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REZUMAT
Neoplasmul endometrial este una dintre cele mai frecvente tumori maligne ale tractului genital feminin. 

Principala manifestare clinică este sângerarea uterină anormală. Deşi stadializarea FIGO a neoplasmului 
endometrial nu cuprinde datele obţinute în urma examinării RMN, aceasta este considerată cea mai fi abilă 
tehnică imagistică pentru diagnosticarea, stadializarea, planifi carea tratamentului şi dispensarizarea paciente-
lor cu această afecţiune. Protocolul RMN include secţiuni ponderate T1 în plan axial cu sau fără substanţă de 
contrast şi secţiuni ponderate T2 în plan axial, sagital şi coronal. Carcinomul endometrial apare ca o masă 
endometrială izodensă sau hipodensă faţă de endometrul normal în cazul examinării în secvenţa T1 şi uşor 
hiperdensă sau heterogenă în secvenţa T2. Invazia miometrială superfi cială este suspectată în prezenţa 
întreruperii zonei joncţionale în evaluare RMN în secvenţa T2 sau apariţia unei benzi subendometriale după 
administrarea substanţei de contrast în examinarea în secvenţa T1. În invazia miometrială profundă, exa-
minarea RMN evidenţiază extensie tumorală în mai mult de 50% din grosimea miometrului. Extensia cervicală 
a tumorii se evaluează cel mai bine prin explorare în secvenţa sagitală T2 sau cu substanţă de contrast. Pentru 
evaluarea stadiilor III şi IV este utilă examinarea RMN cu substanţă de contrast.

Cuvinte cheie: cancer endometrial, RMN, neoplasm uterin

ABSTRACT
Carcinoma of the endometrium is one of the most common malignancy of the female genital tract. The 

main clinical manifestation is abnormal uterine bleeding. Although FIGO staging of endometrial cancer 
does not include data acquired from the MRI, it is considered the most reliable imaging technique for 
diagnosis, staging, treatment planning and placement of patients with this condition. MRI protocol included 
T1-weighted sections în the axial plane with or without contrast material and T2-weighted sections în the 
axial plane, sagi  al and coronal. Carcinoma of the endometrium appears as a hypodense mass or isointense 
than normal endometrium în the sequence T1 and hiperdense or heterogeneous în sequence T2. Superfi cial 
myometrial invasion is suspected în the presence of junctional zone disruption în T2 sequence or emergence 
of subendometrial bands after administration of contrast material în T1 sequence. In deep myometrial 
invasion MRI examination reveals tumor extension în more than 50% of the thickness of myometrium. 
Cervical extension of the tumor is assessed best through sagi  al T2 sequence or T1-weighted sections with 
contrast material. For evaluation of stages III and IV is useful the examination with contrast material.
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C
ancerul de endometru este neoplazia 
ginecologică cea mai frecventă în ţă-
rile dezvoltate socio-economic (cu o 
incidenţă medie de 20 de cazuri la 
100.000 femei), iar în ţările din 

Europa consti tuie a patra dintre cauzele de de-
ces feminin prin cancer (2,3% dintre decesele 
prin cancer la femei). În Statele Unite ale Ame-
ricii, adenocarcinomul de endometru reprezintă 
a patra dintre cele mai frecvente tumori genitale 
feminine, în anul 2003 fi ind esti mate un număr 
de aproximati v 40.000 cazuri noi şi raportate 
6.800 decese, reprezentând a 8-a cauză de de-
ces prin cancer la femei şi a doua prin neoplazii 
genitale, după cancerul ovarian. Majoritatea da-
telor stati sti ce privitoare la adenocarcinomul de 
endometru sunt raportate la capitolul „cancer al 
corpului uterin“, care include şi cazurile rare de 
sarcom. Cu toate acestea, deoarece adenocarci-
nomul de endometru reprezintă imensa majo ri-
tate a cancerelor corpului uterin, putem con-
sidera aceste date ca fi ind specifi ce, excluzând 
sar comul. Adenocarcinomul de endometru este 
considerat în general un cancer cu prognosti c 
bun, 70-80% dintre cazuri fi ind depistate în sta-
diul I, situaţie în care tratamentul complex per-
mite supravieţuiri la 5 ani în 80-85% dintre ca-
zuri. Creşterea incidenţei poate fi  explicată prin 
creşterea speranţei medii de viaţă a populaţiei 
feminine (1).

