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MR imaging of lesions mimicking ovarian tumors
Rezonans magnetyczny w diagnostyce zmian imitujàcych guzy jajnika
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Summary
Background:

The character of a pelvic mass is not always clear on gynecologic and sonographic examination.
Magnetic resonance imaging provides the chance to differentiate adnexal tumors from other
masses.

Materials/Method:

Twenty-six women, aged 20–83 years, with suspicion of ovarian tumor, were examined with a 0.5 T
unit in 3 cases and a 1.5 T unit in 23.

Results:

MRI allowed accurate diagnosis in 23 women (88.5%). Uterine myoma was shown in 8 cases,
enlarged uterine cervix with large Nabothian cysts in 5, pyosalpinx in 2, nerve root cysts in 3,
perirectal abscess in 1, colorectal tumor in 1, and ectopic pelvic kidney in 3. In 2 women, normal
ovaries were not identified with the 0.5 T unit and in 2 with the 1.5 T unit.

Conclusions:

Magnetic resonance imaging, as a method with the highest resolution and tissue specificity, should
be performed in every case of sonografically unclear pelvic mass.
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Wprowadzenie

Materia∏ i metoda

Badanie ginekologiczne nie zawsze wyjaÊnia charakter
i punkt wyjÊcia wyczuwalnej w nim zmiany. Równie˝ w badaniu ultrasonograficznym (USG) w cz´Êci przypadków nie
mo˝na jednoznacznie okreÊliç tych dwóch cech. Kolejnym
badaniem w ∏aƒcuchu diagnostycznym jest zwykle tomografia komputerowa (TK), jednak w chwili obecnej jest ona
coraz cz´Êciej zarzucana, zw∏aszcza u dziewczynek i kobiet
w wieku rozrodczym, ˝e wzgl´du na stosowane w niej promieniowanie jonizujàce i koniecznoÊç dwukrotnego badania,
przed i po do˝ylnym podaniu jodowego Êrodka cieniujàcego.
Rezonans magnetyczny (MR) jest natomiast metodà nieinwazyjnà, eliminujàcà nara˝enie na promieniowanie X i jodowy Êrodek kontrastowy. Ponadto wykazuje wy˝szà ni˝ TK
rozdzielczoÊç i specyficznoÊç tkankowà, przez co stwarza
mo˝liwoÊç uÊciÊlenia rozpoznania bez koniecznoÊci wykonania diagnostycznej laparoskopii lub laparotomii [1].

Materia∏ stanowi 26 kobiet w wieku 20 – 83 lata. Badania
MR wykonano po badaniu ginekologicznym i USG. Podejrzenie, z którym pacjentki by∏y kierowane do badania MR
przedstawiono w tabeli I. Przeprowadzono je w aparatach
o nat´˝eniu pola magnetycznego 0,5 T w 3 przypadkach
i 1,5 T w pozosta∏ych 23.
W systemie 0,5 T badania wykonano w sekwencji SE
w obrazach T1-zale˝nych przed i po podaniu gadolinu oraz
w sekwencji FE w obrazach T2-zale˝nych.
W systemie 1,5 T wykonano obrazy TSE/T1-zale˝ne przed
i po podaniu gadolinu, podobnie jak SPIR oraz obrazy TSE/
T2-zale˝ne. Badania wykonano w projekcji poprzecznej,
czo∏owej i strza∏kowej.
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Table 1. Podejrzenie w badaniu USG a rozpoznanie MR.
Tabela 1. Sonographic suspicion versus MRI diagnosis.
Rozpoznanie MR

Liczba przypadków

Podejrzenie USG

Uszypułowane mięśniaki macicy

6

Lity guz jajnika

Nieuszypułowany mięśniak
podsurowicówkowy

1

Lity guz jajnika

Nieuszypułowany mięśniak
podsurowicówkowy z rozpadem

1

Lity guz jajnika z rozpadem

Liczne duże torbiele Nabotha
w szyjce macicy

5

Torbielowaty guz jajnika lub torbielowata masa w przymaciczu
przy braku uwidocznienia jednego z jajników

Ropnie jajowodowe

2

Ropnie jajnikowo-jajowodowe

Torbiele okołokorzeniowe

3

Torbiele jajników

Ropień okołoodbytniczy

1

Torbiel endometrialna jajnika

Guz jelita grubego

1

Wznowa guza jajnika

Ektopowa nerka miedniczna

1

Lity guz jajnika

Ektopowa nerka miedniczna

1

Ektopowa nerka miedniczna i lito-torbielowaty guz jajnika

Ektopowa nerka miedniczna
i torbiele skórzaste obu jajników

1

Lity guz jajnika i torbiel skórzasta jajnika

Razem

23

Wyniki

Omówienie

Badanie MR pozwoli∏o na ustalenie w∏aÊciwego rozpoznania u 23 chorych (88,5%). Rozpoznania postawione na podstawie badania MR przedstawia tabela I.

