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PRZYPADEK 1

MR – obraz  
blizny pooperacyjnej 
z krwiakiem 

U 47-letniej kobiety z sutkami o gęstej budowie gru-
czołowej rok po leczeniu oszczędzającym z powodu 
raka sutka prawego T1N0M0 wykonano badanie 
MR. Uprzednio leczony nowotwór był inwazyjnym 
przewodowym rakiem sutka wielkości 1,5 cm z kom-
ponentem śluzowym i jasnokomórkowym, bez in-
wazji naczyń limfatycznych. Receptory estrogenowe 
i progesteronowe w guzie były dodatnie. Marginesy 
chirurgicznego wycięcia raka inwazyjnego były czy-
ste; zwracał uwagę fakt, że w jednym miejscu przy-
środkowy margines chirurgiczny od ogniska raka 
przedinwazyjnego był wąski (1 mm). Węzły wartow-
nicze (5 zbadanych) nie zawierały przerzutów raka. 
Pacjentka leczona była z zaoszczędzeniem gruczołu. 
Pooperacyjnie otrzymała cztery kursy chemioterapii 
uzupełniającej według schematu AC: doksorubicyna 
(Adriamycyna) + cyklofosfamid (Cytoxan). Następnie 
przeprowadzono radioterapię na obszar prawego sut-
ka, z dodatkową dawką na lożę po guzie (boost), oraz 
rozpoczęto hormonoterapię tamoksyfenem. Wyniki 
badań obrazowych tej pacjentki w momencie rozpo-
znania przedstawiono w rozdz. 1 (przypadek 8).

Ze względu na gruczołową budowę sutków rok 
po leczeniu, w ramach obserwacji po jego zakończe-
niu, wykonano badanie MR oraz USG. W badaniu 
MR na poziomie blizny po usunięciu guza znale-
ziono obraz niewielkiego krwiaka (ryc. 1–3). Od-

powiadający temu obrazowi wynik badania USG 
uwidoczniono na ryc. 4.

DO ZAPAMIĘTANIA 

W większości przypadków pooperacyjne zbiorniki 
zawierają płyn surowiczy, który w badaniu MR da-

RYCINA 1. Badanie MR sutków w płaszczyźnie poprzecz-
nej, obraz T2-zależny. W bocznej i tylnej części prawego 
sutka widoczna blizna po zabiegu chirurgicznym. Strefa 
centralna jest stosunkowo jasna, a otaczająca ją strefa ob-
wodowa wykazuje niski sygnał. 

RYCINA 2. Obraz STIR (short tau inversion recovery) w płasz-
czyźnie poprzecznej. Widoczne pogrubienie i obrzęk skóry, 
a także uogólnione wzmożenie rysunku zrębu i obrzęk sa-
mego gruczołu, związane z przebytą radioterapią. W bocz-
nej części prawego sutka w loży po guzie zauważalny zbior-
nik ze strefą centralną o wysokiej intensywności sygnału, 
z obrączkowatym obszarem niskosygnałowym.

RYCINA 3. Obraz T1-zależny z supresją tłuszczu, uzyskany 
metodą echa gradientowego w przekroju strzałkowym. Na 
poziomie blizny widoczne jest centralne wzmocnienie sygnału, 
a na obwodzie hipointensywny rąbek hemosyderyny.