Factorii de risc includ obezitatea, terapia de 
substi tuţie estrogenică, nuliparitatea, meno pa-
uza tardivă, diabetul zaharat, hipertensiunea ar-
terială, sindromul Stein-Leventhal, tratament cu 
tamoxifen, sindromul Lynch II, mutaţii ale genei 
BRCA. Aproximati v 10% dintre pacientele cu tu-
mori stromale gonadale ovariene (tumorile de 
granuloasă şi tecoamele ovariene) dezvoltă sin-
cron neoplasm endometrial. Cel mai important 
factor eti ologic pentru carcinomul endometrial 
este sti mularea endometrială netamponată de 
progesteron (monoterapia estrogenică pentru 
înlă turarea simptomelor de menopauză, trata-
mentul cu tamoxifen şi nivelul crescut de estro-
geni endogeni) (2,3,4,5).

Au fost identi fi caţi şi o serie de factori pro-
tectori pentru cancerul de endometru: acti vi ta-
tea fi zică, administrarea contracepti velor orale 
combinate, terapia hormonală combinată de 
sub sti tuţie în menopauză (6,7).

Sângerarea uterină anormală este cel mai 
frecvent simptom în cazul adenocarcinomului 
de endometru, fi ind considerat de majoritatea 
au torilor elementul clinic primordial de sus-
piciune. Cu toate că această manifestare clinică 
este precoce şi supărătoare, multe dintre pa-

ciente o ignoră şi nu se prezintă în cel mai scurt 
ti mp la medic pentru investi gaţii. Leucoreea 
anormală este un alt semn clinic în neoplazia 
endometrială. Iniţial are aspect seros, apoi de-
vine seromucoasă şi franc purulentă în stadiile 
avansate ale bolii. Durerea în neoplazia endo-
metrială este un simp  tom tardiv şi în general 
însoţeşte invazia vis  cerelor vecine.

Forme anatomo-patologice
Adenocarcinomul endometrial este ti pul his-

tologic cel mai frecvent întâlnit, reprezentând 
aproximati v 80% dintre cazuri. Adenoacantomul 
este caracterizat de metaplazia pavimentoasă a 
glandelor endometriale şi reprezintă al doilea 
subti p ca frecvenţă. Adenocarcinomul cu celule 
clare, adenomul seros papilar şi carcinomul ne-
diferenţiat sunt subti puri histologice cu agresi-
vitate mare şi prognosti c prost (8,9).

Căile de extensie 
Extensia cancerului endometrial se face pe 

mai multe căi, cele mai importante fi ind extensia 
directă din aproape în aproape în structurile 
vecine, diseminare limfati că, hematogenă şi 
trans  tubar. Extensia din aproape în aproape se 
referă la invazia miometrială şi a canalului cer-
vical. Invazia limfati că pentru localizările ist mice 
se face în ganglionii hipogastrici, iliaci externi şi 
comuni, iar, pentru localizările fundice, în gan-
glionii periaorti ci. Diseminarea hemato ge nă este 
responsabilă de metastazarea la ni velul plă -
mânului, sistemului osos şi fi cat, iar cea trans-
tubară este responsabilă de diseminările peri-
toneale. (8,9).

