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Wstęp: Określenie „rozpoznanie cioci Minnie” pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest żarto-
bliwym określeniem rozpoznania patognomonicznego, stosowanym głównie przez radiologów. 
Zwrot ten stał się popularny w latach 90. XX wieku za sprawą strony internetowej o takim tytule. 
Obecnie określenie to stosuje się również w metodologii nauczania klinicznego. W artykule przed-
stawiono przypadki rozpoznań „cioci Minnie” z własnego archiwum ultrasonografii jamy brzusznej 
małych zwierząt. 

Abstract: The term “Auntie Minnie’s diagnosis” comes from the United States and is a playful defi-
nition of pathognomonic pattern of recognition, mainly used by radiologists. This phrase became 
popular in the 90s of the twentieth century through a web page with such a title. Currently this 
term is also used in clinical teaching methodology. This article presents case studies of Aunt Min-
nie from author̀ s own archive of abdominal ultrasonography of small animals.

radiology Aunt Minnie 
clinical teaching

KEYWORDS:

Who is Aunt Minnie?

radiologia ciocia Minnie 
nauczanie kliniczne

KIM JEST  

CIOCIA MINNIE?

AUTOR: 

 

 



9

VetTrends

łaściwie pytanie powinno brzmieć: „czym jest 

ciocia Minnie?”. To popularny, żartobliwy zwrot 

używany przez radiologów głównie w Stanach 

Zjednoczonych. W Polsce, być może, przyjęłaby się od-

miana tego zwrotu, np. „ciocia Marysia”. Wielu z nas ma 

ciocię o takim imieniu i jeśli nawet nie widzieliśmy jej od 

dawna, to kiedy się pojawi, od razu jesteśmy pewni, że to 

ona. W zasadzie można postawić znak równości między 

określeniami „ciocia Minnie” i „objaw patognomonicz-

ny”, jednak to nietypowe określenie wpisało się trwale 

w świecie radiologicznym i tam jest najczęściej używane.

Autorem tego zwrotu był w połowie XX wieku dr Ben 

Felson ze Szpitala Dziecięcego w Bostonie. Doktor Felson  

słynął z błyskotliwych rozpoznań „na pierwszy rzut oka”, 

które nazywał „ciocią Minnie” dla danej choroby. Tłu-

maczył to w następujący sposób: Jeśli do drzwi podej-

dzie starsza kobieta, która wygląda jak twoja ciocia, to 

nie mówisz „O, ta pani ma siwe włosy, lekko utyka, jest 

ubrana w czarny kostium, wygląda jak ciocia Minnie”, 

tylko „Witaj, ciociu Minnie!” [4]. Jako przykład takiego 

rozpoznania często przytaczana jest anegdota: Pewne-

go dnia pediatra pracujący w pewnym szpitalu pokazał 

pracującemu tam radiologowi zdjęcia rentgenowskie 

dziecka, u którego podejrzewano, że zostało pobite przez 

rodziców. Radiolog spojrzał na radiogramy i oświadczył, 

że to białaczka. Zaskoczony pediatra zaprotestował, że 

wyniki badań hematologicznych są prawidłowe, na co 

radiolog odparł: „Cóż mogę dodać? To jest ciocia Minnie 

białaczki!”. Kilka tygodni później kolejne badanie krwi 

potwierdziło w pełni chorobę białaczkową.  

Określenie „ciocia Minnie” stało się tak popularne, że 

w latach 90. XX wieku powstała strona internetowa o takiej 

nazwie (www.auntminnie.com) dedykowana entuzjastom 

radiologii, w której można znaleźć wiele ciekawych artyku-

łów i przypadków, w tym również weterynaryjnych (zdj. 1).  

Istnieje również atlas radiologiczny patologii człowieka, 

w którym są zawarte najbardziej typowe rozpoznania 

„cioci Minnie” [5].

Zwrot ten przeniknął też do języka medycznego jako 

przykład nauczania akademickiego specjalności klinicz-

nych [6, 7, 8, 9]. „Ciocia Minnie” to szybka percepcja zmia-

ny i postawienie diagnozy w oparciu o bardzo szczegól-

ny obraz albo kombinację zmian. Stoi ona w oczywistej 

sprzeczności z preferowaną metodą sokratejską, zgodnie 

z którą nauczyciel (klinicysta) uczy swoich studentów 

poprzez zadawanie im umiejętnych pytań ułożonych 

w logiczny ciąg, który pozwala stopniowo wykluczyć 

stawiane hipotezy. W ten sposób studenci zdobywają 

umiejętność krytycznej analizy objawów oraz wyników 

badań, co prowadzi do sformułowania diagnozy i usta-

lenia listy diagnoz różnicowych. 

