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ĐẶT VẤN ĐỀ
Vai trò của US – CT – MRI.

US:  Chẩn đoán chính xác trong phần lớn các trường hợp.
Hạn chế: Chủ quan, tính đặc hiệu không cao
Sensitivity of 74 % and a specificity of 80 %

CT: Thực hiện nhanh chóng, tính đặc hiệu không cao.

Hạn chế: Tia X, Độ chính xác và tính đặc hiệu không cao
Sensitivity of 81 % and a specificity of 83 %

MRI: Chẩn đoán tốt hơn CT trong hầu hết các thương tổn.
Hạn chế: Phí cao, thời gian chụp kéo dài

Sensitivity to 89 % and specificity to 98 %



MRI VÙNG CHẬU 

Tử cung - buồng trứng.
Hậu môn – trực tràng.
Tuyến tiền liệt.
Bàng quang - niệu quản.
Bìu – dương vật.
Thương tổn khác (Lymphoma, Sarcoma, 
Neurinoma, Dermoid…)
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Các dạng thương tổn
Nang (Cyst)

Nang đơn thuần
Nang có vách
Nang xuất huyết
Nang nhày
Nang có nhú 

Hỗn hợp (Cyst + Solid)
Nang + Mô đặc.

Đặc (Solid)
Fibroma. Thecomas. Fibrothecomas.      
Dysgerminoma. Metastasis…

MEDIC

MRI U BUỒNG TRỨNG



CHUỖI XUNG MRI BUỒNG TRỨNG

Axial T2FS (gan)
Axial, Sagittal T2FS (4-5mm/1)
Axial Diffusion
Axial T1 Dixon (in phase, out phase, fatsat, fat)
Axial T1 Gr fatsat

Post Gadovist:
Axial, Sagittal GrT1FS
Coronal T2FS
Axial Gr T1FS (Delay)
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MÔ TẢ MRI

Kích thước nang
Nang đơn thuần
Nang có vách 
Nang thành (mỏng, dày đều, không đều)
Nang có nhú (một, nhiều nhú)
Nang xuất huyết
Nang chứa mô mỡ
Nang chứa mô đặc (ngấm tương phản?)
Dịch ổ bụng
Hạch
Di căn
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BN 42F
Đau vùng chậu mạn tính

Nang buồng trứng phải, kích thước: 17mm và nang buồng trứng trái, kích thước: 
30mm, không mô đặc, không vách
=> ORADS MRI 1
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BN 456F
Đau vùng chậu mạn tính, tiểu gắt 1 
tuần
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Thương tổn vùng chậu, phía
trước tử cung, d# 110x95mm,
giới hạn rõ, bờ không đều, có
tín hiệu nang và mô đặc, có hạn
chế khuếch tán trên DWI, bắt
thuốc mạnh hơn cơ tử cung ở
khoảng 30-40s
=> ORADS MRI 5
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Vùng cạnh trái tử cung có khối u, giới hạn rõ, bờ đa cung, d# 
42x29mm, có vài vách mỏng, có ít tín hiệu
dịch và tín hiệu chủ yếu của mô đặc, có hạn chế
khuếch tán trên DWI
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bắt thuốc kém hơn cơ tử cung
ở khoảng 30-40s
=> ORADS MRI 4
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Khối u lớn vùng chậu ngay phía trên tử cung d# 172x190x118 mm
(cao x ngang x trước sau), bên trong
tín hiệu mỡ, tín hiệu mô sợi, tín hiệu dịch, thương tổn có vỏ bao dày,
giới hạn rõ, bắt thuốc gado và hạn chế khuếch tán ít.



LOW RISK CURVE
=> ORADS MRI 3 (TERATOMA
BUỒNG TRỨNG)
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BN 32F. Lâm sàng: Đau bụng kinh
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KẾT LUẬNMEDIC

 Một trong những điểm mạnh chính của phân loại O-RADS
MRI là khả năng loại trừ ung thư buồng trứng với mức
độ chắc chắn cao.

 Khi một tổn thương phần phụ được phân loại là điểm O-
RADS MRI 2 hoặc 3, thay vì điểm 4 hoặc 5, giá trị dự
đoán âm tính đối với bệnh ác tính là 98%.

 Đánh giá khối u phần phụ bằng thang điểm ORADS giúp
tiên lượng – theo dõi và gợi ý hướng xử trí cho bệnh nhân

 Giảm tỉ lệ chẩn đoán dương tính giả đối với bệnh ác tính
và do đó tránh được phẫu thuật không cần thiết hoặc quá
rộng ở những bệnh nhân có tổn thương lành tính, trong
khi bệnh nhân có khối u ác tính có thể được nhanh chóng
phẫu thuật



TÀI LIỆU THAM KHẢO:
https://oradsmricalc.com/O-Rads/guide.html
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.204371
Các case lâm sàng đã thực hiện tại khoa MRI – Medic 
Hòa Hảo TPHCM.
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Cảm ơn quý đồng nghiệp
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