Factori de prognostic
Principalii factori de prognosti c sunt repre-

zentaţi de stadiul bolii în momentul diagnos-
ti cului, gradingul histologic, adâncimea invaziei 
miometriale şi statusul ganglionilor limfati ci. 
Gradul histologic şi profunzimea invaziei mio-
me triale au o mare valoare predicti vă a exti nderii 
bolii şi se corelează cu riscul apariţiei metas ta-
zelor ganglionare limfati ce şi cu rata de supra-
vieţuire a pacientelor. Adâncimea invaziei mio-
me triale este un factor de prognosti c important 
al afectării ganglionilor limfati ci şi al ratei de 
supravieţuire la 5 ani. Pacientele cu invazie mai 
mare de 50% din grosimea miometrului au o 
pre  valenţă de 5-7 ori mai mare a determinărilor 
ganglionare pelvine şi aorti ce şi se afl ă într-un 
stadiu chirurgical avansat comparati v cu pacien-
tele care prezintă o invazie mai mică de 50% din 
grosimea miometrului (8,9). Prevalenţa metas-
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tazelor limfati ce paraaorti ce variază de la 3% în 
cazul pacientelor cu tumori limitate la en-
dometru şi/sau invazie sub 50% a miometrului, 
la 46% în cazul celor cu invazie în mai mult de 
50% din grosimea miometrului. Pacientele cu 
me tastaze limfati ce au o supravieţuire la 5 ani, 
mult mai mică decât în cazul celor fără deter-
minări limfati ce (supravieţuirea la 5 ani în stadiul 
I este de 85%, 70% în stadiul II, 49% în stadiul III 
şi 18% în stadiul IV). Prin urmare, pacientele cu 
o invazie mai mare de 50% a grosimii miometrului 
trebuie să benefi cieze de o terapie mult mai 
agresivă (10).

Stadializare şi tratament
Stadiul bolii în momentul diagnosti cului de-

termină prognosti cul bolii şi impune conduita 
terapeuti că. În 1971, FIGO a stabilit criteriile 
pentru stadializarea clinică a neoplasmului en-
dometrial. Din cauza faptului că stadializarea cli-
nică preoperatorie realizează o substadializare a 
bolii, în anul 1988 FIGO a revizuit criteriile pentru 
stadializarea cancerului endometrial şi a adoptat 
criteriile pentru stadializarea postoperatorie a 
neo plaziei endometriale. Acest sistem realizează 
o stadializare mult mai precisă, dar este invazivă. 
Stadializarea chirurgicală corectă presupune re-
col tarea lichidului peritoneal, histerectomie to-
tală cu anexectomie bilaterală şi secţionarea 
pie sei de histerectomie intraoperator, palparea 
şi biopsia oricărei leziuni sau grup ganglionar 
mo  difi cat. Limfadenectomia pelvină şi para aor-
ti că este indicată în cazul pacientelor care pre-
zintă adenopati i, la care piesa de histerectomie 
prezintă invazie în mai mult de 50% din grosimea 
miometrului, extensie la nivelul colului sau a 
anexelor şi în prezenţa semnelor de prognosti c 
prost (grad tumoral III, tumori cu celule clare).

RMN – tehnica de explorare
Pentru o explorare RMN corectă se reco-

mandă pacientelor să nu mănânce cu 5-6 ore 
înainte, în scopul limitării mişcărilor peristalti ce 
intesti nale. Suplimentar, pentru a reduce peri-
stalti ca intesti nală, se poate administra intra-
muscular glucagon 1 mg sau buti lscopolamină 
20 mg, dacă nu există contraindicaţii (diabet 
zaharat, feocromocitom). Pentru o mai bună vi-
zualizare a ţesutului adipos dintre uter şi orga-
nele vecine înaintea examinării pacientele 
trebuie să golească vezica urinară în vederea 
evi tării compresiei uterine de către o vezică 
urinară plină şi pentru a reduce artefactele da-
torate mişcărilor respiratorii pe imaginile în pon-
deraţie T2.

Cel mai frecvent examinarea se face în de-
cubit dorsal. Pentru o explorare cât mai detaliată 
sunt indicate aparatele multi bobină, cele for mate 
din 4 bobine oferind un semnal mult mai fi del 
decât aparatele convenţionale. Bobinele en  do ca-
vitare (endovaginale, endorectale) nu se folosesc 
de ruti nă în evaluarea uterului. La ora actuală, în 
examinarea RMN a uterului se folosesc imagini în 
ponderaţie T1 în plan axial, imagini în ponderaţie 
T2 în plan axial, sagital şi coronal, imagini în di na-
mica în ponderaţie T1 cu substanţă de con trast 
paramagneti că (chelat de gadoli nium).

Imaginile în ponderaţie T1 furnizează un con-
trast intrinsec slab al structurilor uterine şi sunt 
în principal folosite pentru evidenţierea con tu-
rului uterin, pentru defi nirea planurilor adipoase, 
adenopati ilor, hemoragiilor în masa tumorală. 

