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Важливо: даний висновок не є клінічним діагнозом та потребує консультації з лікуючим лікарем

МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ 
( Обстеження виконано на апараті GE Signa HDxt 1,5 T ) 

Прізвище Мазур Дата обстеження 28.12.2020
Ім'я Олеся Ділянка обстеження Голова
Вік, роки 19 р. Контрастування -

ОПИС ОБСТЕЖЕННЯ 
У проекції базальних ядер справа та в правій лобній частці поряд візуалізується дві 

ділянки, розміром до 30х35х31мм (ДхШхВ) та 26х27х26мм (ДхШхВ) відповідно, неправильної
форми, гетерогенного сигналу - ізогіпоінтенсивного на Т2 та FLAIR режимах, гіпоінтенсивного на Т1
ЗЗ, з незначним обмеженням дифузії на DWI по периферії та дрібними поодинокими зонами
випадіння сигналу на SWI розміром до 2-3мм (зонами звапнення). Довкола візуалізується виражений
перифокальний набряк, що охоплює лобну, тім'яну та скроневу частки справа, з поширенням на
правий гіпоталамус та хіазму, спричиняє зміщення серединних структір вліво до 10мм, компресію
правого бічного та III шлуночків. Підпавутинні простори звужені, більш виражено справа. 

Аналогічних сигнальних характеристик ще одна патологічна ділянка візуалізується в проекції
шкарлупи зліва, розміром до 16х5х11мм (ДхШхВ), з випадінням сигналу на SWI по контуру (за
рахунок звапнення), з незначним перифокальним набряком довкола.

Після довенного підсилення візуалізується інтенсивне негомогенне накопичення контрасту по
периферії даних ділянок.

Кора головного мозку розвинена правильно. Лівий бічний шлуночок та IV шлуночок збережені. 
Турецьке сідло та гіпофіз звичайних розмірів, тканина гіпофізу має звичайну інтенсивність МР-

сигналу.
Стовбур мозку, мозочок збереженої інтенсивності сигналу, без видимих вогнищевих і дифузних

змін. Мигдалики мозочка не опущені нижче рівня великого потиличного отвору.
У ділянці мостомозочкових кутів патологічних змін не виявлено. Внутрішні слухові ходи - без

патологічних змін.
Краніо-вертебральний перехід - без особливостей.
Приносові пазухи пневматизовані. Комірки сосцевидних паростків пневматизовані.
Вміст орбіт - без патологічних змін.
Кістковий мозок склепіння черепа без видимих патологічних змін.
При МР ангіографії візуалізація ПМА, СМА, ЗМА, інтракраніальних відділів ВСА, базилярної

артерії та інтракраніальних відділів хребцевих артерій збережена. Вілізієве коло замкнуте. Аневризм,
судинних мальформацій не виявлено.

Висновок: Множинне вогнищеве ураження головного мозку в проекції базальних ядер двобічно 
та в правій лобній частці, з довколишнім перифокальним набряком, зміщення серединних структур 
вліво та компресією шлуночкової системи.

Враховуючи множинність ураження, локалізацію, тип накопичення КР та обмеження дифузії на 
DWI по контуру, диф.ряд включає:

 1) вторинна лімфома ЦНС (враховуючи тривалу цитостатичну терапію після трансплантації 
нирки), 

  2) паразитарне ураження (токсоплазмоз?)
  3) менш імовірно, проте не можна повністю виключити ГБ та вторинне ураження мозку.
Для уточнення рекомендовано: консультація гематолога, інфекціоніста, клініко-лабораторне  

дообстеження на предмет токсоплазмозу, КТ онкоскринінг для виключення первинного ураження. 
МРТ-контроль після лікування вторинної лімфоми чи паразитарного ураження у разі їх 

виявлення.

 Лікар Комнацька І.М.




