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Протокол № 80885

Пацієнт: Басараб Мар'яна Теодозівна № пацієнта: 313368 15 років

Дата народження:
30.01.2006

Дата обстеження: 17.12.2021

Клінічна проблема: утвір лівої скронево-тім'яної ділянки

Вид обстеження: МСКТ голови з контрастним підсиленням; МСКТ грудної клітки та 
черевної порожнини з контрастним підсиленням;

Контрастування в/в введено томогексол 350 Об'єм 80 мл.
Швидкість введення: 3 мл/сек; Побічної дії: не було.

Еквівалентна доза опромінення 7,8821 мЗв

Результати обстеження:
Обстеження голови проведено в артеріальну та венозну фази.
В лівій скронево-тім'яній ділянці виявлено об'ємне утворення розміром 110х70х90мм з
доволі чітким нерівним горбистим контуром. Структура утвору неоднорідна з
вираженою променеподібною осифікацією центральних відділів, з множинними 
звапненнями та з м'якотканинним компонентом на переферії. Утвір спричиняє
деструкцію лівої тім'яної кістки, задніх відділів скроневої кістки та задньо-верхніх
відділів пірамідки скроневої кістки, лівих латеральних відділів потиличної кістки. На
межі кісткової деструкції виявлено прояви периостальної реакції у вигляді дашка.
Більша частина утвору (розміром 110х45х85мм) розташована екстракраніально 
підшкірно та спричиняє деформацію м'яких тканин голови, поширюється від скроневої
ямки до потиличної ділянки, нижній край утвору розташований на рівні зовнішнього
слухового отвору. Зовнішній сліховий прохід вільний.
Менша частина утвору (розміром 70х22х65мм) поширюється інтракраніально вище 
та нижче намету мозочка, компресує ліві тім'яну та скроневу частки головного мозку
(з вираженим перифокальним набряком за рахунок мас-ефекту), частково компресує
ліву гемісферу мозочка, поширюється в задню черепну ямку, обітерує просвіт лівого
поперечного синуса. Розміри інфратенторіальної частини утвору 32х20х30мм. 
Лівий боковий шлуночок помірно компресований та деформований, серединні
структури мозку зміщені вправо до 5мм.
Кровопостачання утвору відбувається в більшій мірі через дистальні гілки лівої
середньої мозкової артерії, інфратенторіальна частина утвору кровопостачається
через гілки лівої задньої мозкової артерії, екстракраніальна частина утвору
кровопостачається гілками лівої поверхневої скроневої артерії.
В підщелепово-шийних ділянках з обох сторін розташовані одиничні л/вузли овоїдної
форми однорідної структури з чіткими контурами:
- зліва в зоні 1b - 9х6мм, зона 2b- 9х5мм, зона 2а- 15х6мм;
- справа в зоні 2а - 14х6мм.
В надключичних та задньошийних ділянках л/вузлів не виявлено.
 
Обстеження органів грудної порожнини проведено в артеріальну фазу.
Дифузних та вогнищевих змін в паренхімі легень не виявлено, паренхіма легень звичайної щільності
з нормальним судинним малюнком. 
Біля міжчасткової плеври в 4-у (розміром 8х6мм) та в 8-у (7х5мм) сегментах правої легені
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розташовані вузликоподібні включення з чіткими контурами - внутрішньогрудні л/вузли.
Просвіт трахеї, головних, дольових та сегментарних бронхів збережений, стінки бронхів
непотовщені, в просвіті бронхів патологічного вмісту не виявлено.
Корені легень не змінені, без патологічних включень. Органи середостіння не зміщені, контури судин
чіткі, патологічних утворів, побільшених лімфатичних вузлів в середостінні не виявлено. 
Плевральні листки вісцеральної та міждольової плеври не потовщені, в плевральних порожнинах
патологічний вміст не візуалізується. 
М'які тканини грудної клітки без особливостей. Аксілярні л/вузли звичайних розмірів та структури.
Тіла хребців грудного відділу хребта та ребра без видимих ознак деструкції. Просвіт
спинно-мозкового каналу та міжхребцевих отворів збережений, без ознак стенозу.
Паравертебрально патологічних змін не виявлено.
 
Обстеження органів черевної порожнини проведено в портальну фазу.
Печінка збільшена в розмірі за рахунок правої частки (вертикальний розмір правої частки 165мм)  з
чітким рівним контуром, паренхіма печінки звичайної щільності та однорідної структури, без
вогнищевих змін. Внутрішньо-печінкові та позапечінкові жовчеві протоки не розширені.
В воротах печінки л/вузлів не виявлено.
Селезінка типово розташована, звичайних розмірів 100х39мм, контури чіткі, структура однорідна. 
Жовчевий міхур - контури чіткі, стінка не потовщена, вміст однорідної щільності. 
Підшлункова залоза не потовщена, звичайних розмірів з чітким контуром, однорідної щільності без
видимих вогнищевих змін, протока залози не розширена. 
Нирки розташовані типово, звичайних розмірів: права 90х54х44мм, ліва - 101х52х50мм. Контури
нирок чіткі, паренхіма  нирок звичайної товщини, кортико-медулярна диференціація збережена. В
паренхімі обох нирок виявлено одиничні дрібні включення жирової щільності з чітким контуром
розміром 4мм справа та 5мм зліва - ангіоміоліпоми. Порожниста система нирок не деформована, не
розширена. 
Сечоводи не розширені, без патологічних включень. 
Наднирники розташовані типово, звичайної Y-подібної форми, не потовщені, без видимих
патологічних утворів.
Лімфатичні вузли черевної порожнини та заочеревинного простору не збільшені. 
Патологічних утворів та вільної рідини в черевній порожнині не виявлено. 
М'які тканини черевної стінки без особливостей.
Тіла хребців поперекового відділу хребта та кістки тазу без ознак деструкції, просвіт
спинно-мозкового каналу та міжхребцевих отворів збережений. 

Висновок: КТ-ознаки оссифікуючого утвору (остеосаркома?) лівої скронево-тім'яної ділянки з 
деструкцією кісток черепа, з інтракраніальним поширенням в середню та задню черепну ямки, з 
компресією лівої півкулі головного мозку, лівої гемісфери мозочка, з інвазією в лівий поперечний 
синус.
Ознак вторинного ураження л/вузлів, вогнищ вторинного ураення органів грудної та черевної 
порожнини не виявлено. 

До уваги!

Висновок не є остаточним діагнозом та потребує консультації з лікуючим лікарем.

Лікар: __________ Козак Р.П. 

Ліцензія МОЗ України Серія AE №197581 від 18.04.2013
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Залиште відгук

Наведіть камеру свого смартфону або скористайтесь QR - рідером
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