Imaginile în ponderaţie T2 sunt cele mai im-
portante pentru stabilirea aspectelor anatomice 
ale uterului şi vaginului şi pentru depistarea for-
maţiunilor tumorale. În plus, pe imaginile în 
pon  deraţie T2 se obţine o imagine cu delimitare 
foarte bună între tumorile endometriale, mio-
me tru şi stroma cervicală (11,12,13).

FIGURA 1. Aspect normal al uterului în imagini 
ponderate T2 în plan sagital

Explorările în plan sagital şi axial sunt folosite 
de ruti nă pentru examinarea corpului şi a colului 
uterin. În explorarea în plan sagital uterul este 
văzut în axul lui lung. În explorarea în plan sagital 
vezica urinară, rectul şi ţesutul adipos adiacent 
sunt foarte bine evidenţiate. Vizualizarea acestor 
structuri anatomice are rol important în cadrul 
criteriilor de stadializare preoperatorie a pacien-
telor cu cancer de endometru (14).

Explorarea în plan coronal este uti lă în eva-
luarea extensiei parametriale a neoplasmului 
en dometrial. Achiziţionarea imaginilor în plan 
coronal perpendicular pe endometru permit 
eva  luarea uterului în axul lui scurt. În cancerul 
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de endometru evaluarea uterului în axul lui scurt 
permite stabilirea cu acurateţe a integrităţii zo-
nei joncţionale endometru-miometru pe în trea-
ga circumferinţă a uterului, deoarece planul de 
explorare este perpendicular pe interfaţa en do-
metru-miometru.

Explorarea în ponderaţie T1 cu substanţă de 
con trast asociată cu tehnici de suprimare a ţesu-
tului adipos măreşte gradul de detecţie a neo-
plasmului endometrial, ajută la diferenţierea 
for maţiunilor tumorale de alte structuri şi mă-
reşte sensiti vitatea aprecierii invaziei mio me-
triale, în comparaţie cu explorarea în ponderaţie 
T2 (14).

FIGURA 2. Aspect normal al uterului în imagini 
ponderate T2 în plan sagital la o pacientă în 
premenopauză

FIGURA 3. Aspect normal al uterului în 
ponderaţie T2 în plan coronal

Imaginile în ponderaţie T2 RARE (rapid ac-
quisi ti on relaxati on enhanced) au înlocuit sec-
venţa spin ecou clasică în investi garea patologiei 
pelviene, deoarece imaginile T2 ponderate RARE 
se obţin cu ti mpi de achiziţie mai scurţi, imaginile 
obţinute au rezoluţie mai mare, permit explo-
rarea în planuri multi ple şi secţiuni subţiri. În 
plus, intensitatea semnalului ţesutului adipos 
ob ţinut în imaginile în ponderaţie T2 RARE ge-
nerează un contrast înalt ce permite stabilirea 
ex tensiilor extrauterine ale neoplasmului endo-
metrial în parametre. De asemenea, imaginile în 
ponderaţie T2 RARE în plan axial sunt uti le 
pentru evaluarea nodulilor limfati ci lombo aor-
ti ci.

FIGURA 4. Aspect normal al uterului în ponderaţie T2 
în plan sagital, cu evidenţierea refl exiilor peritoneale

Aspectele anatomice sunt analizate pe sec-
ţiuni ponderate T2. Imaginile în ponderaţie T1 
sunt uti le pentru evidenţierea ţesutului adi pos, 
a adenopati ilor şi a hemoragiilor în masa tu mo-
rală. Planurile axial, sagital, frontal în axul lung şi 
scurt al uterului sunt alese după ti pul le ziunilor 
şi topografi a lor. Contrastul paramagneti c intra-
venos este uti lizat pentru evaluarea leziunilor 
invazive pelvine, pentru caracterizarea maselor 
tumorale cu structură mixtă şi evaluarea extra-
vazarilor substanţei de contrast de la ni velul 
ure terelor pelvine sau al vezicii urinare (13).

