger
kammare samt ett minimalt blåsljud
över mitralisområdet.

Ekokardiografi visade cystan
Första tanken var att det kunde vara

ackumulerad vätska i perikardiet under
lång tid för att förklara den enorma
hjärtvolymen, tre gånger större än nor-
malt. Hon hade inga tecken på myx-
ödem, som skulle ha kunnat vara ett
möjligt alternativ. Dessutom hade hon
EKG-mässigt sinusrytm och inte någon
lågspänningsbild.

Ekokardiografi kunde snabbt förkla-
ra att det inte var själva hjärtat som var
så stort, utan att det fanns en cysta på
12–13 cm i diameter, dvs av en relativ
volym på 1 500 ml berodde nästan två
tredjedelar (ca 1 100 ml) på denna cys-
ta. »Hjärtvolymen», dvs cystans volym,
hade ökat med ca 500 ml under de se-
naste fyra månaderna. Detta kunde för-
klaras av antingen en infektion eller en
blödning i cystan [1].

Operation utan klarlagd etiologi
Nästa etapp var att försöka hitta etio-

login till cystan. Den subaortiska loka-
lisationen talade för en bronkiell cysta.
Bronkiella cystor svarar för 5–10 pro-
cent av mediastinala förändringar [2-4].

Det andra alternativet var att det rör-
de sig om en kongenital perikardiell
cysta, som har en incidens av
1/100 000. Dessa brukar dock vara lo-
kaliserade vid höger hjärthalva vid ba-
sala sulcus cardiofrenicus och endast i
10 procent av fallen förekommer de vid
vänster hjärthalva [5-7]. Ett tredje alter-
nativ som vi diskuterade var ekinokock-
cysta, med tanke på att patienten kom
från Bosnien, som är en endemisk re-
gion för ekinokocker. Själva lokalisa-
tionen är ovanlig. De brukar sällan sitta
i hjärtat, och när de gör det är det väns-

ter kammare eller septum som är den
vanligaste platsen [8]. Dessutom visade
datortomografibilden inte några »dot-
tercystor».

De dominerande symtomen hos den-
na patient var hosta och dysfagi. Dessa
symtom tydde på mediastinalt syn-
drom, dvs kompression av både trakea
och esofagus av cystan.

Etiologin till mediastinalt syndrom
har ändrats med tiden, tidigare var det
ganska vanligt med luetiskt aortaaneu-
rysm eller lungcancer alternativt lym-
fom [9]. Diagnostiken har förenklats
med hjälp av ekokardiografi, datorto-
mografi samt magnetkameraundersök-
ning [8, 10]. Även behandlingen kan
vara mindre traumatisk genom att man
resekerar cystan med hjälp av torako-
skopi [11].

Oberoende av etiologin till cystan,
bronkiell, perikardiell eller ekinokock-
er, så var indikation för operation klar
på grund av kompressionssymtom.

Konklusion
Patient med ett röntgenologiskt jät-

tehjärta, tre gånger normal volym, utan
inkompensation och med sinusrytm. In-
itialt misstänktes perikardiell vätska,
men det visade sig vara en jättecysta.
Fallet visar ekokardiografins och dator-
tomografins viktiga roll för diagnos av
mediastinalt syndrom och pseudohjärt-
förstoring.
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