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Radiologie Uterus

- CT: - slecht weke delen contrast
- straling
+ goedkoop en snel
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+ geen straling
- duur en langzaam

- Echo
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• CT
• Vaak zelfde densiteit als myometrium
• Diagnose obv uitpuiling / contourverandering uterus
• Postmenopauzaal calcificaties
• Geen goed onderscheid binnen degeneratie

Uterus Myomatosus
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- Patiënt op MRI in magnetisch veld, waardoor protonen in cellen zich in 
een richting oriënteren

- Een elektrische pulse zorgt voor verstoring van deze oriëntatie

- Na de pulse “draaien” de protonen weer terug naar het magnetisch veld

- Door deze “terugdraaiing” kan een signaal worden opgevangen wat in 
beelden wordt omgezet

- Dit signaal kan op verschillende manieren/tijdstippen worden uitgelezen, 
dat heet T1 weging of T2 weging bv.

- Dat houdt in dat het weefsel bij de ene weging een andere intensiteit 
(wit/zwart) heeft dan bij de andere weging. 
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Contrast wit



• Aankleuring:
• Gadolinium i.v.
• Mate van doorbloeding van weefsel
• Wit op T1, vet ook wit > T1 met vet saturatie

• DWI: 
• Beweeglijkheid van waterptotonen in weefsel
• Maligne: vaak diffusie restrictie > DWI wit en ADC zwart
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sagittaal coronaal axiaal



• Niet gedegenereerd
– Scherp afgrensbaar, rond, ovaal
– Homogeen laag SI op T2
– Bundels van gladspierweefsel met variatie aan  

extracelluliare matrix, oa collageen
– Aankleuring na i.v. contrast variabel
– DWI geen restrictie

Leiomyoma Uterus : normaal
3452889



• Hyaline gedegenereerd (60%)
– Laag SI op T2
– Aankleuring minimaal 
– Grove calcificatie kan

Leiomyoma Uterus degeneratie



• Gecalcificeerd
– Laag SI op T2

Leiomyoma Uterus: degeneratie



• Cysteus gedegenereerd (4%)
– Hoog SI op T2 / laag op T1
– Vervloeing van hyaline degeneratie
– Geen aankleuring cysteuze gebieden

Leiomyoma Uterus: degeneratie

T2 T1 FS met contrastT1



• Myxoide degeneratie 
– Heterogeen, zeer hoog SI op T2 
– Minimale aankleuring
– Extracellulaire mucine

Leiomyoma Uterus: degeneratie



• Rode degeneratie

– Tgv trombose langs periferie 
> infarcering

– Perifere rand of diffuus 
verhoogd SI op T1

– Hypo intense rand T2
– Geen aankleuring
– Calcificatie kan, ringvormig

Leiomyoma Uterus: degeneratie

T1 FST2

T2



• Cellulair leiomyoma
• < 5%
• Compact glad spierweefsel>

• Homogeen 
• SI hoger dan myometrium
• DWI restrictie
• Homogene aankleuring

• STUMP
• Smooth muscle tumor of uncertain malignmant potential

Leiomyoma Uterus:histologische subtype



• Lipoleiomyoma
• postmenopauzaal

Leiomyoma Uterus:histologische subtype



Leiomyoom: classificatie
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Leiomyoom: classificatie



Leiomyoom classificatie

VI VII



Leiomyoom: classificatie



• Adenomyose

• Solide ovarium tumor

• Focale myometriale contractie / cyclusgebonden
variatie

• Leiomyomasarcoma

Leiomyoma Uterus: Differentiaal Diagnose



Leiomyosarcoma
• <1,5% 
• Snelle groei
• Lft mean 60 jr
• LDH
• PET CT veel vals pos

• Onscherp, solitair, groot
• Irregulair begrensd
• T1 heterogeen, deels hoge SI (=bloed)
• T2 deels hoge SI (=cystic necrose)
• Heterogene aankleuring
• DWI hoog ADC laag

T2

T1 FS

DWI



Leiomyosarcoma



• Ectopisch endometrium (klieren / stroma) in myometrium
• Focaal en diffuus / cysteus
• MR: verdikte junctionele zone > 12 mm (8-12 intermediate)
• T2: matig afgrensbaar laag SI / foci hoog SI: klierweefsel
• T1: foci hoog SI: kleine bloedingen

Adenomyose



Adenomyose

T2 T1 FS



Signaalveranderingen van het 
myometrium gedurende de 
cyclus

Adenomyose

ELM 22

ELM 3



• Transient gebieden van verlaagd SI op T2
• Verandering gedurende imaging

5640116 6231127

Adenomyose



• De meeste myomen zijn hypointense en scherp afgrensbaar op 
T2 gewogen opnamen en kleuren relatief homogeen aan na 
toediening van IV contrast

• Classificatie volgens het FIGO system is zeer goed mogelijk en 
gewenst in het verslag van een MRI van het kleine bekken.

• Adenomyosis wordt gekenmerkt door een (diffuse of focale) 
matig afgrensbare grillige afwijking met foci van verhoogd 
signaal op de T2 en T1 gewogen opnamen.

• Adenomyosis is goed te differentieren van uterus myomatosus
met MRI

• MRI is weinig sensitief in vaststellen sarcoom, maar steeds meer 
criteria: combinatie DWI, necrose, bloeding, T2 SI

Take Home Messages



• Uterine Leiomyosaroma: can MRI differentiate
Leiomyosarcoma from Benign Leiomyoma before treatment.    
AJR 2018; 211:1405-1415 De Mulder et al 

• Dank aan Dr JHM van Waesberghe, oa beelden

The end
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