W literaturze zmiany patologiczne po∏o˝one w miednicy i mogàce imitowaç guzy jajników dzieli si´ na zmiany
pochodzenia:

W 2 przypadkach (7,7%) nie zidentyfikowano prawid∏owych jajników w badaniu MR w aparacie niskopolowym;
w jednym z nich rozpoznanie ropnia oko∏owyrostkowego
postawiono na podstawie ca∏oÊci obrazu radiologicznoklinicznego i danych z wywiadów, w drugim metodà MR
b∏´dnie rozpoznano torbiel endometrialnà jajnika – Êródoperacyjnie okaza∏a si´ ona guzem jelita cienkiego, a histopatologicznie – mi´Êniakiem g∏adkokomórkowym jelita cienkiego z wylewami krwawymi. W 2 przypadkach (7,7%) nie
zidentyfikowano prawid∏owych jajników w aparacie wysokopolowym (w tym u 42-letniej chorej po przebytej operacji
usuni´cia torbieli luteinowych jajników). U tej pacjentki
stwierdzono wielotorbielowatà mas´ wype∏niajàcà miednic´ mniejszà. Wobec danych z wywiadów najbardziej
prawdopodobnym punktem wyjÊcia zmiany wydawa∏y si´
jajniki. Histopatologicznie rozpoznano ∏agodny wielotorbielowaty mi´dzyb∏oniak otrzewnej. U drugiej pacjentki nie
stwierdzono patologicznej masy w miednicy – znajdowa∏a
si´ w niej ektopowa nerka, rozpoznana w badaniu USG,
przylegajàca do lewego rogu macicy; najprawdopodobniej
cz´Êç tej nerki wraz z poszerzonym uk∏adem kielichowomiedniczkowym zosta∏a mylnie potraktowana jako litotorbielowaty guz lewego jajnika. Mimo nieuwidocznienia
jajników u pacjentki w wieku pomenopauzalnym, charakterystyczny obraz MR nerki przy braku jakiejkolwiek
nieprawid∏owej masy w miednicy pozwoli∏ ostatecznie
wykluczyç guz.

