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Streszczenie
Guzy jajnika w ci¹¿y wystêpuj¹ u 2,3 – 8,8% kobiet ciê¿arnych. Najczêœciej s¹ one rozpoznawane podczas rutynowo wykonywanej ultrasonografii przezpochwowej w I trymestrze ci¹¿y.
Wiêkszoœæ z nich ulega samoistnej regresji po 10. tygodniu ci¹¿y. Histologicznie najczêstszymi zmianami s¹ przetrwa³e cia³ko ¿ó³te, potworniaki dojrza³e oraz gruczolakotorbielaki surowicze lub œluzowe.
W pracy opisano przypadek guza jajnika rozpoznanego w 13. tygodniu ci¹¿y. Ze wzglêdu na
wielkoœæ zmiany (œrednica 20cm), ryzyko jej z³oœliwoœci, ból odczuwany przez pacjentkê oraz
potencjalny wp³yw guza na rozwój p³odu zastosowano leczenie chirurgiczne. Wykonano
wy³uszczenie guza z zachowaniem jajnika, uzyskuj¹c rozpoznanie histopatologiczne teratoma
adultum cysticum – struma ovarii dextri.
S³owa kluczowe: guz jajnika; ci¹¿a; leczenie operacyjne

WSTĘP
Rozpoznanie guzów jajnika w ci¹¿y jest rzadkie. Wed³ug licznych badañ populacyjnych i metaanaliz wystêpuj¹ one u 2,3-8,8% ciê¿arnych. Ponad 95% z nich to
zmiany ³agodne, a pozosta³y odsetek, oko³o 2-13%
wszystkich guzów stwierdzanych w ci¹¿y, to nowotwory
z³oœliwe [1-4]. Wiêkszoœæ zmian w jajnikach nie powoduje ¿adnych objawów; mog¹ wystêpowaæ bóle brzucha spowodowane skrêcaniem siê guza lub te¿ jego
pêkniêciem, co wystêpuje rzadko (u oko³o 3-15% kobiet) [2,5]. Zmiany w przydatkach w czasie ci¹¿y diagnozowane s¹ zwykle podczas rutynowo stosowanej
ultrasonografii przezpochwowej w I trymestrze ci¹¿y [13]. Wed³ug kanadyjskich badañ populacyjnych 11095

ciê¿arnych kobiet, pomiêdzy 6. a 14. tygodniem ci¹¿y,
oba jajniki mo¿na uwidoczniæ u 95,7% kobiet. Po tym
czasie mo¿liwoœæ uwidocznienia obu jajników znacz¹co obni¿a siê [6]. Aggarwal i Kehoe [4] przeprowadzili
analizê bazy danych za okres 25. lat u kobiet w ci¹¿y
z guzami jajnika. W wiêkszoœci zmiany by³y wykryte
w I trymestrze ci¹¿y [4].
Lepszej oceny ró¿nicuj¹cej charakter zmian w jajniku dostarcza badanie ultrasonograficzne 3D z badaniem dopplerowskim, w którym zobrazowaæ mo¿na
„ring of fire” charakterystyczny dla torbieli cia³ka
¿ó³tego lub te¿ obraz torbieli endometrialnej, a tak¿e
cechy podejrzane o z³oœliwoœæ zmiany, jak mapa naczyñ
krwionoœnych w guzie lub wewnêtrzne wyroœla brodawGinPolMedProject 4 (38) 2015
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kowate. Uwa¿a siê, ¿e czu³oœæ i swoistoœæ takiego
obrazowania wynosi odpowiednio 88 i 96% [7-9].
W przypadkach w¹tpliwoœci diagnostycznych zgodnie
z zaleceniami Europejskiego Spotkania Uzgadniaj¹cego [10] oraz Amerykañskiego Zrzeszenia Po³o¿ników
i Ginekologów [11] przeprowadza siê drugi etap badania przy u¿yciu rezonansu magnetycznego (MRI).
Wydaje siê ono bezpieczne przez ca³y okres ci¹¿y,
niemniej jednak zaleca siê jego przeprowadzenie po
okresie organogenezy [9]. Badanie markera CA 125 ma
ograniczon¹ wartoœæ, poniewa¿ jego stê¿enie jest podwy¿szone w I trymestrze ci¹¿y; wed³ug danych literaturowych u 16% pacjentek jego stê¿enie wynosi powy¿ej 65 IU/ml [2,9]. Wartoœæ diagnostyczna markera HE4
w czasie ci¹¿y na podstawie nielicznych badañ wydaje
siê kontrowersyjna [12].
Wiêkszoœæ ³agodnych zmian w jajnikach kobiet
ciê¿arnych ulega samoistnej regresji pod koniec I trymestru ci¹¿y (najczêœciej po 9-10. tygodniu ci¹¿y)
[2,3,8]. Jeœli zmiana w jajniku przetrwa³a do II trymestru ci¹¿y i jej rozmiar przekracza 10 cm, jeœli œrednica roœnie, powoduje objawy lub budzi w¹tpliwoœci