FIGURA 5. Aspect normal al uterului în ponderaţie T2 
în plan sagital cu endometru în faza proliferati vă

La femeile de vârstă reproducti vă, uterul pre -
zintă un aspect strati fi cat în ponderaţie T2. Stra-
tul intern reprezentat de endometru prezintă 
hipersemnal în ponderaţie T2 şi are o grosime 
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variabilă între 1-7 mm în, funcţie de perioada ci-
clului menstrual. Stratul mijlociu sau zona jonc-
ţională prezintă hiposemnal în ponderaţie T2 şi 
reprezintă interfaţa endometru-miometru şi 
zona internă a miometrului. Stratul extern pre-
zintă semnal intermediar pe imaginile în pon de-
raţie T2 şi reprezintă zona periferică a mio me-
trului. Diferenţele de intensitate a semnalului 
dintre zona internă şi cea externă a miometrului 
depind de canti tatea de apă conţinută în cele 
două zone, zona internă având un conţinut mai 
scăzut de apă faţă de zona externă. Grosimea 
stratului mijlociu şi al celui extern variază între 
14-21 mm (16,17).

termină apariţia unui hiposemnal pe imaginile 
în pon deraţie T2. În consecinţă, zona de jonc-
ţiune poate fi  mai greu vizualizată în cazul pa-
cientelor în climax (13,17,18). 

Pe imaginile în ponderaţie T1, endometrul, 
zona joncţională şi miometrul prezintă semnal 
intermediar şi nu pot fi  delimitate unul de altul. 
În imaginile în ponderaţie T1 în dinamică, după 
administrarea intravenoasă a chelatului de ga-
do linium, diferenţierea dintre cele trei straturi 
se măreşte prin amplifi care asincronă a contras-
tului, permiţând o mai bună vizualizare a celor 
trei sta rturi (21).

Imaginile în ponderaţie T1 în dinamică cu 
substanţă de contrast prezintă aspecte diferite, 
în funcţie de momentul administrării chelatului 
de gadolinium. Iniţial apare o întărire a sem na-
lului subendometrial, urmată apoi de întărirea 
semnalului întregului miometru. Acesta este as-
pectul cel mai frecvent observat la femeile în 
post menopauză şi la cele afl ate în faza pro li-
ferati vă a ciclului menstrual. În ti mpul perioadei 
secretorii a ciclului menstrual se observă întă-
rirea semnalului zonei joncţionale. În ti mpul 
men struaţiei, aspectul cel mai frecvent este în-
tărirea semnalului întregului endometru (18,19, 
20).

Explorarea RMN are un rol mic în depistarea 
neoplasmului endometrial. Diagnosti cul neo-
plaziei endometriale la pacientele cu sângerări 
vaginale este pus cu o sensiti vitate de 96% prin 
examinarea ecografi că transvaginală şi con-
fi rmat de biopsia endometrială. Rolul RMN este 
în stabilirea stadializării preoperatorii a bolii şi în 
stabilirea planului terapeuti c. Evaluarea ima gis-
ti că înaintea tratamentului chirurgical a fost 
pro  pusă ca alternati vă pentru stadializarea chi-
rur gicală, ceea ce poate ajuta la stabilirea unei 
terapii adjuvante opti me.

Mai multe modalităţi de explorare imagisti că 
au fost propuse pentru evaluarea preterapeuti că 
a pacientelor cu neoplazie endometrială: eco-
grafi e endocavitară, CT, RMN. Dintre toate, RMN 
s-a dovedit a fi  cea mai valoroasă modalitate 
ima gisti că de evaluare preterapeuti că, datorită 
rezoluţiei mari a imaginilor şi a posibilităţii multi -
planare de achiziţie a imaginilor (22,23).