• jelitowego (oko∏owyrostkowe, oko∏ouchy∏kowe, guzy esicy
i odbytnicy),

54

• nerwowego (np. zwojakonerwiak),
• pozaotrzewnowego (np. potworniak okolicy przedkrzy˝owej, mi´sak z tkanek mi´kkich) [2].
Autorom wygodniejszy wydaje si´ podzia∏ na zmiany wychodzàce z:
1. narzàdu rodnego,
2. innych tkanek miednicy.
Podstawà wykluczenia patologii wychodzàcej z jajnika jest
wykazanie w badaniu MR prawid∏owych jajników. Ten
warunek jest trudny lub wr´cz niemo˝liwy do spe∏nienia
w aparatach niskopolowych, w których nie mo˝na uzyskaç
wystarczajàco wysokiej jakoÊci obrazowania. W analizowanym materiale w 2 z 3 przypadków badaƒ wykonanych
w systemie o nat´˝eniu pola magnetycznego 0,5 T to si´ nie
uda∏o. Jajniki sà te˝ trudne do identyfikacji u kobiet w wieku pomenopauzalnym, nieprzyjmujàcych hormonoterapii
zast´pczej – u tych pacjentek jajniki sà cz´sto zanikowe,
drobne, pozbawione p´cherzyków, co w cz´Êci przypadków uniemo˝liwia ich uwidocznienie równie˝ w aparatach
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wysokopolowych – tak sta∏o si´ w przypadku wy˝ej opisanej pacjentki z ektopowà nerkà miednicznà. Podobnie
przebyte operacje, zw∏aszcza jajników, a tak˝e zrosty, mogà
uniemo˝liwiaç wykazanie prawid∏owych jajników lub ich
pozosta∏oÊci. W badanej grupie mia∏o to miejsce w przypadku w/w 42-letniej kobiety po przebytym zabiegu usuni´cia
torbieli luteinowych.
W analizowanym materiale najcz´stszym powodem b∏´dnego rozpoznania guza jajnika w badaniu USG by∏y mi´Êniaki
macicy, najcz´Êciej uszypu∏owane, wnikajàce do przymacicza (30,8%). W ostatnio opublikowanej pracy opartej
na du˝ym materiale (81 zmian) a˝ 64% nieprawid∏owych
rozpoznaƒ ultrasonograficznych stanowi∏y mi´Êniaki [3].
Obraz mi´Êniaków w badaniu MR jest charakterystyczny:
wykazujà one sygna∏ izointensywny z b∏onà mi´Êniowà
macicy w obrazach T1-zale˝nych i zró˝nicowany w obrazach T2-zale˝nych – niski w przypadku zwapnieƒ, wysoki
w ogniskach rozpadu, cz´sto mieszany. Uwidocznienie niezmienionych jajników jednoznacznie wyjaÊnia wàtpliwoÊci
diagnostyczne (ryc. 1). Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e
mi´Êniaki g∏adkokomórkowe, choç bardzo rzadko, mogà si´
równie˝ wywodziç z jajników [4]. W badanej grupie 3 z 8
pacjentek, z licznymi, du˝ymi mi´Êniakami, zosta∏y zoperowane i potwierdzono rozpoznanie MR. U pozosta∏ych
5 odstàpiono od zabiegu ze wzgl´du na brak zgody pacjentek na zabieg po wykluczeniu guza jajnika.
W badanej grupie znalaz∏o si´ 5 pacjentek z bardzo znacznie powi´kszona szyjkà macicy, w której znajdowa∏y si´
bardzo liczne, ró˝nej wielkoÊci torbiele Nabotha (ryc. 2).
W badaniu USG te zmiany by∏y interpretowane jako wielotorbielowate guzy jajnika lub opisywano wielotorbielowatà
zmian´, a przydatki nie zosta∏y uwidocznione. W badaniu
MR po∏o˝enie zmian w obr´bie szyjki macicy nie budzi∏o

A

Figure 1. TSE/T2/coronal. Pedunculated uterine leiomyoma
penetrating into the pararmetrium on the right side. Normal
right ovary is present above.
Rycina 1. TSE/T2/cor. Uszypułowany mięśniak macicy wrastający
w przymacicze po stronie prawej. Powyżej widoczny jest
prawidłowy prawy jajnik.

wàtpliwoÊci. Tylko w jednym przypadku, ze wzgl´du na
silne dolegliwoÊci bólowe, chora zosta∏a zoperowana – Êródoperacyjnie i histopatologicznie potwierdzono rozpoznanie
MR. W piÊmiennictwie autorzy nie znaleêli opisów podobnych przypadków.

B

Figure 2. TSE/T2. Numerous Nabothian cysts in an enlarged cervix: a) ax, b) sag. Subserous uterine myoma is also shown on the left, a).
Rycina 2. TSE/T2. Liczne torbiele Nabotha w powiększonej szyjce macicy: a) ax, b) sag. Widoczny jest również podsurowicówkowy mięśniak macicy
po stronie lewej, a).
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A

B

Figure 3. TSE/T2/. Bilateral pyosalpinx. The normal right ovary is shown. a) axial, b) coronal.
Rycina 3. TSE/T2. Ropnie jajowodowe. Po stronie prawej widoczny jest niezmieniony jajnik. a) ax, b) cor.

A

B

Figure 4. TSE/T2. Bilateral nerve root cysts. a) axial, b) saggital.
Rycina 4. TSE/T2. Obustronne torbiele okołokorzeniowe. a) ax, b) sag.
W 2 przypadkach ropni jajnikowo-jajowodowych opisywanych w badaniu ultrasonograficznym, w badaniu MR
stwierdzono zmienione patologicznie jajowody i prawid∏owy
obraz jajników (ryc. 3). Operacyjnie potwierdzono ropnie
ograniczone do jajowodów.

brzuszne otwory koÊci krzy˝owej, co pozwoli∏o na pewne
rozpoznanie torbieli oko∏okorzeniowych (ryc. 4). Podobny
przypadek opisywany jest w literaturze [4], jak równie˝
inne zmiany pochodzenia nerwowego: nerwiakozwojaki,
nerwiaki, nerwiakow∏ókniaki [2,6,7].

