סודי רפואי
מכתב זה מכיל מידע רפואי חשוב ,יש להעבירו לרופא המטפל בהקדם להבטחת רצף טיפולי

ממצאי בדיקה רפואה גרעינית PET -
פקס03-6973895 :
טלפון03-6973490/3532 :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ת.ז157915-0:.

שם :מעין מרדכי
כתובת :משמר הירדן  41דירה  18תל אביב  -יפו 6986521
גיל 83:ש
מקרה38888598:
גורם מפנה :כללית
יחידה ארגונית מזמינה :רפואה גרעינית  -יחידה

טלפון052-5786590:
מין :ז

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בדיקות שבוצעו
תאריך אישור
ביצוע

שעת אישור
ביצוע

31/12/2020

15:59

תיאור שירות
מיפוי  ,PETחומר מסומן ,כגון F-18 Cho

Ga-68 PSMA /

תולדות מחלה
תהליך שאתי של הערמונית.
גליסון .6
 PSA 2.37ננוגרם למיליליטר.
שאלה לבירור
מעקב.
השוואה לבדיקה קודמת מספטמבר .2020
שם רנטגנאי
מסעודה דוד
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תיאור הבדיקה והממצאים
בוצעה בדיקת  PET Ga68-PSMAכל גופי עד לאמצע הירך.
הבדיקה בוצעה במערכת  PET CTמסוג  DISCOVERY MIעם רגיסטרציה בו זמנית של חתכי
 PET Ga68-PSMAו .CT
מנה מוזרקתmCi 5.13 :
בגלל רגישות ליוד לא הוזרק חומר ניגוד.
כפי שנצפה בבדיקה קודמת קיימת קליטת יתר מוקדית בערמונית מימין,
מחלה מקומית ידועה.
גרסה  01עמוד1 :

מתוך 2

07/01/2021

סודי רפואי

ממצאי בדיקה רפואה גרעינית PET -

שם :מעין מרדכי

ת.ז157915-0:.

 -המשך

מקרה38888598:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בפרנכימת הריאה ,נראית קליטה פתולוגית במספר רב של נודולים.
קיימת הגדלה במימדי הנודולים כעדות להתקדמות המחלה ,לשם דוגמא,
נודול קולט בריאה השמאלית העליונה שהיה  1.5ס"מ הוא ,2
בתחתונה היה  1.5ס"מ הוא .1.8
כפי שנצפה בבדיקה קודמת ,קליטה פתולוגית בקשרי לימפה בתחנות המיצר יציב
במימדיהם בעיקר בחלון .AP
כפי שנצפה בבדיקה קודמת ,קיימת קליטת יתר באיסכיום משמאל גוף חוליה  D7ממצאים
שנצפו בבדיקה קודמת והפעם גם קליטה פוקלית בסקפולה מימין
שלא נצפתה בבירור בעבר.

לסיכום:
מחלה שאתית פעילה מקומית בערמונית מימין.
פיזור משני אקסטנסיבי בריאה מעם הגדלה במימדי הגרורות שנצפו בעבר.
מעורבות גרמית באותם אתרים שהיו בבדיקה קודמת ואולי גם אתר חדש בסקפולה מימין.

שעת פענוח

שם הרופא המפענח

מ.ר.ר

מ.ת.מ

תאריך פענוח

פרופ .אבן-ספיר עינת

16791

11026

05/01/2021

14:01

דר .לוין צ'רלס

30609

15981

05/01/2021

14:01

תאריך הקלדה05/01/2021 :

גרסה  01עמוד2 :
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