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Kavernöst hemangiom (KH) är en av de vanligaste orbitala förändringarna hos vuxna.  Den 
kan förekomma överallt i orbita. Den vanligaste lokalisation är inom den mellersta tredjedelen 
av orbita, intrakontalt och lateralt om optikus (1).  
 
 
Kliniken är beroende på läge. Oftast långsam tilltagande, icke smärtsam proptos.  Kan ge 
tilltagande hyperopisering med chorioidala veck, visusnedsättning med optikuskompression, 
papillödem.  Lägesförskjutning av bulben. Motorikpåverkan med diplopi. 
 
 
Radiologi: Både DT och MR kan användas för diagnostik. Förändringen är rundad eller oval, 
välavgränsad utan reaktion i omgivande vävnad. På DT har förändringen hög täthet, på MR 
ses låg signal på T1 (glaskroppen svart) och hög signal på T2 (gk ljus). Eftersom lesionen är 
en kärlmissbildning med långsam cirkulation sker kontrastuppladdningen långsamt. Detta 
medför att på tidig bild efter kontrastinjektion fås oregelbunden och ofullständig uppladdning 
men på sen bild har uppladdningen blivit homogen och fullständig där denna hemodynamik 
används som del i diagnostiken.  
 
Omkring 35% av de accidentellt upptäckta KH i orbita ger med tiden symtom. Icke 
symtomgivande KH följes enl sedan (2): 

 Klinisk kontroll efter 6 mån – förändring i visus, proptos, ögats läge, färgmättnad mm.  
 Om ua – MR el CT efter 12 mån. 
 Därefter kliniska kontroller varje år och radiologi vartannat år.  
 Om oförändrat efter 5 år behövs ingen ytterligare radiologi. Möjligen kliniska 

kontroller vartannat år eller inte alls.  
 
 
Behandling: Kirurgi vid symtom. Apexlesioner kan strålbehandlas (3-5) 
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