Acurateţea stadializării RMN în neoplasmul 
endometrial este raportată între 83-92% (24,25). 
Rezultatele metaanalizelor arată că investi gaţia 
RMN cu substanţă de contrast este mult mai 
fi delă decât examinarea ecografi că, CT şi RMN 
nati v în stabilirea invaziei miometriale pre-
operator a neoplasmului endometrial (12,13). 
RMN este singura investi gaţie imagisti că care 
stabileşte cu acurateţe afectarea miometrului, 

FIGURA 6. Aspect normal al uterului în ponderaţie T2 
în plan sagital, cu endometru în faza secretorie

FIGURA 7. Aspect normal al uterului în ponderaţie T1 
în plan sagital, cu endometru în faza secretorie

Zona joncţională este parametrul cel mai 
important în stabilirea invaziei miometriale a 
can cerului de endometru. Integritatea zonei 
jonc  ţionale exclude invazia miometrului, în ti mp 
ce ruperea conti nuităţii acesteia este un indi-
cator al extensiei neoplasmului endometrial în 
mio metru. În postmenopauză există o subţiere 
fi zio logică a endometrului şi a miometrului (mai 
ales a stratului miometrial extern), fapt ce de-
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colului uterin şi a ganglionilor limfati ci în cazul 
pacientelor cu risc de metastazare.

Neoplasmul endometrial prezintă izosemnal 
cu endometrul normal şi miometrul pe imaginile 
în ponderaţie T1 fără substanţă de contrast. Pe 
imaginile în ponderaţie T2 obţinem un semnal 
de intensitate heterogenă: neoplasmul endome-
trial apare cu semnal întărit comparati v cu mio-
metrul adiacent la 86% dintre cazuri, izosemnal 
la aproximati v 11% dintre cazuri şi hiposemnal 
pentru 3% dintre paciente. Un semn indirect al 
neoplasmului endometrial este prezenţa unei 
zone neregulate de endometru îngroşat sau lo-
bulat în cazurile în care procesul de neoforma-
ţie prezintă izosemnal cu miometrul adiacent. 

După administrarea substanţei de contrast, 
zona neoplazică prezintă un contrast mai mic 
faţă de miometrul adiacent. În ti mpul fazei ve-
noase portale şi a fazei de echilibru apare o creş-
tere a raportului contrast/zgomot dintre ne-
oplazia endometrială şi miometrul adiacent. 
Această creştere a contrastului permite detecţia 
formaţiunilor tumorale de dimensiuni mici. De-
oarece principala indicaţie a RMN este sta diali-
zarea preterapeuti că a neoplaziei endometriale, 
imaginile RMN trebuie puse în concordanţă cu 
criteriile FIGO.

În stadiul 0 (carcinom în situ), tumorile endo-
metriale nu sunt vizibile pe RMN, endometrul 
apare de aspect normal atât ca grosime, cât şi ca 
intensitate a semnalului. În unele cazuri se poate 
observa o lărgire a cavităţii uterine.

În stadiul I neoplasmul endometrial este 
cancerul limitat la corpul uterin. Stadiul I este 
subdivizat în IA (tumora limitată la endo metru), 
IB (tumora cu invazie miometrială până la ju-
mătate din grosimea miometrului, cu între ru-
perea zonei joncţionale) şi IC (tumora cu in vazie 
miometrială peste jumătate din grosimea aces-
tuia). 

Stadiul IA este caracterizat pe RMN de un en-
dometru de grosime normală sau îngroşat 
(peste 3 mm pentru pacientele în menopauză) 
cu semnal de intensitate anormală difuză sau 
fo cală. În cazul pacientelor cu neoplasm en do-
metrial limitat la endometru, zona joncţională 
este indemnă pe toată circumferinţa uterină şi 
interfaţa neoplasm endometrial/miometru este 
foarte bine diferenţiată. Acurateţea RMN în de-
ferenţierea neoplasmului endometrial neinvaziv 
faţă de cel invaziv în miometru a fost raportată 
ca fi ind între 69-88% (12,13). În cazul pacientelor 
cu ne oplasm endometrial invaziv în miometru 
(IB, IC), întreruperea sau neregularitatea zonei 
jonc ţio nale pot fi  evidenţiate pe imaginile în 
ponderaţie T2. 

Pe imaginile în dinamica în ponderaţie T1 cu 
substanţă de contrast în ti mpul fazei de echilibru 
se pot observa leziuni hipovasculare în miometru 
cu diferite grade de invazie. Acurateţea RMN 
pentru determinarea adâncimii invaziei miome-
trului în neoplasmul endometrial în imagini 
pon  derate T2 este raportată la 68-80% (12,13, 
25,27,28).