Metoda sokratejska jest powszechnie stosowana 

w szkołach medycznych, które do tego celu wykorzy-

stują seminaria, poranny obchód, kluby dyskusyjne itp. 

Jako były, wieloletni nauczyciel akademicki muszę przy-

znać, że studenci chętnie biorą udział w dyskusjach, ale 

uwielbiają „ciocię Minnie” i wolą ją znacznie bardziej niż 

Sokratesa. Niestety, „ciocia Minnie” to nie jest zasada, ale 

wyjątek. W sprzyjających okolicznościach można ustalić 

diagnozę patognomoniczną na podstawie zmian w ob-

razie diagnostycznym, ale trzeba je najpierw uwidocz-

nić i umieć je właściwie zinterpretować. Dobrze to ujął  

A. Dave: Możesz wydać dolara, jeżeli go posiadasz, ale jeśli 

go nie masz w swoim portfelu, to musisz albo go poży-

czyć, albo zapomnieć o wydawaniu pieniędzy [1 s. 829]. 

„Ciocia Minnie” to właśnie ten dolar, a portfel jest naszym 

doświadczeniem, wiedzą i zdolnością logicznego myślenia.

Skoro już ustaliliśmy czym jest „ciocia Minnie”, należy 

również zaznaczyć czym nie jest. Nie jest rozpoznaniem 

„szczęśliwego oka”, czyli ustaleniem diagnozy na pod-

stawie pierwszej zauważonej zmiany. Nie jest to również 

rozpoznanie uniwersalne, czyli brak zmiany, która zwykle 

towarzyszy danej chorobie nie wyklucza jej występowa-

nia. Pojęcie prawne o domniemanej niewinności oskar-

żonego nie ma w radiologii racji bytu! Wiele chorób ma 

1 Z D J Ę C I E
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„Ciocia Minnie” to szybka 
percepcja zmiany i postawienie 
diagnozy w oparciu o bardzo 
szczególny obraz albo kombinację 
zmian. Stoi ona w oczywistej 
sprzeczności z preferowaną 
metodą sokratejską.

Przypadek 1. Cholangitis.

2 Z D J Ę C I E

obraz łudząco podobny do rozpoznania „cioci Minnie” 

innej choroby (zdj. 10A–10B).

W rozumieniu rozpoznania „cioci Minnie” obraz zmian 

może odpowiadać jednej chorobie, natomiast to samo 

schorzenie może również przedstawiać się w inny sposób 

lub wręcz może nie być widoczna. Łatwym przykładem 

może być złamanie, ponieważ uwidocznienie złamanej 

kości oznacza jedną diagnozę, natomiast brak widocz-

nego na radiogramie złamania nie może go wykluczyć, 

a jedynie zmniejszyć prawdopodobieństwo. Jednak na-

wet w takim przypadku obowiązuje druga, święta zasada 

w radiologii: zobaczyć nie oznacza w cale uwierzyć. Liczy 

się pacjent, a nie jego obraz diagnostyczny, więc nawet 

złamanie może być mylące (artefakty, nieprawidłowa 

identyfikacja badania itp.).

Jako ilustrację rozpoznań „cioci Minnie” proponuję kilka 

przypadków z ultrasonografii jamy brzusznej. Wszystkie 

rozpoznania zostały potwierdzone wynikami badań labo-

ratoryjnych lub rozpoznaniem śródoperacyjnym (z wyjątkiem 

przypadku przedstawionego na zdj. 7). Badania zostały wy-

konane aparatem GE Logiq E9 w Szpitalu Małych Zwierząt 

AniCura w Jönköping. Być może w przyszłości powstanie 

jakiś Atlas ultrasonograficzny rozpoznań „cioci Minnie” dla 

zwierząt, do czego zachęcam moich kolegów.  a

b c
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Przypadek 2. Gossypiboma.

3 Z D J Ę C I E

Przypadek 3. Mukocoele.

a)

b) 

4 R Y C I N A
a b4 Z D J Ę C I E

a b

c d
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a
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a)

b)

ileus
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a

b
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Przypadek 8.  

E. coli 

a) 

b) 
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a

b


