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АНАДОЛУ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Резюме на проследяването на пациента

Ректално кървене е налице в продължение на 1 година, отчетено като хемороиди. Когато
оплакванията продължават, хеморагична полипозна маса, запушваща лумена "почти
напълно", се наблюдава на 15-ти см на 14-07-2022. Извършена е биопсия. Този полип е
докладван като високостепенен "in-situ carcinoma". Пациентът ходи до тоалетна още 7-8
пъти, но излиза леко кървящ материал със слуз.
Преболедувал е Covid-19 2 пъти. през 2020 г. и през май 2021 г.
КТ в страната на пациента: Rectum ca, черен дроб - метастази (множество). Той е дошъл
за второ медицинско мнение.
CEA: 25 ca19 -9: 720
В Aнадолу Mедицински Център Ca19 -9: 458
1 парафинов блок и 4 оцветени предметни стъкла: Колон, ендоскопска биопсия.
-Карцином in situ

Обяснения:
От 5 ендоскопски биопсични проби, карцином in situ фокус се наблюдава в 2 от тях
28.7.2022 г.: PET:
Няма патологично повишено усвояване на FDG в няколко субсантиметрови лимфни възли
в белодробния паренхим или медиастинума.
Повишено усвояване на FDG, наблюдавано в лимфни възли, показващи леко повишено
FDG усвояване в двустранни югулодигастрални зони, най-видими в лимфен възел 11 mm
в диаметър в югулодигастралната област на шията са свързани предимно с възпалителни
промени (SUVmax:4,8). Препоръчва се клинична корелация. Ненормално повишено
усвояване на FDG се наблюдава при множествени хиподенсни масови лезии в двата лоба
с най-големи метаболитни размери от 60x44 mm в сегмент 3 на черен дроб (SUVmax:
16,7).
Ненормално повишено усвояване на FDG се наблюдава в единичен лимфен възел с
диаметър 40 mm в портокавалната област в чернодробния хилус (SUVmax: 14,4).
Ненормално повишено усвояване на FDG се наблюдава при масивна лезия, запушваща
лумена в приблизително 60 mm дълъг сегмент в ректума (SUVmax: 20,6). Повишеното
усвояване на FDG от стомашната стена може да е свързано с гастрит. Препоръчва се
клинична и ендоскопска оценка. Разпределението на активността е физиологично в други
части на тялото.
Cumhuriyet Mahallesi 2255 sokak no:3 Gebze 41400 Kocaeli 44 44 276
www.anadolumedicalcenter.com



ANADOLUⓇ
Със съдействието на Johns Hopkins Medicine

Име: ДЕНКО МАРЧЕВ СТОЙЧЕВ Лекар: Проф. YEŞİM YILDIRIM, MD

Пол: М Пациентски номер: 1411727 /5888338

Дата на раждане: 31.07.1970 г Дата на запис:01.08.2022 12:22

Заключение:
*Анормално повишено поглъщане на FDG, наблюдавано в лимфен възел в
портакавалната област, множество хиподензни масови лезии в двата лоба на черния дроб
и в масова лезия в ректума съответстват на злокачествена тъкан.
ЯМР на корема:
Метастатични лезии, показващи ограничена дифузия, усилване на периферния контраст,
T2W хиперинтензивни, с най-големи размери 39x24 mm в сегмент 3 в двата лоба на
черния дроб.

Бележки за наблюдение на пациента:

Киста, 4,5 mm в диаметър, считана за свързана с Wirsung's duct с no фиксация на
контраста, присъства в тялото на панкреаса.
В средната част на левия бъбрек има кортикална киста с размери 30x25 mm.
Спорадични хипоинтензивни нодуларни зони се отбелязват при ADC картиране в
простатната жлеза. Препоръчва се оценка с лабораторни находки и ЯМР.
Гънките на стомаха са груби. Забележимо е удебеляване от 18 мм на нивото на фундуса.
Не се открива ограничена лезия. Няколко лимфни възли с най-големи размери 6,5x6 mm
присъстват в хепатогастралната област, в областта, съседна на панкреаса и
парацелиакалната област. Препоръчва се оценка с клинични и прегледни находки и
ендоскопска оценка.
Маса с ограничена дифузия и хетерогенна фиксация на контраста, причиняваща
концентрично стесняване в лумена, с полиповидни разширения към лумена, между
позицията на 2-7 часа, главно в задната стена в прибл. сегмент от 50 mm присъства в
средния и горния ректум.
Пасажът е отворен, престенотична дилатация не се наблюдава.
Масата показва разширение до 7 mm в най-дебелия си диаметър към периректалните
мастни равнини. В периректалната мастна тъкан присъстват навиващи се, линейни
фиксации. Присъстват повече от 5 лимфни възли с най-големи размери 11x9mm.
В лявата обтураторна област се наблюдава лимфен възел 6,5x5 mm. Мезоректалната
фасция е непокътната.
Масата е на ниво перитонеална рефлексия.
В интраабдоминалната област не се открива свободна течност.
Коремната аорта и други основни съдови структури са нормални. Наблюдават се няколко
лимфни възли, които не надвишават сантиметровите граници по късата оспарааортни,
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паракавални области. Не се открива патологично усилване на контраста в изследваните
костни структури.

Колоноскопия: Улцеровегетираща маса, започваща от 3-4 cm към аналния канал и
достигаща почти до 10 cm, се вижда в ректума, взети са биопсии.
Ca19-9: 485
Карцином на ректума, метастази в черен дроб

Колоноскопска биопсия: Ректум, язвена вегетативна маса, ендоскопска биопсия: -
Аденокарцином, умерено диференциран.
KRAS G12 C мутант, NRAS/BRAF див тип, HER2 е отрицателен. Няма доказателства за
микросателитна нестабилност.
(PMMR) ПЛАН: Ректум ca, дифузен черен дроб met.KRAS mut, NRAS/BRAF див тип, pMMR
Планира се FOLFOXIRI-altuzan. Препоръчва се поставяне на порт. Контролен преглед с
ПЕТ и ЯМР след 3 месеца.

Диагноза:
C20- Злокачествено новообразувание на ректума

**Това е електронно подписан документ.
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