FIGURA 8. Neo-
plasm endometrial 
stadiul IA, imagini 
în ponderaţie T2

FIGURA 9. Neo-
plasm endometrial 
stadiul IB, imagini 
în ponderaţie T2, 
cu evidenţierea 
neregularităţilor 
zonei joncţionale
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Uti lizarea imaginilor în dinamică în pondera-
ţie T1 cu substanţă de contrast pe durata in-
jectării chelatului de gadolinium creşte precizia 
stabilirii invaziei miometriale la 83-91% (13), da-
torită îm bunătăţirii raportului contrast/zgomot 
dintre ne o plasmul endometrial şi miometrul 
adi a  cent. Într-un studiu recent de ti p metaana-
liză şi ana liză bayesiană, uti lizarea RMN cu sub-
stanţă de con trast a îmbunătăţit rata detecţiei 
invaziei neo plasmului endometrial pentru toate 
stadiile (29).

Stabilirea invaziei miometriale este foarte 
im portantă în cazul pacientelor de vârsta repro-
ducti vă la care prezervarea ferti lităţii este un as-
pect foarte important. Acurateţea explorării 
RMN poate fi  scăzută când zona joncţională este 
greu vizibilă, cum este în cazul pacientelor la 
me  nopauză, pacientelor cu fi bromatoză uterină 
aso  ciată, adenomioză sau tumori localizate la 
nivelul cornului uterin, unde miometrul este fi -
ziologic mai subţire. Totuşi, un studiu recent a 
ra  portat că stadializarea neoplasmului endo me-
trial cu ajutorul RMN este mult mai bună în pon-
deraţie T2 pentru pacientele în premenopauză 
şi mai precisă în poderaţie T1 cu substanţă de 
con trast pentru femeile în postmenopauză (25).

pe imaginile în ponderaţie T2 se observă o lăr-
gire a canalului endocervical cu respectarea 
stro  mei cervicale. Rezultate fals poziti ve pot 
apărea prin lărgirea canalului cervical de către 
un polip endometrial sau alte formaţiuni pseu-
do tumorale locale. În stadiul IIB (invazia stromei 
cervicale) imaginile ponderate T2 prezintă sem-
nal de intensitate joasă corespunzător stromei 
cervicale, întrerupt de semnalul de intensitate 
mare al cancerului endometrial. Studiul în dina-
mică pe durata injectării substanţei de contrast 
este mai puţin uti l pentru stabilirea invaziei stro-
mei cervicale, deşi contrastul îmbunătăţit poate 
diferenţia tumora de alte structuri. În stabilirea 
invaziei cervicale, RMN are o sensiti vitate de 67-
100% şi o specifi citate de 92-100%, cu o precizie 
raportată de 92% (15,29).

FIGURA 10. 
Neoplasm 
endometrial sta-
diul IIA, imagini 
în ponderaţie 
T2 RARE în plan 
sagital (A) şi plan 
coronal (B)

În stadiul II neoplasmul endometrial este ex-
ti ns la corp şi col, dar nu în afara uterului. În sta-
diul IIA (invazia numai a glandelor endocervicale) 

FIGURA 11. 
Neoplasm 
endometrial 
stadiul IIIC, în 
ponderaţie T2 
RARE (A) şi în 
ponderaţie T1 
cu substanţă de 
contrast (B)

În stadiul III neoplasmul endometrial depă-
şeşte uterul, exti nzându-se până la vagin, anse 
intesti nale, ganglioni limfati ci pelvieni şi/sau 
lom boaorti ci, nedepăşind limitele micului bazin. 
În stadiul IIIA (cancerul endometrial depăşeste 
seroasa uterină şi invadează anexele şi para-
metrul, +/- citologie peritoneală poziti vă) pe 
imaginile RMN se observă disconti nuitatea 
semnalului de intensitate joasă corespunzător 
seroasei uterine. În cazul invaziei în parametre 
se modifi că intensitatea semnalului grăsimii pa-
ra metriale. Acest aspect este mult mai bine 
evidenţiat şi detectat pe imagini în ponderaţie 