w badaniach obrazowych lub biochemicznych - uzasadnione jest postêpowanie chirurgiczne, najlepiej po 15.
tygodniu ci¹¿y, g³ównie ze wzglêdu na minimaln¹
zale¿noœæ hormonaln¹ od wydzielania progesteronu
przez cia³ko ¿ó³te [1,2,7,9].
Hoover i Jenkins [8] w swoim przegl¹dzie analizuj¹
czêstoœæ wystêpowania zmian ³agodnych w jajniku,
które przetrwa³y do II trymestru ci¹¿y i zosta³y nastêpnie zweryfikowane histologicznie. Najczêstszymi zmianami by³y: przetrwa³e cia³ko ¿ó³te (13-17%), potworniaki dojrza³e (7-37%), torbielakogruczolaki surowicze
(5-28%), torbielakogruczolaki œluzowe (3-24%), torbiele endometrialne (0,8-27%), torbiele oko³ojajnikowe
<5%.

OPIS PRZYPADKU
U pierworódki w 13. tygodniu ci¹¿y stwierdzono masê
guzowat¹ prawego jajnika, osi¹gaj¹c¹ w najwiêkszym
wymiarze d³ugoœæ oko³o 20 cm, dochodz¹c¹ do kopu³y
przepony. W badaniu usg przezpochwowym uwidoczniono po stronie prawej guz cystyczny wielokomorowy o wymiarach 15 x 20 cm, z licznymi przegrodami,
bez cech neoangiogenezy i bez wyroœli endo - i egzofitycznych, mog¹cy odpowiadaæ guzowi jajnika prawego. Morfologia krwi by³a prawid³owa. Stê¿enia
markerów wynosi³y: HE4 35,10 pmol/l, CA 125
- 39,80 U/ml, test ROMA - 3,550% (norma). P³ód prawid³owo rozwiniêty, wymiar CRL odpowiada³ 13 tc
+ 1 dzieñ, BPD 13tc + 4 dni, kosmówka nieoddzielona, markery wad genetycznych ujemne, anatomia p³odu oceniana w pierwszym trymestrze prawid³owa.
Wobec cech heterogennoœci guza i jego wielkoœci
wykonano MRI jamy brzusznej i miednicy mniejszej,
w którym stwierdzono zmianê torbielowat¹, wielokomorow¹ z elementem litym œrednicy 2cm. W 14. tygodniu ci¹¿y, po w³¹czeniu progestagenów (Duphaston 2x
10mg p.o. i Luteina 2 x 100mg p.vag.), zastosowano
leczenie operacyjne. Ciêciem prostym otwarto jamê
brzuszn¹ i stwierdzono dwa zespolone ze sob¹ guzy

Ryc. 1. Guz jajnika uwidoczniony po otwarciu powłok

Ryc. 2. Dwa guzy wyłuszczone z zachowaniem torebki
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³¹cznej œrednicy 20 cm, które wy³uszczono bez uszkodzenia ich torebek. Badanie histopatologiczne œródoperacyjne wykaza³o guzy bez cech z³oœliwoœci, prawdopodobnie typu teratoma. Macica wielkoœci¹ odpowiada³a 14. tygodniowi ci¹¿y. Warstwowo zeszyto pow³okê brzuszn¹; utrata krwi wynios³a oko³o 20 ml.
W wyniku koñcowego badania histopatologicznego opisano dwie torbiele wielokomorowe o œrednicy 11 i 9
cm, teratoma adultum cysticum - struma ovarii dextri.
W jednej z komór stwierdzono struktury z masami koloidowymi. Przebieg pooperacyjny by³ niepowik³any.
Pacjentkê wypisano do domu w stanie dobrym.

