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Introducere 

Teratomul chistic matur (chistul 

dermoid) este o tumoră disembrioplazică 

derivată din  celulele germinale ale celor 3 

straturi embrionare (ectoderm, mezoderm, 

endoderm), alcătuit din mai multe țesuturi, 

uneori din cele care nu se găsesc în mod 

normal în organul din care provin, cum este 

țesutul tiroidian (1). Teratoamele apar, cu 

predilecție, in ovar. 

Din 61 cazuri de chisturi dermoide 

ovariene operate în Clinica I Chirurgie 

(59,5% laparoscopic), am întâlnit doar două 

cazuri în care am descoperit prezența 

țesutului tiroidian (3,2%); un caz a fost 

publicat (2), iar ultimul caz îl prezentăm mai 

jos.  

PREZENTAREA CAZULUI 

O femeie în postmenopauză în vârstă 

de 59 de ani, cu  hipertensiune arterială, 

obezitate grad II,  și steatoză hepatică se 

internează în Clinica I Chirurgicală, Spitalul 

Universitar ”Sf.Spiridon” Iași pentru 

metroragie și dureri persistente în hipogastru 

de aproximativ două luni. 

La examenul local se constată panicul 

adipos excesiv reprezentat la nivelul 

abdomenului durere profundă la palpare în 

hipogastru si fosa iliaca dreaptă. Testele de 

laborator arată leucicitoză (17,40 x103 μL) cu 
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neutrofilie, markeri tumorali în limite 

normale.  Profilul  tiroidian hormonal este  

normal. La examenul vaginal cu valve se 

constată un col uterin de 2 cm, dur , dureros 

cu leziuni de cervicită cu urme sanguine; 

uterul este mărit de volum de 10 cm, dur, 

neregulat, iar parauterin drept formațiune 

dureroasă de 10/7 cm de consistență chistică. 

Ecografia abdominală a evidențiat 

ficat mărit de volum , intens steatozic, 

colecist ocupat de un polip colesterolotic, 

calcul bazinetal caliceal mijlociu de 3 mm iar 

în hipogastru  uter mărit de volum de 

135/62/78 mm, cu noduli  fibromatoși 

intramural i și subseros  între 19 și 28 mm, 

endometru hipertrofiat de 2 cm, suspect.  

Parauterin se identifică ovarul stțng de 36 

mm, iar la nivelul ovarului drept o formațiune 

hipoecogenă, neomogenă de 93/70 mm cu 

calcificări la interior, posibil un chist ovarian 

dermoid (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Ecografia abdominală: parauterin se 

identifică ovarul stțng de 36 mm, iar la nivelul 

ovarului drept o formațiune hipoecogenă, neomogenă 

de 93/70 mm cu calcificări la interior. 

Imagistică prin rezonanță magnetică 

IRM cu contrast găsește pentru topografia 

ovarului drpt o masă chistică bine delimitată 

de 63/57/71 mm, cu o grosime neuniformă a 

peretelui, atingând posterolateral 14 mmm, 

cu contrast ușor de plug și sept incomplet în 

interior. Masa vine în contact cu vasele 

ovariene superioare. Mai jos, masa este 

adiacentă vaginului, anterolateral dreapta pe 

o zonă mică de anse sigmoide sau ileale și pe 

partea stângă larg adiacentă peritoneului 

pelvin parietal. (Fig. 2). Endometru este gros 

(suspect), fibromioame uterine. 

Bolnava refuză intervenția 

chirurgicală laparoscopică, preferând abordul 

clasic prin laparotomie mediană 

subombilicală pentru suspiciunea de chist 

dermoid de ovar și cancer de endometru. Se 

practică histerectomie totală cu anexectomie 

bilaterală în condiții de securitate oncologică, 

dată fiind suspiciunea de neoplasm de 

endometru. Nu se găsesc adenopatii 

regionale.  