W 3 przypadkach opisywane w badaniu USG torbiele jajników zosta∏y wykluczone w badaniu MR, w którym stwierdzono torbielowate zmiany wychodzàce do miednicy przez

U 5 chorych punktem wyjÊcia zmian, które traktowane
by∏y pierwotnie jako mogàce pochodziç z przydatków, okaza∏ si´ byç przewód pokarmowy i/lub otrzewna. U 2 z tych
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A

B

Figure 5. Colorectal tumor in a patient after hysterectomy and adnexectomy years ago, with a suspicion of an ovarian tumor recurrence.
a) saggital, b) axial.
Rycina 5. TSE/T1/Gd. Guz jelita grubego u chorej po usunięciu narządu rodnego przed wieloma laty i z podejrzeniem wznowy guza jajnika.
a) sag, b) ax.

B

A

Figure 6. TSE/T2. Benign polycystic mesothelioma. a) axial, b) coronal.
Rycina 6. TSE/T2. Łagodny międzybłoniak wielotorbielowaty. a) ax, b) cor.

chorych poprawne rozpoznanie ropnia oko∏oodbytniczego
[8] i guza (najpewniej raka) jelita grubego (ryc. 5) postawiono na podstawie obrazu MR. W pierwszym przypadku gruboÊcienna kilkukomorowa zmiana o podwy˝szonej
intensywnoÊci sygna∏u w obrazach T1- i T2-zale˝nych, z silnym wzmocnieniem kontrastowym Êciany by∏a po∏o˝ona za
macicà, mi´dzy koÊcià guzicznà i krzy˝owa a przemieszczonà odbytnicà. Obraz by∏ typowy dla ropnia, rozpoznanie

potwierdzono operacyjnie i histopatologicznie. W drugim
przypadku badanie MR wykaza∏o znany z wlewu doodbytniczego obraz „ogryzka” (ryc. 5b). Rozpoznanie potwierdzono w kolonoskopii i badaniu histopatologicznym pobranych
wycinków. U jednej pacjentki ca∏oÊç obrazu klinicznego
wskazywa∏a na ropieƒ oko∏owyrostkowy, a nie jajnikowojajowodowy [9]. U kolejnej chorej, 83-letniej, obraz MR
by∏ typowy dla torbieli endometrialnej, którà rozpoznano,
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Figure 7. FSE/T2fatsat/axial. Ectopic pelvic left kidney (courtesy of H. Brągoszewska, Department of Diagnostic Imaging, National Institute for Mother
and Child, Warsaw). a) at the level of the uterine corpus, b) the whole kidney above the uterus.
Rycina 7. FSE/T2fatsat/ax. Ektopowa lewa nerka położona w miednicy (zdjęcia z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie; za zgodą z-cy Kierownika Zakładu, dr n. med. H. Brągoszewskiej). a) obraz na wysokości trzonu macicy, b) powyżej widoczna
jest cała nerka.
a ostatecznie stwierdzono mi´Êniak jelita cienkiego z wylewami krwawymi [10]. W ostatnim przypadku torbielowata
masa w miednicy okaza∏a si´ w badaniu histopatologicznym
∏agodnym wielotorbielowatym mi´dzyb∏oniakiem otrzewnej (ryc. 6). Opisy zbli˝onych trudnoÊci diagnostycznych
znaleziono w literaturze [2,3,11,12,13].

leziono opisu podobnego przypadku. U trzeciej pacjentki
badanie MR wykaza∏o torbiele skórzaste obu jajników,
zaÊ podejrzanà lità masà okaza∏a si´ równie˝ nerka miedniczna.

U 2 pacjentek wykluczono guz jajnika i stwierdzono
obecnoÊç nerek miednicznych; w jednym przypadku
uznano, ˝e w badaniu ultrasonograficznym, w którym
poprawnie stwierdzono obecnoÊç nerki ektopowej, najprawdopodobniej jej fragment potraktowano jako lito-torbielowaty guz jajnika (ryc. 7). W piÊmiennictwie nie zna-

Rezonans magnetyczny, jako metoda obrazowania o najwy˝szej rozdzielczoÊci i specyficznoÊci tkankowej, powinien byç stosowany we wszystkich przypadkach niejasnych
ultrasonograficznie guzów miednicy. U znacznej cz´Êci
pacjentek pozwala to wykluczyç patologi´ jajnika i odstàpiç
od laparoskopii/laparotomii.
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