DYSKUSJA
Rozpoznanie guza jajnika w ci¹¿y jest sytuacj¹ trudn¹
klinicznie. Z jednej strony d¹¿y siê, do jak najdok³adniejszej diagnostyki oraz wdro¿enia odpowiedniego
leczenia, z drugiej natomiast nale¿y myœleæ o bezpieczeñstwie p³odu i osi¹gniêciu przez niego dojrza³oœci
do ¿ycia pozamacicznego. W opisywanym przypadku
decyzjê o postêpowaniu obrazowym drugiego etapu MRI - podjêto na skutek w¹tpliwoœci w obrazie ultrasonograficznym: zmiana by³a wielokomorowa, o œrednicy 20 cm i zró¿nicowanej echogennoœci cystycznolitej. W przypadkach torbieli prostych, jednokomorowych jajnika o œrednicy do 5-6 cm istnieje zgodnoœæ
diagnostyczno-terapeutyczna: obserwacja i postêpowanie zachowawcze. Ryzyko z³oœliwoœci w takich przypadkach jest niskie i wynosi poni¿ej 1%[2,4,6,9].
W przypadkach zmian podejrzanych o rozrost z³oœliwy,
zw³aszcza tak du¿ych rozmiarów, decyzja co do drugiego etapu obrazowania jest zasadna [10,11]. Tomografiê
komputerow¹ (CT) uwa¿a siê za szkodliw¹, gdy¿ dawka promieniowania, na jak¹ nara¿any jest p³ód wynosi
2-4 cGy. Natomiast badanie rezonansu magnetycznego
(MRI) wydaje siê byæ bezpieczne, zw³aszcza po okresie organogenezy, a kontrast gadolinium nie ma w³aœciwoœci teratogennych [13]. W przypadku guzów typu
potworniaka, MRI wykrywa charakterystyczne dla nich
masy t³uszczowe, natomiast w nowotworach z³oœliwych

pozwala na okreœlenie naciekania okolicznych tkanek
[8,9,13]. Wartoœæ markera CA 125 ma ograniczon¹
wartoœæ ze wzglêdu na jego zwiêkszone stê¿enie w ci¹¿y [2,9,14]. Dane o wartoœci HE4 u kobiet w ci¹¿y s¹
oparte na ma³ych grupach kobiet i nie s¹ jednoznaczne
[12,13]. Wed³ug badañ Anton i wsp. [15] badanie MRI
jest najdok³adniejsz¹ metod¹ w ró¿nicowaniu charakteru guza. Jedynym biochemicznym wyk³adnikiem
³agodnego guza jajnika w przedstawionym przypadku
by³ algorytm ROMA 3,550% o prawid³owej wartoœci
[16]. Dodatkowym czynnikiem uzasadniaj¹cym postêpowanie chirurgiczne by³ ból odczuwany przez pacjentkê. Ponadto na decyzjê wp³ynê³a obawa o mo¿liwoœæ
pêkniêcia guza w czasie ci¹¿y lub porodu, ryzyko zaistnienia przeszkody porodowej, jak równie¿ potencjalny wp³yw guza na rozwój p³odu i zagro¿enie porodem
przedwczesnym.
Rozpoznanie histopatologiczne u opisanej pacjentki wykaza³o teratoma adultum cysticum – struma ovarii. W jednym z guzów wykryto obecnoœæ koloidu.
Potworniaki dojrza³e wystêpuj¹ najczêœciej w postaci
torbielowatej, która zawiera ró¿ne dojrza³e tkanki (najczêœciej p³yn, ³ój, w³osy, tkanki kostne). W guzach
typu struma ovarii wiêksz¹ czêœæ guza stanowi utkanie tarczycowe. U 10% pacjentek z tym typem guza
wystêpuj¹ objawy nadczynnoœci tarczycy, czego w opisywanym przypadku nie stwierdzono. Podsumowuj¹c,
postêpowanie w przypadku rozpoznania guzów jajnika w ci¹¿y powinno zapewniæ optymaln¹ diagnostykê
i leczenie matki, przy jak najmniejszym ryzyku dla
p³odu.

WNIOSKI
1. W przypadku istnienia w ci¹¿y guzów jajnika znacznej wielkoœci, budz¹cych podejrzenie o cechy z³oœliwe, uzasadnione jest postêpowanie operacyjne.
2. Postêpowanie operacyjne powinno byæ poprzedzone dok³adn¹ diagnostyk¹ obrazow¹ i biochemiczn¹,
z uwzglêdnieniem wszelkich ograniczeñ zwi¹zanych
z ci¹¿¹.
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