Piesa chirurgicală extirpată (Fig. 3) 

arată macroscopic un col uterin de 3.5/3/2.5 

cm cu un fragment de exocol de 1.5/1 cm, ce 

prezinta sufuziuni hemoragice. Exocol 

permeabil pentru stilet, pe secțiune se 

constata multiple chisturi gelatinoase. Corp 

uterin de 9.5/8/4.7 cm cu suprafața externa 

netedă, lucioasa si cavitate uterina de 6 cm 

lungime. Pe secțiune la nivelul endometrului 

se constata 3 formațiuni polipoide de: 

3.3/1/0.2 cm cu baza de implantare situat la 

nivelul fundusului; 2.5/0.5/0.2 cm cu baza de 

implantare la nivelul peretelui anterior; 

0.7/0.2/0.2 cm la nivelul fundusului inspre 

lateral dreapta. Intramural și submucos se 

constata multiple formațiuni nodulare bine 

delimitate, cu aspect fasciculat, culoare 

albicioasa, consistenta ferma, cea mai mare 

cu diametru de 1.7 cm. Miometrul prezinta 

aspect vag fasciculat, de consistenta ușor 

crescută. Anexa dreaptă constituită din 

salpinge de 8 cm lungime, cu chisturi 
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paratubare cu diametru de 0.7 cm cu conținut 

sero-citrin și ovar de 10.3/7.5/6 cm ce 

prezinta capsula integra cu vascularizatie 

evidenta. Pe sectiune se constata o 

formațiune chistică uniloculară cu perete de 

maxim 1 cm grosime, cu conținut cremos, 

aderent de culoare gălbuie și fire de păr. 

Anexa stângă: cu salpinge cudat de 

aproximativ 6 cm lungime și ovar de 

3.5/2.3/1.3 cm ce prezintă pe secțiune 

multipli corpi albicans. 

 

 
Fig. 2. IRM abdominopelvin cu secțiuni 

transversale și o secțiunne sagitală  arată: masă 

chistică bine delimitată de 63/57/71 mm, cu o 

grosime neuniformă a peretelui, atingând 

posterolateral 14 mmm, cu contrast ușor și sept 

incomplet în interior, ce vine în contact cu 

vasele ovariene superioare, fiind adiacentă 

vaginului, în contact cu anse ileale și sigmoidul,  

adiacentă peritoneului pelvin parietal. 

 

 
Fig. 3 Piesa operatorie de histerctomie totală cu 

anexectomie: fibrom uterin cu suspiciune de 

neoplasm de endometru și chist dermoid ovar drept. 

 

Examenul microscopic evidențiază 

endocervicită cronică cu numeroase glande 

dilatate chistic (chisturi Naboth) și arii 

adenomatoase; endometrul prezintă trei 

polipi hiperplazici unii cu arii infarctoide, 

altul cu glande dilatate chistic. Miometru are 

multipli noduli de leiomiom cu localizare 

submucoasă, intramurală sau subseroasă, unii 

dens celularizați.  

Ovarul drept este ocupat de un 

teratom chistic cu țesuturi mature ce asociază 

variate tipuri epiteliale, printre care lobuli de 

țesut tiroidian cu foliculi tiroidieni ce contin 

in lumen un material amorf asemănător 

coloidului (Fig. 4,5,6), țesut epitelial cu 

anexe, tesut mezenchimal cartilaginos, 

adipos, osos sau țesut neuroid matur.  

Reactia imunohistochimica pentru 

anticorpul TTF1 (marker pentru tesutul 

tiroidian) a fost intens pozitiva (Fig. 7). 

Profilul imunhistochimic corespunde unui 

teratom cu tesuturi mature ce asociaza focal 
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tesut tiroidian. Evoluția este simplă, pacienta 

fiind externat după 4 zile postoperator. 

Controlată după 2 luni bolnava este în 

perfectă stare de sănătate. 

 

 

 

Fig.4.Struma ovarii. Agregare de foliculi tiroidieni 

tapetati de epiteliu cubic sau aplatizat cu secretie 

eozinofila in lumen localizati instroma ovariana. HE, 

x 25 (A), x 50 (B), x 100 (C) 

 
Fig.5. Struma ovarii. Mucosecretie PAS pozitiva in 

lumenul foliculilor tiroidieni, PAS, x 25 

 
Fig.6. Struma ovarii. Foliculi tiroidieni inglobati intr-

o stroma ovariana colagenizata. VG, x 50 

 

 
Fig.7. Struma ovarii. Marcaj intens pozitiv nuclear in 

foliculii identificati la nivel ovarian. Anti-TTF1, x 

200 (A), x 400 (B). 
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Discuții 

Cazul prezentat este un teratom matur 

ovarian cu focar de țesut tiroidian. 

