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STRESZCZENIE:    Torbiel mezotelialna więzadła obłego to rzadka przyczyna przepukliny pachwinowej. Zwykle jest rozpoznawana podczas zabie-
gów operacyjnych, które podejmowane są ze względu z wstępną diagnozę przepukliny pachwinowej. W badaniu staramy się 
przedstawić przypadki dwóch pacjentek, które lekarzom naszej kliniki zgłosiły występowanie zgrubienia w okolicy pachwinowej, 
i u których za pomocą ultrasonografii, obrazów rezonansu magnetycznego i obrazów tych pozyskanych w trakcie zabiegu, zdia-
gnozowano torbiel więzadła obłego.
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ABSTRACT:   Round ligament mesothelial cyst is a rare cause of  inguinal mass. Round ligament cysts are generally diagnosed during sur-
gery in cases  with pre-diagnosis of inguinal hernia. In this study, we aim to present two cases of patients who have reported 
to our clinic complaining of a mass in the inguinal region and who were diagnosed with round ligament cyst via ultrasound, 
magnetic resonance images and surgery images.
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WSTĘP

Mezotelialna torbiel więzadła obłego jest rzadko spotykaną patolo-
gią rozwojową [1]. Zasadniczo przypadłość jest błędnie diagnozo-
wana z powodu rozważania możliwości występowania przepukliny 
pachwinowej. Jest wykrywana śródoperacyjnie podczas eksploracji 
[2]. Należy zauważyć, że torbiele te są zwykle bądź bezobjawowe, 
bądź dają symptomy nieredukowalnej przepukliny pachwinowej. 
Zwykle występują u kobiet w 3. lub 4. dekadzie życia [1, 2]. 

OPIS PRZYPADKU

Przypadek 1: Podczas badania fizykalnego 50-letniej pacjentki, któ-
ra zgłosiła się do kliniki z obrzękiem w prawej pachwinie, wyczuto 
zaokrągloną masę ograniczoną do obszaru kanału pachwinowe-
go. Badanie ultrasonograficzne tkanki powierzchniowej wykazało 
zaokrąglone ognisko bezechowe o rozmiarach 28x13 mm, zloka-
lizowane na głębokości 1,2 cm od prawej pachwiny. Zaobserwo-
wano również drugą zmianę torbielowatą, składającą się z drobnej 
przegrody o wielkości 34x12 cm, a która znajdowała się w pobliżu 
zmiany pierwotnej. W rezonansie magnetycznym miednicy wyka-
zano torbielowatą zmianę chorobową o przybliżonym wymiarze 
8x3 cm, składającą się z podzielonych na płaty, wyprofilowanych 
wewnętrznych przegród poruszających się w podskórnej tkance 
miękkiej do poziomu prawej strony wzgórka łonowego. Jej począ-
tek znajdował się w pobliżu prawego więzadła obłego macicy w 
prawej stronie kanału pachwinowego (ryc. 1)

Przypadek 2: 42-letnia pacjentka zgłosiła się do naszej polikliniki 
z obrzękami i dolegliwościami bólowymi w prawej pachwinie. W 

badaniu USG w prawej pachwinie zaobserwowano grubościenne 
zmiany torbielowate o wymiarach 57x18,5x32 mm bez sygnałów 
naczyniowych z obszaru wewnętrznego oraz ścianki. W trakcie 
rezonansu magnetycznego, który wykonano w celu określenia po-
chodzenia zmiany i postawienia ostatecznej diagnozy, zaobserwo-
wano torbielowatą zmianę o wielkości 60x25x29 mm rozciągającą 
się od prawego pachwinowego kanału do wargi sromowej (ryc. 2). 

W przypadku obu chorych przeprowadzono chirurgiczne wycięcie 
i naprawę siatką Mesh Plug. Pacjentki zostały wypisane w pierw-
szym dniu po operacji, bez komplikacji. Badanie histopatologicz-
ne struktur torbielowatych pozwoliło postawić diagnozę torbieli 
mezotelialnej więzadła obłego.

DYSKUSJA

Więzadło obłe macicy powstaje na obu rogach macicy, wycho-
dzi z miednicy przez pierścień pachwinowy głęboki i przylega do 
warg sromowych większych. Zaproponowano dwie teorie doty-
czące rozwoju torbieli więzadła obłego. Pierwsza dotyczy wadliwej 
obliteracji kanału Nucka, co jest podobne do rozwoju wodniaka 
powrózka nasiennego u mężczyzn. Tak więc zgodnie z tą teorią 
torbiel więzadła obłego jest tą samą chorobą, co torbiel kanału 
Nucka [4]. Inna teoria wskazuje na inkluzję embrionalnych me-
zenchymalnych elementów mezotelialnych lub pozostałości pod-
czas rozwoju więzadeł obłych [4].

W literaturze dokonano obserwacji, iż te rzadkie cysty występują u 
kobiet w 3. lub 4. dekadzie życia [1, 2]. Zasadniczo są one błędnie 
diagnozowane z powodu rozważania możliwości przepukliny pa-
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Preferowaną metodą leczenia dla objawowych i powiększających 
się torbieli jest wycięcie chirurgiczne [7]. Przygotowano również 
opis aspiracji torbieli pod kontrolą USG, lecz skutkiem była szyb-
ka ponowna akumulacja płynów [8].

WNIOSEK

Torbiele więzadeł obłych powinny być włączone do diagnostyki 
różnicowej masy pachwinowej u pacjentek. Badania obrazowe, 
takie jak USG i MRI, stanowią pomoc w diagnozie przedopera-
cyjnej i dają szansę obserwacji u chorych z aktualną diagnozą tor-
bieli więzadła obłego bez konieczności interwencji chirurgicznej. 
Operacyjne wycięcie i naprawa przepukliny są nieuniknione w 
przypadkach objawowych lub w przypadku stopniowego zwięk-
szania rozmiaru torbieli.

chwinowej [2]. W przypadkach klinicznych pacjenci skarżą się na 
ruchomą, nieredukowalną masę w okolicy pachwinowej oraz nie-
określony ból tej okolicy [5]. Zaobserwowano  przewagę więzadeł 
obłych prawostronnych (66,6% pacjentów) oraz klinicznie nieistot-
ną przepuklinę pachwinową w przypadku 30–50% pacjentów [5].

Ultrasonografia – jako technika nieinwazyjna – jest preferowa-
nym sposobem diagnostyki [4, 6]. MRI jest droższą opcją, która 
pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowego obrazu sąsiednich 
struktur anatomicznych i powinna być metodą stosowaną w złożo-
nych przypadkach diagnostycznych [2]. W obrazach T1-zależnych, 
cienkościenna torbiel składa się z hipointensywnych ognisk, w ob-
razach T2-zależnych z ognisk hiperintensywnych [6]. Ostateczna 
diagnoza zostaje potwierdzona histopatologicznie z demonstra-
cją torbieli wielokomorowych, wyłożonych jednowarstwowymi 
komórkami mezotelialnymi [4, 5].

Ryc. 1.  Odkrycia śródoperacyjne, wyniki MRI i wyniki USG pierwszego przypadku.

Ryc. 2.  Odkrycia śródoperacyjne, wyniki MRI i wyniki USG drugiego przypadku.
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