197

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VII, NR. 3(27), AN 2012

T1. În stadiul IIIB (invazia vaginului) pe RMN se 
observă întreruperea semnalului de intensitate 
joasă al peretelui vaginal (18-21). În stadiul IIIC 
(metastaze în ganglionii limfati ci, pelvini şi/sau 
paraaorti ci) pe imaginile RMN se pot evidenţia 
adenopati i cu diametrul mai mare de 1 cm. 
Adenopati ile sunt vizualizate pe imaginile în 
pon deraţie T1 datorită raportului contrast/zgo-
mot foarte bun dintre semnalul de intensitate 
joasă-moderată al ganglionilor limfati ci şi sem-
nalul de intensitate mare al ţesutului adipos 
peri ganglionar. Imaginile în ponderaţie T1 cu 
sub  stanţă de contrast şi tehnici de suprimare a 
ţesutului adipos sunt uti le în diferenţierea va-
selor de nodulii limfati ci. În imaginile ponderate 
T2 diagnosti cul diferenţial dintre vase şi gan-
glionii limfati ci se face prin lipsa semnalului in-
tern în cazul vaselor şi prezenţa acestuia în cazul 
ganglionilor limfati ci. şi/sau intesti nul inclusiv mucoasă) pe ima ginile 

RMN în ponderaţie T2 se observă pierderi focale 
ale semnalului de intensitate joasă cores-
punzător peretelui vezicii urinare şi rectului. În 
stadiul IVB (metastaze la distanţă, proliferări 
peritoneale şi ascita) pe imaginile RMN se pot 
evidenţia determinări limfati ce cu diametrul 
mai mare de 1 cm.

În practi ca clinică RMN a devenit standardul 
imagisti cii pe secţiuni. Din anii ‘80 şi până în 
prezent s-au adus îmbunătăţiri conti nue atât la 
nivel „hardware“, cât şi la nivel „soft ware“, ceea 
ce a mărit aria de aplicabilitate a acestei metode 
imagisti ce. În prezent, RMN este cea mai im-
portantă tehnica imagisti că folosită în patologia 
neurologică şi a aparatului locomotor, dar a 
devenit şi un mijloc de diagnosti c imagisti c im-
portant pentru patologia abdominală, pelvină, 
cardiacă, mamară şi vasculară.

În practi ca ginecologică, ecografi a şi RMN 
sunt investi gaţii imagisti ce complementare. Eco-
grafi a realizează o preselecţie a cazurilor, clari-
fi că unele aspecte clinice, iar în cazul aspectelor 
ecografi ce echivoce, RMN este cea care aduce 
informaţii suplimentare. RMN este superioară 
faţă de oricare altă metodă imagisti că non- in-
vazivă în stabilirea conduitei terapeuti ce şi a 
prog nosti cului afecţiunii. Mai mult, o analiză a 
costurilor pentru efectuarea RMN preoperator 
pentru stadializarea preterapeuti că a neo plas-
mului endometrial a arătat că RMN are un cost 
şi o acurateţe similară cu metodele intraopera-
torii de stadializare (26).

FIGURA 12. Nodul limfati c obturator intern cu diame-
trul mai mare de 1 cm (în ponderaţie T2 în plan axial)

Stabilirea metastazelor ganglionare prin RMN 
se bazează pe dimensiunea ganglionilor limfati ci, 
cei care au un diametru mai mare de 1 cm fi ind 
consideraţi patologici (19,20,21). Pe baza acestui 
criteriu, prin RMN nu se poate face diferenţa 
dintre un ganglion limfati c infl amator şi unul 
ma lign. Un studiu recent a arătat că prezenţa 
necrozei centrale ganglionare este sugesti vă 
pentru dianosti cul metastazelor ganglionare 
pel  vine la pacientele cu neoplasm cervical. Pen-
tru îmbunătăţirea preciziei RMN în sta di ali zarea 
invaziei ganglionare pelvine sunt în stu diu noi 
sub stanţe de contrast specifi ce adeno pati ilor 
(ultra small supermagneti c iron oxide) (30,31).

În stadiul IV neoplasmul endometrial inva-
dează vezica urinară şi/sau rectul – metastaze la 
distanţă. În stadiul IVA (tumora invadează ve zica 

FIGURA 13. Neoplasm endometrial stadiul IV, 
în ponderaţie T2 în plan sagital (invazie rectală şi în 
vezica urinară)
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