Teratomul chistic matur de ovar 

(chistul dermoid) reprezintă 20 – 50% din 

tumorile ovariene, întâlnite în rândul 

femeilor tinere și de vârstă adultă (3). 

Chisturile dermoide sunt tumori benigne 

congenitale, rare. Fiind considerate ca luând 

naștere în viața intrauterină în momentul 

când are loc diferențierea ectodermică, aceste 

leziuni pot  fi divizate în trei subtipuri 

histopatologice distincte: varietatea 

epidermoidă, dermoidă și cea teratoidă (ca în 

cazul prezentat). Frecvent,  au aspect  multi-

chistic,  conținând fluid seboreic, păr, dinți, 

os și piele.  Sunt de obicei unice și rar 

bilaterale (8 – 10%) (3). În 1-2% din cazuri, 

se înregistrează transformarea malignă a 

teratoamelor chistice, fiind observate în 

postmenopauză. 

Macroscopic, majoritatea tumorilor 

sunt de dimensiuni mici, medii sau mari 

(până la 10 cm), rareori gigante, cu suprafața 

netedă. Peretele este subțire, dar poate fi 

îngroșat pe alocuri. La un pol al tumorii, se 

găsește un nodul solid, neregulat, format din 

cartilagiu și țesut osos (protuberanța lui 

Rokitansky) (4). Microscopic, tumora este 

compusă dintr-o varietate de țesuturi cu 

aranjament ordonat, predominând pielea și 

anexele ei, dar  se pot  întâlni: țesut adipos 

sau nervos, os, cartilagiu, mușchi neted, 

mucoasă bronșică sau intestinală, țesut 

tiroidian, dinți. 

Când sunt mici teratoamele mature 

ovariene  sunt asimptomatice. Durerea 

abdominală sau  alte simptome nespecifice 

sunt prezente la unele bolnave. Când durerea 

abdominală îmbracă caracter acut, însoțită de  

distensie abdominală ne gândim la torsiunea 

chistului, hemoragie sau necroză, 

principalele complicații ale chisturilor 

dermoide de ovar. Examenul digital însoțit de 

tușeul rectal arată o  formațiune, bine 

delimitată, de consistență ferm elastică, 

mobilă. 

Ecografie abdominală sau 

endovaginală are o mare importantă în 

depistarea  teratoamelor mature chistice sau a 

complicațiilor, cu o  sensibilitate de  70% şi 

93%, specificitatea fiind 65-95% (4). La 

evaluarea ecografică, teratoamele mature pot 

fi detectate drept chisturi sau mase solide ce 

prezintă zone cu grăsime şi calcificări. De 

altfel, acestea pot fi în întregime fie chistice, 

fie solide (cu grăsime vizibilă macroscopic) 

ori mixte. De regulă, atât calcificările cât și 

grăsimea se regăsesc in 90% respectiv 50% 

din cazuri. (5).  

Examenului CT evidențiază aspectul  

caracteristic de ,,săculeț de biluțe” (sack of 

marbles). Prezența țesutului gras  la nivelul 

chistului orientează diagnosticul.  

Examenul IRM are  capacitatea de a 

distinge între fluide și grăsimi în imaginea 

ponderată prin difuzie. IRM permite 

evaluarea conținutului chisturilor ( 

diferențierea între depozite de fibrină, 

cheaguri de sânge sau țesut gras și vegetațiile 

intrachistice). Zonele de grăsime apar  drept 

arii cu hipersemnal în secvențele T1-T2. De 

asemenea, rezultatele pot include nodulii 

Rokitansky, sau aspectul de ,,minge 

plutitoare’’ (floating ball). (6) Studiile au 

demonstrat că IRMN este superioară CT sau 

ecografiei Doppler în diagnosticul 

teratoamelor , având o sensibilitate de 98% şi 

o specificitate de 88% (6).  

Dintre toţi markerii  tumorali 

investigați (CA125, CA19-9 şi alfa-

fetoproteina menţionaţi), CA19-9 din ser este 

biomarkerul  util în diagnosticul teratoamelor 

mature ovariene (7). 

