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рожденна дата

Магнитно-резонансна томография

вид изследване

Абдомен

обект на изследването

Касае се за пациент с хроничен панкреатит.
На настоящото МРТ изследване не личат огнищни лезии в чернодробния паренхим. Същевременно е
налице умерена хепатомегалия, без сегментна диспропрция и/или спленомегалиия. Вена порте – 1,45 см в
диаметър, регистрирани в аксиален план.
Жлъчен мехур с размери до 8.50 см в коронарен план, дебелина на стената до 0.20 см и наличие на
„жлъчна кал”във фундуса. Не се визуализират интралуминарни конкременти. Мехурът е пръгенат към
истмуса.
Налици е обща дилатация на интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища, като панкреаснит канал е
змиевидна ногунат и високостепенно дилатиран – т.нар. „вторична тунелизация” .
МРХПГ – левия и десния клонове на общ хепатален канал – съответно 1.01 и 0.90 см; общ патален канал –
ад портам хепатис - 0.95 см; проксималната част на ductus choledohus с размер 0.97 см и дистална част
съответно 0.60 см. Вирсунгиановият канал е с диаметър 0.95 см и се отваря в папила Фатери. Мехурният
канал е с диаметър - 0.45 см.
Панкреасът е патологична структура, вследствие уголемяването на главата и процесус унцинатус, където
се визуализират множество, най-малко 7 (седем) окръглени кистоподобни лезии, които са с различен
калибър от 1.30 през 1.80 до 2.70 см в диаметър, като най- голямата лезия е разположена в главата на
жлезата. Последната оказва компресия и стенозира общия жлъчен канал.
На постконтрастните Т1 серии при доза 0.1mmolGd/kg – не личи съществна промяна в сигналната
характеристика на споменетите кистозн лезии, налицие е обичайно повишаване по периферията им, без
оформяне на интралезионни солидни компоненти.
Същевременно:
адренални жлези – в норма. Бъбреци с нормална форма, големина и съотношение; нормален бъбречен
дренаж. Не се установява - интра- и ретреперитонеална лимфаденомегалия.
Находката отговаря на начална жлъчна калкулоза. Хроничен панкреатит. Псевдокисти на панкреаса.
Механично обусловена интра- и екстрахепатална дилатация на жлъчните пътища.
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