În medie 20% dintre femeile cu 

această patologie fac  complicaţii precum: 

torsiune, ruptură, infecții dar și transformare 

malignă. 

Odată diagnosticate chisturile 

dermoide de ovar medii, mari și gigante vor 
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fi operate pentru a preveni complicațiile. 

Intervenția chirurgicală este modalitatea 

principală de management (8). Chirurgia 

conservatoare (cistectomie) este recomandată 

la bolnavele cu  potențial de fertilitate, iar 

abordarea laparoscopică ar trebui sa fie calea 

preferată de abord  datorita avantajelor 

evidente ale chirurgiei laparoscopice (9,10). 

 Țesutul tiroidian este rar găsit la 

examenul histopatologic al chisturilor 

dermoide de ovar. Dacă țesutul tiroidian 

predomină (>50%) atunci vorbim despre 

struma ovarii.  

Struma ovarii a fost descrisă pentru 

prima dată în 1889 de Boettlin. Struma ovarii 

sau teratom ovarian monodermic este o 

tumoră benignă ovariană chistică rară, de 

obicei o surpriză histologică, o variantă de 

chist dermoid, în care  predomină (peste  

>50%) țesutul tiroidian (1).  

Foarte rar,  struma ovarii este activă 

hormonal. Struma ovarii se găsește la doar 

3% din teratoamele ovariane, 2% din toate 

tumorile cu celule germinale și 0,5 – 1%% 

din toate tumorile ovariene (1). 

Transformarea malignă este posibilă la  

aproximativ 5% din cazuri, situație în care 

managementul este al cancerului tiroidian. 

Rareori au fost raportate cazuri de struma 

ovarii cu CA-125 crescut (12). 

Majoritatea pacienților cu struma 

ovarii sunt în vârstă de reproducere, dar poate 

fi diagnosticată la orice vârstă, chiar și la 

copii. Cele mai multe cazuri sunt clinic 

asimptomatice. Poate fi asociat cu ascită, cu 

sau fără revărsat pleural (sindrom pseudo-

Meigs) (12). Țesutul tiroidian ectopic explică 

de ce struma ovarii este rarisim asociat cu 

semne de hipertiroidie.   

Diagnosticul de struma ovarii este 

histopatologic și imunhistochimic. 

Se por enunța suspiciuni preoperatorii 

după aspectul imagistic. Trăsătura tipică  la 

ecografie este prezența țesutului solid bine 

definit, cu o margine netedă, care este 

vascularizată la studiul Doppler („struma 

pearl”). Aspectul clasic de RMN al strumei 

ovarii include mai multe zone solide intra-

chistice, reprezentând țesutul tiroidian, care 

sunt de mici dimensiuni, intensitatea 

semnalului pe imaginile ponderate T2 și 

intensitatea semnalului intermediar pe 

imaginile ponderate T1 (11, 12). 

Macroscopic, tumora este în mare 

parte solidă sau solid-chistică și uneori 

chistică cu zone solide sau proeminențe, iar 

pe secțiune  poate părea cenușie, cu aspect 

strălucitor cărnos din cauza componentei 

tiroidiene. La microscopie, este compus din 

țesut tiroidian matur format din foliculi care 

conțin coloizi de diferite dimensiuni. 

Multe cazuri sunt supuse unei 

intervenții chirurgicale extensive inutile în 

suspiciunea de malignitate cu morbiditatea 

asociată. 

Struma ovarii benignă are un 

prognostic bun. Trebuie făcute eforturi 

pentru a diagnostica această afecțiune 

preoperator, astfel încât să se evite 

laparotomiile extinse, deoarece aceste cazuri 

benigne pot fi gestionate foarte eficient prin 

abord laparoscopic. 

 În concluzie am prezentat cazul unei 

bolnave în postmenopauză internată cu 

suspiciunea clinică și IRM de chist dermoid 

de ovar drept fibromatoză uterină cu 

metroragii și suspiciune de cancer de 

endometru rezolvată prin histerectomie totală 

cu anexectomie bilaterală. Surpriza  

histopatologică este că în teratomul matur 

ovarian se idenfică țesut tiroidian, iar 

hiperplazia endometrială nu este malignă. 

Atitudinea terapeutică este corectă. 
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